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ةشرولا فادهأ

.تاهجلل ةمادتسالا قيقحتو لعافلا رامثتسالا :الوأ•
ةقيرطك ةيلاملا ةمادتسالا ةيمهأب يعولا رشن :ًايناث•

.تاهجلل دمألا ةليوط ةايح
 ةيمنتلا ىلإ ريشت ةلصوبك ةمادتسالا ةفاقث خيسرت :ًاثلاث•
.ةمادتسملا
 ةيمنتلاو ةمادتسالا ميقب نمؤي ليج ءانب :اعبار•

.رامثتسالاو
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ثلاثلا عاطقلاو رامثتسالا ملع

ةسوملمةيدامجئاتنوقراوفثادحإلفدهي،مظنميداصتقالمعًامومعرامثتسالا
ىلعسكعنتيتلا،ةيلاملاةميقلاهنعربعتل،امهريغويمدخويجاتنإلكشيفةيباجيإو
نعنوكيامدعبأوهو،ةنزاوتموةميلسةيجهنموةيملعقرطبتاعمتجملاودارفألا
.قيقدلاميظنتلانعجراخلايهيدبلالمعلا

لوصوللةبولطملاتايلآلاداجيإعم،لضفألاىلإلوصوللةجاحلانعًامئادربعيرامثتسالا
رارقتسالاقيقحتل،كلذلةمزاللاتاربخلاوةيرشبلاوةيلاملاوةيداملاةيافكلانيمأتو،هيلإ
.يعامتجالاويداصتقالاويداملا

يفاهرودوةيلاملاةمادتساللةلصوبكرامثتسالاىلعزكرنفوساذهنمو
.ةمداقلالايجأللةيلاملادراوملاىلعظافحلا
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ثلاثلا عاطقلل ليومتلا رداصم ةفرعم

.ةاكزلا)1(
.تاقدصلا)2(
.فقولا)3(
.ةيدفلاو تارافكلا)4(
روذنلا)5(
.يدهلاو يحاضألا)6(
.ايادهلاو تابهلا)7(
.نسحلا ضرقلا)8(
.ةيلود تامظنم وا يموكح معد   )9(

رص
 ف

ا
رامثتس
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  اميلقإو ايملاع يريخلا لمعلا ىلع قافنإلا
)يزنكام ةسارد(

$ ةمیقلا  جتانلا نم ةبسنلا
يلحملا

لودلا

- 0.5% -1% ابوراو اكیرمأ

%2-%1.5 رایلم15-20 جیلخلا لود

 ىلا جاتحی مقرلا اذھ لھ
 لالغتساب ریكفت ةداعإ
ةیومنت ةقیرطب لاومألا
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ثلاثلا عاطقلا– تاهجلاب ةلكشملا نيا
 ذاختاو ةرادإلاهيلقع

رارقلا
 وا نيفظوملا ةرثك

نيفظوملا ةلق
 لاومألل ردهلا

ةفزاجملاو

 لمعلاب صصختلا
 ميسقت أدبمو

باطقتسالا-لمعلا

 هجوتلا ىلع نييعتلا
ةطساولا- لويملاو

يئزجلا ماودلا
 نيعم عون ةرطيسو

لمعلا ىلع

طبضنم ريغ ماود
نيفظوملاو ةرادإلل

 هجوم ريغ جمارب
ةفداهو

نيديفتسملا
لياحتلاو
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ثلاثلا عاطقلا لاوماو رامثتسالا
لاومألاةيمنتلجأنمةيريخلاتايعمجلاوتاهجلاربعرامثتسالا•

،حبرلافدهبةيراجتوةيرامثتساتايلمعيفاهلاخدإب،ةرفوتملا
،اهلاكشاعيمجبةتباثلالوصألاةددعتم،جاتنإللهجوم
يداصتقالاويناسنإلاويعامتجالارودلاةيدأتىلعاذهاهدعاسيس
نعاهجرخيوأًاريثكاهدعبينلو،هلجأنمتسسأيذلايومنتلاو
هذهززعتيتلاتانامضلاوتايلآلاتمكحأاذإاهتياغواهفادهأ
لظيفةصاخ،هيلعافوةءافكبوةيملعةقيرطبتارامثتسالا
،لودلااهبرثأتتيتلاةيداصتقالاتامزألاوةيعامتجالاتارييغتلا
وأعجارتنمهببستدقامبو،تاسسؤملاودارفألاىلعسكعنتو
يفلوألايليومتلاردصملاربتعتيتلا،تاعربتلاومعدلايفتوافت
.ةيريخلاةموظنملا
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ثلاثلا عاطقلا لاوماو رامثتسالا
معدلارداصمريوطتوعيونتلوعدتةجاحكانهنإف،كلذلو•

نمواهتياعربو،اهسفنةيريخلاتايعمجلاوتاهجلايفليومتلاو
ةيريخلاتامدخلاميدقتىلعةمئاقلظتنألجأنم،اهلخاد
لودلاةموظنمحاجنإيفمهاست،ةمئادةروصبةيناسنإلاو
مهأنمةيريخلالاومألاوتاقدصلاوةاكزلاربتعتيتلا،ةيمالسإلا
لوقعملاريغنمو.اهرارقتساوهتضهنيفمهاستيتلارداصملا
قافنإلاىلإ،تارالودلاتارايلمقوفتدقيتلا،لاومألاهذههجوتنأ
هرامثتساوهتيمنتمتيلاهنمءزجعطقتسينأنود،رشابملا
.هيفارتحاقرطب
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ملع نودب ةرطاخملا ينعي ال رامثتسالا

يلاع حبر = ةرطاخملا + رامثتسالا•
.رامثتسا ةرادإ•
.رامثتسا ريدم•
.ةيقوسلا صرفلا ةسارد•
.هيراجت تافلاحت يف لوخدلا•
.ةكراشمو ذاوحتسا•
.رطاخملاب فارتعالا•
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ةفيرعت رامثتسالا
 لمعلا ةيلاو
ثلاثلا عاطقلاب



 قاطن يف ركفن
 ةبسنب فولأملا

98%

 قاطن جراخ ركفن
 ةبسنب فولأملا

2%

 ركفن فيك
؟ رامثتسالاب

!! فولأملا قاطن جراخ مأ فولأملا يف ركفت له

رامثتسالاب عادبإ = فولأملا قاطن جراخ
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Investment رامثتسالا فيرعت : ًالوأ

وأِجاتنإيفمدختسُملالاملاسأرنعٌةراِبعوه

ًاتباثًارامِثتسانوكيدقو،علسلاوأتاَمدَخلاِريفوَت

ًاّريغُتمًارامثتساوأ،تادّنسلاوةزاتمُملامهسألاك

)1(.تاكلتمُملاّةيكلملثم

308،309ةحفص،عيزوتلاورشنللنويميداكألا:ةيمشاهلاةيندرألاةكلمملا،)ىلوألاةعبطلا(يلودلاداصتقالاتايساسأ،)م2014(دلاخليمج.د)1(
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رامثتسالا فادهأ

.مخضتلا نع ةجتانلا ةّيئارشلا هتّوُقِ ضافخنا نم لاملل ةيامحلا ريفوت•
.رمثتسملا لاَملل ةّيئارشلا ةوقلا ىلع ظفاحُت دئاوعو ةّيلامسأر ٍحابرأ قيقحت•
.ةّيلاملا ةورثلا يف ةيمنتلا رارمتسا ىلع ةظفاحملا•
 .لاملا سأر ةميق يف ةدايز عم نمازتلاب ،ةلوبقملا ةّيلاملا دئاوعلا قيقحَت•

.يراجلا لخدلا نم ةميق ربكأ ىلإ لوصولا
.ةهجلل ىدملا ةليوط ةمادتسالا•

 ةينهذ ةردق رامثتسالا اريخأو
 يعسلا ىلإ ةهجلا عفدت
 نيمأتل ديدجلا نع ثحبلاو

  لبقتسملا
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 رامثتسالا تاودأ

 :يتآلا لمشتو :ةّيداملا رامثتسالا تاودأ :الوأ
ً،اراشتناةّيداملاةّيرامثتسالاتاودألاعاونأرثكأنميه:ةّيداصتقالاتاعورشملا•

ىعستو،ةّيعانصلاو،ةّيعارزلاو،ةّيمدخلاو،ةّيراجتلااهتاطاشنيفًاعُّونَتدهشتو
.دارفألاتاجاحلّكشُتيتلاعلسلاوتامدخلاجاتنإىلإ

وه:رشابملارامثتسالا:امهنيتقيرطىلعدمتعتتارامثتسايه:تاراقعلا•
:رشابملاريغرامثتسالا.ينابَملاويضارألالثم،ّيقيقحراقعلرمثتسُملاءارش
ظفاحملاىدحإبةكراشُملالالخنم؛ّيراقعٍدنسلرمثتسُملاءارشوه
.ةّيراقعلافِراصَملاوأةّيرامثتسالا

ًةّصاخًاقاوسأكلتمتو،ةّيرامثتساصئاصخبزّيمتتيتلاتاجتنُملايه:علسلا•
نُبلاوبهذلاعلسلاهذهىلعةلثمألانمو،ةّيلاملاقاروألاقاوسأهبشتاهب
.خلا..ديدحلاوطفنلاو
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 رامثتسالا تاودأ

 :يتآلا لمشتو ،ةّيلاملا رامثتسالا تاودأ :ايناث
سأرنمًاصصحنوكلتمَينيذلادارفأللمّلسُتيتلاةّيلاملاقئاثَولايه:مهسألا•

يه:ةّيداعلامهسألا:امهنيعونىلإمهسألاهذهمسقُتو،ةنّيعُمةكرشلام
ةميقلاف؛ةّيمساو،ةّيرتفدو،ةّيقوسًاميقكلتمتةّيكلمتادنتسُمنعةرابع
ةميقيهةّيرتفدلاةميقلاو،مهسلادنسىلعةنّودُملاةميقلايهةّيمسالا
اّمأ،تاطايتحالاوحابرألالب،ةزاتمُملامهسألانّمضتتالومهسلاةّيكلمقوقح
ّ.يلامسأرلاقوسلايفمهسلاعيبرعسلّكشُتيتلايهفةّيقوسلاةميقلا
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 يلمع قيبطت

 بسانم رامثتسا دئاعب لخدلل ردم عورشم ءاشنأب ركف•
.كتهجل

.عورشملل ةطخ مسرا•
.ةوجرملا فادهألا مسرا•
.عورشملا ةنزاوم•
.ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلام ةطخ ينبا•

.ةعومجملل رفوتملا تقولا ةقيقد30•
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ماع لكشب ةمادتسالا فيرعت

ةيريوطتلاتايجتارتسالاىلإريشيةمادتسالاحلطصمنإ•
لبقتسملاورضاحلالايجأتابغروتابلطتميعارتيتلا
ريفوتوهدوهجلاهذهءارونمدوشنملافدهلاو،اعم
لوقحلايفلكلامدختيتلاحلاصملايفنزاوت
.)2(ةيئيبلاوةيعامتجالاوةيداصتقالا

23ةحفص2012ماعل105ددع–داصتقالاوةمادتسملاةيمنتللتروفكنارفةلجم)2(•

frankبتاكلل hulmwer
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 ةيلاملا ةمادتسالا

مادختسالاولالغتسالايفةيرارمتسالاوةموميدلاىنعت•
ةليوطهايحلةمظنملايفةحاتملادراوملللثمالا
)2(.ىدملا

نيرصنعلاىلعدمتعتةمادتسالا•
)ميقلاوميلعتلا(امهونيسيئرلا

 تاسارد معدل ةيملاعلا باج يس ةمظنم فيرعت  )2(
.ةيموكح ريغلا ةمادتسملا ةيمنتلا تاسسؤم
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ةمادتسالا ققحي نم

 عمتجملا
يندملا

 داصتقالا
ةلودلل يلكلا

 ةئيبلا

 ةمادتسالا
اهعاونا عيمجب
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ةمادتسالا تقو ناح

.ةديدج ريكفت ةقيرط•
.ةمئالم ةديدج قرط راكتبا•
.تايعمجلاو تاسسؤملل ةيوازلا رجح•
.ىدملا ليوط ركف•
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@ةيلاملا ةمادتسالا لحارم

0

1

2

3

4

5

6

7

 ىلع دامتعالا
نیحناملاو نیلومملا

تایلمعلا ةمادتسا ةیلاملا ةمادتسالا تاذلا ىلع دامتعالا

تاونسلا

تاونسلا
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ةيلاملا ةمادتسالا ىلا لوصولا قرط

 ةيلخاد قرط :ًالوا
 وا ةيعمجلا يف
.ةسسؤملا

ةيجراخ قرط :ايناث
) ةيجراخلا ةئيبلا (

23



)1( ةيلخادلا قرطلا

.لمعلازاجنايفةيلعافلاوةءافكلاتاذةرادإلا•
.هتينهمولمعلاقيرفةءافك•
.جئاتنلاقيقحتيفةلءاسملاوةيلوؤسملا•
ةصاخوتقولاةلضفسيلوتقولالضفالالغتسا•

.ءاردملل
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)2( ةيلخادلا قرطلا

.لخدللةردمعيراشميفلاومالارامثتسا•
.ةمدخلاميدقتيفةيزمرموسرضرف•
.ءاضعأللموسرلاوتاكارتشالاةسايسعيجشت•
.تايعمجلايفةيلاملافيلاكتلاضفخ•
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)3( ةيلخادلا قرطلا

قيدانــص ءاــشنإ( نيديفتــسملا نيــب لاــملا ريودــت ةداــعإ•
. )لاجرلاو ءاسنلل ةراود ضارقإ
.نيديفتسملا نيب جاتنإلا ةفاقث عيجشت•
 نــم مهنــيكمتو ءارــقفلا ىدــل راــخدالا ةــسايس عيجــشت•
.جاتنالا تاودأ
 ريياـعملا نـم جيزـم ( يعامتجالا لاملا سأر تاردابم حرط•
.)ةيلاملاو ةيعامتجالا
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)1( ةيجراخلا قرطلا

.لامعالا لاجرو تاكرشلا عم ةلعاف تاكارش ءانب•
.تايعمجلل ةيلومش ةيلام ةمظنا ءانب•
 مهتاـــجايتحا ةـــساردب ىـــلحملا عـــمتجملا تاردـــق ءاـــنب•

.ةجتنم عيراشمب مهنيكمتو
.ًايراجت نيديفتسملا عم تاكراشمب لوخدلا•
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)2( ةيجراخلا قرطلا

 بسن نم ليلقتلاو نيفدهتسملل ةايحلا ةيعون نيسحت•
.ةيعمجلا ىلع دامتعالا
 )ج.ب.أ( ىــلإ تاــيعمجلا نــم نيديفتــسملا تاــئف ميــسقت•

.ةئفلا بسح موسر ضرفو
.لامعالا لاجر ءامسأب ةيومنت ظفاحم ةرادإ•
 نيفظوــــــمك نيديفتــــــسملا تاــــــنبو ءاــــــنبأ ليغــــــشت•

.تايعمجلاب
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رامثتسالا ىلع دئاعلاو ةمادتسالا تارشؤم

.ةيلام تارشؤم•
.ةيومنت ةيعامتجا تارشؤم•

29



)ةمادتسالا يف روطتلا تارشؤم باستحا(

: ةيحبرلا ةيلاملا ةمادتسالا-1
 ققحتملا دئاعلا سيقي يذلا,)ROE( ةيكلملا قوقحلا ىلع دئاعلا نا .تارشؤملا
 ىلع ةسسؤملا ةردق سكعي يذلا,)ROA( لوصالا ىلع دئاعلاو, ةسسؤملا باحصأل
 كونبلا يفً اعويش رثكالا ةيحبرلا سايق اتادا امه ً اجتنم ً امادختسا اهلوصأ مادختسا
. ةيراجتلا تاسسؤملا نم اهريغو

بئارضلا مصخ دعب حابرالا                       =  ةيكلملا قوقح ىلع دئاعلا
 ةدملا نع ةيكلملا قوقح طسوتم وا( ةدملا لوا ةيكلملا قوقح

بئارضلا مصخ دعب حابرالا                              =  لوصالا ىلع دئاعلا
) ةدملا نع لوصالا طسوتم وا ( ةدملا لوا لوصالا
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تاءارجالانوكتامةداعنكلوً ايلامً امعدىقلتتاليتلاتاسسؤملاعمتارشؤملاهذهبسانتتو
ىقلتتيتلاتاسسؤملاوحنربكالكشبةهجومةحناملاتاهجلااهذختتيتلاةيلخدتلا
نعةضفخنمةدئافراعسأبضورقواحنمةروصيفنوكتامرثكانوكتواريبكً ايلامً امعد
.قوسلاراعسأ
رارمتسالاعيطتستفوسةسسؤملاتناكاذااموهتالاحلاهذهيفةيمهأللمساحلالاؤسلاو
.رمتسملايلاملامعدلافقوتيامدنعومنلاولمعلايف
معدلارثاسكعتيكةداتعملاةيلاملاتامولعملا)ليدعت(رمالااذهيفتبلالجانمنيعتيو
.يلاحلا
:يلاملامعدلابسحةلدعمتارشؤمددصلااذهيفةداعمدختستو
oيلاملايتاذلاءافتكالا)FSS(.
oمعدلاىلعدامتعالارشؤم)SDI(.
.اديقعترثكاتاسايقلاهذهو
:ةءافكلا-2
نمةيوئمةبسنكةيلاملاريغتافورصملانعً اعويشرثكالاةءافكلارشؤمربعيتارشؤملا
:ضورقلاةظفاحيلامجا
 /يرادإلا تافورصمو نيفظوملا تافورصم           = ليغشتلا تافورصم ةبسن

 ةرتفلا نع ةيلاملا ةظفاح يلامجا طسوتم
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ةلئسألا

32



مكل ًاركش


