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 مفهوم االدارة المالٌة
 الوظائف احدى هً ,Financial Management المالٌة االدارة 

 ,البشرٌة الموارد ادارة هً الوظائف وهذه االعمال لمنشآت الرئٌسة

 .الاسوٌك وادارة ناا اال ادارة ,المالٌة االدارة

 من مانوعة مالٌة بنشاطات اموم الاً اإلدارة الن هً المالٌة واإلدارة

 امٌٌم المالً, كالاحلٌل ماخصصة فنٌة لوظائف انفٌذها خالل

 االندما , , المٌزانٌات المالٌة, الامارٌر وافسٌر إعداد المشروعات,

 إدارٌة لوظائف انفٌذها خالل ومن وغٌرها, المالً الانظٌم إعادة

 وبإنجاز مالٌة بصٌغة ولكن والرلابة الاوجٌه الانظٌم, كالاخطٌط,

 وبالاالً لها, المحددة األهداف احمٌك اساطٌع بكفاءة الوظائف

   .المنشؤة أهداف احمٌك فً المساهمة



 مفهوم االدارة المالٌة

  



 انقراراث األساسيت نإلدارة انمانيت

 :الاموٌل – 1  

 على الحصول بؤنه الاموٌل لرار ٌعرف  

 مزٌج احدٌد أي ,األمثل بالشكل األموال

 طوٌل اموٌل ,األجل لصٌر للاموٌل مناسب

 ٌجعل ,بالدٌن واموٌل بالملكٌة اموٌل ,األجل

 ٌعظم وبما األدنى حدها فً الاموٌل كلفة

 وهو .(المنشؤة لٌمة اعظٌم) المساهمٌن ثروة

 لرارات من لرار لكل األساسً الهدف دوما

 اموٌلً لرار أي فان بالاالً ,المالٌة االدارة

 المٌمة على األلل على ٌحافظ أن ٌجب
   .للمنشؤة الجارٌة



 لرارات االدارة المالٌة
 الموجودات المطلوبات وحق الملكية  

 المتداولة المطلوبات
 ذمم دائنة

 قروض قصيرة األجل
 ضرائب مدتحقة

 مطلوبات طويلة األجل
 قروض طويلة األجل

 سندات
 حق الملكية
 رأس المال

 أسهم عادية
 أرباح محتجزة

مجموع المطلوبات وحق 
 الملكية

 

 الموجودات المتداولة
 نقد

 استثمارات قابلة للتدويق
 ذمم مدينة

 مخزون 
 الموجودات الثابتة

 معدات
 عقارات
 أراضي

 
 

 مجموع الموجودات
 

هٌكل 
 التموٌل



 لرارات االدارة المالٌة
 الموجودات المطلوبات وحق الملكية  

 المتداولة المطلوبات
 ذمم دائنة

 قروض قصيرة األجل
 ضرائب مدتحقة

 مطلوبات طويلة األجل
 قروض طويلة األجل

 سندات
 حق الملكية
 رأس المال

 أسهم عادية
 أرباح محتجزة

مجموع المطلوبات وحق 
 الملكية

 

 الموجودات المتداولة
 نقد

 استثمارات قابلة للتدويق
 ذمم مدينة

 مخزون 
 الموجودات الثابتة

 معدات
 عقارات
 أراضي

 
 

 مجموع الموجودات
 

هٌكل 

رأس 
 المال



 انقراراث األساسيت نإلدارة انمانيت
   :االساثمار -2

 أموال اوزٌع هو االساثمار  

 ,اساثمارااها هٌكل فً الشركة

 اساثمارات هٌكل اخاٌار وٌعنً

 هذه اوزٌع كٌفٌة الشركة

 اساثمارات بٌن االساثمارات

 الموجودات) األجل لصٌرة

 طوٌلة واساثمارات (الماداولة

 وهو ,(الثاباة الموجودات) األجل

 الموجودات بنسبة لٌاسه ٌمكن ما

   .الثاباة الموجودات الى الماداولة



 لرارات االدارة المالٌة
 الموجودات المطلوبات وحق الملكية  

 المتداولة المطلوبات
 ذمم دائنة

 قروض قصيرة األجل
 ضرائب مدتحقة

 مطلوبات طويلة األجل
 قروض طويلة األجل

 سندات
 حق الملكية
 رأس المال

 أسهم عادية
 أرباح محتجزة

مجموع المطلوبات وحق 
 الملكية

 

 الموجودات المتداولة
 نقد

 استثمارات قابلة للتدويق
 ذمم مدينة

 مخزون 
 الموجودات الثابتة

 معدات
 عقارات
 أراضي

 
 

 مجموع الموجودات
 

مجاالت 
 االستثمار



 انقراراث األساسيت نإلدارة انمانيت
  :األرباح ممسوم -3

 حمماه الذي الدخل صافً اوزٌع وهو  

 ,المساهمٌن على منه جزءا   أو الشركة

 ٌاعلك كونه المرار هذا أهمٌة وابرز

 سعر عل ٌنعكس وهذا بالمساهمٌن

 حٌث من ,المالٌة السوق فً السهم

 الممسوم اسامرار ,االحاجاز , الاوزٌع

   .بؤسهم أو نمدي اوزٌع ,فٌه النمو أو



 أهداف االدارة المالٌة
 :األرباح اعظٌم هدف- أ  

 لإلدارة املٌدي هدف هو االرباح اعظٌم  
 للاعبٌر كافٌا ٌعد لم الهدف هذا ان اال ,المالٌة
 فً بدأ انه حٌث , المساهمٌن مصلحة عن

 خصائص من كثٌرا   وان ,عشر الااسع المرن
 ولهذا ,العشرٌن المرن خالل اغٌرت المنشاة
 من الكثٌر ٌعانً االرباح اعظٌم هدف فان

 عدة فهنان ,محدد غٌر هدف كونه الغموض
 أم اشغٌلً ربح كان اذا فٌما للربح مفاهٌم
 ربح ,الضرٌبة بعد أو الضرٌبة لبل ,صافً
 اولٌت ٌاجاهل ,االمد بعٌد أم االجل لصٌر

 هذه احممت ماى أي ,النمدٌة الادفمات
 ,المخاطرة عامل لاجاهله باإلضافة ,الادفمات
 .مإكد ولكن ألل بعائد ٌمبل ربما فالمالن



 أهداف االدارة المالٌة
 االٌرادات

 اطرح

 التكالٌف مجموع

 

 ض.ف.ق.أ =

 (الفائدة مبلغ) نالص

 

 الضرٌبة ولبل الفائدة بعد ارباح =

 (الضرٌبة مبلغ) نالص

 الصافً الربح =                                            



 أهداف االدارة المالٌة
 :السٌولة هدف -ب  

 الاً الاملٌدٌة األهداف من الهدف هذا ٌعابر  
 ألن وذلن المالٌة, اإلدارة علماء غالبٌة من رفضت
 ٌمكن للمإسسة نمدي رصٌد أكبر اجمٌع هدف
 المإسسة اسعى أخرى أهداف حساب على احمٌمه

 ٌام كٌف :هو طرحه ٌمكن الذي فالسإال لاحمٌمها,
 أو الشركة اسعى طالما نمدي رصٌد أكبر اجمٌع

 أرباح واوزٌع حٌااها فً لالسامرار المإسسة
  فٌها؟ المساهمٌن

 :هما الطرٌماٌن من بواحدة الهدف هذا ٌاحمك

 أو أصولها بعض عن المإسسة ااخلى أن - 1
 حاى بالبٌع بها الاصرف خالل من موجودااها

 .األموال على الحصول من اامكن

 على اوزٌعها دون لدٌها األرباح كامل احجز أن -2
 إلى ذلن ٌإدي الحالة هذه وفً المساهمٌن,
 .المساهمٌن بمصالح اإلضرار



 العالقة بني السيولة والعائد واملخاطرة 
 

 السٌولة

 المخاطرة العائد
 طردٌة



 العالقة بني السيولة والعائد واملخاطرة
B A   شركة    شركة

1.000.000.000$ 1.000.000.000$ 

500.000.000$(INV) 

 صافً السٌولة
 

 صافً السٌولة

1.000.000.000 500.000.000 

ماحمك عائد  

0 750.000.000 



 أهداف االدارة المالٌة
   :المنشؤة لٌمة اعظٌم هدف -   

 واالكثر المالٌة لإلدارة المعاصر الهدف  
 اعظٌم هو االخرى االهداف من أهمٌة
 فً (االسهم اسعار زٌادة) المنشؤة لٌمة

 المدراء على ٌجب إذ .المالٌة السوق
 (اسعار) لٌمة على ٌركزوا ان المالٌٌن
 كممٌاس المالٌة السوق فً الشركة أسهم

 .للمساهمٌن المصوى والثروة للمنفعة

 االسعار هذه أن هو ذلن فً والسبب 
  للعوائد السوق اموٌم ناائج اعكس

 الزمن خالل للشركة الماولعة (الربحٌة)
 العوائد لهذه المصاحبة وللمخاطرة
   .كثٌرة اخرى ولعوامل الماولعة



 أهداف االدارة المالٌة
 االجاماعٌة المسإولٌة هدف -   

 االخاللً والسلون

 المساهمٌن ثروة اعظٌم هدف ان  

 بالمسإولٌة االهامام مع ٌاوافك

 خالل فمن .للشركة االجاماعٌة

 لاعظٌم اسارااٌجٌات عدة اعاماد

 الى الشركة اسعى ,الشركة لٌمة

 فرص واوفٌر المال رأس جذب

 بشكل ٌنعكس ما وهذا العمل

   .ككل المجامع على اٌجابً



 

 مهام المدٌر المالً

 بها والانبإ المالٌة االحاٌاجات اخطٌط :االموال على الحصول -1 

 النظر وجهة الى اسانادا   المالً المدٌر نشاط اساس هً ومرالباها

 والذي المالٌة االدارة مجال على هٌمن الذي الاملٌدي المدخل او الاملٌدٌة
 .االموال على الحصول فً المالً المدٌر دور ٌحدد

 

 

 

 

 



 

 مهام المدٌر المالً

 الوظٌفة جانب الى المالً المدٌر اهامام ان :االموال اخصٌص -2 

 اكنلوجٌا ونوع حجم احدٌد هو االموال على الحصول وهً له الاملٌدٌة

 االخاٌار على ااراب الاً والمخاطرة العائد ,النمو مجال ,المنشؤة
 .الموجودات لخلٌط االفضل

 

 

 

 



 

 مهام المدٌر المالً

 مهمة لاشمل اوسعت المالً المدٌر مهام ان :االرباح اخطٌط -3 

 ومرالبة اخطٌط وكذلن لألنشطة والاعدٌل والمرالبة االرباح اخطٌط

 االخاٌار وكذلن .وماغٌرة ثاباة كلف الى وفصلها والكلف ,االسعار
 .لألموال ماعددة بدٌلة اساخدامات هنان حٌث ,االنااجٌة للخطوط

 

 

 



 

 مهام المدٌر المالً

 ٌمالن أن المالً المدٌر على ٌنبغً :المالٌة السوق فً الاعامل -4 

 كبٌر دور من االسواق لهذه لما ,المالٌة السوق فً الاعامل فً الخبرة

 من ٌام للمنشؤة المساثمرون نظرة فؤن كذلن المالٌة الماطلبات اؤمٌن فً

 االرباح واوزٌع ,المخاطرة لٌاس وكٌفٌة ,المالٌة السوق خالل
   .المنشؤة أسهم اسعار على وانعكاسها

 

 



 

 شكراً إلصغائكم
 



 جامعة الفرات االوسط الامنٌة 

 كوفة/الكلٌة الامنٌة االدارٌة

 ادارة األعمال. لسم ت

 

 محاضرة بعنوان
 (األسواق المالية)

 

 المرحلة الثالثة 

 

 زيد متعب العباسي. د



 مفهوم األسواق المالٌة
 إصدار فٌه ٌام سوق هو المالً السوق 
  ,مثال .فٌها والاداول المالٌة موجوداتال

 Bank of America اساخدم عندما
 من األموال لجمع المالٌة األسواق

 من جدٌد إصدار خالل من المساثمرٌن
 .األسهم

 ٌام سوق) أنه على المالً السوق ٌعرف
 ومشامااها المالٌة الموجودات ابادل فٌه
 العالم دول معظم فً ٌام إذ ,وشراء   بٌعا

 اٌجاد وظٌفاها منظمة مالٌة أسواق اؤسٌس
 وانظٌم المالٌة الموجودات واطوٌر
 هً المالٌة والسوق .(ابادلها عملٌات
 األشخاص فٌها ٌااجر الاً السوق

 اكالٌف ممابل المالٌة والمشامات باألوراق
 .منخفضة معامالت

   



 وظائف األسواق المالٌة

 لافاعل الالزمة الوسائل اوفر المالٌة فالسوق :السعر اكاشاف -1 

 معدل آخر باعبٌر أو ,المالً الموجود سعر لاحدٌد والمشارٌن البائعٌن

 .المطلوب العائد

 .للشركات المال رأس لهٌكل والمدٌونٌة الملكٌة لاعدة اوسٌع -2

 والاً المالٌة للموجودات العالٌة والمرونة السٌولة صفة اضفاء -3

 .األسواق هذه غٌاب حالة فً اصورها ٌصعب

 



 وظائف األسواق المالٌة

 البحث وكلفة المعلومات كلفة اخفٌض فً المالٌة االسواق اساهم -4 

 .الصفمات عن

 .والثروات المدخرات ألصحاب الخٌارات لاعدة اوسٌع -5

 االلاصاد لحركة مإشر أو انعكاس هو ونشاطها األسواق حركة -6

 .الوطنً

 أسعار اسامرار فً والمساهمة االئامانً النظام على الضغط اخفٌف -7

 .للاموٌل بدٌلة مصادر اٌجاد خالل من الفائدة

 العادل والاخصٌص المال رأس لاعدة ارصٌن على بفاعلٌة اساعد -8

 .للموارد والكفإ

 



 أنواع األسواق انمانيت

   

 

 :النمد سوق – 1

 

 :المال رأس سوق -2



 مفهوم سوق النمد
 ذات المالٌة باألدوات للمااجرة العام االطار أنه على النمد سوق ٌعرف 

 من بمجموعة المإسسً هٌكلها وٌامثل ,األجل المصٌرة االساحمالات

 .جغرافٌا   والمناشرة السوق فً المشاركة االطراف

 

 اذونات ,هً االسواق هذه فً اداولها ٌام الاً المالٌة األدوات ان

 الشراء اعادة واافالٌة االٌداع شهادات ,الاجارٌة األوراق ,الخزٌنة

  . العالٌة بسٌولاها ااصف االدوات هذه وجمٌع



 أهمٌة سوق النمد
 :باآلاً النمد اسواق أهمٌة واامثل 

 .السوق فً الماعاملٌن لعموم السٌولة اؤمٌن-1

 .النمد عرض على السٌطرة االسواق هذه خالل من ٌام-2

 لامثل ,الغالب فً المخاطر من خالٌة مالٌة ادوات السوق ٌوفر-3

 اوظٌف فً ارغب الاً االطراف لبعض مؤمونة اساثمارٌة لنوات

   .المإلاة الفائضة سٌولاها

 



 خصائص سوق اننقد
 المإسسات مجموعة أن اذ ,محدد وانظٌمً مإسسً هٌكل للسوق لٌس -1

 البنون والعب السوق هٌكل اشكل جغرافٌا المناشرة والمصرفٌة المالٌة
 .السوق فً الرئٌس الالعب الاجارٌة

 سنة اساحماق ذات اي ,األجل لصٌرة بكونها السوق هذا أدوات ااصف -2
 .فؤلل

 بعض فً خالٌة اكون ولد منخفضة مخاطرة ذات ادوات السوق ٌوفر -3
 .الخزٌنة اذونات سٌما ال منها

 اسٌٌلها باإلمكان اي عالٌة اسوٌمٌة لابلٌة ذات السوق ادوات اغلب -4
 .عالٌة وبمرونة بسرعة

 اساخدم ما فغالبا ,عالٌة ضمان بدرجات ااماع السوق ادوات اغلب -5
 .للمروض كضمان

 باحمل ٌرغب ال الذي للمساثمر مناسب عائد اوفر االسواق هذه ادوات -6
 .المخاطر

 



 سوق رأس المال 
 الوحدات الامً خالله من الذي االطار هو 

 وذوي االدخار وحدات مع االساثمارٌة

 األجل الطوٌلة الصفمات لعمد المالٌة الفوائض

 خالل من او االولً االكاااب خالل من سواء

 من ٌاضح ,السوق بؤدوات المااجرة عملٌات

 لهذه االساسٌة السمة بؤن الاعرٌف خالل

 ادوااها كون العالٌة المخاطرة هً االسواق

 فان وعلٌه ,سنة من ألكثر اساحماق ذات

 بٌن المبادلة لعملٌة االولوٌة ٌعطً المساثمر

 بمعنى ,النمد بسوق ممارنة والمخاطرة العائد

 على أعلى عائدا   ٌطلب المساثمر فؤن آخر

 .األعلى المخاطرة ذات المالٌة األدوات



 خصائص سوق رأس انمال 
 لبل من المنفذة الصفمات حجم بكبر المال رأس سوق ٌاصف -1

 .السوق فً والمشاركٌن الماعاملٌن

 .النمد سوق من انظٌما اكثر -2

 .االسواق هذه فً شٌوعا االكثر االدوات والسندات االسهم اشكل -4

 بكون االسواق هذه فً بها الاعامل ٌام الاً االدوات ااصف -5

 .(فؤكثر سنة) االجل طوٌلة اساحمالها

 .المخاطرة عالٌة االسواق هذه فً بها الاعامل ٌام الاً االدوات -6



 هٌكل سوق رأس المال 
 االولٌة السوق -

 سوق بؤنها االولٌة السوق اوصف

 للشركات سواء الجدٌدة االصدارات

 الشركات او الاؤسٌس مرحلة فً

 راس بزٌادة اموم الاً المائمة

 انشؤ االولٌة السوق ففً ,المال

 المصدرة الجهة بٌن مباشرة عاللة

 بها والمكااب المالٌة للورلة

 هٌئة اموم اذ ,(المساثمرٌن جمهور)

 االكاااب بانظٌم المالٌة االوراق

 اشرع واعلٌمات لوانٌن بموجب

  .الغرض لهذا



 السوق األولٌة
  



 هٌكل سوق رأس المال 
 الثانوٌة السوق -

 سوق بانها الثانوٌة بالسوق ٌمصد

 طرٌمها فعن ,المائمة االصدارات

 على والطلب العرض الٌة ااحمك

 االوامر خالل من المالٌة الورلة

 الوسطاء الى الزبائن من المادفمة

 ااحمك بدورهم الذٌن ,والسماسرة

 .السوق صناعة عملٌة



 أثر السٌاسة النمدٌة فً األسواق المالٌة
   الكمٌة االدوات-  

 من مئوٌة نسبة وهً :المانونً االحاٌاط نسبة -1

 على ٌاراب الاً المصرفٌة الودائع مجموع

 الودائع الن من اسامطاعها (الحكومً) المصرف

 هذه فؤن وبالاالً ,المركزي البنن لدى واٌداعها

 لدى النمدٌة االحاٌاطات حجم فً ساإثر النسبة

 االحاٌاط نسبة رفع أن اذ .الخاصة المصارف

 النمدٌة االحاٌاطات حجم املٌص الى ٌإدي المانونً

 منح على لدراها امل ثم ومن المصارف لدى

 حالة فً صحٌح والعكس (المروض) االئامان

 .المانونً االحاٌاط نسبة اخفٌض

   



 أثر السٌاسة النمدٌة فً األسواق المالٌة
 ببٌع المركزي البنن لٌام الى واشٌر :المفاوحة السوق عملٌات -2

 ان اذ ,النمد عرض حجم فً الاؤثٌر بهدف الحكومٌة السندات وشراء

 والعكس (الاداول من السٌولة) النمد سحب ٌعنً الحكومٌة السندات بٌع

 .شرائها حالة فً صحٌح



 أثر السٌاسة النمدٌة فً األسواق المالٌة
 المركزي البنن به ٌوافك الذي الفائدة سعر هو :الخصم إعادة سعر -3 

 المصارف لدى سابما المخصومة) الاجارٌة االوراق خصم اعادة على

 اسامرار فً ورغباها المصارف لدى السٌولة شحة ان اذ ,(الاجارٌة

 فاذا المركزي البنن لدى الخصم اعادة الى ٌدفعها االلراضٌة عملٌااها

 الاجارٌة المصارف فان الخصم اعادة سعر برفع المركزي البنن لام

 المركزي البنن من االموال على الحصول كلفة ارافاع وبسبب اضطر

 الفائدة سعر اخفٌض حالة فً صحٌح والعكس منه االسادانة املٌل الى

   .(الخصم اعادة سعر)



 

 أثر السٌاسة النمدٌة فً األسواق المالٌة

   النوعٌة االدوات- 

 أو االئامان من بالحد المصارف بإلناع المركزي البنن بمحاولة اامثل

 واغٌٌر بذلن المصارف والزام لطاعٌا االئامان واخطٌط به الاوسع

 الممنوحة والمشجعات المساندٌة االعامادات فاح ممابل الاؤمٌنات نسبة

 الجهات حسب فائدة أسعار بهٌكل المصارف والزام للمصدرٌن

  .الممارضة

 

 

 

 

 



 جامعة الفرات االوسط الامنٌة 

 كوفة/الكلٌة الامنٌة االدارٌة

 ادارة األعمال. لسم ت

 

 محاضرة بعنوان
 (الكشوفات المالية)

 

 المرحلة الثالثة 

 

 زيد متعب العباسي. د



 كشف المٌزانٌة العمومٌة

 ,شركةال ومطلوبات بموجودات مالً كشف هً العمومٌة المٌزانٌة نإ

 فً للشركة المالً للمركز صورة عن عبارة هً العمومٌة والمٌزانٌة

   .المالٌة السنة نهاٌة

 :جانبٌن من العمومٌة المٌزانٌة ااكون

   .الموجودات :األول الجانب-

   .الملكٌة وحك المطلوبات :الثانً الجانب -

  



 الموجودات

 والاً الشركة امالكها الاً الموجودات الن هً :المتداولة الموجودات

 المابلة االساثمارات مثل .سنة من الل فارة خالل نمد الى احوٌلها ٌمكن

 اموال فٌمثل النمد اما .المخزون ,المدٌنة الذمم , لبض أوراق ,للاسوٌك

 من بممدار االحافاظ الشركة على ٌجب اذ ,بها الاصرف ٌمكن فعلٌة

 .المطلوبة العملٌات لاسٌٌر النمد

 والاً , الشركة امالكها الاً الموجودات الن وهً :الثابتة الموجودات

 , كالعمارات ,سنة من اكثر فارة خالل نمد الى احوٌلها الممكن من
 .واالراضً معدات

 



 المطلوبات

ٌجب )امثل الازامات لصٌرة االجل على الشركة : المتداولةلمطلوبات ا

مساحمات , أوراق دفع, مثل ذمم دائنة(  على الشركة دفعها خالل السنة

 .لروض لصٌرة األجل( ضرائب مساحمة بعض االجور المساحمة)

 

 األجل طوٌلة الشركة على الازامات وامثل :األجل طوٌلة المطلوبات
 .والسندات األجل طوٌلة لروض مثل ,(سنة من اكثر)

 



 حك الملكٌة

 علٌها وٌساحك المساهم ٌملكها حصة عن عبارة هً :العادٌة االسهم 

 . ربح

 ٌام لم والاً السابمة للسنوات الاراكمٌة االرباح هً :المحتجزة االرباح

  ب المحاجزة واالرباح العادٌة االسهم على ٌطلك .للمساهمٌن دفعها

 .(العادٌة الملكٌة حك)

 باسدٌد اموم فؤنها الدفارٌة بالمٌمة موجودااها ببٌع الشركة اموم عندما

 المابمً دفع ٌام ثم ومن , المماازة االسهم لحملة والاسدٌد الازامااها

 الصافٌة بالمٌمة) احٌانا العادٌة االسهم اسمى لذلن ,العادٌة األسهم لحملة
 نالص الموجودات أي ( (worth of shareholders (للمساهمٌن

   .المماازة واالسهم المطلوبات



 اشبه .والدٌون العادٌة األسهم من هجٌن نوع هً :الممتازة االسهم 

 عائدها كون الدٌون واشبه ,عائد علٌها ٌساحك حصة كونها األسهم

 ٌعنً ال المماازة األسهم لحملة الشركة دفع عدم حالة فً أنه إال ,ثابت

 اندر  الشركة افالس حال وفً ,اإلفالس حالة الشركة افالس ذلن

 األسهم من أعلى ولكن الدٌون من أدنى مرابة فً المماازة األسهم

 حملة ٌسافٌد ال لذلن ثابت, المماازة األسهم عائد إن , أٌضا   .العادٌة

 الشركات معظم اصدر ال .الشركة أرباح نمو من المماازة األسهم

 ٌام لم ما "العادٌة األسهم" عادة   اعنً "األسهم" فإن لذا المماازة, األسهم

 .(المماازة) الكلماٌن اضمٌن



 مثال
 2016 /12/31 فً (RF) لشركة :اآلاٌة البٌانات الٌن 

 $380 = مدٌنة ذمم , $40 =للتسوٌك لابلة استثمارات , $60 =نمد

 ذمم , $1700  =الثابتة  الموجودات صافً , $820 = مخزون ,

 , $280 = مستحمات , $130 = دفع أوراق , $190 = دائنة

 , $500 =عادٌة أسهم ,$100 =ممتازة أسهم ,1000   = سندات

 . $800 = محتجزة أرباح

 .العمومٌة المٌزانٌة اعداد -:المطلوب



 الحل
  

 الموجودات وحك الملكٌة المطلوبات

 المطلوبات المتداولة
                     190 ذمم دائنة

                  130أوراق دفع  
                    280مساحمات  

 600                       مجموع 

 الموجودات المتداولة
 60نمد                           

         40اساثمارات           
                   380مدٌنة  ذمم 
                      820مخزون  
     1300                مجموع  

          1700 ثاباة  موجودات            1000ثاباة  مطلوبات

 الملكٌة حك
                 100أسهم مماازة 

                 500أسهم عادٌة  
            800أرباح محاجزة  

    1400مجموع حك الملكٌة 
مج المطلوبات وحك الملكٌة  

3000                       

 
 
 
 
 
 

 3000   مجموع الموجودات 

 2016/ 12/31المٌزانٌة العمومٌة فً 



 كشف الدخل 
 االٌرادات بٌن والفرق ,المنشؤة ونفمات اٌرادات ٌلخص مالً امرٌر هو 

 النمدٌة الادفمات منه ٌابٌن اذ .خسارة أو ربح صافً من والنفمات

 وان ,سنة اكون ما عادة معٌنة زمنٌة فارة خالل والاكالٌف لإلٌرادات

 هً فاإلٌرادات ,المالٌة لإلدارة مهمة وناائجه الكشف هذا افاصٌل

 اكالٌف هً والنفمات ,والخدمات السلع بٌع عن ناجمة داخلة ادفمات

 .االٌرادات اناا  عن ناجمة



 مثال 
 2016 /12/31 فً (GM) لشركة :اآلتٌة البٌانات الٌن

 .م ,$51422 =المباعة البضاعة كلفة ,$78812 =المبٌعات صافً

 ,$711 =الفوائد ,$1627 =اندثار ,$16585 = ادارٌة

  .$3082 =الضرائب

 .الدخل كشف لائمة اعداد المطلوب



 الحل
  

 صافً المبٌعات 78812

 نالص كلفة البضاعة المباعة 51422

 ادارٌة. م نالص 16585

 نالص االندثار 1627

 ض.ف.ق.أ=  9178=

 نالص الفوائد 711

 أرباح بعد الفائدة ولبل 8467

 الضرٌبة 

 نالص الضرائب 3082

 صافً الدخل =  5385

 2016/ 12/31لائمة كشف الدخل فً 



1- Earnings per share, EPS 

= net income/Common shares outstanding  

2- Dividends per share DPS 

=Dividends paid to common stockholders/ Common 
shares outstanding 

3- Book value= Total common equity/ Common shares 
outstanding 



 

 شكراً إلصغائكم
 



 جامعة الفرات االوسط الامنٌة 

 كوفة/الكلٌة الامنٌة االدارٌة

 ادارة األعمال. لسم ت

 

 محاضرة بعنوان
 (التحليل المالي)

 

 المرحلة الثالثة 

 

 زيد متعب العباسي. د



 مفهوم التحلٌل المالً

 اجري الاً الدراسات من مجموعة عن عبارة هو المالً الاحلٌل إن

 مداولاها, واوضٌح المعلومات بلورة بهدف المالٌة البٌانات على

 األرلام, زحمة وراء كبٌرة اكون الاً الحمائك على االهامام واركٌز

 المسامبل على االساطالع فً ٌساهم كما الماضً امٌٌم فً ٌساعد وهو

   .المشكالت اشخٌص و

 من إذ المالً, للاخطٌط ضرورٌة امهٌدٌة خطوة المالً الاحلٌل ٌعد

 اإثر الاً المخالفة والسٌاسات المالً المركز على الاعرف الضروري

 .الربح على



 أهمٌة التحلٌل المالً

 المبكر االنذار بجهاز اشبه وهو الفعالة الرلابة أدوات من اداة ٌمثل-1

 .المنشآت فً بفعالٌة اساعمل اذا سٌما للمنشؤة االمٌن والحارس

 واموٌم المشارٌع إللامة االلاصادٌة الجدوى اموٌم فً اساعماله ٌمكن-2

 .االداء

 المسامبل اولع فً ٌساعد انه اذ , الاخطٌط ادوات من اداة ٌمثل -3

 .العاملة للوحدات

 ٌخص ما سٌما ال االسارااٌجٌة المرارات ااخاذ ادوات من اداة ٌمثل -4

 .والاجدٌد الاحدٌث , الاوسع ,االندما  لرارات



 تحلٌل النسب المالٌة

 المالً الاحلٌل فً اساخداما االكثر االداة هو المالٌة النسب احلٌل

 للبٌانات المعٌارٌة المماٌٌس اوحٌد هو النسب فاحلٌل المالٌة للكشوفات

 العمومٌة المٌزانٌة ااضمنها الاً المالٌة االرلام احوٌل خالل من المالٌة

 بٌن رٌاضٌة عاللات هً المالٌة فالنسب .نسب الى الدخل وكشف

 سهلة النسب وهذه  مرات أو نسب شكل على اكون ما وعادة ,االرلام
   .المنشؤة ألداء كممٌاس واساخدم المٌاس



 تحلٌل النسب المالٌة

 السٌولة نسب - أ 

 اي ,المصٌر المدى فً للشركة المالٌة المالءة السٌولة نسب امٌس  

 وبالاالً ,االجل لصٌرة المالٌة االلازامات اسدٌد على الشركة ممدرة

 ٌمكن بموجودات مغطاة الماداولة المطلوبات اكون مدى اي الى اظهر

 المطلوبات اساحماق فارة اعادل زمنٌة فارة فً نمد الى احوٌلها

 مخاطرها زٌادة الى ٌإدي للمنشآت كافٌة سٌولة اوفر عدم ان .الماداولة

 بها ٌإدي وهذا األجل لصٌرة الاموٌل مصادر الى الجؤ فؤنها لذا المالٌة

 .السٌولة نسب على كثٌرا   االعاماد الى



 تحلٌل النسب المالٌة
 لصٌرة الازامااها اسدٌد على الشركة لدرة الاداول نسبة امٌس :الاداول نسبة -1 

 الشركة دفع صعوبة على ٌدل النسبة انخفاض .الماداولة موجودااها خالل من األجل
 لرأس امٌدها بسبب بالعوائد الشركة اضحٌة الى ٌشٌر ارافاعها حٌن فً ,اللازامااها

   :اآلاٌة المعادلة خالل من واحسب  .الماداولة الموجودات فً كبٌر مال

اٌّٛجٛداخ اٌّرذاٌٚح

اٌّطٍٛتاخ اٌّرذاٌٚح
=  ٔسثح اٌرذاٚي

امٌس هذه النسبة سٌولة الشركة المصٌرة االجل بعد انزٌل : النسبة السرٌعة -2
 :واحسب من خالل المعادلة اآلاٌة. المخزونالموجودات االلل سٌولة منها وهً 

اٌّخضْٚ − اٌّٛجٛداخ اٌّرذاٌٚح

اٌّطٍٛتاخ اٌّرذاٌٚح
=  إٌسثح اٌسش٠ؼح

 

 



 تحلٌل النسب المالٌة
 الموجودات ادارة أو النشاط نسب – ب 

 أو الموجودات الشركة بها اساخدم الاً الكفاءة النشاط نسب امٌس 

 المبٌعات مساوى بٌن فٌما ممارنات بإجراء وذلن لها المااحة الموارد

 .الموجودات عناصر فً االساثمار ومساوى

 عدد الى المدٌنة الحسابات دوران ٌشٌر :المدٌنة الحسابات دوران -1

 العالً والدوران .السنة خالل المدٌنة الحسابات احصٌل مرات

 من وٌحسب .نمد الى المدٌنة الحسابات احوٌل كفاءة على ٌدل للحسابات

 :اآلاٌة المعادلة خالل

صافٟ اٌّث١ؼاخ

اٌذساتاخ اٌّذ٠ٕح
=  دٚساْ اٌذساتاخ اٌّذ٠ٕح



 تحلٌل النسب المالٌة
 الالزمة االٌام عدد الى الاحصٌل فارة معدل ٌشٌر :الاحصٌل فارة معدل -2 

 ٌشٌر فهذا عالً الاحصٌل معدل كان فاذا .نمد الى المدٌنة الحسابات لاحوٌل

 خالل من وٌحسب .المدٌنة حسابااها احصٌل فً الشركة كفاءة عدم الى

 :اآلاٌة المعادلة

 اٌزُِ اٌّذ٠ٕح

360 ÷ اٌّث١ؼاخ اٌصاف١ح
=  ِرٛسػ فرشج اٌرذص١ً

 وبٌع ادارة فً الشركة كفاءة المالً المإشر هذا ٌمٌس :المخزون دوران -3 

 من وٌحسب  .مماازة بٌعٌه ممارسات على ٌدلل الدوران فارافاع .المخزون

   :اآلاٌة المعادلة خالل

اٌّث١ؼاخ اٌصاف١ح

اٌّخضْٚ
=  دٚساْ اٌّخضْٚ



 تحلٌل النسب المالٌة
 الموجودات ادارة فً االدارة كفاءة المإشر هذا ٌمٌس :الثاباة الموجودات دوران -4 

 ,المااحة االنااجٌة للطالة الفعال االساخدام على ٌدل فانه مرافعا كان فاذا الثاباة
 خالل من وٌحسب .فائضه انااجٌة طالة من اعانً الشركة ان الى ٌشٌر وانخفاضه
 :اآلاٌة المعادلة

اٌّث١ؼاخ اٌصاف١ح

صافٟ اٌّٛجٛداخ اٌصاترح
=  دٚساْ اٌّٛجٛداخ اٌصاترح

 ادارة فً االدارة كفاءة المإشر هذا ٌمٌس :الموجودات مجموع دوران -5 
 الدوالر عن الناجمة المبٌعات من الدوالرات عدد الى اشٌر النسبة فهذه ,الموجودات

 الكفوء االساخدام على ٌدل النسبة ارافاع ان .الموجودات فً المساثمر الواحد
 حجم اناج ال الشركة ان على ٌدل االنخفاض اما ,المبٌعات لاولٌد للموجودات

 :اآلاٌة المعادلة خالل من وٌحسب .االساثمار حجم مع بالممارنة كافً مبٌعات

اٌّث١ؼاخ اٌصاف١ح

ِجّٛع اٌّٛجٛداخ
=  دٚساْ ِجّٛع اٌّٛجٛداخ



 تحلٌل النسب المالٌة

 المالٌة الرافعة أو المدٌونٌة ادارة نسب -  

 هً المالٌة فالرافعة ,اٌضا   المالٌة الرافعة بنسب المدٌونٌة نسب اسمى  

 نسبة فزٌادة .للشركة المالً الهٌكل فً (المروض) الدٌون اساخدام مدى

 .كبٌر بشكل مرفوعة اصبحت الشركة ان على ادل الممارض الاموٌل

 هنان ولكن .والدائنٌن المالكٌن من كل به ٌهام المالٌة الرافعة ممدار  ان
  والدائنون Owners المالكٌن بٌن ما الافصٌالت فً اخاالف

Creditors, اموٌل المالكون ٌفضل اذ . االلاراض بمساوى ٌاعلك فٌما 

 .بااللاراض اي االخرٌن بؤموال عاداا   الشركة اساثمارات



 تحلٌل النسب المالٌة

 من المئوٌة النسبة امٌس :(االلاراض) المدٌونٌة نسبة -1 

 ان الى ٌشٌر النسبة ارافاع وان ممارض باموٌل مولت الاً الموجودات

 الاموٌل الى نسبة ممارض باموٌل مولت الشركة موجودات اغلب

 حماٌة لهم اإمن ألنها منخفضة مدٌونٌة نسبة الدائنون وٌفضل .الممالن

 خالل من واحسب .مالٌة لصعوبات الشركة اعرض حالة فً اكثر

 :اآلاٌة المعادلة

ِجّٛع اٌّطٍٛتاخ

ِجّٛع اٌّٛجٛداخ
=  ٔسثح اٌّذ١ٔٛ٠ح



 تحلٌل النسب المالٌة

 مساهمة مدى النسبة هذه امٌس :الملكٌة حك الى الدٌون نسبة -2 

 اذ .المالكٌن مساهمة مع بالممارنة الشركة موجودات فً الدائنٌن

 الدٌون ومن المالكٌن اموال من موجودااها على الشركة احصل

 هذه من االكبر بالجزء المالكٌن مساهمة وأن ,الدائنٌن من الممارضة

 .الازامااها باسدٌد الشركة لدرة على الدائنٌن اطمئنان من ٌزٌد االموال

 :اآلاٌة المعادلة خالل من واحسب

مجموع المطلوبات

حك الملكٌة
=  نسبة الدٌون الى حك الملكٌة



 تحلٌل النسب المالٌة
 الربحٌة نسب -د 

 مجموعة كل امٌس فبٌنما , للشركة الكلً االداء الربحٌة نسب اعكس  
 , الشركة اداء من معٌنة جوانب اناولها جرى الاً السابمة النسب من
 افحص فهً ,االدارة لرارات ألغلب االثر اوحد الربحٌة نسب فان
 .الملكٌة وحك الموجودات, المبٌعات من االرباح اولٌد فً الشركة لدرة

 ,االساثمارٌة الشركة ادارة سٌاسة لفاعلٌة الممٌاس هً واالرباح
   .السٌاسات بهذه الماعلمة الماخذة والمرارات الاشغٌلٌة ,الاموٌلٌة

 المئوٌة النسبة الى النسبة هذه اشٌر :المبٌعات من الربح هامش نسبة -1
 من واحسب .الاكالٌف جمٌع طرح بعد المبٌعات من دٌنار لكل المابمٌة
   :اآلاٌة المعادلة خالل

اٌذخً اٌصافٟ

اٌّث١ؼاخ اٌصاف١ح
=  ٘اِش اٌشتخ ِٓ اٌّث١ؼاخ



 تحلٌل النسب المالٌة

 ٌاعلك فٌما الشركة أداء إلى اشٌر :الاشغٌلً الربح هامش نسبة -2

   :اآلاٌة المعادلة خالل من واحسب .الفائدة نفمات اؤثٌر لبل بعملٌااها
EBIT

اٌّث١ؼاخ اٌصاف١ح
= الاشغٌلً الربح هامش  



 تحلٌل النسب المالٌة
 احمٌك فً لإلدارة الكلٌة الكفاءة ٌمٌس :االساثمار على العائد معدل -3 

 المإشر هذا ارافاع ان .الموجودات فً اساثمارااها مجمل من االرباح
 من وٌحسب .والاشغٌلٌة االساثمارٌة االدارة سٌاسات كفاءة على ٌدل
 :اآلاٌة المعادلة خالل

اٌذخً اٌصافٟ

ِجّٛع اٌّٛجٛداخ
=  ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ االسرصّاس

 الماحمك العائد المإشر هذا ٌمٌس :الملكٌة حك على العائد معدل -4
 االداء على دلٌل ارافاعه فان ولهذا ,المالكٌن اموال اساثمار على

 :اآلاٌة المعادلة خالل من وٌحسب  .لإلدارة الكفوء

اٌذخً اٌصافٟ

دك اٌٍّى١ح
=  ِؼذي اٌؼائذ ػٍٝ دك اٌٍّى١ح



 تحلٌل النسب المالٌة
 (السولٌة النسب) الاموٌم نسب -ه

  لحملة اهمٌة ذات النسب هذه واعابر المالٌة السوق نسب كذلن واسمى 
 لمصارف المالٌة االوراق محللً ,االسهم فً المحاملٌن المساثمرٌن ,االسهم

 .والدائنٌن االساثمار

 عن النااج الدخل على الشركة اداء معرفة ٌهمهم والمساثمرٌن االسهم فحملة
 اداء احلٌل فٌهمهم المالٌة االوراق محللو اما ,الشركة اسهم فً اساثمارااهم

 االساثمار اوصٌات عمل بغٌة الشركة اسهم لٌمة على اؤثٌره واحدٌد الشركة
 الاً جدٌدة عادٌة اسهم إلصدار المناسب السعر واحدٌد ,لزبائنهم المناسبة
   .االساثمار بنون اضمنها

 :الواحد السهم ربحٌة -1

اٌذخً اٌصافٟ

ػذد االسُٙ اٌؼاد٠ح
=  ستذ١ح اٌسُٙ اٌٛادذ

 



 تحلٌل النسب المالٌة

  المساثمرٌن اساعداد النسبة هذه ابٌن :السهم (ربحٌة/ سعر) نسبة -2

 .المعلنة األرباح من دوالر كل لدفع ممابل اعلى سعر دفع

 احاماالت لدٌها الاً للشركات بالنسبة أعلى األرباح / السعر نسبة اعد

 .العالٌة المخاطر ذات للشركات بالنسبة ألل واكون لوٌة, نمو

سؼش اٌسُٙ

ستذ١ح اٌسُٙ
=  سؼش اٌسُٙ اٌٝ ستذ١ح اٌسُٙ



 تحلٌل النسب المالٌة

 كٌفٌة على مإشر   النسبة هذه اعطً :الدفارٌة إلى السولٌة النسبة -2

 عائد معدالت الشركات احمك ما عادةف .الشركة مع المساثمرٌن اعامل

 .الدفارٌة بالمٌمة لٌاسا السولٌة المٌمة ارافعت إذا نسبٌ ا مرافعة
اٌسؼش اٌسٛلٟ ٌٍسُٙ

ذفرش٠حاٌ اٌم١ّح 
=  الدفارٌة إلى السولٌة النسبة





 

 شكراً إلصغائكم
 



 جامعة الفرات االوسط الامنٌة 

 كوفة/الكلٌة الامنٌة االدارٌة

 ادارة األعمال. لسم ت

 

 محاضرة بعنوان
 (التنبؤ المالي)

 

 المرحلة الثالثة 

 

 زيد متعب العباسي. د



 مفهوم التنبؤ المالً

 عملٌة هو فالانبإ ,المالً الانبإ على اساس بشكل المالً الاخطٌط ٌعامد

 ضروري فهو ولهذا ,المسامبل فً ٌحصل سوف لما الامدٌر أو الاولع

 وضٌفة من ومهم أساس جزء هو المالً والانبإ ,الاخطٌط لغرض

 الاخمٌن او الامدٌر هو وانما الاخطٌط لٌس هو فالانبإ .المالً المدٌر

 هو المالً والانبإ .الاخطٌط عملٌة اعداد ٌام ضوئها فً الاً للماغٌرات

 الشركة أنشطة باحدٌد الشركة إدارة خاللها من اموم اخطٌط عملٌة

 واالجاماعٌة والانافسٌة والامنٌة االلاصادٌة بالبٌئة الماعلمة المسامبلٌة

   .الماولعة



 أسالٌب التنبؤ باالحتٌاجات المالٌة
 المبٌعات من المئوٌة النسبة طرٌمة - أ

 باالحاٌاجات الانبإ فً وٌساخدم ٌإثر ماغٌر اهم بان واضحا اصبح لمد
 اغلب مع جوهرٌة بعاللات ارابط ألنها ,المبٌعات هو للمنشؤة المالٌة
 زٌادة ااطلب بالمبٌعات الزٌادة فؤن ,للموجودات فبالنسبة .المٌزانٌة مفردات

 مساوى عند اذ .العامل المال رأس فً زٌادة بدوره ٌاطلب الذي االناا  فً
 مخزون فً االساثمار من أعلى لمساوى الشركة احاا  ,المبٌعات من اعلى
 مساوى فان كذلن .والجاهزة (المصنعة نصف البضاعة) االولٌة المواد

 ,المبٌعات مساوى بزٌادة سٌرافع اآلجل البٌع سٌاسة لنفس المدٌنة الحسابات
 االعلى المبادالت حجم لاموٌل الالزم النمد لمساوى اٌضا   سٌحدث ما وهذا

 ارافاع اعنً المبٌعات فً الزٌادة فان ,للمطلوبات بالنسبة أما .للشركة
 ان .وضرائب وفوائد اجور من والماؤخرات ,الدائنة الحسابات مساوى
 لاموٌل انٌا   مصدر امثل المذكورة الماداولة المطلوبات عناصر فً الزٌادة
 .المبٌعات فً الزٌادة



 المئوٌة من المبٌعاتالنسبة 

 

 
 مخزون

 مبٌعات



 المئوٌة من المبٌعاتالنسبة 

 

 موجودات ثابتة 

 مبٌعات

 (مؤلتة)طالة زائدة 

 طالة



 النسبة المئوٌة من المبٌعات



 النسبة المئوٌة من المبٌعات



 جامعة الفرات االوسط الامنٌة 

 كوفة/الكلٌة الامنٌة االدارٌة

 ادارة األعمال. لسم ت

 

 محاضرة بعنوان 

 (تحلٌل التعادل)
 

 المرحلة الثالثة 

 

 متعب العباسًزٌد . د: استاذ المادة



 مفهوم تحلٌل التعادل

 ٌظهر حٌث ,المالً التخطٌط أدوات من مهمة اداة التعادل تحلٌل ٌعد  
 على الربح أو الخسارة وبالتالً ,والتكالٌف االٌرادات بٌن العاللة

 االنتاج كمٌة لتحدٌد االداة هذه استخدام وٌمكن .االنتاج مستوٌات
   .التكلفة اجمالً تغطً التً والمبٌعات

 حجم لتحدٌد تعتمد التً االداة انه على التعادل تحلٌل وٌعرف   
 .الكلٌة التكالٌف الى مساوٌة الكلٌة االٌرادات ٌجعل الذي المبٌعات

 االٌرادات اجمالً عندها تتساوى التً النمطة فهً التعادل نمطة أما 
 النمطة هذه إلى الشركة تصل فعندما ,التكالٌف اجمالً مع (المبٌعات)

 .خسارة وال ربح تحمك ال فأنها

 
 



 التعادلافتراضات 

 المدى خالل خطً والكلف االٌراد سلون اي :الخطٌة العاللة -1
 تبمى الذي المدى ذلن هو المالئم والمدى ,االنتاج مستوى من المالئم

 العامل هو الحجم ان بحٌث تتغٌر ال الثابتة والكلف البٌع اسعار فٌه
 .التكالٌف فً ٌؤثر الذي الوحٌد

 من مستوى كل عند واالٌرادات الكلف تمدٌرات دلة :التمدٌرات دلة -2
ً  العوامل هذه ان العملً الوالع وفً ,االنتاج  ,التأكد لعدم تخضع دئما
 .المصٌر االجل فً دلٌك التمدٌر ٌكون ان ٌمكن ولكن

 .ٌباع ٌنتج ما كل ان اي :المبٌعات ٌساوي االنتاج -3

 على زمنٌة  فترة خالل المبٌعات خلٌط ثبات :المبٌعات خلٌط ثبات -4
   .الكلً الحجم

   .ومتغٌرة ثابتة كلف الى تصنف والتً :التكالٌف تصنٌف -5

 



 ,نوعٌن الى الاكالٌف اصنٌف الاعادل كمٌة احلٌل ٌاضمن

 .الكلٌة االٌرادات واحدٌد وثاباة  اجمالٌة ماغٌرة

 مع ااغٌر الاً الاكالٌف وهً :االجمالٌة المتغٌرة التكالٌف -1

 اكالٌف مثل ,للوحدة ثاباة انها اال ,االناا  مساوى فً الاغٌر

 .االولٌة المواد

    



الاكلفة الماغٌرة × كمٌة المبٌعات= الاكالٌف الماغٌرة االجمالٌة  

 للوحدة

  

 (C)الاكالٌف                                                       

 (QV)الاكالٌف الماغٌرة االجمالٌة 

 

 

 Q))كمٌة المبٌعات        
                                     

 التكالٌف المتغٌرة االجمالٌة( 1)شكل                       

0 1 2 3 



المبٌعات  كمٌة

(Q) 
المتغٌرة  التكلفة

 (V)للوحدة 
المتغٌرة  التكلفة

 (QV)االجمالٌة

100 5 500 

200 5 1000 

300 5 1500 

 الاكالٌف الماغٌرة االجمالٌة( 1)جدول 



 الاكالٌف الثاباة - 2

 ,االناا  حجم اغٌر مهما ثاباة ابمى الاً الاكالٌف وهً  

 األراضً شراء اكالٌف مثل للوحدة ماغٌرة انها اال

   .الشركة بناء واكالٌف

 الثاباة الاكالٌف مع االجمالٌة الماغٌرة الاكالٌف وبجمع  

   .الكلٌة الاكالٌف على نحصل

الاكالٌف + الاكالٌف الماغٌرة االجمالٌة = الاكالٌف الكلٌة 

 الثاباة

TC=QV+F 

 



 

C                  TC                                  

 

 

F                   

 

Q                  

 الاكالٌف الكلٌة والثاباة ( 2)شكل

0 1 2 3 

500 



هو المردود النمدي الناجم عن الوحدات : االٌراد الكلً -ج 
 TR= Q×P.                                         المباعة

  

R                  TR                          

 

 

  

Q                          

 االٌرادات الكلٌة( 3)شكل

0 1 2 3 



 :كمٌة الاعادل ااحمك عندما

 االٌرادات الكلٌة= الاكالٌف الكلٌة 

 كمٌة = الاكالٌف الماغٌرة االجمالٌة + الاكالٌف الثاباة

 سعر بٌع الوحدة× المبٌعات

Q  =  V  × Q  + F               ×P 

PQ = VQ+F 

PQ –VQ = F  

Q(P-V) = F 

 



 

                          Q =
𝐹

𝑃 −𝑉
 

 

 

نإ إذ: 

Q  :كمٌة الاعادل. 

F   : الاكالٌف الثاباة. 

P   :سعر بٌع الوحدة. 

V   :الاكالٌف الماغٌرة للوحدة. 

 

 

 



 

R,C                                                     

TR                             الربح. م 

TC                    

                                       الخسارة.م 

F                   

Q                   
Q1     Q2        Q3                                                                                                      

                                                           

 كمٌة الاعادل( 4)شكل                                                                         

كمٌة 

 التعادل

مبٌعات 

 التعادل



 

 

 



 

 شكراً إلصغائكم
 



 جامعة الفرات االوسط الامنٌة 

 كوفة/الكلٌة الامنٌة االدارٌة

 ادارة األعمال. لسم ت

 

 محاضرة بعنوان 

 (الرافعة التشغٌلٌة)
 

 المرحلة الثالثة 

 

 زٌد متعب العباسً. د: استاذ المادة



 مفهوم الرافعة الاشغٌلٌة
 ثمٌلة كالة رفع امكانٌة وٌعنً الفٌزٌاء من مؤخوذ الرافعة مفهوم ان

 ساق وهً (العالة) الرافعة باساخدام وذلن نسبٌا   صغٌرة لوة بواسطة

 لوة علٌها واإثر االراكاز نمطة اسمى ثاباة نمطة على اراكز ماٌنة

 .ومماومة

  
 



 مفهوم الرافعة الاشغٌلٌة

 فً الاغٌر لاؤثٌر حساسٌة أكثر الشركة اجعل الاشغٌلٌة الرافعة ان
 فً كبٌرة اغٌرات الى ٌإدي المبٌعات فً اغٌر بان ذلن ,المبٌعات
 .االرباح

 اغٌر عنه ٌناج المبٌعات فً صغٌرا   اغٌرا   أن الاشغٌلٌة الرافعة واعنً
 ان اي ,(والضرائب الفوائد لبل االرباح) الاشغٌلٌة األرباح فً كبٌر
 أن كما ,األرباح فً كبٌرة زٌادة عنها ٌناج المبٌعات فً صغٌرة زٌادة

 ,األرباح فً كبٌر ادنً الى ٌإدي المبٌعات فً صغٌر انخفاض
 واعظم ,المبٌعات زٌادة حال فً االرباح اعظم الاشغٌلٌة فالرافعة
 .المبٌعات انخفاض حال فً الخسارة

  
 



 انواع الشركات من حٌث اساخدام الرافعة الاشغٌلٌة

وهً تلن : الشركات ذات االستخدام المنخفض للرافعة التشغٌلٌة -1

أي تعتمد بشكل كبٌر , الشركات التً تستخدم التكنلوجٌا بشكل متدنً

 :ومن خصائصها اآلتً. على الموى العاملة فً تأدٌة أعمالها

كثافة االعتماد على االفراد بسبب انخفاض مجموع التكالٌف الثابتة  -أ

 .العاملٌن

ارتفاع الكلفة المتغٌرة للوحدة الواحدة بسبب استخدام العمل  -ب

 .فً العملٌات بدال من المكائن والمعدات( العاملٌن)المباشر 

 .  منخفضة مخاطرها -ج

 
 



 انواع الشركات من حٌث اساخدام الرافعة الاشغٌلٌة

 :الشركات ذات االستخدام المعتدل للرافعة التشغٌلٌة -2

 ومن ,معتدل بشكل التكنلوجٌا تستخدم التً الشركات تلن وهً
 :اآلتً خصائصها

وبالتالً تكون مجموع , االستخدام المتوسط للموجودات الثابتة -1

 .التكالٌف الثابتة معتدلة لهذه الشركات

بسبب المزٌج المعتدل من الموى , اعتدال الكلفة المتغٌرة للوحدة -2

 .العاملة والموجودات الثابتة

 .معتدلة مخاطرها -3
 



 انواع الشركات من حٌث اساخدام الرافعة الاشغٌلٌة

 :الشركات ذات االستخدام العالً للرافعة التشغٌلٌة -3

 ومن ,عالً بشكل التكنلوجٌا تستخدم التً الشركات تلن وهً
 :اآلتً خصائصها

 .ارتفاع التكالٌف الثابتة لهذه الشركات -1

بسبب االعتماد بشكل كبٌر على , انخفاض الكلفة المتغٌرة للوحدة -2

 .الموجودات الثابتة

 .عالٌة مخاطرها -3
 



 :اآلتً فً مرتفعة الثابتة التكالٌف تكون وعموما

 .المكثف المال رأس ذات الشركات (1) 

  تحتفظ والذي عالٌة مهارات ذوي افرادا توظف التً الشركات (2) 

 .منخفضة المبٌعات تكون عندما حتى بهم

 ارتفاع) المنتجات لتطوٌر المرتفعة التكالٌف ذات الشركات (3) 

 .(والتطوٌر البحث تكالٌف
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 مفهوم هٌكل رأس المال

 مفهوم الى الاطرق ٌجب المال رأس هٌكل مفهوم الى الاطرق لبل  

 ِصادس اٌٝ ٠ش١ش ٚاٌزٞ ,(Financial Structure) المالً الهٌكل

 اٌر٠ًّٛ ٠شًّ اٌر٠ًّٛ ١٘ىً اْ أٞ ,ٚاٌّّرٍىح اٌّمرشظح اٌر٠ًّٛ

 ٚاٌر٠ًّٛ (األجً غ٠ًٛ ٚاٌر٠ًّٛ األجً لص١ش اٌر٠ًّٛ) اٌّمرشض

 .(اٌّذرجضج ٚاالستاح اٌؼاد٠ح األسُٙ) اٌّّرٍه



 الموجودات المطلوبات وحق الملكية  
 المتداولة المطلوبات
 ذمم دائنة

 قروض قصيرة األجل
 ضرائب مدتحقة

 مطلوبات طويلة األجل
 قروض طويلة األجل

 سندات
 حق الملكية
 رأس المال

 أسهم عادية
 أرباح محتجزة

مجموع المطلوبات وحق 
 الملكية
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 مفهوم هٌكل رأس المال

 (األجً غ٠ٍٛح) اٌششوح د٠ْٛ ػٓ ػثاسج فٙٛ اٌّاي سأط ١٘ىً أِا  

  ٠ؼشف .(Arulvel & Ajanthan, 2013: 1) اٌٍّى١ح ٚدك

(Modigliani-Miller")سندات من مزٌج أنه على "المال رأس هٌكل 

 إذ ,الحمٌمً االساثمار اموٌل فً المساخدمة الملكٌة وحموق الدٌن

 رأس هٌكل وٌشٌر  .الشركة اموٌل اسارااٌجٌة المال رأس هٌكل ٌعكس

 من ٌاكون إذ ,للشركة  (الاموٌل مصادر) المالً اإلطار إلى المال

   .الشركة اموٌل فً المساخدمة الملكٌة وحك االجل طوٌلة الدٌون



 الموجودات المطلوبات وحق الملكية  
 المتداولة المطلوبات
 ذمم دائنة

 قروض قصيرة األجل
 ضرائب مدتحقة

 مطلوبات طويلة األجل
 قروض طويلة األجل

 سندات
 حق الملكية
 رأس المال

 أسهم عادية
 أرباح محتجزة

مجموع المطلوبات وحق 
 الملكية
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 نظرياث هيكم راس انمال

   :(Modigliani and Miller) نظريت -1

 دساسح تٕشش (Modigliani & Miller) ِٓ وً لاَ (1958) ػاَ فٟ
 ػٍٝ ِسرٕذ٠ٓ ,اٌششوح ل١ّح ػٍٝ ٠ؤشش ال اٌّاي سأط ١٘ىً أْ إٌٝ أشاسخ

 .(Chandra et al, 2019: 4) ظشائة ٚجٛد ػذَ ِٕٙا افرشاظاخ ػذج
 ِٓ ػذد إٌٝ تاالسرٕاد ٔظش٠رّٙا (Modigliani & Miller) غٛس ٚلذ

   :ِٕٙا االفرشاظاخ

ااصف أسوق رأس المال بكونها اامة والمعلومات مااحة لجمٌع  -1•
المساثمرٌن وال اوجد اكالٌف للمعامالت, والمساثمرون ٌاصرفون برشد 

 .وعمالنٌة

ٌاولع جمٌع المساثمرٌن الحالٌٌن والمسامبلٌٌن نفس األرباح  -2•
 ومخاطرهاإن الاولعات حول األرباح المسامبلٌة : أي, المسامبلٌة
 .ماجانسة

 .وكذلن معدالت الفائدة, دٌون الشركة خالٌة من المخاطر -3•

 



 نظرياث هيكم راس انمال
 :(الضرائب وجود ) المعدلة (Modigliani and Miller) نظرٌة -2

 على اعدٌالت بإجراء (Modigliani & Miller) لام 1963 عام فً
  بعنوان ثانٌة ورلة بنشر لاموا إذ ,سابما   وضعوها الاً االفاراضات

 االلاصاد مجلة فً نشرت والاً ,(المال رأس وكلفة الشركة دخل ضرائب)
 ٌنخفض المال رأس لكلفة الموزون الماوسط أن إلى فٌها أشاروا ,األمرٌكٌة

 والمٌمة الملكٌة حك على العائد وٌزداد .الضرٌبٌة الوفورات اؤثٌر احت
 من كمكون المدٌونٌة نسبة زٌادة الشركة على ٌاعٌن ثم ومن ,السولٌة
 سٌزٌد المال رأس هٌكل فً الدٌن زٌادة إن إذ ,المال رأس هٌكل مكونات

 خصم على الحصول سٌام كلما الدٌن زاد كلما إنه :بمعنى ,الشركة لٌمة من
 أنه إلى (Modigliani & Miller) أشار ولد ,الفائدة اكالٌف بسبب ضرٌبً
 ذلن فؤن ,للضرٌبة الخاضع الدخل احدٌد فً المروض فائدة خصم ٌام عندما
 هٌكل فً المروض اساخدام فؤن وبهذا ,الشركة لٌمة على (إٌجابا  ) سٌإثر
 من شكل بمثابة وهو الضرٌبً واالعفاء وهً مٌزة له الشركة مال رأس
 .الحكومً الدعم أشكال



 نظرٌات هٌكل راس المال

 
 



 نظرياث هيكم راس انمال
 Trade- off)نظريت انخبادل  -3

Theory:) 

 الماعلمة والحجج المسوغات أدت  
 العسر اكالٌف عن الناجمة بالمخاطر
 نظرٌة اطوٌر إلى االفالس واكالٌف المالً
  منافع بمبادلة الشركات اموم إذ ,الابادل

 عن الناجمة) الضرٌبٌة الوفورات
 وكلف المالً العسر بكلف (االلاراض
 فإن المبادلة نظرٌة وفك وعلى االفالس

 المنفعة ٌساوي األمثل االلاراض مبلغ
 الضرٌبً الخصم عن النااجة الحدٌة

 المبادلة نظرٌة واشٌر ,الفائدة لمدفوعات
 لٌمة اساوي المرفوعة الشركة لٌمة أن إلى

  لٌمة إلٌها مضافا   المرفوعة غٌر الشركة
 . الضرٌبٌة الوفورات



 انمالس أرنظرياث هيكم 



 نظرٌات هٌكل رأس المال
 اخاالف اوضٌح فً نجحت الابادل نظرٌة أن من الرغم وعلى•

 العدٌد اوجٌه ام أنه إال ,الصناعات من العدٌد فً المال رأس هٌكل
 (Brealey et al.,) 2018: 478 :منها النظرٌة لهذه االنامادات من

 من الرغم على وازدهر ااطور الاً الشركات من العدٌد هنالن -1•

 .لها المدٌونٌة نسبة انخفاض

 ٌالحظ أنه إال ,الضرٌبة معدالت انخفاض من الرغم على -2•

 .الشركات لبعض المدٌونٌة نسب ارافاع

 المال رأس هٌكل على اعدٌل بإجراء الشركات بعض اموم ال -3•

   .الضرائب وجود من بالرغم

 من الرغم على الدٌون نسبة زٌادة إلى الشركات بعض اسعى -4•

   .الفائدة أسعار ارافاع

 



 نظرٌات هٌكل رأس المال
-Pecking) (الترتٌب) االلتماط نظرٌة -4

Order Theory): 

  بها أتى التً ,االلتماط نظرٌة تتعارض
(Donaldson, 1961) الذي الفكر مع 

 مال رأس هٌكل صٌاغة أن إلى ٌشٌر
 واألسهم الدٌون من مزٌج من ٌتكون

 .المال رأس كلفة تخفٌض إلى سٌؤدي
 التً الشركات على االلتماط نظرٌة وتمترح

  :اآلتً المبدأ استثماراتها تموٌل عن تبحث
 الداخلٌة التموٌل مصادر إلى تلجأ أن
 هذه تكن لم وإذا ,(األرباح إحتجاز)

 اللجوء الشركة على فإن ,كافٌة المصادر
 الخارجٌة التموٌل مصادر) المروض إلى

 الخٌارٌن هذٌن استنفاذ وبعد ,(الممترضة
 وهو ,النهائً الخٌار إلى اللجوء ٌتم

   .األسهم إصدار طرٌك عن التموٌل



 نظرٌات هٌكل رأس المال
 :االلاماط لنظرٌة وجهت الاً االنامادات من مجموعة وهنان   

 الرئٌس العامل هو الداخلٌة األموال نمص أن إلى االلاماط نظرٌة أشارت -1
 إال ,الخارجً الاموٌل إلى اللجوء على الشركات ٌحفز الذي الوحٌد والمحدد

 الاموٌل نحو الاوجه على المإثرة العوامل من العدٌد اوجد الوالع فً أنه
 .الحكومة وادخل الممارضٌن بٌن العاللات ,الفائدة معدالت مثل ,الخارجً

 إلى الشركات ادفع السلبً االخاٌار ومشاكل المعامالت اكالٌف إن  -2
 المعامالت اكالٌف) الاكالٌف هذه أن إال ,الهرمً الاسلسل سلون اعاماد

 ,الخارجً الاموٌل إلى اللجوء من احد الاً الوحٌدة هً لٌست (والمعلومات
 األسهم وإصدار الدٌون إصدار احجٌم فً دور الرلابة ألنظمة ٌكون فمد

   .(المركزي البنن ادخل) المال رأس سوق لضبط

 .المالً العسر ,الضرائب اؤثٌر االلاماط نظرٌة اوضح ال -3

  سلوكٌات بفعل ٌحصل الذي الجمود عن الناجمة المشكالت ااجاهل -4
 .المدٌرٌن



 نظرٌات هٌكل رأس المال
 :signaling Theory)) اإلشارة نظرٌة -5  

  اٌثادس ٠ذ ػٍٝ إٌظش٠ح ٘زٖ أثصمد•
(Ross,1977)اٌٝ اإلشاسج ٔظش٠ح ٚاشاسخ  

  :ٟ٘ ػٕاصش شالشح

 اٌز٠ٓ اٌّذ٠ش٠ٓ إٌٝ ٠ٚش١ش :اٌّشسً -1•
 .اٌششواخ ػٓ ِؼٍِٛاخ ٠ّرٍىْٛ

 اٌجضء رٌه إٌٝ ذش١ش :(اٌشساٌح) اإلشاسج -2•

  اٌّذ٠شْٚ ٠ّرٍىٙا اٌرٟ اٌّؼٍِٛاخ ِٓ

 ذس١ٍّٙا ٠رُ ٚاٌرٟ ,(تُٙ اٌخاصح اٌّؼٍِٛاخ)
 .اٌجّٙٛس ػاِح إٌٝ

 ِٓ ِجّٛػح أٚ اٌّاٌى١ٓ :اٌّسرمثً -3•

 أغشاف ػذج ِغ ٠رؼاٍِْٛ اٌز٠ٓ اٌّسرصّش٠ٓ
 .األستاح ٌرذم١ك



 نظرٌات هٌكل راس المال
 المعلومات ٌمالكون المساثمرٌن أن Modigliani & Mille افارض  

 علٌه ٌطلك ما وهذا ,الشركة مسامبل عن نفسها المدراء ٌمالكها الاً

 لدٌهم المدراء أن إلى ٌشٌر الوالع إن إال ,الماماثلة بالمعلومات

 اسمٌة علٌه ٌطلك ما وهذا ,المساثمرٌن من (دلة أكثر) أفضل معلومات

 بؤلل ممٌمة شركاهم إن المدٌرون اعامد وإذا ,الماماثلة غٌر المعلومات

 األسهم ٌصدروا ثم ومن أوال   الدٌون بإصدار ٌمومون فسوف لٌماها من

 من بؤعلى ممٌمة الشركة أن اإلدارة رأت إذ وبالممابل ,أخٌر كمالذ

   .األسهم بإصدار اموم فسوف لٌماها



 نظرٌات هٌكل راس المال
 :Agency Theory)) انوكانت نظريت -6

 سأط ١٘ىً ٔظش٠اخ أدذٜ اٌٛواٌح ٔظش٠ح ذؼذ 
 لثً ِٓ وث١ش تا٘رّاَ دظ١د اٌرٟ ,اٌذذ٠صح اٌّاي

 ٌذً وّذاٌٚح إٌظش٠ح ٘زٖ ظٙشخ إر ,اٌثادص١ٓ
 اٌّذ٠ش٠ٓ ت١ٓ اٌّصاٌخ ٚذؼاسض اٌصشاع ِشىٍح

 إٌٝ ٠سؼٝ غشف فىً ,(اٌّاٌى١ٓ) ٚاٌّسا١ّ٘ٓ
 عمد هً الوكالة وعاللة .اٌخاصح ِٕافؼٗ ذؼظ١ُ
 (المساهمٌن) طرف بموجبه ٌموم طرفٌن بٌن

 بؤداء للمٌام ,(المدٌرٌن) آخر طرف باشران
 باوظٌف الموِكل وٌموم ,عنهم نٌابة معٌنة مهام

 ولدرااه ومعارفه مواهبه على بناء   الموَكل
 الموِكل ٌموم إذ ,الموجودات لٌمة لزٌادة

 المرار ااخاذ سلطة بعض الوكٌل بافوٌض
 الثمة وضع الموِكل على إن الافوٌض هذا وٌعنً
   الوكٌل فً



 نظرٌات هٌكل راس المال
 عاللات اكون الشركات فً إنهBrigham & Ehrhardt, 2017)) وٌرى
 احمل بٌنهم فٌما الصراعات على وٌاراب أطراف عدة بٌن الرئٌسة الوكالة
 ,المصالح فً الاعارض بسبب الشركة لٌمة انخفاض  وهً ,الوكالة اكالٌف
 :اآلاً الشركة لٌمة انخفاض إلى اإدي الاً الصراعات هذه ومن
 بخصوص مطالب للممارضٌن :والدائنٌن األسهم حملة بٌن الصراعات -1

 المساهمٌن فؤن بالممابل ,افالسها حال فً بموجودااها وكذلن الشركة أرباح
 مخاطرة فً اإثر الاً المرارات على المدراء خالل من السٌطرة لدٌهم

 ٌنسجم لشخص المرار ااخاذ سلطة المساهمون ٌُمنح لذا ,الشركة
 .الوكالة فً محامل اعارض إلى ذلن ٌإدي مما ,ومصالحهم

 اوظٌف إلى المساهمون ٌسعى :والمساهمٌن المدٌرٌن بٌن الصراع -2
 لزٌادة واالخاللٌة المانونٌة االجراءات ااخاذ فً والرغبة المدرة لدٌهم مدراء
 ولدٌهم أفراد هم المدٌرٌن فؤن بالممابل ,ممكن حد ألصى إلى األسهم أسعار
 مصالحهم ٌحمك بما المدٌرٌن ٌاصرف أن ٌمكن لذا ,ذااٌة وغاٌات رغبات
 ٌمكن فال المساهمٌن مصالح مع الذااٌة مصالحهم مواءمة اام لم فاذا الذااٌة
 .الشركة لٌمة اعظٌم



 نظرٌات هٌكل راس المال
 The Market)) انسوق حوقيج نظريت -7

Timing Theory: 

 سأط ١٘ىً ٔظش٠اخ ِٓ اٌسٛق ذٛل١د ٔظش٠ح ذؼذ
 األدت١اخ ِجاي فٟ غفشج تّصاتح ٟٚ٘ اٌذذ٠صح اٌّاي

 ,اٌّاي سأط ١٘ىً دٛي االسرمصائ١ح ٚاٌذساساخ
 إٌٝ ذٍجأ اٌششواخ أْ ػٍٝ إٌظش٠ح ٘زٖ ٚذٕص
 ذمَٛ ٚتاٌّماتً ,أسؼاس٘ا اسذفاع ػٕذ األسُٙ إصذاس

  أخفاض داٌح فٟ األسُٙ تششاء اٌششواخ
 .أسؼاس٘ا

 الشركات أن إلى السوق اولٌت نظرٌة واشٌر
 اموم بذلن وهً ,السوق اولٌت احدٌد على اعمل

 بؤعلى ممٌمة بؤنها ارى عندما جدٌدة أسهم بإصدار
 اكون عندما األسهم شراء بإعادة واموم ,لٌماها من

 إلى امٌل الشركات إن :ٌعنً مما ,المٌمة منخفضة
 .السوق املبات اساغالل



 نظرٌات هٌكل راس المال
 :Inertia Theory)) الجمود نظرٌة -8   

 لهٌكل المعاصرة النظرٌات أحدى الجمود نظرٌة اعد
 المدٌرٌن اوجه حول اامحور والاً المال رأس

 وللوفاء األداء على الضغط لاملٌل الرافعة لاخفٌض
 النفوذ) مزاٌاهم على وللحفاظ الدٌون بالازامات
 حالة فً ٌفمدوها أن الماولع من الاً ,(والسٌطرة
  نظرٌة ااطرق كما.االفالس لمرحلة الشركة وصول
 اولٌت جوهر إن ,األسهم عوائد أهمٌة إلى الجمود
 خالل من السوق إدارة ولت حول ٌدور السوق

 خاطئ بشكل اسعٌرها ٌام الاً األسهم من االسافادة
 مال رأس هٌكل بؤن الجمود نظرٌة اجادل بٌنما

 المدٌرون ٌموم ال عندما الجمود إلى ٌمٌل الشركة
 نسب اعامد إذ مسامر بشكل المال رأس هٌكل باعدٌل
 فعند) فمط األسهم عوائد على الملكٌة حموق إلى الدٌن
 اخفٌض إلى الشركات امٌل األسهم, عوائد ارافاع
 انخفاض حالة فً صحٌح والعكس المدٌونٌة نسبة
 (األسهم عوائد
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 إٌٝ تاإلداسج سرؤدٞ األسُٙ ػٛائذ ص٠ادج فأْ اٌجّٛد ٔظش٠ح ٚفك ػٍٝ 

 ٚ٘زا ,(اٌّّرٍه اٌر٠ًّٛ) اٌر٠ًّٛ فٟ اٌّصذس ٘زا ػٍٝ االػرّاد ص٠ادج
 سفغ رٌه تؼذ اٌّذ٠ش٠ٓ ٠شفط لذ إر ,اٌجّٛد داٌح دذٚز إٌٝ س١ؤدٞ

 ,الدمح فرشاخ فٟ (اٌّاي سأط ١٘ىً ذؼذ٠ً) اٌشافؼح ذٛاصْ إلػادج اٌذ٠ٓ
 ,ػا١ٌح اٌسٛل١ح ل١ّرٙا ذىْٛ ػٕذِا األسُٙ ٠صذسْٚ اٌّذ٠ش٠ٓ إْ إر

 ٚ٘زا اٌّا١ٌح اٌشافؼح ٔسة ذغ١١ش خالي ِٓ اٌرٛاصْ اػادج ٠رُ ال ٚتاٌراٌٟ
 .اٌّاي سأط ١٘ىً فٟ جّٛد دذٚز إٌٝ ٠ؤدٞ ِا

 ,الجمود نظرٌة إلى واسانادا   (Leary & Roberts, 2005) وٌشٌر
 صدمات إلى الشركة اعرض عند المالٌة الرافعة انخفاض إلى ٌشٌر
 إلى الشركة اعرض حالة فً المالٌة الرافعة وازداد ,االٌجابٌة األسهم
 ٌرغب ال الملكٌة حك لٌمة زٌادة حالة ففً .السلبٌة األسهم صدمات
 انخفاض) الدٌن من المزٌد إلصدار األسهم شراء اعادة فً المدٌرٌن
      .فٌها مبالغ الملكٌة حك لٌمة أن إلى ٌنظرون ألنهم ,(الرافعة
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 كلفة رأس المال 
 لبل من احمٌمه الماولع للعائد األدنى الحد هً المال رأس كلفة

 المرارات ااخاذ فً المال رأس اكلفة واساخدم .المساثمرٌن

 اساثمارٌة فرصة ألي الماولع العائد ٌمل ال أن ٌجب حٌث االساثمارٌة,

 فإن االلاصادٌة, الناحٌة ومن .لاموٌلها الالزم المال رأس اكلفة عن

 الاخلً اكلفة - البدٌلة الفرصة كلفة هً معٌن الساثمار المال رأس كلفة

 لالسابدال االلاصادي بالمبدأ األمر ٌاعلك المعنى, وبهذا .االساثمار عن

 أكثر بدٌل هنان كان إذا معٌن أصل فً ٌساثمر لن المساثمر أن أي -

 أي مئوٌة, كنسبة المال رأس كلفة عن الاعبٌر ٌام ما عادة .جاذبٌة

 احمٌمها, ٌاولع أو المساثمر ٌطلبها الاً  االموال من السنوي المبلغ

   .المساثمر المبلغ من مئوٌة كنسبة عنها معبرا



 (WACC)المرجح لكلفة رأس المال المتوسط 
Weighted Average Cost of Capital 

 ٌام مهمة أداة (WACC) اٌّاي سأط ٌىٍفح اٌّشجخ اٌّرٛسػ ٠ؼذ  

 الرأسمالٌة المٌزانٌة إعداد فً المالٌٌن المدٌرٌن لبل من اساخدامها

  اإلدارة فً رئٌسا موضوعا ٌعد ثم, ومن األعمال, امٌٌم واحلٌالت

 األمثل الاموٌل مزٌج بخٌارات المال رأس هٌكل لرار فٌاعلك .المالٌة

  المال رأس لكلفة المرجح الماوسط من ٌملل مما الملكٌة, وحك للدٌون

(WACC) اٌششوح ل١ّح ِٓ ٠ٚض٠ذ. 

 لكلفة المرجح الماوسط(Alihodžić and Erić, 2013: 1304) ٌعرف

 دفعه الشركة على ٌجب الذي العائد معدل أنه  على المال رأس

 كلفة هو المال راس لكلفة الموزون والمعدل .والدائنٌن للمساهمٌن

   .الكلٌة الاموٌل



(WACC) 
 (WACC) ِٓ س١ض٠ذ جذ٠ذج أسُٙ إصذاس غش٠ك ػٓ اٌششوح ذ٠ًّٛ إْ

 (إٌّخفعح اٌذ٠ٓ ٔسثح) اٌٍّى١ح ٌذمٛق األػٍٝ إٌسثح ِؤ٠ذٚ ٠جادي ف١ّا 

 ٠ٚشفغ اإلفالط, ذىٍفح ِٓ ٠مًٍ اٌسّٟٙ اٌّاي ٌشأط األوثش اٌذجُ تأْ

 ػٍٝ اٌثٕٛن لذسج ِٓ ٠ٚض٠ذ اٌجّٙٛس, شمح ٠ٚؼضص االئرّأٟ, اٌرص١ٕف

 فٟ ٠ؤدٞ ِّا اٌّطٍٛب, اٌؼائذ ِؼذي ِٓ ٠مًٍ ٚتاٌراٌٟ , اٌّخاغش ذذًّ

  .اٌّاي ساط ٌرىٍفح اٌؼاَ اٌّؼذي خفط إٌٝ إٌٙا٠ح



(WACC) 
 آمنة اساثمارات ٌوفر ألنه المال رأس لسوق  مهم (WACC) احدٌد ٌعد

 إلدارة األهم هو المعدل هذا ٌعد إذ .السوق انظٌم إلى وٌإدي للشركة

 من االدارة امكن مهمة وأداة .المسامبل فً والمساثمرٌن المشارٌع

 .المسامبل فً وللمساثمرٌن السوق فً للشركة الحالً الوضع احلٌل
 & Brigham) :اآلاٌة المعادلة خالل من (WACC) حساب وٌام

Ehrhardt, 2017) 



(WACC) 
WACC= wdrd (1-T) + wpsrps + wsrs 

 :إذ إن•
•WACC :الماوسط المرجح لكلفة رأس المال. 
•wd : (.نسبة الدٌن الى مجموع رأس المال)وزن الدٌن 
•rd : (.معدل العائد المطلوب على المروض)معدل الفائدة على المروض 
•:T معدل الضرٌبة. 
•wps : نسبة االسهم المماازة الى مجموع رأس )وزن االسهم المماازة

 (.المال

•rps : معدل العائد المطلوب على األسهم المماازة
𝐷𝑝𝑠

𝑃𝑝𝑠
. 

•ws : (.نسبة األسهم العادٌة الى مجموع رأس المال)وزن األسهم العادٌة 

•rs : معدل العائد المطلوب على األسهم العادٌةg) +
𝐷𝑠

𝑃𝑠
) 
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