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:فصول الملزمة 

مقدمة فً اإلدارة المالٌة : الفصل األول 

اإلدارة المالٌة والتخطٌط المالً للمشروع: الفصل الثانً 

القٌمة الزمنٌة للنقود: الفصل الثالث 

القوابم المالٌة : الفصل الرابع 

التحلٌل المالً : الفصل الخامس 

تحلٌل القوابم المالٌة : الفصل السادس 

االستثمار فً األوراق المالٌة : الفصل السابع 
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ولالفصل األ

موضوعات الفصل

ما هً اإلدارة المالٌة•

الوظٌفة المالٌه وعالقتها بوظابف اإلدارة•

دارة المالٌة والتخطٌطاإل•

أهداف اإلدارة المالٌة•
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 ةدارة المالٌاإل

 كٌفٌه تبٌن التً البرامج وأ الخطط مع المالٌه الوظٌفه تتعامل

 العملٌات لتنفٌذ واستخدامها الالزمه، موالاأل على الحصول
 الالزمه، األموال على الحصول أي –للمنشؤة الضرورٌه

 وتوزٌع والخدمات، السلع وبٌع انتاج عملٌات فً الستخدامها

النقدي التدفق علٌها ٌطلق مستمره بطرٌقة وتتم الناتجه األرباح

 والمعارف والعلوم المجاالت مع ربٌسٌه عالقات لها المالٌه الوظٌفة

 والتسوٌق ةوالمحاسب قتصاداإل مثل المنشؤة بٌبة فً خرىاأل

. الحدٌثة والصناعه والتكنولوجٌا
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قتصبدٌّ عالقّ انٕظٍفّ انًبنٍّ يع انعهٕو اإل

 قتصادواإل الكلً قتصاداإل) ةقتصادٌاال العلوم على ةالمالٌ ةالوظٌف تعتمد
(الجزبً

 والمنظمات ةالعام ةالبٌب و ككل بالمجمتع الكلً قتصاداإل ٌختص حٌث
  ةالمالٌ

 للشركات المثالٌه االستراتٌجٌات بتحدٌد ٌختص الجزبً قتصاداإل بٌنما
. ةالفردٌ للمشروعات الخاص والقطاع

ةالمالٌ دارةاإل وممارسات ونشاط طرق على تؤثٌر لها الجوانب هذه وكل
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ٔ ٔظٍفخ انًحبعجّ خانًبنٍ خعالقّ انٕظٍف

 نأ على الصغٌره المشروعات داخل والمحاسبه التموٌل وظٌفة لىإ ٌنظر
 المشروعات فً بٌنهما وثٌقه عالقه توجد لكن المهمه نفس لهما

. والكبٌره الحجم المتوسطه

 وظٌفة هً المحاسبه نأ يأ التموٌل، لوظٌفة المدخل المحاسبه تعتبر حٌث
. التموٌل وظابف من فرعٌه

 وكذلك موالاأل تدفق ةمعالج سلوبؤب ةمتعلق اختالفات هناك ٌبقى لكن
 وشمولٌته القرار تخاذإب ٌتعلق والمحاسبه المالٌه الوظٌفة بٌن ختالفاإل

. العام واطاره
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انتذفق انُقذي خفً عًهٍ خانًبنٍ خَشطاأل

الحصول على رأس المال-

استخدام رأس المال-

توزٌع األرباح-
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الحصول على األموال

ةالفردٌ المنشأة

ةخطٌر ةمشكل موالاأل على الحصول ةعملٌ تشكل ال

 فً موالاأل على للحصول ةخارجٌ ومصادر ةداخلٌ مصادر هناكف
  الفردٌه المنشؤه

مدخراته المنشؤة صاحب ٌستخدم عندما - ةالداخلٌ المصادر 
 ةالربٌسٌ المصادر أحد تمثل والثروه فالمدخرات وثروته،
. ةالخاص المنشآت فً لألموال

من قتراضباإل المنشؤة صاحب ٌقوم –ةالخارجٌ المصادر 
  بمشروعه ٌبدأ أن قبل ومعارفه أصدقابه
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الحصول على األموال

المساهمه الشركات

  .قتراضواإل ةالمحتجز واألرباح المدخرات لها ٌتاح

 الشركات فً موالاأل على للحصول ةخارجٌ ومصادر ةداخلٌ مصادر وهناك
  ةالمساهم

تحتفظ التً حتٌاطاتاإل فً واألرباح المدخرات تظهر -  ةالداخلٌ المصادر 
داخلٌا بها

المصادر من المنشؤة علٌها تحصل التً القروض - ةالخارجٌ المصادر 
  .التموٌل ٌحتاجها التً ةالزمنٌ ةللفتر وفقا تصنٌفها فٌمكن ةالخارجٌ

سنه من أكثر زمنٌه لفترة للمنشؤة تتاح التً األموال : جلاأل طوٌل التموٌل

سنه عن تقل زمنٌه لفترة للمنشؤة تتاح التً األموال : جلاأل قصٌر التموٌل
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 جل التموٌل طوٌل األ

صول الثابته، أو لتطوٌر ستثمار فً األٌستخدم هذا التموٌل لإل

.صول الموجودهاأل

:جل مصادر التموٌل طوٌل األ

سهم األ -1

السندات  -2

القروض بضمان - 3
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عٓى ألا -1

 نصٌبا حاملها سهماأل تعطً بحٌث جلاأل طوٌل للتموٌل ولىاأل الوسٌله هو السهم
 الشركات مال رأس على للحصول انتشارا الوسابل كثرأ وهً ةالملكٌ فً

  .المساهمه

: أنواعها

 ةالممتاز االسهمأ-

  ةالعادٌ االسهمب-

 باختالف األنواع هذه من نوع لكل تعطى التً متٌازاتواإل الحقوق تختلف
صداراإل وقت ةالسابد الظروف
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عٓى انًًتبصِ األ -أ 

  العادي السهم صاحب عن المختلفه الحقوقبعض الممتاز السهم لصاحب ٌكون

العادي السهم شكل فً ثابت معدل مع الممتاز السهم بٌع سعر ٌتحدد•

 رباحاأل شكل فً ثابت معدل مع الممتاز السهم بٌع سعر ٌتحدد كما•

ةموزعال

 دفعها وٌجب الشركه، أرباح فً األولوٌه لها لحاملها ةالمدفوع التوزٌعات•

 ةالعادٌ األسهم توزٌعات تتم أن قبل
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عٓى انعبدٌّاأل -ة 

  للبٌع محدد سعر العادي للسهم ٌكون ال•

 ةفقٌم ، رباحاأل من محدد عابد بتوزٌع المصدرة الشركه تلتزم ال•
  المالٌه األسواق فً للسهم ٌدفع الذي بالسعر أساسا تحدد السهم

 من ٌكون فقد متزاٌدة، أرباحا وتحقق ةمتوسع الشركه كانت اذا•
 السهم، ةقٌم فً وارتفاعا التوزٌعات، فً زٌاده توقع الممكن
 فمن ،صالتناق فً آخذه الشركه أرباح كانت ذاإ العكس وعلى
.صالتناق فً السهم سعر ٌؤخذ أن المتوقع

By Diana Alhajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa13



انغُذاد - 2
 تتعهد السندات تصدر التً فالمنشؤة ، جلاأل طوٌل للتموٌل الثانٌه الوسٌله
 معدال وأٌضا معٌن، تارٌخ فً سمٌهاأل قٌمته السند لحامل تدفع بؤن كتابة
.استهالكه ٌتم حتى سنوٌا

: السندات أنواع

 األصول من ةمعٌن ةقٌم ٌقابلها السندات قٌمه أن : ةالمضمون السندات1)
لمقابلتها كضمان المنشؤة بها تحتفظ

 صولاأل من قٌمه أي ٌقابلها ال التً السندات : المضمونه غٌر السندات2)
 وقوتها ألدابها ةطٌب ةبسمع تتمتع التً للشركات مناسبا النوع وهذا
ةالمالٌ
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: السندات مزاٌا

 الحال بعكس ، إدارتها على كاملة سٌطرة تسٌطر الشركة-
 المكلٌه فً حقوقا حاملها تعطً والتً ةالعادٌ لألسهم ةبالنسب

  . والتصوٌت

  من علٌها المتحصل األموال على تدفع التً ةالثابت ةالفابد أن-
 دخال ولٌست النفقات عناصر من عنصر تعد السندات صدارإ

 تتم سهماأل ةلحمل المدفوعه التوزٌعات بٌنما . للضرابب ٌخضع
. الضرابب دفع بعد المتبقٌه رباحاأل من
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انقشٔض ثضًبٌ–3

حصول المنشؤة على األموال بضمان جزء من أمالكها ، عادة 

ٌتحدد لهذا القرض سعر فابدة ثابت، مع تحدٌد مواعٌد لسداد 

.أصل القرض 
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 التموٌل قصٌر األجل

 هذا ٌستخدم ال سنه، من أقل لمدة المنشؤة تقترضها التً موالاأل هً

 . ةالموجود األصول لتطوٌر أو ،ةالثابت األصول فً ستثمارلإل التموٌل

 إضافٌه أصول لتكوٌن ٌستخدم وقد الشركة، سٌولة درجه لٌعزز ولكن

 الخصم على والحصول المواد لشراء أو لبٌعه تمهٌدا المخزون مثل

. الكمٌه خصم أو النقدي

 األجل قصٌر التموٌل على الحصول مصادر أهم

 التجاري األبتمان –أ

 البنوك من القروض _ ب

By Diana Alhajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa17



االئتًبٌ انتجبسي–أ 

 فً العمٌل حساب على ةالقٌم قٌد بها ٌتم تًلا ةالعملٌ ٌشبه

  أو 60 أو 30 الى تصل قد ةمعٌن لمدة التجارٌه تالمشروعا

 الحاله هذه فً النقدي بالخصم المنشؤه تضحً ولكن ٌوم 90
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قتشاض يٍ انجُٕكاإل–ة 

 ٌعتمد .األجل قصٌر للتموٌل استخداما المصادر أكثر من ٌعتبر

 المالً، ومركزها المنشؤة، سمعة على استخدامه ةدرج

  ضمانات البنوك تطلب حٌاناأو بالبنوك تربطها التً والعالقات

 للقرض المنشؤة طلب لتعزٌز ضافٌهإ
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انقشٔض

فً انتًٌٕم قصٍش االجم 

  معٌن بضمان ةالمكفول غٌر القروض هً

  منها الشروط بعض على البنوك تعتمد ولكن

 ةنسب الجاري حسابه فً العمٌل ٌترك نأ : المعوض الرصٌد -1

القرض ةقٌم من ةمبوٌ

األقل على سنة كل واحدة مرة السداد ضرورة -2
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استخدام األموال

 تتضمنها التً تلك هً المالٌة األنشطه من الثانٌه المجموعه
 استخدامها عند للمنشؤة كمرشد تستخدم التً المناهج أو الخطط
 خذهاأ ٌجب التً العناصر ومن . علٌها حصلت التً لألموال
 ةالثابت األصول بٌن ةوالنسب الثابته، األصول بالحسبان
ستهالكواإل والمدٌنون، المخزون، وحجم ،ةالمتداول واألصول

 هناك ٌكن لم وما ،ةللنقدٌ استخداما تتطلب العناصر هذه وكل
 فمن منها، كل فً تستثمر التً األموال حجم تحدد سٌاسات
 لىإ تسا وبالتالً خطٌرا، خلال ةالشرك تواجه أن المحتمل
.للمنشؤة المالً المركز
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استخدام األموال

: الثابته صولاأل

 لىإ األموال تحوٌل فً لٌهإ تذهب الذي المدى ةبعناٌ ةالشرك تدرس نأ ٌجب
 هذه تمتلك كانت إذا ما تقرر أن الشركه على ٌجب أي ثابته، أصول
  ٌجاراإل لىإ تلجؤ أو بشرابها األصول

 الشركات على  ٌتعٌن التً ةالثابت صولاأل طبٌعه تحكم سٌاسات وضع ٌجب
 علٌها الحصول

 ةالضرٌبٌ لتزاماتاإل على إٌجارها أو األصول شراء أثر عتبارباإل خذواأل

 كانت ةحال فً ةنقدٌ لىإ وتحوٌلها صولاأل بٌع لًإ الشركات تلجؤ وقد
  . ةالسٌول من تعانً الشركه كانت وأ كامال، استخداما تستخدم ال صولاأل
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استخدام األموال

:العامل المال رأس

 األموال حجم تحدٌد فً بها تسترشد سٌاسات لىإ شركه كل تحتاج
 كٌف لها ولتبٌن عملٌاتها، تشغٌل فً لتستخدمها بها تحتفظ التً

 ٌكون نأ وٌجب... جوراأل ودفع للشراء هل .االموال هذه تستخدم
 للتشغٌل موالأ تتطلب التً الثابته صولاأل بٌن توازن هناك
  صولاأل هذه فً المستثمره موالاأل كانت ذاإف المال، سأر وتوافر

 ٌكن لم ذاإو قتراضاإل الشركه على فٌجب المال رأس من كبرأ
  . نتاجاإل حجم تقلٌص الشركه على ٌجب المال توفٌر مكانباإل

 موارد فً سرافاإ ٌعتبر بالكامل ٌستخدم ال الذي المال رأس أٌضا
 العابد ٌتزاٌد نأ ٌمكن حتى الفابض ٌستثمر نأ فٌتعٌن  الشركه
  مورادها على
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استخدام األموال

  : المخزون

  للبٌع جاهزه وبضابع التشغٌل تحت السلع من المخزون

 من ضخما قدرا وضعت نهاأ ةالشرك تدرك فقد واضحه سٌاسات وجود بدون
 المخزون فً ةالمستثمر األموال

 ةعرض عناصر من ٌتكون كان ذاإ ةالمخاطر على ٌنطوي المخزون فوجود
 سعارأ فً ملحوظه ختالفاتإل تتعرض التً الشركات فً ٌضاأو للتقادم
 السلع تصنٌع فً تستخدم التً ولٌهاأل المواد

 عنها معبرا المخزون لحجم ةمحدد المخزون ةسٌاس تكون نأ ٌجب لذلك
 المخزون تكوٌن معدالت تبٌن نأ وٌجب ةالسنوٌ المبٌعات من بنسبه
ةولٌاأل المواد سعارأ تقلبات من ةستفاداإل ٌمكن حتى دورانه ومعدل
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استخدام األموال

: االئتمان منح

 هذا فً ةالشرك لٌهإ تصل الذي والمدى للعمالء االبتمان منح
  المنح

 ةتسوٌقٌ لجهود ةنتٌج وأ ،ةالصناع فً ةالمتبع بالتقالٌد ٌتحدد قد
 االبتمان حجم لتحدٌد سٌاسات وجود من بد ال الحالتٌن فً
  ةالشرك تمنحه الذي

 ةخاص سٌاسات وجود ةضرور االبتمان منح بسٌاسات وٌرتبط
 والمسموحات الخصومات وتحدٌد ةالمدٌن الحسابات بتحصٌل
 الدفع لتعجٌل
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استخدام األموال

: ستهالكاال

 تقدٌر فً تستخدم التً ةالطرٌق لتحدٌد سٌاسات هناك ٌكون نأ ٌجب
 ةلفتر ةنافع تكون المعدات بعض .ةالثابت األصول استهالك معدل
 ةالحال هذه فً المتوقعه وأ ةالعادٌ حٌاتها من بكثٌر كبرأ الزمن من

 التً المجاالت فً ولكن ةمرضٌ الثابت القسط ةطرٌق تكون
 لتحسٌنات تتعرض التً وأ ةسرٌع ةتكنولوجٌ لتغٌرات تتعرض
 من ذاتها السلع فً التغٌٌرات وأ نتاجاإل وسابل فً ةمستمر

 خرىاأل االستهالك طرق استخدام فضلاأل

لذلك معٌنه سٌاسات هناك  ٌكون أن فٌجب 
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رباحتوزٌع األ

 توزٌعات هو ةالمالٌ ةنشطاأل به تختص التً الثالث المجال

 رباحاأل حجم تحدد سٌاسات وضع الضروري فمن رباح،األ

 ستمراراأل ٌمكنها حتى حتٌاطٌاتإك ةالشرك بها تحتفظ التً

 بحجم فاحتفاظ .بتوزٌعه تقوم الذي حجم ٌضاأو التشغٌل، فً

 ال ولكنها المشاكل، من الكثٌر ةالشرك ٌجنب رباحاأل من كبٌر

 تقوم مالم سواقاأل فً المالٌه بسمعتها حتفاظاإل تستطٌع

. رباحاأل بتوزٌع
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سثبحعٍبعبد تٕصٌع األ

رباحتوزٌعات األ–أ 

رباحعادة استثمار األإ–ب 
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سثبحتٕصٌعبد األ -أ 

 الذٌن لهإالء ستثماراإل على عادل عابد لضمان ضرورٌة تعتبر
 المالٌة األوراق شراء عملٌة ولجعل ةالشرك فً أموالهم وضعوا
 التً موالاأل حجم السٌاسات تبٌن وعندما .جذابا استثمارا للشركة
 فٌكون المتحققة األرباح من مبوٌة كنسبة توزٌعات شكل فً تدفع
 االموال على العابد زٌادة وبالتالً المدفوعات زٌادة احتمال هناك

  المستثمرة

.
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سثبحعبدح اعتثًبس األإ -ة 

رباح، فإن حتٌاطات الكافٌة، وبعد توزٌع األبعد تكوٌن اإل: رباح عادة استثمار األإ
سبله منها ما هو حجم فٌثار العدٌد من األ. مصٌر األرباح المتبقٌة ال بد أن ٌتحدد

عاده استثمار هذه االرباح وما إاستثمارها وكٌف ٌمكن  ةعادإرباح التً ٌجب األ
......هو حجم االموال المطلوبه 

:رباح الباقٌه الٌها من المجاالت التً ٌمكن توجٌه األ

صول الثابتهٌمكن االستثمار فً شراء األ-

عالننفاق على برامج اإلٌمكن اإل-

لى برامج البحوث والتنمٌهإرباح المتبقٌة ٌمكن توجٌه األ-
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داسيداسح ٔعُبصش انُشبط اإلٔظبئف اإل

داره وعالقتها بوظابف اإل ةالمالٌ ةالوظٌف

تحدٌد 

االهداف

التخطٌط

التنظٌم

الرقابه

األهداف ووضع أولوٌاتها تحدٌد

العامة واقتراح اإلجراءات وضع السٌاسات-

التنبوء ووضع المٌزانٌات التقدٌرٌة-

تحدٌد األعمال والواجبات-

وضع البرامج الزمنٌه للتنفٌذ-

تصمٌم الهٌكل التنظٌمً-

تنمٌة الهٌبة اإلدارٌة-

وإرشادهم  اإلتصال بالمرإوسٌن-

حفز العالمٌن -

تحدٌد المعاٌٌر الرقابٌه-

قٌاس األداء الفعلً-

القٌام باألعمال التصحٌحٌه-

المتابعه -
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 ةدارٌإ ةوكوظٌف ةدارٌإكوحد  ةالمالٌ ةدارالفرق بٌن اإل       

 التنظٌم ةوظٌف فً هً ةدارٌإ ةكوحد  ةالمالٌ ةداراإل ةدراس نطاق
 والمسبولٌات ختصاصاتاإل بتحدٌد تهتم التً ةالمالٌ دارهلإل

 ةالمالٌ النواحً عن ةالمسبول ةدارٌاإل ةالوحد داخل والسلطات
 شرافاإل نطاق وتحدٌد ةالمالٌ ةنشطاأل تقسٌم كٌفٌه :مثل
 والوظابف ةالمالٌ ةداراإل قسامأ بٌن التنسٌق تحقٌق ةوكٌفٌ
 ٌفوضها والتً بنفسه دارهاإل مجلس ٌباشرها التً ةالمالٌ
 .... المالً للمدٌر

 ةوالرقاب المالً التخطٌط على تركز ةكوظٌف ةالمالٌ ةداراإل ماأ
ةالمالٌ
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خداسح انًبنٍأْذف اإل
  نأل  ةالمالٌ ةداراإل هدف نهؤب انتشارا راءاأل كثرأ هو الربح تعظٌم1.

  ونموه المشروع ستمرارإل ضروري الربح تحقٌق

 ولكن

 جاباتإ ٌقدم ال نهأ حٌث كبٌر حد لىإ الغموض ٌكتنفه الربح تعظٌم هدف•
 جلاأل طوٌل مأ قصٌر الربح المقصود هل مثل هامه مورأ عن ةقاطع
الضرابب بعد ةالصافٌ مأ ةجمالٌاإل رباحاأل المقصود وهل

 للمشروعات الوحٌد الهدف هو لٌس همٌتهأ رغم الربح تعظٌم هدف•
 ةدرااإل على ٌتعٌن بجانبه تعمل خرىأ هدافأ هناك بل ةوالعامأ ةالخاص
 كفؤاأل ستخداماإل طرٌق عن تحقٌقها فً ةالمساهم المشروعات لهذه ةالمالٌ
ةالمتاح مواللأل
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خداسح انًبنٍأْذف اإل

 لتصرف أو ستثمارلإل ةالحالٌ ةالقٌم تعظٌم أي الثروه تعظٌم .2
 بل ذاتها حد فً رباحاأل لىإ هتمامهإ ٌوجه ال الهدف هذا معٌن،
  فٌها الخطر وعنصر رباحاأل هذه توقٌت ةناحٌ ٌضاأ ٌوجه

 بٌن التوازن تحقٌق يأ ةوالربحٌ ةالسٌول بٌن التوازن تحقٌق .3
 وبٌن الربح لتعظٌم للمشروع ةالمالٌ للموارد الكامل ستثماراإل

 نقدي شكل فً الموارد تلك من بجانب حتفاظاإل ضرورة
 تتوافر لم ذاإ المشروع لها ٌتعرض قد التً المخاطر لمواجهة

  ةالكافٌ ةالسٌول لدٌه
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خداسح انًبنٍأْذف اإل
 الذي العام لمشروعا فً ساسًاأل الهدف هً ةالعام ةالمنفع تحقٌق .4

 هذا قٌام من ربح تحقق سواء علٌه، تشرف وأ ةالدول به تقوم
 وتقدٌمأ ةسلع بٌع تكون قد ةالعام ةفالمنفع ٌتحقق لم أو المشروع

  التً هدافاأل على المشروعات هذه فً التركٌز فٌتعٌن ةخدم
 منباأل ةالمرتبط ةالوطنٌ المشروعات مثل جلهاأ من نشاتأ

 ةاجتماعٌ عتباراتإل التكلفه من قلؤب وبٌع نتاجإو ةللدول القومً
 بدال نفقاتها لتموٌل ةمالٌ موارد على الحصول الهدف ٌكون وقد
 ةداراإل هدف ٌكون ال المشروعات هذه فً... الضرابب من
 وراء الهدف هذا ٌتوارى نماإو الربح تحقٌق على منصب ةالمالٌ
. للمشروع ةالمخصص موالاأل ستخدامإ كفاءه هدف
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الفصل الثانً 

دارة المالٌة والتخطٌط المالً للمشروعاإل
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موضوعات الفصل

مقدمه فً التخطٌط المالً •

اإلطار الفكري للتخطٌط المالً•

المٌزانٌات التقدٌرٌه •

التخطٌط للسٌوله والتخطٌط للربحٌة•

التخطٌط للمخزون السلعً•

تخطٌط اإلنفاق االستثماري•

(التخطٌط التموٌلً) تخطٌط الهٌكل المالً •

By Diana Alhajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 
37



التخطٌط المالً

جانب )ستخدام األفضل لرأس مال المشروعلى تحقٌق اإلإٌهدف 

.(جانب الخصوم) والتكوٌن األمثل للهٌكل المالً، ( االصول
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:المٌزانٌه العمومٌه 

نشاطه فً المشروع ٌستغلها التً الموجودات - صولاأل جانب فً

 هذه اقتناء من مكنته التً األموال مصادر - الخصوم جانب فً

  شكالهاأ ختالفإ على الموجودات

 بٌن ةمتوازن نسب وجود على ٌعمل الذي السلٌم المالً لتخطٌطأ

 بما بالخصوم صولواأل وبعضها الخصوم بٌن وبعضها، األصول

 وأ ةٌلالمث المشروعات فً ٌدور عما ٌخرج ال وأ وظروفه ٌتفق

. المشروع لٌهإ ٌنتمً الذي ةالصناع قطاع
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اإلطبس انفكشي نهتخطٍظ انًبنً

تخاذ القرارت التخطٌط هو المنطلق إل

الذي ٌحقق الهدف ( ؤكفاأل)فضل ختٌار البدٌل األإتخاذ القرارت هو إ
المطلوب، وذلك من بٌن عدة بدابل متاحة 

خالل دورة حٌاة المشروع وقد ٌكون التخطٌط  مستمرةوهو عملٌة 
نفاق لى عشرات السنٌن كتخطٌط اإلإلفترة طوٌلة قد تمتد 

ستثماري للمشورع أو قد ٌكون لفترة قصٌرة كتخطٌط النشاط اإل
الجاري 

By Diana Alhajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 
40



المراحل التً ٌمر بها التخطٌط السلٌم

(التخطٌط البرنامجً)

 دقابقها وتعرٌف المشكله على التعرف –أ

  حلها ٌمكن ال المعروفه غٌر فالمشكله  ةالمشكل فهم من التؤكد

للمشكله بدٌلة حلول عدة وتنمٌة تحدٌد –ب

  كثٌرة بوسابل تحل قد الواحده المشكله

بدٌل كل تقٌٌم - جـ

بالمستقبل التنبإ ٌستلزم مما بدٌل، لكل المتوقعة والعٌوب المزاٌا تحدٌد

فضلاأل البدٌل ختٌارإ –د

 ضوء على البدٌلة للحلول المحتمله النتابج تقدٌر على ختٌاراإل هذا ٌتوقف
  المنشودة األهداف
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المٌزانٌات التقدٌرٌة

 بنشاط مقدما التنبإ أساسه زمنً بتخطٌط البرنامجً التخطٌط ربط هً-
 حملة وحقوق واألصول واإلٌرادات المصروفات بداللة المشروع
.االسهم

.رقمٌة صورة فً مدونة خطه هً-

للتنبإ المادي الظهر هً-

.األجل وقصٌرة األجل طوٌلة احتٌاجاته تخطٌط فً المشروع أدارة هً-

 عن التوقعات تسجٌل خاللها من ٌتم حٌث للتخطٌط الفقري العمود هً-
 ثم ومن المشروع فً والخارجه الداخله النقدٌة التدفقات من المستقبل
 ٌجعله بشكل والقصٌر الطوٌل جلٌناأل فً المالٌه حتٌاجاتاإل تحدٌد
 مستوى على التاثٌر دون التزاماته ومقابلة أرباحه تعظٌم على قادرا
رباحاأل

 همأ من كؤداة الٌها ٌنظرون الكثٌرٌن جعل مما الرقابه غراضأل تستخدم-
التخطٌطٌه طبٌعتها لىإ ضافهإلب الرقابه دواتأ
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انًٍضاٍَبد انتقذٌشٌخ 

:أنواع المٌزانٌات 

المٌزانٌة التقدٌرٌة للمبٌعات -

نتاجلإل ةالتقدٌرٌ ةالمٌزانٌ-

دارٌة والبٌعٌه للمصروفات اإل ةالتقدٌرٌ ةالمٌزانٌ-

ر بالقابمه التقدٌرٌه لألرباح والخسا-
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انًٍضاٍَخ انتقذٌشٌخ نهًجٍعبد 

خرى القصٌرة األجل ساسا ومنطلقا لتحضٌر باقً المٌزانٌات األأتعتبر  -
أوالطوٌلة األجل 

جل حتٌاجات المالٌة الطوٌلة األنطالق فً تقدٌر اإلاإل ةوهً نقط -
جل والقصٌرة األ

ستثماري وفً المدى نفاق اإلالتنبإ بالمبٌعات فً المدى الطوٌل ٌحدد اإل -
نتاجها إالقصٌر ٌحدد الكمٌة المطلوب 

نتاجهً نقطه البدء لوضع المٌزانٌة التقدٌرٌة لإل -
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َتبجانًٍضاٍَخ انتقذٌشٌخ نإل

لى تقدٌرات للتكالٌف إتهتم بتحوٌل المٌزانٌة التقدٌرٌه للمبٌعات  -
نتاج كمٌة المبٌعات المقدرة الالزمه إل

نتاج بحٌث ٌتمكن نتاج كؤساس لتنظٌم برامج اإلتستخدم لإل-
مثل والرقابه على المخزون السلعً نتاج الحجم األإالمشروع من 

دارٌة ومنها ٌمكن وضع المٌزانٌة التقدٌرٌة للمصروفات اإل-
عداد القابمه التقدٌرٌة لألرباح والخسابر إوالبٌعٌه و
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انقبئًّ انتقذٌشٌخ نألسثبح ٔانخغبئش

تتضمن تقدٌرات اإلٌرادات واألعباء عن المدة الخاصة 

بالمٌزانٌة التقدٌرٌة 
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انعالقبد ثٍٍ انًٍضاٍَبد انتقذٌشٌّ

By Diana Alhajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 

المٌزانٌة التقدٌرٌة للمبٌعات 

نتاجالمٌزانٌة التقدٌرٌة لإل

تقدٌر االحتٌاجات طوٌلة 

األجل
حتٌاجات تقدٌر اإل

قصٌرة األجل
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حدود ومجاالت التخطٌط المالً

التخطٌط المالً لكل من  السٌوله والربحٌه . 1
 لكل السلٌم المالً التخطٌط وضروره بالربحٌه السٌولة عالقه حول النظر وجهات
منهما

 الربحٌة وهدف السٌولة هدف كون من بالرغم النظرأنه وجهات بعض ترى أ-
 نأ المالً المدٌر على النظرٌة الناحٌه فمن –متناقضٌن نهماأ الإ توأمٌن
 أي وجود تمنع بطرٌقة الخارج النقدي التدفق مع الداخل النقدي التدفق ٌقابل

 على إٌرادات أو أرباح بؤي تعود وال عاطله تبقى لها لزوم ال نقدٌة أرصدة
 ٌمكن ال التدفقٌن كال الن تحقٌقه ٌستحٌل الواقعٌه الناحٌه من ولكن المشروع

 لحماٌة المالً المدٌر فٌلجؤ ٌتعادال نأ جدا النادر ومن بدقة بهما التنبإ
  لىإ مٌعادها ٌحل عندما التزاماته دفع عن التوقف خطر من المشروع

 لزٌادة اتجه للمشروع حماٌته زٌادة لىإ اتجه وكلما نقدي برصٌد حتفاظاإل
 العابد فقدان نتٌجة رباحاأل تخفٌض لىإ ٌإدي هبدور وهذا النقدي الرصٌد
المحتجزه موالاأل هذه استثمرت لو تحقٌقه مكانباإل كان الذي

By Diana Alhajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 
48



 ساسأ على بعضهما عن فصلمها ٌمكن ال والربحٌه السٌوله نأ االخر الرأي -ب

 ستثماراإل بٌن التوازن تحقٌق فً هً المالٌه دارهاإل تواجه التً المشكله نأ

 بجانب حتفاظاإل ضرورة وبٌن المشروع أرباح لتعظٌم المالٌه للموارد الكامل

السٌولة تتوفر لم ذاإ المخاطر لمواجهة نقدي شكل فً الموارد تلك من
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: (المالً الٌسر)السٌوله من نوعٌن بٌن ٌفرقون الرأي هذا أصحاب

 فً أصوله من دٌونه جمٌع سداد على المشروع قدرة : الحقٌقً المالً الٌسر

التصفٌة حالة

 المالٌه التزاماته لسداد الالزم النقد توفٌر على المشروع قدرة : الفنً المالً الٌسر

 موعدها ٌحٌن عندما

 غٌر صولأ فً مجمده موالهأ بٌنما حقٌقً مالً ٌسر حالة فً المشروع ٌكون قد

 مراأل حقٌقة فً المشروع ٌكون قد يأ والعكس الفنٌه الناحٌه من معسر نقدٌه

 سداد على مقدرته بسبب ذلك من ٌعانً ال ولكنه (التصفٌة حالة فً) معسرا

.الجارٌة التزاماته
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 السلعً لمخزونل المالً التخطٌط . 2
  له تكون سوف الحد هذا عن نقص وأ المالبم الحد عن زاد ذاإ السلعً فالمخزون 

.المشروع أرباح على ضارة ثارآ

 ٌضاأو عاطله وتركها المشروع موالأ تجمٌد ٌعنً الالزم من كثراأل فالمخزون
قلأ الكمٌه كانت لو من علىأ ستمرارإب ستكون المخزون بهذا حتفاظاإل تكالٌف

 انتظامه وعدم نتاجاإل توقف احتماالت زٌادة ٌعنً الالزم من قلاأل والمخزون
كاملة غٌر ةنتاجٌإ بطاقة التشغٌل وبالتالً واستمراره

 ربح نخفاضإ لىإ بدوره ٌإدي الذي نتاجاإل تكالٌف رتفاعإ ٌعنً الحالتٌن كلتا ففً
 المخزون بتخطٌط المالٌه دارةاإل بقٌام همٌهاأل جاءت هنا ومن المشروع
 ٌنبغً الذي المناسب قتصادياإل المستوى لتحدٌد والمهمات المواد من السلعً

المخزون هذا من به حتفاظاإل
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 ستثمارياإل إلنفاقل المالً التخطٌط . 3

 المالٌه، دارةاإل اتخاذها فً تشارك التً القرارت همأ من ستثمارياإل التخطٌط

 ختٌارإ وأ لها لزوم ال التً ستثماراتاإل استبعاد االستثماري التخطٌط فهدف

 خطٌرة نتابجه تصبح ستثماراتاإل تقدٌر فً ؤخط فؤي . منها ربحٌه كثراأل

 المستثمرة المبالغ حجم على الخطورة درجه وتتوقف المشروع مستقبل على

 طوٌلة زمنٌه لفترات المشروع على ٌإثر الذي مراأل.
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  (التموٌلً التخطٌط ) المالً الهٌكل تخطٌط . 4
 أموال من المختلفه التموٌلٌة المصادر استخدام فً وفاعلٌته المشروع قدرة إن 

 ضعفهب ٌفسر فشل وإذا نجاحه، دعابم أحد ٌعتبر بؤنواعه قتراضاإل لىإ ملكٌة
  المناسب سلوبباأل المختلفه التموٌلٌه المصادر استخدام فً فاعلٌته وعدم

 األساسٌة المالٌة عتباراتاإل تمثل التً األساسٌة التساإالت من مجموعة هناك
:المالٌة القرارت تخاذإ عند عتباراإل فً أخذها الواجب

؟ المختلفه لخططه الالزمه األموال المشروع ٌملك هل-

؟ علٌها الحصول ٌمكن فهل بالنفً جابهاإل كانت ذاإ-

؟ مصادر أي ومن-

؟ تكلفة وبؤٌة-

؟ المناسب المالً الهٌكل ٌكون وكٌف-
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الفصل الثالث

القٌمة الزمنٌة للنقود
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موضوعات الفصل

تعرٌف القٌمة الزمنٌة للنقود وعالقتها بؤهداف اإلدارة المالٌة •

العوابد والفوابد المركبة •

القٌمة المستقبلٌة لمجموعة من الودابع •

القٌمة الحالٌة •

استعماالت الفوابد المركبة والقٌمة الحالٌة •

تمارٌن •

By Diana AlHajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 
55



القٌمة الزمنٌة للنقود

 فً نتسلمه مماثل مبلغ قٌمة من أكبر الٌوم نتسلمه النقود من قٌمة نأ تعنً

 فً نتسلمه مبلغ أي قٌمة نإف ، ذلك من العكس وعلى المستقبل،

. الٌوم تسلمناه ذاإ الملبغ نفس قٌمة من أقل تكون المستقبل

 ستثماراإل فرصة بسبب أقل قٌمتها تكون اآلجله النقدٌة التدفقات نإ•

. الٌوم توفر ذاإ للمبلغ ةالمتوفر

 أو الخصم بمعدل ٌسمى بما للنقود الزمنً التفضٌل عن التعبٌر ٌتم•

  العابد معدل

العابد لذلك توقعاتها حسب ألخرى منشؤة من المعدل هذا ٌختلف•
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حغبة انقًٍخ انضيٍُخ نهُقٕد

 دواتأ تطوٌر لىإ ةبحاج نناإف للنقود الزمنٌة القٌمة لحساب

 بمعٌار المستقبل فً النقدي المردود تقٌٌم ستخدامهاإب نستطٌع

  ذلك لعمل سلوبانأ وهناك الٌوم

( المركبه العوابد ) الفوابد -1

الخصم معدل -2
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انعٕائذ انًشكجّ(انفٕائذ )

 األصلً المبلغ لىإ ضافتهإ حالة فً مركبا العابد ٌصبح

 ضفناأ ذاإ مركبه تصبح نهاإف الفوابد ةحال وفً .المستثمر

 صلًاأل المبلغ لىإ علٌها نحصل التً السنوٌه الفوابد قٌمة

. عام كل ةنهاٌ فً وذلك

 ساسهأ على الفوابد تحسب الذي المبلغ هو صلًاأل المبلغ
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يثبل 
 فما (0.05)بالمبه 5 ةوبفابد بنك فً لاير 1000 مبلغ ٌداعإب شخص قام

 سنوات 3 بعد رصٌده

123السنه 

100010501102,50(باللاير )صلً المبلغ األ

0.050.050.05(بالمبه)معدل الفابده 

5052.555.125(باللاير)كمٌة الفوابد 

100010501102.50المبلغ فً بداٌة المدة 

10501102.501157.62المدة المبلغ فً نهاٌة
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لعدد من السنٌن ةالمركبالعوابد (الفوابد )

  (إٌجاد القٌمة المستقبلٌة )

ن  (ف +  1) أ = م 

المبلغ فً نهاٌة المدة= م 

المبلغ األصلً فً بداٌة المدة = أ 

معدل الفابده= ف 

(و المده أ) عدد السنوات = ن 

:  فً المثال السابق 

  3(0.05+  1)1000= المبلغ فً نهاٌه العام 

           =1000(1.05)3

                         =1157.625
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لاير كم سٌكون فً نهاٌة  1000مبلغ 

السنه الثالثه اذا استثمر بفابده مركبه 

خمسة بالمبة ؟



ٌمكننا استخدام .... سنه  20و أ 15ن عدد السنٌن أفً حالة 

 ةالمد ةٌجاد المبالغ فً نهاٌالجداول إل
سنه  15 ةذا كانت المدإففً المثال السابق 

(1 القابمة)   المالحقمن 

بالمبه  5مع سعر الفابده  15الزمنٌة  ةننظر المعامل وهو نقطه التقاء عمود المد -1

 2.079حٌث ٌكون المعامل %( 5)

 X  2.079  =2079 1000صلً نقوم بضرب المعامل بالمبلغ األ -2

 5خالل الخمسه عشره عاما وبفابده ( اودع بالبنك)لاير أستثمر 1000اذن مبلغ 

2079بالمبه هو 

هنا كان تراكم المبلغ سنوٌا 

By Diana AlHajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 
61

المالحقاستخدام 



فً حبنّ انتشاكى خالل فتشِ تقم عٍ عُّ 
  شهر كل حتى وأ، (1/4) سنه ربع يأ شهرأ ثالثه كلأو ، (1/2) سنوي نصف يأ شهرأ سته كل مثال

 سته كل دفعها وٌتم (0.06) %6 بفابده عامٌن ةلمد لاير 1000 البنك فً المودع المبلغ كان لو

    أشهر

شهر 24شهر 18شهر 12شهور 6المده 

100010301060.901092.73(باللاير )المبلغ االصلً 

0.030.030.030.03(بالمبه)معدل الفابده 

3030.931.8332.78(باللاير )كمٌة الفوابد 

10301060.91092.7311250.1المدة المبلغ فً نهاٌة
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(سنوي ربع) شهرأ ثالثه لكل المركبه الفابده

 عامٌن لمده لاير 1000 البنك فً المودع المبلغ كان لو بالسنة مرات 4 تدفع أي
 نسبه فتكون 4 على الفابده  نقسم اشهر3 كل دفعها وٌتم (0،06) %6 بفابده

0.015  الفابدة

المدة المبلغ فً نهاٌةمبلغ الفائدهسعر الفائده بالمائه(باللاير )المبلغ االصلً المده 

0.015151015دٌنار 1000شهور 3

10150.01515.2251030.225شهور 6

1030.2250.01515.4531045.678شهور 9

1045.6780.01515.6851061.363شهر 12

1061.3630.01515.9201077.283شهر 15

1077.2830.01516.1591093.442شهر 18

1093.4420.01516.4011109.843شهر 21

1109.8430.01516.6471126.490شهر 24
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  1000المبلغ 

%6الفابده 

التً تحسب الفوائد المركبه على أساسها ، الفترات نالحظ انه كلما قلت 

فً نهاٌة المدة زاد المبلغ النهائً المتراكم 

لمدة سنه الفائدة المركبة مدة

(اي تحسب كل نهاٌه سنه )

نصف سنه 

(ة شهورأي تحسب كل ست)

ربعً  بشكل

(كل ثالثه اشهر أي تحسب )

لاير1061.36  لاير 1060.9لاير 1060نهاٌة السنه االولى

1123.61125.511126.49نهاٌة السنه الثانٌه 

By Diana AlHajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 
64



        

 ةمعادل ةبواسطعلى فترات  ةحساب الفابدة المتراكم      

ن Xق (  ف+  1) أ = م 

ق                  

المبلغ فً نهاٌه المده = م 

المبلغ االصلً= أ 

نسبه الفابده = ف 

عدد المرات التً ٌتم حساب الفابده على أساسها = ق 

عدد السنوات = ن 

فً المثال السابق 

=   ساس نصف سنوي أحساب الفوابد على 

1000  (1  +2/0.06)2x 2  

                                              =1125.51

=ساس ربع سنوي أحساب الفوابد على 

 1000  (1 +4/0.06)4x 2  

                                            =1126.49
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لاير ، 1000الملبغ المستثمر 

وتدفع الفابده كل % 6الفابده 

ستة اشهر لمدة سنتٌن، ما هً 

قٌمة االستثمار فً نهاٌة 

السنتٌن  



انًالحق عتخذاوثإ
:فً حاله الفترات نقوم بالخطوات التالٌه 

الستخراج الفابده( ف) قسمه سعر الفابده على عدد مرات حساب الفابده فً السنه  -1

ق                                                                         

الستخراج عدد السنوات( ن  Xق )ضرب عدد السنٌن بعدد مرات حساب الفابده  -2

(1قابمه )المالحق ثم نستخدم 

فً المثال السابق

  ساس نصف سنوي  أعلى
%(             3)   0.03=  2/0.06لفابده  امعامل  -1

سنوات  4المده =  x 2 2عدد السنٌن   -2 

1.126سنوات نجد معامل الفابده  4مع صف  0.03ننظر الى معدل فابده المالحق نستخدم  -3

X 1.126 1000= صلً نضرب معامل الفابده بالمبلغ األ -4

                                                =1126
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1-4/0.06 =0.015         0.015 X 100  =1.5

2- 4X 2  =8

قل ونوجد المعامل الفابده األ ةكبر ونسباأل ةالفابد ةفً الجدوال نؤخد نسب ةغٌر موجود 1.5ن أبما 

(1قابمة )من المالحق   2لك منهما ونقسمه على 

1.083= سنوات 8 ـل% 1معامل 

1.172= سنوات 8 ـل%2معامل 

1.083 +1.172  =2.255

2.255 ÷2  =1.127

1.127= سنوات  8و% 1.5  ةفابد ـل ةمعامل الفابد -3

X 1.127  =1127 1000نقوم بعملٌة ضرب المبلغ األصلً بمعامل الفابدة        -4
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على أساس ربع سنويالفائدة حساب 

ألن الفابدة  100تمت عملٌة ضرب الفابدة بـ

100فً الجداول مضروبه بـ



من الودابع ةالقٌمة المستقبلٌة لمجموع

 حساب فً لاير 2500 و لاير2000 و لاير 1500 و لاير 1000 و لاير 500 مبلغ ٌداعإب شخص قام
 لكل واحده سنه بفارق المبالغ تلك باٌداع وقام ، بالمئه 5 مقدارها ةبفائد عوامأ ةخمس لمده التوفٌر

العام ةنهاٌ فً مبلغ كل باٌداع قام افترضنا ذاإ ، منها

 ؟الخامسة السنة نهاٌة فً المتراكم المبلغ هو ماف

  : الحل

 ةلمد (1000) الثانً والمبلغ ، سنوات أربع ةلمد (500) ولىاأل الودٌعه على الفابده ستضاف
  فسٌتم (2500) خٌراأل المبلغ ماأ ، سنتٌن ةلمد (1500) الثالث والمبلغ ، سنوات ثالث

   فوابد علٌه تحسب ال وبالتالً ةالخامس ةالسن ةنهاٌ فً ٌداعهإ

( 1 قابمه  ) المالحق من
                                                                               ٌتبع                                                                                                                            
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من الودائع التً قد تضاف  ةلمجموع ةحساب القٌمة المستقبلٌة المركب* 

 ةوقات مختلفأصلً فً لى المبلغ األإ



من الودابع ةالقٌمة المستقبلٌة لمجموع
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 نهاٌة

(1)السنه 

 المبلغ

المودع 

(2)

الودٌعه  مدة

بالسنوات 

(3)

المعامل 

(4)

القٌمة المستقبلٌة

X (4)( 2)                 المعاملXالمبلغ المودع 

1500 

دٌنار

لمدة أربع سنوات 41.216608

سنوات لمدة ثالثه 2100031.1581158

لمدة سنتٌن  3150021.1031654.5

لمدة سنه  4200011.0502100

المبلغ اودع بنهاٌه السنه الخامسة ال ٌوجد استثمار 52500012500

المدة المطلوبة  نهاٌة

8020.50المجموع



        

         5                      4                       3                    2                 1

        2500                 2000              1500               1000             500

        2100

     1654.5

        1158

        608

     8020.5

المستقبلٌة للودابع ةرسم توضٌحً للقٌم
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ةللدفعات السنوٌ ةالقٌمة المركب

 مسحوبات وأ منتظمه نقدٌه ودائع أساس على حسابها ٌتم متساوٌه نقدٌه دفعات هً السنوٌه الدفعات
 متساوٌه نقدٌه

 عوامأ خمسه ولمده عام كل نهاٌه فً التوفٌر حساب فً لاير 1000 مبلغ باٌداع ما شخص قام ذاإ
 السنه نهاٌة فً المتجمع المبلغ هو فما سنوي ساسأ على ومركبه بالمئه 5 مقدارها وبفائده

؟ الخامسه

 ولعدد (ف)مختلفه فوائد سعارأ وتحت المالحق فً واحد للاير ةالمركب القٌمة السنوٌه الدفعات قائمه من
  (ن)السنٌن من

م X ع = م مجـ

  المركب المبلغ مجموع = م

 واحد لاير لمبلغ المركبه الفائده معامل = ع

  السنوٌه الدفعات قٌمه = م

  (2 القائمة )  المالحق من الخامسه السنه وصف %5 فائده عمود تحت ننظر

 المركب المبلغ مجموع ٌكون وبالتالً 5.526 = المعامل فنجد

= 1000 X 5.526

 لاير 5526 =
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طرٌقة  الخصم / القٌمة الحالٌة 

 القٌمة) المركبه القٌمة لحساب معاكسه مبلغ يأل الحالٌة القٌمة حساب طرٌقة
( المستقبلٌة

 الفوابد ضافهإ بسبب تتزاٌد القٌمة ( المستقبلٌة القٌمة) ةالمركب القٌمة فً-
 صلًاأل المبلغ على ةالمركب

 من قلأ الحالٌة القٌمة تكون حٌث تتناقص القٌمة الحالٌة القٌمة طرٌقه فً-
 مبلغ يأل الحالٌة فالقٌمة علٌه الفوابد مكاسب غٌاب بسبب بالمستقبل القٌمة
 كان حالة فً الٌوم نملكه الذي المبلغ من قلأ سٌكون المستقبل فً نستلمه
. موجبا الفابدة سعر

 هذه فتهتم الخصم بطرٌقة مبلغ يأل الحالٌة القٌمة ٌجادإ طرٌقة تسمى-
  المستقبل فً نتسلمه مبلغ يأل الحالٌة القٌمة بتحدٌد الطرٌقه

 ةالفرص تكلفه وأ ستثماراإل عادهإ معدل وأ الخصم بمعدل العابد هذا ٌسمى-
.... المال سأر ةتكلف وأ ةالبدٌل
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ن وعلى من اآل ةواحد ةبعد سنلاير  2100لشخص ما لٌستلم مبلغ  ةذا كان هناك فرصإ

ن ؟فما هو المبلغ الذي ٌجب استثماره اآل، %  5ن معدل الفائده أفتراض إ

ن (ف +  1) أ = م 

  1(0.05+ 1)أ =  2100

(1.05)أ=  2100

أ=  2100/1.05

بعد عام  2100حتى ٌحصل على  لاير 2000ٌجب ان ٌستثمر لاير  2000= أ 

فالقانون المستخدم الٌجاد القٌمة الحالٌة  

 ن(ف+ 1/ )س = م 

المبلغ الذي نستلمه فً المستقبل= س 

معدل الفابده = ف 

عدد السنوات = ن 

(3قابمه ) المالحق حٌث القوابم المالٌه نستخدم من ما أ

  ةو معامل الفابدأمعامل الخصم =  ، حٌث ف ع (ف ع ) س = م 
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هذه طرٌقة القٌمة المستقبلٌة 



القٌمة الحالٌة لمبلغ واحد نستلمه فً المستقبل         

ما . سنوات من االن  5لاير بعد  10000احد االشخاص بالحصول على مبلغ رغب 
سنوٌا للحصول %  5هو المبلغ الذي ٌجب علٌه استثماره الٌوم  بمعدل عابد مركب 

على هذا المبلغ ؟ 

:الحل 

  ن(ف+ 1/ )س = م 

  5( 0,05+ 1)/  10000= المبلغ الذي ٌجب استثماره الٌوم 

لاير 7835= 0,7835* 10000= المبلغ الذي ٌجب استثماره الٌوم 
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الٌ الاير  10000% :  10أي يجهغ قًٍتّ اكجش ثفبئذح يشكجخ 

؟ نًبرا ؟ الٌ اعُٕاد يٍ  7لاير ثعذ  15000أٔ 

 7ٔنـ % 10َجذ يعبيم انفبئذح نـفبئذح ( 3قبئًخ )يٍ انًالحق 

  0.5132عُٕاد  فٍكٌٕ 

(ف ع)س = م 

=  لاير  15000انقًٍخ انحبنٍخ نهًجهغ َجذ 

لاير 7698= 0.5132×  15000

لاير ثعذ عجع  15000لاير انٍٕو أفضم يٍ  10000إرا 

عُٕاد 



القٌمة الحالٌة لمبلغ واحد نستلمه فً المستقبل         

 ثعذ بعٍتغهًٓ لاير 4000 ـن انحبنٍخ انقًٍخ يعشفخ شخص ٌشٌذ
 10 ْٕ حانفبئذ ععش ٌأ فتشاضإ ٔعهى ٌاَ يٍ عُٕاد خًظ
. ثبنًئّ

 وصف %10 فابده عمود تحت ( 3 قابمة ) المالحق فً ننظر
0.621 المعامل نجد سنوات 5 ـال

(ع ف) ط = و

 = 4000(0.621)

لاير 2484 = 

By Diana AlHajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 
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القٌمة الحالٌة لمجموعة تدفقات نقدٌه

  نقدٌه تدفقات لمجموعة الحالٌة القٌمة

  ةمختلف وقاتأ فً نستلمها النقدٌه التدفقات من ةلمجموع الحالٌة القٌمة ةمعرف ردناأ ذاإ 

  المبالغ بجمع نقوم ثم المستقبل فً ندفعه وأ نستلمه مبلغ لكل الحالٌة القٌمة بحساب نقوم

(ف+1/) يس = م
  ي

%10 ةالفابد سعر نأ فتراضإ على ةالتالٌ النقدٌه للتدفقات الحالٌة القٌمة هً ما

  سنة كل نهاٌة فً التدفقات تدفع

By Diana AlHajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 

باللايرالتدفقات النقدٌة السنه 

11000

22000

33000

44000

55000
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القٌمة الحالٌة لمجموعة تدفقات نقدٌه

( 3 قابمة) فً المالحق ننظر 

By Diana AlHajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 

المالٌه  معامل الخصم من القوائمباللايرالتدفقات النقدٌة السنه 

(2)

القٌمة الحالٌة 

االستثمار لمدة سنه  110000.909909

االستثمار لمده سنتٌن 220000.8261652

االستثمار لمده ثالث سنوات 330000.7512253

ربع سنوات أاالستثمار لمدة  440000.6832732

االستثمار لمده خمس  550000.6213105

سنوات

لاير 10651مجموع القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌه 
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القٌمة الحالٌة للدفعات السنوٌه المتساوٌه

  ةالقٌمة الحالٌة للدفعات السنوٌه المتساوٌ

 م   xأ ع ف = القٌمة الحالٌة للدفعات السنوٌة المتساوٌه 

لايرأع ف هً معامل الخصم لدفعه سنوٌة مقدارها 

م هو مبلغ الدفعه السنوٌه

  4فً المالحق قابمة ننظر 

سنوٌا ولمدة خمسة لاير  2000ٌرٌد شخص ما معرفة القٌمة الحالٌة لدفعات سنوٌة مقدارها 

نجد المعامل (  4قابمة )من المالحق بالمبة  10 ةن سعر الفابدؤعوام علما بأ

x 2000 3.791= القٌمة الحالٌة 

                 =7582

By Diana AlHajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 
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  ةالحالٌ ةوالقٌم ةللفوابد المركب ةستعماالت العملٌاإل          

اإلطفاء أقساطأ-

 مالٌه التزامات لدفع تجمٌعها المنشؤه على ٌجب التً ةالسنوٌ الدفعات لتحدٌد

 بعد تآلاأل بعض لتبدٌل الالزمه موالاأل لٌقوم وأ المستقبل فً تدفع

  نتاجًاإل عمرها انقضاء

 الدٌون استهالك –ب

 ةالسنوٌ قساطاأل من عدد بدفع قرضا تسدٌد المنشؤة على لزاما   ٌكون عندما

 السنوي مقدارالقسط بتحدٌد مهتما ٌكون المالً المدٌر نإف ةالمتساوٌ

 ةالموزع رباحاأل فً ةالزٌاد نسبة –ج

 التً ةللشرك ةالموزع رباحاأل فً الزٌادة نسبة بمعرفه المستثمر ٌرغب قد

 بها ٌساهم
By Diana AlHajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa 
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للفصل الثالث

By Diana Alhajjeah

تمارٌن  

(القٌمه المستقبلٌه )

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa81



القٌمه المستقبلٌه لدفعه واحده  -1

بالمئه  10سنوات بفائده  سنوٌه  3لمده لاير  100ذا استثمر شخص مبلغ إ

  ةالثالث ةالسن ةما هو المبلغ الذي سٌحصل علٌه فً نهاٌ

: المعطٌات 

لاير 100=  ةالمد ةالمبلغ فً بداٌ

سنوات  3ستثمار اإل ةمد

بالمئه  10 ةالفائد

؟= المطلوب القٌمه المستقبله 

 -:الحل 
المعادلةطرٌقة الحل ب

ن  (ف +  1) أ = م 

  =100  (1 +0.10)3

  =100  (1.10)3

  =100  (1.331)

لاير 133.1=  
By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa82



القٌمه المستقبلٌه لدفعه واحده 

:الحل
عن طرٌق الجدول  

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

السنه الثالثهالسنه الثانٌهاالولى  السنه

100110121باللاير صلًالمبلغ األ

0.100.100.10معدل الفابده بالمبه 

101112.1باللايركمٌه الفابدة 

1101211.133ةالمد ةالمبلغ فً نهاٌ
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القٌمه المستقبلٌه لدفعه واحده 

:الحل
إلٌجاد معامل الفابدة ( المبالغ المركبه لدٌنار واحد 1-أ ةالقابم)المالحق ننظر 

1.331= فترات زمنٌه فنجد المعامل  3وال % 10نقطه التقاطع بٌن فابده 

لقٌمه المستقبلٌه اعن طرٌق معادله 

1-أالمالحق قابمة من  ة، أع م معامل الفابد ةصلٌاأل ةأع م حٌث أ القٌم Xأ = م 

  =100 X 1.331

لاير 133.1= 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa84



القٌمه المستقبلٌه لدفعه واحده 

سنوات إذا كانت نسبة  9، كـم ستصبح قٌمته بعـد لاير( 1000)استثمار حالً بقٌمة : مثال 
سنوٌا  مضافة إلى أصل االستثمار؟% 11الفابدة 

 =1000 (1+0.11)9

 =1000(1.11)9  

 =1000 ×558.2

لاير 2558= 

% 12بمعدل فابده سنوي لاير  400أذا استثمرت مبلغ :مثال غٌر محلول 

فكم سٌصبح المبلغ فً نهاٌه السنه الثالثه ، وفً نهاٌه السنه السابعه ؟ 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa85



القٌمه المستقبلٌه لدفعه واحده 

  -: مثال 

%  2 ةسنوات وبمعدل فابد ةخمس ةفً البنك لمدلاير  1000ٌداع مبلغ إقام محمد ب

ةالفتر ةسنوٌا فما هو مقدار المبلغ الذي سٌحصل علٌه فً نهاٌ

-: الحل 

المعادلةطرٌقة الحل ب

5) 0.02+1)  1000= م 

 =1000 (1.02)5   

 =1104

(1-قابمة أ)من المالحق إلٌجاد معامل الفابدة 

(1.104)  1000= م 

 =1104
By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa86



القٌمه المستقبلٌه لدفعه واحده 

تدفع على فترات 

(كل ثالث شهور) و بشكل ربعً أ، (كل ست شهور)قد تدفع الفابده نصف سنوي 

% 24 امقداره ةسنوات بسعر فابد 5فً البنك لمدة لاير  20000أرادت جود إٌداع 

تدفع بشكل ةفتراض أن الفابدإعلى  ة،فكم سٌكون هذا المبلغ فً نهاٌة الفتر

سنويأ-

نصف سنويب-

ربعًت-

:الحل

بشكل سنوي  -أ

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

المالحقالحل بطرٌقه المعادلة  طرٌقةالحل ب

5(0.24+1)20000= م

 =20000(2.932)

دٌنار 58640= 

X 2.932 20000= م 

دٌنار 58640= 
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  ةواحد ةلدفع ةالمستقبلٌ ةالقٌم

تدفع على فترات 

بشكل نصفً  -ب

مره  2 ةي تدفع الفابدأ

%12=  2% / 24وبالتالً 

فترات X 2  =10 5عدد الفترات 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

المالحق بطرٌقه ةالمعادل بطرٌقه

5X 2(2 % /0.24+1)20000= م

 =20000(1+12)%10

 =20000(3.106)

لاير  62120= 

X 3.106 20000= م

لاير  62120=
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  ةواحد ةالمستقبلٌة لدفع ةالقٌم

تدفع على فترات 

بشكل ربعً -ت 

مرات فً السنه  4 ةي تدفع الفابدأ

%6= 4% / 24وبالتالً 

فتره  X 4 =20 5عدد الفترات 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

المالحقبطرٌقه ةالمعادل ةبطرٌق

5X 4(4 % /24+1)20000= م

 =20000(1+6)%20

 =20000(3.207)

لاير64140= 

X 3.207 20000= م

لاير64140=
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  ةلدفعات مختلف ةالمستقبلٌ ةالقٌم -2

:كل سنه المبالغ التالٌه  نهاٌهأودع احد المستثمرٌن فً المصرف فً 

 ةفما هو المبلغ الذي ٌحصل علٌه فً نهاٌ% 5على فابدة سنوات ،  ةخمس ةولمد

السنوات المذكوره 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

لاير  1000السنه ا الولى 

لاير  1500السنه الثانٌه 

لاير  2000السنه الثالثه 

لاير  2500الرابعه  السنه

لاير  3000السنه الخامسه 

90



.  السنه ةٌداع فً نهاٌن اإلاستثمار أل ةلم ٌكن هناك فتر ةالخامس ةوفً السن:مالحظه 

(المبالغ المركبه لدٌنار واحد  1-القابمه أ) المالحقمعامل الفابده نحصل علٌه من 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

القٌمه المستقبله معامل الفابده فتره االستثمارالمبلغ المستثمرنهاٌه السنه 

41.2161216لاير  1000السنه ا الولى 

31.1581737لاير  1500السنه الثانٌه 

21.1032206لاير  2000السنه الثالثه 

11.0502625لاير  2500الرابعه  السنه

013000لاير  3000السنه الخامسه 

1000010784المجموع
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 ةلدفعات متساوٌ ةالمستقبلٌ ةالقٌم -3

سنوات بفابدة  5 ةحد البنوك لمدألاير بشكل سنوي فً  1000قام شخص باٌداع مبلغ 

10 %

 ةالمد ةحساب المبلغ فً نهاٌ -:المطلوب

 المالحقعن طرٌق 

( 2-أ)قابمة  المالحقمن  ةمعامل الفابد، أع م  ةصلٌاأل ةأع م حٌث أ القٌم Xأ = م 

(6.105)1000= م 

 =6105

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa92



 

الفصل الثالث

By Diana Alhajjeah

تمارٌن 

(القٌمه الحالٌه )

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa93



 ةواحد ةلدفع ةالحالٌ ةالقٌم -1

سنوات ،  5كعابد بعد لاير  10000ٌرغب أحد المستثمرٌن الحصول على مبلغ 
؟% 6احسب القٌمه الحالٌه لالستثمار المذكور اذا كان سعر الخصم 

:  الحل 

فترات نجد معامل  5وصف ال% 6من جداول القٌمه الحالٌه وتحت عمود 
  0.747الخصم هو 

(ف ع ) س = م 

 =10000 X 0.747

لاير 7470=

من من نقطه التقاء عمود الفابده مع صف عدد الفترات قمنا باٌجاد معامل الفابده 
واحد للاير الحالٌة  القٌمه 3-القابمه أ

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa94



  50000ٌحتاج محمود بعد عشر سنوات أن ٌكون رصٌده فً البنك 

فما % 6ذا كان سعر الفابدة الممنوح له من قبل البنك إفلاير 

المبلغ الذي ٌجب اٌداعه الٌوم لٌتحقق الهدف المطلوب؟ 

الحل بالطرٌقه الرٌاضٌه 

 10(0.06+  1/ )50000= م 

 =50000( /1.06)10 

=1.7908/50000

لاير 27920.5= 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa95



ةلدفعات مختلف ةالحالٌ ةالقٌم -2

وقد لاير  50000ترغب احدى الشركات انجاز مشروع بكلفه 
وكانت التدفقات ( أ،ب)عرض علٌها بدٌلٌن النجاز هذا المشروع 

  -:النقدٌه للبدٌلٌن كما ٌلً 

أحسب القٌمه الحالٌه للتدفقات النقدٌه للبدٌلٌن وبٌن اي بدٌل افضل 
%  10اذا علمت ان معدل الخصم 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

التدفق النقدي للبدٌل بالتدفق النقدي للبدٌل أالسنه 

3000015000 االولى

3000015000الثانٌه 

1000040000الثالثه 

7000070000المجموع 
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القٌمه الحالٌه لدٌنار واحد  3-قمنا باٌجاد معامل الفابده من القابمه أ

سنختار البدٌل أ الن مجموع القٌمه الحالٌه للتدفقات النقدٌه له اكبر 
من مجموع القٌمه الحالٌه للتدفقات النقدٌه للبدٌل ب 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

التدفق النقدي السنه 

للبدٌل أ

القٌمه الحالٌه للتدفقات النقدٌه 

أ للبدٌل

التدفق النقدي 

للبدٌل ب

القٌمه الحالٌه للتدفقات النقدٌه 

ب للبدٌل

3000030000X 0.909  =272701500015000X 0.909  =13635 االولى

3000030000X 0.826  =247801500015000X 0.826  =12390الثانٌه 

1000010000X 0.751  =75104000040000X 0.751  =30040الثالثه 

70000595607000056065المجموع 
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.لدفعات متساوٌه ةالحالٌ ةالقٌم -3

  10000 ةبكلف المشارٌع حدأ لتنفٌذ بدٌلٌن ةالشرك ةدارإ على عرض
 و سنوٌا دٌنار 4000 (أ) للمشروع النقدي التدفق وكان لاير
 كانو سنوات 5 المشروع وعمر سنوٌا دٌنار 2500 (ب) للبدٌل
 ةالنقدٌ للتدفقات ةالحالٌ ةالقٌم استخرج ، %8 الخصم معدل

االستثمار؟ لتنفٌذ بدٌل افضل مبٌنا للبدٌلٌن

 ةالقٌم 4-أ القابمه الى نرجع المتساوٌه للدفعات الفابده معامل الٌجاد
المتساوٌة للدفعات ةالحالٌ

لاير X 3.993  =15972 4000= للبدٌل أ  ةالحالٌ ةالقٌم

لاير 2500X 3.993  =9982.5= للبدٌل ب  ةالحالٌ ةالقٌم

  البدٌل أ هو االفضل

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa98



 

الفصل الرابع 

  ٌةالقوابم المال

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa99



موضوعات الفصل 

(قابمة نتابج األعمال ) قابمة الدخل •

(المٌزانٌة العمومٌة ) قابمة المركز المالً •

قابمة المصادر واالستخدامات لألموال أو قابمة حركة •

األموال

قابمة التدفق النقدي•

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa100



وظٌفته بمهام للقٌام المالً المحلل بها ٌستعٌن التً دواتاأل أهم

  (ةساسٌاأل ةالمالٌ القوابم)

  الدخل ةقابم -1

المالً المركز ةقابم -2

ستخدماتواال المصادر ةقابم وأ موالاأل ةحرك ةقابم -3

  ستخداماتهااو موالاأل مصادر يأ 

 النقدي التدفق ةقابم -4

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa101



 لٌهاإ لحم  وت   محددة ةزمنٌ بفترة ةالمتعلق ٌراداتاإل جمٌع تحصر

 ٌراداتاإل هذه لتحقٌق الشركة تكبدتها التً المصارٌف جمٌع

 الفترة لنفس والعابدة

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

قابمة األعمال أو قابمة الدخل 
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:قابمة الدخل عناصر
صافً المبٌعات-1

تكلفة المبٌعات-2

مجمل الربح-3

ةوعمومٌ ةدارٌإمصارٌف -4

قبل الفوائد والضرائب صافً الدخل-5

الفوابد -6

صافً الدخل السنوي قبل الضرائب-7

مخصص الضرابب-8

صافً الدخل بعد الضرائب-9

و مصروفاتأٌرادات إالعناصر غٌر المتكرره سواء كانت -10

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa103



2009-12-31قائمة الدخل لشركة عن الفترة المالٌة المنتهٌة فً 

3000المبٌعات 

400مردود المبعٌات  -

2600المبٌعات  صافً

1900تكلفة البضاعة المباعة  -

700مجمل الربح 

250وعمومٌة  مصارٌف إدارٌة -

450الربح من العلمٌات   -

70مصارٌف اخرى -

40إٌرادات غٌر تشغٌلٌة  -

420صافً الربح قبل الضرابب -

126%(30)الضرٌبة  -

294الربح  صافً

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa104



  الدخل قابمة من نموذجٌن هناك

(ةالواحد ةالخطو ذات) الواحده المرحله ذات الدخل قائمة -1

 والمصارٌف ٌراداتاإل جزبٌن من ٌتكون بسٌط النموذج هذا

  منهما لكل ةالمكون نواعهاأ بٌن الفصل دون

 وغٌر اإلعتٌادٌة العناصر بٌن واضحا فصال ٌقدم ال أي )

والمصروفات اإلٌرادات من لكل اإلعتٌادٌة

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa105



 المراحل ذات الدخل ةقائم -2
 والمصروفات االٌرادات بنود عن ةتفصٌلٌ ةصور ٌعطً نهأ النموذج هذا ساسأ

 ةالنهابٌ ةالنتٌج على وتؤثٌرها منهما لكل ةالمكون البٌانات بٌن ةالعالق لتوضٌح
 ةخسار وأ ربح صافً من

 الدخل وبٌن الربٌسً قتصادياإل النشاط عن الناتج الدخل بٌن بالتفرٌق تقومأ-
 ةخاص ةهمٌأ عطاءإ ٌمكن بحٌث ةالثانوٌ وأ ةالعرضٌ نشطهاأل عن الناتج
 ةالربحٌ هذه وتحلٌل الربٌسً النشاط عن ةالناتج ةالمنشؤ ةربحٌ ةلدراس

 وبٌن للمشروع ساسٌهاأل نشطهباأل الخاصه المصروفات بٌن التفرٌق –ب
 لها لٌس ةمعٌن ةمالٌ ةسٌاس وأ ظروف عن ةالناتج ةالعرضٌ المصروفات

 ةالفتر خالل ةالمستنفذ المصروفات تصنٌف ٌضاأو الجاري بالنشاط ةعالق
  مثل خرىأ بٌانات عن تفصح و للمشروع ةالنوعٌ الوظابف حسب ةالمحاسبٌ

  للمشروع العادي التشغٌل عن الناتج الدخل صافً وعن الدخل جمالًإ
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المركز المالً  ةقابم

معٌن تارٌخ فً المالً المركز ٌبٌن الذي التقرٌر هً -

 ةالوحد فً التموٌل مصادر ولاأل ٌمثل جزبٌن، من ٌتكون تقرٌر عن ةعبار-

 التموٌل مصادر استخدمات على الثانً وٌشمل ،( المطلوبات و الخصوم) ةالمحاسبٌ

 القٌد تؤثر عن تعبٌرا الجزبٌن ٌتساوى نأ وٌجب  .( الموجودات وأ صولاأل )

المزدوج

   ةالدابن ةرصدواأل ةالمدٌن ةرصدلأل ملخص عن عبارة-

 ةهمٌاأل ةنتٌج المالً المركز فً التغٌرات ةقابم هً ةجدٌد ةقابم ظهرت وقد-

 ةالمحاسبٌ والمعلومات البٌانات فً فصاحاإل لمعٌار ةقتصادٌاإل ةالحٌا فً ةالمتزاٌد

. المالً والمركز الدخل قائمتً توفرهما ال التً

 العناصر على ةالمحاسبٌ ةالفتر خالل تحدث التً بالتغٌرات ةالخاص المعلومات وهً اال

 وتبٌن (الملكٌه وحقوق والخصوم صولاأل) ةالمحاسبٌ ةللوحد المالً للمركز ةالمكون

. ةمعٌن ةفتر خالل الموارد هذه فٌها استخدمت التً والكٌفٌه الموارد مصادر هذه

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa107



2009-12-31مٌزانٌة عمومٌة لشركة فً 

المطلوبات وحقوق الملكٌة   الموجودات

المطلوبات المتداولةاالصول المتداولة

110حسابات دابنة510 نقد فً الصندوق

70القسط المستحق من القرض طوٌل االجل90المخزون 

30مستحقة مصارٌف110المدٌنون

210مجموع اإللتزامات المتداولة710مجموع االصول المتداولة

إلتزامات طوٌلة األجلاألصول الثابتة

610قرض طوٌل األجل2250أراضً

610مجموع اإللتزامات طوٌلة األجل3730مبانً

820إجمالً المطلوبات3130معدات

حقوق الملكٌة 9110مجموع األصول المتداولة

6000رأس المال المدفوع 

1700أرباح مدورة 

1300إحتٌاطً إجباري

9000مجموع حقوق المساهمٌن

9820المطلوبات وحقوق المساهمٌن  مجموع9820الموجودات  مجموع
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 نماذج 3 بموجب المالً المركز فً التغٌرات إعداد ٌتم

  واستخداماتها األموال مصادر قابمة نموذج -1

 التً المالٌة الموارد مصادر جمٌع بٌن العالقة عن تعبٌر هً

 استخدام تم التً والكٌفٌة ، المحاسبٌة الوحدة إلى تتدفق

 هذه طرفا ٌكون أن على معٌنة محاسبٌة فترة خالل الموارد

  متساوٌن ( واستخداماتها الموارد مصادر) العالقة
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  المالً المركز فً التغٌرات قابمة نموذج -2

 العامل المال لرأس تحصل التً التغٌرات عن تعبٌرا ٌعتبر

 الواحدة المحاسبٌة الفترة فً مختلفٌن تارٌخٌن خالل األجمالً

  التالٌة الصٌغة حسب وذلك

= العامل المال رأس فً التغٌرات

 رأس استخدامات مجموع –العامل المال رأس مصادر مجموع

 العامل المال
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 النقدي التدفق قابمة نموذج -3

 خالل النقدٌة والمدفوعات النقدٌة المقبوضات بٌن العالقة تبٌن

: التالٌة الصٌغة حسب وذلك القابمة تعطٌها التً الفترة

 = معٌنة فترة خالل النقدٌة فً التغٌر

 النقد استخدامات مجموع –النقد مصادر مجموع
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ثرها على التحلٌل المالًأو ةواقع القوابم المالٌ              

 ولكن الدخل وقابمة المالً المركز ،قابمة المالٌة القوابم على المالً التحلٌل ٌعتمد : أوال

  النقاط بعض ٌعانً منهما كل

المالً المركز  قائمة ففً

 والخصوم صولاأل لعناصر ةالتارٌخٌ القٌم ساسأ على المالً المركز قابمة تعد -1

  ةالحالٌ ةالقٌم عن تعبر ال وبالتالً الملكٌه وحقوق

  صولاأل عناصر بعض قٌم تحدٌد فً التقدٌر عنصر ٌتدخل -2

 فً ةزٌاد تشهد صولاأل بعض ستهالكاإل عنصر ةالثابت صولاأل قٌمة تحدٌد فً ٌدخل -3

 ةالزٌاد هذه تعكس ال الراهن بشكلها المالً المركز ةقابم ولكن قٌمتها

 الموجودات بعض ظهارإ بعدم علٌها المتعارف ةالمحاسبٌ المباديء بعض تقضً -4

البشري والعنصر الشهره مثل قٌاسها وأ تقٌٌمها ةلصعوب
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ثرها على التحلٌل المالًأو ةواقع القوابم المالٌ              

 ةالخاص ةرصدباأل تارٌخً كشف نهاأ عتبارإ على المالً المركز ةقابم لىإ ٌنظر -5

 لجمٌع ةالحقٌقٌ ةالصور تعكس ال وبالتالً الملكٌه وحقوق والخصوم صولاأل لحسابات

 ةالمنشا فً حداثاأل

 الوضع ٌظهر ال وبالتالً ةمالٌ ةسن كل من محدد تارٌخ فً المالً المركز ةقابم تعد -6

  خرىاأل الفترات فً الواقعً وأ الطبٌعً

 تسجل وأ صفر قٌمتها لتصل ةالثابت صولاأل لبعض ةالدفترٌ ةالقٌم بٌن عملً فارق هنا -7

  ةنتاجٌاإل ةالعملٌ فً ةمساهم زالت ما نتاجٌهاإل طاقتها تكون بٌنما دٌنار دفترٌا

 ةمرحل تعكس ال ةالمالٌ ةالسن ةنهاٌ فً ةعاد تعد التً المالً المركز ةقابم نأو -8

  فٌها المالك وحقوق المشؤة وخصوم أصول على تمت التً التغٌٌرات

 ٌقدرها ةخاص سبابأل محسن بشكل المالً المركز ةقابم ظهارإ على ةالمنشا تعمل قد -9

  فٌها المسإولون

ةبدق حصرها ٌصعب كثٌره نقاط -10
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ثرها على التحلٌل المالًأو ةواقع القوابم المالٌ              

 الدخل قائمة نقاط

االستحقاق مبدأ لىإ استنادا الدخل قابمة تعد -1

 الرصٌد خاص وبشكل ةالمنشا فً الربح صافً مع ةالنقدٌ رصٌد ٌتطابق ال -2
 ساسأ على الدخل ةقابم تطبق حٌث النقدي التدفق ةقابم تظهره الذي النقدي
  والمصروفات ٌراداتاإل فً ساساأل النقدي التدفق ةقابم بٌنما ستحقاقاإل

 حسابا والخسابر رباحاأل ٌجعل ٌراداتواإل المصروفات فً ستحقاقاإل مبدأ بسبب -3
ةللمنشؤ ةالسٌول تقدٌرات عن بعٌدا

 فٌترجم انتهت التً ةالمحاسبٌ ةالفتر خالل تمت التً عمالاأل ملخص الدخل ةقابم -4
 دفع على المشؤة ةقدر على ٌترجم ال ولكن ةوخسارأ ربح صافً شكل على

 التزاماتها

 ةنتٌج وذلك ةالحسابٌ المصروفات بعض تقدٌر فً الشخصً التقدٌر عنصر بسبب -5
 بعض تطبٌق ةنتٌج وأ علٌها المتعارف ةالمحاسبٌ المباديء بعض لتطبٌق

االعمال نتابج فً ةالدق عدم ذلك على ٌترتب وبالتالً ةالمحاسبٌ السٌاسات
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التدفق النقدي فً التغلب على نقاط                     ةدور قابم              

الضعف فً القوابم المالٌة 

 من وذلك السابقه النقاط على التغلب ٌمكن النقدي التدفق بقائمة
  : خالل

 وبشكل ( ةالمحاسبٌ) ةالنقدٌ غٌر المصروفات عناصر تجدٌد -1
  ةالعالق ذات صولاأل ةلكاف طفاءواإل ستهالكاإل خاص

 داخل تمت التً النشاطات لمختلف ةالنقدٌ العملٌات ظهارإ -2
  المركز ةقابم ةتظهر لما خالفا ةالمالٌ ةالسن وخالل ؤةالمنش
 لهذه فقط ةصدراأل ظهارإ فً والمتمثل الدخل ةقابم وأ المالً

  النشاطات

 نهاٌتها وفً ةالفتر ةبداٌ فً النقد فً التغٌر صافً ظهارإ -3
 ةمترابط مجموعات على ةالنقدٌ التدفقات بنود وتوزٌع
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ثرها على التحلٌل المالًأو ةواقع القوابم المالٌ       

المالٌة القوابم من ةالمتاح المعلومات ةمحدودٌ : ثانٌا

 تقدم والتًأ ةالمنشور المالٌة القوابم على فٌعتمد ؤةالمنش خارج من شخص المحلل ٌكون ةفعاد 
 معلومات هناك نؤب علما المعلومات هذه فً كثرأ والتوسعأ بالتعمق له ٌسمح فال له
 ال التً ؤةبالمنش ةالخاص سراراأل من لكنها المالً للتحلٌل ةعالٌ ةهمٌأو ةقٌم ذات ضافٌهإ

  بها لهم المصرح غٌر علٌها ٌطلع وال نشرها ٌتم

 لالصول ةستبدالٌاإل القٌم غفالإ : ثالثا

 للقٌم ولٌس ةالمحاسبٌ المباديء حسب وذلك ةالدفترٌ بقٌمتها ةالمالٌ القوابم فً القٌم تظهر
 فً ولكن ةالمستقر ةقتصادٌاإل الظروف ضل فً مقبول وهذا ةحاللٌاإل وأ ةستبدالٌاإل
  ةالفابد عدٌم مراأل هذا ٌصبح التضخم ةحال

  ةالمالٌ القوابم عدادإ ةبلحظ المالً التحلٌل ارتباط  : رابعا

 بقٌاس التحلٌل من ٌستفاد وبالتالً العمل عن ستتوقف ؤةالمنش نؤك محدد تارٌخ فً تعد فالقوابم
 صفٌت وأ العمل عن توقفت لو كما السداد على ؤةنشمال ةوقدر ةوربحٌ ةوسٌول ةكفاٌ
  عمالهاأ
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الخامسالفصل 

التحلٌل المالً

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa117



موضوعات الفصل 

ةمفهوم التحلٌل المالً ودوره لدى اإلدارة المالٌ•

أهداف التحلٌل المالً واستخداماته•

من التحلٌل المالً  ةالجهات المستفٌد•

أدوات التحلٌل المالً •

أنواع التحلٌل المالً •
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 بٌنها فٌما رتباطاتواإل المالٌة للبٌانات تفصٌلٌة دراسة هو

 سباباأل لتفسٌر ولةامح فً مدلوالتها حول سبلةاأل ثارةإو

 علٌها هً التً بالكمٌات البٌانات هذه ظهور إلى دتأ التً

 السٌاسات فً والقوه الضعف نقاط كتشافإ على ٌساعد مما

 ظهارهاإ فً المشروع ٌعمل التً ةنتاجٌواإل ةوالبٌعٌ ةالمالٌ

  ةالمالٌ النواحً على تخطٌط وضع ثم منو

 ةالقابم والعالقات رتباطاتاإل طبٌعة لمعرفة ةفعال وسٌلة فهو

 خصومه ومفردات صولهأ ومفردات المشروع عناصر بٌن

  ومصروفاته ٌراداتهإو

التحلٌل المالً مفهومه ودوره 
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 قرارات فً إلستخدامها المالً التحلٌل معلومات إلى واألفراد الجهات من كثٌر تحتاج

واإلقراض اإلستثمار

 المركز مستوٌات جمٌع فً القرارات اتخاذ عملٌة جوهر من المالً التحلٌل وٌعتبر   -

 اإلستثمار قرار إلتخاذ إلٌها ،فٌحتاج المالً

اإلقراض قرار إلتخاذ إلٌها ٌحتاج والبنك-

االبتمان منح لتقرٌر إلٌها ٌحتاج والمعدات للبضابع والمورد-

 ٌعملون التً للمنشؤة المالً المركز على للوقوف إلٌها ٌحتاجون ومنظماتهم والعمال-

  أرباحها ومعرفة فٌها

 وجهات سلطات إلٌها تحتاج حٌث المالً وضعها وتحلٌل العامة للمنشآت بالنسبه-

 داءأل والتقٌٌم ةالمتابع بوظٌفة للقٌام تحتاجها الدولة ومإسسات ةوالرقاب اإلشراف

 لتلك ةالموضوع والبرامج الخطط تنفٌذ من والتحقق المجتمع فً ةالعام تآالمنش

 .المتعددة واإلدارات قسامواأل الوحدات

 التحلٌالت ٌستخدم التً طرافاأل همأ المشروع أو المإسسة فً المالٌة ةارداإل وتبقى-

  وبٌاناتها المالٌة

التحلٌل المالً مفهومه ودوره 
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 النقاط إلى نتباهاإل وتوجٌه سبلةاأل ثارةإ هو المالً التحلٌل ستعمالإ من الهدف

 شكل على تًؤت ما غالبا التً الحلول لوضع ةالدراس تستوجب التً ةالحساس

 المنشؤة تطبقها ةوعام ةوبٌعٌ ةنتاجٌإو مالٌة سٌاسات

 تقدٌم من ٌمنعه ال هذا ولكن المالً المحلل مسإولٌه من لٌست السٌاسات وضع نإ

 سبلهباأل تنطلق جاباتإو حلول من علٌه خبرته تدله بما والتوصٌات قتراحاتاإل

. المالً التحلٌل ٌبرزها التً

 تحدٌد من التحلٌل نتابج على ٌطلع الذي المدٌر تمكٌن فً كثٌرا تفٌد التساإالت ثارةإ

 من ٌمكن وبالتالً بها ٌعمل التً ةأللمنش والحاضر الماضً فً داءاأل ةدرج

 الماضً نجازاتإ ضوء فً للمستقبل تخطٌط عمل

أهداف التحلٌل المالً 
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اعتعًبالد انتحهٍم انًبنً

التخطٌط المالً للمنشاة  -1

عداد التنبإات المالٌة إ -2

قٌاس الربحٌه للمنشؤة وقٌاس سٌولتها  -3

الرقابه المالٌة  -4

تقٌٌم مدى كفاءة اإلدارة فً المنشؤة  -5

(صحابها أ) ظهار مدى نجاح المنشؤة لمالكٌها إ -6

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa122



 فً ةالمختلف المالٌة ةالقابم بنود بٌن ةالكمٌ العالقات ةدراس هو: سًأالر التحلٌل1.

 تلك فً المنشؤة أداء تقٌٌم على وٌساعد والثبات بالسكون وتصف معٌن تارٌخ

 بالتحلٌل ٌدعم ألن ةبحاج ٌظل ولكن ةوالقو الضعف نواحً كتشافإو الفتره

النسبً المركز ستخراجإوب فقًاأل

 تتبع يأ الزمن بمرور المالٌة ةالقابم بنود من بند كل ةدراس : فقًاأل التحلٌل2.

 ٌبٌن ألنه دٌنامٌكً تحلٌل هو . الزمن بمرور نقصان أو زٌادة البند هذا حركه

 المالٌة النسب حاله فً وٌستخدم حدثت التً التغٌٌرات

       

نواع التحلٌل المالً أ
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 بالنسب بالمنشؤة ةالخاص النسب ةمقارن طرٌق عن ٌتم : النسبً المركز استخراج .3

  اكتشاف إلى ةالمقارن هذه وتإدي المنشؤة إلٌها تنتمً التً ةالصناع فً ةالسابد

  من ةدارلإل ٌمكن وعندها الصناعه فً سابد هو عما المنشؤة نحرافاتإ

  لمثٌالتها بالنسبه المنشؤة داءأ تقٌٌمأ-

 لمثٌالتها ةبالنسب ةالمختلف صولهاأ فً المنشؤة ةربحٌ تقٌٌمب-

 فً مثٌالتها وبٌن بٌنها التوازن لتحقٌق ةالالزم ةالتصحٌحٌ جراءاتاإل تخاذإت-

 إلٌها تنتمً التً ةالصناع
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أعبنٍت انتحهٍم 
ساسٌتٌن ومجموعتٌن مساعدتٌن أمجموعتٌن 

:ساسٌتٌن المجموعتٌن األ

التحلٌل المقارن للقوابم المالٌة 1.

النسب المالٌة 2.

المجموعتٌن المساعدتٌن 

ةرقام القٌاسٌاأل1.

العام للنسب   ةتجاواإل ةوالمنحنٌات البٌانٌ ةالسالسل الزمن2ٌ.

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa125



:يٍ انتحهٍم انًبنً حانجٓبد انًغتفٍذ
 ابتداءا المنشؤة فً ةالمختلف ةدارٌاإل المستوٌات هم : المنشؤة داخل من المستفٌدون -1

 ومدٌري العام، والمدٌر اإلدارة بمجلس مرورا اإلدارة مجلس ربٌس من

الخ... االقسام ورإساء اإلدارات

  فً التحلٌل نتابج تستخدم

 ةالرشٌد القرارات تخاذإو والتقوٌم والتخطٌط ةالرقابأ-

 ةشامل ةبصور المنشؤة داءؤب تتعلق ، كمٌه مالٌة مإشرات على الحصولب-

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa126



:يٍ انتحهٍم انًبنً حانجٓبد انًغتفٍذ
طراف من خارج المنشؤة التً تتعامل مع األ ةكاف: المستفٌدون من خارج المنشاة  -2

:نتابج التحلٌل المالً الخاص بالمنشؤة وٌمكن تقسٌمهم إلى

بالمنشؤة  ةالمستفٌدون ممن ترتبط مصالحهم مباشرأ-

وهم المستثمرون الحالٌون : المساهمون •

المستثمرون المتوقعون فً المستقبل •

المقرضون •

السندات  ةالدابنون التجارٌون وحمل•

مدقق الحسابات والموظفون والعاملون فً المنشؤة •

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa127



:يٍ انتحهٍم انًبنً حانجٓبد انًغتفٍذ
  ةمباشر غٌر بصورة بالمنشؤة مصالحهم ترتبط ممن المستفٌدون - ب

 شكل أو ةبدق تحدٌدها ٌصعب ةبرابط هتماماتإو مصالح تربطهم الذٌن المستفٌدون

 بشكل عمالهمأ على تإثر قرارات علٌها ٌبنى التحلٌل على بناء هنأ الإ محدد

  مثل مستمر

 ةالحكومٌ ةالرقابٌ ةجهزاأل•

(البورصات) المالً سلوباأل•

 ةالغربٌ ةجهزواأل ةالحكومٌ التخطٌط ةجهزأ•

  المختصون والباحثون العملً البحث مراكز•

 ةقتصادٌاإل ةالصحاف•

ةالتجارٌ والغرف ةالصناعٌ الغرف مجلس•
By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa128



أدٔاد انتحهٍم انًبنً
: وهً المالٌة القوابم ةوخاص للمنشؤة ةالمحاسبٌ السجالت هً

 تصور : ةالعمومٌ ةالمٌزانٌ المحاسبون ٌسمٌها ما أو المالً المركز ةقابم1.

  معٌن تارٌخ فً علٌه كانت كما للمنشؤة المالٌة األوضاع

 وٌمثل والخسابر رباحاأل حساب أو الدخل قابمه وهً : عمالاأل نتابج قابمه2.

 ةزمنٌ ةفتر خالل ةخسار من تحملته ما أو ربح من المنشؤة حققته ما رصٌد

ةالمحاسبٌ ةالفتر تسمى محددة

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa129



: ةة بموجب الخطوات التالٌأٌتم التحلٌل المالً للمنش

تحدٌد الهدف من التحلٌل 1.

التً سٌتم تحلٌلها  ةالزمنٌ ةتحدٌد الفتر2.

  ةللهدف المراد تحقٌق ةختٌار المعلومات المالبمإ3.

سالٌب التحلٌل أسلوب المالبم من ختٌار األإ4.

ختٌاره إسلوب التحلٌل الذي تم أالمعلومات بمقتضى  ةمعالج5.

ختٌار المعٌار المالبم لقٌاس النتابج علٌه إ6.

عن المعٌار المستعمل  ؤةشننحراف المإتجاه وإتحدٌد مدى و7.

ةجذورها الحقٌقٌ ذلك الوضع إلى دت إلىأتتبع العوامل التً 8.

ستنتاج المناسب من عملٌات التحلٌل اإل9.

ةقتراح الحلول المالبمإالتوصٌات ووضع  10

خطوات التحلٌل المالً

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa130



يٍ انزي ٌقٕو ثعًهٍخ انتحهٍم انًبنً ؟ ٔنًبرا؟
هم ألٌه ومن إمن داخل المنشؤة وخارجها كل لغرض معٌن تسعى  ةتقوم فبات متعدد

هذه الفبات 

المدٌر المالً 1.

جل الدابنون للدٌن القصٌر األ2.

الدابنون للدٌن طوٌل االجل3.

المستثمرون 4.

المالٌة   ةبٌوت الخبر5.

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa131



 

الفصل السادس

م المالٌة بتحلٌل القوا

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa132



موضوعات الفصل 

امالٌ ةوالصناعٌ ةتحلٌل المنشؤة التجارٌ•

التنبإ بالمبٌعات •

المنشؤة لألموال  ةالتنبإ بمدى حاج•

التنبإ والتخطٌط المالً •

  ارباح والتخطٌط لهالتنبإ باأل•

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa133



انًعهٕيبد انضشٔسٌّ نهتحهٍم انًبنً
 ونظرا عمالهاأ وقابمة نٌاتهاامٌز دراسة المالٌة الشركة نٌاتامكإ على للتعرف ٌلزم

 ةواحد ةمالٌ ةفتر عن تعد عمالاأل وقابمة معٌن تارٌخ فً تعدالمٌزانٌة ألن
 ٌراداتاإل عناصر ٌستبعد أن على السنوات من لعددالمٌزانٌة دراسة فاستلزم

 عن ةمختلف مصادر من الدراسة سنوات من ةسن يأ فً تؤنش التً والمصروفات
: أن المحلل على ٌجب المالً التحلٌل جراءإ وقبل ةللشرك ساسًاأل النشاط

  حٌث من المحاسبٌة المباديء تطبٌق فً الشركة تتبعها التً سالٌباأل ٌعرف1.
 السلعً المخزون وتقٌٌم والمخصصات هالكاتاإل حتسابإ

(ستهالكاإل) تفاصٌل ٌعرف2.

 نتظامإ بشؤن مالحظات من ٌكون قد مما الحسابات مراقب تقرٌر على ٌطلع3.
 المخصصات ةكفاٌ ومدى المٌزانٌة فً ةالمتبع ةالحسابٌ سسواأل الحسابات
 المختلفه غراضلأل ةالمكون

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa134



عبط انتحهٍم انًبنً انحذٌث  أٌ بٌ يٍ انتحهٍم ٌكَٕبٌ انُٕعاْز

 

التحلٌل األفقً والرأسً للقوابم المالٌة

نانقص أو ةزٌاد سواء القابمة بنود من بند كل سلوك دراسة على األفقً التحلٌل ٌنطوي 
 .تمت التً التغٌرات ٌبٌن ألنه بالدٌنامٌكٌه التحلٌل هذا ٌتصف ، الزمن مرور مع البند هذا

-: األفقً التحلٌل قاعده

 ساساأل سنه فً البند نفس قٌمه على بند كل قٌمه قسمه
النسبً التغٌر ٌجادوإل

 ثم خرىأل سنه من (والخصوم األصول)المٌزانٌة بنود من بند كل بٌن الفرق نجد : للمٌزانٌة
%100 ب الناتج بضرب نقوم ثم ساساأل سنه فً البند قٌمة على الفرق ةبقسم نقوم

 ةبقسم نقوم ثم ألخرى سنه من الدخل قابمة بنود من بند كل بٌن الفرق نجد : الدخل لقابمة
%100 ب الناتج بضرب نقوم ثم ساساأل سنه فً البند قٌمة على الفرق

التغٌر نسبة =X 100%  (االساس سنه/الفرق)

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa135



القابمة ةالكمٌ العالقات دراسة على الرأسً التحلٌل ٌنطوي 
 بالسكون التحلٌل هذا ٌتصف معٌن تارٌخ فً العناصر بٌن

. والثبات

-:المٌزانٌة فً الرأسً التحلٌل ةقاعد

 الناتج ثم األصول مجموع على المٌزانٌة بنود من بند كل بقسمه نقوم
%100 ـب ٌضرب

-: الدخل قابمة فً الرأسً التحلٌل ةقاعد

 المبٌعات ٌرادإ صافً على الدخل قابمة بنود من بند كل بقسمه نقوم
%100 ـب ٌضرب الناتج ثم

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa136



انتحهٍم انًقبسٌ نجُٕد انًٍضاٍَخ
 أو الزٌاده طرٌق عن وعملٌاتها بنشاطها الشركة قٌام على المترتبه ثاراأل تعكس

 ةمقارن خالل من ةالملكٌ وحقوق والخصوم األصول بنود فً انالنقص
 ةزمنٌ ةمد ةونهاٌ ةبداٌ فً الشركة نفس نٌاتامٌز

من مجموعات أو العناصر، نفس تجاهإل دراسة هو المقارنه المٌزانٌة تحلٌل 
 مختلفه توارٌخ فً الشركة لنفس كثرأ أو عمومٌتٌن نٌتٌنامٌز فً العناصر
 ةالمختلف التوارٌخ فً رقاماأل لهذه ةالمحسوب ةالمبوٌ النسب تجاهإ دراسة وكذلك

فً مبلغا ٌظهر الذي الحساب أو البند أن ةمالحظ ٌنبغً النسب حساب وعند 
 هً للنقص ةالمئوٌ ةالنسب نإف ةالتالٌ ةالسن فً ٌظهر وال ساساأل ةسن

 ةسن فً ةمعٌن حسابات فً مبلغ يأ ظهور عدم ةحال فً ماأ 100%
 ةالمئوٌ ةالنسب حساب ٌمكن فال ةالتالٌ ةالسن فً ةل ةقٌم وجود مع ساساأل
  ظهارهاإ أو

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa137



انتحهٍم انًقبسٌ نجُٕد انًٍضاٍَخ
:أهمٌته

  وتقدمها الشركة بتطور ٌتعلق رأي تشكٌل عند كبٌره قٌمه له -

التغٌرات بسبب كثرأ أو مختلفٌن بتارٌخٌن ولكن السابقه المعلومات تظهر -

بسبب هً محاسبٌة ةفتر خالل ةنٌاللمٌز المختلفه البنود فً تحدث التً التغٌرات  

والخسابر االرباح -1

جدٌده أصول على الحصول  -2

  نقدٌه إلى األصول تحوٌل  -3

....... تخفٌضه أو ةزٌاد ، سدادها أو االلتزامات ةزٌاد -4

 لكل ةالمختلف تجاهاتاإل تصوٌر على المحلل ةمقدر فً المقارن التحلٌل أهمٌة اٌضا وتظهر -
 ةكوحد كلها ةللشرك وكذلك الشركة نباجو من نباج

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa138



انتحهٍم انًقبسٌ نجُٕد انًٍضاٍَخ

 المتغٌرات وحساب ةالمقارن ةالمٌزاٌن عدادإ من األنتهاء وبعد -

 ستعراضإ التحلٌل ةبعملٌ القابم على ةالمبوٌ وبالنسب بالدٌنار

 تغٌرا ظهرتأ التً والعناصر الحسابات ختٌارإ ثم البنود كل

 على كال التغٌٌرات هذه ولاٌتن أن وعلٌه دراستها فً خذؤوٌ

 ةمباشر ةعالق وجود ةحال فً خراآل البعض وبعضها حدة

 ٌعتبر حدوثها ناك ذاإ وعما التغٌٌرات سبابأ ٌحدد لكً بٌنهم

. ال مأ فً ومرغوبا مرضٌا مراأ

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa139



2000و لعام 1999شركه لعام التحلٌل االفقً لمٌزانٌتٌن ل

19992000البند

%النسبه المبلغ المبلغ

342000375000110  صافً االصول الثابته

950007600080النقدٌه

128000174000136ذمم مدٌنه 

57200112000196مخزون 

280200362000129مجموع االصول المتداوله 

622200737000119اجمالً االصول

120000190000158دابنون

600005600093اوراق دفع

180000246000137مجموع االلتزامات المتداوله

103000146200142االلتزامات الثابته 

283000392200139مجموع االلتزامات 

حقوق الملكٌه 

278000282900102رأس المال 

6120061900101ارباح محتجزه

339200344800102حقوق الملكٌه  مجموع

622200737000118اجمالً حقوق الملكٌه وااللتزامات 
By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa140



مقدار الزٌاده أو 31/12/199531/12/1996البٌأن

لعام  النقص

1995

ثم 1995على الكمٌه فً سنه  نسبه التغٌٌر نقسم التغٌٌر

%100نضرب ب 

%X100((=%50  )(20000÷10000)(10000)2000010000النقدٌه 

(%40)(20000)5000030000مالٌه متدأوله أوراق

%30000400001000033,3ذمم مدٌنه

%50000600001000020مخزون سلعً

%3000003600006000020األصول الثابته اجمالً

%2000025(100000)(80000)مخصص االستهالك

220000260000صافً األصول الثابته

370000400000مجموع األصول

%40(8000)2000012000ذمم دابنه

(%33,3)(10000)3000020000أوراق دفع

%2000028000800040قروض قصٌر االجل

%1200001400002000016,7طوٌله االجل قروض

-2000020000اسهم ممتازه

-100000100000اسهم عادٌه

%60000800002000033,3االرباح المحتجزه

370000400000مجموع الخصوم وحقوق الملكٌه
By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

الفرق النسبًاٌجاد 
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لمٌزانٌه شركه  لعامٌن  التحلٌل الرأسً

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

  النسبه31/12/1996%النسبه  31/12/1995البٌأن

%100002.5%200005.4النقدٌه 

%300007.5%5000013.5مالٌه متدأوله أوراق

%4000010%300008.1ذمم مدٌنه

%6000015%5000013.5مخزون سلعً

%36000090%30000081.1األصول الثابته اجمالً

%25(100000)%21.6(80000)مخصص االستهالك

%26000065%22000059.5صافً األصول الثابته

%400000100%370000100مجموع األصول

%120003%200005.4ذمم دابنه

%200005%300008.1أوراق دفع

%280007%200005.4قروض قصٌر االجل

%14000035%12000032.4طوٌله االجل قروض

%200005%200005.4اسهم ممتازه

%10000025%10000027اسهم عادٌه

%8000020%6000016.2االرباح المحتجزه

%400000100%370000100مجموع الخصوم وحقوق الملكٌه
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اعذاد قبئًخ انًصبدس ٔاالعتخذايبد
 حدىإ تقوم فعندما البنوك عند ةوخاص ستعمالاإل شابعه هً

 ةبحاج البنك نإف التجاري البنك من قروض بطلب الشركات
 لدى ةمتوفر نتاك التً موالاأل استخدامات على للتعرف
 ستسدد وكٌف ةالجدٌد موالاأل ستستخدم وكٌف الشركة
  ستخداماتواإل المصادر قابمة خالل من وذلك القروض

 المركز على طرأ ما تبٌن التً القوابم همأ من تعتبر : أهمٌتها
 الممثله القٌم على اعتمادا ةمعٌن فترات أو ةفتر خالل المالً
 التغٌرات لصافً

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa143



خطوات اعداد قابمة المصادر واالستخدامات    

  معٌنه زمنٌه فتره خالل حدثت التً العمومٌه المٌزانٌة بنود فً التغٌٌرات رصد : األولى الخطوه

 إلى التغٌٌرات هذه تصنٌف فٌها وٌتم واستخداماتها موالاأل مصادر مةئقا عدادإ : الثأنٌه الخطوه

: التالٌه للقاعده طبقا موالاأل واستخدامات مصارد

 من تتكون االموال مصادر :أوال

النقدٌه فٌها بما األصول فً النقص1.

 الخصوم فً الزٌاده2.

  الملكٌه حقوق فً الزٌاده3.

الربح فً زٌاده4.

: من تتكون االموال استخدامات : ثأنٌا

 األصول فً الزٌاده1.

 الخصوم فً النقص2.

 الملكٌه حقوق فً األنخفاض3.

 الخساره4.

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa144



نٌه مقارنه لشركه  امٌز

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

استخدامات االموالمصارد االموال31/12/199531/12/1996البٌأن

200001000010000النقدٌه 

500003000020000مالٌه متدأوله أوراق

300004000010000ذمم مدٌنه

500006000010000مخزون سلعً

30000036000060000األصول الثابته اجمالً

20000(100000)(80000)مخصص االستهالك

220000260000صافً األصول الثابته

370000400000مجموع األصول

20000120008000ذمم دابنه

300002000010000أوراق دفع

20000280008000قروض قصٌر االجل

12000014000020000طوٌله االجل قروض

--2000020000اسهم ممتازه

--100000100000اسهم عادٌه

600008000020000االرباح المحتجزه

3700004000009800098000مجموع الخصوم وحقوق الملكٌه
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لشركه  1996مصادر واالستخدامات لعام النسبٌة للقابمة ال

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

النسبه المئوٌهالقٌمه البٌأن

التوضٌح                                 : االستخدامات

X 100(98000÷ 10000)              % 1000010.2الزٌاده فً الذمم المدٌنه 

X 100(98000÷ 10000)%               1000010.2فً المخزون السلعً االستثمار

X 100(98000÷60000)                  6000061.2التوسع فً األصول

X 100(98000÷ 8000)                    80008.2النقص فً الذمم الدابنه 

X 100(98000÷ 10000)                  1000010.2النقص فً أوراق الدفع

%98000100مجموع االستخدامات

: المصادر

X 100(98000÷ 10000)%                1000010.2النقص فً النقدٌه المحتفظ بها 

X 100(98000÷ 20000)%                2000020.4بٌع أوراق نقدٌه متدأوله 

X 100(98000÷ 20000)%                2000020.4االستهالك الزٌاده فً مخصص

X 100(98000÷ 8000)%                  80008.2الزٌاده فً قروض قصٌرة االجل

X 100(98000÷ 20000)%                2000020.4الزٌاده فً القروض طوٌلة االجل

X 100(98000÷ 20000)%                 2000020.4فً االرباح المحتجزه الزٌاده

%98000100مصادر االموال مجموع 
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موالتحلٌل مصادر واستخدامات األ

 نابٌ بهدف النسبٌه همٌهاأل حسب واستخداماتها موالاأل مصادر قابمة ترتٌب اعاده ٌتم

 المال سأور والخصوم األصول عناصر بٌن موالاأل ةحرك من الناتج التغٌر صافً

  تالٌٌن تارٌخٌن فً نٌتنامٌز بٌن المقارنه عند

 للمحلل وٌعطً الشركة منها نًاتع التً المشاكل تحدٌد فً التحلٌل من النوع هذا وٌساعد

  الشركة دارةإ فً الضعف نقاط معرفة على القدره

 ةسبلاأل على ةجاباإل ٌمكن ذإ المالً التحلٌل فً الهامه القوابم من القابمة هذه وتعتبر

  : ةالتالٌ

؟ ةالمستثمر موالاأل فً دارهاإل تصرفت كٌف-

؟ قتراضباإل المرتبطه الشركة بالتزامات الوفاء دارهاإل تستطٌع هل-

؟  ةللشرك ضافٌهإ أموال تولٌد إلى األموال استخدام أدى هل-
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لقابمة المصادر واالستخدامات ةالنسبٌ ةهمٌاأل

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

النسبه المئوٌهالقٌمه البٌأن

                            : االستخدامات

%1000010.2الزٌاده فً الذمم المدٌنه 

%1000010,2فً المخزون السلعً االستثمار

%6000061.2التوسع فً األصول

%80008,2النقص فً الذمم الدابنه 

%1000010.2النقص فً أوراق الدفع

%98000100مجموع االستخدامات

: المصادر

%1000010.2النقص فً النقدٌه المحتفظ بها 

%2000020.4بٌع أوراق نقدٌه متدأوله 

%2000020.4االستهالك الزٌاده فً مخصص

%80008.2الزٌاده فً قروض قصٌرة االجل

%2000020.4الزٌاده فً القروض طوٌلة االجل

%2000020.4فً االرباح المحتجزه الزٌاده

%98000100مصادر االموال مجموع 
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همٌه النسبٌه لقابمة المصادر واالستخداماتاأل

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

النسبه المئوٌهالقٌمه البٌأن

                            : االستخدامات

%6000061.2التوسع فً األصول

%1000010.2الزٌاده فً الذمم المدٌنه 

%1000010.2فً المخزون السلعً االستثمار

%1000010.2النقص فً أوراق الدفع

%80008.2النقص فً الذمم الدابنه 

%98000100مجموع االستخدامات

: المصادر

%2000020.4بٌع أوراق نقدٌه متدأوله 

%2000020.4االستهالك الزٌاده فً مخصص

%2000020.4الزٌاده فً القروض طوٌلة االجل

%2000020.4فً االرباح المحتجزه الزٌاده

%1000010.2النقص فً النقدٌه المحتفظ بها 

%80008.2الزٌاده فً قروض قصٌرة االجل

%98000100مصادر االموال مجموع 
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قابمة الدخل المقارن 

 زمنٌه فتره خالل الشركة عملٌات عن الناتجه الخساره أو للربح الصافً المقارن الدخل قائمة تظهر

 سنه من القائمة عناصر عن تحدث التً والتغٌٌرات ، المحاسبٌة السنه تكون ما ةعاد معٌنه

 راسٌا أو افقٌا ٌمكن المقارن الدخل قائمة تحلٌل. مئوٌه نسب أو مبالغ بشكل خرىأل

الربح صافً على تؤثر التً العوامل فً التغٌر معدل ٌبٌن : األفقً التحلٌل

 علٌها ٌركز ثم النقص أو بالزٌاده سواء هامه تغٌرات تظهر التً العناصر باختبار المحلل ٌقوم

 نستخدم فأننا النسبً التغٌر معرفه ردناأ فاذا حدوثها اسباب إلى ٌصل لكً ودراسته اهتمامه

 الرأسً التحلٌل

 عنصر فكل المٌزانٌة لبنود النسبٌه همٌهاأل قائمة تشبه خاصه قائمة اعداد ٌستلزم : الرأسً التحلٌل

 المبٌعات صافً وهو الأ المجموع إلى ٌنسب القائمة عناصر من

 وتحقٌق أنتاج على تعمل التً والعوامل العناصر بٌن المبٌعات اٌرادات توزٌع ٌظهر الرأسً لتحلٌل

 عناصر من عنصر كل كأن اذا عما للتعرف مئوٌه نسبه كل بدراسة المحلل وٌقوم المبٌعات هذه

  الالزم من اقل أو طبٌعً أو الالزم من اكثر المصروفات
100   ×             العنصر قيمة

                                                                                          املبيعات إيراد صافى

 األفقً ثم الرأسً التحلٌل باعداد أوال نقوم 
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قابمة الدخل المقارن

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

التغٌر(لفرق)19931994البٌأن

%%%النسٌهالقٌمه%النسبهالقٌمه

10900100114001005004.6صافً المبٌعات

632058660057.92804.4تكلفه البضاعه المباعه :  ٌخصم

1801.62001.82011.1(فً المشروعات الصناعٌه)االهالك: 

440040.4460040.42004.6مجمل الربح

263024.12730241003.8(االدارٌه والعمومٌه والبٌعٌه المصروفات:ٌخصم

----(فً المشروعات التجارٌه) االهالك:

176516.2187016.41056صافً التشغٌل

800.71000.92025ٌخصم فوابد مدفوعه 

168515.5177015.5855.1الربح قبل دفع الضرابب صافً

1000.91201,12020ٌخصم مخصص الضرابب

158514.5165014.5654.1صافً الربح قبل البنود الغٌر عادٌه 

150.1500.435233غٌر عادٌه اٌرادات

--200.2--مصروفات غٌر عادٌه

160014.7168014.7805صافً الربح بعد البنود الغٌر العادٌه

150013.8158013.9805.3 ٌخصم توزٌعات االرباح

--1000.91000.9االرباح المحتجزه
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عداد قابمة تدفق االموالإخطوات 

  متتالٌتن نٌتٌنامٌز استخدام االموال تدفق قائمة اعداد ٌستلزم

: التالٌه الخطوات من تتكون ةسهل ةبطرٌق موالاأل قائمة عدادإ ٌمكن

عمودي شكل فً ٌتنانالمٌز ةكتاب وٌعاد ةعمدأ خمسه من مالٌه قائمة تصور1.

 فً قٌمته من السابقه المالٌة ةالسن فً العنصر ةقٌم بطرح مطلقه ةمالٌ ةكقٌم المالً التغٌر صافً ٌجادإ2.

. االحقه السنه

 فٌها تغٌر كل ناك ذاإ ما ساسأ على الملكٌه وحقوق والخصوم األصول عناصر فً التغٌرات صافً تصنٌف3.

: قسمٌن إلى تنقسم ثم ومن لها استخداما أو مواللأل  موردا ٌمثل

 الملكٌه حقوق فً الزٌاده-3 الخصوم فً الزٌاده -2 األصول فً النقص -1 : االموال مواردأ-

  الملكٌه حقوق فً النقص _3 الخصوم فً النقص_2 األصول فً الزٌاده -1 :االموال استخدامات -ب

 وتحدٌد النتائج الستخالص مئوٌه نسب إلى تحوٌله ٌتم مالٌه واستخدامات مصادر إلى التغٌر صافً تصنٌف بعد .4

 عناصر من عنصر لكل النسبٌه لالهمٌه وفقا مباشره بصوره االموال حركه على اثرت التً العومل

 بٌن للمقارنه المختلفه االستخدام مجاالت على ، المالٌة الموارد توزٌع ونمط ، المالٌة ،الموارد االستخدامات

 المالٌة والسٌوله رباحاأل على ذلك واثر ستخداماإل مجال وطبٌعه المالٌة الموارد طبٌعه
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خطوات اعداد قابمة الموارد الكلٌه

 قابمة على التالٌه التعدٌالت اجراء بعد المالً المركز عناصر فً تحدث التً التغٌٌرات القابمة هذه تعكس

  الدخل

 الٌه ٌضاف بحٌث القابمة فً الظاهر الربح صافً ٌعدل : المعدل ( الخساره) الربح صافً استخراج1.

 تعدٌله ٌتم تحصٌله تعثر ثابت اصل بٌع وعند . والمخصصات االهالك مثل مالٌه الغٌر المصروفات

 االموال وقتها الربح على وٌطلق الضرابب بعد الربح صافً إلى الخساره اضافه أو الربح بخصم

 العملٌات من المتولده

سابقا المذكوره عدا لالموال الموارد تمثل التً المٌزانٌة بنود فً المالٌة التغٌرات تحدٌد2.

االموال مصادر اجمالً إلى لنصل السابقٌن البندٌن ٌجمع3.

  لالموال استخداما تمثل والتً المٌزانٌة بنود فً المالٌة التغٌرات تحسب4.

  الموزعه االرباح قٌمة تحدد5.

االستخدامات اجمالً إلى لنصل 5 و 4 البند ٌجمع6.
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موالتقٌٌم كفاءة استخدام مصادر األ

موال بالشركة وهما ما بٌن  ٌمكن االعتماد على مإشرٌن لتقٌٌم كفاءة استخدام مصادر األ

ٌدل هذا المإشر على ما ٌلً ( 1.5و  1)

وي واحد اترتفع كفاءة استخدام الموارد المالٌة كلما ارتفعت قٌمه هذا المإشر لتس1.

ونصف 

تنخفض كفاءة االستخدام للموارد المالٌة كلما زادت قٌمة هذا المإشر عن واحد 2.

ونصف 

موال المستثمره رتفاع استخدام الموارد المالٌة إلى زٌاده معدل العابد على األإٌإدي 3.
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تقٌٌم كفاءة استخدام مصادر االموال

موال المعاد استثمارها تشٌر إلى نسبه األ

 نتاك كلما المستثمره موالاأل على العابد ومعدل استثمارها المعاد موالاأل نسبه ترتفع1.

 لمعدل قلاأل على وٌهامس النسبه هذه تكون أن وٌفضل % 10 و 8 بٌن تترواح النسبه

  جلاأل ةقصٌر القروض على الفابده

 ربح تحقٌق على الشركة ةقدر ةزٌاد إلى المالٌة الموارد استخدام كفاءة ارتفاع ٌإدي2.

  المستثمره موالاأل على ةوزٌاد

 المعاد موالاأل ةنسب ،ارتفاع ةللشرك ةالذاتٌ ةالتموٌلٌ ةالقدر رتفاعإ على ٌترتب3.

  من المحتجز الفابض ةفاعلٌ ةوزٌاد ةالجارٌ عملٌاتها ةربحٌ ةلزٌاد ةكنتٌج استثمارها

  القروض ةوبخاص ةالخارجٌ التموٌل لمصادر المالٌة عباءاأل من والحد رباحهاأ
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تحلٌل المنشؤة التجارٌه أو الصناعٌه مالٌه 

  المنشؤه تحلٌل غراضأ

 ،التنبإ األصول استخدام ،تقٌٌم األنجاز كفاءة تقٌٌم : وأهمها داخلٌه ادارٌه لغاٌات -1

 المالٌة االمور ،تخطٌط النقدٌه واالحتٌاجات النقدي والمركز واالرباح بالمبٌعات

 ادت التً الحقٌقٌه االسباب لمعرفه المالٌة ،الرقابه التقدٌرٌه القوابم طرٌق عن المختلفه

 وتحصٌل االبتمؤن منح سٌاسات من) المتبعه المنشؤه سٌاسات ،تقٌٌم لحدوثها

(... التخزٌن السداد،وسٌاسه النقود،وسٌاسه

 والبنك المصرف من خبراء الغرض بهذا ٌقوم : اقراضها لغاٌات المنشأة تحلٌل -2

 إلى المنشؤه حاجه تحلٌل إلى التحلٌل هذا وٌهدف المنشؤة ستقرض التً والجهه

  الوفاء فً ورغبتها الوفاء على وقدرتها االقتراض

 الهٌبات أو االشخاص التحلٌل بهذا ٌقوم : اسهمها فً االستثمار لغاٌات المنشأه تحلٌل -3

 االسهم تحلٌل خالل من ذلك وٌتم االستثمار لغاٌات المنشؤة اسهم شراء فً ترغب التً

 باالحداث تؤثرها ومدى وثباتها المنشؤه وعالمٌه االجل الطوٌله وااللتزامات واألصول

 العالمٌه
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تقٌٌم المنشؤة عن طرٌق استخدام المعاٌٌر

  االسهم رٌع أو المال راس إلى الموزعه االرباح نسبه أو التدأول نسبه مثل معٌنه ناحٌه فً المنشؤة تقٌٌم ٌتم

: التالٌه المعاٌٌر بؤحد المنشؤة تلك فً النسب هذه ومقارنه....

 المعدالت مع ؤةالمنش هذه مقارنه تتم المطلق النمطً المعٌار بموجب ما شركه تقٌٌم عند :النمطً المعٌار -1

 وٌستوجب التساإل ٌثٌر مراأل نإف واال سلٌما الوضع ٌكون منها قرٌبه أو معها تانك نفإ فٌها السابده

  البحث من المزٌد

  الشركة الٌها تنمتً التً الصناعه فً السابد المعدل يأ : الصناعه معٌار -2

 ٌستخرج ثم الواحده للشركه متتالٌه متعدده لسنوات المعٌنه النسبه استخراج ٌتم : التارٌخً المعٌار -3

 الشركة تقٌٌم فٌتم التارٌخً المعٌار هو المتوسط وهذا السنوات تلك خالل النسبه لهذه الحسابً المتوسط

 لها التارٌخً بالمعٌار ما سنه فً المعٌنه النسبه ٌقارن حٌث بموجبه

 مورفاأل معه متطابقا الشركة فً الوضع ناك نإف الوضعً بالمعٌار الشركة مقارنه ٌتم : الوضعً المعٌار -4

والتصحٌح البحث علٌها الإو جٌده

 النسب هذه اتجاه الكتشاف الحسابً المتوسط استخراج دون السابقه السنوات دراسة ٌتم قد : تجاهاإل -5

  علٌه بناء ةكرالش وتقٌٌم

 ماإ معٌن معٌار بموجب تنازلٌا الشركات ترتٌب بعد للشركه النسبً المركز تحدٌد ٌتم : النسبً المركز -6

 الذي المتسلل الرقم بموجب الشركة تقٌٌم ٌتم بحٌث عام بشكل ماإو الشركة الٌه تنتمً الذي القطاع داخل

للترتٌب المستخدم المعٌار حسب الترتٌب جدول فً علٌها تحصل
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اسس اجراء المقارنه بٌن نتابج التحلٌل

:التحلٌل بنتابح ٌتعلق فٌما الصحٌحه المقارنات جراءإل نامهم ناأساس هناك

 تجهٌز علٌه بناء تم الذي المحاسبً النظام مراجعه إلى األنتباه اي : محاسبٌا المقارنه قاعده توحٌد -1

 من بالتوحٌد االختالف سٌكون واال تحلٌلها المالً المحلل سٌقوم التً االخرى والمعلومات المالٌة القوابم

ستظهر التً االختالفات اسباب

 مقارنتها أو تحلٌلها تمٌس التً تاناالبٌ عنها ستجمع التً الفتره توحٌد اي :زمنٌا المقارنه قاعده توحٌد -2

  الزمنٌه الفتره اختالف بسبب االختالفات تكون فقد ببعض

 لٌس المالً التحلٌل أن شك اي دون ٌعرف وأن المالً التحلٌل طبٌعه ٌدرك أن المالً المحلل على أن كما

  : هما شقٌن من فؤلتت الحقٌقه عن البحث مراحل من مرحله هو نماإو الشركة ألوضاع عالجا

 والمعلومات االرقام ومعالجه التغٌرات واستخراج النسب حساب من وٌتكون نٌكًاالمٌك الشق -1

 هناك ٌكون أن ٌجب االخرى السنوات فً ونتابجها ما سنه فً المنشؤة اعمال نتابج بٌن المقارنه لغاٌاتأ-

 ٌعنً الذي االمر المقارنه تحت السنوات فً المستخدمه والقواعد االسالٌب فً واستمرارٌه تناسق

  المقارنه قبل المحاسبٌة ناتاالبٌ اعداد قواعد

 المتعلقه المحاسبٌة ناتاوالبٌ المعلومات تإخذ أن ٌجب خرىاأل والمنشات ؤةالمنش بٌن المقارنه ٌاتغالب-

 المقارنه تصبح كً ناتاالبٌ هذه تجهٌز تم اساسها على التً القواعد دٌتوح إلى باالضافه جمٌعا بها

 موحده سسأ على مبنٌه وتكون

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa158



 خالل من الٌها التوصل تم التً النتابج فهم  من وٌتكون االستنتاجً الشخصً الشق -2

 الحسابً نٌكًاالمٌك الشق

 ٌجب السابقه االعوام بنتابج االعوام احد فً نفسها المنشاه تحلٌل نتابج مقارنه عندأ-

 سوء أو تحسن على دلٌال ذاته حد فً اعتباره ٌمكن ال بالنسب التغٌر ألن الحذر

  المساهمٌن حقوق على العابد نسبه اال المنشاه فً االحوال

 الزٌاده تمت اذ االحوال تحسن على ٌدل ال ذاته بحد االرباح صافً حجم فً الزٌاده : مثال

المستثمره االموال لزٌاده نتٌجه

 المنشاه تلك الٌها تنتمً التً الصناعه فً الشابعه النتابج عن المنشاه نتابج اختالف نإ -ب

 أنها األولى بالدرجه تعنً بل اكثر أو اقل كفاٌه أو بفاعلٌه تعمل أنها ٌعنً المعنٌه

  بها خاصه وتشغٌلٌه مالٌه سٌاسات على بناء أو مختلفه بصوره تعمل

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa159



(السٌوله والربحٌه)التنبإ والتخطٌط المالً 

: المالً والتخطٌط التنبإ مجاالت أهم

  بالمبٌعات التنبإ1.

(التقدٌرٌه الدخل قابمة) لها والتخطٌط رباحباأل التنبإ2.

  علٌها للحصول والتخطٌط لالموال المنشؤة حاجه بمدى التنبإ3.

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa160



التنبإ بالمبٌعات

 حٌث المالً والتخطٌط المالً التنبإ لموضوع ساسٌهأ نطالقإ قطهنك المبٌعات رقم ٌبرز

 رباحاأل وتقدٌر ستستعمل التً رقاماأل لتقدٌر القطناإل المقدر المبٌعات رقم من ٌتم

. النقدٌه حتٌاجاتواإل

: التالٌه الخطوات بموجب المبٌعات رقم تقدٌر

 اتجاهات أو عالقات اٌه واستغالل دقٌق بشكل المنشؤة فً الماضٌه المبٌعات تحلٌل1.

  المبٌعات رقم تقدٌر فً للمساعده

 التؤثٌر هذا أخذ وبالتالً المنشؤه مبٌعات على تؤثٌر لها التً الخارجٌه العوامل تقدٌر2.

  المبٌعات رقم تقدٌر عند نابالحسب

 تصحٌح أو الماضٌه السنوات فً للمبٌعات الحقٌقً والرقم المقدر الرقم بٌن المقارنه3.

  المقارنه هذه على بناء التنبإ

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa161



رباح والتكالٌف والتخطٌط لها التنبإ باأل

 أو التقدٌرٌه الدخل قابمة نشاءإ طرٌق عن لها والتخطٌط والتكالٌف رباحباأل التنبإ ٌتم

 ٌراداتواإل رباحلأل تخطٌط عن عباره هو والذي التقدٌري والخسابر رباحاأل حساب

  مقبله فتره عن والمصارٌف

 هٌالصناع الشركات ةحال فً نتاجاإل جدول وضع ٌمكن المقدره المبٌعات رقامأ على فبناء

 بنود مختلف تقدٌر ٌتم نتاجاإل تركٌبة من ةالمستخرج والنسب نتاجاإل جدول ومن

 جورواأل الخام المواد مشترٌات فٌها بما ةالمباشر وغٌر ةالمباشر ةالعالق ذات التكالٌف

  ةالمباشر غٌر والتكالٌف الصناعٌه

 إلى التكالٌف هذه ةنسب على تقدٌرها فً عتماداإل فٌتم المباعه الصناعه تكالٌف ماأ

 فً ةالمستخرج النسب من ٌتم كما هؤالمنش فً الماضً فً تسود نتاك التً المبٌعات

 الفوابد ماأ خرىاأل ةالمتنوع والمصارٌف دارٌهاإل والمصارٌف البٌع مصارٌف تقدٌر

 رباحاأل إلى كله هذا بعد التوصل وٌتم المتوقعه القروض حجم على بناء تقدٌرها فٌتم

 رباحاأل من وتطرح المتوقع الضرابب تقدٌر ٌتم وبعدها الضرابب قبل ةالصافٌ

 الضرابب بعد ةالصافٌ رباحاأل رقم إلى للتوصل
By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa162



تقدٌر االحتٌاجات المالٌة والتخطٌط المالً لمواجهتها        

: هما بطرٌقتٌن لمواجهتها وللتخطٌط للمنشؤة المالٌة حتٌاجاتباإل التنبإ ٌتم

ستثمارواإل والسداد قتراضلإل والتخطٌط التقدٌرٌه المٌزانٌة تجهز1.

  العمومٌه التقدٌرٌه المٌزانٌة تجهٌز2.

:المالً التخطٌط

 هً (التقدٌرٌه والخسابر رباحاأل وحساب والعمومٌه منها النقدٌه ) التقدٌرٌه المالٌة القوابم

 إلى تهدف مالٌه خطط

موالاأل من هؤالمنش احتٌاجات تحدٌدأ-

  حتٌاجاتاإل هذه تموٌل لكٌفٌه التخطٌطب-

القروض سداد بعد موالاأل هذه من الفابض ستثمارإل التخطٌطت-

 فعاله رقابٌه دواتؤك التقدٌرٌه المالٌة القوابم استعمالث-

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa163



 

الفصل السادس

By Diana ALhajjeah

التحلٌل المالً تمارٌن 
(التحلٌل االفقً والتحلٌل العمودي وقابمه مصادر واستخدامات االموال )

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa164



التحلٌل المالً 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

:  التحلٌل العمودي 

المركز  ةلقابم( الرأسً)ٌتم التحلٌل العمودي  -:التحلٌل العمودي للمٌزانٌه 
.كل بند الى مجموعته  ةبنسب( المٌزانٌه )المالً 

كل بند من  ةلى مجموع الموجودات ونسباأي نسبه كل بند من الموجودات 
لى مجموع االلتزامات التزامات تال

مجموع االصول ÷ كل بند من االصول  

مجموع الخصوم ÷ كل بند من الخصوم 

لقابمة الدخل ( الرأسً)ٌتم التحلٌل العمودي  -:التحلٌل العمودي لقابمة الدخل 
(  اٌراد النشاط الربٌسً )بنود قابمة الدخل الى المبٌعات كل بند من بنسبة 

المبٌعات÷ كل بند من بنود قابمة الدخل 
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2001و لعام  2000المٌزانٌه العمومٌه لشركه لعام 

20002001البند

500000300000النقدٌه

150000150000االجل استثمارات قصٌرة

350000370000مدٌنون

500000570000مخزون 

15000001390000مجموع االصول المتداوله 

800000900000اراضً

12000001500000(صافً)مبانً 

10000001410000(صافً) االت ومعدات

30000003810000 مجموع االصول الثابته

45000005200000اجمالً االصول

5000050000دابنون

100000300000اوراق دفع

350000450000قروض قصٌره االجل

500000800000مجموع االلتزامات المتداوله

15000001900000اسناد القرض

20000002700000مجموع االلتزامات By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa166



2001و لعام  2000المٌزانٌه العمومٌه لشركه لعام 

20002001البند

20000002000000  رأس مال االسهم

500000500000االحتٌاطٌات

25000002500000مجموع حقوق المساهمٌن

45000005200000مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa167



2001و لعام  2000التحلٌل العمودي للمٌزانٌه العمومٌه للشركه لعام 

%النسبه 2001%النسبه  2000البند

50000011.13000005.8النقدٌه

1500003.31500002.9االجل استثمارات قصٌرة

3500007.83700007.1مدٌنون

50000011.157000011مخزون 

150000033.3139000026.7مجموع االصول المتداوله 

80000017.890000017.3اراضً

120000026.7150000028.8(صافً)مبانً 

100000022.2141000027.1(صافً) االت ومعدات

300000066.7381000073.3 مجموع االصول الثابته

45000005200000اجمالً االصول

500001.1500001دابنون

1000002.23000005.8اوراق دفع

3500007.84500008.7قروض قصٌره االجل

50000011.180000015.4مجموع االلتزامات المتداوله

150000033.3190000036.5اسناد القرض

200000044.4270000051.9مجموع االلتزامات By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa168



2001و لعام  2000تتمه التحلٌل العمودي للمٌزانٌه العمومٌه للشركه لعام 

النسبه2001النسبه2000البند

200000044.4200000038.5  رأس مال االسهم

50000011.15000009.6االحتٌاطٌات

250000055.6250000048.1مجموع حقوق المساهمٌن

45000005200000مجموع االلتزامات وحقوق المساهمٌن 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa169



31/12/2001والسنه المنتهٌه فً 31/12/2000قابمة دخل لشركة  عن السنه المنتهٌة فً 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

قائمه الدخل

31/12/2001فً 31/12/2000فً 

10100080000 المبٌعات

(40000)(62000)كلفه المبٌعات 

3900040000مجمل الربح

:مصاٌف التشغٌل 

(5500)(7000)ادارٌه وعمومٌه  م

(6000)(10000)م البٌع والتوزٌع 

2200028500الدخل التشغٌلً

(4000)(5000)الفوابد المدٌنه 

1700024500الدخل قبل الضرٌبة 

(3675)(2550)%15الضرٌبه 

1445020825الدخل الصافً
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31/12/2001والسنه المنتهٌه فً 31/12/2000التحلٌل العمودي لقابمتً الدخل للشركة  عن السنه المنتهٌة فً 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

% النسبه31/12/2001فً %النسبه 31/12/2000فً البند

%80000100%101000100 المبٌعات

50(40000)61.4(62000)كلفه المبٌعات 

3900038.64000050مجمل الربح

:مصاٌف التشغٌل 

6.9(5500)6.9(7000)ادارٌه وعمومٌه  م

7.5(6000)9.9(10000)م البٌع والتوزٌع 

2200021.82850035.6الدخل التشغٌلً

5(4000)5(5000)الفوابد المدٌنه 

1700016.82450030.6الدخل قبل الضرٌبة 

4.6(3675)2.5(2550)%15الضرٌبه 

1445014.32082526الدخل الصافً
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التحلٌل االفقً 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

:فقً التحلٌل األ

تحسب التغٌرات الحادثه فً البنود : فقً للمٌزانٌه التحلٌل األ

عن الفترات الزمنٌه المختلفه من خالل المعادله 

قٌمة نفس البند فً سنه االساس ÷ قٌمة البند 

:  الدخل  ةفقً لقابمالتحلٌل األ

قٌمة نفس البند فً سنه االساس÷ قٌمة البند 
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2000و لعام 1999المٌزانٌه العمومٌه لشركه لعام 

19992000البند

%النسبه المبلغ %النسبه المبلغ

342000100375000110 صافً االصول الثابته

950001007600080النقدٌه

128000100174000136ذمم مدٌنه 

57200100112000196مخزون 

280200100362000129مجموع االصول المتداوله 

622200100737000119اجمالً االصول

120000100190000158دابنون

600001005600093اوراق دفع

180000100246000137مجموع االلتزامات المتداوله

103000100146200142االلتزامات الثابته 

283000100392200139مجموع االلتزامات 

حقوق الملكٌه 

278000100282900102رأس المال 

6120010061900101ارباح محتجزه

339200100344800102حقوق الملكٌه  مجموع

622200100737000118اجمالً حقوق الملكٌه وااللتزامات 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa173



موال واستخداماتهامصادر األ ةقابم

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

ٌتم بها تصنٌف التغٌرات فً عناصر المٌزانٌه العمومٌه عن عامٌٌن 
لى إمتتالٌٌن 

:موال مصادر األ

صول كل نقص فً األ

وحقوق الملكٌه ( الخصوم)لتزامات فً اإل ةكل زٌاد

:موال استخدامات األ

صول فً األ ةكل زٌاد

وحقوق الملكٌه ( الخصوم ) لتزامات كل نقص فً اإل

فً الشكل التالً مٌزانٌتٌن لشركه لعامٌن متتالٌٌن والمطلوب 
موال واستخداماتهاتصوٌر قابمه مصادر األ

 ٌجاد التغٌٌر فً البنود إل ةالمقارن ةالمٌزانٌفً البداٌه نصور
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2006و لعام 2005المٌزانٌه العمومٌه لشركه لعام 

20052006البند

االصول

االصول المتداوله

54005000النقد

32003600اوراق مالٌه قصٌره االجل

3600040000ذمم مدٌنه 

7200076000المخزون

116600124600مجموع االصول المتداوله 

الصول الثابتها

7800088000االالت والمعدات

1800022000االستهالك-

6000066000صافً االصول الثابته 

176600190600جمالً االصول ا

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa175



2001و لعام  2000تتمة المٌزانٌه العمومٌه لشركه لعام 

20002001البند

الخصوم وحقوق الملكٌه 

الخصوم المتداوله

2000030000اوراق الدفع

1000014000المصارٌف المستحقه

1600018000الدابنون

40004600قروض قصٌرة االجل

5000066600الخصوم المتداوله مجموع

4800044000القروض طوٌلة االجل

حقوق الملكٌه 

3400034000راس المال المدفوع 

4460046000االرباح المحتجزه

7860080000اجمالً حقوق الملكٌه 

176600190600الخصوم وحقوق الملكٌه  مجموع

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa176



مع التغٌر النسبً  2006و   2005المٌزانٌه المقارنه للشركه للعامٌن 

%نسبه التغٌر التغٌر مقدار20052006البند

االصول

االصول المتداوله

(7.4)(400)54005000النقد

3200360040012.5اوراق مالٌه قصٌره االجل

3600040000400011.1ذمم مدٌنه 

720007600040005.5المخزون

116600124600مجموع االصول المتداوله 

الصول الثابتها

78000880001000012.8االالت والمعدات

1800022000400022.2االستهالك-

6000066000صافً االصول الثابته 

176600190600جمالً االصول ا

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa177



مع التغٌر النسبً  2006و   2005تتمة المٌزانٌه المقارنه للشركه للعامٌن 

%نسبه التغٌر مقدار التغٌر20002001البند

الخصوم وحقوق الملكٌه 

الخصوم المتداوله

20000300001000050اوراق الدفع

1000014000400040المصارٌف المستحقه

1600018000200012.5الدابنون

4000460060015قروض قصٌرة االجل

5000066600الخصوم المتداوله مجموع

(8.3)(4000)4800044000القروض طوٌلة االجل

حقوق الملكٌه 

-3400034000راس المال المدفوع 

446004600014003.1االرباح المحتجزه

7860080000اجمالً حقوق الملكٌه 

176600190600الخصوم وحقوق الملكٌه  مجموع

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa178



قابمه مصادر االموال واستخداماتها 

مصادر االموال 
النقص فً االصول بما فٌه النقدٌه -1

400النقد 

الزٌاده فً الخصوم  -2

10000الدفعاوراق 

4000مصارٌف مستحقه

2000الدابنون

600االجل  قروض مصرفٌه قصٌره

4000مخصص االستهالك

  الزٌاده فً حقوق الملكٌه -3

1400االرباح المحتجزه 

22400مجموع المصادر 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa179



تتمة قابمه مصادر االموال واستخداماتها 

استخدامات االموال

الزٌاده فً االصول  -1

4000المدٌنه  الذمم

4000المخزون 

400اوراق مالٌه قصٌره االجل 

10000 والمعدات  االالت

النقص فً الخصوم   -2

4000القروض طوٌله االجل 

22400االموال  مجموع استخدامات

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa180



لقابمتً الدخل للشركة  عن السنه المنتهٌة االفقً مع القابمه المقارنه  بالتغٌر النسبً التحلٌل 

31/12/2001والسنه المنتهٌه فً 31/12/2000فً 

By Diana Alhajjeah www.cob.rb.kau.edu.sa

فً (A)البند

31/12/2000

(B) ًف

31/12/2001

 نسبه التحلٌل

%االفقً 

(B/A)

( C )التغٌر
C =B-A

% النسبه

=C/A

3000000330000011030000010 المبٌعات

1051200005(2520000)(2400000)كلفه المبٌعات 

60000078000013018000030مجمل الربح

---(50000)(50000)ادارٌه وعمومٌه  م

1303000030(130000)(100000)م البٌع والتوزٌع 

45000060000013315000033الدخل التشغٌلً

---6000060000االٌرادات االخري

1201000020(60000)(50000)الفوابد المدٌنه 

46000060000013014000030الدخل قبل الضرٌبة 

13014000(00009)(69000)%15الضرٌبه 

39100051000013011900030الدخل الصافً
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السابعالفصل 

وارق المالٌه االستثمار فً األ

By Diana Alhajjeah  www.cob.rb.kau.edu.sa182



: الفصل موضوعات

األجل طوٌل التموٌل وسابل ةالمالٌ وراقاأل•

  العادٌه األسهم•

السندات•

 الممتازه األسهم•

  للتحوٌل القابله المالٌه وراقاأل•
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  ةوراق المالٌستثمار فً األاإل

 على الحصول بهدف الزمن من ةلفتر المالٌه األصول فً التوظٌفه األموال من جزء تخصٌص هو
 لتدفقات ةالمصاحب المخاطر ةوتغطٌ التضخم معدل فً ةالزٌاد لمواجهة المستقبل فً ةنقدٌ تدفقات
األموال

 زٌادة أو المستقبل فً عابد على الحصول أمل على به ٌتاجر المال من جزءا ٌخصص المستثمر نأ أي
  االستثمار فترة خالل األسعار فً المتوقع التغٌر عن تعوضه ثروته فً

متعدد وأ فردي ٌكون ماإ االستثمار

  صولاأل هذه من المشتراه الوحدات تكررت لو حتى فقط واحد أصل شراء هو الفردي االسثمار

وسندات أسهم كشراء  -(استثمار محفظة) صولاأل من نوعٌن شمل ذاإ هو المتعدد االستثمار

 هذا من الهدف ٌكون أن بشرط أصول من المستثمر ٌمكله ما مجموعة على ٌطلق تعبٌر المحفظة
 أموال، من األصول هذه تمثله لما األمثل التوظٌف وتحقٌق لها السوقٌة القٌمة تنمٌة هو متالكاإل

استثمارٌة ةمحفظ ةأٌ من هاما جزءا تعتبروالسندات واالسهم
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أنواع األصول المالٌه

 العرف جرى ولكن المالٌه صولاأل لتصنٌف طرق عدة هناك

  تصنٌفها على

سهماأل وهً ةملكٌ تمثل مالٌه وراقأ الى ماهٌتها حٌث من 

  السندات وهً ةمدٌونٌ تمثل مالٌه وراقأو

خرىأو متغٌر دخل ذات مالٌه وراقأ لىإ العابد حٌث ومن 

  ثابت دخل ذات
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ســــهم األ

 كل ٌسمى المتساوٌه الحصص من عدد من المساهمه الشركات مال رأس ٌتكون
  سهما منها

 تعادل الشركة رأسمال فً حصة ملكٌة لحامله ٌإكد صك عن عباره والسهم-
دفعه الذي المبلغ

 خالل من الشركه سٌاسة توجٌه فً شراكاإل فً لحامله حق ٌبٌن الصك وهذا -
 حق خالل من وأ للمساهمٌن تعقد التً جتماعاتإلا فً ٌطرحها التً راءاأل

 دارةاإل مجلس أعضاء انتخاب

 ةسمٌاإل ةالقٌم تحدد بالفعل قابمه شركه رأسمال لزٌادة سهمأ صدارإ وعند-
 ةالقٌم نإف هذا وعلى الشركه دفاتر فً وتسجل الصك وجه على وتدرج للسهم
 مضافا للسهم ةسمٌاإل ةالقٌم تعادل ذإ الطوٌل المدى فً تتغٌر للسهم ةالدفترٌ

. الشركه حٌاة ثناءأ ةالمحتجز رباحاأل لٌهاإ
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ســــهم األ

 وتشترى تباع قد ةالبورص فً ةالعادٌ سهماأل تداول عند-

 ثالثه ةقٌم أي ،ةالدفترٌ وأ ٌةسماأل ةالقٌم عن ةمخالف ةبقٌم

 نهاأل للسهم ةالحقٌقٌ القٌم وهً ةالسوقٌ ةالقٌم سمإب تعرف

 تتغٌر

ةالشرك تحققها التً رباحاأل لمعدالت طبقاأ-

  والطلب العرض وظروفب-

  ةالبورص فً ةالمالٌ وراقاأل تداول ونمطت-
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ســــهم أنواع األ

الشكل حٌث من سهماأل أنواعأ-

 الصك وجه على حاملها سمإ ٌسجل التً : ةسمٌاأل سهماأل1.
 على الجدٌد الحامل سمإ فٌسجل ٌبٌعه أن السهم لمالك وٌمكن
 نفس وفً التنازالت جدول ٌسمى خاص جدول فً الصك ظهر
  الشركه دفاتر فً الجدٌد المشتري سمإ ٌسجل الوقت

 بدون المستثمرٌن بٌن وٌتداول ةالشرك تصدره : لحامله سهماأل2.
 للسهم ةالفعلٌ ةالحٌاز بمجرد المكلٌه تنقل بل المالك سمإ ةكتاب
 ةمدفوع ةالقٌم كانت ذاإ الإ سهماأل هذه مثل صدارإ ٌجوز وال

بالكامل
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ســــهم أنواع األ

  سمالهاأر ةلزٌاد ةالشرك قبل من ةجدٌد سهمأ صدارإ -ب

  ومن القدامى للمساهمٌن النوع هذا شراء فً ولوٌهاأل تعطى

  وظهر ةالممتاز سهمواأل ةالعادٌ سهماأل سهماأل هذه نواعأ

 ةمشارك سهمأو نتاجٌهاإل قساطاأل سهمأ مثل ةجدٌد نواعأ

  ةالقٌم ةالمضمون سهمواأل العاملٌن
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نتاجٌه قساط اإلأسهم األ

  قسم ٌحققها رباحأ على رباحهاأ توزٌعات تربط التً سهماأل هً

 جنرال ةشرك صدرتهأ ما مثل الشركه فً معٌن نتاجإ

  توزٌعات ربطت حٌث سهماأل من ةمجموع على متورز

 ةنظمأ نتاجإ قسم ٌحققها التً رباحباأل سهماأل هذه رباحأ

  لكترونٌهاإل المعلومات
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العاملٌن ةأسهم مشارك

 للعاملٌن سهمهاأ من ةحص ةالشرك تبٌع نأ هً

  ةالمتحد الوالٌات فً ضرٌبً تشرٌع صدر الثمانٌنات فخالل

 بخصم للعاملٌن سهمهاأ من ةحص تبٌع التً للشركات ٌسمح

 حساب قبل الربح صافً من سهماأل تلك على التوزٌعات

  الضرابب
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 ةالقٌم ةسهم المضموناأل

 المصدرة ةالشرك مطالبة فً الحق سهماأل هذه لحامل ٌعطى يأ

 معٌن حد لىإ للسهم ةالسوقٌ ةالقٌم انخفضت ذاإ بالتعوٌض

  سهمأ صدارإ خالل من ٌكون قد ، محدوده ةفتر خالل

 وراقأ وأ ممتازه سهمأ وأ نقدا التعوٌض دفع وأ ضافٌهإ

 ةفابد سعر وتحمل جلاأل قصٌرة ةمدٌونٌ مثل تجارٌه

 استحقاق وتارٌخ سمٌهأ ةبقٌم وراقاأل هذه وتصدر متحرك

  مقدما محددٌن
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سهم العادٌه األ

  نوعٌن لىإ قسمت

 الحق له ولٌس رباحاأل على الحصول فً الحق صحابهأل ٌكون1.
  للمساهمٌن العمومٌه الجمعٌه فً التصوٌت فً

 لعدة رباحباأل ٌضحً ولكن التصوٌت فً الحق صحابهاأل ٌكون2.
 ، التوسع علمٌات فً وتستخدمها الشركه تحتجزها لكً سنوات
 للشركات ةخاص التروٌج فً كبٌر بنوع ٌحظى النوع وهذا

  موالأ عن تبحث التً ةالجدٌد والشركات ةالصغٌر

 فً حق لهم ولٌس التصوٌت حق لهم ٌكون : المإسسٌن سهمأ      
  السنوات من لعدد رباحاأل توزٌعات
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سهم العادٌه األ ةحقوق حمل

 كل فً بصوته ٌدلً نأ السهم لحامل ٌحق : التصوٌت حق1.

  سهماأل ةلحمل ٌعقد تماعإج

 المشروع على ةالرقاب وحق2.

  ةالجدٌد سهملأل الشراء ولوٌهأ حق3.

 الممتازه سهماأل ةحمل بعد رباحاأل توزٌعات فً الحق4.
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السندات 

 ةوالمستثمر ةالمصدر ةالجه بٌن اتفاق وأ عقد بمثابه السندات

 لمدة مبلغا المصدره الجهه المستثمر ٌقرض نؤب وٌقضً

 القرض عن ٌختلف السند ولكن معٌن ةفابد وسعر محدوده

  للتداول قابل نهأ حٌث
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أنواع السندات 

 العجز لمواجهة الدوله تصدرها سندات : الحكومٌه السندات .1.
  : تكون نأ ماإ وهً التضخم ةمواجه بهدف وأ موازنتها فً

 السند ةقٌم فٌه ستسدد الذي التارٌخ الدوله تحدد فال : دابمهأ-
  اشهر سته وأ سنه كل محدده ةفابد لحامله تدفع نؤب تتعهد ولكنها

 جلأ فً السند ةمٌق تسدد نؤب الدوله تتعهد : ستهالكلإل قابله وأ ب-
 السندات هذه وتتمٌز سنوٌه قساطأ على ٌكون ما وغالبا محدد

 الحكومه من همضمون نهاأ والسبب الخطر من ةخالٌ نهاؤب
. السٌوله من عالٌه بدرجه وتتمتع
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أنواع السندات 

 من قتراضلإل المساهمه الشركات السندات ذهتصدره : الشركات سندات2.
  : نواعهاأ من الجمهور

 العقار وأ كاألرض ثابت برهن المضمونه السندات هً : مضمونه سنداتأ-
  خرىأ لشركه مالٌه وراقأ برهن وأ واالالتأ

 الشركه تتمكن لم ذاإ معٌن ثابت صلؤب مضمونه غٌر : مضمونه غٌر سنداتب-
  القرض قٌمه سداد من المصدره

 وأ الشراء وأ بالبٌع للتداول ةقابل ةمالٌ ةورق عن عباره : همللحا السندت-
 المرفق بالكوبون السند حامل ٌتقدم ةالفابد استحقاق تارٌخ فً ، التنازل
 التكوٌن سندات السندات هذه على ٌضاأ وٌطلق الفابده ةقٌم لتحصٌل

 لهذا الإ الفوابد تدفع وال معٌن شخص سمإب مسجل سند : المسجل السندث-
 شابه ما وأ التلف وأ السرقه ضد فوابد لصاحبه النوع هذا وٌحقق الشخص

ذلك
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 ةالقٌم على بخصم تباع سندات هً : للفابده معدال تحمل ال التً السندات -جـ
 كما ستحقاقاإل تارٌخ عند سمٌهاإل ةالقٌم المستثمر ٌسترد نأ على سمٌهاإل

  ستحقاقاإل تارٌخ قبل السابد بالسعر السوق فً السندات هذه بٌع ٌمكن

 لمواجهة السندات من النوع هذا استحدث : المتحرك الفابده سعر ذات السندات -حـ
 ةالقٌم انخفاض علٌه ترتب مما الفابده معدالت رفع لىإ ىدأ لذيا التضخم
 ةرأسمالٌ خسابر بحملتها لحق بشكل جلاأل ةطوٌل للسندات ةخاص ةالسوقٌ
 ٌعاد ثم شهرأ ةست لمدة به العمل ٌستمر مبدبً فابده سعر ٌحدد ةوعاد كبٌره
 الفابده معدالت مع لٌتالبم تعدٌله بهدف سنه نصف كل دورٌا فٌه النظر
 السوق فً السارٌه

 التً السنوات فً بالفوابد ةالمطالب السندات هذه ةلحمل ٌجوز ال : الدخل سندات -د
 ذلك خالف على تنص قد العقود بعض ولكن رباحاأ المنشؤة فٌها تحقق لم
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 الشركة رأسمال من لجزء حامله بملكٌة منها كل ٌقر صكوك شكل فً هً
 على الحصول فً لحامله الحق وٌعطً علٌها المدونه القٌمة وٌعادل
 ارباح تحققت ما ذاإ الربح من قدر

 من ةمعٌن ةلنوعٌ ضمانات تقدم ولكن سهماأل نواعأ من نوع-
  العادٌه سهماأل ةحمل لها ٌتعرض التً المخاطر وتقلل المستثمرٌن

 تنشؤ التً الملكٌه عن ٌختلف كان نإو ملكٌه مستند ٌمثل الممتاز السهم-
  العادي السهم عن

  . اخر بعض فً السندات وٌشبه موراأل بعض فً العادي السهم ٌشبه-

 العادٌه سهماأل شؤن سوقٌه ةوقٌم سمٌهإ قٌمه له-

 الحق توقٌت فً استدعاإه على ٌنص قد نهأ الإ استحقاق تارٌخ له لٌس-
  للسندات مشابه نحو على وذلك
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 بؤولوٌه سهماال هذه حملة ٌتمتع : الدخل ناحٌة من ةممتاز أسهم1.
  الشركة تحققها التً رباحاأل توزٌعات على الحصول

: أنواعها

 النسبة لدفع ةالشرك رباحأ تكتفً لم ذاإ نهأ أي : رباحلأل مجمعهأ-
 تتوفر عندما تلٌها التً السنوات فً الفرق ٌدفع علٌها المتفق
  رباحاأل

 ةلحص كافٌه غٌر الموزعه رباحاأل كانت ذاإ نهأ : مجمعه الغٌرب-
 فً بالفرق ةالمطالب سهماأل هذه ملةح حق من فلٌس سهماأل

  المستقبل
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 ولوٌهاأل سهماأل هذه ةلحمل :صولاأل ناحٌه من ممتازه سهمأ .2
  التصفٌه ةحال فً الشركه موجودات اقتسام فً

 صحابأل لٌس : التصوٌت حق ناحٌه من ممتازه سهمأ .3
 غٌر العمومٌه الجمعٌات فً التصوٌت حق الممتازه سهماأل
 الحضور فً الحق سهماأل ةحمل ٌعطى نأ ٌحدث قد نهأ

  دارهاإل مجلس عضاءأ انتخاب وحق

  تحوٌل حق ألصحابها : التحوٌل حق ةناحٌ من ممتازه سهمأ .4
. اخر نوع من مالٌه وراقأ لىإ سهمهمأ
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 تكون ما وعادة عادٌه أسهم إلى تحوٌلها ٌمكن التً السندات هً
 تحوٌلها على حاملها إجبار بهدف وذلك لإلستدعاء قابلة األوراق

 تكون عندما إال اإلستدعاء شرط ٌستخدم ،ال عادٌه أسهم إلى
  اإلستدعاء سعر من أعلى التحوٌل قٌمة

 التحوٌل معدل فً مضروبه للسهم السوقٌة القٌمة هً التحوٌل قٌمة
 سهم أو سند كل مقابل العادٌه األسهم عدد فً مضروبه أي

  للتحوٌل قابل ممتاز

 القابل الممتاز للسهم أو للسند اإلسمٌه القٌمة هو التحوٌل سعر
  التحوٌل معدل على مقسوما للتحوٌل
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 أعلى للتحوٌل القابلة للورقة السوقٌة القٌمة تكون أن المتوقع من

 الورقه تلك مشتري قام وإال اإلصدار وقت التحوٌل قٌمة من

 عالوة الفرق وٌمثل شرابها بمجرد أسهم إلى بتحوٌلها

  التحوٌل

 عدد فً زٌادة األوراق تلك تحوٌل على ٌترتب أن المتوقع ومن

 األسهم حملة) القدامى المالك ٌعرض مما العادٌه األسهم

 السوقٌة والقٌمة الربحٌة انخفاض لمخاطر (األصلٌة العادٌة

  ٌمتلكونها التً العادٌة لألسهم
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 األسهم) الثابت الدخل ذات المالٌه األوراق من التخلص نإ

 ٌترتب عادٌة أسهم إلى تحولت التً (السندات أو الممتازة

 عابد لها ٌتعرض التً المالٌة المخاطر انخفاض علٌه

 للسهم السوقٌة القٌمة تحسٌن إلى وٌإدي العادٌه األسهم

 طرأ الذي اإلنخفاض عن جزبٌا ولو القدامى المالك فٌعوض

  القٌمة تلك على
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  للتحوٌل القابلة المالٌة األوراق عٌوب

 العادٌة لألسهم السوقٌة والقٌمة الربحٌه انخفاض مخاطر-
 القدامى للمالك

 للسهم األسمٌه القٌمة إرتفاع عدم فإحتمال التموٌلٌه المخاطر-
 خالل التحوٌل على المستثمرٌن ٌشجع لمستوى العادي
 على السوق فً المتعاملٌن قبل من ٌفهم قد المتوقعة، الفترة
 كان عما المنشؤة أداء مستوى إنخفاض على مإشر أنه

  متوقعا
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مالحق القوابم المالٌة

المبالغ المركبة للاير واحد.  1 -القابمة أ 

معدل الفابدة

السنة 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

1 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050

2 1.020 1.040 1.061 1.082 1.103

3 1.030 1.061 1.093 1.125 1.158

4 1.041 1.082 1.126 1.170 1.216

5 1.051 1.104 1.159 1.217 1.276

6 1.062 1.126 1.194 1.265 1.340

7 1.072 1.149 1.230 1.316 1.407

8 1.083 1.172 1.267 1.369 1.477

9 1.094 1.195 1.305 1.423 1.551

10 1.105 1.219 1.344 1.480 1.629

11 1.116 1.243 1.384 1.539 1.710

12 1.127 1.268 1.426 1.601 1.796

13 1.138 1.294 1.469 1.665 1.886

14 1.149 1.319 1.513 1.732 1.980

15 1.161 1.346 1.558 1.801 2.079

16 1.173 1.373 1.605 1.873 2.183

17 1.184 1.400 1.653 1.948 2.292

18 1.196 1.428 1.702 2.026 2.407

19 1.208 1.457 1.754 2.107 2.527

20 1.220 1.486 1.806 2.191 2.653

21 1.232 1.516 1.860 2.279 2.786

22 1.245 1.546 1.916 2.370 2.925

23 1.257 1.577 1.974 2.465 3.072

24 1.270 1.608 2.033 2.563 3.225

25 1.282 1.641 2.094 2.666 3.386

26 1.295 1.673 2.157 2.772 3.556

27 1.308 1.707 2.221 2.883 3.733

28 1.321 1.741 2.288 2.999 3.920

29 1.335 1.776 2.357 3.119 4.116

30 1.348 1.811 2.427 3.243 4.322

35 1.417 2.000 2.814 3.946 5.516

40 1.489 2.208 3.262 4.801 7.040

45 1.565 2.438 3.782 5.841 8.985

50 1.645 2.692 4.384 7.107 11.467
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6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0%

1.060 1.070 1.080 1.090 1.100 1.110

1.124 1.145 1.166 1.188 1.210 1.232

1.191 1.225 1.260 1.295 1.331 1.368

1.262 1.311 1.360 1.412 1.464 1.518

1.338 1.403 1.469 1.539 1.611 1.685

1.419 1.501 1.587 1.677 1.772 1.870

1.504 1.606 1.714 1.828 1.949 2.076

1.594 1.718 1.851 1.993 2.144 2.305

1.689 1.838 1.999 2.172 2.358 2.558

1.791 1.967 2.159 2.367 2.594 2.839

1.898 2.105 2.332 2.580 2.853 3.152

2.012 2.252 2.518 2.813 3.138 3.498

2.133 2.410 2.720 3.066 3.452 3.883

2.261 2.579 2.937 3.342 3.797 4.310

2.397 2.759 3.172 3.642 4.177 4.785

2.540 2.952 3.426 3.970 4.595 5.311

2.693 3.159 3.700 4.328 5.054 5.895

2.854 3.380 3.996 4.717 5.560 6.544

3.026 3.617 4.316 5.142 6.116 7.263

3.207 3.870 4.661 5.604 6.727 8.062

3.400 4.141 5.034 6.109 7.400 8.949

3.604 4.430 5.437 6.659 8.140 9.934

3.820 4.741 5.871 7.258 8.954 11.026

4.049 5.072 6.341 7.911 9.850 12.239

4.292 5.427 6.848 8.623 10.835 13.585

4.549 5.807 7.396 9.399 11.918 15.080

4.822 6.214 7.988 10.245 13.110 16.739

5.112 6.649 8.627 11.167 14.421 18.580

5.418 7.114 9.317 12.172 15.863 20.624

5.743 7.612 10.063 13.268 17.449 22.892

7.686 10.677 14.785 20.414 28.102 38.575

10.286 14.974 21.725 31.409 45.259 65.001

13.765 21.002 31.920 48.327 72.890 109.530

18.420 29.457 46.902 74.358 117.391 184.565

.1 -تابع القائمة أ 
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.1 -تابع القابمة أ 

12.0% 13.0% 14.0% 15.0% 16.0% 17.0%

1.120 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170

1.254 1.277 1.300 1.323 1.346 1.369

1.405 1.443 1.482 1.521 1.561 1.602

1.574 1.630 1.689 1.749 1.811 1.874

1.762 1.842 1.925 2.011 2.100 2.192

1.974 2.082 2.195 2.313 2.436 2.565

2.211 2.353 2.502 2.660 2.826 3.001

2.476 2.658 2.853 3.059 3.278 3.511

2.773 3.004 3.252 3.518 3.803 4.108

3.106 3.395 3.707 4.046 4.411 4.807

3.479 3.836 4.226 4.652 5.117 5.624

3.896 4.335 4.818 5.350 5.936 6.580

4.363 4.898 5.492 6.153 6.886 7.699

4.887 5.535 6.261 7.076 7.988 9.007

5.474 6.254 7.138 8.137 9.266 10.539

6.130 7.067 8.137 9.358 10.748 12.330

6.866 7.986 9.276 10.761 12.468 14.426

7.690 9.024 10.575 12.375 14.463 16.879

8.613 10.197 12.056 14.232 16.777 19.748

9.646 11.523 13.743 16.367 19.461 23.106

10.804 13.021 15.668 18.822 22.574 27.034

12.100 14.714 17.861 21.645 26.186 31.629

13.552 16.627 20.362 24.891 30.376 37.006

15.179 18.788 23.212 28.625 35.236 43.297

17.000 21.231 26.462 32.919 40.874 50.658

19.040 23.991 30.167 37.857 47.414 59.270

21.325 27.109 34.390 43.535 55.000 69.345

23.884 30.633 39.204 50.066 63.800 81.134

26.750 34.616 44.693 57.575 74.009 94.927

29.960 39.116 50.950 66.212 85.850 111.065

52.800 72.069 98.100 133.176 180.314 243.503

93.051 132.782 188.884 267.864 378.721 533.869

163.988 244.641 363.679 538.769 795.444 1170.479

289.002 450.736 700.233 1083.657 1670.704 2566.215
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.1 -تابع القابمة أ 

18.0% 19.0% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0%

1.180 1.190 1.200 1.210 1.220 1.230

1.392 1.416 1.440 1.464 1.488 1.513

1.643 1.685 1.728 1.772 1.816 1.861

1.939 2.005 2.074 2.144 2.215 2.289

2.288 2.386 2.488 2.594 2.703 2.815

2.700 2.840 2.986 3.138 3.297 3.463

3.185 3.379 3.583 3.797 4.023 4.259

3.759 4.021 4.300 4.595 4.908 5.239

4.435 4.785 5.160 5.560 5.987 6.444

5.234 5.695 6.192 6.727 7.305 7.926

6.176 6.777 7.430 8.140 8.912 9.749

7.288 8.064 8.916 9.850 10.872 11.991

8.599 9.596 10.699 11.918 13.264 14.749

10.147 11.420 12.839 14.421 16.182 18.141

11.974 13.590 15.407 17.449 19.742 22.314

14.129 16.172 18.488 21.114 24.086 27.446

16.672 19.244 22.186 25.548 29.384 33.759

19.673 22.901 26.623 30.913 35.849 41.523

23.214 27.252 31.948 37.404 43.736 51.074

27.393 32.429 38.338 45.259 53.358 62.821

32.324 38.591 46.005 54.764 65.096 77.269

38.142 45.923 55.206 66.264 79.418 95.041

45.008 54.649 66.247 80.180 96.889 116.901

53.109 65.032 79.497 97.017 118.205 143.788

62.669 77.388 95.396 117.391 144.210 176.859

73.949 92.092 114.475 142.043 175.936 217.537

87.260 109.589 137.371 171.872 214.642 267.570

102.967 130.411 164.845 207.965 261.864 329.112

121.501 155.189 197.814 251.638 319.474 404.807

143.371 184.675 237.376 304.482 389.758 497.913

327.997 440.701 590.668 789.747 1053.402 1401.777

750.378 1051.668 1469.772 2048.400 2847.038 3946.430

1716.684 2509.651 3657.262 5313.023 7694.712 11110.408

3927.357 5988.914 9100.438 13780.612 20796.561 31279.195
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.  1 -تابع القابمة أ 

24.0% 25.0% 26.0% 27.0% 28.0% 29.0%

1.240 1.250 1.260 1.270 1.280 1.290

1.538 1.563 1.588 1.613 1.638 1.664

1.907 1.953 2.000 2.048 2.097 2.147

2.364 2.441 2.520 2.601 2.684 2.769

2.932 3.052 3.176 3.304 3.436 3.572

3.635 3.815 4.002 4.196 4.398 4.608

4.508 4.768 5.042 5.329 5.629 5.945

5.590 5.960 6.353 6.768 7.206 7.669

6.931 7.451 8.005 8.595 9.223 9.893

8.594 9.313 10.086 10.915 11.806 12.761

10.657 11.642 12.708 13.862 15.112 16.462

13.215 14.552 16.012 17.605 19.343 21.236

16.386 18.190 20.175 22.359 24.759 27.395

20.319 22.737 25.421 28.396 31.691 35.339

25.196 28.422 32.030 36.062 40.565 45.587

31.243 35.527 40.358 45.799 51.923 58.808

38.741 44.409 50.851 58.165 66.461 75.862

48.039 55.511 64.072 73.870 85.071 97.862

59.568 69.389 80.731 93.815 108.890 126.242

73.864 86.736 101.721 119.145 139.380 162.852

91.592 108.420 128.169 151.314 178.406 210.080

113.574 135.525 161.492 192.168 228.360 271.003

140.831 169.407 203.480 244.054 292.300 349.593

174.631 211.758 256.385 309.948 374.144 450.976

216.542 264.698 323.045 393.634 478.905 581.759

268.512 330.872 407.037 499.916 612.998 750.468

332.955 413.590 512.867 634.893 784.638 968.104

412.864 516.988 646.212 806.314 1004.336 1248.855

511.952 646.235 814.228 1024.019 1285.550 1611.022

634.820 807.794 1025.927 1300.504 1645.505 2078.219

1861.054 2465.190 3258.135 4296.653 5653.911 7424.032

5455.913 7523.164 10347.175 14195.439 19426.689 26520.909

15994.690 22958.874 32860.527 46899.417 66749.595 94740.782

46890.435 70064.923 104358.362 154948.026 229349.862 338442.984



212

.  1 -تابع القابمة أ 

30.0% 31.0% 32.0% 33.0% 34.0% 35.0%

1.300 1.310 1.320 1.330 1.340 1.350

1.690 1.716 1.742 1.769 1.796 1.823

2.197 2.248 2.300 2.353 2.406 2.460

2.856 2.945 3.036 3.129 3.224 3.322

3.713 3.858 4.007 4.162 4.320 4.484

4.827 5.054 5.290 5.535 5.789 6.053

6.275 6.621 6.983 7.361 7.758 8.172

8.157 8.673 9.217 9.791 10.395 11.032

10.604 11.362 12.166 13.022 13.930 14.894

13.786 14.884 16.060 17.319 18.666 20.107

17.922 19.498 21.199 23.034 25.012 27.144

23.298 25.542 27.983 30.635 33.516 36.644

30.288 33.460 36.937 40.745 44.912 49.470

39.374 43.833 48.757 54.190 60.182 66.784

51.186 57.421 64.359 72.073 80.644 90.158

66.542 75.221 84.954 95.858 108.063 121.714

86.504 98.540 112.139 127.491 144.804 164.314

112.455 129.087 148.024 169.562 194.038 221.824

146.192 169.104 195.391 225.518 260.011 299.462

190.050 221.527 257.916 299.939 348.414 404.274

247.065 290.200 340.449 398.919 466.875 545.769

321.184 380.162 449.393 530.562 625.613 736.789

417.539 498.012 593.199 705.647 838.321 994.665

542.801 652.396 783.023 938.511 1123.350 1342.797

705.641 854.638 1033.590 1248.220 1505.289 1812.776

917.333 1119.576 1364.339 1660.132 2017.088 2447.248

1192.533 1466.645 1800.927 2207.976 2702.897 3303.785

1550.293 1921.305 2377.224 2936.608 3621.882 4460.109

2015.381 2516.909 3137.935 3905.688 4853.323 6021.148

2619.996 3297.151 4142.075 5194.566 6503.452 8128.550

9727.860 12720.241 16599.217 21617.598 28097.517 36448.688

36118.865 49074.042 66520.767 89963.354 121392.522 163437.135

134106.817 189325.148 266579.595 374389.658 524464.294 732857.577

497929.223 730406.758 1068308.196 1558052.359 2265895.716 3286157.879
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.  1 -تابع القابمة أ 

36.0% 37.0% 38.0% 39.0% 40.0%

1.360 1.370 1.380 1.390 1.400

1.850 1.877 1.904 1.932 1.960

2.515 2.571 2.628 2.686 2.744

3.421 3.523 3.627 3.733 3.842

4.653 4.826 5.005 5.189 5.378

6.328 6.612 6.907 7.213 7.530

8.605 9.058 9.531 10.025 10.541

11.703 12.410 13.153 13.935 14.758

15.917 17.001 18.151 19.370 20.661

21.647 23.292 25.049 26.925 28.925

29.439 31.910 34.568 37.425 40.496

40.037 43.717 47.703 52.021 56.694

54.451 59.892 65.831 72.309 79.371

74.053 82.052 90.846 100.510 111.120

100.713 112.411 125.368 139.708 155.568

136.969 154.003 173.008 194.194 217.795

186.278 210.984 238.751 269.930 304.913

253.338 289.048 329.476 375.203 426.879

344.540 395.996 454.677 521.532 597.630

468.574 542.514 627.454 724.930 836.683

637.261 743.245 865.886 1007.653 1171.356

866.674 1018.245 1194.923 1400.637 1639.898

1178.677 1394.996 1648.994 1946.885 2295.857

1603.001 1911.145 2275.611 2706.171 3214.200

2180.081 2618.268 3140.344 3761.577 4499.880

2964.911 3587.028 4333.674 5228.593 6299.831

4032.279 4914.228 5980.470 7267.744 8819.764

5483.899 6732.493 8253.049 10102.164 12347.670

7458.102 9223.515 11389.208 14042.008 17286.737

10143.019 12636.215 15717.106 19518.391 24201.432

47191.284 60984.554 78662.551 101278.675 130161.112

219561.574 294321.973 393698.224 525523.341 700037.697

1021529.415 1420448.597 1970420.368 2726879.904 3764970.741

4752754.903 6855329.878 9861757.523 14149464.787 20248916.240
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القٌمة المركبة للدفعات السنوٌة     2-القابمة أ

السنة 1% 2% 3% 4% 5%

1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2 2.010 2.020 2.030 2.040 2.050

3 3.030 3.060 3.091 3.122 3.153

4 4.060 4.122 4.184 4.246 4.310

5 5.101 5.204 5.309 5.416 5.526

6 6.152 6.308 6.468 6.633 6.802

7 7.214 7.434 7.662 7.898 8.142

8 8.286 8.583 8.892 9.214 9.549

9 9.369 9.755 10.159 10.583 11.027

10 10.462 10.950 11.464 12.006 12.578

11 11.567 12.169 12.808 13.486 14.207

12 12.683 13.412 14.192 15.026 15.917

13 13.809 14.680 15.618 16.627 17.713

14 14.947 15.974 17.086 18.292 19.599

15 16.097 17.293 18.599 20.024 21.579

16 17.258 18.639 20.157 21.825 23.657

17 18.430 20.012 21.762 23.698 25.840

18 19.615 21.412 23.414 25.645 28.132

19 20.811 22.841 25.117 27.671 30.539

20 22.019 24.297 26.870 29.778 33.066

21 23.239 25.783 28.676 31.969 35.719

22 24.472 27.299 30.537 34.248 38.505

23 25.716 28.845 32.453 36.618 41.430

24 26.973 30.422 34.426 39.083 44.502

25 28.243 32.030 36.459 41.646 47.727

30 34.785 40.568 47.575 56.085 66.439

35 41.660 49.994 60.462 73.652 90.320

40 48.886 60.402 75.401 95.026 120.800

45 56.481 71.893 92.720 121.029 159.700

50 64.463 84.579 112.797 152.667 209.348
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6% 7% 8% 9% 10% 11%

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2.060 2.070 2.080 2.090 2.100 2.110

3.184 3.215 3.246 3.278 3.310 3.342

4.375 4.440 4.506 4.573 4.641 4.710

5.637 5.751 5.867 5.985 6.105 6.228

6.975 7.153 7.336 7.523 7.716 7.913

8.394 8.654 8.923 9.200 9.487 9.783

9.897 10.260 10.637 11.028 11.436 11.859

11.491 11.978 12.488 13.021 13.579 14.164

13.181 13.816 14.487 15.193 15.937 16.722

14.972 15.784 16.645 17.560 18.531 19.561

16.870 17.888 18.977 20.141 21.384 22.713

18.882 20.141 21.495 22.953 24.523 26.212

21.015 22.550 24.215 26.019 27.975 30.095

23.276 25.129 27.152 29.361 31.772 34.405

25.673 27.888 30.324 33.003 35.950 39.190

28.213 30.840 33.750 36.974 40.545 44.501

30.906 33.999 37.450 41.301 45.599 50.396

33.760 37.379 41.446 46.018 51.159 56.939

36.786 40.995 45.762 51.160 57.275 64.203

39.993 44.865 50.423 56.765 64.002 72.265

43.392 49.006 55.457 62.873 71.403 81.214

46.996 53.436 60.893 69.532 79.543 91.148

50.816 58.177 66.765 76.790 88.497 102.174

79.058 94.461 113.283 136.308 164.494 199.021

111.435 138.237 172.317 215.711 271.024 341.590

154.762 199.635 259.057 337.882 442.593 581.826

212.744 285.749 386.506 525.859 718.905 986.639

290.336 406.529 573.770 815.084 1163.909 1668.771

. 2 -تابع القائمة أ 
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12% 13% 14% 15% 16% 17%

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2.120 2.130 2.140 2.150 2.160 2.170

3.374 3.407 3.440 3.473 3.506 3.539

4.779 4.850 4.921 4.993 5.066 5.141

6.353 6.480 6.610 6.742 6.877 7.014

8.115 8.323 8.536 8.754 8.977 9.207

10.089 10.405 10.730 11.067 11.414 11.772

12.300 12.757 13.233 13.727 14.240 14.773

14.776 15.416 16.085 16.786 17.519 18.285

17.549 18.420 19.337 20.304 21.321 22.393

20.655 21.814 23.045 24.349 25.733 27.200

24.133 25.650 27.271 29.002 30.850 32.824

28.029 29.985 32.089 34.352 36.786 39.404

32.393 34.883 37.581 40.505 43.672 47.103

37.280 40.417 43.842 47.580 51.660 56.110

42.753 46.672 50.980 55.717 60.925 66.649

48.884 53.739 59.118 65.075 71.673 78.979

55.750 61.725 68.394 75.836 84.141 93.406

63.440 70.749 78.969 88.212 98.603 110.285

72.052 80.947 91.025 102.444 115.380 130.033

81.699 92.470 104.768 118.810 134.841 153.139

92.503 105.491 120.436 137.632 157.415 180.172

104.603 120.205 138.297 159.276 183.601 211.801

118.155 136.831 158.659 184.168 213.978 248.808

133.334 155.620 181.871 212.793 249.214 292.105

241.333 293.199 356.787 434.745 530.312 647.439

431.663 546.681 693.573 881.170 1120.713 1426.491

767.091 1013.704 1342.025 1779.090 2360.757 3134.522

1358.230 1874.165 2590.565 3585.128 4965.274 6879.291

2400.018 3459.507 4994.521 7217.716 10435.649 15089.502

. 2 -تابع القائمة أ 
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.  2 -تابع القابمة أ 

18% 19% 20% 21% 22% 23%

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2.180 2.190 2.200 2.210 2.220 2.230

3.572 3.606 3.640 3.674 3.708 3.743

5.215 5.291 5.368 5.446 5.524 5.604

7.154 7.297 7.442 7.589 7.740 7.893

9.442 9.683 9.930 10.183 10.442 10.708

12.142 12.523 12.916 13.321 13.740 14.171

15.327 15.902 16.499 17.119 17.762 18.430

19.086 19.923 20.799 21.714 22.670 23.669

23.521 24.709 25.959 27.274 28.657 30.113

28.755 30.404 32.150 34.001 35.962 38.039

34.931 37.180 39.581 42.142 44.874 47.788

42.219 45.244 48.497 51.991 55.746 59.779

50.818 54.841 59.196 63.909 69.010 74.528

60.965 66.261 72.035 78.330 85.192 92.669

72.939 79.850 87.442 95.780 104.935 114.983

87.068 96.022 105.931 116.894 129.020 142.430

103.740 115.266 128.117 142.441 158.405 176.188

123.414 138.166 154.740 173.354 194.254 217.712

146.628 165.418 186.688 210.758 237.989 268.785

174.021 197.847 225.026 256.018 291.347 331.606

206.345 236.438 271.031 310.781 356.443 408.875

244.487 282.362 326.237 377.045 435.861 503.917

289.494 337.010 392.484 457.225 532.750 620.817

790.948 966.712 1181.882 1445.151 1767.081 2160.491

1816.652 2314.214 2948.341 3755.938 4783.645 6090.334

4163.213 5529.829 7343.858 9749.525 12936.535 17154.046

9531.577 13203.424 18281.310 25295.346 34971.419 48301.775

21813.094 31515.336 45497.191 65617.202 94525.279 135992.154
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.  2 -تابع القابمة أ 

24% 25% 26% 27% 28% 29%

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2.240 2.250 2.260 2.270 2.280 2.290

3.778 3.813 3.848 3.883 3.918 3.954

5.684 5.766 5.848 5.931 6.016 6.101

8.048 8.207 8.368 8.533 8.700 8.870

10.980 11.259 11.544 11.837 12.136 12.442

14.615 15.073 15.546 16.032 16.534 17.051

19.123 19.842 20.588 21.361 22.163 22.995

24.712 25.802 26.940 28.129 29.369 30.664

31.643 33.253 34.945 36.723 38.593 40.556

40.238 42.566 45.031 47.639 50.398 53.318

50.895 54.208 57.739 61.501 65.510 69.780

64.110 68.760 73.751 79.107 84.853 91.016

80.496 86.949 93.926 101.465 109.612 118.411

100.815 109.687 119.347 129.861 141.303 153.750

126.011 138.109 151.377 165.924 181.868 199.337

157.253 173.636 191.735 211.723 233.791 258.145

195.994 218.045 242.585 269.888 300.252 334.007

244.033 273.556 306.658 343.758 385.323 431.870

303.601 342.945 387.389 437.573 494.213 558.112

377.465 429.681 489.110 556.717 633.593 720.964

469.056 538.101 617.278 708.031 811.999 931.044

582.630 673.626 778.771 900.199 1040.358 1202.047

723.461 843.033 982.251 1144.253 1332.659 1551.640

898.092 1054.791 1238.636 1454.201 1706.803 2002.616

2640.916 3227.174 3942.026 4812.977 5873.231 7162.824

7750.225 9856.761 12527.442 15909.824 20188.966 25596.664

22728.803 30088.655 39792.982 52571.998 69377.460 91447.963

66640.376 91831.496 126382.798 173697.840 238387.839 326688.902

195372.644 280255.693 401374.471 573877.874 819103.077 1167041.323
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.  2 -تابع القابمة أ 

30% 31% 32% 33% 34% 35%

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2.300 2.310 2.320 2.330 2.340 2.350

3.990 4.026 4.062 4.099 4.136 4.173

6.187 6.274 6.362 6.452 6.542 6.633

9.043 9.219 9.398 9.581 9.766 9.954

12.756 13.077 13.406 13.742 14.086 14.438

17.583 18.131 18.696 19.277 19.876 20.492

23.858 24.752 25.678 26.638 27.633 28.664

32.015 33.425 34.895 36.429 38.029 39.696

42.619 44.786 47.062 49.451 51.958 54.590

56.405 59.670 63.122 66.769 70.624 74.697

74.327 79.168 84.320 89.803 95.637 101.841

97.625 104.710 112.303 120.439 129.153 138.485

127.913 138.170 149.240 161.183 174.065 187.954

167.286 182.003 197.997 215.374 234.247 254.738

218.472 239.423 262.356 287.447 314.891 344.897

285.014 314.645 347.309 383.305 422.954 466.611

371.518 413.185 459.449 510.795 567.758 630.925

483.973 542.272 607.472 680.358 761.796 852.748

630.165 711.376 802.863 905.876 1021.807 1152.210

820.215 932.903 1060.779 1205.814 1370.221 1556.484

1067.280 1223.103 1401.229 1604.733 1837.096 2102.253

1388.464 1603.264 1850.622 2135.295 2462.709 2839.042

1806.003 2101.276 2443.821 2840.943 3301.030 3833.706

2348.803 2753.672 3226.844 3779.454 4424.380 5176.504

8729.985 10632.746 12940.859 15738.077 19124.859 23221.570

32422.868 41029.810 51869.427 65504.842 82636.815 104136.251

120392.883 158300.134 207874.272 272613.194 357033.889 466960.385

447019.389 610723.057 833058.110 1134511.085 1542539.100 2093875.934

1659760.743 2356147.606 3338459.988 4721367.756 6664396.222 9389019.656
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.  2 -تابع القابمة أ 

36% 37% 38% 39% 40%

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2.360 2.370 2.380 2.390 2.400

4.210 4.247 4.284 4.322 4.360

6.725 6.818 6.912 7.008 7.104

10.146 10.341 10.539 10.741 10.946

14.799 15.167 15.544 15.930 16.324

21.126 21.779 22.451 23.142 23.853

29.732 30.837 31.982 33.168 34.395

41.435 43.247 45.135 47.103 49.153

57.352 60.248 63.287 66.473 69.814

78.998 83.540 88.336 93.398 98.739

108.437 115.450 122.904 130.823 139.235

148.475 159.167 170.607 182.844 195.929

202.926 219.059 236.438 255.153 275.300

276.979 301.111 327.284 355.662 386.420

377.692 413.522 452.652 495.370 541.988

514.661 567.524 625.659 689.565 759.784

700.939 778.509 864.410 959.495 1064.697

954.277 1067.557 1193.886 1334.698 1491.576

1298.817 1463.553 1648.563 1856.230 2089.206

1767.391 2006.067 2276.016 2581.160 2925.889

2404.651 2749.312 3141.902 3588.813 4097.245

3271.326 3767.557 4336.825 4989.450 5737.142

4450.003 5162.554 5985.819 6936.335 8032.999

6053.004 7073.699 8261.430 9642.506 11247.199

28172.276 34149.230 41358.175 50044.592 60501.081

131084.122 164820.416 207004.080 259686.345 325400.279

609890.482 795462.089 1036045.327 1347493.183 1750091.741

2837578.930 3839047.558 5185314.126 6991997.191 9412424.353

13202094.174 18527915.885 25951990.850 36280676.378 50622288.099
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القٌمة الحالٌة للاير واحد . 3 -القابمة أ 

السنة 1% 2% 3% 4% 5%

1 0.990 0.980 0.971 0.962 0.952

2 0.980 0.961 0.943 0.925 0.907

3 0.971 0.942 0.915 0.889 0.864

4 0.961 0.924 0.888 0.855 0.823

5 0.951 0.906 0.863 0.822 0.784

6 0.942 0.888 0.837 0.790 0.746

7 0.933 0.871 0.813 0.760 0.711

8 0.923 0.853 0.789 0.731 0.677

9 0.914 0.837 0.766 0.703 0.645

10 0.905 0.820 0.744 0.676 0.614

11 0.896 0.804 0.722 0.650 0.585

12 0.887 0.788 0.701 0.625 0.557

13 0.879 0.773 0.681 0.601 0.530

14 0.870 0.758 0.661 0.577 0.505

15 0.861 0.743 0.642 0.555 0.481

16 0.853 0.728 0.623 0.534 0.458

17 0.844 0.714 0.605 0.513 0.436

18 0.836 0.700 0.587 0.494 0.416

19 0.828 0.686 0.570 0.475 0.396

20 0.820 0.673 0.554 0.456 0.377

21 0.811 0.660 0.538 0.439 0.359

22 0.803 0.647 0.522 0.422 0.342

23 0.795 0.634 0.507 0.406 0.326

24 0.788 0.622 0.492 0.390 0.310

25 0.780 0.610 0.478 0.375 0.295

26 0.772 0.598 0.464 0.361 0.281

27 0.764 0.586 0.450 0.347 0.268

28 0.757 0.574 0.437 0.333 0.255

29 0.749 0.563 0.424 0.321 0.243

30 0.742 0.552 0.412 0.308 0.231

35 0.706 0.500 0.355 0.253 0.181

40 0.672 0.453 0.307 0.208 0.142

45 0.639 0.410 0.264 0.171 0.111

50 0.608 0.372 0.228 0.141 0.087
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.  3 -تابع القابمة أ 

6% 7% 8% 9% 10% 11%

0.943 0.935 0.926 0.917 0.909 0.901

0.890 0.873 0.857 0.842 0.826 0.812

0.840 0.816 0.794 0.772 0.751 0.731

0.792 0.763 0.735 0.708 0.683 0.659

0.747 0.713 0.681 0.650 0.621 0.593

0.705 0.666 0.630 0.596 0.564 0.535

0.665 0.623 0.583 0.547 0.513 0.482

0.627 0.582 0.540 0.502 0.467 0.434

0.592 0.544 0.500 0.460 0.424 0.391

0.558 0.508 0.463 0.422 0.386 0.352

0.527 0.475 0.429 0.388 0.350 0.317

0.497 0.444 0.397 0.356 0.319 0.286

0.469 0.415 0.368 0.326 0.290 0.258

0.442 0.388 0.340 0.299 0.263 0.232

0.417 0.362 0.315 0.275 0.239 0.209

0.394 0.339 0.292 0.252 0.218 0.188

0.371 0.317 0.270 0.231 0.198 0.170

0.350 0.296 0.250 0.212 0.180 0.153

0.331 0.277 0.232 0.194 0.164 0.138

0.312 0.258 0.215 0.178 0.149 0.124

0.294 0.242 0.199 0.164 0.135 0.112

0.278 0.226 0.184 0.150 0.123 0.101

0.262 0.211 0.170 0.138 0.112 0.091

0.247 0.197 0.158 0.126 0.102 0.082

0.233 0.184 0.146 0.116 0.092 0.074

0.220 0.172 0.135 0.106 0.084 0.066

0.207 0.161 0.125 0.098 0.076 0.060

0.196 0.150 0.116 0.090 0.069 0.054

0.185 0.141 0.107 0.082 0.063 0.048

0.174 0.131 0.099 0.075 0.057 0.044

0.130 0.094 0.068 0.049 0.036 0.026

0.097 0.067 0.046 0.032 0.022 0.015

0.073 0.048 0.031 0.021 0.014 0.009

0.054 0.034 0.021 0.013 0.009 0.005
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.  3 -تابع القابمة أ 

12% 13% 14% 15% 16% 17%

0.893 0.885 0.877 0.870 0.862 0.855

0.797 0.783 0.769 0.756 0.743 0.731

0.712 0.693 0.675 0.658 0.641 0.624

0.636 0.613 0.592 0.572 0.552 0.534

0.567 0.543 0.519 0.497 0.476 0.456

0.507 0.480 0.456 0.432 0.410 0.390

0.452 0.425 0.400 0.376 0.354 0.333

0.404 0.376 0.351 0.327 0.305 0.285

0.361 0.333 0.308 0.284 0.263 0.243

0.322 0.295 0.270 0.247 0.227 0.208

0.287 0.261 0.237 0.215 0.195 0.178

0.257 0.231 0.208 0.187 0.168 0.152

0.229 0.204 0.182 0.163 0.145 0.130

0.205 0.181 0.160 0.141 0.125 0.111

0.183 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095

0.163 0.141 0.123 0.107 0.093 0.081

0.146 0.125 0.108 0.093 0.080 0.069

0.130 0.111 0.095 0.081 0.069 0.059

0.116 0.098 0.083 0.070 0.060 0.051

0.104 0.087 0.073 0.061 0.051 0.043

0.093 0.077 0.064 0.053 0.044 0.037

0.083 0.068 0.056 0.046 0.038 0.032

0.074 0.060 0.049 0.040 0.033 0.027

0.066 0.053 0.043 0.035 0.028 0.023

0.059 0.047 0.038 0.030 0.024 0.020

0.053 0.042 0.033 0.026 0.021 0.017

0.047 0.037 0.029 0.023 0.018 0.014

0.042 0.033 0.026 0.020 0.016 0.012

0.037 0.029 0.022 0.017 0.014 0.011

0.033 0.026 0.020 0.015 0.012 0.009

0.019 0.014 0.010 0.008 0.006 0.004

0.011 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002

0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001

0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000
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.  3 -تابع القابمة أ 

18% 19% 20% 21% 22% 23%

0.847 0.840 0.833 0.826 0.820 0.813

0.718 0.706 0.694 0.683 0.672 0.661

0.609 0.593 0.579 0.564 0.551 0.537

0.516 0.499 0.482 0.467 0.451 0.437

0.437 0.419 0.402 0.386 0.370 0.355

0.370 0.352 0.335 0.319 0.303 0.289

0.314 0.296 0.279 0.263 0.249 0.235

0.266 0.249 0.233 0.218 0.204 0.191

0.225 0.209 0.194 0.180 0.167 0.155

0.191 0.176 0.162 0.149 0.137 0.126

0.162 0.148 0.135 0.123 0.112 0.103

0.137 0.124 0.112 0.102 0.092 0.083

0.116 0.104 0.093 0.084 0.075 0.068

0.099 0.088 0.078 0.069 0.062 0.055

0.084 0.074 0.065 0.057 0.051 0.045

0.071 0.062 0.054 0.047 0.042 0.036

0.060 0.052 0.045 0.039 0.034 0.030

0.051 0.044 0.038 0.032 0.028 0.024

0.043 0.037 0.031 0.027 0.023 0.020

0.037 0.031 0.026 0.022 0.019 0.016

0.031 0.026 0.022 0.018 0.015 0.013

0.026 0.022 0.018 0.015 0.013 0.011

0.022 0.018 0.015 0.012 0.010 0.009

0.019 0.015 0.013 0.010 0.008 0.007

0.016 0.013 0.010 0.009 0.007 0.006

0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005

0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004

0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003

0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002

0.007 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002

0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000

0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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.  3 -تابع القابمة أ 

24% 25% 26% 27% 28% 29%

0.806 0.800 0.794 0.787 0.781 0.775

0.650 0.640 0.630 0.620 0.610 0.601

0.524 0.512 0.500 0.488 0.477 0.466

0.423 0.410 0.397 0.384 0.373 0.361

0.341 0.328 0.315 0.303 0.291 0.280

0.275 0.262 0.250 0.238 0.227 0.217

0.222 0.210 0.198 0.188 0.178 0.168

0.179 0.168 0.157 0.148 0.139 0.130

0.144 0.134 0.125 0.116 0.108 0.101

0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 0.078

0.094 0.086 0.079 0.072 0.066 0.061

0.076 0.069 0.062 0.057 0.052 0.047

0.061 0.055 0.050 0.045 0.040 0.037

0.049 0.044 0.039 0.035 0.032 0.028

0.040 0.035 0.031 0.028 0.025 0.022

0.032 0.028 0.025 0.022 0.019 0.017

0.026 0.023 0.020 0.017 0.015 0.013

0.021 0.018 0.016 0.014 0.012 0.010

0.017 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008

0.014 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006

0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005

0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004

0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003

0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002

0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002

0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001

0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001

0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001

0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001

0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000

0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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.  3 -تابع القابمة أ 

30% 31% 32% 33% 34% 35%

0.769 0.763 0.758 0.752 0.746 0.741

0.592 0.583 0.574 0.565 0.557 0.549

0.455 0.445 0.435 0.425 0.416 0.406

0.350 0.340 0.329 0.320 0.310 0.301

0.269 0.259 0.250 0.240 0.231 0.223

0.207 0.198 0.189 0.181 0.173 0.165

0.159 0.151 0.143 0.136 0.129 0.122

0.123 0.115 0.108 0.102 0.096 0.091

0.094 0.088 0.082 0.077 0.072 0.067

0.073 0.067 0.062 0.058 0.054 0.050

0.056 0.051 0.047 0.043 0.040 0.037

0.043 0.039 0.036 0.033 0.030 0.027

0.033 0.030 0.027 0.025 0.022 0.020

0.025 0.023 0.021 0.018 0.017 0.015

0.020 0.017 0.016 0.014 0.012 0.011

0.015 0.013 0.012 0.010 0.009 0.008

0.012 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006

0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005

0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003

0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002

0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002

0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001

0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001

0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000

0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000

0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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.  3 -تابع القابمة أ 

36% 37% 38% 39% 40%

0.735 0.730 0.725 0.719 0.714

0.541 0.533 0.525 0.518 0.510

0.398 0.389 0.381 0.372 0.364

0.292 0.284 0.276 0.268 0.260

0.215 0.207 0.200 0.193 0.186

0.158 0.151 0.145 0.139 0.133

0.116 0.110 0.105 0.100 0.095

0.085 0.081 0.076 0.072 0.068

0.063 0.059 0.055 0.052 0.048

0.046 0.043 0.040 0.037 0.035

0.034 0.031 0.029 0.027 0.025

0.025 0.023 0.021 0.019 0.018

0.018 0.017 0.015 0.014 0.013

0.014 0.012 0.011 0.010 0.009

0.010 0.009 0.008 0.007 0.006

0.007 0.006 0.006 0.005 0.005

0.005 0.005 0.004 0.004 0.003

0.004 0.003 0.003 0.003 0.002

0.003 0.003 0.002 0.002 0.002

0.002 0.002 0.002 0.001 0.001

0.002 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

0.001 0.001 0.001 0.001 0.000

0.001 0.001 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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السنة 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

1 0.990 0.980 0.971 0.962 0.952 0.943 0.935 0.926

2 1.970 1.942 1.913 1.886 1.859 1.833 1.808 1.783

3 2.941 2.884 2.829 2.775 2.723 2.673 2.624 2.577

4 3.902 3.808 3.717 3.630 3.546 3.465 3.387 3.312

5 4.853 4.713 4.580 4.452 4.329 4.212 4.100 3.993

6 5.795 5.601 5.417 5.242 5.076 4.917 4.767 4.623

7 6.728 6.472 6.230 6.002 5.786 5.582 5.389 5.206

8 7.652 7.325 7.020 6.733 6.463 6.210 5.971 5.747

9 8.566 8.162 7.786 7.435 7.108 6.802 6.515 6.247

10 9.471 8.983 8.530 8.111 7.722 7.360 7.024 6.710

11 10.368 9.787 9.253 8.760 8.306 7.887 7.499 7.139

12 11.255 10.575 9.954 9.385 8.863 8.384 7.943 7.536

13 12.134 11.348 10.635 9.986 9.394 8.853 8.358 7.904

14 13.004 12.106 11.296 10.563 9.899 9.295 8.745 8.244

15 13.865 12.849 11.938 11.118 10.380 9.712 9.108 8.559

16 14.718 13.578 12.561 11.652 10.838 10.106 9.447 8.851

17 15.562 14.292 13.166 12.166 11.274 10.477 9.763 9.122

18 16.398 14.992 13.754 12.659 11.690 10.828 10.059 9.372

19 17.226 15.678 14.324 13.134 12.085 11.158 10.336 9.604

20 18.046 16.351 14.877 13.590 12.462 11.470 10.594 9.818

21 18.857 17.011 15.415 14.029 12.821 11.764 10.836 10.017

22 19.660 17.658 15.937 14.451 13.163 12.042 11.061 10.201

23 20.456 18.292 16.444 14.857 13.489 12.303 11.272 10.371

24 21.243 18.914 16.936 15.247 13.799 12.550 11.469 10.529

25 22.023 19.523 17.413 15.622 14.094 12.783 11.654 10.675

30 25.808 22.396 19.600 17.292 15.372 13.765 12.409 11.258

35 29.409 24.999 21.487 18.665 16.374 14.498 12.948 11.655

40 32.835 27.355 23.115 19.793 17.159 15.046 13.332 11.925

45 36.095 29.490 24.519 20.720 17.774 15.456 13.606 12.108

50 39.196 31.424 25.730 21.482 18.256 15.762 13.801 12.233

القيمة الحالية للدفعات السنوية .   4-القائمة أ
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9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%

0.917 0.909 0.901 0.893 0.885 0.877 0.870 0.862 0.855

1.759 1.736 1.713 1.690 1.668 1.647 1.626 1.605 1.585

2.531 2.487 2.444 2.402 2.361 2.322 2.283 2.246 2.210

3.240 3.170 3.102 3.037 2.974 2.914 2.855 2.798 2.743

3.890 3.791 3.696 3.605 3.517 3.433 3.352 3.274 3.199

4.486 4.355 4.231 4.111 3.998 3.889 3.784 3.685 3.589

5.033 4.868 4.712 4.564 4.423 4.288 4.160 4.039 3.922

5.535 5.335 5.146 4.968 4.799 4.639 4.487 4.344 4.207

5.995 5.759 5.537 5.328 5.132 4.946 4.772 4.607 4.451

6.418 6.145 5.889 5.650 5.426 5.216 5.019 4.833 4.659

6.805 6.495 6.207 5.938 5.687 5.453 5.234 5.029 4.836

7.161 6.814 6.492 6.194 5.918 5.660 5.421 5.197 4.988

7.487 7.103 6.750 6.424 6.122 5.842 5.583 5.342 5.118

7.786 7.367 6.982 6.628 6.302 6.002 5.724 5.468 5.229

8.061 7.606 7.191 6.811 6.462 6.142 5.847 5.575 5.324

8.313 7.824 7.379 6.974 6.604 6.265 5.954 5.668 5.405

8.544 8.022 7.549 7.120 6.729 6.373 6.047 5.749 5.475

8.756 8.201 7.702 7.250 6.840 6.467 6.128 5.818 5.534

8.950 8.365 7.839 7.366 6.938 6.550 6.198 5.877 5.584

9.129 8.514 7.963 7.469 7.025 6.623 6.259 5.929 5.628

9.292 8.649 8.075 7.562 7.102 6.687 6.312 5.973 5.665

9.442 8.772 8.176 7.645 7.170 6.743 6.359 6.011 5.696

9.580 8.883 8.266 7.718 7.230 6.792 6.399 6.044 5.723

9.707 8.985 8.348 7.784 7.283 6.835 6.434 6.073 5.746

9.823 9.077 8.422 7.843 7.330 6.873 6.464 6.097 5.766

10.274 9.427 8.694 8.055 7.496 7.003 6.566 6.177 5.829

10.567 9.644 8.855 8.176 7.586 7.070 6.617 6.215 5.858

10.757 9.779 8.951 8.244 7.634 7.105 6.642 6.233 5.871

10.881 9.863 9.008 8.283 7.661 7.123 6.654 6.242 5.877

10.962 9.915 9.042 8.304 7.675 7.133 6.661 6.246 5.880
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18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26%

0.847 0.840 0.833 0.826 0.820 0.813 0.806 0.800 0.794

1.566 1.547 1.528 1.509 1.492 1.474 1.457 1.440 1.424

2.174 2.140 2.106 2.074 2.042 2.011 1.981 1.952 1.923

2.690 2.639 2.589 2.540 2.494 2.448 2.404 2.362 2.320

3.127 3.058 2.991 2.926 2.864 2.803 2.745 2.689 2.635

3.498 3.410 3.326 3.245 3.167 3.092 3.020 2.951 2.885

3.812 3.706 3.605 3.508 3.416 3.327 3.242 3.161 3.083

4.078 3.954 3.837 3.726 3.619 3.518 3.421 3.329 3.241

4.303 4.163 4.031 3.905 3.786 3.673 3.566 3.463 3.366

4.494 4.339 4.192 4.054 3.923 3.799 3.682 3.571 3.465

4.656 4.486 4.327 4.177 4.035 3.902 3.776 3.656 3.543

4.793 4.611 4.439 4.278 4.127 3.985 3.851 3.725 3.606

4.910 4.715 4.533 4.362 4.203 4.053 3.912 3.780 3.656

5.008 4.802 4.611 4.432 4.265 4.108 3.962 3.824 3.695

5.092 4.876 4.675 4.489 4.315 4.153 4.001 3.859 3.726

5.162 4.938 4.730 4.536 4.357 4.189 4.033 3.887 3.751

5.222 4.990 4.775 4.576 4.391 4.219 4.059 3.910 3.771

5.273 5.033 4.812 4.608 4.419 4.243 4.080 3.928 3.786

5.316 5.070 4.843 4.635 4.442 4.263 4.097 3.942 3.799

5.353 5.101 4.870 4.657 4.460 4.279 4.110 3.954 3.808

5.384 5.127 4.891 4.675 4.476 4.292 4.121 3.963 3.816

5.410 5.149 4.909 4.690 4.488 4.302 4.130 3.970 3.822

5.432 5.167 4.925 4.703 4.499 4.311 4.137 3.976 3.827

5.451 5.182 4.937 4.713 4.507 4.318 4.143 3.981 3.831

5.467 5.195 4.948 4.721 4.514 4.323 4.147 3.985 3.834

5.517 5.235 4.979 4.746 4.534 4.339 4.160 3.995 3.842

5.539 5.251 4.992 4.756 4.541 4.345 4.164 3.998 3.845

5.548 5.258 4.997 4.760 4.544 4.347 4.166 3.999 3.846

5.552 5.261 4.999 4.761 4.545 4.347 4.166 4.000 3.846

5.554 5.262 4.999 4.762 4.545 4.348 4.167 4.000 3.846
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27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35%

0.787 0.781 0.775 0.769 0.763 0.758 0.752 0.746 0.741

1.407 1.392 1.376 1.361 1.346 1.331 1.317 1.303 1.289

1.896 1.868 1.842 1.816 1.791 1.766 1.742 1.719 1.696

2.280 2.241 2.203 2.166 2.130 2.096 2.062 2.029 1.997

2.583 2.532 2.483 2.436 2.390 2.345 2.302 2.260 2.220

2.821 2.759 2.700 2.643 2.588 2.534 2.483 2.433 2.385

3.009 2.937 2.868 2.802 2.739 2.677 2.619 2.562 2.508

3.156 3.076 2.999 2.925 2.854 2.786 2.721 2.658 2.598

3.273 3.184 3.100 3.019 2.942 2.868 2.798 2.730 2.665

3.364 3.269 3.178 3.092 3.009 2.930 2.855 2.784 2.715

3.437 3.335 3.239 3.147 3.060 2.978 2.899 2.824 2.752

3.493 3.387 3.286 3.190 3.100 3.013 2.931 2.853 2.779

3.538 3.427 3.322 3.223 3.129 3.040 2.956 2.876 2.799

3.573 3.459 3.351 3.249 3.152 3.061 2.974 2.892 2.814

3.601 3.483 3.373 3.268 3.170 3.076 2.988 2.905 2.825

3.623 3.503 3.390 3.283 3.183 3.088 2.999 2.914 2.834

3.640 3.518 3.403 3.295 3.193 3.097 3.007 2.921 2.840

3.654 3.529 3.413 3.304 3.201 3.104 3.012 2.926 2.844

3.664 3.539 3.421 3.311 3.207 3.109 3.017 2.930 2.848

3.673 3.546 3.427 3.316 3.211 3.113 3.020 2.933 2.850

3.679 3.551 3.432 3.320 3.215 3.116 3.023 2.935 2.852

3.684 3.556 3.436 3.323 3.217 3.118 3.025 2.936 2.853

3.689 3.559 3.438 3.325 3.219 3.120 3.026 2.938 2.854

3.692 3.562 3.441 3.327 3.221 3.121 3.027 2.939 2.855

3.694 3.564 3.442 3.329 3.222 3.122 3.028 2.939 2.856

3.701 3.569 3.447 3.332 3.225 3.124 3.030 2.941 2.857

3.703 3.571 3.448 3.333 3.226 3.125 3.030 2.941 2.857

3.704 3.571 3.448 3.333 3.226 3.125 3.030 2.941 2.857

3.704 3.571 3.448 3.333 3.226 3.125 3.030 2.941 2.857
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36% 37% 38% 39% 40%

0.735 0.730 0.725 0.719 0.714

1.276 1.263 1.250 1.237 1.224

1.673 1.652 1.630 1.609 1.589

1.966 1.935 1.906 1.877 1.849

2.181 2.143 2.106 2.070 2.035

2.339 2.294 2.251 2.209 2.168

2.455 2.404 2.355 2.308 2.263

2.540 2.485 2.432 2.380 2.331

2.603 2.544 2.487 2.432 2.379

2.649 2.587 2.527 2.469 2.414

2.683 2.618 2.555 2.496 2.438

2.708 2.641 2.576 2.515 2.456

2.727 2.658 2.592 2.529 2.469

2.740 2.670 2.603 2.539 2.478

2.750 2.679 2.611 2.546 2.484

2.757 2.685 2.616 2.551 2.489

2.763 2.690 2.621 2.555 2.492

2.767 2.693 2.624 2.557 2.494

2.770 2.696 2.626 2.559 2.496

2.772 2.698 2.627 2.561 2.497

2.773 2.699 2.629 2.562 2.498

2.775 2.700 2.629 2.562 2.498

2.775 2.701 2.630 2.563 2.499

2.776 2.701 2.630 2.563 2.499

2.777 2.702 2.631 2.563 2.499

2.778 2.702 2.631 2.564 2.500

2.778 2.703 2.632 2.564 2.500

2.778 2.703 2.632 2.564 2.500

2.778 2.703 2.632 2.564 2.500

2.778 2.703 2.632 2.564 2.500
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:  األساسً المرجع

 المالً، التحلٌل والتموٌل، االستثمار) المالٌة اإلدارة : الهادي عبد سعٌد محمد الدكتور األستاذ•
  2008 األولى الطبعة والتوزٌع، للنشر الحامد دار ،( الدولٌة المالٌة األسواق

: والتمارٌن واالمثلة التدقٌق مراجع

2011 األولى الطبعة ، الفكر دار ، المالٌة اإلدارة أساسٌات : خصاونة قاسم محمد الدكتور•

  األولى الطبعة والتوزٌع، للنشر الحامد دار المالٌة، اإلدارة مبادئ : الخصاونة عهود الدكتورة•
2010

 دار وتطبٌقً، نظري مدخل المالٌة، القوابم تحلٌل : المطارنة غسان والدكتور خنفر مإٌد الدكتور•
2006 األولى الطبعة والتوزٌع، للنشر الحامد

2010 الثالثة الطبعة والتوزٌع، للنشر الحامد دار المالٌة، اإلدارة حداد، فاٌز .د•

• Ross : Fundamentals of Corporate Finance , Westerfield Jordan, , 9 Edition, 
2010

• Keown , Martin , Petty , David : Financial Management, Pearson Hall,,10 
Edition, 2005
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