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مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة األولى
مقدمه في اإلدارة املالية: الوحدة األولى 



 عل
ً
:ىبعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

.فهم طبيعة االدارة املالية ومجاالتها✓

.ل مرحلةشرح التطورات التاريخية ملجاالت االدارة املالية والسمات الرئيسية لك ✓

.فهم االختالف بين هدف تعظيم الربح وهدف تعظيم ثروة املالك✓

.التعرف على اهم املداخل املستخدمة في تحديد أهداف االدارة املالية✓

.التعرف على أهم وظائف وقرارات االدارة املالية✓



املقدمة

.تصاديةتعمل منشآت االعمال في بيئة يسودها عدم االستقرار في النواحي التنظيمية والسياسية واالق▪

.الية عن املنشةةعداد وتجهيز التقارير املإكان الدور التقليدي للمدير املالي يتمثل في االحتفاظ بالسجالت و ▪

←لوجية مع مرور الوقت وتطور منشآت االعمال وكبر حجمها واتساع عملياتها واستخدام التقنيات التكنو ▪

موال وكيفية صول ومصادر األ ليشمل  دراسة املشاكل والقرارات املرتبطة بإدارة األ ←تغير دور املدير املالي

.الحصول عليها واستثمارها

.وببالشكل املطلهمجموعة من املعارف واملهارات للقيام بدور لىإفإن املدير املالي بحاجة ←وهنا ▪



طبيعة اإلدارة 

ااملالية ومجاالته

العامصالتخصتحتتندرجالتياملتخصصةالوظيفيةاملجاالتمناملاليةاالدارةتعتبر ▪
.«االعمالإلدارة»
والتسويقواالنتاجفراداأل دارةإمثلاملنظمةوظائفمناساسيً أاجزءً املاليةاالدارةتعتبر ▪

.العامةوالعالقات
رئيس مجلس اإلدارة

إدارة األفراد إدارة التمويل

التمويل الحسابات

إدارة التسويق إدارة اإلنتاج

املوازنة التخطيطية-
حسابات التكاليف-
الحسابات املالية-
املراجعة-

االستثمارات-
رأس املال العامل-
االئتمان والتحصيل-
التقارير املالية-
بحوث التمويل-
الحاسب اآللي-

موقع الوظيفة املالية في الهيكل التنظيمي( 1)شكل رقم 



طبيعة اإلدارة 

ااملالية ومجاالته

:املاليةدارةاإل تعرف▪
بأنسبوفيرهاتوكيفيةاالموال،مناملنظمةاحتياجاتبتقديراملتعلقةالقراراتاتخاذعمليةنهاأعلى

يكفلاوبم←ةمظاملنهدافلأوفقآاالمثلاالستخدامواستخدامهاممكنة،تكلفةوبأقلالشروط
.واالستقرارالنموتحقيق←وبالتالياملالكثروةتعظيم

:التمويلعلميُعرفبينما▪
واملقترضة(املدفوعالاملرأس)اململوكةبنوعيهااملاليةباملصادروتجهيزهااملنشأةبتوفيريختصالتمويل

.(املباشروغيراملباشر)
:إداريةكوحدةاملاليةدارةاإل ▪

االمواللىعبالحصولأاملتعلقةواالعمالاالنشطةبتنفيذيقومونأالذيناالشخاصمجموعةعنعبارة
.املنشودةاالهدافلتحقيقاالموالهذهواستخدام



طبيعة اإلدارة 

ااملالية ومجاالته

منستمدمهو ماومنهااملاليةعلماءقبلمنهتطوير تممامنهاونظريات،مبادئاملاليةلإلدارة▪
.واملحاسبةكاالقتصاداخرى علوم

.واملستقبليةالتاريخيةالبياناتتجميعبعمليةتهتماملحاسبة-1

نظاماليفرزهاالتياملعلوماتضوءعلىالقراراتباتخاذتهتمعمليةاملاليةأنحينفي←
.املحاسبي

فراداأل بيناملعامالتودراسةاملوارد،وتوزيعبتحليلفيهتم(والكليالجزئي)االقتصاد-2
.واملؤسسات

الفائدة،سعر مثلاالقتصاديةباملؤشراتالقراراتاتخاذفيكثيراتهتماملاليةأنحينفي←
.والتسعيرواإلنتاجالبطالة،معدلالقومي،الناتجالتضخم،



طبيعة اإلدارة 

ااملالية ومجاالته

املاليأبإدارةأيتكونأعلمأاالدارةأاملاليةأمنأمجموعةأمنأاملجاالتأاملتخصصة،أوفيأكلأمجالأيقومأاملدير
:ومنأهذهأاملجاالت. االموال

املاليةأالعامة
Public Finance

تحليلأاالستثمارأفيأاالوراقأاملالية
Investment Analysis

املاليةأالدولية
International Finance

االدارةأاملاليةأللمنشأة
Financial Management 

املؤسساتأاملالية
Financial Institutions



مجاالت اإلدارة المالية

Public:العامةاملالية.1 financeاإليراداتعلىالدولةبهاتحصلالتيالوسائليبحثالذيالعلمهو

الذيالعلمهووأ.املجتمعفيالفرادعلىذلكعنالناتجالعبءوتوزيع،العامةالنفقاتلتغطيةالالزمةالعامة

هذهوتتجسدلفة،املختالعامةأهدافهاتحقيقسبيلفيالدولةتستخدمهاالتياملاليةالوسائلجملةفييبحث

وماليةيةواجتماعاقتصاديةمختلفةطبيعةذاتفهيالعامةالهدافأماالعامة،الموالمناملاليةالوسائل

.العامةالدولةسياسةمننابعة

:املاليةاألوراقفياالستثمار تحليل.2

العواملمنعددلتفاعنتيجةواالنخفاضاالرتفاعالىالطويلاملدىعلىاملاليةاالوراقسوقأفيالسعارتتجه

أفانالقصيراملدىفياماوالسياسية،واالجتماعيةاالقتصادية
 
بالتداولأقراراتمنكثيرا

ُ
منهاكببرجانبفينىت

وجميعيناملضاربورغباتاملشترينوتوقعاتتطلعاتتحكمهااالسعارحركةاناذنفسية،اختياراتعلى

:همااملاليةاالوراقسوقألتحليلأساسيانمدخالنوهناك.االسواقهذهفياملتعاملين

https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%84%D9%85


مجاالت اإلدارة المالية

Fundamentalاالساس يالتحليل.أ Analysis:

املاليةاالوراقئدعواعلىالتعرفبهدفواالقتصاديةاملاليةواملعلوماتالبياناتتحليلعلىتقومعلميةطريقةوهي
غيراتاملتمنمجموعةاملاليةلألوراقاألساس يالتحليلطريقةوتشمل.لذلكاملصاحبةواملخاطر املتوقعة

:هياالقتصادية

.الخ.........التضخمومعدالتالقوميالناتجتحليلوتشمل:الكليةاالقتصاديةاملتغيرات▪

التحليلمحلاملاليةاالوراقذوي لقطاعاتاملضافةالقيمةتحليلوتشمل:القطاعيةاالقتصاديةاملتغيرات▪
.للقطاعاالئتمانيةالتسهيالتوحجماالستثمار وحجم

ورأسالعملةوانتاجيواملبيعاتللمنشةةاملمنوحةالقروضحجمتحليلوتشمل:الجزئيةاالقتصاديةاملتغيرات▪
.املنشآتفياملال

وتحليلوم،والرسوالضرائبالعاماالنفاقمتضمنةاملاليةالسياساتتحليلوتشمل:االقتصاديةالسياسات▪
.املصارفاصول وترتيباملصرفيةوالتسهيالتالنقودوعرضالفائدةمعدالت:متضمنةالنقديةالسياسات



مجاالت اإلدارة المالية

technicalالفنيالتحليل.ب analysis

علىاساسيةبصفةالتحليلهذايركز اذالتحليل،قيدلالسهموالطلبالعرضزاويةمنالسوق تحليلعلىالطريقةهذهتقوم
يعتقدذااملتوقعة،الربحيةمحدداتعلىالتركيز مناكثر الشركاتمنمجموعةاو معينةبشركةالخاصةاالسهماسعار حركة

فياالسعار كةلحر مؤثر املاليةالتعامالتوحجماملاض يفياالسعار حركةانالتحليلمنالنوعهذاالىيميلون الذيناملختصون 
 الفنيالتحليلويساعد.املستقبل

ً
:اهمهامنيةاملالاالوراقسوق فيعدةجوانبمعرفةعلىاالستثماري القرار متخذيايضا

.املناسبةاالستثماريةالقراراتالتخاذالصحيحالتوقيت

.املاليالسوق اداءفيالتةثير شةنهامنالتيللمضاربينالنفسيةالسلوكياتمعرفة

.القادمةالزمنيةاملددخاللاملاليةاالوراقاسعار باتجاهاتالتنبؤ 

.املستهدفةاملاليةالورقةسعر مستوياتتحديد

 ومداهااالسعار حركةمقدار علىالفنييناملحلليناهتمامينصب
ً
منوأهمتداول الحجموكذلكاستغرقتهاالتياملدةعنفضال

لسلوكيةااالنماطودراسةاالسعار اتجاهمعرفةعلىالفنياملحللعملويتركز عامةالسوق وضعفيالحركةهذهأثر كلهذلك
 التياملختلفةبةشكالها

ً
 سعار اال بحركةالصحيحالتنبؤ علىيساعدهمماالالحقةالزمنيةاملددفيتتكرر ماغالبا

ً
.مستقبال



املالية الدولية. 3

كلواملشاالعامليةاملاليةالزماتزيادةمع20والـ19الـالقرنينفيالدوليةاملاليةظهرت

كافةفيمتخصصقسمعنالبحثفيوالحكامالسياسةرجالبدأحيث.االقتصادية

صاديةاالقتوالنتائجالعمالتتحويلبجانبالعمالتفيالهبوطاملادية،المورأ

.املاليالدوليوالتعاونأ

والكلييالجزئلالقتصادمكملةواالقتصادأقسامأهمأحدالدوليةاملاليةتعتبر

املجالهذافيركزلذلك.البعضبعضهامعاملاديةالدولأاتفاقياتعلىترتكزلنه

ةالتنميعمليةمنجزءتعدالتيالدوليةاملشروعاتلتمويلخططوضععلى

تنفيذوأمشروعاتهمتمويلسبلعنالبحثإلىالعمالرواديحتاجكما.املستدامة

.الكبرىأواملؤسساتالحكوماتقبلمندعمإلىتحتاجالتيأفكارهم

تنفيذعلىالدولأتساعدماليةنظمإلىاملصرفيوالقطاعالعامةالسياسةتحتاج

وجودهاي،املالاالقتصادأفرعمنأساس يفرعهيالدوليةاملاليةفتعدمشروعاتها،

.الدولأورؤساءاملديرين،العمال،رجالوأعمالالحكوماتبأنشطةمرتبط



املؤسسات املالية. 3

.لعمالئهايةاملالاملعامالتوتعالجماليةخدماتتقدموسيطةمؤسساتهياملاليةاملؤسسات
فيكبيربدورأتساهموالتياملالية،املؤسساتأهمبتوضيحالقادمةالسطرفيسنقوم
.االستثماروعملياتاملدخراتتجميعفيلدورهانظرااملالسوقأتنشيط

ااملاليةاملؤسساتتوفر
 
انطاق ركات،وشأفرادللعمالءواملنتجاتالخدماتمنواسع 

قدمةاملخصصةالخدماتوتختلف
ُ
تنقسمو.ةاملالياملؤسساتأنواعباختالفبتوسعوامل

:الى

وتتلخصالي،املالوسيطبدورأتقومالتياملاليةاملؤسساتوهي:مصرفيةماليةمؤسسات▪
علىموالالأتلكمنحثم  أومناإليداعات،قبولأخاللمنالموالعلىالحصولأفيمهمتها
أشكل .التجاريةنوكالب:املصرفيةاملاليةاملؤسساتعنوكمثال.التمويللطالبيقروض 

الديون،اباكتتشكلعلىللشركاتاملاليةخدماتهاتقدم:مصرفيةغير ماليةمؤسسات▪
قماوكلاملالية،الوراقتداولأأو

َّ
لقطاعاتافياالستثماراتوتمويلبالسهم،يتعل

أ.الكثيروغيرهااالستشارية،الخدماتوتقديماملختلفة، غيراملاليةساتاملؤسعنوكأمثلة 
مقابلارة أخسأيةضدالحمايةتقدمالتي)التأمينوشركاتاالستثمار،بنوك:املصرفية

دمعينةمبالغ سدَّ
ُ
وشركاتات،واملعاشالتقاعدوصناديق،(أقساطشكلعلىللشركةت

.العقاريأالتمويل



اإلدارة املالية في املنشةة

عنىاملنشةةداخلقسمأو فرعبةنهااملالّيةاإلدارةعرفت
ُ
مناستخدامهق وطر املالرأسعلىللحصول الطرق أفضلبدراسةوت

.املنشةةواستمراريةونمو بقاءلتحقيقاملساهمينثروةوتعظيمللمنشةةالسوقيةالقيمةتعظيمأجل

:باملاليةاإلدارةتهتم

فياإلدارةملساعدةاإلداريةالتقارير فيوتحليلهاوتلخيصهاتسجيلهابهدفمالّيةمعلوماتإلىوتحويلهااملاليةالبياناتتجميع▪

افاتأيوجودحالفياملاليوالنظامللخططالتصحيحّيةاإلجراءاتواتباعالقرار اتخاذ .يةإيجابأو سلبيةانحر

.املنشةةمنوالخارجةالداخلةالنقديةالتدفقاتوموازناتواملصاريفباإليراداتالتقديريةاملوازناتإعداد▪

.األجلوالطويلواملتوسطالقصير املدىعلىللمنشةةاملاليةاألهدافتحديدعلىالقدرة▪

ّ فياالستثمار حجمتحديدخاللمناملنشةةأصول هياكلإدارة▪ الثابتةول واألصاألجلقصيرةاملتداولةاالصول منكل 

املدينة،مموالذواملخزون،النقدية،:مثلاألجلقصيرةاملتداولةلألصول األمثلاملستوى علىواملحافظةاألجل،طويلة

.األجلقصيرةاملاليةواألوراق

هذهالستبدالباملناسالوقتوتحديدالتشغيلّيةالعمليةفيالكفاءةوذاتاملالئمةاألجلطويلةالثابتةاألصول استخدام▪

.األصول 

مويلمناملالئماملزيجوحجمالتمويلمصدر تحديد▪
ّ
نسيقاألجلقصير أو األجلطويلالت

ّ
فياألخرى داراتاإل معالفعالوالت

.والنقديةاملاليةاألسواقمعوالتعاملاملنشةة

▪



الوظائف األساسية 

لإلدارة املالية 

.التمويل✓

.االستثمار✓

.توزيع األرباح✓



التطور التاريخي ملجاالت اإلدارة املالية

يكن وارًدا لم يظهر علم االدارة كعلم مستقل اال مع بداية القرن العشرين اي مع بداية الثورة الصناعية حيث لم
.على الذهن خالل مراحل االكتفاء الذاتي واملقايضة

شكل كبير حيث كان ينظر الى علم االدارة املالية كجزء من علم االقتصاد يسمى بمالية الشركات والذي يهتم ب
ندماج باملواضيع الروتينية االجرائية مع قليل من االهتمام بدراسة االسواق املالية واملواضيع الخاصة باال 

.والتصفية

تمع بداية القرن العشرين واثناء الثورة الصناعية، ظهرت الحاجة للبحث عن مصادر تمويل للمشروعا.

با على الجوانب خالل فترة الثالثينيات ومع الركود االقتصادي الذي ساد العالم، اصبح تركيز االدارة املالية منص
.الدفاعية من اجل بقاء املنظمة



التطور التاريخي ملجاالت اإلدارة املالية

 اسة املنشةة من خالل فترة االربعينيات والخمسينيات أخذت االدارة املالية باألسلوب التقليدي والذي يقض ي بدر
ات داخل املنشةة  وجهه نظر املمول او املستثمر والتركيز على تحليل السيولة دون مراعاة كافية أللية اتخاذ القرار 

.وهنا ظهرت أهمية املوازنة الرأسمالية←

وظهر أيضا . ري وأهميتهثم انتقل دور املدير املالي من التركيز على الجانب التمويلي الى التركيز على الجانب االستثما
ونظريات وهنا ظهرت أهمية أساليب بحوث العمليات←االهتمام بدور الحاسب االلي ونظم املعلومات اإلدارية 

.اتخاذ القرار

 ح وتةثيرها على قيمة كهيكل رأس املال وسياسة توزيع األربا←أصبح لدى املدير املالي االملام بطرق تقييم املنشةة
.املنشةة



التطور التاريخي ملجاالت اإلدارة املالية

 ية لالستثمار الحكم على مخاطر االستثمار من خالل املخاطر الكل)خالل فترة الستينات ظهرت نظرية املحفظة
(.لتقييم االصول املالية)ظهر ايضا نموذج تسعير االصول الرأسمالية (. وليس املخاطر الفردية

(املخاطرمنللتحوط)الخياراتتسعير نموذجظهر السبعيناتفترةفيثم.

لتةكد والتضخم، في الثالثة العقود املاضية كان التركيز على كيفية التعامل مع املتغيرات املتسارعة وحالة عدم ا
.(لتمويل االسالميةاملشتقات املالية، صيغ ا)اسعار الفائدة، العوملة وانتشار االسواق املالية صيغ التمويل املتطورة 

تةثير االزمة املالية العاملية.



التطور التاريخي ملجاالت اإلدارة املالية

ا
ً
:االهميةبالغاملالياملدير دور منتجعلالتطوراتهذهكلاذ

ظرياتللنوالشاملالدقيقالتحليليتطلبعلمالىوصفيةموضوعاتمجردمناملاليةاالدارةعلمتحول ▪
.االقتصادية

املالرأسوتوزيعواستثمارهااالصول ادارةالىاالموالعنالبحثمجردمنتحول املاليةاالدارةعلم▪
.وتخصيصه

.معاللمنظمةوالداخليةالخارجيةالبيئةتحليلعلىالتركيز كذلك▪



هدافأالهدافأالخاصةأبأيأإدارةأفيأاملنشأةأتنبثقأفيأالساسأمنأالأ
.الرئيسيةأللمنشأة

االعمالمنشآتأهداف:

Profitالربحتعظيم- Maximization

Wealthالثروةتعظيم- Maximization

أهداف املنشةة



ةأهداف املنشة

الربحتعظيمProfit Maximization
اينظر .الهدفهذاتحقيقبالكفيلةالقراراتتتخذوبالتاليللمنظمةاالساس يالهدفأنهعلىالربحيةتعظيمهدفإلىأحيان 

ناحيتينمنالهدفهذاإلىالنظر يمكننا:

.أةللمنشالكلياالداءقياسعنلتعبيرهوذلكالعمالمنشآتناحيةمنالربحعلىبالنظرأكثرالتركيزيتم←

أيأنسبةأالربحأاملوزعأعلىأاملساهمينمنأناحيةأاملساهمين

منأناحيةأمنشآتأاالعمال
أيأانأاملخرجاتأزادتأعنأاملدخالتأوهوأماأيقصدأ

بهأالكفاءةأاالقتصادية



ةأهداف املنشة

:الربحتعظيملهدفاملوجهةاالنتقاداتبعض

الربحيةمفاهيمتعدد←

حقوقأىعلالعائداالستثمار؟علىالعائدالرباح؟منالسهمنصيبالجل؟قصيرةأمالجلطويلةالربحيةاملقصودهل
امللكية؟

للنقودالزمنيةالقيمةنظريةالربحتعظيمهدفيتجاهل←

املشروعفضيلتزادزمنياالنقديةالتدفقاتسرعةزادتفكلمااالعتبار،بعينالزمنيالتوقيتيأخذالالربحتعظيمهدفان
عائدلتحقيقرىأأخمرةالسريعالعائداستثمارإمكانيةهوذلكفيوالسبب.زمنياالعائدفيهايتأخرالتيالخرىأاملشاريععلى

.إضافي



ةأهداف املنشة

:الربحتعظيملهدفاملوجهةاالنتقاداتبعض

املخاطرةعنصر الربحتعظيمهدفيتجاهل←

درجةزادتكلمااملخاطرةوتزداد.انتظامهمنأوزمنهمنأواملتوقعالعائدعلىالحصولأمنالتأكدعدماملخاطرةوتعني

ارتفعتكلمانهابمعنى←والعوائد،املخاطربينمبادلةهناكيكونأاناملفترضومن.املتوقعالعائدفيالتغيرأوالتذبذب
.صحيحوالعكساكبرعوائداملستمرونتوقعكلمااملخاطرة

جبأالمشروع

%15%12%10عائد

%15%8%5المخاطرة



ةأهداف املنشة

:الربحتعظيملهدفاملوجهةاالنتقاداتبعض

املنشةةباستراتيجيةتتعلقالتيالجوانببعضالربحتعظيمهدفيتجاهل←

.القصيراملدىفيالربحيةتدنيمنبالرغماملبيعات،نمومعدلزيادةعلىالتركيز-
.الربحيةفيتدنيهناككانلوحتىوالسواق،املنتجاتتنويع-
.الربحمستوىأمنتقللاملمارساتهذهكانتواناملجتمعخدمة-



ةأهداف املنشة

الثروةتعظيمWealth Maximization
.الربحيةتعظيملهدفاملوجهةاالنتقاداتاملالكثروةتعظيمهدفيتجاوزأ-
.املنشأةدرهاتصالتياملاليةاالوراقاسعارفيواملتمثلةللمنشأةالسوقيةالقيمةعلىاالرباحبتأثيريتعلقحيث-
.الطويلباملدىالثروةتعظيمهدفيهتم-
.للعوائداملصاحبةاملخاطريهملال-

ومنهاالتساؤالتبعضيثير الثروةتعظيمهدففانذلكومع:
.املنظمةإدارةلتحكمتخضعالبعواملتتأثراالسهمأسعار-
.الطويلاملدىفيربحيتهاتضرقداملنظمةتتخذهاالتيالقراراتبعض-
.املنظمةاهدافصياغةعنداالجتماعيةاملسئوليةاغفالعدممراعاة-



إدارةكلعلىينبغيفإنهالثروة،تعظيمهدفاملنظمةتحققلكي

قيقتحاملاليةاإلدارةعلىفإنوكذلك.الخاصةأهدافهاتحقيق

.الثروةتعظيمهدفلتحقيقللوصول أهدافها

أهداف اإلدارة املالية



مداخل تحديد 

أهداف اإلدارة 

املالية
حيةوالربالسيولةبينالعالقةمدخل

ةواملخاطر الربحبينالعالقةمدخل



ى معين من ويرى هذا املدخل ان االدارة املالية يجب ان تضع االطار السليم واملناسب لتحقيق الربح عند مستو 

.املخاطرة

:املاليةلإلدارةهداف أربعة أوقد حدد هذا املدخل 

تحقيق الربح▪
تقليل املخاطرة ▪
الرقابة املستمرة▪
تحقيق املرونة▪

مدخل العالقة بين الربح واملخاطرة



.هدفين لتحقيقهما وهما الربحية والسيولةهن املدير املالي لديأويرى هذا املدخل 

.يقصد بالسيولة قدرة املنظمة على الوفاء بالتزاماتها

:التداخل والتشابه بين املدخلين

مدخل العالقة بين السيولة والربحية

يكمنأتقليلأاملخاطرةأفيأتوفيرأالسيولةفيأمدخلأاملخاطرةأوالربحيةأ

وهناأتوفيرأالسيولةأيؤديأالىأتقليلأاملخاطرةفيأمدخلأالسيولةأوالربحيةأ



وظائف اإلدارة 

املالية

.سابقاليهاإاملشارهدافهاأتحديدمداخلمناملاليةدارةاإل وظائفتنبع

:والربحيةبالسيولةواملتعلقةاملاليةدارةاإل تمارسهاالتيالوظائفهمأمن

.النقديةبالتدفقاتالتنبؤ−
.الموالتدبير−
.املنشأةداخلاالموالتدفقادارة−
.التكاليفعلىالرقابة−
.التسعير−
.بالرباحالتنبؤ−
.املالرأسوتكلفةاملطلوبالعائدقياس−



قرارات اإلدارة 

املالية

:االتيحول تتمحور املاليةدارةاإل قراراتفانالثروةتعظيمهدفظلفي

Capitalالرأسماليةاملوازنة-1 Budgeting
.االجلطويلةاالستثماراتدارةإوأتخطيط

Capitalاملالرأسهيكل-2 Structure
.االمثلاملزيجوتحديدمنهمكلومصادرجلاالأوقصيرطويلالتمويلنسب

Workingالعاملاملالرأسدارةا-3 Capital Management
وراقأوأالعمالءوحساباتواملخزونالنقديةتشمليتوال(املتداولة)االجلقصيرةاالصولأدارةyا

الدفعواوراقالقبض



انتهت املحاضرة األولى



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة الثانية
سوق األوراق املالية و املؤسسات املالية: الوحدة الثانية 



 على
ً
:بعد دراسة هذه الوحدة، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

تعريف سوق األوراق املالية✓

تعريف األسواق املالية✓

تعريف أسواق رأس املال و أسواق النقد ✓

تعريف املؤسسات املالية ✓

أهداف الوحدة



The stock market Definition ofتعريف سوق األوراق املالية      

)الشركةباملالكثروةتعظيمهواملساهمةبالشركاتاملاليللمديراألساس يالهدفيعتبر

كة،الشر سهمبسعرتتحددالشركةفياملالكاستثماراتقيمةو،(Stockholdersاملساهمين

يتماألسهمفإن،األسهممنالكثيرولديهااملالكمنالكثيريمتلكهااملساهمةالشركاتانوحيث

stockاملاليةاألوراقسوق عليهايطلقمنظمةأسواقفيتداولها marketأوstock exchangeأو

(سائلهأموالالىاألسهمتحول )الشركةألسهمالسيولةتوفراألسواقهذه،Bourseالبورصة

.األسهملتلكالسوق سعروتحدد



The stock market Definition ofتعريف سوق األوراق املالية      

غالبيةفيالسوق هذهتوجد،املاليةاألوراق(تداول )وشراءبيعسوق هياملاليةاألوراقسوق 

بورصةهناك،املثالسبيلفعلى،املاليةاألوراقبورصاتعليهايطلقفعليهاماكنفيالدول 

New)امريكافينيويورك York Stock Exchange)،الصينفيشنغهاىبورصة(Shanghai

Stock Exchange)،ديةالسعو تداول بورصة،مصرفياألسكندريةبورصة،القاهرةبورصة،

هونجبورصة،باناليافيطوكيوبورصة،املانيافيفرانكفورتبورصة،إنجلترافيلندنبورصة

األسهم)اليةاملاألوراقتداول فيهايتمالبورصاتهذهالبورصات،منالخ....كونجهونجفيكونج

فباإلشراهالدولتقومحيث،كبيرهأهميةوللبورصات.يومكلالدوالراتبماليين(والسندات

.واألنظمةالقوانينلهاوتضع،نفسهابعلیھا



The stock market Definition ofتعريف سوق األوراق املالية      

:البورصهتعتبرحيث

االستثمارو للتمويلملتقى-أ

فيیرغبون ومنوالھیئاتكالشركات،التمویلعنیبحثون منفیهیلتقيالذياملكانفھي▪

،الطرفينعليبالنفعيعودلإلقراضمكانبمثابة.ھيوبالتالياملدخرینمناالستثمار

الدولةالقتصادمؤشر -ب

مؤشرىفهلذاالدولة،فيالكبري الشركاتوخاصةالشركاتأوضاعمعرفةيتمبمقتضاها▪

السوق يفأسھمھاتطرحالعالمفيبلدأيفيالكبري الشركاتمعظمحيث،الدولةالقتصاد

كلھمألسالشاملةوالحركةاملالي،وضعھاعليدلتأسھمھاحركةمؤشراتعليوبناءاملالي،

.الدولةفياالقتصادوضععنمؤشریعطيالشركات

الثروةلزيادةوسیلة-ج

الدخلنوتحسيالثروةزیادةفيوسببواستثمارللعملللمدخرينمتاحمجالھىالبورصة▪



The stock market Definition ofتعريف سوق األوراق املالية      

بفوائدالبنوكمنلالقتراضالحاجةدون الشركاتلتمویلوسیلة-د

تقومتاباالكتبموجب،أسھمھاعلياكتتاببطرحتقومللتمویلتحتاجعندمافالشركات▪

ھوكمافوائدهعلیتحتسبالاملاليالعائدوھذاالنقد،مقابلشركتھامناألسھمببیعالشركة

.البنوكمناالقتراضفيالحال

الشركاتو لألفرادوتوفيرهااملدخراتتجميعخاللمنواالستثمار االدخار عملياتتشجع-ه

.للتمويلمصادر عنيبحثون الذين

األسهمأصحاب)املاليةاألوراقألصحابيمكنبمقتضاهاحيث،للسيولةمصدرا-و

.لهاحاجتهمعندنقديةالىتحويلها(والسندات



األوراق املالية التي يتم تداولها داخل سوق األوراق املالية أنواع 

بائعال)طرفينبينقانونيااتفاقاتمثلماليةقيمةذات)مستند(وثيقةعنعبارةاملاليةاألوراق

نوعينالىفهاتصنييمكناألوراقهذه،(البورصات)املاليةاألسواقفيتداولهايتم،(واملشترى 

-:وهمارئيسيين

.ل األصو مناصلأوماليةلحقوق ملكيةحقتمثلوثيقةوهىStocksالأوSharesاألسهم-أ

ملقترضهااألموالسدادفيالحقلحاملهاتعطىدينالتزامتمثلوثيقةوهىBondsالسندات-ب

.األموالهذهعلىالفائدةالىباإلضافة،



1مثال 

ااسهمطرحتالسعوديةالعربيةباململكةسابكشركةانبفرض

األسهممنالسهمهذا،الواحدللسهمريال30سعرعندالعاملالكتتاب

سابكبشركةمساهمايصبحانفيالحقلصاحبةيعطىوالذى،العادية

يادةز احتمالعنفضال،(البيععدمأي)بالسهماحتفاظهفترةخالل

يارأسمالعائدالهفيحققالشراء،قيمةعنللسهمالسوقيةالقيمة

(Capital Gain)معدللهفيحققسنةملدةبالسهماحتفظاذاكذلك

رياالت5بتوزيعالشركةتقومعندما(100×5/30)%16.7قدرهعائد

(السهمصاحب)املستثمرانيعنىوهذا،السنةنهايةفيالواحدللسهم

تزاداذاكذلكو،سابكشركةسهمبشراءاستثمارةعلىعائداحقق

بالقيمةهمالسبيعأيضايمكنهالسنةنهايةفيللسهمالسوقيهالقيمة

.الزيادةبعدالجديده



2مثال 

منريالمليون 200قدرهاألموالحاجةفيبأنهاسابكشركةقررتاذاأما

املديريعلمو ،باململكةجديدهمنطقةفيبتروكيميائياتمصنعفتحاجل

سنوات6فترةخاللاألموالهذهالىحاجةفيالشركةبانللشركةاملالى

منموالاأل هذهبتمويلقرارهيكون سوفاملالياملديرفإن،فقطقادمة

سنويا%12بمعدلريال200منهاكلقيمةبسنداتاالكتتابطرحخالل

حقمع،سنوات6بعداشتراهالذىالسندقيمةالسندمشترى ويسترد،

بالرياضملاليةااألوراقبورصةفيببيعهالسندفيالتصرففيالسندحامل

لألوراقركسمسابدورهاتلعبالتياملاليةاألوراقتداول شركاتخاللمن

%12هقدر عائدايحقق(السندصاحب)املستثمرانيعنىفهذا.املالية

الـنهايةفىو،سابكشركةطرحتهالذىالسندبشراءاستثمارهعلىسنويا

فيالسنديعبأيضايمكنهالوقتنفسفي،السنداسترداديمكنهسنوات6

.سنوات6الـخاللوقتأيفيبالرياضاملاليةاألوراقبورصة



تصنيف األوراق 
املالية

الى عدة أنواع   ( األسهم والسندات ) يمكن تصنيف األوراق املالية 

(.عائد متغير–عائد ثابت ) حسب طبيعة العائد1.

:، وتنقسم الى حسب جهة اإلصدار2.
يل عجز ، وهى التي يتم إصدارها بواسطة الحكومات مثل السندات التي تصدرها الحكومات لتمو أوراق مالية  أوليه-أ

األسهم املمتازة مثل السندات و ( الشركات) املوازنة العامة للدولة أو األوراق املالية التي يتم إصدارها بواسطة منشآت األعمال

.واألسهم العادية
التي تمنح حاملها حق بيع أو شراء Optionsوهى التي يتم إصدارها من قبل األفراد مثل عقود الخيارأوراق مالية ثانوية-ب

( .  األوراق املالية األولية بسعر معين



)ةاملالياألوراقبائعييجمعالذىاإلطار"بأنها(2017واخرونالقادرعبد)املاليةاألسواقتعرف

فياملتعامليننبيفيمافعالةاتصالقنواتتوافرظلفياألوراقتلكبمشترى (والسنداتاألسهم

التياألسواق"بأنهااملاليةاألسواق(2008)البدوي عرفكذلك،"(واملشترونالبائعون )السوق 

"والسنداتكاألسهماملاليةاألصول (وشراءبيع)وتداول اصدارفيهايتم

البائعون )فيهايناملتعاملبينمباشرهتكون قداملاليةباألسواقالتعاملوسيلةبأناإلشارةوتجدر

رةالسماسمثلالوسطاءخاللمنيتمالتعاملبل،مباشرهغيرتكون وقد(واملشترون

علىأضحتلباملحلىاملستوى علىفقطتقتصرلماألسواقهذهأنذلكفيوالسببوالوكالء،

.الدولياملستوى 

Financial Marketsاألسواق املالية   



:االتيفيتتمثلهامهأدواراتلعبحيثبالغهأهميةاملاليةلألسواق

منفائضملديهالذيناألفرادمناملدخراتتحويللالالزمةوالترتيباتالتسهيالتاملاليةاألسواقتقدم•
موالاأل هذهالىحاجةفيشركاتأوآخروناشخاصالىمنتجهاستثماريةفرصلديهمتتوافروالاألموال

.منتجهاستثماريةفرصفيالستثمارها
وهماطرفينينبيجمعوالذىاملخصصاملكانانهاحيث،واالستثمارالتمويلتكاليفاملاليةاألسواقتخفض•

.خرال الطرفعنللبحثوجهدتكلفهطرفكلتحملمنبدالواملستثمرينالتمويلفيالراغبين
املخاطربياننعفضال،واملقترضيناملقرضينرغباتبينوتوفقتسهلوسطاءعلىاملاليةاألسواقتحتوى •

.املتوقعوالعائد
منأي،السوق داخلوالطلبالعرضقوى تفاعالتخاللمنوذلكاملاليةاألصول املاليةاألسواقتسعر•

.املاليةاألصول لهذهالبائعينمعاملشترينوتفاعلالتقاءخالل
لهمتسهلثحي،(والسنداتاألسهمأصحاب)املدخرينأوللمستثمرينالالزمةالسيولةاملاليةاألسواقتوفر•

.العاجلةاملاليةاحتياجاتهملتمويلالضرورةعند(والسنداتاألسهم)املاليةاصولهمبيع
فعالةاتصالنواتقوتوافراملاليةلألوراقاملاليةالسيولةتوافرعلىاملاليةاألسواقكفاءةتتوقف:هامهملحوظة

.واملشترينالبائعينبين

أهمية األسواق املالية



والفعالية،اءةالكفمنكبيرقدرعلىمهامهاتؤدىلكى،املاليةاألسواقفيتوافرهاينبغيرئيسيةأطراف3هناك

وشركاتنالتأميوشركاتاملتخصصةوالبنوكالتجاريةالبنوك)املقرضون أو املستثمرونوهمامنهمااثنان

لألوراقدرونواملص،(استثمارهفيويرغبون احتياجاتهمايفوق نقديارصيدايمتلكون الذينواألفراداالستثمار

عنيبحثون و األموالمناحتياجاتهمعندخولهمتقلالذينواألفرادواملؤسساتالشركات)املقترضون أو املالية

والذين(سابقالاملثالفيالصدفةمنبدال)الوسطاءوهماملاليةاألسواقفييتواجدثالثوطرف،(تمويلمصادر

،وهماملاليةلألوراقاملصدرةالجهةوبيناملاليةاألوراقفياملستثمرينبيناملاليةاألسواقفيالوصلحلقةيمثلون 

الوسطاءيحصلحيثالسمسرة،ومكاتباالستثماروشركاتالتأمينوشركاتاملتخصصةوالبنوكالتجاريةالبنوك

،السيولةحركةفيواملتحكميناملاليةاألوراقبيعصانعيباعتبارهم،الوساطةمقابلوسمسرهعموالتعلى

.املاليةاألسواقفياملاليةاألوراقاسعاراستقرارعلىواملحافظين

Classification of Financial Marketsتصنيف األسواق املالية 



األسهم–داتالسن)املختلفةاملاليةاألوراقفيهايتداول التياملاليةاألسواقتصنيفاتاما

)املاليةاألوراقلطبيعةاماتصنفحيث،متعددةتصنيفاتفهي(العاديةاألسهم–املمتازة

حقوق أسواق-دينأسواق)وااللتزاماتالحقوق حسبأو(ثانويهأسواق–أوليهأسواق

نمالغرضحسبأو(ماليةأوراقأسواق–قروضأسواق)التمويلأسلوبحسبأو(امللكية

–ضرةحا)املاليةاألصول تسليمتوقيتحسبأو،(املالرأسأسواق–نقدأسواق)التمويل

األسواقتصنيفبيانيمكنلذا،الخمسةالتقسيماتهذهبينللتداخلونظرا،(مستقبلة

نمالغرضوحسب،(ثانويهأسواق–أوليهأسواق)املاليةاألوراقطبيعةحسباملالية

وقيتتوحسب،(املالرأسأسواق–نقدأسواق)املاليةاألصول استحقاقتاريخأوالتمويل

-:يلىفيمالنامبينهوكما(مستقبلة–حاضرة)املاليةاألصول تسليم

Classification of Financial Marketsتصنيف األسواق املالية 



Primaryاألوليةبالسوق يقصد▪ Market كاتوالشر املنشآتقبلمناملاليةاألوراقمنالجديدةاإلصداراتفيهتطرحالذىالسوق اى،اإلصدارسوق

وفى،الجلويلطالتمويلعلىالحصول منهاالغرضسوق فهيوبالتاليالشركات،أواملنشآتهذهمالرأسزيادةبقصدأواملالرأسعلىالحصول بغرض

Investmentاالستثماربنوكأهمهاوسطاءالسوق هذه Banksدةالجدياإلصداراتوتسويقاصدارعمليةفيالخبرةذاتاملاليةاملؤسساتمنباعتبارها

.املستثمرينمنمجموعةأوواحدمستثمرعنالبحثأوللمستثمرينبيعهاإعادةووالشركاتاملنشآتمنالجديدةاإلصداراتبشراءتقوم

Publicعامالبالطرحيعرفماوهوومؤسساتأفرادمناملستثمرينلعامةالجديدةاصداراتهابطرح(والشركاتاملنشآت)املصدرةالجهةتقوموقد▪

Offeringالخاصبالطرحيعرفماوهوتأمينشركةأواستثماركصندوق رئيس يملستثمرالجديدةاصداراتهاطرحأوPrivate Offering،يتساءلوقد

والتكاليفةاملطولاإلجراءاتتجنبوهىبميزةالخاصالطرحيتسمحيثفرق هناكبالطبع،الخاص؟والطرحالعامالطرحبينفرق هناكهلالبعض

.املاللسوق الهامهالهيئةلدىالعامللطرحاملعروضةالجديدةاإلصداراتتسجيلبضرورةاملرتبطة

Secondaryالثانويةالسوق أما▪ Marketفيسلفاركاتوالشاملنشآتطرحتهاالتياملاليةاألوراقتداول فيهيتمالذىالسوق أيالتداول سوق بهافيقصد

:التالياملثالفهمخاللمنالثانويةوالسوق األوليةالسوق بينالفرق معرفةويمكننا،(اإلصدارسوق )األوليةالسوق 

تصنيف األسواق املالية
األسواق األولية واألسواق الثانوية



السوق فياوالهاتطرحفإنها،واملؤسساتاألفرادمناملستثمرينلعامةالعاملالكتتابسهممليون طرحالسعوديةأرامكو شركةارادت

السعوديةاملالواقأسفيأرامكوشركةإدراجشروطواستكمالاالكتتابإجراءاتكافةاكتمالوبعد،بشرائهااملستثمرينويقوم،األولية

.(شراءوبيع)الثانويةالسوق فيتداولهايمكنسهماملليون فإن،

 بمثابةتعتبرالثانويةالسوق فإنثممن
ا
والوسطاء،ابهملحساملاليةاألوراقيشترونالذينالوكالءوهمالسوق لصناعخصبامجاال

.غيرهملحساباملاليةاألوراقيشترونالذين

3مثال 



:وتجدر اإلشارة أن السوق الثانوية تنقسم الى نوعين وهما

هالسوق الثانوية النظامي

منالكثيرفيشرةتمنهعديدبورصاتوهىاملالية،األوراقتداول فيهايتمالتي،املاليةاألوراقرصاتبو النظاميالثانويةبالسوق ويقصد

كافةتوفيرلخالمنوالبائعيناملشترينبينعادالفيهاالتعاملتجعلوتنظيماتإلجراءاتتخضعسالفاذكرناكما،العالمبلدان

عنبالنيابةاءالوسطمنمتخصصةمجموعةالبورصاتهذهفيالتداول عملياتويدير،والغشالتالعبملنعلهماوالبياناتاملعلومات

.للتداول املاليةأوراقهاتطرحالتيوالشركاتاملنشآت

فيإلفصاحامنعاليةدرجةعنفضال،بهااملسجلهالشركاتلكلاملحسابيهاملعلوماتتوافرالبورصاتتقتض ى:هامهملحوظة

املقترضون واملستثمرونبينالسوق بصناعةللقياماملطلوببالقدرالوسطاءوتوافر،الشركات

هاملوازيالثانويةالسوق 
باألوراقن يتعاملو الذينوالوسطاءالوكالءمنمجموعاتعلىيحتوى حيث،النظامىغيرالسوق املوازى الثانويةبالسوق ويقصد

املاليةاألوراقلىعالسوق هذهفيالتعامليقتصروالبالبورصات،ادارجهاشروطتكتمللمالتيوالشركاتباملنشآتالخاصةاملالية

 يتضمنبلالثانوية
ا
عبريتمالسوق هذهفيالتعاملألنونظرا،حكوميهوغيرحكوميةوسنداتاسهممناألوليةاملاليةاألوراقايضا

البائعينبينضالتفاو طريقعنتحديهايتماألسعارأنكما،واملشترينالبائعيناللتقاءالحاجةدون وسريعةواسعةاتصاالتشبكة

باملرونةاملوازي الثانويةالسوق تتسملذا،املاليةلألوراقسوق كصانعييعملون الذينوالوسطاءالوكالءخاللمنواملشترين

والديناميكية



اسواق النقد 

واسواق رأس املال

)األجلصيرةقاملاليةاألصول تداول فيهايتمالتياألسواقتلكالنقدبأسواقيقصد
ألوراقكاالعاملاملالبرأسيعرفماأواملتداولةباألصول تعرفماوهى(فأقلسنة

Commercialالتجارية Papers،للتداول القابلةاإليداعوشهاداتNegotiable
Certificates of Deposits،املصرفيالقبول ومستنداتBanker Acceptanceوالتي

علىبيةاألجنالبضائعملستورديالتجاري البنكيصدرهادينأداةبمثابةتعتبر
Treasuryالخزينةوأذوناتالحساب، Billsاألجلقصيرةدينأواقتراضأدواتوكلها.



أنكما،منخفضةفيةول التداتكاليفعنفضالالعالية،باملرونةيتسمألنه"املفتوحالسوق صفقات"النقدسوق فيتتمالتيالصفقاتعلىويطلق

 فيهاملخاطرةدرجة
ا
-:وهمالسببينمنخفضةايضا

ذلكقبلأوتحقاقهااسفترةفيكبيرهبدرجةفيهاملتداولةاملاليةلألوراقاألسميةالقيمةانخفاضعدمعنالناجمةالنقديةاملخاطرةدرجةانخفاض-أ
عجزاحتماليةيبالتالو،قويهائتمانيةومراكزسمعةذاتالسوق هذافياملاليةلألوراقاملصدرةوالشركاتاملؤسسات،ألنالدينمخاطرانخفاض-ب

.جداضئيلبالتزامهالوفاءعناملدين
هذهفييعملذلكك،الخزينةاذوناتبإصدارتقومالتيوالحكومات،األجلقصيرةالقروضبتقديمتقوموالتيالتجاريةالبنوكالنقدسوق فيويعمل

.واملستوردون واملصدرونالسماسرةالسوق 

Capitalاملالرأسأسواقاما Marketsأوألجلاطويلةاملباشرةالقروضمثلاألجلطويلةاملاليةاألصول تداول فيهايتمالتياألسواقتلكفهي

Equityملكيةأدواتبمثابةباعتبارهاالعادية،واألسهماملمتازةاألسهممثلاألجلطويلةاملاليةاإلصدارات Instrumentsاستحقاقتاريخلهاليس

Debtدينأدواتبمثابةباعتبارهاوالسندات Instrumentsمختلفةاستحقاقتواريخذات.



االختالفات بين أسواق 

النقد وأسواق رأس املال

أسواق رأس املالأسواق النقدوجه املقارنة

تمويل طويل األجلتمويل قصير األجلنوع التمويل

يركز على العائدالسيولهيركز على والعائدالسيوله

ين عدد املتعامل) نطاق السوق 

(اءوعدد طلبات البيع والشر -

اقل من أسواق النقدأكثر من أسواق رأس املال

اقل تنظيما من أسواق رأس التنظيم في السوق 

املال

د أكثر تنظيما من أسواق النق

لوجود متخصصين فيه



Spotحاضرةاقاسو الىاملاليةاالسواقتقسمحيث،املاليةاألصول تسليمتوقيتحسباملاليةلألسواقآخرتصنيفهناك

Markets،مستقبلةوأسواقFutures Markets،املاليةاألصول تداول فيهايتمالتياألسواقتلكالحاضرةاألسواقبيقصدو

عقودتسمىصول األ منمعينةأنواعتداول فيهايتمالتياألسواقبهايقصداملستقبلةاألسواقأما،الفوريالتسليمبغرض

Futuresاملستقبليات Contractsالحقتاريخفياألصلتسليمبغرض.

،الدولةههذفيالقومىاالقتصادعلىكبيراثرله،العالمدول مندولةاىفياملاليةلألسواقالجيداألداء:هامةملحوظة

أي،ءالكفالتخصيصاملجتمعمواردتخصيصعلىقادرةماليةأسواقوجوديقتض ىالقومىاالقتصادأداءحسنحيث

أواألفرادالىجةمنتاستثماريةفرصلديهميتوافرالالذيناملنظماتأواألفرادمناملدخراتتحويلعلىاملبنىالتخصيص

.املجتمعداخلEfficiencyالكفاءةزيادةالىيؤدىمما،(مربحة)منتجةاستثماريةفرصلديهميتوافرالذيناملنظمات



سوق و املالّية،األوراقسوق وهىاملاليةاألسواق)أمريكافيستريتوولعلىوأثرت،العقاريةالرهوناتمننجمتوالتي2008عامفياملاليةاألزمةظهور بعد

فيالكبيرودورهااملاليةساتاملؤسأهميةإلىالعالمدول كافةانتبهتوالشركاتوالبنوك(نيويوركبورصةاألجنبّي،الّصرفوسوق الجلة،والعقودوالّسلع،الّسندات،

املجتمعات؟فيدورهاوماهيةاملاليةاملؤسساتماهية:العزيزالقارئ يسألقدثمومناالقتصاد،

-:التاليةطور الساستقراءخاللمن،(تصنيفاتها)املخنلفةوأنواعهااملجتمعاتفيودورهااملاليةاملؤسساتمعرفةالعزيزالقارئ أيهايمكنكونقول نرد

املاليةاملؤسساتتعريف2-4-1

"املاليةاملعامالتفيوالوساطةاالستثماراتوإدارةالودائعتلقىمثل،ماليةخدماتتقدمكيانات"بأنهااملاليةاملؤسساتتعرف

Financial institutions are entities that provide financial services, such as taking deposits, managing investments, brokering financial transactions.

تؤديها،التيلخدمةاأواملنتجحيثمناملاليةغيراألخرى املؤسساتمنغيرهاعنتماماتختلفاملاليةاملؤسساتانلنايسفراملاليةللمؤسساتالتعريفهذاو

Financialاملاليةكالوساطةماليةخدماتبتقديمتختصحيث Intermediationاملاليةأوراقهمطرحعندوالشركاتاألعمالملنظماتواملشورةالعون تقديمأو

.املاليةاألوراقمحافظ.األصول إدارةأوالتداول سوق داخلاملاليةاألوراقلتداول الالزمةالتسهيالتتقديمأواإلصدارسوق داخل

املؤسسات  املالية 



-:املؤسسات املالية الى مجموعتين رئيسيتين وهمافتصن▪

Financial Intermediationاملاليةالوساطهاملؤسسات املالية التي تقوم بدور : املجموعة األولى ▪

وافر ، باعتبارها تقوم بالوساطة املالية بين املدخرين، أي األفراد و املنظمات الذين يتFinancial Intermediariesالوسطاء املاليينهذه املؤسسات يطلق عليها ▪
فتقرون الى التمويل الالزم ويلديهم  فائض من األموال وال تتوافر لديهم فرص استثمارية منتجة ، وبين األفراد أو املنظمات الذين تتوافر لديهم فرص استثمارية منتجة

.لهذه الفرص

-:املؤسسات املالية همانوعين من املجموعة األولىويندرج تحت 

Commercial Banksكالبنوك التجارية Depository Institutionsاملؤسسات املالية التي تتلقى الودائع -أ
-:وتشمل كل من   No depository Institutionsاملؤسسات املالية التي ال تتلقى الودائع -ب
Insurance Companiesشركات التأمين-ت
Mutual  Fundsصناديق االستثمار-ث
Finance  Companiesشركات التمويل-ج
Pension Fundsصناديق املعاشات -ح

Financial No intermediationاملؤسسات املالية التي  ال تقوم بدور الوساطة املالية: املجموعة الثانية ▪
-:املؤسسات املالية التاليةاملجموعة الثانية ويندرج تحت هذه 

Brokersسماسرة األوراق املالية    -أ
Dealersتجار األوراق املالية    -ب
Investments Banksبنوك االستثمار    -ت

Classification of Financial Institutionsتصنيفات املؤسسات املالية 



انتهت املحاضرة الثانية



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

الثالثهاملحاضرة 
1القوائم املالية : الثالثهالوحدة 

المحاضرة الثالثه–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



على 
ً
:بعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

قائمة الدخل : التعرف على القوائم املالية ✓

.التعرف على  استخدامات قائمة الدخل في التحليل املالي✓

الثالثهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



ي تستخدم في القوائم املالية هي املصدر الرئيس ي للمعلومات والبيانات الت

التحليل املالي

القوائم املالية قائمة الدخل: أوال

امليزانية العمومية: ثانيا

المحاضرة الثالثه–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



أنفقته تهدف هذه القائمة إلى تقدير الدخل السنوي للمنشأة من خالل ما حققته املنشأة من إيرادات مع ما

تويات،  مالك ويستفيد منها القائمين على إدارة املنشأة على جميع املس. من تكاليف خالل فترة زمنية محدودة

.  املنشأة ، والجهات الرسمة والغير رسمية

قائمة الدخل: أوال

المحاضرة الثالثه–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



قائمة الدخل

فىتساهمىالتواألعباءباملصروفاتاملنشأةايراداتمقابلةالىالدخلقائمةتهدف-

مناملنشأةتحققهمامقدارلبيانمعينة،زمنيةفترةعنوذلكاإليراداتتلكتحقيق

.الفترةهذهخاللخسارةأوربح

إطاراثلتمالتىواملبادئواملفاهيماإلفتراضاتمنمجموعةشكلفىاإلطاريعد-

فىشدامر واستخدامهاملحاسبية،املمارسةتقييمخاللهمنيمكنمرجعيافكريا

واجبةالاملحاسبيةوالطرق السياساتوتحديداملحاسبية،التطبيقاتتطوير

.املاليةالقوائمبنودعنواإلفصاحللقياسالتطبيق
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قياس الدخل

:يتم تعريف الدخل بطرق مختلفة عند كل من املحاسبين واالقتصاديين على النحو التالي▪

▪ 
ً
ة ملشروع ما بين ُيعرف االقتصاديون الدخل بأنه التغير في الثروة الحقيقي: مدخل املحافظة على رأس املال: أوال

مالك املنشأة في نهاية بداية ونهاية الفترة املعينة، أي الزيادة الصافية في الثروة الحقيقية التي ُيمكن توزيعها على

.الفترة بدون تخفيض الثروة الحقيقية للمنشأة عما كانت عليه في بداية الفترة

▪ 
ً
حد: مدخل تحليل العمليات: ثانيا

ُ
ث اإليرادات ُيعرف املحاسبون الدخل على أساس املعامالت الكاملة التي ت

الت الكاملة واملصروفات متضمنة املكاسب والخسائر، أي الفرق بين اإليرادات واملصروفات الناتجة عن املعام

.واألحداث األخرى مثل املكاسب والخسائر العرضية
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عناصر قائمة الدخل

:التاليةاألساسيةالعناصر علىالدخلقائمةتشتمل

فينقصالأو للمنشأةاألخرى األصول فيالزيادةأو الداخلةالنقديةالتدفقاتوهي:اإليرادات▪

 االثنانأو التزاماتها
ً
أو لخدماتاتأديةأو السلعوتسليمانتاجمنالفترةخاللوالناتجةمعا

الذيالربحتحقيقإلىالهادفالرئيس يلنشاطهااملنشأةممارسةعنوالناتجةاألخرى األنشطة

.امللكيةحقوق تغيير إلىُيؤدي

فيالزيادةو أللمنشأةاألخرى األصول فيالنقصأو الخارجةالنقديةالتدفقاتوهي:املصروفات▪

 االثنانأو التزاماتها
ً
أو لخدماتاتأديةأو السلعوتسليمانتاجمنالفترةخاللوالناتجةمعا

الذيالربحقتحقيإلىالهادفالرئيس يلنشاطهااملنشأةممارسةعنناتجةأخرى أنشطةتنفيذ

.امللكيةحقوق تغيير إلىُيؤدي
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عناصر قائمة الدخل

لعرضبببية الناتجبببة عبببن األنشبببطة ا( صبببافي األصبببول )وهبببي الزيبببادة فبببي حقبببوق امللكيبببة :املكاسبببب▪

الظببروف للمنشببأة أو الزيببادة فببي حقببوق امللكيببة الناتجببة عببن كببل املعببامالت واألحببدا  األخببرى و 

بببببؤثر فبببببي املنشبببببأة خبببببالل الفتبببببرة، عبببببدا املكاسبببببب الناتجبببببة عبببببن اإليبببببرادات أو االسببببب
ُ
تثمارات التبببببي ت

.بواسطة املالك

عرضببببية النببببات  عببببن األنشببببطة ال( صببببافي األصببببول )وهببببي الببببنقص فببببي حقببببوق امللكيببببة :الخسببببائر▪

الظببروف للمنشببأة أو الببنقص فببي حقببوق امللكيببة النببات  عببن كببل املعببامالت واألحببدا  األخببرى و 

ببؤثر فببي املنشببأة خببالل الفتببرة، عببدا الخسببائر الناتجببة عببن املصببروفات أو ال
ُ
توزيعببات علببى التببي ت

.املالك
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لدخلتبويب اإليرادات في قائمة ا

عتبررر اإليرررادات الناتجررة عررن عمليررات اإلنتررا  والبيرر  أ
ُ
هررم مصرردر ت

 أخر
 
رى مرن لإليرادات فري معمرم املنشر ت، فري حرين أن هنراك أنواعرا

علررررررى اإليرررررررادات الثانويررررررة مثررررررل إيرررررررادات األوراق املاليررررررة والفوائررررررد

  القررررررررررو  املمنوحرررررررررة واملكاسرررررررررب الرأسرررررررررمالية الناتجرررررررررة عرررررررررن بيررررررررر

ر وممرررررررا الشرررررررك فيررررررره أن االفصررررررراح عرررررررن املصررررررراد. األصرررررررول الثابترررررررة

الرئيسرررررررررية لإليررررررررررادات و عهارهرررررررررا  شررررررررركل مسرررررررررتقل عرررررررررن مصرررررررررادر

ة لقائمرررة اإليررررادات الثانويرررة األخررررى ُيعتبرررر مرررن األهرررداف الرئيسررري

.  الدخل
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أو التفرقة بين اإليرادات ووفورات
تخفيضات التكلفة

ن اإليرررادات يجررب التمييررن بررين وفررورات أو تخفيضررات التكلفررة وبرري

ملحققرررة حيرررن أن اإليررررادات تنرررتا عرررن الزيرررادة ا. فررري القررروائم املاليرررة

ي فرررررررررري قرررررررررريم األصررررررررررول فرررررررررري حررررررررررين أن الوفررررررررررورات أو التخفيضررررررررررات فرررررررررر

هرررا مثرررل التكررراليي عررري عبرررارة عرررن نفقرررات اسرررتطاعت املنشرررأة تجن 

اعة أو خصومات الشراء التري تحصرل علاهرا املنشرأة مرن شرراء بضر

ي قائمرة ومن الضروري اإلفصاح عن هذه املعالجة ف. أصول ثابته

.الدخل
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دخلتبويب املصروفات في قائمة ال

:هناك العديد من األسس ُيمكن على أساسها تبويب عناصر املصروفات ومنها

صررررررررر حيررررررررن يررررررررتم تقسرررررررريم املصررررررررروفات علررررررررى أسرررررررراس طبيعررررررررة عنا: التبويببببببببب الطبي ببببببببي▪

.ار، والفوائداملصروفات مثل تكلفة البضاعة املباعة، واألجور، واالستهالكات، واإليج

ل مجموعرة حيرن يرتم تقسريم املصرروفات إلرى مجموعرات، تعكرس كر : التبويب الوظيفي▪

:منها وعيفة من الوعائي الرئيسة للمنشأة ومنها

.وتعكس وعيفة التصني  أو الشراءتكلفة البضاعة املباعة -

.وتعكس وعيفة البي  أو التسويقاملصروفات البيعية    -

.وتعكس وعيفة اإلدارة العامة للمنشأةاملصروفات اإلدارية  -

.وتعكس وعيفة التمويلاملصروفات التمويلية  -

.رئيسيةوفي هذا التبويب ُيمكن اعهار مصاريي الوعائي الفرعية لهذه الوعائي ال
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الخسارةالتفرقة بين التكلفة واملصروف و 

ترررررررم عبرررررررارة عرررررررن ضميرررررررة املررررررروارد املضررررررر ى  هرررررررا أو التعهررررررردات التررررررري: التكلفبببببببة▪

ع
ُ
تبرررر فررري وقرررت االرتبررراه  هرررا فررري سررربيل الحصرررول علرررى سرررل  وخررردمات والتررري ت

 مثرررل املخرررزون السرررل ي، األصرررول الثابترررة
 
، الترررأمين الحصرررول علاهرررا أصررروال

.املقدم

يعنري استخدام األصرول والخردمات فري توليرد اإليررادات والرذي: املصروف▪

أن أي. نقرررررررت أو اسرررررررتنفاد األصرررررررول أو التكلفرررررررة وتحويلهرررررررا إلرررررررى مصرررررررروف

.اداملصروف عبارة عن تكلفة مستنفدة في سبيل تحقيق اإلير 

ول علرى عي نفقات غير منتجرة أو اسرتنفاد لوصرول دون الحصر: الخسارة▪

التخفرررررررريض فرررررررري)أي أن الخسررررررررارة عرررررررري األثررررررررر غيررررررررر املرغررررررررو  فيرررررررره . مقابررررررررل

بررره مثرررل الرررذي ال يتعلرررق بالتشرررغيل العرررادي والرررذي ال ُيمكرررن تجن( األصرررول 

.الخسارة الناتجة عن بي  األصول الثابتة
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مكونات عناصر قائمة الدخل

▪ 
ً
ات الرئيسببية ويخبتص بتقريببر ايبرادات ومصبروفات العمليب: قسبم العمليبات التشبغيلية: أوال

:للمنشأة، ويشمل هذا القسم البنود املتضمنة نتائ  التشغيل العادي وهي

وتتضببببببببمن عناصببببببببر املبيعببببببببات، والخصببببببببومات : اإليببببببببرادات مببببببببن مبيعببببببببات السببببببببلع والخببببببببدمات-

.اتواملسموحات، واملردودات، وكل العناصر املتعلقة بتحديد صافي إيراد املبيع

اعة املباعببة أو وتتضببمن كببل العناصببر الخاصببة بتحديببد تكلفببة البضبب: تكلفببة البضبباعة املباعببة-

.مصروفات تقديم الخدمة

.اتويعرض املصروفات الناجمة عن جهود املنشأة لتحقيق املبيع: مصروفات البيع-

.ويعرض مصروفات اإلدارة العامة: مصروفات إدارية أو عمومية-
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مكونات عناصر قائمة الدخل

▪ 
 
روفات ويخرررررررتت بتقريرررررررر اإليررررررررادات واملصررررررر: قسرررررررم العمليرررررررات غيرررررررر التشرررررررغيلي: ثانيرررررررا

كاسررررررررب والناتجررررررررة عررررررررن األتشررررررررطة الثانويررررررررة الترررررررري تمارسررررررررها املنشررررررررأة باإلضررررررررافة إلررررررررى امل

، وتشمل
 
:والخسائر غير العادية أو غير املتكررة وليس اإلثنين معا

املحققررة وعرري عبررارة عررن اإليرررادات املكتسرربة أو املكاسررب: اإليرررادات واملكاسررب األخرررى -

.لية عد استبعاد أي مصروفات خاصة  ها والناتجة عن املعامالت غير التشغي

تحملهرررا وعررري عبرررارة عرررن املصرررروفات أو الخسرررائر التررري ت: املصرررروفات والخسرررائر األخررررى -

.ر التشغيليةاملنشأة  عد استبعاد اإليرادات املتعلقة  ها والناتجة عن املعامالت غي
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مكونات عناصر قائمة الدخل

▪ 
 
الرردخل مررن وتمهررر ضبنررد مسررتقل بحيررن يررتم االفصرراح عررن: ضرررائب الرردخل: ثالثررا

.النشاه املستمر فبل الضرائب وبعد استقطاع الضريبة

▪ 
 
اسررررررررب ويخررررررررتت بكعهررررررررار املك: األتشررررررررطة أو العمليررررررررات غيررررررررر املسررررررررتمرة: را عررررررررا

.والخسائر الجوهرية الناتجة عن استبعاد تشاه أو جزء من أتشطة املنشأة

▪ 
 
عاديررررة وغيررررر وتتضررررمن املكاسررررب والخسررررائر غيررررر ال: البنررررود اإلسررررت نائية: خامسررررا

.املتكررة والتي ال ترتبط بالنشاه العادي للمنشأة

▪ 
 
برررررررررادئ اآلثرررررررررار التراضميررررررررة الناتجرررررررررة عررررررررن التغييرررررررررر فرررررررري تطبيرررررررررق امل: سادسررررررررا

.املحاسبية

▪ 
 
 لوربرررراح أو الخسررررا: ربحيررررة السررررهم : سررررا عا

 
 مختصرررررا

 
ئر الخاصررررة وتتضررررمن عرضررررا

ي أو أي أنواع بالسهم عن الفترة، ويتم احتسا ها بقسمة الدخل من النشاه التشغيل

.أخرى من الدخل عل متوسط عدد األسهم العادية
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األشكال البديلة إلعداد قائمة 
الدخل

لةاملرحذاتالدخلقائمةوهماالدخل،قائمةإلعدادشكلينعلىاملحاسبون تعارف

.املتعددةاملراحلذاتالدخلوقائمةالواحدة،

▪ 
 
قسمينإلىالدخلعناصرتبويبيتموفاها:الواحدةاملرحلةذاتالدخلقائمة:أوال

 لإليراداتاألول القسمُيخصتأساسيين،
 
اهالنشمنسواء  مصدرهاكانأيا

الثاتيمالقسُيخصتحينفي.األخرى الثانويةاملصادرمنأوللمنشأةالرئيس ي

 للمصروفات
 
تكلفةبالخاصةاملصروفاتتلكسواء  املصروفاتهذهنوعكانأيا

.األخرى املصروفاتأوواإلداريةالبيعيةاملصروفاتأواملباعة،البضاعة

سمى
ُ
 القائمةهذهوت

 
 املختصرةالدخلقائمةبكسمأيضا

 
احدةو خطوةلوجودنمرا

 املصروفاتبكجمالياإليراداتاجماليمقابلةتتضمن
 
.الفترةخلدصافيإلىوصوال
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مثال
قائمة الدخل عن السنة املنتهية في 

هب1440/12/30

لايرلايرلاير

2,000,000صافي املبيعات

500,000إيرادات أخرى 

2,500,000اجمالي اإليرادات

:ُيخصم املصروفات

85,000تكلفة البضاعة املباعة

150,000املصروفات البيعية

300,000املصروفات اإلدارية

50,000الفوائد املدينة

150,000املصروفات األخرى 

1,500,000اجمالي املصروفات

1,000,000صافي الدخل السنوي 

1,25ربحية السهم العادي
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ً
قائمة الدخل ذات : ثانيا

املراحل املتعددة

ارين يسررررتند إعررررداد قائمررررة الرررردخل ذات املراحررررل املتعررررددة إلررررى كررررل مررررن االعتبرررر

:اآلتيين

وبررين اإليررراد التفرقررة بررين اإليررراد النرراتا عررن النشرراه الرئيسرر ي للمنشررأة( 1▪

النرررررراتا عررررررن أتشررررررطة أخرررررررى عرضررررررية أو ثانويررررررة األمررررررر الررررررذي ُيمكررررررن قررررررارئ 

.ستمرالقوائم املالية من اعطاء أهمية خاصة لدراسة ربحية النشاه امل

شررررأة، وبررررين التفرقررررة بررررين املصررررروفات الخاصررررة بالنشرررراه الرئيسرررر ي للمن( 2▪

معينرة املصروفات األخرى العرضية الناتجة عن عرروف أو سياسرة ماليرة

 وعيف
 
 عررررررن تبويررررررب هررررررذه املصررررررروفات تبويبررررررا

 
 حسررررررب للمنشررررررأة، فضررررررال

 
يررررررا

.الوعائي النوعية للمنشأة

المحاضرة الثالثه–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



ظهر أنالدخللقائمةيسمحسوفواملصروفاتاإليراداتبيناملقابلةتطبيقإن
ُ
الداللةذاتراتاملؤشبعضت

:ومنهاالهامة

.املباعةاعةالبضتكلفةوبيناملبيعاتصافيبينالفرق ويمثل(اإلجماليالربحهامش)الدخلاجمالي(أ)▪

.غيليةالتشاملصروفاتواجماليالدخلاجماليبينالفرق عنعبارةوهو العملياتمنالدخلصافي(ب)▪

اإليراداتودببنتعديلهبعدالعملياتمنالدخلصافيعنعبارةوهو املستمر النشاطمنالدخلصافي(ج)▪

.األخرى واملصروفاتاألخرى 

.ألخرى ابالبنودتعديلهبعداملستمر النشاطمنالدخلصافيعنعبارةوهو السنوي الدخلصافي(د)▪

المحاضرة الثالثه–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



لايرلاير
2,215,000املبيعات

85,000مردودات املبيعات :ُيطرح

130,000الخصم املسموح به

215,000

2,000,000املبيعاتصافي

85,000تكلفة البضاعة املباعة: ُيطرح

1,150,000اجمالي الربح

:املصروفات التشغيلية:ُيطرح

150,000بيعيةمصروفات

300,000مصروفات إدارية

450,000

70,000الدخل من العمليات الشغيليةصافي

500,000اإليرادات األخرى : ُيضاف

1,200,000

املصروفات األخرى : ُيطرح
املدينةالفوائد

املصروفات األخرى 

صافي الدخل من النشاط املستمر
ربحية السهم

50,000
150,000

200,000
1,000,000

1,25
المحاضرة الثالثه–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

قائمة الدخل عن السنة املنتهية في 
هب1440/12/30



وي املشاكل الخاصة بقياس الدخل السن

:اُيواجه املحاسب عند قياس الدخل و عداد قائمة الدخل مشاكل منه▪

.التسويات املتعلقة بفترات محاسبية سابقة1.

.املكاسب أو الخسائر غير العادية2.

.معالجة البنود فوق العادية أو االست نائية3.

.معالجة نتائا األتشطة االقتصادية املستبعدة4.

.تغيير تطبيق املبادئ املحاسبية5.

.التغير في التقديرات املحاسبية6.

المحاضرة الثالثه–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة الرابعة
2القوائم املالية: الوحدة الرابعة



على 
ً
:بعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

قائمة الدخل و قائمة املركز املالي : التعرف على القوائم املالية ✓

تطبيق استخدامات القوائم املالية و استخداماتها  ✓



قيمةلخالمنوذلكللمنشأةالحقيقيةالتكلفةالعامنهايةوهومعينتاريخفيالقائمةهذهتعكس

وتتضمن.رأسماليالالتمويلهيكلشكلتحديدفيتفيد.املنشأةتلكتتضمنهاالتياألصول أواملوجودات

.اآلخرالطرففيامللكيةوحقوق والخصومطرففياألصول 

االستثماراتذههومصادراألصول فياملمثلةاملنشأةاستثماراتبقيمةالخاصةاملعلوماتيوضحتقريرهي

.امللكيةوحقوق االلتزاماتفياملمثلة

 تعتبر
 
 ملخصا

 
.امللكيةحقوق وكذلكوااللتزاماتاألصول منلكلتاريخيا

اتعتبر اتقرير  .املاض يفيتمتالتيوالعملياتلألحداثالتراكميةاآلثارتعكسألنهانظراتاريخي 

امليزانية العمومية: ثانيا



داللة قائمة املركز املالي وأهميتها
:تساهم قائمة املركز املالي في عملية التقرير املالي من خالل تقديم األسس الخاصة بكل من

.ـ حساب معدالت العائد على االستثمار1

.ـ تقييم هيكل رأس املال في املنشأة2

.ـ تقدير درجة السيولة واملرونة املالية في املنشأة3

:Liquidityالسيولة  

فنسب . عين تعبر عن مقدار الوقت املتوقع مروره قبل أن يتحقق أصل معين أو يتحول إلى نقدية أو قبل أن يسدد التزام م

.السيولة تقيس مدى قدرة املنشأة على الوفاء بااللتزامات الجارية واملستحقة

:Financial Flexibilityاملرونة املالية  

ستجابة تعبر عن قدرة املنشأة على اتخاذ إجراءات فعالة لتعديل مقدار وتوقيت التدفقات النقدية حتى يمكنها اال 

لالحتياطيات والفرص غير املتوقعة



حدود قائمة املركز املالي

 
ً
فإنينئذوح,الجاريةبالقيموااللتزاماتاألصول تظهرأنيجباملثاليةالناحيةمن:أول

املحاسبيةاملبادئلكن..للمنشأةالحقيقيةالقيمةصافيعنتعبرسوفامللكيةحقوق 
ايمثلاوهذالعناصرتقويمفيالتاريخيةالتكلفةبمبدأتتمسكعليهااملتعارف علىقيد 

.وداللتهااملالياملركزقائمة

 العناصربعضتحديديتم:ثانًيا
 
الستهالكامخصصاتمثلالشخص يللتقديرطبقا

.تحديدهاوموضوعيةدقةعلىيؤثرقدوهذافيهااملشكوكوالديون 

ا
ً
والاألعمالجونتائاملالياملركزعلىجوهري تأثيرذاتوالظروفالعواملبعضهناك:ثالث

االرتباطاتو العقودمثل..نقديةصورةفيعنهاالتعبيرلصعوبةوذلكالقائمةتعكسها
.االعلياإلدارةرجالوشهرةكفاءةأواملستقبلفيأصول شراءبخصوصاملبرمة



كيفية عرض وتبويب عناصر قائمة املركز املالي

:بالقائمةاملعروضةاملعلوماتفيمرغوبانهدفانهناك

.ReadabilityللقراءةوالقابليةClarityالوضوحـ1

اليةاملالقوائمملستخدميومفيدة,للفهمقابلةتكون انالبداملعلوماتانيعني

عليهااالعتمادوامكانيةالقراراتالتخاذمالئمةتكون بحيث

:Disclosureاإلفصاحـ2

املرفقاتأواملاليةالقوائمصلبفياملعلوماتجميععناالفصاحيعني

اوهتاريخيمعلوماتكانتسواء,القراراتالتخاذمالئمةاملعلوماتهذهتكون بحيث
مستقبلية



تبويب املجموعات الرئيسية في قائمة املركز املالي
قائمة املركز املالي

/......12/30في 

:االلتزامـــــــــــــــات:األصول 

xxاألصول املتداولةxxااللتزامات املتداولة

xxاالستثمارات طويلة األجلxxااللتزامات طويلة األجل

xxاألصول الثابتة

xxحقوق امللكيةاألصول غير امللموسة:

xx األصول األخرىxx رأس املال املدفوع

xxرأس املالي اإلضافي

xxاألرباح املحتجزة

xx إجمالي األصولxxإجمالي االلتزامات وحقوق امللكية



 
ً
Current Assets: األصول املتداولة : أول

أو املاليةلسنةاخاللاستخدامهاأو بيعهاأو تحويلهايتوقعالتياألخرى واألصول النقديةعلىتشتمل

..أطول أيهماالتشغيلدورة

ااملتداولةاألصول وتبويبعرضيتماملتداولةاألصول مجموعةداخل▪
ً

لتهاسيو لدرجةطبق

.التشغيلدورةخاللالنقدية

oالنقدية

oاألجلقصيرةالستثمارات

oالتحصيلتحتاملبالغ

oالسلعياملخزون



Cash: أ ـ النقدية 

oاملنشأةبخزينةالنقدية.
oالفوريلالستخداممتاحةتكون أنشريطة,البنوكفيالجاريةللحساباتكأرصدةاملوجودةالنقدية.

هذهفي,,ماليعامعنتقللفترةللمنشأةاملتاحةالنقديةمنلجزءاملنشأةاستخدامحريةمنتحدقيودهناكتكون قد
املثالفيكما..القيودطبيعةعناإلفصاحوبشرطاملتداولةاألصول ضمنالنقديةعنصرضمنإدراجهايتمالحالة
:التالي

كما في املثال .. لفإنه يتم تبويبها ضمن االستثمارات طويلة األج, مع مالحظة أنه إذا كانت هذه القيود تتعلق بأغراض طويلة األجل
:التالي



Marketable Securities: ب ـ الستثمارات قصيرة األجل 

لهي بمثابة أسهم وسندات تشتريها املنشأة من سوق األوراق املالية بغرض الستثمار خالل فترة قصيرة الج

وتقيم بالقيمة السوقية→. بغرض التجاراملقتناهاألوراق املالية 1.

يتم تقويمها بالقيمة السوقية→األوراق املالية املتاحة للبيع 2.

 ألساس التكلفة→لتاريخ الستحقاق  املقتناهالسندات 3.
ً
يتم تقويمها طبقا



Receivables: ج ـ املبالغ تحت التحصيل 

غيل أيهما أطول، هي الحقوق املالية التي تنشأ للمنشأة طرف الغير ويستحق تحصيلها خالل السنة املالية الجارية أو دورة التش

تتضمن  

يتم تقويمها بالقيمة القابلية للتحقق: حسابات املدينين  1.

(الفوائد املستحقة عليها+القيمة االسمية )ويتم تقويمها بالقيمة الحالية: األوراق التجارية 2.

لهاالدفتريهمها بالقيمة تم تقوي: املدينين املتنوعين التي تنشأ نتيجة ضخ قروض لشركات تابعة أو منح سلف ملوظفي املنشأة 3.



Inventory: د ـ املخزون السلعي 

:تختلف مكونات املخزون السلعي باختالف طبيعة املنشأة

o يقتصر على السلع الجاهزة للبيع →في املنشآت التجارية.

o يشتمل على املواد األولية واملنتجات تحت التشغيل واإلنتاج التام →في املنشآت الصناعية.

oا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها
ً

بارات العملية يتم ولكن نظًرا لبعض العت, يجب أن يقوم بالتكلفة التاريخية وفق

 
ً
.“ لقاعدة التكلفة أو السوق أيهما أقل”تقويمه طبقا



Long-Term Investments: الستثمارات طويلة األجل : ثانًيا

:تشتمل على مجموعة مختلفة من العناصر مثل

.االستثمارات في أسهم وسندات وأوراق تجارية طويلة األجل1.

مشتراة بغرض ال تكون . ) حيازة أصول ثابتة بغرض االحتفاظ بها لتحقيق مكاسب عرضية عندما يتم بيعها في املستقبل2.
(االستخدام في العملية االنتاجية

فين عند األموال املخصصة والتي تمثل ودائع نقدية ألغراض خاصة مثل سداد قروض طويلة األجل أو دفع معاشات للموظ3.
.التقاعد

.االستثمارات في شركات تابعة أو فروع غير مندمجة4.

.



ا
ً
Long-Term Assets: األصول طويلة األجل أو غير املتداولة : ثالث

ماعادة)يعهابإعادةبغرضوليساإلنتاجيةالعمليةفياالستخدامبغرضاملنشأةعليهاتحصلالتيامللموسةاألصول هي

.(الخ...واألثاثوالسيارات,واملباني,األراض ي:مثلالثابتةاألصول عليهايطلق

املقدراإلنتاجيعمرهاتحديدإمكانيةلعدماألراض يباستثناءاملقدراإلنتاجيعمرهاخاللاستهالكهايتم.

بهاالخاصةاالستهالكمخصصاتطرحيتمثمالتاريخيةبالتكلفةتقوم.

.1.

.



Intangible Assets: األصول غير امللموسة : رابًعا

.هي عناصر تفتقر للكيان املادي امللموس▪

 ما تقترن منافعها املستقبلية بدرجة عالية من عدم التأكد ويصعب تحديد قيمتها أو تقدير عمرها االن▪
 
.تاجيغالبا

ييمها وكيفية شهرة املحل وبراءات االختراع والعالمات التجارية، يجب اإلشارة للمبادئ أو األسس املتبعة في تق: من أمثلتها▪

استنفاذها في املالحظات املرفقة بالقوائم املالية



Others Assets: األصول األخرى : خامسًا

.هي العناصر التي ال يمكن تبويبها تحت أي مجموعة من املجموعات األربع السابقة

الغ تحت التحصيل واملب, املصروفات املقدمة التي سيتم تحميلها على إيرادات عدة فترات محاسبية مقبلة: من أمثلتها▪

 للتخلص منها, طويلة األجل
 
.واآلالت املستغنى عن استخدامها في اإلنتاج تمهيدا



Current Liabilities: اللتزامات املتداولة : سادًسا

أومتداولةأصول استخدامتسويتهاأوسدادهاأوتصفيتهايتطلبوالتياملنشأةعلىاملستحقةالديون هي
أيهماالتشغيلدورةأوالجاريةاملاليةالسنةخاللالسدادواجبةأنهاأيآخراألجلقصيرالتزامنشأة
.أطول 

:علىوتشتمل
التجاريينالدائنين-أ

 املقبوضةالنقديةاملتحصالت-ب
 
مقدما

املستحقةاملصروفات-ج
تجاريةأوراق-د
االجلقصيرةقروض-ه



Long-Term Liabilities: اللتزامات طويلة األجل : سابًعا

.ول أطأيهماالتشغيلدورةأوواحدماليعامعنتزيدزمنيةفترةخاللسدادهايستحقالتيالديون هي

:إلىوتنقسم

االلتزامكانإذاقيمتهاوتظهروعقاراتوماكيناتمعداتشراءتمويلفياملستخدمةاألجلطويلةالقروض-أ
 االسميةبقيمتهاتظهرأنفيجباملنشأةأصدرتهاسنداتشكلفي

 
 أوصداراإل عالوةإليهامضافا

 
مطروحا

.ةامللحقاملالحظاتفياالستحقاقوتاريخالفائدةمعدلعناإلفصاحويتماإلصدارخصممنها

أوعاشاتباملاملتعلقةااللتزاماتمثلاالقتصاديللنشاطالعاديةالعملياتعنالناتجةااللتزامات-ب
.الخدمةنهايةمكافآت

أوااللتزامكيدلتأاملستقبلفيمعينحدثبوقوعاملشروطةااللتزاماتوهياملقدرةاملحتملةااللتزامات-ج
.يةمحاسبفترةمنألكثرتمتدالتياملباعةالسلعضمانشهاداتمثل.لهاملستحقأوتاريخه



حقوق امللكية: ثامنا

االلتزامات–األصول = حقوق امللكية ▪

:تختلف بيانات حقوق امللكية باختالف الشكل القانوني للمنشأة ▪

o يتم إظهارها مقرونة باملالك→في املنشآت الفردية

o بكل شريك بصفة مستقلةتكون مقرونة →في شركات األشخاص

oفتتكون من عدة عناصر, تتأثر ببعض االعتبارات القانونية →في املنشآت املساهمة:

.رأس املال ويتمثل في القيمة االسمية لألسهم املصدرة-أ

سمية لألسهم رأس املال اإلضافي ويتضمن الجانب األكبر من الزيادة املحصلة من املكتتبين في أسهم املنشأة والتي تفوق القيم اال -ب
(.عالوة إصدار)املصدرة

.األرباح املحتجزة وتمثل األرباح املحققة في األعوام السابقة التي لم يتم توزيعها على املساهمين-ج

ا لهيكل حقوق امللكية في شركة مساهمة▪ .ونعرض فيما يلي نموذج 



نموذج لهيكل حقوق الملكية في شركة مساهمة

جزء من قائمة المركز المالي للشركة المتحدة

هـ30/12/1440في 

ريـــــــــــــــالريـــــــــــــــال

حقوق امللكية

:رأس املال املدفوع

6000000سهم60000سهم واملصدر 100000ريال املصرح به 100أسهم عادية القيمة االسمية للسهم 

2000000سهم20000سهم  واملصدر 20000ريال املصرح به 100القيمة االسمية للسهم , أسهم ممتازة

300000عالوة إصدار أسهم عادية–رأس املال اإلضافي 

8300000إجمالي رأس املال املدفوع

(:املبقاة)األرباح املحتجزة 

2000000احتياطي نظامي

1000000احتياطي اتفاقي

500000احتياطي لسداد السندات طويلة األجل

1500000املتاح للتوزيع

5000000

13300000إجمالي حقوق امللكية



المعلومات اإلضافية التي تفصح عنها قائمة المركز المالي 

:يليماأمثلتهامنالقراراتمتخذيعلىتأثيرلهايكون إضافيةأوخاصةمعلوماتأياملاليةالقوائمتتضمنأنيجب

Contingencies:املؤكدةغير املحتملةاللتزامات-أ

:هماشرطانفيهايتوفرأنيجب▪

.الدقةمنمعقولةبدرجةالخسارةأوااللتزامهذاتقديرصعوبة1.

%50نسبةعنيقلتحققهااحتمال2.

:أمثلتهاومن

oللبنوكماليةقروضعليهمممنالغيربضماناملنشأةقيام.

oبعدفيهايبتلمالتيواملنازعاتالقضايا.

أنهاإالتقديرهايتمأنهامنرغمبالاملالياملركزقائمةصلبفيتظهراألولىأنهواملؤكدةغيراملحتملةوااللتزاماتاملقدرةاملحتملةااللتزاماتبينللتفرقة▪
.منهايداملستفاسمأواستحقاقهاتاريختحديدأونهائيةبصفةقيمتهاتحديدعلىتأكيدهاويتوقف,كبيرةبدرجةومؤكدةموجودةتكون 



Valuation & Accounting Policies: طرق التقويم والسياسات املحاسبية املتبعة-ب

تغيير على دخل املنشأة ذا العندما تلجأ املنشأة إلى تغيير طرق التقييم املتبعة يجب أن تفصح عن ذلك  في شكل ملحوظة مرفقة بالقوائم املالية على أن توضح أثر ه
.ومركزها املالي

Contract & Negotiations: العقود التجارية والتعهدات -ج

فاع أسعار البيع فيجب ارتقد تبرم املنشأة بعض عقود الشراء أو البيع مما يترتب عليه تحميل املنشأة خسائر كبيرة نتيجة انخفاض كبير يطرأ على أسعار الشراء أو
.منشأةاإلفصاح في شكل مالحظات وذلك حتى يتمكن مستخدمو القوائم املالية من تقدير مدى تأثير هذه املعلومات في الربحية املستقبلة لل

 Post-Balance Sheet Events:األحداث الالحقة أو التالية على تاريخ امليزانية -د

خول في اتفاقيات الدأومن املتعارف عليه وجود فترة زمنية بين تاريخ إصدار القوائم املالية وتاريخ نشرها وخالل هذه الفترة قد تقع أحداث مهمة مثل االندماج
مالحظات شكلتجارية  أو التخلص من قدر كبير من االستثمارات طويلة األجل أو حدوث حريق يؤدي إلى خسارة في أحد األصول مما يتطلب اإلفصاح عنها في

.مرفقة الحتمال تأثيرها على متخذي القرارات



في ما يلي : تمرين



:2019في نهاية السنة املالية العروبهلشركة باالعتماد على املعلومات السابقة :تمرين
اعداد قائمة الدخل وقائمة املركز املالي : املطلوب

140,000 القيمة السوقية للمعدات 160,000 ايرادات الخدمات

150,000 املصاريف 47,000 ايرادات بيع البضاعة

2,500 بضاعة 11,000 املوردون 

60,000 أوراق دفع قصيرة األجل 115,500 تكلفة شراء املعدات

20,000 النقدية 10,000 رأس املال الفتتاحي



انتهت املحاضرة الرابعة



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة الخامسة
الراس يالتحليل االفقي و التحليل–التحليل املالي : الوحدة الخامسة 



على 
ً
:بعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

.التعرف على التحليل املالي✓

.فهم أهداف التحليل املالي  ومن هي املجموعات املستفيدة منه✓

.التعرف على تصنيف النسب املالية وأهداف كل نسبة✓

.استخدام التحليل الرأس ي و التحليل األفقي ✓



و يةالكماملؤشراتمنمجموعةاستكشافخاللهامنيتمعملية

جتستخر معلوماتخاللمنوذلكاملنشأةنشاطحول النوعية

فقاتالتدالعمومية،امليزانية،الدخلقائمة)املاليةالقوائممن

.(النقدية

تحليل القوائم املالية



Financialاملاليةالقوائمتحليلإن Statement Analysisبمثابةيعتبر
اضألغر القوائمتلكمحتوى وتفسيرفهممراحلفياألولىالخطوة

راضألغذلككانسواءمستخدميهاتهمالتياملجاالتفياستخدامها
ألداءاتقييمعنداملشروعإدارةنظروجهةمنأواالستثمارأواالئتمان
.ائدةالساالقتصاديةالظروفظلوفياألخرى باملشروعاتباملقارنة

.املاليةالقوائمتحليلمجالفيعادةتستخدمعديدةأدواتهناك
 يعكسإنمابينهافيمااألدواتهذهوتفاوت

 
تحليلالدرجةفيتفاوتا

 وكذلكاملطلوبة
 
إلىباإلضافةالتحليلنتائجاستخداممجاالتفيتفاوتا

.املاليةالقوائممستخدمياحتياجاتتفاوت

تحليل القوائم املالية



:الهدف
ا كانت استخدام هذه املؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء املنشأة ومن ثم اتخاذ القرارات  املناسبة؛ وإذ
.  راح الحلول الشركة تعاني من مشاكل مالية يجب على املحلل التعرف على أعراض املشكلة وأسبابها  واقت

من يقوم بالتحليل املالية؟
:جهات خارجية وداخلية

.التحليل الخارجي عادة يقوم به الدائنون واملحللون املاليون و املساهمون •
.  التحليل الداخلي يقع على اإلدارة املالية للمنشأة•

:من فوائد التحليل املالي
.تقييم املوقف املالي للمنشأة في املاض ي والحاضر واملستقبل•
تحديد نقاط الضعف لتفادي حدوث املشاكل في املستقبل•
تحديد نقاط القوة الستغالل الفرص املتاحة بدرجة عالية •

تحليل القوائم 

املالية



قائمة لبعض املشاكل املالية وأسبابها

الحلاألسباباملشكلة

أقل من املطلوبسيولة

ذمم مدينة عالية-
مخزون عالي-
خصوم متداولة عالية-

الحصول على أموال إضافية-
اتباع سياسة ائتمانية متشددة-
تحسين إدارة املخزون-
تسديد جزء من الديون -

ربحية متدنية

تكاليف إنتاج عالية-
وجود طاقة إنتاجية عاطلة-
مبيعات قليلة-
إدارية عاليةمصروفات-
فوائد عالية-

استخدام الطرق املناسبة لخفض تكاليف اإلنتاج-
التخلص من جزء من األصول غير املنتجة-
تحسين جودة املنتج-
خفض املصاريف اإلدارية والبيعية-
كلفةالبحث عن مصادر تمويل أقل-



املستفيدون من

التحليل املالي

:أصحاب الديون قصيرة األجل. أ
جموعة تركز هذه امل. التأكد من مقدرة املنشأة على الوفاء بااللتزامات قصيرة األجل ، حجم األصول املتداولة

.على سيولة املنشأة عند تحليلها للموقف املالي

:أصحاب الديون طويلة األجل. ب
الفئة على وتركز هذه. التأكد من مقدرة املنشأة على سداد أقساط القروض باإلضافة إلى الفوائد السنوية

.سيولة املنشأة في املدى القصير و الربحية في املدى الطويل

:حملة األسهم. ج
وأيضا . م في السوق تهتم هذه املجموعة بسياسات االستثمار والتشغيل داخل املنشأة والتي تؤثر في سعر السه

.تهتم بالسيولة والربحية



املستفيدون من

التحليل املالي

:إدارة املنشأة. د
.ية لتحسين األداءتهتم بجميع املؤشرات املذكورة سابقا واملتعلقة بالربحية، السيولة والسياسات التشغيل

:الدولة واملجتمع. هـ
ي استمرار الشركات تهتم الدولة ممثلة في هيئة سوق املال بتحليل القوائم املالية لحماية املستثمرين وألن ف

.زيادة في الدخل القومي وضمان فرص العمل



 
ٔ
ة تحليل امليزاني-ا

العمومية

التحليل األفقي -1

التحليلي الرأس ي -2



التحليل األفقي

ماليةفترةإلىاليةمفترةمناملاليةالقوائملعناصرتحدثالتيالتغيراتبدراسةاألفقيالتحليليهتم

القوائمفياسبيةاملحالبنودنفسبمقارنةويكون التغيرات،ونسبمبالغبدراسةيهتمأنهبمعنىأخرى،

حتىقارنةاملاملاليةالقوائممنمجموعةتوفريتطلبالحالبطبيعةوهذاالسنوات،منلعدداملالية

وتفسيرفهميفيساعدالتغيراتتحليلمننتيجةإلىالتوصلثمالتغيرات،ونسبمبالغقياسيمكن

للتغيراتينتبهنأاملستثمرعليينبغيلذلكاملالية،القوائملعناصراملاليةالفتراتبيناالتجاهات

التغيراتتلكهلملعرفةماضيةبسنواتبمقارنتهايقومأنواملالية،القوائمفيتوجدالتيالجوهرية

.طارئةاتجاهاتهيأمبالشركة،إتجاهاتتمثل

وبالزيادةتغيراتالقياسالىاألفقيالتحليليهدف
ٔ
منعموميةالامليزانيةبنودفيالنقصانا

وموجودات
ٔ
ومطلوباتا

ٔ
تغييراتالمقارنةخاللمناملنشاهإدارةأداءتقييمويمكنملكية،حقوق ا

ومختلفينتاريخينفيالعموميةامليزانيةبنودفيتحدثالتي
ٔ
.متعددةتواريخا



:  التحليل األفقي

ل القيام بالتحلي: املطلوب

األفقي لجميع البنود

(ريالألف)م2020–12/2019/فيالعروبهلبنكالعموميةامليزانيةيليفيما:1تمرين

2020 2019 البيان
املوجودات

400 4400 نقد في الصندوق 

6000 6000 أرصدة لدى البنوك

3600 2700 وراق مالية
ٔ
ا

20000 24000 قروض وسلف

500 400 وراق تجارية مخصومة
ٔ
ا

400 460 صافي املوجودات الثابتة

60 60 أرصدة مدينة أخرى 

34560 38020 مجموع املوجودات

مطلوبات وحقوق مساهمين

8000 10000 ودائع تحت الطلب

10000 9000 ودائع توفير

6000 8000 ودائع ألجل

500 700 أرصدة دائنة أخرى 

7000 7000 رأس املال

3060 3320 احتياطيات وأرباح محتجزة

34560 38020 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين 



التحليل األفقي

(ريالألف)م2020–12/2019/فيالعموميةامليزانية:الحل

التغير بالنسبة التغير بالريال 2020 2019 البيان

املوجودات

10 400 400 4400 نقد في الصندوق 

- – 6000 6000 أرصدة لدى البنوك

(25) (900) 3600 2700 وراق مالية
ٔ
ا

20 4000 20000 24000 قروض وسلف

(20) (100) 500 400 وراق تجارية مخصومة
ٔ
ا

15 60 400 460 صافي املوجودات الثابتة

- - 60 60 أرصدة مدينة أخرى 

10 3460 34560 38020 مجموع املوجودات

مطلوبات وحقوق مساهمين

25 2000 8000 10000 ودائع تحت الطلب

(10) (1000) 10000 9000 ودائع توفير

33 2000 6000 8000 ودائع ألجل

40 200 500 700 أرصدة دائنة أخرى 

- - 7000 7000 رأس املال

8 260 3060 3320 احتياطيات وأرباح محتجزة

10 3460 34560 38020 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين 



التحليل الرأس ي

خاللمنذلكو محدد،تاريخفيالعموميةامليزانيةبنودبينالعالقاتدراسةالرأس يالتحليليشمل

هذايبينو املال،ورأساملطلوباتمجموعٕالىاملالورأساملطلوباتبنودمنبندكلنسبةإيجاد

.معينتاريخفيامليزانيةبنودمنبندلكلالنسبيةاألهميةالتحليل

تلكفيةأساسيقيمةإلىاملاليةالقائمةعناصرمنعنصركلنسبةبقياسالرأس يالتحليلهتم

قياسيمكناملثالسبيلوعلى.املاليةالقائمةلعناصرالنسبيالتوزيعلقياسكأساستستخدمالقائمة

عنصركلبةنستتموهكذا.األصول إلجماليإلىالسلعياملخزونثماألصول إجماليإلىالنقديةنسبة

.امليزانيةإجماليإلىامليزانيةعناصرمن

إلىامليزانيةرعناصمنعنصركلنسبةوهوالنسبيالتوزيعمنآخربنوعالقيامالحالبطبيعةويمكن

إلىواملخزوناولة،املتداألصول إجماليإلىالنقديةنسبةمثلالعنصرإليهاينتميالتياملجموعةإجمالي

وهكذا...الثابتةاألصول إجماليإلىواآلالتاملعداتنسبةيتمحينفي.املتداولةاألصول إجمالي



:  التحليل الرأس ي

انيهامليز باالعتماد على معطيات 

. للتمرين السابق العموميه

لراس ي القيام بالتحليل ا:املطلوب 

لجميع البنود

(مئويةنسبة)م2020–31/12/2019فياملقارنةالعموميةامليزانية:الحل
2020 2019 البيان

املوجودات

11,6 11,6 نقد في الصندوق 

17,4 15,8 أرصدة لدى البنوك

10,4 7,1 وراق مالية
ٔ
ا

58 63,1 قروض وسلف

1,4 1 وراق تجارية مخصومة
ٔ
ا

1 1,2 صافي املوجودات الثابتة

600,2 0,2 أرصدة مدينة أخرى 

100 100 مجموع املوجودات

مطلوبات وحقوق مساهمين

23 26,3 ودائع تحت الطلب

29 23,7 ودائع توفير

17,4 21 ودائع ألجل

1,5 1,9 أرصدة دائنة أخرى 

20,3 18,4 رأس املال

8,8 8,7 احتياطيات وأرباح محتجزة

100 100 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين 



تحليل قائمة -ب 

الدخل 

التحليل األفقي -1

التحليلي الرأس ي -2



الراس ي القيام بالتحليل االفقي و :املطلوب 

لجميع بنود قائمة الدخل

المحاضرة الخامسة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



معايير املقارنة 

:متوسط الصناعة
. اعمقارنة نسب املنشأة مع متوسط النسبة الخاصة باملنشآت في نفس القط

:شركة مشابهة
مقارنة نسب املنشأة مع نسب شركة مشابهة في النشاط والحجم

:سنوات سابقة
.مقارنة نسب املنشأة بسنوات سابقة ملعرفة مدى تحسن أو تدهور تلك النسب

:توقعات املستقبل
.مقارنة نسب املنشأة مع نسب متوقعة مستقبال



تصنيف 

ةالنسب املالي

:نسب السيولة. أ
وتضم نسبة التداول، ونسبة التداول السريع، ونسبة النقدية

:نسب النشاط والتشغيل. ب
وران تضم معدل دوران األصول املتداولة، ومعدل دوران الذمم املدينة، متوسط فترة التحصيل، معدل د

.املخزون، معدل دوران األصول الثابتة، ومعدل دوران مجموع األصول 

:نسب املديونية. ج
رأس املال، وتشمل نسبة مجموع الديون إلى مجموع األصول، نسبة الديون إلى حقوق امللكية، ونسبة هيكل

. ت النقديةعدد مرات تغطية الفوائد، عدد مرات تغطية االلتزامات الثابتة، وعدد مرات التغطية من التدفقا



تصنيف 

ةالنسب املالي

:نسب الربحية. د
د على وتضم هامش مجمل الربح، هامش ربح العمليات، هامش صافي الربح، القوة اإليرادية، ومعدل العائ

.االستثمار، معدل العائد على حقوق امللكية، و معدل العائد على رأس املال املستثمر

:نسب األسهم أو السوق . هـ
حققة، ونسبة وتشمل نصيب السهم من األرباح املحققة، ونسبة سعر السهم إلى نصيب السهم من األرباح امل
ومعدل توزيع نصيب السهم من األرباح املحققة إلى سعر السهم، واألرباح املوزعة للسهم، عائد الربح املوزع،

.األرباح



انتهت املحاضرة الخامسة



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة السادسة
التحليل املالي: الوحدة السادسة



مثال عملي شامل شركة روابي



مثال شركة روابي

الروابيشركةعناالتيةالبياناتلديناتوفرتاذا:

62,000= مخزون أول املدة 

سهم 6000= عدد األسهم العادية املصدرة 

ريال10=قيمة اسمية

. ريال20,000قامت الشركة بتوزيع 

ريال 51,500= صافي األرباح 

ريال20= السعر السوقي 

%50= معدل الضرائب 

20,000= القسط السنوي لتسديد الديون والقروض الطويلة 

الروابيلشركةالدخلقائمةوكذلكالعمومية،امليزانيةقائمةلديناوتوفرت



م2013امليزانية العمومية لشركة الروابي في نهاية 

القيمة الخصوم القيمة األصول 

55,000 ذمم دائنة 7,000 نقدية

12,000 أرصدة دائنة أخرى  21,000 أوراق مالية

67,000 مجموع الخصوم املتداولة 60,000 ذمم مدينة

70,000 سندات دين طويلة األجل 75,000 مخزون

80,000 قروض طوبلة األجل 163,000 مجموع األصول املتداولة

150,000 مجموع الخصوم طويلة األجل 246,000 صافي املعدات

45,000 أسهم ممتازة 60,000 أراض ي

60,000 (6000)أسهم عادية  306,000 مجموع األصول الثابتة

147,000 أرباح محتجزة

252,000 مجموع حقوق امللكية

469,000 مجموع الخصوم وحقوق املساهمين 469,000 مجموع األصول 



م2013قائمة الدخل لشركة الروابي في نهاية 

القيمة البيان

495,000 املبيعات

225,000 تكلفة البضاعة املباعة-

270,000 مجمل الربح

110,000 مصاريف إدارية-

5,000 اإلهالك-

25,000 إيجار-

130,000 ربح العمليات والتشغيل

130,000 الربح قبل الفوائد والضرائب

21,000 الفوائد-

109,000 الربح قبل الضرائب

54,500 %(50)الضرائب -

54,500 الربح بعد الضرائب

3,000 أرباح األسهم املمتازة-

51,500 صـــــــــــــــافي الربح



مثال شركة روابي

الروابيلشركةالحالياملاليالوضعتحليل:املطلوب

وفقا للمقارنة مع مؤشر الصناعة✓

وفقا للتحليل الحركي مع تطور الزمن✓



مثال شركة روابي

نسبة السيولة  

Liquidity Ratios

النشـــــاطنسب
Activity Ratios

اضاالقتر أواملديونيةنسب
Debt Ratios

123



.األجلقصيرةبالتزاماتهاالوفاءعلىاملنشأةمقدرةمدىتقيس

(تداولةاملااللتزامات–املتداولةاألصول )العاملاملالرأسصافيتعكسالعالقةوهذه

متمتعةوالقصيرةاملستحقاتسدادعلىقادرةاملنشأةكانتكلماعاليا،كانكلماالذي

.عاليةبسيولة



Currentالتداول نسبة.أ Ratio
املتداولةالخصوم÷املتداولةاألصول =
مرة2.4=67,000÷163,000=

األصول منمرة2.4املتداولةالخصومتغطيةعلىقادرةالشركةبأنتعنيالنسبة➢
.املتداولة

جدامرتفعةكانتإذاأما،الوفاءعلىالقدرةعدميعنيمنخفضةالقيمةكانتإذا➢
فقطهيبةاملناسالسيولةإذا.بكفاءةاملوارداستخدامعلىالقدرةعدمإلىيشيرفإنه

.األجلقصيرةالخصومسدادعلىالقدرةعدممخاطرللتغطيةالالزمةالسيولة

غير:التداول نسبةعلىالحكمإذا،2.8الصناعةمتوسطمنأقل2.4السيولةنسبة➢
.جيدة

.(بمخزونالخصومسداديمكنال ).عزلهيجباملخزون:العيوب



Quickالسريعالتداول نسبة.ب Ratio
املتداولةالخصوم÷(املخزون-املتداولةاألصول )=
مرة1.3=67,000/(75,000–163,000)=

مرة من األصول 1.3النسبة تعني بأن الشركة قادرة على تغطية الخصوم املتداولة ➢
.املتداولة من غير املخزون

نه أقل تعتبر نسبة التداول السريع أكثر دقة لقياس السيولة لعدم دخول املخزون أل ➢
.  قدرة على التسييل

إذا الحكم . مرة 1.2مرة أكبر من النسبة السريعة ملتوسط الصناعة 1.3النسبة السريعة ➢
.جيدة: على نسبة التداول السريع 



Cashالنقديةنسبة.ج Ratio
ةاملتداولالخصوم÷(املؤقتةاالستثمارات+النقدية)=
مرة0.41=67,000÷(7,000+21,000)=

مرة من النقدية 0.41النسبة تعني بأن الشركة قادرة على تغطية الخصوم املتداولة ➢
.و شبه النقدية



وليدتأجلمنلديهااملتاحةاملوارداستخدامعلىاملنشأةمقدرةبتحليلتهتم

تداولة،املاألصول منوكلاملبيعاتبينالتوازن مننوعوجودبافتراضاملبيعات،

.األصول ومجموعالثابتة



Currentاملتداولةاألصول دورانمعدل.أ Assets Turnover
املتداولةاألصول مجموع÷املبيعات=
مرة3.04=163,000÷495,000=

.تعكس مدى كفاءة املنشأة في إدارة األصول املتداولة للحصول على مبيعات➢

(.إذا زاد افضل)ريال 3.04كل ريال مستثمر في األصول املتداولة يحقق مبيعات قيمتها ➢

.إذا وضع الشركة أفضل. مرة2.8نسبة الصناعة ➢

، ولذلك قد يرجع ارتفاع هذا املعدل إلى صغر حجم االستثمار في احد األصول املتداولة: مالحظة 
.يجب تحليل جميع البنود كما في التحليل التالي



Receivableاملدينةالذممدورانمعدل.ب Accounts Turnover
املدينةالذمم÷املبيعات=
مرة8.25=60,000÷495,000=

.املدينةالذمموحجماملبيعاتحجمبينالنسبةهذهتقارن ➢
اعلىكانإذا)الواحدالعامفيمرة8.25معدلهبماوتدويرهاديونهاالقدرةلديهااملنشأة➢

.(افضل
الديون تحصيلفيقدرةأقلالشركةتعتبرمرة8.5الصناعةمتوسطمعوبمقارنته➢

.القطاعنفسفيالشركاتمعمقارنه

فهذاامنخفضاملعدلكانفإذافيها،املشكوكالديون مخصصطرحقبلالذممتؤخذأنيجب:مالحظة

مناملدينةلذممارصيدفيالزيادةتنتجوبالعادة.املدينةالذممتحصيلفيمشكلةتواجهالشركةأنعلىيدل
سيكون دينةاملالذممرصيدفإنمتشددةسياسةتتبعالشركةكانتإذاأمااملتساهلة،االئتمانيةالسياسة
 املدينةالذممدورانمعدلبالتاليومنخفضا

 
.عاليا



Averageالتحصيلفترةمتوسط.ج Collection Period
الذممدورانمعدل÷السنةأيامعدد=

(360/املبيعات)÷املدينةالذمم=أو
يوم44=8.25÷360=

.املدينةالذممتحصيلسرعةعنتعبر➢

.البيعقيمةتحصيلتاريخحتىاآلجلالبيعمنيوم44تأخذالشركة➢

هاديونلتحصيلأطول فترةتأخذالشركةفإنيوم40الصناعةمتوسطكانإذا➢
.جيدغيروهذاالقطاعنفسفيالشركاتباقيعن



Averageالتحصيلفترةمتوسط.ج Collection Period

:أساليب تحليل وتقويم معدل دوران الذمم وفترة التحصيل➢

.مقارنة نسب املنشأة مع املنشآت األخرى في نفس الصناعة1.

.مقارنة النسب مع شروط البيع2.

استخدام طريقة أدق من متوسط فترة التحصيل و هي إعداد جدول 3.
.يوضح بنية تعمير الذمم املدينة

.األخذ بعين االعتبار تأثر املنتجات املوسمية4.



Inventoryاملخزوندورانمعدل.د Turnover

ون،املخز إدارةفيوفعاليتهااملنشأةكفاءةمعدلالنسبةهذهتعكس➢
ر ومخاطمبيعاتإلىاملخزونتحويلمراتعددعلىالفعاليةوتنعكس

.املخزونمناألمثلالحجمتحديد

التاليوب.كبيربشكلاملخزوندورانمعدلارتفاعحالةفياملخزوننفاذ1.
.آخرمصدرعنسيبحثألنهالعميلخسارة

،املخزونحفظتكلفةارتفاعيعنياملخزوندورانمعدلانخفاض-22.
.التلفواحتمالية



Inventoryاملخزوندورانمعدل.د Turnover
مرة6.6=75,000÷495,000=املخزون÷املبيعات=
متوسط املخزون ÷ تكلفة البضاعة املباعة = 
مرة3.2= 68500÷ 225000=

2÷( آخر املدة. م+ أول املدة . م= )متوسط املخزون ➢
( =62.000+75.000)÷2 =68500

.ريال6.6يعني بأن كل ريال مستثمر في املخزون ينتج عنه مبيعات قيمتها ➢

.  مرة خالل عام6.6بمعنى آخر فإن الشركة استطاعت تحويل مخزونها إلى مبيعات ➢



Fixedالثابتةاألصول دورانمعدل.ه Asset Turnover

.اإلنتاجفيالثابتةاألصول استخدامفيالشركةكفاءةاملعدلهذايقيس➢

الثابتةاألصول ÷املبيعات=الثابتةاألصول دورانمعدل➢
مرة1.62=306.000÷495,000=

وهذاريال1.62مقدارهامبيعاتعنهينتجالثابتةاألصول فيمستثمرريالكلبأنيعني➢
.جيدغيريعتبر.مرة2.1الصناعةمتوسطمنأقل

يكون دقأوالثابتةاألصول إدارةفيعاليةكفاءةذاتالشركةأنيعنيمرتفعاكانإذا:مالحظة
إدارةعلىاإلدارةقدرةعدميعنيمنخفضكانإذاأماجدا،صغيرالثابتةاألصول فياالستثمار
.األصول هذهفيعاطلةطاقةوجودأوالثابتةاألصول 

.األصول هذهمنالتخلص:الحل



Totalاألصول مجموعدورانمعدل.و Asset Turnover

في زيادة ( اولةثابتة ومتد)تعبر عن كفاءة املنشأة في استخدام جميع األصول املتاحة لها ➢
.املبيعات ومن ثم تحقيق األرباح

.يعبر عن حجم االستثمار املطلوب في األصول ➢

مجموع األصول ÷ املبيــــــعات = معدل دوران مجموع األصول ➢
مرة1.055= 469.000÷ 495.000= 

ريال وإذا علمنا بأن 1.06أي ان كل ريال مستثمر في األصول ينتج عنه مبيعات مقدارها ➢
.مرة فإن هذا املعدل يعتبر غير جيد1.8متوسط الصناعة 

حجم إذا كان منخفض فإنه يعني ان الشركة ال تنتج مبيعات كافية تتناسب مع➢
.  األصول 



.  تثماراتهاتقيس نسب املديونية درجة اعتماد املنشأة على الديون في تمويل اس

.وكذلك قدرة املنشأة على سداد الفوائد، واقساط القروض



أصحاب املنشأة يفضلون الديون، ملاذا ؟➢
.تعتبر من أقل مصادر التمويل تكلفة1.
ادة في ، لكن الزي(تحقق وفورات ضريبية)الفوائد تخصم قبل حساب الضريبة 2.

.  نسبة الديون تزيد مخاطر عدم القدرة على السداد

أما املقرضين فإنهم يفضلون نسبة منخفضة من الدين، ملاذا ؟ ➢
تزاماتها كلما تجاوز الدين عن الحد املناسب فسوف يؤدي إلى تخلف املنشأة عن دفع ال

.  املتعلقة بالفوائد وأقساط تسديد القروض



:مجموعتينإلىاملديونيةنسبمجموعةتصنف

:األولى
.العموميةانيةامليز فيالواردةاملعلوماتعلىحسابهاويعتمدالعموميةامليزانيةرافعةنسب

إلىالديون نسبةامللكية،حقوق إلىالديون مجموعنسبةاألصول،إلىالدينمجموعنسبة)
.(املالرأسهيكل

:الثانية
مراتعدد)ثابتةالاملاليةبالتزاماتهاالوفاءعلىاملنشأةمقدرةبقياستهتم.التغطيةنسب

اتالتدفقمنالتغطيةمراتعددالثابتة،األعباءتغطيةمراتعددالفوائد،تغطية
.(النقدية



Totalاألصول مجموعإلىالديون مجموعنسبة.أ Debt to Total Assets

.  تعبر عن مدى استخدام الشركة للديون في تمويل أصولها➢

مجموع االصول ÷ (أ.ط+ أ.ق)مجموع الديون = نسبة الديون إلى مجموع األصول ➢
( =67,000 +150,000 ) ÷469,000 =46%

0.46من أصولها من خالل الديون، أو كل ريال من األصول ممول بـ% 46الشركة تمول ➢
.فتعتبر الشركة أكثر مخاطرة% 42فإذا كان متوسط الصناعة . ريال من الديون 

.ضيةكلما كانت النسبة عالية، كلما كانت الشركة تواجه صعوبة في القوة األقترا➢



Totalامللكيةحقوق إلىالديون نسبة.ب Debt to Equity Ratio

.تقيس هذه النسبة استخدام أموال الغير في تمويل االستثمارات➢

حقوق امللكية÷ مجموع الديون = نسبة الديون إلى حقوق امللكية ➢
 =217,000 ÷252,000 =86  %

.ريال تمويل من الدائنين0.86، يقابله (املالك)ريال تمويل من حقوق امللكية 1لكل ➢



Long-Termاألجلطويلةالديون نسبة.ج Ratio

.املالأسر هيكلضمناألجلطويلةللديون املنشأةاستخداممدىالنسبةهذهتقيس➢

املساهمينحقوق +األجلطويلةالخصوم=املالرأسهيكل➢

املالرأسهيكلمجموع÷األجلطويلةالديون =األجلطويلةالديون نسبة➢
=150,000÷402,000=37%

متوسطكانفإذا.املالرأسهيكلمجموعمن%37تمثلاألجلطويلةالديون ➢
.مخاطرةأكثرتعتبرالشركةفإن%35الصناعة

.راضيةاألقتالقوةفيصعوبةتواجهالشركةكانتكلماعالية،النسبةكانتكلما➢



Timesالفوائدتغطيةمراتعدد.د of Interest Earned

القصيرة للقروض)تقيس هذه النسبة مقدرة الشركة على دفع إجمالي الفوائد السنوية ➢
(.والطويلة األجل

الفوائد ÷ االرباح قبل الفوائد والضرائب = عدد مرات تغطية الفوائد   ➢
مرة 6.2= 21,000÷ 130,000=

.مرات، كلما أرتفع كان أفضل6الشركة تستطيع تغطية الفوائد السنوية أكثر من ➢



Timesالفوائدتغطيةمراتعدد.د of Interest Earned

مرة فأن وضع الشركة أفضل ألنها تستطيع تغطية4.2إذا كان متوسط الصناعة ➢
:وقد يعود ذلك إلى. الفوائد مرات أكثر من باقي الشركات

.قدرة املنشأة في إدارة أصولها1.

.الرقابة على املصروفات2.

.قدرة املنشأة على الحصول على ديون بفوائد منخفضة3.
:القصور في هذه النسبة➢

اء الثابتة الدخل قبل الفوائد والضرائب ال يعكس على الدخل املتاح لتغطية األعب1.
.مثل االهالك

عات اعتبار الفوائد هي األعباء الوحيدة، ممكن يوجد هناك أعباء أخرى مثل توزي2.
.األسهم املمتازة



Timesالثابتةاألعباءتغطيةمراتعدد.هـ of Fixed Charge coverage

األسهم تقيس مقدرة املنشأة على دفع جميع االلتزامات الثابتة اإليجار ، وأرباح➢
.املمتازة ، الفوائد

÷  ( اراتااليج+االرباح قبل الفوائد والضرائب = )عدد مرات تغطية االعباء الثابتة➢
هم املمتازة ارباح االس+ االحتياطي املعدل لتسديد الدين + فوائد الدين+االيجارات )

(املعدلة
( =130000 +25000 ) ÷([25000+21000(+ )20000÷(1-0.50+ ))
مرة1.68(( [=  1-0.50)÷3000)



Cashالنقديةالتدفقاتمنالتغطيةمراتعدد.و Flow Coverage Ratio

الك االه+ االرباح قبل الضرائب= )عدد مرات تغطية االعباء من التدفقات النقدية➢
+  الدين االحتياطي املعدل لتسديد+ فوائد الدين+االيجارات )÷ ( الفوائد+ االيجارات+

(ارباح االسهم املمتازة املعدلة

( =109000+5000+25000+21000 ) ÷([25000+21000(+ )20000 ÷(1-0.50  + ))
مرة1.74(( [= 1-0.50)÷3000)



انتهت املحاضرة السادسة



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة السابعة
2التحليل املالي : الوحدة السابعة



مثال شركة روابي

الروابيلشركةالحالياملاليالوضعتحليل:املطلوب

وفقا للمقارنة مع مؤشر الصناعة✓

وفقا للتحليل الحركي مع تطور الزمن✓



مثال شركة روابي

نسب الربحية  
Profitability Ratios 

4 24

نسب األسهم
(نسب السوق )

Share Ratio 

5



ديها وتحاول تقيس مقدرة املنشأة في تحقيق األرباح من خالل املوارد املتوفرة ل

:هذه النسب اإلجابة عن سؤالين

(النسب الثالث األولى)ماهي األرباح املحققة عن كل ريال مبيعات ؟ ➢

(باقي النسب)ماهي األرباح املحققة عن كل ريال مستثمر ؟ ➢



Grossالربحمجملهامش.أ Profit Margin Ratio

.عاتتقيس هذه النسبة قدرة املنشأة في الرقابة على التكاليف املرتبطة باملبي➢

املبيعات ÷ هامش مجمل الربح = هامش مجمل الربح  ➢
إذا زاد أفضل%  54.5= 495,000÷ 270,000= 

.  ريال مبيعات1ريال مجمل ربح عن كل 0.545املنشأة تحقق على ➢

.، تعتبر نسبة الشركة غير جيدة% 56إذا علمنا بأن متوسط الصناعة ➢



Operatingالعملياتربحهامش.ب Profit Margin

.والتسويقيةاإلدارةالتكاليفعلىوالرقابةاملنشأةبهاتتمتعالتيالتشغيلفعاليةتقيس➢

املبيعات÷العملياتربح=العملياتربحهامشنسبة➢
=130,000÷495,000=26%

.مبيعاتريال1كلعنعملياتربحريال0.26علىتحققاملنشأة➢

ويالحظجيدة،غيرالشركةنسبةتعتبر،%27الصناعةمتوسطبأنعلمناإذا➢
عنييوهذاالربحمجملهامشمعمقارنةالعملياتربحهامشفيالكبيراالنخفاض

.اإلداريةاملصروفاتوالتشغيلمصاريفارتفاع



Netالربحصافيهامش.ج Profit Margin

.تقيس قدرة املنشأة على االقتراض بتكلفة أقل و اإليرادات األخرى ➢

املبيعات/ الربح بعد الضريبة =  نسبة هامش صافي الربح  ➢
 =54,500 /495,000 =11  %

.  ريال مبيعات1ريال صافي ربح عن كل 0.11املنشأة تحقق على ➢

.  ، تعتبر نسبة الشركة جيدة% 8إذا علمنا بأن متوسط الصناعة ➢
وقد يعزى السبب في ارتفاع هامش صافي الربح إلى انخفاض الفوائد والضرائب

.  التي تدفعها املنشأة



Earningsاإليراديةالقوة.د Power

.لياتالعمفياملشاركةاألصول مناملنشأةعليهتحصلالذيالعائدمعدلتقيس➢

ياتالعملفياملشاركةاالصول مجموع÷العملياتربحصافي=اإليراديةالقوة➢
(املاليةاالوراق–االصول مجموع)÷130000=
=130000÷[469000–21000
=29%

.مبيعاتريال1كلعنربحصافيريال0.11علىتحققاملنشأة➢

.جيدةالشركةنسبةتعتبر،%8الصناعةمتوسطبأنعلمناإذا➢
التيرائبوالضالفوائدانخفاضإلىالربحصافيهامشارتفاعفيالسببيعزى وقد

.املنشأةتدفعها



Returnاالستثمارعلىالعائد.هـ on Investment

.يعكس ربحية كافة استثمارات املنشأة القصيرة والطويلة➢

"  مجموع األصول " /"الربح بعد الضريبة=  "معدل العائد على االستثمار    ➢
 =54500/469000 =11.62%

.  ريال مستثمر في األصول 1ريال صافي ربح عن كل 0.116املنشأة تحقق على ➢

، تعتبر نسبة الشركة جيدة فكلما كان عاليا ، دل% 9إذا علمنا بأن متوسط الصناعة ➢
.على كفاءة املنشأة االستثمارية

معدل دوران األصول * هامش صافي الربح = معدل العائد على االستثمار ➢

املبيعات
مجموع األصول 

∗
الربح بعد الضريبة

املبيعات



Returnامللكيةحقوق علىالعائد.و on Equity

.املستثمرةأموالهمعلىاملالكيحققهالذيالعائدالنسبةهذهتقيس➢

=امللكيةحقوق علىالعائد➢
الضريبةبعدالربح

امللكيةحقوق 
=

54500

252000
=21.6%

.املالكمنمستثمرريال1كلعنربحصافيريال0.216علىتحققاملنشأة➢

ا،عاليكانفكلماجيدةالشركةنسبةتعتبر،%20الصناعةمتوسطبأنعلمناإذا➢
االستثماريةاملنشأةكفاءةعلىدل



DuPontدوبونتنظامباستخدامامللكيةحقوق علىالعائدايجادبإمكان✓

الضريبةبعدالربح
امللكيةحقوق 

=امللكيةحقوق علىالعائدمعدل

(امللكيةحقوق ÷االصول مجموع)*(االصول مجموع÷الضريبةبعدالربح)=

:أو

(االصول مجموعالىالديننسبة-1)÷االستثمارعلىالعائد=امللكيةحقوق علىالعائد



املالرأسهيكلعلىالعائدمعدل.ز

(يلة االجلالديون طو + حقوق امللكية)÷ ( فوائد الديون طويلة االجل+ الربح بعد الضريبة= )

( =54500 +21000 ) ÷(252000 +150000)
 =18.8%

.، فان شركة الروابي افضل% 16باملقارنة مع متوسط الصناعة ➢



Rateبامللكيةاملتاجرةعلىالعائدمعدل.ز of Return on Equity Trading

([  غيراموال ال÷ الفوائد )-( مجموع االصول ÷ الربح قبل الفوائد و الضرائب = ])
(حقوق امللكية÷ اموال الغير)

  =
130000

469000
−

21000

217000
∗

217000

252000

  =15.5%

، فان شركة الروابي افضل باالستفادة من% 9باملقارنة مع متوسط الصناعة ➢
استخدام الديون 



.سعر السهمتسعى لتوفير املعلومات املتعلقة بإيرادات املنشأة وتأثيرها على



Earningsاملحققةاألرباحمنالسهمنصيب.أ Per Share (EPS)

.األرباح املتوفرة والتي يمكن أن توزع على املستثمرين➢

م عدد األسه÷ صافي الربح =  نصيب السهم من األرباح املحققة  ➢
ريال8.6= 6000÷ 51,500= 



(اعفاملض)نسبة سعر السهم إلى نصيب السهم من األرباح املحققة. ب
Price Earnings Ratio 

ققة نصيب السهم من األرباح املح÷ سعر السهم السوقي =  املضاعف ➢
  =20 ÷8.6
(  أقل ، أفضل)مرة  2.3=   



نصيب السهم من األرباح املحققة إلى سعر السهم. ج 
Earnings Per Share to Price Per Share

.في السهمتعكس معدل العائد الذي يطلبه املستثمرون لالستثمار➢

السعر السوقي ÷ نصيب السهم من األرباح املحققة  =  ➢

 =8.6 ÷20

  =43%



 Dividends Per Shareاألرباح املوزعة للسهم . د

.نصيب السهم من األرباح التي توزعها الشركة➢

ديةعدد األسهم العا÷ األرباح املوزعة = األرباح املوزعة للسهم ➢

ريال3.33= 6000/ 20,000=   



 Dividend Yieldعائد الربح املوزع  . هـ 

السعر السوقي÷ الربح املوزع للسهم =  ➢

    =3.33 ÷20

 =16.5%



 Dividends Payout Rateمعدل توزيع األرباح  . و

.نسبة توزيع األرباح للسهم من األرباح املحققة للسهم➢

املحققةنصيب السهم من األرباح÷ األرباح املوزعة للسهم =  معدل توزيع األرباح ➢

  =3.33 /8.6

 =38.7%



تحليل النسب الشامل

.  إدراج جميع النسب في قائمة واحدة1.

.لشركةيعطي املدير أو املحلل املالي صورة متكاملة عن األداء املالي ل2.

.يظهر املشاكل وأبعادها وكيفية عالجها3.

.معرفة تأثير قرارات الشركة في كل جانب على الجوانب األخرى 4.



التقييم متوسط الصناعة  شركة الروابي النسبة 

نسب السيولة

ضعيف مرة2.8 مرة2.4 نسبة التداول 

جيد مرة1.2 مرة1.3 النسبة السريعة

نسب النشاط

جيد مرة2.8 مرة3.04 األصول املتداولةمعدل دوران

ضعيف مرة8.5 مرة8.25 دوران الدمم املدينة

ضعيف يوم40 يوم44 متوسط فترة التحصيل

جيد مرات3 مرة3.3 معدل دوران املخزون

ضعيف مرة2.1 مرة1.62 معدل دوران األصول الثابتة

ضعيف مرة1.8 مرة1.055 معدل دوران مجموع األصول 

نسب املديونية

أكثر مخاطرة 42 % 46% الديون إلى مجموع األصول 

أكثر مخاطرة 75% 86% الديون إلى حقوق امللكية 

أكثر مخاطرة 35% 37% الديون إلى هيكل رأس املال

جيد مرة3.4 مرة6.2 عدد مرات تغطية الفوائد

جيد مرة1.6 مرة1.68 عدد مرات تغطية األعباء الثابتة

جيد مرة1.6 مرة1.74 معدل التغطية من التدفقات النقدية



التقويم متوسط الصناعة شركة الروابي النسبة

نسب الربحية

ضعيف 56% 54.5% هامش مجمل الربح

ضعيف 27% 26% العملياتهامش ربح

جيد 8% 11% هامش صافي الربح

ضعيف 30% 29% القوة اإليرادية

جيد 9% 11.62% العائد على االستثمار

جيد 20% 21.6% العائد على حقوق امللكية

جيد 18.8% العائد على هيكل رأس املال

جيد 15.5% العائد على املتاجرة بامللكية

نسب األسهم

8.6 نصيب السهم من األرباح

2.3 نصيب السهم سعر السهم إلى

43% نصيب السهم إلى سعر السهم

3.33 للسهمالربح املوزع

16.5% املوزععائد الربح

38.7% معدل توزيع األرباح



تحليل النسب الشامل

.أفضلالصناعةأنيتبينالصناعة،بمتوسطالتداول نسبةبمقارنة-1

أقلخزونبمتحتفظالشركةأنيعنيوهذاأفضلللشركةالسريعةالنسبةأننجدحينفي
منىاألعلاملخزوندورانمعدلأثبتهماوهذااملجال،نفسفيالشركاتبهتحتفظمما

.الصناعة
فاضانخيؤكدهماوهذااملدينةالذممحجمارتفاعإلىالسريعةالنسبةارتفاعيرجعوقد

.بالصناعةمقارنةدورانهامعدل



تحليل النسب الشامل

اندور معدلوانخفاضاملتداولة،لألصول مرتفعدورانبمعدلالروابيشركةتتمتع-2
.الثابتةاألصول 

فيتثماراالسحجمارتفاعأو.املتداولةاألصول إدارةفيالشركةكفاءة:األمرينأحديعنيوهذا
.الثابتةاألصول األصول ضمنمعطلةطاقةووجودالثابتةاألصول 



تحليل النسب الشامل

:املديونية-3

توسطممنأكبربصورةاستثماراتهاتمويلفيالديون تستخدمالروابيشركةبأننجد
فيظهنالحماوهذاالعائدزيادةيتطلبمما.واملخاطرالفوائدزيادةإلىيؤديمما.الصناعة

.الربحيةنسب



تحليل النسب الشامل

:الربحيةنسب-4

مقارنةكةللشر املباعةالبضاعةتكلفةارتفاعيعنيمماالربحمجملهامشانخفاضنالحظ
التحكمفيالشركةقدرةعدميعنيمماالعملياتربحهامشنسبةوانخفاض.الشركاتباقيمع
الشركةقدرةييعنوالذيالربحصافيهامشارتفاعوأخير.والتسويقيةاإلداريةاملصروفاتفي

.أقلفوائدعلىالحصول على



تحليل االتجاه

2013 2012 2011 2010 2009 السنة/ النسبة 

2.4 2.9 3.8 4.2 4.5 نسبة التداول 

3.3 3.4 3.5 3 2.8 دوران املخزون

46 50 54 57 55 %املديونيةنسب

11.2 10.8 10.5 9.2 8 %عائد االستثمار



في النسب املاليةأوجه القصور 

1- 
ا
:استخدام متوسط الصناعة قد يكون مضلال

.تمتلك كثير من املنشآت الكبيرة فروعا في صناعات مختلفة-أ
.ليس بالضرورة أن يكون متوسط الصناعة مؤشرا لطموح املنشأة إذا كانت تسعى لألفضل-ب
.قد يكون األداء املالي ملعظم شركات القطاع منخفض-ج
.اختالف الشركات من حيث الحجم ، التكنولوجيا ، واسلوب اإلدارة-د

2- 
ا
.جيد ، لكنه ال يعكس التطورات االقتصادية مثل التضخممقارنة النسب املالية تاريخيا

.الشتاءمعدل دوران املخزون للمشروبات من فصل الصيف إلى:مثل،تؤثر العوامل املوسمية في النسب-3

عدل دوران نسبة التداول و م:مثل،يصعب إطالق الحكم بأنها جيدة أو غير جيدة على بعض النسب املالية-4
.املخزون 



في النسب املاليةأوجه القصور 

:الضعفالتحليل املالي يعتمد على املعلومات الواردة في القوائم املالية والتي تعاني بعض نقاط-5

.ممتازلشركةتعمل بعض إدارات املنشآت على تحسين الوضع املالي للشركة نهاية العام ليبدو وضع ا-أ
الل يوم ال تأخذ امليزانية العمومية التغيرات املالية التي تحدث خالل العام، إنما تعكس الوضع خ-ب

.(إقفال امليزانية)واحد 
. ة املخزونطريقة حساب اإلهالك، تكلف:مثل،تختلف طرق املعالجة املحاسبية من شركة إلى أخرى -ج



انتهت املحاضرة السابعة



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

الثامنهاملحاضرة  
1للنقود الزمنيهالقيمة :  الثامنهالوحدة

المحاضرة الثامنة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



على 
ً
:بعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

-شرح دور القيمة الزمنية للنقود وأثرها في علم التمويل،✓

-فهم كيفية حساب القيمة املستقبلية والحالية ملبلغ واحد،✓

فهم كيفية حساب القيمة املستقبلية والحالية لدفعات سنوية متساوية، -✓

المحاضرة الثامنة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



الرجاعاملنشآتامنهتنطلقالتيالرئيسيةوالقاعدةاالساسهوالنةللنقودالزمنيةالقيمةموضوعاهميةتتجلى

املنطقية،ةباملقارنلناتسمحواحدة،زمنيةنقطةالىاملختلفةالزمنيةاالوقاتذاتالنقديةالتدفقاتقيمة

.املناسبةالقراراتاتخاذوبالتالي

مقدمه

المحاضرة الثامنة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



فترةبعداملبلغنفستستلمانعلىاليوممامبلغاتستلماناألفضلمنانهبمعنىللنقود،زمنيتفضيلهناك

:منهاأسبابلعدةوذلكزمنية،

.بعدملاإشباعهاتأجيلفيترغبالوالتيبهامللحةحاجاتكمنجزءاتشبعانتستطيعانك-1

.نهايتهافيأكبرحفيصبالفترةخاللماعائدايعطيكبحيثبأخرأوبشكلاملبلغتستثمرانتستطيعانكأو-2

ماملواجهةداداواستعبالنفسالثقةمننوعاتعطيكيدكمتناول فيجاهزةنقودلديكيكون انتفضلانكأو-3

.طارئةأمور منيحدثقد

القيمة الزمنية للنقودتعريف 

المحاضرة الثامنة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



تعريف القيمة الزمنية للنقود

سليمةأسسلىعاستثماري قرارأفضللتحديدوذلك،للقيمةالحديثاملفهومهيللنقودالزمنيةالقيمةتعتبر

.ومنطقية

للنقوديةالزمنالقيمةمفهومعنالتعبيرويمكنالحقيقية،قيمتهاإلىالنقديةالتدفقاتتحويليجب•

:بمفهومين

العائديعكسنمعيخصمبمعدلالحاليالوقتإلىقيمتهاإرجاعيجباملستقبليةالتدفقات(الحاليةالقيمة)-

.املستثمرينتوقعاتعلىمبنيةمخاطرعالوةإلىإضافةاملخاطر،عديمةاالستثماراتعلى

.معيننموبمعدلاملستقبلفيقيمتهاإلىتحويلهايتمالحاليةالنقديةالتدفقاتأما(املستقبليةالقيمة)-

.األموالهذهاستثمرتحالةفيتحقيقهيمكنالذيالعائديعكس
المحاضرة الثامنة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



القيمة املستقبلية والفوائد املركبة 

.السنواتمنلعددواحدملبلغاملستقبليةالقيمةمعادلة

FV=C(1+r) t

:حيث

FV= القيمة املستقبلية 

C( = التدفق النقدي الحالي املتوفر لالستثمار)املبلغ املستثمر 

r= معدل العائد على االستثمار 

t= عدد السنوات

(1+r) t:ثابتعائدبمعدلالسنواتمنلعدداستثمارهيتمواحدلريالاملستقبليةللقيمة(النمو)الخصممعاملعليهيطلق

(الكتابنهايةفياملعاملهذاعلىللحصول خاصةجداول توجد)
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القيمة املستقبلية والفوائد املركبة : مثال 

هو ما.%10سنوي عائدأو فائدةبمعدلسنتينملدةريال2000مبلغاستثمار علىالدوسري شركةقامت

السنتين؟نهايةفيالشركةعليهستحصلالذياملبلغ

2200=1(%10+1*)2000األولىالسنة

2420=1(%10+1*)2200الثانيةالسنة

:واحدملبلغاملستقبليةالقيمةمعادلةبتطبيق

FV=C(1+r) t

= 2000 (1+ .10)2=2000*1.21= 2420
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القيمة املستقبلية والفوائد املركبة : تمرين 

الخامسةالسنةفيلديكاملتجمعاملبلغقيمةما%12سنوي عائدبمعدلسنواتخمسملدةريال1000مبلغاستثمارفرصةلكاتيحت

العوائد؟استثمارإعادةنتيجةالعوائدقيمةماوعليه؟حصلتالذيالعائدمجموع؟وما

12%= r ; 1000= C: 5= t

1000(*1+0.12)5= 1762:نطبق معادلة القيمة املستقبلية ملبلغ واحد/ املطلوب االول 

762= 1000-1762/ املطلوب الثاني

/ املطلوب الثالث

العائد السنوي البسيط120= 1000* 0.12

ريال600=  سنوات 5* 120:  سنوات 5على مدار 

ريال162= 600-762: العوائد الناتجة من إعادة استثمار العوائد 

المحاضرة الثامنة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



القيمة الحالية و الخصم

. القيمة الحالية هي عكس القيمة املستقبلية، إذ تسعى إلى خصم التدفقات النقدية وإرجاعها إلى الحاضر

PV = C* 
1

1+𝑟 𝑡 ، PV =
C

1+𝑟 𝑡

.القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي سيحصل عليها املستثمر = PV

.التدفقات النقدية التي سيحصل عليها املستثمر مستقبال =  C

(معدل العائد املطلوب)معدل الخصم  = r

عدد السنوات = t

1

1+𝑟 𝑡القيمة يطلق عليه معامل الخصم او معامل القيمة الحالية وهو موجود في نهاية الكتاب، ويالحظ بأن معامل

.الحالية هو مقلوب القيمة املستقبلية
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القيمة الحالية و الخصم: تمرين

، فما هي (في نهاية السنة الثانية)ريال بعد سنتين من اآلن 1000قامت شركة ناصر على الدخول في مشروع استثماري يدر عليها مبلغ 

؟%10القيمة الحالية لهذا املبلغ إذا كان معدل الخصم 

:بتطبيق املعادلة

PV = C* 
1

1+𝑟 𝑡

PV = 1000* 
1

1+0.1 2= 826

بالرجوع للجدول املالي نستخرج قيمة معامل القيمة الحالية: او نستخدم جداول القيمة الحالية

PV = 1000*0.8264=826 SR 
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القيمة الحالية و الخصم: تمرين

قمتإذانقودكعلى%8سنوي عائدعلىالحصول ويمكنكالقادمالعامخزانةلشراءريال400مبلغإلىتحتاج
؟سنةبعدريال400مبلغعلىللحصول اآلنستضعهالذياملبلغهوفمابأستثمارها،

%8ونريد تحويلها إلى قيمتها اليوم بمعدل خصم 400لدينا قيمة مستقبلية 

: باستخدام جداول القيمة الحالية

عند فترة سنة% 8نبحث عن معامل 

ريال 370= 0.925* 400 = PV

:بتطبيق املعادلة

PV= 400* 
1

1+0.08 1= 370 SR
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إيجاد معدل الخصم

الرابعاملتغيرحسابفيمكناملعادلة،متغيراتمنمتغيراتثالثةتوفرإذا

تمرين،

فماالقادم،العامنهايةفيريال2800مبلغعلىالحصول باستطاعتهوكانريال2500مبلغبإيداعاالشخاصاحدقامذاا
االستثمار؟هذاعلىالعائدمعدل

PV =
C

1+𝑟 𝑡 2500= 
2800

1+𝑟 1

r2500+2500=2800

r2500=300

r= 300/2500

r= 12%
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إيجاد معدل الخصم

العائدمعدلفماالقادمة،السنة6000املبلغيكون واآلنريال5000تستثمرحيثاستثماريةفرصةلكتوفرتإذا
االستثمار؟على

:بالتعويض في معادلة القيمة الحالية ملبلغ واحد

5000= 
6000

1+𝑟 1

r5000+5000=6000

r5000=6000-5000

r= 1000/5000

r= 0.2 

r= 20%    
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إيجاد معدل الخصم

في حالة تعدد سنوات االستثمار……

ريال بعد اربعة اعوام فما هو معدل العائد 2000ريال اليوم على ان يعيدها 1000تقدم شخص بطلب ملنحه مبلغ 
الذي يدفعه هذا الشخص ؟ 

PV =
C

𝟏+𝒓 𝒕    = 1000 =
2000
𝟏+𝒓 𝟒

2000 = 1000 * (1+r)^4

 4^(r+1) = 2نأخذ الجذر الرابع للطرفين 

  r+1 = 1.1892إلى الطرف اآلخر1ننقل 

r= 1.1892-1

r= 0.1892= 18.92%
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إيجاد معدل الخصم

في حالة تعدد سنوات االستثمار……

اعوام فما هو معدل 6ريال بعد 7500ريال اليوم على ان يعيدها 4500تقدم احد االشخاص بطلب ملنحه مبلغ 
العائد الذي يدفعه هذا الشخص؟

PV =
C

1+𝑟 𝑡 , 4500 =
7500
1+𝑟 6

7500 = 4500 * (1+r)^6

نأخذ الجذر السادس للطرفين  1.67 = (1+r)^6

إلى الطرف اآلخر1ننقل  1.0888 = 1+r  

r= 1.0888-1

r= 0.0888= 8.88%
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إيجاد عدد السنوات 

الخصممعدلكانفإذاريال،80000بمبلغمكتبيةمعداتشراءفيوتفكراآلنريال40000مبلغاملؤسساتإحدىتمتلك
اآلن؟تملكهالذياملبلغباستثماراملؤسسةقامتإذااملكتبيةاملعداتمبلغلجمعالالزمةالفتراتعددهوفما،%10السائد

PV =
C

1+𝑟 𝑡40000=
80000

1+0.1 𝑡

80000= 40000(1.1)^t

2=1.1^t

عددتحديديمكنإذا.%10عائدبمعدل2مقدارهمستقبليةقيمةمعامللدينااألولى.الفتراتعددإليجادطريقتينتوجد
الفتراتعددقيمةاننجدامللحقةالجداول منوالفتراتعددقراءةثم2قيمةعنالبحثو%10لـاملقابلالعمودمنالفترات

تقريباونصفسنوات7

)األساملجهول (العددلوغارتيمعلىالصحيحالعددلوغارتيمنقسم:اللوغاريتماتطريقعنالثانيةالطريقة

log 2
𝐥𝐨𝐠 𝟏.𝟏

= 7.27
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القيمة املستقبلية لعدة دفعات سنوية متساوية

3بعداملتجمعاملبلغفما%4سنوي عائدبمعدلسنةكلنهايةفيريال5000باستثمارتقومجودةشركةكانتإذا
سنوات؟

FV = C* {
1+𝑟 𝑡 −1

𝑟
}

FV = 5000* {
1+0.04 3−1

0.04
} 15608=

}
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الثامنهانتهت املحاضرة 



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

التاسعهاملحاضرة  
2القيمة الزمنية للنقود :  التاسعهالوحدة

المحاضرة التاسعه–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



على 
ً
:بعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

فهم كيفية حساب القيمة املستقبلية والحالية ملبالغ مختلفة، ✓

.التعرف على كيفية تطبيق مفهوم القيمة الزمنية على القروض✓
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ثابتمبلغبتخصيصاملديرهذاويفكراليوم،منسنة10بعدريالألف250قيمتهتبلغدينسداداملالييناملدراءأحديريد

سنةلك نهايةفيتخصيصهاالشركةعلىيجبالتيالدفعةأواملبلغهوفما.%6فائدةبسعرسنةكلنهايةفياستثمارهيتم

؟(الديناستحقاقموعد)الفترةنهايةفياملبلغهذالديهاليتجمع

FV = C* {
1+𝑟 𝑡 −1

𝑟
}

250000 = C* {
1+.06 10 −1

.06
}

250000 = C* 13.18

C= 250000/13.18 = 18968 SAR

القيمة املستقبلية لعدة دفعات سنوية متساوية
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ثالثملدةوذلكعامكلنهايةفيتجري وديعةفيالتواليعلىريال200،400،600مبلغباستثمارالسالمشركةقامت

؟%10السنوي العائدكانإذاالثالثالعامنهايةفيللمنشأةاملتجمعاملبلغما.سنوات

(سنتيناالستثمارمدة)242=2^(0.1+1)200=اآلنمنسنةبعد= FV

(سنةاالستثمارمدة)440=1^(0.1+1)400=اآلنمنسنتينبعد =FV

(صفراالستثمارمدة)600=0^(0.1+1)600=اآلنمنسنوات3بعد= FV

ريال1282=سنواتثالثبعداملتجمعاملبلغ

القيمة املستقبلية ملبالغ مختلفة 
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القيمة املستقبلية ملبالغ مختلفة 

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

طريقة املعادلة

242= 1.21* 200= بعد سنة من اآلن =  FV

440= 1.1* 400= بعد سنتين من    =FV

600= 1*   600= سنوات   3بعد =  FV

ريال1282=        املبلغ املجمع بعد ثالث سنوات 



القيمة املستقبلية ملبالغ مختلفة 
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فما هو املبلغ الذي ستجمع % 8اذا كان معدل العائد املتوقع على االستثمار هو : اذا توفرت لديك التدفقات النقدية التالية 
لديك نهاية الفترة اذا استثمرت كل مبلغ عند استالمة؟



القيمة الحالية لدفعات سنوية متساوية

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

الدفعات السنوية هي سلسلة متساوية من التدفقات النقدية التي يمكن الحصول عليها كل عام لعدد معين من السنوات

PV = C* 
1 −[

1

1+𝑟 𝑡]

𝑟
، فما هي القيمة الحالية للتدفقات من هذا %10سنوات وكان معدل الخصم السائد 3ريال سنويا ملدة 1000إذا كان استثمار شركة ناصر يدر تدفقا نقديا مقداره 

االستثمار؟

:نطبق املعادلة اعالة

PV =1000* 
1 −[

1

1+.10 3]

.10
PV= 1000* 2.4869=2487

:باستخدام طريقة الجداول 

2.4869% = 10من الجدول ننظر إلى السنة الثالثة بمعدل 

ريال2487= 2.4869* 1000=  PV

:طريقة اخرى 

PV = 
1000

1+0.1 1 +
1000

1+0.1 2 +
1000

1+0.1 3 =2487



القيمة الحالية لدفعات سنوية غير متساوية

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

سنوات على النحو املبين في الجدول 3إذا كانت التدفقات النقدية املتوقعة من مشروع  لشركة الياسين خالل السنوات اإلنتاجية والبالغة 
؟ فما القيمة الحالية لهذه التدفقات؟ % 10ومعدل الخصم 

اوال عن طريق املعادلة 

PV = 
90

1+0.1 1 +
75

1+0.1 2 +
60

1+0.1 3 =188.82

من الجداول امللحقة في نهاية الكتاب: ثانيا



القيمة الحالية لدفعات سنوية غير متساوية

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

سنوات على النحو املبين في الجدول 4إذا كانت التدفقات النقدية املتوقعة من مشروع  لشركة الياسين خالل السنوات اإلنتاجية والبالغة 
؟ فما القيمة الحالية لهذه التدفقات؟ % 14ومعدل الخصم 

اوال عن طريق املعادلة

PV = 
100

1+0.14 1 +
80

1+0.14 2 +
90

1+0.14 3 +
75

1+0.14 4= 254.4

من الجداول امللحقة في نهاية الكتاب: ثانيا



امالقيمة املستقبلية في حالة دفع الفائدة أكثر من مرة في الع

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

في حالة دفع الفائدة أو العائد أكثر من مرة خالل السنة، فإن القيمة املستقبلية ملبلغ واحد يمكن حسابها  باملعادلة التالية

FV= C * [1 +  
𝒓

𝒎
]^𝒕∗𝒎

عدد مرات دفع الفائدة في السنة m  حيث

2= شهور فأن عدد املرات في السنة 6إذا كانت تدفع كل 

4= شهور فأن عدد املرات في السنة 3إذا كانت تدفع كل 

3= شهور فأن عدد املرات في السنة 4إذا كانت تدفع كل 

12= إذا كانت تدفع كل شهر فأن عدد املرات في السنة 

6= إذا كانت تدفع كل شهرين فأن عدد املرات في السنة 

365= إذا كانت تدفع بشكل يومي فأن عدد املرات في السنة 



امالقيمة املستقبلية في حالة دفع الفائدة أكثر من مرة في الع

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

فما املبلغ الذي ستحصل عليه إذا كانت الفائدة تدفع كل % 10ريال ملدة سنتين بفائدة سنوي قدره 2000قامت شركة املها باستثمار مبلغ 
ستة شهور 

الحل

FV= 2000 * [1 +  
0.1

2
]^2∗2 = 2431

(؟ مرات) إذا كانت تدفع الفائدة كل ثالثة شهور 

FV= 2000 * [1 +  
0.1

4
]^2∗4 = 2436

(؟ مرة) إذا كانت تدفع الفائدة كل شهر 

FV= 2000 * [1 +  
0.1

12
]^2∗12 = 2441



القيمة الحالية في حالة دفع الفائدة أكثر من مرة في العام
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في حالة دفع الفائدة أو العائد أكثر من مرة خالل السنة، فإن القيمة الحالية يمكن حسابها  باملعادلة التالية

PV= C * 
𝟏

[1 + 𝒓

𝒎
]^𝒕∗𝒎

%10ريال سوف تحصل عليها بعد عامين من اآلن، إذا كان معدل العائد السنوي 900ماهي القيمة الحالية ملبلغ 

PV = 900* 
1

1+0.1 2=743 .7

وماهي القيمة الحالية إذا كانت الفائدة تدفع بشكل نصف سنوي؟

PV= 900 * 
1

[1 + 0.1

2
]^2∗2

= 740

وماهي القيمة الحالية إذا كانت الفائدة تدفع بشكل شهري؟

PV= 900 * 
1

[1 + 0.1

12
]^2∗12

= 737.5



العائد الفعلي عند دفع الفائدة أكثر من مرة في السنة

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

ألنه يمكننا استثمار العوائد املستلمة في الستة الشهور . تدفع في نهاية السنة؟ الجواب ال% 10تساوي ( مرتين)تدفع كل ستة شهور % 5هل 
. األولى خالل الستة شهور التالية

=  العائد السنوي الفعلي 

1 +
r

𝑚

𝑚

− 1

:جوابا على السؤال فإنه 

1 +
0.1
2

2
− 1 = 10.25%

%10.25ال تساوي % 10



العائد الفعلي عند دفع الفائدة أكثر من مرة في السنة

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

:امام احد املستثمرين البدائل االتية

على اساس يومي% 10االستثمار في املنشأة أ ، حيث نسبة العائد على االستثمار فيها -1

.أشهر3تحسب كل % 10.5االستثمار في املنشأة ب ، حيث نسبة العائد على االستثمار -2

تدفع سنويا% 11االستثمار في املنشأة ج ، حيث نسبة العائد على االستثمار فيها -3

أي االستثمارات أفضل ؟

:منشأة أ

1 +
0.1
365

365
− 1 = 10.51%

:منشأة ب

1 +
0.105
4

4
− 1 = 10.92%

: منشأة ج 

11%



مفهوم القيمة الزمنية على النقودعلى تطبيق 

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

.%8سنويةبفائدةسنةملدة1000بقيمةقرضبأخذناصرقامإذا.واحدةسنةفيالفوائدمعواحدةدفعةالقرضتسديد-1
.(1.08*1000)املدةنهايةفيريال1080دفععليهفإن

سنويةبفائدةسنوات4ملدة1000بقيمةقرضأخذناصرإذا.سنواتعدةبعدالفوائدمعواحدةدفعةالقرضتسديد-2
(4^1.08)*1000)الربعةالسنةنهايةفي1360دفععليهفإن8%

املستحقةالفوائدمعسنويةأقساطشكلعلىالقرضدفع-3

وملدة%10سنويةبفائدةريال100000هوالهولنديالبنكمناالحمرالبحرشركةعليةحصلتالذيالقرضكاناذا
القرضهذااطفاءجدول سيكون كيف.املستحقةالفوائدمعمتساويةاقساطعلىيسددسنواتخمس



(الحل)مفهوم القيمة الزمنية على النقودعلى تطبيق 

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



2الحالة مفهوم القيمة الزمنية على النقودعلى تطبيق 

التاسعهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

الحمر وهنا سيكون جدول اطفاء القرض لشركة البحر ا( الفائدة+ قسط القرض )دفع القرض على شكل قسط ثابت 
:كالتالي 

:  اوال نحدد كم املبلغ السنوي الثابت

رصيد القرض أول السنة

1المدة

السنوي القسط

اجمالي ( 2)

المدفوع

3المدفوعةالفوائد

 =1 *10%

4سداد اصل القرض 

=2-3

(قسط القرض)

5رصيد آخر المدة

 =1-4

1100.00026378.261000016378.2683621.74

283621.7426378.268362.1718024.5265597.22

365597.2226378.266559.7219818.5445778.68

445778.6826378.264577.8721798.423980.3

صفر523980.326378.26239823980.3

131891.331898.3100.000المجموع



انتهت املحاضرة التاسعة



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة  العاشرة
العائد واملخاطرةاساسيات : العاشرةالوحدة

المحاضرة العاشره–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



على 
ً
:بعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

معرفة  ماهية أساسيات العائد واملخاطرة•✓

بيانات ال) معرفة  كيفية قياس العائد واملخاطرة باستخدام البيانات التاريخية •✓
(  السابقة لألسواق املالية

معرفة  كيفية قياس العائد واملخاطرة  املرتبطة بأصل واحد  •✓

واحدمعرفة كيفية قياس العائد املتوقع واملخاطرة  املتوقعة املرتبطة بأصل•✓

المحاضرة العاشره–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



:العائدتعريف

هذاكون يتحيث،استثماركبعائديسمىاالستثمار هذامن(خسارتكأو )مكسبكفإن،عادياسهماوليكننوعأيمنأصلبشراءقمتإذا

 نقودمنتتلقىماوهو :،األول الجزء،جزئينمنالعائد
ً
عنصر مىيسماوهذا.أموالكفيهاستثمرتالذىالسهمهذاامتالككأثناءمباشرة

 ساأو (رأسماليربح)موجبايكون قدوالذىاشتريته،الذي(السهمقيمة)األصلقيمةيتغير عندما،الثانىوالجزء.لعائدكالدخل
ً
خسارة)لبا

.السهمشراءجراءمناستثماركعلىاملالرأسفيخسارةأو رأسماليةمكاسبلديكيكون ،الحالةهذهفي.(مالية

للسهمليةالرأسماالخسارة-أواملكسب+للسهماملوزعةاألرباحمجموع=السهمفياالستثمار منالكلىالعائد:أنالقول يمكنهنامن

.مؤكدغير يكون قدالعائدهذافإنوبالتالي،املخاطر بعذتواكبهقدالعائدهذاأنإال 

تعريف العائد واملخاطرة

المحاضرة العاشره–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



:العائدتعريف

هذاببيعقمتثم،ريالعائدالسهمهذاحققواليوم،شهر منذسهمشراءطريقعنريال10باستثمارقمتاذاالسابقاملفهومضوءوفى

علىريالبتكسانكاى،السهمسعر فيالتغير هو والثانيالعائدوهو األول مصدرينمنيأتيعليهتحصلالذىالعائدفإن،ريال11بالسهم

10/ريال1عائدحققتحيالسهمسعر فيالزيادةمنريالكسبتكذلك،%10=1/10اىعليهحصلتالذىالعائدمنريال10استثمارك

.%10=ريال

   == العائد الكلى للسهم: ومن ثم فإن
(11−10)

10
+

1

10
10  +  %10 = %20%

تعريف العائد واملخاطرة

المحاضرة العاشره–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



:العائدتعريف

Divقدرهعائدالسهموحقق(املدهبدايةفيالسهمقيمة)Ptبسعرtالتاريخفيالسهماشتريتأنكنفترض،املعادلةتلكومن t+1(التدفقات

Pبسعرببيعهقمتثم،t+1التاريخفي(t+1الىtمنالفترةخاللالنقدية t+1(املدهنهايةفيالسهمقيمة)يحسبالسهممنالكلىالعائدفإن

:التاليةباملعادلة

تعريف العائد واملخاطرة

المحاضرة العاشره–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



مثال:العائدحساب

للسهمالكلىالعائدهوفماريال27.39بسعرببيعهقمتثم2020نوفمبر1فيريال28.08بسعرأرامكوشركةاسهممنسهمشراءقمتانكبفرض

السهمهذامنريال3.08قدرةعائدعلىحصلتاذا

تعريف العائد واملخاطرة

المحاضرة العاشره–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

                   (t+1 R    Return ) =  (𝐷𝑖𝑣𝑡+1  +(𝑷𝒕+𝟏 −𝑃𝑡)) 

𝑃𝑡
       

 

                   (t+1 R   Return ) =     (𝟑.𝟎𝟖 +( 𝟐𝟕.𝟑𝟗−𝟐𝟖.𝟎𝟖)) 

𝟐𝟖.𝟎𝟖
=     0.0851 = 8.51%  

:تم الحصول عليه من عائد السهم وعائد القيمة الرأسمالية للسهم كاآلتي% 8.51وهذا العائد  



Div))=السهمعائد t+1 )/Pt = (3.08 )/(28.08) = 10.97 %

%2.46-=(28.08(/)((28.08-27.39))=للسهمالرأسماليةالقيمةوعائد

تعريف العائد واملخاطرة

المحاضرة العاشره–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



منالزمنيةالفترةلهذهللعائدالسنوي العائدمتوسطفإن،Rtوليكنtمعينهزمنيهفترةخالل(مثالسهم)اصلألىالسنوي العائدلديناكاناذا

R:التاليةباملعادلةحسابةيتمTالى1

Rمتوسط العائد السنوي للعائد  

المحاضرة العاشره–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

اذا علمت  أن 2010الى 2005احسب متوسط العائد السنوي لسهم  في احدى شركات االستثمار  بالسوق املالية خالل الفترة  الزمنية  : مثال 

5.5= %5.95: العائد السنوي للسهم خالل هذه الفترة هو - 37  + 26.5 + 20 ) +(4.9 + 15.8𝟏

𝟔

 =R

200520062007200820092010السنه
العائد السنوي 

)%(
4.915.85.5-3726.520



Probability.الخـسارةحدوثاحتمالانهاعلىRiskاملخـاطرةتعريفيمكن of Lossهنـاككـانكلـمالهذا،عائدعلىالحصول منالتأكدعدمأو

 أكثروبطريـقة،.املخاطـرةمنعاليقدرعلىتتضمـنأصول أنهـااألصول وصفتكلماللخسـارةاحتمال
 
استخدامهـامكـنياملخـاطرةمفهومفـانتحـديدا

أيقهيحقأنيمكـنالذىالعائداختالفاوتغيرالىيشيراملفهومينوكالعائدعلىالحصول منUncertaintyالتأكدعدممفهـوممعمتبـادلةبطريـقة

.أصل

اليـوم81بعدريال100قدرةعائدعلىبـالحصول حاملهاتعدوالتيالحكـوماتبواسطةاملضمونةالحكوميةالخزانـةأذوناتفىاملـثالسبيلفعلـى

بينيتراوحعائديحققأنيتوقعالذىالعاديالسهمبعكس.املتوقعالـدخلفياختالفأوتغيرأىيوجدالانهطاملـااملخاطـرةانـواعمننوعأيتتضمن

 يتضمنالـفترةنفسعنريال200،صفر
 
 قدرا

 
نستخلصثممنو ،العائدفيواالختالفالتغيرمنالعاليةالدرجةإلىراجعوهذا،املخاطرةمنعاليا

درجةخفضتانكلماوبالتاليالعائداختالفدرجةانخفضتكلمامعينأصلمنماعائدلتحقيقالتأكدمنعاليةدرجةهناككانكلماأنهذلكمن

املخاطرةدرجةزادتكلماالعائداختالفإوتغيردرجةازدادتكلـماصحيحوالعكس.املخاطرة

تعريف  املخاطرة 

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



(  واق املاليةالبيانات السابقة لألس) قياس العائد واملخاطرة باستخدام البيانات التاريخية 

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

باقيعنفصلـةمنبصفـةمـابأصلاملـرتبطـةاملخاطرإلىالنظراألولى،الزاويـةزاويتينمنإليىهاالنظـريمكناملخاطرةأنبالذكرالجديرمن

للمديرأهمعتبرتاألصـول بمجموعةاملـرتبطةاملخاطرانمنوبـالرغم،األصول منبمجموعـةاملـرتبطـةاملخاطرإلىالنظرالثانيةالزاويـة،األصول 

 تطورتاملخاطرةفكرةأنإالاملالي
 
السالفتيناويتينالز خاللمنواملخاطرةالعائدقياسبيانويمكن،أصللكلاملنفردةالنظرةخاللمنأصال

:يلىفيمامبينهوكما



(  واق املاليةالبيانات السابقة لألس) قياس العائد واملخاطرة باستخدام البيانات التاريخية 

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

:واحدبأصلاملرتبطةواملخاطرةالعائدقياس

حيث،.حدةعلىمنهمالكلالتعـرضسيتمأنهإالحدماإلـىمتشابهةالوقتنفـسفياألصـول منمجمـوعةأوواحدألصلاملخاطرةدرجةقياسإن

العائدوسطمتقياسويتماألصول باقىعنمنفردةوبصفةواحدبأصلاملرتبطةاملخاطرقياسخاللمناملخاطرةمفاهـيماغلبتطويرتم

تواكبهستثماراتاال بعضمنالناجمالعائدأناالعتبارفياألخذمع،تاريخيهبياناتأوسابقةبياناتعلىبناءاستثماري مشروعألىواملخاطرة

منالتحول متقبالأومستعدااملستثمريكون وحتى،املخاطرةمنخاليةاالستثماراتبعضأيضاهناكالوقتذاتوفى،املخاطرةمندرجة

Riskمخاطرةعالوةمنحهينبغي،املخاطرةبعضتتضمنالتياالستثماراتفيالدخول الىاملخاطرةمنالخاليةاالستثمارات Premium،أهمومن

:التالياملثالخاللمنلناستتبينوالتي،االختالفومعاملاملعياري واالنحرافوالتبايناملدىمنكلاملخاطرةمقاييس



(  واق املاليةالبيانات السابقة لألس) قياس العائد واملخاطرة باستخدام البيانات التاريخية 

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

:التاليبالجدول مبينهوكما2020الى2015منسنواتالستخاللبالقصيماألسمنتشركةأسهمفيلالستثمارالسنوي العائدأنعلمتاذا

201520162017201820192020السنه
العائد 

)%(السنوي 
14161317119

حساب كل من :املطلوب 

متوسط العائد السنوي 1.

املدى الذى يقع فيه العائد السنوي     2.

التباين واالنحراف املعياري 3.

معامل االختالف لعائدات السهم 4.



(  واق املاليةالبيانات السابقة لألس) قياس العائد واملخاطرة باستخدام البيانات التاريخية 

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

الحـــل
Meanمتوسط العائد السنوي        -1

:حيث أن 

R 3 + R 4=  ( −𝑅)العائد السنوي  للسهممتوسط  + R 5 +…..+R T ) +( R 1 +   R 2
𝟏

𝐧

𝑅− =
𝟏

𝒏
σ𝒕=𝟏
𝒏 𝑹𝒕 =

:   حيث أن

متوسط العائد السنوي =   𝑹−

𝑹𝒕  =العائد السنوي الفعلي
n   = عدد السنوات

13 + 15  + 11 + 9 ) +(14 + 16𝟏=  ( −𝑅)العائد السنوي  للسهممتوسط : لذا فإن

𝟔

=13 %



(  واق املاليةالبيانات السابقة لألس) قياس العائد واملخاطرة باستخدام البيانات التاريخية 

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

Rangeاملدى الذى يقع فيه العائد السنوي     -2

% 6=  9–15= املدى 

تسع ،حيث كلما ااملخاطرهمقاييس وهوأحديتم حساب املدى الذى يقع فيه العائد السنوي  بإيجاد الفرق بين أكبر قيمة للعائد السنوي وأصغر قيمة للعائد السنوي ،

املخاطرهاملدى بين أكبر قيمة وأصغر قيمة ، كلما دل ذلك على حدة تقلبات العائد السنوي للسهم ، وبالتالي ارتفعت 

   Variance and Standard Deviationاملعيارى واإلنحرافالتباين -3

:املعادلة التاليةبإستخداميتم حساب التباين في معدالت العائد السنوي للسهم 

Var   =σ2( R)التباين =
1

n−1
(R1 − R−)2 + (R2 − R−)2 + (R3 − R−)2 +…….+  (Rn − R−)2

1

n−1
σ𝑡
𝑛(Ri − R−)2    =

Var(𝑅) = σ2 =التباين  



(  واق املاليةالبيانات السابقة لألس) قياس العائد واملخاطرة باستخدام البيانات التاريخية 

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

:ويمكن حساب التباين من الجدول التالي 

(𝐑𝐭 − 𝐑−)𝟐 (𝐑𝐭 − 𝐑−) 𝑹− Rt السنه

0.0001 0.01 0.13 0.14 2015

0.0009 0.03 0.13 0.16 2016

0.0000 0.0 0.13 0.13 2017

0.0004 0.02 0.13 0.15 2018

0.0004 -0.02 0.13 0.11 2019

0.0016 -0.04 0.13 0.09 2020

0.0034 0.78 املجموع

=  من ثم فالتباين 
0.0034

6−1
 =0.00068 

% σ2     =σ  =0.00086  =0.0260   =2.6=  وبالتالي فإن االنحراف املعياري 



(  واق املاليةالبيانات السابقة لألس) قياس العائد واملخاطرة باستخدام البيانات التاريخية 
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         Coefficient of Varianceمعامل االختالف لعائدات السهم-4
:ليةمقسوما على متوسط العائد  والذى يحسب من املعادلة التااملعيارى هو االنحراف ( CV)     معامل االختالف : حيث أن  

CV      =     
σ

𝑅−
معامل االختالف =

( =    CV)لذا فإن معامل االختالف   

CV      =     
0.0260

0.13
= 0.20

%      20أن كل وحدة عائد  للسهم تحمل في املتوسط نسبة مخاطرة قدرها  0.20ويعنى الرقم  



تمرين: قياس العائد واملخاطرة باستخدام البيانات التاريخية 

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

كما 2020الى2016من باململكة العربية السعودية خالل الفترةللتأمين  ميدجلفشركة التعاونية للتأمين وشركة اذا علمت أن العائد الفعلي ألسهم 
: هو مبين بالجدول التالي 

املجموع20162017201820192020السنه
العائد السنوي لسهم شركة

)%(التعاونية للتأمين 
1213158755%

العائد السنوي لسهم شركة

)%(ميدجلف للتأمين 
81314-121235%

املطلوب حساب ما يلى 

متوسط العائد السنوي لعائد السهم بكل شركة خالل الفترة املبينة بالجدول -1

هاقيمة التباين لعائد كل سهم مع بيان أي من الشركتين بها نسبة مخاطره أعلى من األخرى ، وأي شركة يمكن اختيارها لالستثمار في-2



قياس العائد املتوقع واملخاطرة  املتوقعة املرتبطة بأصل واحد

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

احتماالتتكانكلماأنهالقول يمكنالبسيط،التعريفهذاضوءوفى،(الخسارةفرصة)الخسارةاحتمالالىصورهاأبسطفياملخاطرةتعرف

أناملستثمررى ي،العمليةالناحيةومن،عاليةمخاطرةبهاملشروعهذافياالستثمارأنعلىذلكدلكلمااستثماري مشروعايةفيكبيرةالخسارة

العوائدفيتغيرالأوالتقلبكاناذاوخاصة،املشروعهذاتكتنفمخاطرةهناكأنيعنىمشروعأيفياالستثمارحالةفياملتوقعةالعوائدتقلب

.كبيرااملتوقعة

أي،املخاطرةقياسهيالتياملتوقعةللعوائداالحتماليةالتوزيعاتمعرفةمنبدفالاألصول مناصلاستثمارعنداملتوقعةاملخاطرةلقياسثممن

الاحتمكانفإذا،معينعائدحدوثالىاالحتماليشيرحيثاكبر،بدقةاملخاطرةدرجةلتحديدProbabilitiesاالحتماالتاستخدامينبغيأنه

هناكأنهذافمعنى%100حدوثةاحتمالالعائدكانواذا%80بنسبةيحدثأنيتوقعالعائدهذاذلكمعنىفإن%80يساوى معينعائدحدوث

.أبدأيتحققلنأنههذافمعنىصفريساوى حدِوثةاحتمالالذىالعائدأما،حدوثةفىتامتأكد
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وهواألول النوع،نوعينالىنفتص،معينقراراتخاذمناملمكنةالنتائجبكافةاملرتبطةللعوائداملختلفةاالحتماالتتبينالتياالحتماليةوالتوزيعات

النتائجعددمعرفةيتمحيث،معينقراراتخاذمناملمكنةاالحتماالتتحديدبموجبهايتمالتيالتوزيعاتتلكهي،واملنفصلةاالحتماليةالتوزيعات

:وهىحاالت3عنيخرجالالسوق فإنالسوق دراسةوعامخاللأصلاستثمارفياملستثمررغبةعنداملثالسبيلعلى،تحدثالتي

السوق ركود-جللسوق العاديةالحالة-بالسوق ازدهار-أ 

الثالثالحاالتذههمنحالةكلحدوثاحتمالالىالوصول (التاريخيةالبيانات)للسوق السابقةالبياناتخاللمنللمستثمريمكنالحالةهذهفي

.(ا=الثالثةللحاالتاالحتماالتمجموعحيث)حالةلكلاملتوقعالعائدمعرفةكذلك،

املشروعاتاحدفيتثمارلالساملمكنةالنقديةالتدفقاتيبينوالذى،التاليالبيانيالرسمخاللمناملنفصلةاالحتماليةالتوزيعاتمعرفةويمكن

:التاليينلبيانياوالرسمالجدول منكلفيمبينهو،كماالثالثةالسوق لحاالتاملتوقعةاالحتماالتظلفيتتحققأنيمكنالتياالستثمارية
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اإلحتمالالتدفقات النقدية ملمكنةحاالت السوق 
300.0000.15ازدهار السوق    

150.0000.70الحالة العادية للسوق  
60.0000.15ركود السوق 
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:يلىفيمانالمبينهوكماالذكرسالفةاالحتماليةالتوزيعاتظلفيواحدبأصلاملرتبطةاملتوقعةواملخاطرةاملتوقعالعائدقياسويمكن

املتوقعالعائدقياس-أ 

منالتأكدعدمظلفيولكن،%25(ب)السهمفياإلستثمارمناملتوقعالعائدو،%15(أ)السهمفياإلستثمارمناملتوقعالعائديكون أحيانا

السهمينمنأييفاإلستثماربينمفاضلتهميعتمدحيث،(أ)السهمشراءالىيلجأون قداملستثمرين،فإن(ب)السهممنالعائدهذاعلىالحصول 

25منأقلأوأكبريكون قد(ب)السهممنللعائدبالنسبةالحالكذلك،%15منأقلأوأكبريكون قد(أ)السهممنفالعائداملخاطرهدرجةعلى

حاالتعلىتتوقفتيوال،املتوقعالعائدنسبةعلىالحصول احتماالتمعرفةينبغي(ب)و(أ)السهمينبيناالستثمارفياملفاضلةيتمحتىلذا،%

.كسادأورواجفيهاليسوالتيالعاديةالحالةفيأمانكماشحالةفيأمازدهارحالةفيهلاالقتصاد

:التاليةاملعادلةبحسابهالحالةهذهفييتمحيثاملتوقعالعائدنسبةعلىالحصول احتماالتظلفياملتوقعالعائدقياسأوحسابيمكنثممن



قياس العائد املتوقع واملخاطرة  املتوقعة املرتبطة بأصل واحد

العاشرهالمحاضرة –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 

E(R)      = σ iR 𝑷𝒊   
𝒏
𝒕=𝟏  

حيث أن
E(R)   =  العائد املتوقع

n = املمكنهأو الحاالت املمكنهعدد النتائج

= 𝑅𝑖  القيمة املحتملة  للحالةi
= 𝑃𝑖  احتمال حدوث القيمة املحتملة𝑅𝑖
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العوائدأنعلمتفإذا،املتوقعالعائدقيمةحسببينهمااملفاضلةويريد(ص)و(س)لشركتانأسهمامامةاملستثمرينأحدأنبفرض
فيمبينهوماك(السوق ركود-جللسوق العاديةالحالة-بالسوق ازدهار-أ)املختلفةاالقتصاديةالحاالتظلفيالشركتينفياملمكنة
:التاليالجدول 

(ص)العائد املمكن من الشركة  (س)العائد املمكن من الشركة  احتماالت حدوث العوائد  الحالة االقتصادية 

20 40 0.15 ازدهار السوق    

30 25 0.70 الحالة العادية للسوق  

20 -5 0.15 ركود السوق 

riskاملخاطرةوعالوة،شركةكلمناملتوقعالعائدقيمةحساب:املطلوب premiumعلىالعائدمعدلانعلمتإذا،شركةلكل
.%5هواملخاطرةعديمةاالستثمارات
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الحل   
قيمة العائد املتوقع من كل شركة 

𝑷𝒊E(R)      = σ𝒕=𝟏املعادلة    التاليةبإستخداميتم حساب قيمة العائد املتوقع من كل شركة 
𝒏 𝑹𝒊

(  س)الشركةقيمة العائد املتوقع  من-
E(R) = (0.15 X 40) + (0.70 X25) +0.15 X -5) = 22.75      %                                                                                                 

(  ص)الشركةقيمة العائد املتوقع  من-
E(R) = (0.15 X 20) + (0.70 X 30) +0.15 X 20) = 27 %

كل شركة           فىعالوة املخاطرة 

%17.75%   = 5-%   22.75(    =      س)الشركة  قيمة العائد املتوقع  من-
%     22%       = 5-%  27(    =      ص)الشركة قيمة العائد املتوقع  من-
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بينما%5مخاطرةبعالوة(س)الشركةاسهمشراءهحالةفي%22.75قدرهعائدقيمةعلىسيحصلاملستثمرانالقول يمكنالنتائجهذهومن

املتوسطعنعبارةاملتوقعالعائدقيمةأنحيث،%5مخاطرةبعالوة%27قدرهعائدقيمةعلىسيحصل(ص)الشركةاسهمبشراءقاملو

(وق السركود-جللسوق العاديةالحالة-بالسوق ازدهار-أ)املختلفةاالقتصاديةالحاالتظلفياملمكنةالنتائجلكلالحسابي
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قياس املخاطرة املتوقعة  -ب 

املشروعهذاتكتنفمخاطرةهناكأنمنهيفهم،مشروعأيفيلإلستثماراملتوقعةالعوائدفيتقلبهناكأنيرى عندمااملستثمرأنسالفاذكرنا

منالناجمةللعوائدتشتتهناككانكلماهيالعامةالقاعدةأنالقول يمكنثمومن،كبيرااملتوقعةالعوائدفيالتغيرأوالتقلبكاناذاالسيما،

التوزيعمعرفةيقتض ىصحيح،وهذاوالعكساالستثمارى املشروععليهاينطوى التياملخاطردرجةارتفعتكلما،كبيرااملتوقعالعائدحول املشروع

،املشروعفيدخولةبلقأوالاملخاطرةقياساملستثمرعلىالحالةهذهفيينبغيلذا،اإلستثمارى املشروعتواكبالتياملمكنهللعوائداإلحتمالى
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:حيث يتم قياسها بعدة أساليب وهى 

عات في العوائد في ظل في املشروع ، فضال عن تقدير عدد من التوقاإلستثمارعند تقييم املمكنهيعتمد أسلوب املدى على عدد من النتائج : املدى  -1

الظروف املختلفة وهى

   Pessimisticتقدير العائد في أسوأ الظروف ويعرف بالتقدير املتشائم  •

  Most Likelyتقدير العائد في الظروف العادية ويعرف بالتقدير األكثر احتماال •

  . Optimisticتقدير العائد في أفضل الظروف ويعرف بالتقدير املتفائل •

تشائم  ، وكلما كان املدى عن طريق املدى وهو إيجاد الفرق بين التقدير املتفائل  والتقدير املاملشرو ثم يقوم املستثمر بعد ذلك بقياس املخاطرة في 

متسعا أي كبيرا كلما دل ذلك على التقلب الكبير في العائد وارتفاع درجة
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(اإلختالفمعامل -املعيارى االنحراف -التباين  )املخاطرهلقياس آخرى أساليب . 2
افاتواإلنحر حيث يعتمد حسابة  على كل من متوسط العائد املتوقع  املخاطرهلقياس الثانىوهو األسلوب :  Varianceالتباين1.

:املواكبة له ، فضال عن احتمال حدوث العائد املتوقع ، لهذا يتم حسابة بمقتض ى املعادلة التالية

𝐕𝐚𝐫(𝑹) = 𝛔𝟐 = σ𝒕=𝟏
𝒏 𝑷𝒊 [𝑹𝒊 – 𝐄(𝐑)]𝟐

حيث أن 

= 𝑷𝒊احتمال حدوث العائد املتوقع
متوسط العائد السنوي =  املتوقع  E(R)

𝑹𝒊  =العائد السنوي الفعلي
n   =عدد السنوات

االنحراف املعياري  Standard Deviation 
اع درجة للتباين ، وكلما كانت قيمته كبيره كلما دل ذلك على ارتفالتربيعىوهو األسلوب الثالث لقياس املخاطرة حيث يتم حسابة بإيجاد الجذر 

املخاطرة وبمقتض ى املعادلة التالية يتم حسابه

=        σ𝒕=𝟏
𝒏 𝑷𝒊 [𝑹𝒊 – 𝐄(𝐑)]𝟐𝛔
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Coefficientاالختالفمعامل.2 of Variance

يتموغالبا،املشروعمناملتوقعالعائدمتوسطعلىاملعياري االنحرافبقسمةحسابةيتمحيثاملخاطرةلقياسالرابعاألسلوبوهو

.منهالك فياملعياريةواالنحرافاتاملتوقعالعائدتفاوتعندالسيما،املختلفةاملشروعاتبيناملفاضلةحاالتفياستخدامه

،(اإلختالفمعامل-املعيارى االنحراف-التباين)الذكرآنفةالثالثةاألساليبباستخداماملختلفةاملشروعاتفياملخاطرةقياسعمليةوتتم

:التالىاملثالمنمبينهوكما

شروعيناملمناملتوقعالعائدانعلمتفإذا،احدهمافيلالستثماربديلين(ص)و(س)مشروعينامامهاالسعوديةسابكشركة2020سنةفي

:التالىالجدول فيمبينهوكما2021عامفيالسوق حاالتباختالفيختلف
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العائد املمكن من املشروع 
( %  ص)

( س)العائد املمكن من املشروع 
%

احتماالت حدوث العوائد  الحالة االقتصادية 

8 12 0.20 ركود السوق 
14 14 0.60 الحالة الطبيعيه للسوق 
20 16 0.20 ازدهار السوق 

: املطلوب  

تحديد قيمة العائد املتوقع  من كل مشروع . 1

من املشروعين أكثر خطورة من اآلخر  لكى تتجنبه شركة سابك وتختار املشروع األقل خطورةاىتحديد .  2

 يقدر ب بمليونىإذا علمت أن للمشروعين تكلفة استثمارية  متساوية تقدر 
 
 متساويا

 
 انتاجيا

 
سنة15ريال، وعمرا
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تحديد  قيمة العائد املتوقع  من كل مشروع . 1

املعادلة    التاليةبإستخداميتم حساب قيمة العائد املتوقع من كل مشروع  

𝑷𝒊E(R)      = σ𝒕=𝟏
𝒏 𝑹𝒊

(  س)املشروعقيمة العائد املتوقع  من-
E(R) = (0.12 X 0. 20) + (0.14 X 0. 60) +0.16 X 0.20) = 14      %                                                                                                 

(   ص)املشروعقيمة العائد املتوقع  من-
E(R) = (0.08X 0.20) + (0.14 X 0.60) +0.20 X 0.20) = 14. %

ن أكثر خطورة من من املشروعياىلشركة سابك أن تحدد اليمكننجد أنهما متساويان ، إال أنه (  ص)و  ( س)بمقارنة العائد املتوقع في كل من املشروعين  
.اآلخر  لكى تتجنبه وتختار املشروع األقل خطورة 

من املشروعين أكثر خطورة من اآلخر اىتحديد .  2
شروع على حده  لكل ماإلختالف،و معامل املعيارى من املشروعين أكثر خطورة من اآلخر ، نقوم بحساب كل من املدى ، و التباين  ،و االنحراف اىحتى يم معرفة 

:لكى تختار شركة سابك املشروع األقل خطورة  ، كما يتبين فيما يلى 
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حساب املدى 

- %4= 0.12%   -%     16(       =  .س)املدى في املشروع 

- %8%     = 8-%     20(    = ص)املدى في املشروع 

ثر ألن املدى اك(  س)أكثر خطورة من املشروع (  ص)وبقيام شركة سابك بمقارنة املدى في كل املشروعين تجد أن املشروع 

تشتتا ،

املعيارى واإلنحرافحساب التباين 

:يتم حساب كل من التباين واالنحراف املعياري كما في الجدول التالي 
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عن(ص)ملشروعافيأكبرانهماحيث،(ص)و(س)املشروعينفيمتفاوتاملعيارى واالنحرافالتباينسابكلشركةيتبينالسابقالجدول من

اإلستثماريةالتكلفةأنطاملااألول املشروعفياإلستثمارستفضلسابكشركةفإنوبالتالي،خطورةأكثر(ص)املشروعأنيعنىما،(س)املشروع

 اإلنتاجيوالعمر،متساوية
 
(ص)و(س)للمشروعينمتساويا

اإلختالفمعامل
=(س)املشروعفياالختالفمعامل

CV = 1.265/0.14= 9.036
CV(ص)املشروعفياالختالفمعامل = 3.794/0.14= 27.1

أنعلىليدمما،(س)األول املشروعأمثالثالثة(ص)الثانيللمشروعاالختالفمعاملقيمةأننجدللمشروعيناالختالفمعاملوبمقارنة

.األول املشروعفياالستثمارسابكشركةتفضللذا،خطورةأكثر(ص)املشروع



العاشرهانتهت املحاضرة 



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة  الحادية عشر
السندات  و كيفية تقييمها: الحادية عشر الوحدة

المحاضرة الحادية عشرة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



على 
ً
:بعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

توضيح املفاهيم الرئيسية للسندات✓

معرفة أنواع السندات✓

السندات الصفرية و السندات ذات العائد  معرفة الفرق بين ✓

تقييم السندات✓
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املنشآت،أوالحكوماتهاتقترضماليةمبالغبأّنهاايضاتعرفكما،ما،شرطتحقيقعندأومعين،موعدفيماليمبلغبدفعتعهد  بأنهاالسنداتتعرف

.عليهاالتفاقيتمتاريخفىلهافائدةإضافةمعبسدادهاوتتعهد

فيالسندهذاامللحاالستحقاقعندكاملةالسندقيمةبدفع(للسنداملصدرةالجهة)للسنداملصدربموجبهايتعهددينشهادةهوفالسندثمومن

.محددةفتراتفيمعينةفائدةعنتعبردوريةمبالغمنحهإلىباإلضافةمحددتاريخ

.الطويلاملدىعلىالجمهور منأموالاقتراضفيحكومةأوشركةترغبعندماالسنداتإصدارويتم

(السندحاملأورضاملق)املستثمرإلىالنقديةالدفعاتمنسلسلةبدفعيتعهد،(السندبائعأواملقترض)للسنداملصدربأنالسنداتوتتضمن

لهذااالسميةمةبالقيالسندفائدةسعرضربخاللمنالدفعاتقيمةتحديديتمحيث،(السندقيمة)السندعمرنهايةعندواحدمبلغإلىباإلضافة

.السند

Bondsتعريف السندات
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)دوالر120تبلغالسندهذاعلىالسنوي الفائدةمبلغفإن%12فائدةوسعردوالر1000اسميةقيمةسندبإصدارشركةقامتإذااملثالسبيلعلى

.أشهرستةكلدوالر60علىسيحصلالسندهذاحاملفإن،سنوي نصفبشكلتتمالدفعاتكانتاذااما،(12%×1000

maturityاستحقاقموعدللسندأنبالذكروجدير dateدفعاتبلغمإلىباإلضافةحاملهإلىالسندقيمةبدفعاملقترضةالشركةقيامفيهيتموالذي

الشركةهذهأنيعنىفهذاشهور 6كل%12فائدةوبسعرسنة20مدتهسندبإصدارالشركةقامتفإذاالفترة،تلكعناملستحقةالفائدةسعر

بعدةالسندعلىالفائدةسعرويتقرر العشرين،السنةنهايةمعدوالر1000مبلغإلىباإلضافةسنة20ملدةدوالر60شهور ستةكلللمستثمرستدفع

فيهااالستثمارلىعاملخاطردرجةيكون العاليوالتصنيفالسمعةذاتأوالكبيرةفالشركات.املصدرةالشركةإلىبالنسبةاملخاطرعاملأهمهاعوامل

.منخفضة

Bondsتعريف السندات
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:وفى ضوء هذا املثال هناك عدد من املصطلحات مرتبطة بالسند وهى

couponsشهور و التي يطلق عليها كوبون 6دوالر كل 60دوالر كل سنه أو 120وهى الـ الفائدة األسمية للسندقيمة-

الفائدة األسمية للسند  والتي تستخدم لحساب  قيمة دوالر 1000وهى الـ القيمة األسمية للسند-
، وهذا املعدل يقوم بتحديده ُمْصدر CPN، حيث يرمز له بالرمز   coupon  rateالكوبون ل ،و يطلق عليه معدمعدل الفائدة األسمية للسند-

كل كوبون باملعادلة اآلتية السند ،ويتحدد مبلغ 

CPN =          
coupon rate ×

Fce value

Number of cupon payments per year

 semiannual payments) ، والفائدة تدفع كل نصف سنه ( coupon  rate% )  10دوالر ، بمعدل فائدة 1000ومن ثم اذا كان صدر سند قيمته 

تساوى CPNاى(  couponقيمة الكوبون ) ، فإن قيمة الفائدة للسند ( 

CPN==          
10 % ×

1000

2
دوالر50

Bondsتعريف السندات

المحاضرة الحادية عشرة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



:  تقسم السندات من حيث العائد الى قسمين وهما
السندات الصفرية 

حاملهيستطيعقاالستحقاوعند.السندلهذاالسوقيةالقيمةمنأقلبسعرالسنداتهذهتباعولكنفائدةأيحاملهايتقاض ىالالتيالسنداتوهي

 .السندهذاعلىاملدونةالسندقيمةكاملعلىالحصول 
ا
سيسترداالستحقاقموعدوعنددوالر900بمبلغيباعدوالر1000االسميةقيمتهسندفمثال

Treasuryالخزانةاذوناتالصفريةالسنداتامثلةومن،السندهذاعلىالعائدتمثلدوالر100هناكأنيعنىوهذا،دوالر1000مبلغالسندحامل

billsسنةقدرهااستحقاقبمدةاألمريكيةالحكومةتصدرهاالتي.

Zeroالصفريةالسنداتاستحقاقمنالعائدحسابويتم Coupon Bondsالتاليةاملعادلةمن:

1+ YTMn =
𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

Τ1 𝑛

YTMn = 
𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

Τ1 𝑛

- 1

أنواع السندات
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أي هو معدل ،   Yield to maturityهو معدل العائد من االستثمار في السند الصفري حتى  تاريخ االستحقاق YTMnحيث  

.  الخصم الذي يحدد القيمة الحالية ملدفوعات السند

مثال
: بفرض ان السندات الصفرية تتداول في بورصة األوراق املالية باألسعار املبينة في الجدول التالي 

دوالر100اذا علمت أن القيمة األسمية للسند هي السندالصفرى تحديد العائد من استحقاق : املطلوب 

أنواع السندات
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سنوات4سنوات 3سنتينسنه فترة االستحقاق

96.6292.4587.6383.06ةسعر السند في البورص



:دوالر100باستخدام املعادلة    نجد أن العائد من استحقاق السند الصفري الذى قيمة األسمية 

YTM1    = (100/96.62  )^(1⁄1)              - بعد سنه               % 3.5   =               1

YTM2    = (100/92.45  )^(1⁄2)              - بعد سنتين          % 4.0   =               1

YTM3    = (100/87.63  )^(1⁄3)              - سنوات 3بعد       % 4.5   =               1

YTM4    = (100/83.06  )^(1⁄4)              - سنوات    4بعد       % 4.75   =               1

أنواع السندات
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اذا علم قيمته األسمية باملعادلة التالية( PV )أو قيمته الحالية  ( P)الصفرى ويحسب سعر ا لسند 

P   =    PV    =  
𝐹𝑎𝑐𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

(1+𝑟)𝑡

معدل الخصمو ه rحيث    

أنواع السندات
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ومدةريال1000للسنداألسميةوالقيمة%5الخصممعدلأنعلمتاذاقيمته،أيالصفري لسنداسعراحسب

.سنوات5السنداستحقاق

الحـــل

=      ا لسند الصفري سعر  
1000

(1.05)5
ريال783.526=      

مثال
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السندات ذات العائد أو سندات الكوبون 
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يمهالقمنخصمبمعدلالسندشراءمنينجمالصفرى السندمناملستثمرعليهيحصلالذىالعائدأنحينفي

مصدرينمنينجمالكوبون سنداتأو العائدذاتالسنداتمناملستثمرعليهيحصلالذىالعائدفإن،للسنداألسمية

:وهما

للسنداألسميةوالقيمةالسندشراءسعربينالفرق -أ

املستثمرعليهويحصلزمنيهفترةكليدفعالذىالكوبون أوالعائد-ب



(مثال) السندات ذات العائد أو سندات الكوبون 
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%10قدرهكوبون معدلأوعائد،بمعدلدوالر2000األسميةقيمتهسندالبورصةفيأصدرتالشركاتإحدىأنبفرض

عدلمأنعلمتاذا،الحاليةقيمتهماهيةأي،السندقيمةفما،السنداستحقاقتاريخحتىسنه17ملدةتدفعسنويا

.سنويا%14هوالخصم

الحل

:لتالياالشكلخاللمنالسندلهذاالنقديةالتدفقاتتحديدالعزيزالقارئ أيهايمكنك،السندقيمةإيجادقبل



(مثال) السندات ذات العائد أو سندات الكوبون 
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خاللهسنكلالكوبون هذا،يدفع(عائد)كوبون لهيدفعالذىالسندأوالعائدذاتالسندأننجدالسابقالشكلخاللمن
الذىن الكوبو أوالعائدفإنلذا،األسميةقيمتهعلىالسندصاحبيحصلاملدةهذهنهايةوفى،سنه17وهىاستحقاقهفترة
كلنوجداآلنالحاليةقيمتهأيالسندقيمةإليجادثمومن،CPNالكوبون قيمةقدرهاسنويةدفعةبمثابةيعتبسنويايدفع
:التاليةاملعادلةمنسنه17بعدصاحبهعليهيحصلالذىللسنداألسميةللقيمةالحاليةوالقيمةللكوبون الحاليةالقيمةمن

PVB = 
𝐂𝐏𝐍

(1+𝑖)1
+

𝐂𝐏𝐍

(1+𝑖)2
+

𝐂𝐏𝐍

(1+𝑖)3
+

𝐂𝐏𝐍

(1+𝑖)4
+−−−−−−− ∓

𝐂𝐏𝐍

(1+𝑖)𝑁
+

𝑭𝑽

(1+𝑖)𝑁

PVB= CPN ×
1−

1

1+𝑖 𝑁

𝑖
+

𝐹𝑉

(1+𝑖)𝑁
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:PVB =  قيمة السند أو القيمة الحالية للسند
CPN     =  معدل الفائدة× قيمة الكوبون أي قيمة الفائدة األسمية على السند وتساوى القيمة األسمية

FV = القيمة األسمية للسند
i ( معدل الخصم)معدل العائد املطلوب على االستثمار في السند، أي معدل العائد املطلوب على السند من طرف املستثمر  =

N =  حتى 1عدد الفترات حتى استحقاق السند وتتراوح من N 
دوالر 200% = 10× 2000=  العائد السنوي للسند  CPNبما أن الكوبون 

FV = 2000   دوالر
سنة N = 17، املدة الزمنية للسند 

% 14=  معدل الخصم  

PVB= 200 ×
1−

1

1.14 17

0.14
+

2000

(1.14)17



(مثال) السندات ذات العائد أو سندات الكوبون 
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PVB= 200 ×
1−

1

1.14 17

0.14
+

2000

(1.14)17

قيمة السند =   1490.17= 215.599+   6.373×     200= 
دوالر 509.83= 1490.17–2000= الذى قام  بشراء هذا السند سيحقق أرباح من جراء شراء هذا السند قيمة قدرها ( أو الشركة ) وهذا يعنى أن الفرد



انتهت املحاضرة الحادية عشر



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة  الثانية عشر
األسهم  و كيفية تقييمها: الثانية عشر الوحدة
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على 
ً
:بعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

.  توضيح املفاهيم الرئيسية لالسهم✓

.تقييم األسهم املمتازة✓

.  العاديةتقييم األسهم ✓
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،تجزئةللقابلةوغير املساهمة،للشركاتاملالرأسفيالقيمةمتساويةحصصأو صكوك،هىاألسهم

والذيناتبالشرك الخاصاملالرأسفياملساهمينحقوق تمثلأنهاكماالتجارية،بالطرق تداولهاويمكن

.بتأسيسهاقاموا

تعريف األسهم 
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:وهمادائماعليهماالعتماديتماألسهممننوعينهناكأنإل لألسهماملختلفةاألنواعمنالعديدوجودرغم

Commonالعاديةاألسهم-أ  Stocks:موجبهابتتعهد،املساهمينيملكهاالشركةمنشائعةحصةملكيةتثبتصكوكهي

فيالعاديةاألسهمحملةيحصل،الشركةتصفيةحالةفياما،الشركهأرباحتوزيععندأرباحهابدفعأصدرتهاالتىالشركات

انهاإل هم،مستحقاتعلىاملمتازةاألسهموحملةالسنداتوحملةالدائنينمنكليحصلأنبعداملتبقيةاألصول علىالشركة

.الشركةإدارةمجلسانتخابفيالتصويتحقألصحابهاالحقتعطى

التيألسهمامنالعظمىالغالبيةأنحيثاألخرى،األسهمأنواعبينمنانتشارااألنواعأكثر هىالعاديةاألسهمأناإلشارةوتجدر 

وحاجاتاهتماماتمختلفتالئميجعلهاممامرتفعهعوائدتحققانهاشيوعهاتمبرراومنعادية،أسهمهيالشركاتتصدرها

املخاطرةدرجةنولكاملختلفة،املاليةواألوراقاألسهممناألخرى األنواععنكبير فيهاالستثمار حجممايجعلوهذااملستثمرين،

.الستثماراتبباقيمقارنةمرتفعةفيها

أنواع  األسهم 
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Preferred:املمتازهاألسهم-ب Stocksجزءاأنهاتمثلكمالحاملها،امللكيةحقوق تضمنصكوكأو مستنداتاآلخرى وهى

يميز ذىالهو الش يءهذا،و كالسنداتثابتاعائدالهاأىاألرباح،منمحددمبلغتقديمعلىوتعتمداملنشأة،ملكيةمنمعينا

األسهمبعكسالشركة،إدارةمجلسانتخابفيالتصويتحقأصحابهاتعطىل أنهاكما،.العادياألسهمعناملمتازةاألسهم

.العادية

أنواع  األسهم 
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تقييم األسهم 

النقديةقاتالتدفلجميعالحاليةالقيمةتماًماتساوي أصلأيقيمةأناألصح،الغالبفيوهىواحدةقاعدةهناك
.املستقبليةالفتراتفياألصلهذامنعليهاالحصول يمكنالتي
البيع؟أوالشراءعندالسهمتقييميتمكيف:وهوسؤاليثارقدثممن

الحاليالسوق فيالسهمبسعرومقارنتهالسهمقيمةأوسعربتقديرالبيع،أوالشراءعندالسهمتقييميمكننا
Theاألرباحتوزيعخصملنموذجوفقايتموهذا dividend-discount Model،األسهمبينالتفرقةيجبأنهإال

:لىيفيمالنايتضحكما،منهاكلفيتتحققالتيالعوائداختالفنتيجة،املمتازةواألسهمالعادية
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تقييم األسهم 

املمتازةاألسهمتقييم1.

األسهمتشاركأنهال إ،الشركةتصفيةفياألولويةعنفضال ،األرباحبدفعيتعلقفيماالعاديةاألسهمعلىأولويةاملمتازةلألسهم

.لكذعلىاملمتاز السهمشراءعقدنصاذاإل لالستدعاءقابلةوغير ،معينةزمنيهفترةفيتستحقل انهافيالعادية

كون ذلكفيلسبباويرجعالعاديةاألسهممثلحسابهاعمليةعندتحليليةإشكالتأياملمتازةاألسهمتقييمعمليةتثير ل ثممن

النقديالتدفقصمخعمليةيسهلممااملستقبلفيمحددغير وألجلعليهاومتفقثابتةأرباحتوزيعاتعلىتحصلاملمتازةاألسهم

ألنمنهاخطرار أكثأنهاإل السنداتمنجداقريبةاملمتازةاألسهمتجعلالخاصيةوهذه،املمتاز للسهماملقررةاألرباحلتوزيعات

املطلوبدالعائمعدليجعلالذياألمر السنداتفوائدتغطيةبعدإل األرباحمنحقهمعلىيحصلون ل املمتازةاألسهمأصحاب

أقلالسنداتعلىالفائدةمعدلمنأكبر املمتازةباألسهماملستثمرينقبلمن األسهمملةحقبلمناملطلوبالعائدمعدلمنو

.املادية

المحاضرة الثانية عشرة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



تقييم األسهم 

املخاطر بمقدار يحددسوفالخصممعدليمثلوالذياملمتازةاألسهمحملةقبلمناملطلوبالعائدمعدلفإناإلطار هذاووفق

يقدر أنملستثمر ايستطيعوهكذالهم،املقررةاألرباحدفععناملؤسسةإدارةتتخلفعندمااملمتازةاألسهمحملةلهايتعرضالتي

:هياملمتاز السهمقيمةمعادلةفإنولذلكمماثلةأخرى استثماراتمعمقارنةاملطلوبالعائدهذا

𝑷𝑽𝒑𝟎 =
𝑫

𝒓

:حيث

PVp_0 القيمة الحالية للسهم املمتاز

D التوزيع السنوي للسهم املمتاز لفترة ل نهائية

r  (.  معدل العائد املطلوب على السهم املمتاز من طرف املستثمر)معدل الخصم
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تقييم األسهم 

معرفةمتإذا.(املستثمرطرفمناملمتاز السهمعلىاملطلوبالعائدمعدل)الخصممعدلمعرفةيمكنالسابقةاملعادلةومن

:التاليةباملعادلةاملمتاز للسهمالسنوي التوزيعوقيمة،املمتاز للسهمالحاليةالقيمة

𝑟 =
𝐷

𝑃𝑉𝑝0
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مثال

1مثال

ريال  كربح للسهم املمتاز ، 7بفرض أن أحد األشخاص له عدة أسهم ممتازة بإحدى شركات البتروكيماويات ، وكانت الشركة توزع 

هو ( تثمرمعدل العائد املطلوب على السهم املمتاز من طرف املس)فما القيمة الحالية للسهم املمتاز ،إذا علمت أن معدل الخصم 

11  %

2مثال  

ريال  كربح للسهم املمتاز ، 8بفرض أن أحد األشخاص له عدة أسهم ممتازة بإحدى شركات الحديد والصلب ، وكانت الشركة توزع 

.  ريال فما هو معدل العائد  على السهم املمتاز 80وكانت القيمة الحالية للسهم املمتاز  تقدر  ب 
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تقييم األسهم  العادية 

فقطليسيعرف،أنلهفالبدفيها،اإلستثمار يبغىالتياألسهمفىيستثمر أنشخصأىيستطيعولكى،قيمةلهالعادىفالسهم

.التقييمعمليةبهتتمالتىاألسلوبكذلك،القيمةهذهمصادر ولكن،السهمقيمة

املتوقعلعائدالتحديدعمليهطرق علىالعتمادبدون العاديةاألسهممنسهمأىيبيعأو يشترى أنمستثمر أىعلىيجبل ولهذا

التدفقاتشفكعلىبناًءاتكون أنينبغيالعاديةاألسهممنسهمأىفىاإلستثمار فقرار ،الفعليةقيمتهوكذلكالسهملهذا

قيمتهمنثر اكلسهماملستثمر يدفعأل هو سليمإستثمار ألىبالنسبةاملسلماتمنحيث،السهمهذامناملتوقعةالنقدية

.الفعلية
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تقييم األسهم  العادية 

مقيمأنهأو السهملهذاالعادلبالسعر تداولهيتمأنهأو يجبممابأكبر مقيمالسهمكانإذافيمايقرر أناملستثمر يستطيعكيف

؟يجبممابأقل

Intrinsic.النموبخصوصمتوفرةاملعلوماتكلكانتإذاالحالةهذهففي Valueم،السهأصدرتالتيللشركةاملتوقعاملستقبلي

هذهدراسةنيمكفإنهالشركة،بهتعملالتيالصناعةوهيكلالتشغيليةالتكاليفالشركة،لدىاملبيعاتبياناتمنسواء

الحقيقية،و مةالقينحو عادةيتجهالسوقيالسهمسعر أناملعروفمنحيث،للسهمالحقيقيةالقيمةتقدير وبالتالياملعلومات

القيمةانتك إذاولكن.السهمهذابشراءسيقوماملستثمر فإنالسوقي،السهمسعر منأعلىللسهمالحقيقيةالقيمةكانتإذا

.السهمهذامنبالتخلصسيقومالرشيداملستثمر فإنالسوقيالسعر منأقلالحقيقية
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تقييم األسهم  العادية 

بهاتعملالتياديةالقتصللظروفواملستقبليالحاليالوضعدراسةتتطلبالعاديةلألسهماألساس يالتحليلعمليةفإنثممن

دراسةيتملكذبعد.والطويلواملتوسطالقصير املدىعلىسواءالفائدةأسعار اتجاهدراسةمثلاألسهمهذهتصدر التيالشركة

انخفاضمثلشركةاللهذهالتنافسيةامليزةأيضاالعتبار بعينأخذهايتمأنيجبالتيالعواملومن.نفسهاالشركةوضعوتحليل

كفاءتها،.الشركةدير تالتياإلدارةخبرةإلىبعمقالنظر يجبكذلك،ألخ...التوزيعقنواتالتكنولوجي،تفوقهاالشركة،لدىالتكلفة

.وغيرهاالشركةهذهلدىاملتاحةالنمو وفرصوالتكاليف،باإليراداتالتنبؤ ودقةالتاريخيواألداء

.عامبشكليالقتصادالوضعوعنالعاديةاألسهمتصدر الىالشركةوضععنموضوعيةفكرةبالنهايةتعطيالعواملهذهفكل

 أكثر التحليليكون وحتىالشركةوضععنوكميحقيقيتصور إلىالوصول أجلمنو 
ً
يسمىمابأسلو استخداممنبدل عمقا

Theاألرباحتوزيعخصمنموذج dividend-discount Model.
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ً
تقييم السهم بدراسة التدفقات النقدية ملستثمر ملدة عام واحد: أول

تفظ بهذا بفرض أن مستثمر قام بشراء سهم عادى من اسهم شركة معينه تتداول أسهمها في بورصة لندن  لألوراق املالية ، واح

:  السهم ملدة سنه واحده

عام واحد يتكون أصدرت هذا السهم ملدةالتىيتضح أن مصادر التدفقات النقدية للسهم العادي الذى يمتلكه مستثمر في الشركة 

:من

Divالعائد الذى تدفعه الشركة لحامل السهم في نهاية السنه والذى يرمز له • 1

    P1قيمة السهم الذى يحصل عليه املستثمر في حالة بيعه للسهم في نهاية السنه والذى يرمز لها    •

وبفرض أن معدل العائد على الستثمار املتوقع في ،  P0وحيث أن  املستثمر دفع  سعر السهم  في السوق عند شراءه والتي تقدر بـ  

م ستساوى القيمة الحالية للتدفقات النقدية في بداية السنه  والتي يت ( P0)لذا فإن سعر أو قيمة السهم العادي ،𝑟𝐸السوق 

𝑃0: حسابها باملعادلة التالية  =
𝐷𝑖𝑣1+ 𝑃1

1+𝑟𝐸
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ً
تقييم السهم بدراسة التدفقات النقدية ملستثمر ملدة عام واحد: أول

:حيث أن 

𝑃0  = العادىسعر السهم

𝐷𝑖𝑣1  = العائد املوزع في نهاية السنه األولى

P1    =قيمة أو سعر السهم في نهاية السنه األولى

𝑟𝐸  =    معدل الربح أو العائد املطلوب على االستثمار في السهم

r_Eويمكن  حساب معدل العائد على الستثمار في السوق  

𝒓𝑬 =
𝑫𝒊𝒗𝟏 +𝑷𝟏

𝑷𝟎
=
𝑫𝒊𝒗𝟏

𝑷𝟎
+

𝑷𝟏−𝑷𝟎

𝑷𝟎
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مثال

في في نهاية السنه على السهم الخاص بها واملتداول ريال0.56بفرض أن احدى الشركات تدفع  عائد سنوي قدره 

، فما هو املبلغ % 6.80، فإذا علمت أن معدل العائد املتوقع لالستثمار ريال45.50اآلن ، بسعر قدره البورصه

لهذا  the stock`s dividend yieldالذى يمكنك أن تدفعه لشراء هذا السهم  ، وما هو  معدل عائد توزيع األرباح 

total returnالسهم ، وما هو العائد الكلى من امتالكك هذا السهم 
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ً
سنه nتحليل تقييم السهم بدراسة التدفقات النقدية ملستثمر ملدة : ثانيا

م في كل من السنتين األولى والثانية  قبل بيع السه  dividendsبفرض أن املستثمر خطط المتالك السهم ملدة سنتان  فإنه في هذه الحالة سيحصل على عوائد 

 :هوالحالهذه وبوضع سعر أو قيمة السهم في البداية والذى يساوى القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية نجد أن سعر أو قيمة السهم في ه

𝑃0 =
𝐷𝑖𝑣1

1+𝑟𝐸
+

𝐷𝑖𝑣2 + 𝑃2

(1+𝑟𝐸)
2

السناريولهذاووفقا،دائمهبصفةامتالكهايتماألسهمفإنلهذا،ابداتصفيتهايتموالدائمةبصفةالعوائدتدفعالسهمتصدرالتيالشركةأنوحيث

:انفمستمرةالعوائدأنمعرفةوبعداألسهمبيععنالنظروبغض

𝑃0 =
𝐷𝑖𝑣1
1 + 𝑟𝐸

+
𝐷𝑖𝑣 2

1 + 𝑟𝐸
2
+

𝐷𝑖𝑣3
1 + 𝑟𝐸

3
+ …………………………… .

𝑃0 = 
𝑡=1

∞ 𝐷𝑖𝑣𝑖
(1 + 𝑟𝐸)

𝑁
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في نموذج  خصم توزيع األرباح للسهم العادي( العوائد )تقدير  األرباح املوزعة 

مما يعنى أن نصيب ويعنى هذا الفرض أن أرباح الشركة ال تنمو ،( نموذج النمو الصفري  )بدون نمو في األرباح ( العوائد ) نموذج  تدفق األرباح:  الفرض األول 

، أي ان( العوائد) من األرباحالعادىالسهم 
ً
:املوزعة ثابت، وأن معدل نموها صفرا

𝐷𝑖𝑣1 = 𝐷𝑖𝑣2 = 𝐷𝑖𝑣3 = 𝐷𝑖𝑣4

𝑃0 =
𝐷𝑖𝑣𝑖
𝑟𝐸

:حيث

𝑃0=العاديالسهمقيمة

= 𝐷𝑖𝑣𝑖العادىالسهمعلىاملوزعالعائدأوالربح

𝑟𝐸=(الخصممعدل)اإلستثمارعلىاملطلوبالعائدمعدل

األسهمأنعلمتفإذا،العاديةاألسهمأصحابعلىىسهملكلسنهكلمصرياجنيه30بتوزيعتقوماملصريهوالصلبالحديدشركةأنبفرض:مثال

اآلن؟العاديالسهمقيمةفما،%11هو(الخصممعدل)اإلستثمارعلىاملطلوبمعدلوأن،البورصةفيتطرحهاودائماالشركةفيدائمة
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في نموذج  خصم توزيع األرباح للسهم العادي( العوائد )تقدير  األرباح املوزعة 

املساهمينعلىالشركةمناملوزعه(العوائد)األرباحفيالنمو معدلثباتنموذج:الثانىالفرض

املستقبليه(العوائد)باحاألر أنتفترضإذاملالية،البورصاتفيتتداول التيالعاديةاألسهملتقييمالطرق أيسرمناألرباحفيالنمومعدلثباتطريقةتعد

النقديةالتدفقاتفإنالحالةهذهفيثمومن،gثابتبمعدلنهايةماالإلىوتمتداألولىالسنةمنابتداءستنمواملساهمينعلىالشركةستوزعهاالى

:دائمهبصفةويمتلكهاليومالسهميشترى الذىللمستثمر

Div1يكون الربح املوزع بعد سنه  = Div 0 (1+g)

Div2= Divيكون      و الربح املوزع بعد سنتين  1 (1+g) = Div 0 (1+g) (1+g) = Div 0(1+g)2

Divيكون   سنوات 3و الربح املوزع بعد  0(1+g)3Div3= 

Divيكون   سنوات من ال Nالربح املوزع بعد  0(1+g)NDivN=
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في نموذج  خصم توزيع األرباح للسهم العادي( العوائد )تقدير  األرباح املوزعة 

𝑃0= 
𝐷𝑖𝑣1

1+𝑟𝐸 1 +
𝐷𝑖𝑣2

1+𝑟𝐸 2 +
𝐷𝑖𝑣3

1+𝑟𝐸 3………………… .

𝑃0= 
𝐷𝑖𝑣0(1+𝑔)

1

1+𝑟𝐸 1 +
𝐷𝑖𝑣0(1+𝑔)

2

1+𝑟𝐸 2 +
𝐷𝑖𝑣0(1+𝑔)

3

1+𝑟𝐸 3 +−−−−−−−−−

السهمقيمةأوسعرحسابمعادلةالىالوصول وبالتالي،ثابتبمعدلتنموالتيلألرباحاملتوقعةالحاليةالقيمةلحساب

:اآلتيسيكون العاديالسهمقيمةأوسعرفإنgهوالثابتالنموومعدلDivهواملوزعالربحكانإذاكاآلتيالعادي

املعادلةتمثلهاالعاديالسهمقيمةأوسعرفإنr_E(الخصممعدل)لالستثماراملطلوباملعدلمنأقلgاملوزعةاألرباحفيالنمومعدلأنافتراضوعلى

𝑷𝟎:التالية =
𝑫𝒊𝒗𝟎(𝟏+𝒈)

𝒓𝑬−𝒈
=

𝑫𝒊𝒗𝟏

𝒓𝑬−𝒈
.املستثمرطرفمنالعاديبالسهماالستثمارعلىاملطلوبالعائدمعدلوهوr_Eإيجاديمكنفانهمنهاو

𝑟𝐸التاليةباملعادلةوذلك =
𝑫𝒊𝒗1

𝑃0
+ 𝑔
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مثال

املتوقعمنأنهكما،رياالت5بواقعاملاليهاألسواقفياملتداولهالعاديةأسهمهاعلىأرباحاحالياتوزعسابكشركةأنعلمتإذا

هواإلستثمارعلىالعائدمعدلكانإذااالنسابكلشركةالعادىالسهمقيمفما،%3.3قدرهثابتبمعدلستنمواألرباحأن

.االنمنسنوات4بعدسابكلشركةالعادىالسهمقيماوجدثم،10%
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انتهت املحاضرة الثانية عشر



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة الثالثة عشر 
تكلفة راس املال : الوحدة الثالثة عشر 



 عل
ً
:ىبعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

.  تي يحتوي عليهاواملصادر الرئيسية ال, توضيح املفاهيم الرئيسية ملفهوم تكلفة رأس املال✓

.تحديد و حساب تكلفة الدين طويل األجل✓

.تحديد و حساب تكلفة األسهم املمتازة✓

.  تحديد و حساب تكلفة األسهم العادية✓

.تحديد و حساب تكلفة رأس املال املرجح✓



 
ً
لمحة عن تكلفة رأس المالأول

الشركةعلىيجبالذيالعائدمعدلعنعبارةهياملالرأستكلفة
قيمتهاىعلاملحافظةأجلمنفيهاتستثمرالتياملشاريعفيتحقيقه
.السوق فيسهمهاسعرأوالسوقية

أو

تثمارالساملستثمرونبهيطالبأوبهيقبلالذيالعائدعنعبارةهي
الشركةفيأموالهم
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بعض الفتراضات الرئيسية املتعلقة بمفهوم تكلفة رأس املال

,نفسهاركةبالشالخاصةوالعواملاالقتصاديةالعواملمنبالعديداملالرأستكلفةمفهومتأثربسبب
:والضرائبراملخاطمنوكلاملالرأسبتكلفةواملتعلقةالخاصةاالفتراضاتبعضوضعمنالبدفانه

business)األعمالخطر -1 risk):غيليةالتشتكاليفهاتغطيةعلىالشركةقدرةبعدماملتعلقالخطرهو,
علىاليؤثرعمشرو اليالشركةقبول أنيعنياالفتراضهذا.املخاطرمنالنوعهذاثباتافتراضوسيتم
.التشغيليةتكاليفهالتغطيةقدرتها

financial)التمويليالخطر -2 risk):ةاملاليالتزاماتهاسدادعلىالشركةقدرةبعدماملتعلقالخطرهو
.املخاطرمنالنوعهذاثباتافتراضأيضاوسيتم

الذينهجاملمعمتطابقاالفتراضهذايعتبرحيثالضريبةبعداملالرأستكلفةقياسيتمسوف-3
.الرأسماليةاملوازنةقراراتفياستخدم
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املصادر املحددة لتكلفة رأس املال

البعضهمبعضمعجمعهمثمومناملالرأسلتكلفةاملحددةاملصادر بعضعلىاملحاضرةهذهفيالتركيز سيتم
.املالرأسلتكلفةاملرجحالوسطلتحديد

:األجلطويلللتمويلرئيسيةمصادر أربعهناك
.(سنداتاصدار ,البنوكمنالقتراض)األجلطويلةالديون -1
.املمتازةاألسهم-2
.العاديةاألسهم-3
.املحتجزةاألرباح-4

أنركةشلكلاملتوقعمنولكن,املصادرهذهجميعتستخدمأنشركةلكلالضروري منليسبأنهاملعروفومن
.التمويليهيكلهافياملصادر هذهبعضتستخدم
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قياس تكلفة مصادر رأس املال

(:  cost of long term debt)تكلفة الدين طويل األجل-1

سنفترضتبسيطولل.االقتراضطريقعنالدينعلىالحصول عندالضريبةبعدتكلفتههياألجلطويلالدينتكلفةان

.سنويةكوبون معدالتتحملالسنداتهذهوأنالسنداتبيعطريقعنسيتمالديون منالنوعهذاعلىالحصول بأن

:طرق ثالثباستخدامالضريبةقبلاالجلطويلةالديون تقاسانيمكن

.باستخدام املعلومات املنشورة من قبل شركات مستقلة متخصصة عن السندات: الطريقة األولى 

. IRRعن طريق استخدام معادلة املعدل العائد الداخلي : الطريقة الثانية 

(.السند ) باستخدام معادلة تقريبية لحساب تكلفة الدين : الطريقة الثالثة 
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باستخدام املعلومات املنشورة من قبل شركات مستقلة مختصة عن السندات: الطريقة األولى 

مساويةتكون بةالضريقبلالدينتكلفةفان،االسميةلقيمتهمساويةالسندبيعمناملحصلةاملبالغتكون عندما

هذابيعمناملحصلةاملبالغوكانت%8كربون سعريحملسندكاناذا،فمثال،السندهذاعلىالكربون ملعدلتماما

كما.%8تساوي الضريبةقبلالسندهذاتكلفةفإن،ريال1000البالغةوالسندلهذااالسميةللقيمةمساويةالسند

كاناذا،مثال،املخاطرةدرجةنفسيحمللسنداالستحقاقلفترةالعائدعناملنشورةاملعلوماتاستخداميمكن

استخداميمكنفإنه،%9يساوي االستحقاقلفترةالعائدوكاناملخاطرةدرجةنفسيحمالن(ب)والسند(أ)السند

.%9تساوي التيوالضريبةقبل(ب)السندتكلفةإليجاداملنشورةاملعلوماتهذه
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 IRRعن طريق استخدام معادلة املعدل العائد الداخلي : الطريقة الثانية 

ايجاديفسابقهمحاضرةفيشرحهاتمالتيالداخليالعائدمعدلمعادلةباستخداميمكن

معدلنععبارةالضريبةقبلالدينتكلفةانأي.الضريبةقبل(السند)الدينتكلفة

.لصفرمساوياالحاليةالقيمةصافييجعلالذيالخصم
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(السند ) باستخدام معادلة تقريبية لحساب تكلفة الدين : الطريقة الثالثة 

قة كما يمكن استخدام معادله مبسطة لحساب تكلفة السند بشكل تقريبي لتوفير الوقت الالزم لحل املعادلة السابقة بطري
.التجربة و الخطأ

المحاضرة الثالثة  عشرة–مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



1مثـــال 

السندويحملالواحدللسندريال1000اسميةوبقيمة.ريالمليون 10بمبلغسنداتباصداراملواردشركةقامت
 %9كوبون معدل

 
،للسنداالسميةالقيمةمن%4العائمةالتكاليفكانتفإذا.سنة20بعدالسندويستحق،سنويا

.السندهذاتكلفةفاحسب
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السندويحملالواحدللسندريال1000اسميةوبقيمة.ريالمليون 10بمبلغسنداتباصداراملواردشركةقامت
 %8كوبون معدل

 
،للسنداالسميةالقيمةمن%4العائمةالتكاليفكانتفإذا.سنة10بعدالسندويستحق،سنويا

.السندهذاتكلفةفاحسب

2مثـــال 
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حساب تكلفة السهم املمتاز 

األرباحعلىللحصول الحقاملمتاز.السهمحاملتعطيحيثالشركةفيامللكيةأموالمنخاصانوعااملمتازةاألسهمتمثل
:اليةالتاملعادلةباستخداماملمتازالسهمتكلفةحسابيمكن.العاديةاألسهمألصحابأرباحتوزيعاتأيقبل
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أنشطه

.ريال95بـالسوق فيالسهميباعوريال،100للسهماالسميةالقيمةبلغتحيثممتازةأسهمبإصدارشركةقامت.1
فاحسباالسمية،القيمةمن%5بلغتقدالعائمةالسهمتكاليفأما،سنويا%10بنسبةموزعهاربحاالسهميدفع
.الشركةهذهعلىاملمتازالسهمتكلفة

يدفع.ريال90بـالسوق فيالسهميباعوريال،100للسهماالسميةالقيمةبلغتحيثممتازةأسهمبإصدارشركةقامت.2
تكلفةفاحسباإلسمية،القيمةمن%5بلغتقدالعائمةالسهمتكاليفأما،سنويا%10بنسبةموزعهاربحاالسهم
.الشركةهذهعلىاملمتازالسهم
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تكلفة االسهم العادية 

علىلالقبالاملاليالسوق فياملستثمرينقبلمناملطلوب(املردود)العائدمعدلتساوي العاديةاالسهمتكلفةإن
.السهمهذافياالستثمار

:طريقعنالعاديةاالسهمتكلفةحسابيمكن
.الثابتةالناميةاالرباحتوزيعاتلتقييمجوردننموذج•
(CAPM)الرأسماليةاالصول تسعيرنموذج•
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تكلفة االسهم العادية 

:الثابتةالناميةالرباحتوزيعاتلتقييمجوردننموذج

لتوزيعاتحاليةالالقيمةتساوي العاديالسهمقيمةانعلىالثابتةالناميةاالرباحتوزيعاتلتقييمجوردننموذجينص

املعادلةباستخداميالعادالسهمتكلفةحسابيمكن.لالبدثابتانمواالرباحتوزيعاتنمومفترضيناملستقبليةاالرباح

:التالية

Ks = (D1 / P0 )+ g
D1: األولىالسنهفياملوزعهاألرباح
P0: السهمسعر 
g: األرباحنمو نسبة
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مثال

تقومانالشركةتتوقعو.ريال25السوق فيسهمهاسعربلغفإذاالعاديسهمهاتكلفةبتحديداملواردشركةترغب
احسب،%5الشركةهذهارباحتوزيعفيالنمومعدلكانفإذا،القادمةالسنةنهايةفيللسهمريال2قدرهاارباحبتوزيع
.الشركةلهذهالعاديالسهمتكلفة

Ks = (D1 / P0 )+ g

Ks = ( 2/25 ) + 0.05
Ks = 0.13
Ks=%13
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تكلفة االسهم العادية 

:(CAPM)الرأسماليةالصول تسعير نموذج

بمعاملقياسهاتموالتيالسوقيةواملخاطرةKsاملطلوبالعائدبينالعالقةالرأسماليةاالصول تسعيرنموذجيوضح

:التاليةاملعادلةباستخدامالعاديالسهمتكلفةحسابيمكن.البيتا
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مثال

العائدبأنتعلمفإذا،الرأسماليةاالصول تسعيرنموذجباستخدامالعاديسهمهاتكلفةبتحديداملواردشركةترغب
السهمتكلفةفاحسب.%10فيبلغالسوق عائدأما،1.5تساوي الشركةبيتاوأن%4يساوي املخاطرمنيخلوالذي

.الشركةلهذهالعادي

Ks = 4%+1.5(10%-4%) = 13%
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مقارنة بين نموذج جوردن و نموذج تسعير األصول الرأسمالية

تحديدفيراالعتبابعينالسوقيةاملخاطرةيأخذأنهفيجوردننموذجعنيختلفالرأسماليةاألصول تسعيرنموذج

ديلكبالسوق سعريستخدمبلاالعتباربعيناملخاطرةيأخذالجوردننموذجفإنحينوفي،املطلوبالعائد

.املتوقعةللمخاطرة

تسعيرنموذجتعديليمكنالحينفيعائمةتكلفةوجودعندبسهولةتعديلهيمكنجوردننموذجأنهوالثانيالفرق 

.االعتباربعينالعائمةالتكلفةليأخذالرأسماليةاالصول 
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WACCالوسط املرجح لتكلفة رأس املال  

.املاللرأسالكليةالتكلفةتحديداملمكنمنفإنه،األجلطويلالتمويلمصادرمنمصدركلحسابتمانبعداآلن

:التاليةاملعادلةباستخدامالعاديالسهمتكلفةحسابيمكن

WACC=Wd * Kd*(1-T)+ Ws * Ks + Wp* kp
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مثال

:من االمثلة السابقة وجدنا أن تكلفة مصادر التمويل املختلفة لشركة املوارد على الشكل التالي 

%9.4( = السندات ) تكلفة الدين 

%10.6= تكلفة االسهم املمتازة

%13= تكلفة االسهم العادية 

اسهم عادية ، و اذا % 50اسهم ممتازة ، % 10دين ، % 40وبافتراض أن هيكل الرأسمال األمثل لهذه الشركة يتألف من 
(.WACC)احسب الوسط املرجح لتكلفة رأس املال%. 30=كان معدل الضريبة

WACC=Wd * Kd*(1-T)+ Ws * Ks + Wp* kp

0.10 * 0.106 +0.50 * 0.13+WACC=0.40*0.094 * (1- 0.30)

10.2 %WACC=
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تمرين

:التاليالشكلعلىمالشركةاملختلفةالتمويلمصادرتكلفةأنعلمتاذا

%6=(السندات)الدينتكلفة

%10=املمتازةاالسهمتكلفة

%14=العاديةاالسهمتكلفة

اذاو،عاديةاسهم%50،ممتازةاسهم%10،دين%40منيتألفالشركةلهذهاألمثلالرأسمالهيكلأنوبافتراض

.(WACC)املالرأسلتكلفةاملرجحالوسطاحسب.%30=الضريبةمعدلكان
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انتهت املحاضرة الثالثة عشر



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة الرابعة عشر
1التقييم املالي للمشروعات : عشر الرابعة الوحدة 



 عل
ً
:ىبعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

راضات التي تحديد الطرق املالية املختلفة لتقييم املشروعات االستثمارية واالفت✓
.تقوم عليها هذه الطرق 

.  توضيح االختالف بين الطرق التقليدية وطرق خصم التدفقات النقدية✓



ت تقييم املشروعا

االستثمارية

املقارنةفياالستثماريةاملشروعاتتقييمعمليةتفيد

.األمثلشرو املاختياروبالتالياملختلفةاملشاريعبين
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الطرق التقليدية-1

النقديةقاتالتدفتعاملبالتاليللنقودالزمنيةالقيمةتتجاهلألنهابذلكسميت
:متساويةانهاعلى
.املحاسبيالعائدمتوسطأواالستثمارعلىالعائدمتوسط-أ
.االستردادفترةطريقة-ب

طرق خصم التدفقات -2
النقدية

.للنقودالزمنيةالقيمةبمبدأتأخذألنهابذلكسميت
.الحاليةالقيمةصافيطريقة-أ
.املخصومةاالستردادفترةطريقة-ب
.الربحية(دليل)مؤشرطريقة-ج
.الداخليالعائدمعدلطريقة-د

طرق تقييم املشروعات االستثمارية



 
ً
صافي القيمة الحاليةأوال

الكليةيمةالقالىاملشروعيضيفهاالتيالزيادةعنتعبر -للنقودالزمنيةالقيمةالحسبانفيتأخذ
:التاليالقانون فيكمالالستثمار 

NPV= ΣPv(CF) – ΣPv(k) 

.   صافي القيمة الحالية:  NPV 
.مجمو  القيمة الحالية للتدفقات النقدية السنوية:  PV(CF)

.   مجمو  القيم الحالية لتكلفة االستثمار:  PV(K)
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ً
صافي القيمة الحاليةأوال

 الحاليةالقيمةصافيمعيار وفقالقرار:

خاسًراعتبرياملشرو إنسالباكانإذاأماومقبوال،مربحااملشرو يعتبرموجبا،للمشرو الحاليةالقيمةصافي
.حيادًيايعتبراملشرو فإنصفرالحاليةالقيمةصافيكانإذاأماومرفوًضا،

وفيحلية،يمةقصافيأعلىيعطيالذياملشرو تختارأنفعليهابديلينمشروعينبينمنتختارالشركةكانتإذا
موجبةحاليةيمةقصافيلهاالتياملشروعاتجميعقبول للمنشأةفيمكناملستقلةاملشروعاتبينمناالختيارحالة
.جميًعالهاالرأسماليةاملوازنةتوفرتإذا
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مثـــال 

ملدةريال200000سنويةنقديةتدفقاتيعطيأنويتوقعريال500000مبدئيمالرأسيتطلباستثماري مشروع
،%12=الخصممعدلوأناالفتراض يعمرهنهايةفيخردةقيمةلهيكون لناملشروعأنتبينفإذا.سنوات10

للمشروع؟الحاليةالقيمةصافيماهي

حساب صافي القيمة الحالية في حالة التدفقات النقدية منتظمة وعدم وجود قيمة خردة

: بتطبيق معادلة صافي القيمة الحالية✓

: وبتطبيق معامل القيمة الحالية من الجدول املالي✓

200000(5.6502 )–500000 =630040( = NPV)صافي القيمة الحالية 
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ريال200000سنويةنقديةتدفقاتيعطيأنويتوقعريال500000مبدئيمالرأسيتطلباستثماري مشروع
معدلوأنريال100000االفتراض يعمرهنهايةفيخردةقيمةلهسيكون املشروعأنتبينفإذا.سنوات10ملدة

للمشروع؟الحاليةالقيمةصافيماهي،%12=الخصم

حساب صافي القيمة الحالية في حالة التدفقات النقدية منتظمة ووجود قيمة خردة

: بتطبيق معادلة صافي القيمة الحالية✓

500000–( 0.3220)100000( + 5.6502)200000= صافي القيمة الحالية ✓

مثـــال 
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مثـــال 

يالتالالنحو علىسنويةنقديةتدفقاتيعطيأنويتوقعريال500000مبدئيمالرأسيتطلباستثماري مشروع:
ريال300000=األولىالسنة
ريال400000=الثانيةالسنة
ريال500000=الثالثةالسنة
،%12الخصممعدلواناالفتراض يعمرهنهايةفيخردةقيمةلهيكون لناملشروعأنتبينفإذا
للمشروع؟الحاليةالقيمةصافيماهي

حساب صافي القيمة الحالية في حالة التدفقات النقدية منتظمة ووجود قيمة خردة

القيمة الحاليةمعامل القيمة الحاليةالتدفقات النقديةالسنة

13000000.8929267870

24000000.7992319680

35000000.7118355900

500000-500000-ياالستثمار املبدئ

443450ص ق ح

: بتطبيق معادلة صافي القيمة الحالية✓
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مثـــال 
حساب صافي القيمة الحالية في حالة التدفقات النقدية غير املنتظمة و وجود قيمة خردة

التاليالنحو علىسنويةنقديةتدفقاتيعطيأنويتوقعريال500000مبدئيمالرأسيتطلباستثماري مشروع:
ريال300000=األولىالسنة
ريال400000=الثانيةالسنة
ريال500000=الثالثةالسنة
،%12الخصممعدلوانريال100000االفتراض يعمرهنهايةفيخردةقيمةلهسيكون املشروعأنتبينفإذا
للمشروع؟الحاليةالقيمةصافيماهي

: بتطبيق معادلة صافي القيمة الحالية✓

القيمة الحاليةمعامل القيمة الحاليةالتدفقات النقديةالسنة

13000000.8929267870

24000000.7992319680

35000000.7118355900

31000000.711871180قيمة الخردة السنة

500000-500000-االستثمار املبدئي

514630ص ق ح
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ً
صافي القيمة الحاليةأوال

لالستثمار الكليةالقيمةالىاملشروعيضيفهاالتيالزيادةعنتعبر -للنقودالزمنيةالقيمةالحسبانفيتأخذ
:التاليالقانون فيكما

CF صافي التدفق النقدي السنوي حيثi تتراوح من صفر إلىN
SVصافي التدفق النقدي من الخردة

Rمعدل العائد املطلوب أو معدل الخصم
Nعدد سنوات حياة املشرو  االقتصادية
Kالتكلفة االستثمارية للمشرو  وقد يعبر عنها بالسالب داللة أنها تدفق نقدي خارج
Tعدد السنوات او الفترات التي يستغرقها إنشاء املشرو  قبل التشغيل
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مثـــال 

➢

ريال1000مقدارهااستثماريةتكلفةلهساملشروع.سنوات5اقتصاديةحياةمنهمالكل(ص)و(س)املشروعان
قبلبالتساوي سنتينعلىموزعةريال1000االستثماريةتكاليفهفتبلغصاملشروعأما.املشروعبدايةقبلكلهاتتم

:التاليالجدول فيموضحةاملشروعينمنالسنويةالنقديةالتدفقاتالتشغيل،بداية

صسالسنة

500-1000-صفر

1300-500

2300500

3300400

4300300

5300200

6100

:املطلوب 
%10حساب صافي القيمة الحالية لكل مشرو  إذا علمت أن معدل الخصم هو
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مثـــال 

➢

(س)القيمة الحالية للمشروع 

بما أن القيم متساوية من جدول القيمة الحالية لدفعات متساوية : طريقة أخرى 

ريال137= 1000-( 3.7908*300=)القيمة الحالية

القيمة الحالية%10معامل الخصم ةالتدفقات النقدية السنويالسنة

1000-10001-صفر

13000.9091272.73

23000.8264247.92

33000.7513225.39

43000.6830204.9

53000.6209186.27

137.21املجمو 
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مثـــال 

➢

(ص)القيمة الحالية للمشروع 

محل اآلخر وفي حالة أن كل مشرو  يحل. وبما أن صافي القيمة الحالية للمشروعين موجبة فأنه يمكن قبولهما

.  ألنه يحقق صافي قيمة حالية أكبر( ص)فيجب على الشركة اختيار املشرو  

القيمة الحالية %10الخصم معامل التدفق النقدي السنة

-500 1 -500 صفر

454.55- 0.9091 -500 1

413 0.8264 500 2

300.4 0.7513 400 3

204.9 0.6830 300 4

124.2 0.6209 200 5

56.5 0.5645 100 6

144.5 ح.ق.ص
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مثـــال 

➢

:اآلخرمحليحلمنهماواحدكلبأنعلماالتاليين،املشروعينبيناملفاضلةمشكلةاألحمدشركةتواجه
.جديدبمنتجاملنتجاتأحدإحاللعنعبارةاألول املشروع✓
.الحاليةاإلنتاجخطوطلتوسيعمشروعفهو الثانياملشروع✓

ريال4200مقدارهاسنويةنقديةتدفقاتويعطيريال10000مقدارهااستثماريةتكاليفاألول املشروعويتطلب
سنويةنقديةتدفقاتويعطيريال21500مقدارهااستثماريةتكاليفالثانياملشروعويتطلب.سنواتثالثملدة

.الرابعةالسنةفيريال10500مبلغثماألولى،الثالثالسنواتخالل6800مقدارها

قبوله؟الشركةعلىيجبالذياملشروعهو فما%10هوالسائدالخصممعدلكانإذا:املطلوب
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مثـــال 

:املشروع األول 

القيمة الحالية%10معامل الخصم التدفق النقديالسنة 

10.000-10.0001-صفر

142000.90913818

242000.82643469

342000.75133154

441ح.ق.ص
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مثـــال 

:املشروع الثاني

القيمة الحالية%10معامل الخصم التدفق النقديالسنة 

21.500-215001-صفر

168000.90916181

268000.82645617

368000.75135107

4105000.68307171

2576ح.ق.ص
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املزايا-أ
.تأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود•

.تأخذ في الحسبان جميع التدفقات النقدية للمشرو •

.تتفق مع هدف اإلدارة املالية املتمثل في مضاعفة ثروة املالك•

العيوب -ب
الخصمبمعدليتأثراملشروعاتترتيب•

ورةبالضر ليسحاليةقيمةصافيبأعلىيتمتعالذياملشرو اختيار•

جًدامرتفعةاالستثماريةتكلفتهكانتإذااألرجحهو

:يةمزايا وعيوب طريقة صافي القيمة الحال



انتهت املحاضرة الرابعة عشر



مال1212
مبادئ اإلدارة املالية

املحاضرة الخامسة عشر
2التقييم املالي للمشروعات : عشر الخامسة الوحدة 



 عل
ً
:ىبعد دراسة هذا الفصل، يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

الربحية، تقييم املشروعات االستثمارية باستخدام صافي القيمة الحالية، مؤشر✓
.معدل العائد الداخلي، فترة االسترداد املخصومة

.التعرف على املزايا والعيوب التي تتميز بها كل طريقة✓



 
ً
طريقة فترة االسترداد املخصومةثانيا

تتساوى ندماعأي.املقترحاملشروعمالرأسالستردادالالزمةالزمنيةالفترةاملخصومة،االستردادبفترةيقصد
.(االستثمارتكلفة)الخارجةالحاليةبالقيمةالداخلةالنقديةللتدفقاتالحاليةالقيمة

 أقصر،زمنيةفترةفيأموالهيستردالذياالستثماراملشروعتفضيلحول املخصومةاالستردادفترةفكرةوتتمحور
فيهتكون الذياملشروعستختارفإنهامشروعات،عدةبينمنواحدمشروعاختياراملنشأةعلىكانإذاوبالتالي

.البقيةمنأقصراملالرأساستردادفترة

المحاضرة الخامسة عشر –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



مثـــال 

➢

%10ريال ومعدل الخصم 150000احسب فترة االسترداد املخصومة إذا علمت أن االستثمار املبدئي 

12(*يهالقيمة الحالية لتدفق النقدي الذي يل/ آخر مبلغ املتبقي لتغطية التكلفة )=فترة االسترداد 

12( * 18630/ 3630+ )سنوات 4= فترة االسترداد 

شهر 2.33= أيام 10+ شهر 2+ سنوات 4= 

كلفةاملتبقي لتغطية التاملبلغالقيمة الحالية%10معامل الخصم التدفق النقديالسنة

0-150.0001-150000-150000

160.0000.909154540-95460

250.0000.826441300-54160

340.0000.751330040-24120

430.0000.683020490-3630

530.0000.620918630

المحاضرة الخامسة عشر –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



 
ً
الربحية( دليل)طريقة مؤشر ثالثا

 لتكلفةالحاليةةالقيمعلىالنقديةللتدفقاتالحاليةالقيمقسمةيتمبحيثاملشروعلربحيةنسبيمؤشر هو
.االستثمار

PI= Pv(CF)/ Pv(K)

PI:الربحيةمؤشر
PV(CF):السنويةالنقديةللتدفقاتالحاليةالقيمةمجموع

PV(K):االستثمارلتكلفةالحاليةالقيممجموع

المحاضرة الخامسة عشر –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



 
ً
الربحية( دليل)طريقة مؤشر ثالثا

 الربحيةمؤشر معيار وفقالقرار:

.حيحصوالعكسمربحا،املشروعيعتبرالصحيحالواحدمنأكبرالربحيةمؤشركانكلما•

.بحيةر مؤشربأعلىيتمتعالذياملشروعاختياريتممشروعينبيناملفاضلةحالةفي•

نسبةتزيدالتياملشروعاتجميعقبول فيمكنمستقلةاستثماريةمشروعاتحالةفيكناإذا•
.الصحيحالواحدعنربحيتهامؤشر

المحاضرة الخامسة عشر –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



مثـــال 

➢

ريال وان التدفقات 30,000علما بان تكلفة املشروع , تفكر الشركة السعودية في الدخول في مشروع استثماري 
,  %12اذا علمت ان معدل الخصم . ريال12,000ريال وللسنة الثانية 10,000النقدية للمشروع في السنة االولى 

الربحية؟( دليل)احسب طريقة مؤشر 
PI= Pv(CF)/ Pv(K)

:نقوم باستخراج القيم الحالية للتدفقات النقدية السنوية للمشروع-1
.ريال اذا يجب اللجوء الى جدول القيمة الزمنية12,000و 10,000بما ان التدفقات النقدية غير متساوية 

المحاضرة الخامسة عشر –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



مثـــال 

➢

0.8929نجد ان معامل القيمة الحالية هو % 12بالذهاب الى الجدول عند السنة االولى وعند معدل خصم 

ريال 8929( = 0.8929* 10,000)بالتالي 

%  12ايضا بالذهاب الى الجدول املالي عند السنة الثانية وعند معدل خصم 

0.7972نجد ان معامل القيمة الحالية هو 

ريال  9566( = 0.7972* 12,000) بالتالي 

ريال 18495= 9566+8929= اذا مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية السنوية للمشروع 

PI= Pv(CF)/ Pv(K)

= 18495/ 30.000

0.61=

المحاضرة الخامسة عشر –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



➢

ريال تتم كلها 1000املشروع س له تكلفة استثمارية مقدارها . سنوات5لكل منهما حياة اقتصادية ( ص)و ( س)املشروعان 
ريال موزعة على سنتين بالتساوي قبل بداية التشغيل، 1000أما املشروع ص فتبلغ تكاليفه االستثمارية . قبل بداية املشروع

:التدفقات النقدية السنوية من املشروعين موضحة في الجدول التالي
صسالسنة

500-1000-صفر

1300-500

2300500

3300400

4300300

5300200

6100

:  املطلوب 
%10الربحية إذا علمت أن معدل الخصم هو ( دليل)احسب طريقة مؤشر 

مثـــال 

المحاضرة الخامسة عشر –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



➢

1.137= 1000/ 1137.21دليل الربحية 
: طريقة أخرى 

القيمة الحالية لدفعات متساوية 4بما أن القيم متساوية من جدول 
1000( /3.7908*300)=مؤشر أو دليل الربحية

 =1.137

(س)القيمة الحالية للمشروع 

السنة
التدفقات النقدية

السنوية
معامل الخصم 

10%
ةالقيمة الحالي

1000-10001-صفر

13000.9091272.73

23000.8264247.92

33000.7513225.39

43000.6830204.9

53000.6209186.27

املجموع

مثـــال 

المحاضرة الخامسة عشر –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



➢

1.151= 954.55/ 1099= دليل الربحية 

. قبولهماوبما دليل الربحية للمشروعين أعلى من الواحد فأنه يمكن
تيار وفي حالة أن كل مشروع يحل محل اآلخر فيجي على الشركة اخ

.ألنه يحقق دليل ربحية أعلى( ص)املشروع 

القيمة الحالية للمشروع ص

ةالقيمة الحالي
10الخصم معامل

%
التدفق 
النقدي

السنة

-500 1 -500 صفر

-454.55 0.9091 -500 1

413 0.8264 500 2

300.4 0.7513 400 3

204.9 0.6830 300 4

124.2 0.6209 200 5

56.5 0.5645 100 6

مثـــال 

المحاضرة الخامسة عشر –مبادئ اإلدارة المالية : مال1212–كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع –جامعة الملك سعود 



املزايا-أ

.تمثل معيارا نسبيا مرتبطا بتكلفة االستثمار•

.تتميز بسهولة الفهم والحساب•

.ةيمكن استخدامها في املفاضلة بين املشروعات في حالة محدودي•

العيوب -ب
 ومعروفثابتالخصممعدلأنتعتبر•

 
.مسبقا

يصافلطريقةمخالفقرارإلىيؤديقدالربحيةمؤشرطريقةاستخدام•

.االستثماريةاملشروعاتاختياربخصوصالحاليةالقيمة

:مزايا وعيوب طريقة مؤشر الربحية



انتهت املحاضرة الخامسة عشر


