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برنامج “ است�ثمر بوعي “

يهــدف برنامــج “اســت�ثمر بوعــي” إلــى رفــع مســتوى الوعــي االســت�ثماري لدى 
الشــباب الســعودي إلكســابهم الثقــة الالزمــة التخــاذ القــرارات االســت�ثمارية 
ووضــع خطــط ماليــة مســتقبلية على المدى الطوي�ل، ويســتهدف الربنامج كافة 

المهتمني باالست�ثمار من متمرسني ومبتدئني بغض النظر عن مستوى خربتهم، 
ويقدم تجربه تعليميه فريدة ترت�كز على التعُلم والتفاعل والتطبيق والمنافسة 

في آنٍ واحد.

   آفاق   است�ثمارية   جديدة   مبنية   على   أسس   علمية   وعملية 

تداول  “ است�ثمر بوعي “  

Tadawel Booklet A5-K.indd   3 10/19/17   8:32 PM



تعلم 

أ .    مقدمة

ب.  نظرة عامة عن االست�ثمار

ت.  أساسيات االست�ثمار

ث.  األخطاء الشائعة في االست�ثمار وكيفية تجنبها

ج.   كيفية معرفة أداء الشركات المدرجة

ح.   اعرف حقوقك

خ.   كيفية التداول 

5

5
9

10
13

24
26

Tadawel Booklet A5-K.indd   4 10/19/17   8:32 PM



مقدمة :

قد يكون االست�ثمار وسيلة لزيادة األرباح 
وتحقيــق األهــداف الماليــة، إال أنــه مــن 
الضــروري اتخــاذ القــرارات االســت�ثمارية 
الصائبة، وتجنب المخاطر مثل شراء األسهم 
وبيعها بناًء على الشائعات والمعلومات 
المغلوطــة، أو االكتفاء بمجال اســت�ثماري 
واحــد، إذ أن الهــدف مــن االســت�ثمار يكمن 
في تراكم األصول وعدم خسارة أي منها.

في هذا الجزء سيتم التطرق إلى االست�ثمار 
واسرتاتيجياته وكيفية قياس أداء الشركات 
المدرجة. كما سيتم التطرق إلى المخاطر 
االست�ثمارية واالسرتاتيجيات التي يمكنها 
أن تحــد مــن هــذه المخاطــر، وكيفيــة اتخاذ 
القــرارات االســت�ثمارية، وتجنــب األخطــاء، 

واالســتفادة مــن الفــرص والمزايــا التــي 
تقدمها العملية االست�ثمارية ككل.

أ.

نظرة عامة عن االست�ثمار: ب.

قد يساعد االست�ثمار الجيد بمرور الوقت على جمع ما يحتاج إليه المست�ثمر من أموال. 
على سبيل المثال، يمكن من خالل االست�ثمار:

تنمية الرثوات.

توفري الدخل.

تحقيق األهداف على المدى القصري والمتوسط، مثل شراء حاسوب جديد أو 

سيارة جديدة أو نحو ذلك.

تحقيق األهداف على المدى الطوي�ل مثل شراء منزل جديد أو ت�أمني مستقبلكم 

عند إحالت�كم  للتقاعد.

لماذا نست�ثمر؟
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الصناديق  االست�ثمارية :

هــي عبــارة عــن اســت�ثمارات تمنــح صاحبهــا حصــة أو ملكيــة فــي شــركة معينــة، 

و يصبــح الفــرد أحــد حملــة األســهم فــي شــركة مــا بامتالكــه أســهمًا فيهــا، ممــا 

يختــار  مــا  المالــي. وعــادًة  أو فشــلها  نجاحهــا  فــي  يكــون مشــاركًا  يؤهلــه ألن 

المســت�ثمر االســت�ثمار فــي ســهم شــركة مــن الشــركات لتوقعــه حــدوث تحســن 

مســتقبلي فــي ســعرها، أو ألملــه فــي أن تــوزع جــزءًا مــن أرباحهــا المتحققــة 

علــى حملــة أســهمها. وتســمى األســهم التــي يتوقــع ارتفــاع قيمتهــا مــع مــرور 

الزمــن “أســهم النمــو”، بينمــا تســمى األســهم التــي تدفــع أرباحــًا كبــرية منتظمــة 

لمســاهميها “أســهم العوائــد”.

الرئيســية  الســوق  مــن  كال  فــي  االســهم  فــي  االســت�ثمار  للمســت�ثمر  ويمكــن 

ونمــو الســوق الموازيــة، علمــا أن نمــو هــي ســوق موازيــة للســوق الرئيســية 

ــاإلدراج.  ــات إدراج أقــل، كمــا يعتــرب منصــة بديلــة للشــركات الراغبــة ب ــاز بمتطلب يمت

إن االســت�ثمار فــي الســوق الرئيســية متــاح لجميــع أنــواع المســت�ثمري�ن ولكــن فــي 

نمــو االســت�ثمار مخصــص للمســت�ثمري�ن المؤهلــني فقــط.

األدوات المتاحة لالست�ثمار في السوق المالية السعودية :

األسهم :

ــر  ــدار مــن قبــل مدي هــي وعــاء اســت�ثماري لجمــع رأس المــال مــن المســت�ثمري�ن وي

الصنــدوق، تهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للمســت�ثمري�ن فيها للمشــاركة بشــكل جماعي 

فــي أربــاح الصنــدوق مقابــل رســوم محــددة وقــد يتعــرض الصنــدوق للخســارة وذلــك 

فــي حالــة انخفــاض قيمــة األوراق الماليــة المكونــة ألصــول الصنــدوق.

الصكوك والسندات :

هــي أوراق ماليــة مــن أدوات الديــن وظيفتهــا تمويليــة تســتخدمها الحكومــات 

والشــركات والمؤسســات لتوفــري الســيولة الالزمــة لتمويــ�ل مشــروعاتها وبت�كلفــة 

لمحافــظ  حمايــة  تقــدم  والســندات  الصكــوك  هــذه  أن  كمــا  نســبيًا،  منخفضــة 

المســت�ثمري�ن مــن خــالل توفــري أدوات اســت�ثمارية ذات مخاطــر أقل وعائــد دوري آمن.
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صناديق االست�ثمار العقارية المتداولة :

المدرجــة،  الشــركات  أســهم  مــن  ســلة  مــن  ت�ت�كــون  اســت�ثمارية  صناديــق  هــي 

ــداول أســهم  ــداول كت ــة خــالل فــرتات الت يتــم تداولهــا فــي ســوق األوراق المالي

الشــركات. ت�تميــز بشــكل رئيســي بشــفافيتها حيــث دائمــا ت�تبــع هــذه الصناديــق 

حركــة المؤشــرات وت�تطابــق اســت�ثماراتها مــع مكونــات هــذه المؤشــرات، بالتالــي 

يســهل علــى مــالك وحــدات هــذه الصناديــق معرفــة أداء هــذه الصناديــق مــن خــالل 

أداء المؤشــرات التــي ت�تبعهــا أو تحاكيهــا.

صناديق المؤشرات المتداولة :

هــي صناديــق اســت�ثمارية عقاريــة متاحــة للجمهــور، يتــم تــداول وحداتهــا فــي 

ســوق األوراق الماليــة خــالل فــرتات التــداول كتــداول أســهم الشــركات، وُتعــرف 

عالميــًا بمصطلــح “ريــت أو ريتــس”، وتهــدف إلــى تســهيل االســت�ثمار فــي قطــاع 

العقــارات المطــورة والجاهــزة لالســتخدام التــي تــدر دخــالً دوريــًا.

مقارنة بني األدوات المتاحة لالست�ثمار في السوق المالية السعودية :

الصناديق  األسهم
االست�ثمارية

الصكوك 
والسندات

صناديق المؤشرات 
المتداولة 

 صناديق االست�ثمار
العقارية المتداولة

عاليةعاليةعاليةقليلةعاليةالشفافية

عاليةعاليةمتوسطةقليلةعاليةالمرونة

قليلةقليلةقليلةعاليةقليلةالت�كلفة

متوسطةعاليةقليلةعاليةقليلةتنوع االست�ثمارات

متوسطةمتوسطةقليلةقليلةعالية المخاطر

متوسطةمتوسطةقليلةمتوسطةعاليةالعوائد
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أساسيات االست�ثمار : ت.

هناك عالقة مباشرة بني العائد والمخاطر، مما يعني أنه كلما ارتفعت المخاطرة ارتفعت 

احتمالية تحقيق األرباح، ولكي يكون المست�ثمر واعيًا، عليه تعلم اآلتي: 

الموازنة بني المخاطر والعوائد.

اختيار التوزيع الصحيح لالست�ثمارات.

التنويع عند بناء المحفظة االست�ثمارية.

أسس االست�ثمار  :

من المعلوم أنه ال يوجد است�ثمار بدون مخاطر، ولكن معرفة هذه المخاطر ومصادرها 

يمكن أن يساعد في وضع اسرتاتيجية است�ثمارية قد تحمي من الخسائر التي قد يت�كبدها 

المست�ثمر .إن بعض المخاطر التي قد تواجه المست�ثمري�ن هي بسبب تدهور االقتصاد 

العالمي. وفي حاالت أخرى فإن المخاطر قد ت�كون بسبب تباطؤ صناعة معينة.

خسارة رأس المال

تقلب األسعار

مخاطر االست�ثمار :

يجب على المســت�ثمري�ن توخي الحذر ألن منتجات الســوق المالية تنطوي على نســبة 

مخاطر أعلى من المنتجات األخرى، ومن األمثلة على بعض مخاطر االست�ثمار:

تضاعف االست�ثمارات.

التغلب على عامل التضخم.

مراقبة االست�ثمارات.
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ملخص األصول القائمة 

قائمة باألهداف المالية األساسية واإلطار الزمني لتحقيقها

تقي�يم الت�كلفة المتوقعة لتحقيق هذه األهداف

 قائمة بأنواع االست�ثمارات الالزمة لتحقيق هذه األهداف

جدول تنفيذ هذه االست�ثمارات

علمًا بأن التخطيط المالي هو عملية مستمرة، إذ يجب تقي�يم مدى التقدم في تحقيق 
األهداف وتحديث قائمة األهداف بانتظام، وتعديل االسرتاتيجيات بحسب المتغريات الحاصلة 

في الوضع المالي.

األخطاء الشائعة في االست�ثمار وكيفية تجنبها : ث.

إن الشــراء والبيــع بشــكل مت�كــرر ليــس اســرتاتيجية جيــدة إن لــم يكــن المســت�ثمر ذو خــربة في 
الســوق الماليــة. معظــم االســت�ثمارات الجيــدة ترتفــع وتهبــط قيمتهــا خــالل فــرتة زمنيــة 
ــ�ل، كذلــك قــد  ــاح علــى المــدى الطوي ــاع المســت�ثمر بســرعة قــد يخســر األرب طويلــة، فــإذا ب
يخســر إذا بــاع متســرعا ألن الســعر قــد يهبــط إلــى أقــل مــن المبلــغ الــذي تــم دفعــه لشــراء 

االســت�ثمار ولكنــه ســرعان مــا قــد يعــود ألعلــى منــه إذا كان اختيــار االســت�ثمار ســليما.

التداول بشكل مت�كرر :

إلدارة األموال بشكل فعال، يجب وضع خطة مالية مكتوبة توضح األهداف االست�ثمارية 
واالسرتاتيجيات الالزمة لتحقيقها، وت�تضمن هذه الخطة ما يلي:

التخطيط المالي :
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يعد شراء وبيع االست�ثمارات بناًء على اإلشاعات والتوصيات غري الرسمية أمر في منتهى 
الخطورة ألن أي إشاعة تنطوي على عدة مخاطر منها:

التوصيات واإلشاعات المضللة :

تحتمــل التوصيــة الخطأ أو الصواب 
يمكــن أن يكــون الغــرض مــن اإلشــاعة التضليــل عن قصد لحث الناس على اســت�ثمار غري 

موفق يهدف إلى تحقيق مكاســب شــخصية
قد تشــجع اإلشــاعات على االســت�ثمارات المخالفة للقانون والنظام

تســاهم متابعــة أداء المحافــظ االســت�ثمارية مــن فــرتة ألخــرى فــي زيــادة قــوة أدائهــا مــن 
خالل بيع االســت�ثمارات ذات األداء الضعيف، أما االحتفاظ باالســت�ثمارات التي ت�ت�كبد الخســائر 
أو ذات العائــد المتدنــي فســوف يــؤدي إلــى تقليــص األربــاح الســنوية. لذلــك مــن الضــروري 
متابعــة المحافــظ االســت�ثمارية وتقي�يمها بشــكل دوري لمعرفــة أداء أصولها ومكوناتها .

االحتفاظ باالست�ثمارات لفرتة طويلة :

ــع  ــازًا، إال أن وضــع جمي علــى الرغــم مــن أن امتــالك ســهما واحــدا قــد يبــدو اســت�ثمارًا ممت
األمــوال فــي ســلة واحــدة ليــس فكــرة جيــدة، حيــث أن احتماليــة أن تواجــه أي شــركة بعــض 
المشــاكل واردة بغــض النظــر عــن مــدى قــوة ســمعتها وأدائهــا. وإذا تــم بيــع االســت�ثمارات 
األخــرى لشــراء مثــل هــذه االســت�ثمارات التــي يتبــني الحقــًا بأنهــا اختيــارات ســيئة، فــإن 

المســت�ثمر قــد يخســر كل مــا يملــك.

تخصيص المحفظة االست�ثمارية لسهم واحد :

االقرتاض من أجل االست�ثمار :

عندمــا تقــرر الدخــول فــي اســت�ثمار العتقــادك بأنــه ســيدر الكثــري مــن األمــوال، فقــد ت�كــون 
فكــرة اقــرتاض المــال مــن المصــرف أو مــن قريــب أو صديــق مغريــًة جــدًا الســت�ثمار أكــرب قــدر 
ممكــن مــن المــال وتحقيــق األربــاح، ولكــن إذا لــم يكــن مســتوى أداء االســت�ثمار بالدرجــة 
المأمولــة فقــد تخســر المبلــغ المقــرتض وأموالــك فــي الوقــت ذاتــه. لذلــك مــن الحكمــة أن 

تســت�ثمر بقــدر مــا تملكــه فقــط، ومــن ثــم يمكنــك جمــع رأس مــال جيــد بمــور الوقــت.
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كيفية معرفة أداء الشركات المدرجة : ج .

قبــل اتخــاذ أيــة قــرارات اســت�ثمارية يجب أوالً التحري عن الشــركة وممتلكاتها 
ووضعها المالي، وذلك من خالل اآلتي:

تعطــي القوائــم الماليــة مثــاالً جيــدًا للمعلومــات المفصلــة التــي تعكــس أداء الشــركة 
المعلِنــة لتلــك القوائــم، علمــًا بــأن القوائــم الماليــة يمكــن أن تعكــس االتجــاه العــام لقطــاع 
الشــركة عنــد مقارنتهــا مــع قوائــم الشــركات األخــرى فــي القطــاع نفســه، بالتالــي فــإن 
االطــالع علــى القوائــم الماليــة يمنــح معلومــات مفيــدة تســاعد علــى تقي�يــم أداء الشــركة 
ومقارنتهــا مــع مثيالتهــا ذات النشــاط المشــابه. ويمكــن تقســيم القوائــم الماليــة إلــى 

األجــزاء التاليــة:

قراءة القوائم المالية للشركة :
 

1.  قائمة المركز المالي :

ت�كــون قائمــة المركــز المالــي فــي الجــزء األول فــي القوائــم الماليــة، وهــي تمثــل صــورة 
مفصلــة للوضــع المالــي للشــركة عنــد نشــرها. وتشــتمل قائمــة المركز المالي علــى أصول 
الشــركة )موجوداتهــا( وخصومهــا )مطلوباتهــا( وحقــوق مســاهميها ممــا يعطــي فكــرة 
واضحــة عــن قيمتهــا الدفرتيــة. ومــن المعلــوم أن تجــاوز التزامــات الشــركة أصولهــا يعــد 
أحــد المؤشــرات الســلبية، ألن ذلــك يعنــي ت�كبدهــا لخســائر تفــوق رأســمالها، وقــد يــؤدي 
إلــى العجــز عــن االســتمرار فــي مزاولــة نشــاطها وربمــا إفالســها. وتنقســم قائمــة المركــز 

المالــي إلــى األقســام التاليــة:

األصول )الموجودات(:

يمكــن للشــركات أن ت�تملــك أصــوال ً كمــا يمتلــك الفــرد أصــوال ً ذات قيمــة، كالعقــار مثــالً أو 
المجوهــرات، غــري أن أحــد االختالفــات بــني أصــول الفــرد وأصــول الشــركة هــو التــزام الشــركة 
المســاِهمة بإشــهار مــا تمتلكــه للجمهــور. ويمكــن للشــركات أن تمتلــك أصــوالً ملموســًة، 
كأجهــزة الحاســب اآللــي والمعــدات والمــال والعقــار، أو أصــوالً غــري ملموســة، كالعالمــات 
التجاريــة وحقــوق النشــر وبــراءات االخــرتاع. وبشــكل عــام، يمكــن تصنيــف أصــول الشــركة 

إلــى نوعــني وذلــك بحســب القــدرة علــى تحويلهــا إلــى ســيولة نقديــة، وهمــا:
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تشــمل النقــد والممتلــكات التــي تمتلكهــا 
الشــركة، والتــي يمكــن تحويلهــا بســهولة 
إلــى نقــد خــالل عــام واحــد، وهــي مؤشــر 
ألنهــا  المالــي  الشــركة  لوضــع  مهــم 
قصــرية  االلتزامــات  لتغطيــة  تســتخدم 
التشــغيلية،  الشــركة  لعمليــات  األجــل 
وإذا كانــت الشــركة تعانــي مــن تــدنٍ فــي 
صافــي أصولهــا المتداولــة فهــذا يعنــي 
أنهــا بحاجــة إلــى الحصــول علــى مصــادر 

أنشــطتها. لتمويــ�ل  أخــرى 

الشــركة  تمتلكهــا  التــي  األصــول  هــي 
العــام  علــى  يزيــد  وقــت  إلــى  وتحتــاج 
لتحويلهــا إلــى نقــد، أو هــي األصــول التــي 
تمتلكهــا الشــركة وال تخطــط لتحويلهــا إلى 
نقــد خــالل العــام المقبــل. وتنــدرج األصــول 
والمبانــي  كاألراضــي  للشــركة  الثابتــة 
والمعــدات ونحوهــا تحــت نطــاق األصــول 
حجــم  أهميــة  وتعتمــد  المتداولــة،  غــري 
علــى  المتداولــة  غــري  الشــركة  أصــول 

ت�تبعــه. الــذي  القطــاع  نوعيــة 

الخصوم )لمطلوبات(:

لــدى كل الشــركات - حتــى الرابحــة منهــا- ديــون، ويشــار إلــى الديــون فــي قائمــة المركــز 
المالــي بالخصــوم أو االلتزامــات. ويعتمــد نجــاح إدارة الشــركة بشــكل كبــري علــى مقدرتهــا 
علــى إدارة خصومهــا أو ديونهــا المتنوعــة التــي تعد جزءًا من طبيعة نشــاطها. ومن أمثلة 
خصــوم الشــركة، ديــون المورديــن والمدفوعــات المســتحقة للمســاهمني والمصاريــف 
والقــروض طويلــة األجــل. وُتصنــف خصــوم الشــركة فــي قائمــة المركــز المالــي إلــى نوعني:

هي االلتزامات التي على الشركة أن 

تدفعها في فرتة ال ت�تجاوز سنة واحدة.

الخصوم المتداولة :

هي االلتزامات التي ال ت�تقيد الشركة 

بدفعها خالل عام واحد على األقل.

خصوم غري متداولة :

األصول غري المتداولة :األصول المتداولة :

حقوق المساهمني:

حقــوق المســاهمني هــي عبــارة عــن األمــوال المســت�ثمرة التــي ُطرحــت كأســهم مضافــًا 
إليهــا األربــاح غــري الموزعــة التــي تمثــل األربــاح المحتجــزة التــي تحتفــظ بهــا الشــركة وتعيــد 
اســت�ثمارها مــرة أخــرى وال يتــم توزيعهــا علــى المســاهمني. وبشــكل مبســط، فــإن حقــوق 
حقــوق  زادت  وكلمــا  الشــركة،  أعمــال  لتمويــ�ل  األساســي  المصــدر  تمثــل  المســاهمني 

المســاهمني، ازداد حجــم األمــوال التشــغيلية الذاتيــة للشــركة.
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2015م
ريال سعودي

2016م
ايضاح ريال سعودي

األصول

األصول المتداولة

20.000.000 36.000.000 4 النقدية وأرصدة لدى البنوك

8.000.000 10.000.000 5 ذمم مدينة

10.000.000 12.000.000 6 المخزون

2.000.000 3.000.000 7 مستحقات من أطراف ذات عالقة

500.000 1.000.000 8 مصاريف مدفوعة مقدما

40.500.000 62.000.000 إجمالي األصول المتداولة

األصول غري المتداولة

150.000.000 155.000.000 9 ممتلكات ومعدات

10.000.000 8.000.000 10 است�ثمارات في شركات شقيقة

15.000.000 15.000.000 11 األصول غري الملموسة

175.000.000 178.000.000 إجمالي األصول غري المتداولة 

215.500.000 240.000.000 إجمالي األصول

الخصوم

الخصوم المتداولة

40.000.000 30.000.000 12 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

8.000.000 20.000.000 13 قروض قصرية األجل

2.000.000 6.000.000 14 ذمم دائنة

900.000 3.000.000 15 مصروفات مستحقة

500.000 4.000.000 16 مستحق الى أطراف ذات عالقة

51.400.000 63.000.000 إجمالي الخصوم المتداولة

xxxxxx شركة

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي 

للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م

)ريال سعودي(
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2015م
ريال سعودي

2016م
ايضاح ريال سعودي

الخصوم غري المتداولة

80.000.000 70.000.000 17 قروض طويلة األجل

20.000.000 40.000.000 18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

100.000.000 110.000.000 إجمالي الخصوم غري المتداولة

151.400.000 173.000.000 إجمالي الخصوم

حقوق المساهمني

40.000.000 40.0000000 رأس المال

21.000.000 21.000.000 االحتياطي النظامي

3.100.000 6.000.000 األرباح المبقاة

64.100.000 67.000.000 إجمالي الخصوم غري المتداولة

215.500.000 240.000.000 إجمالي حقوق المساهمني والخصوم

- تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 26 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية .

2.  قائمة الدخل

تفاصيــل  عــرض  خــالل  مــن  الشــركة  أداء  حــول  واضحــة  صــورة  تعطــي  الدخــل  قائمــة 
مصــادر ربــح الشــركة بنــاًء علــى بيــع منتجاتهــا أو تقديــم خدماتهــا أو دخــل اســت�ثماراتها. 
ولتفســري ذلــك، فــإن قائمــة الدخــل توضــح دخــل الشــركة الناتــج عــن المبيعــات )اإليــرادات( 
والنقــود المصروفــة لتغطيــة الت�كاليــف )المصروفــات(، وال تقتصــر قــراءة قائمــة الدخــل 
علــى خصــم إجمالــي المصروفــات مــن اإليــرادات، فالشــركة بشــكل عــام لديهــا أكــرث مــن 
مصــدر لإليــرادات وأنــواع عديــدة ومختلفــة مــن المصروفــات. ومــن أهــم البنــود التــي 
ت�تضمنهــا قائمــة الدخــل اإليــرادات والمصروفــات وإجمالــي األربــاح وصافــي الربــح والربــح 
التشــغيلي )الدخــل المكتســب مــن عمليــات الشــركة الرئيســية( والمكاســب والخســائر مــن 

أعمــال الشــركة األخــرى.
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2015م
ريال سعودي

2016م
ايضاح ريال سعودي

10.000.000 20.000.000 المبيعات

1.000.000 2.000.000 ت�كلفة المبيعات

9.000.000 18.000.000 إجمالي الربح

500.000 1.000.000 19 المصاريف اإلدارية والعمومية

400.000 500.000 20 مصاريف البيع والتسوي�ق

100.000 200.000 21 استهالك واطفاء

25.000 50.000 22 المصاريف االخرى

7.975.000 16.250.000 إجمالي الدخل من العمليات الرئيسية

200.000 400.000 25 اإليرادات األخرى

10.000 30.000 26 أعباء مالية

8.165.000 16.620.000 صافي الدخل قبل الزكاة

201.125 415.500 الزكاة

7.960.875 16.204.500 صافي الدخل للسنة

- تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 26 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية .

xxxxxx شركة

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل

للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م

)ريال سعودي(
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3.  قائمة التدفقات النقدية :

تعــد قائمــة التدفــق النقــدي مــن أهــم القوائــم الماليــة ألي شــركة مســاهمة حيــث توضــح 
بالتفصيــل حجــم التدفقــات  النقديــة الداخلــة إلــى الشــركة والخارجــة منهــا خــالل الســنة 
الماضيــة، وتفصــل فــي مصــادر األمــوال النقديــة ومــا شــابهها وســبل إنفاقهــا علــى بنــود 

التشــغيل واالســت�ثمار والتمويــ�ل.

 وتقسم الشركة قوائم تدفقاتها النقدية إلى الفئات التالية:

وي�وضح حجم التدفقات النقدية للشركة من أو المستخدم في است�ثماراتها.

صافي النقد من األنشطة االست�ثمارية

وي�وضح حجم التدفقات النقدية من أو المستخدم في أنشطة الشركة التشغيلية.

صافي النقد من األنشطة التشغيلية: 

وي�وضح حجم التدفقات النقدية للشركة من بيعها ألسهمها،  أو إصدارها ألدوات 

دين أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية.

صافي النقد من األنشطة التمويلية:
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2015م
ريال سعودي

2016م
 ريال سعودي

10.000.000 20.000.000 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيلية

8.165.000 16.620.000 الدخل قبل الزكاة

تعديالت لـ : 

100.000 200.000 استهالك واطفاء

200.000 400.000 حصة الشركة في ارباح است�ثمارات

25.000 50.000 التغريات في رأس المال العامل

(8.000.000) (10.000.000) ذمم مدينة

(10.000.000) (12.000.000) المخزون

(2.000.000) (3.000.000) مستحقات من اطراف ذات عالقة

(500.000) (1.000.000) مصاريف مدفوعة مقدما

(16.535.000) (8.780.000) صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االست�ثمارية

(10.000.000) (5.000.000) شراء ممتلكات ومعدات

(2.000.000) 2.000.000 است�ثمارات في شركات شقيقة

(12.000.000) (3.000.000) صافي النقد الناتج من األنشطة االست�ثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(4.000.000) (12.000.000) المتحصل من القروض

40.000.000 30.000.000 المسدد من القروض

36.000.000 18.000.000 صافي النقد الناتج من األنشطة االست�ثمارية

- تشكل االيضاحات المرفقة من 1 الى 26 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 

xxxxxx شركة

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2016م

)ريال سعودي(
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تعــد النســب الماليــة وســيلة بســيطة وســريعة للحكــم علــى أداء الشــركة المالــي خــالل 
مــدة زمنيــة معينــة، كمــا يمكــن اســتخدام هــذه النســب للمقارنــة بــني أداء الشــركات فــي 
القطــاع نفســه أو مقارنــة أداءهــا بمتوســط أداء الشــركات فــي الســوق، ويمكــن أيضــًا 
مــن خاللهــا الحكــم علــى ســعر ســهم الشــركة ومــا إذا كان مبالغــا فــي قيمتــه. وحيــث أن 
الشــركات ت�تبايــن بالنســبة ألعمالهــا والخدمــات التــي تقدمهــا وفقــًا الختــالف قطاعاتهــا، 
فــإن بعــض النســب الماليــة تصبــح أكــرث مصداقيــة فــي وصــف أداء قطــاع مقارنــة ً بغــريه 
مــن القطاعــات. مثــال، قــد تفســر إحــدى النســب الماليــة بالتفصيــل أداء الشــركات المصرفيــة، 
بينمــا ال يعطــي اســتخدامها الوضــوح نفســه فيمــا يتعلــق بالشــركات الزراعيــة. وفيمــا يلــي 
بعــض أهــم النســب التــي يســتخدمها المحللــون والمســت�ثمرون لمســاعدتهم فــي تحديــد 

قيــم الشــركات العادلــة:

فهم النسب المالية : 

يمكن للمست�ثمر قياس ربح الشركة المتعلق بسعر السهم من خالل االطالع على 
نســبة الســعر إلــى الربــح، والذي يشــار إليــه أحيانــا بالمضاعف، ولحســاب المضاعف، 

ُيقسم سعر السهم السوقي على ربح السهم كاآلتي:

نسبة السعر إلى الربح :

= نسبة السعر إلى الربح 
السعر الحالي

ربح السهم

تحقق الشركة عائدًا في كل مرة تقوم فيها ببيع سلعة أو خدمة حتى ولو لم تحقق 
ربحًا، وتعد نســبة الســعر إلى المبيعات وســيلة لتقدير قيمة الشــركة بناًء على حجم 
عوائدهــا، كمــا تعامــل هــذه النســبة كمضاعــف والــذي يتــم حســابه بقســمة القيمــة 
الرأســمالية الحاليــة للشــركة علــى عوائدهــا المحققــة فــي العــام الماضــي كاآلتــي:

نسبة السعر إلى المبيعات: 

= نسبة السعر إلى المبيعات
القيمة الرأسمالية الحالية للشركة

عوائد المبيعات خالل العام الماضي
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تقــارن هــذه النســبة ســعر ســهم الشــركة الســوقي بقيمــة ســهمها الدفرتيــة، 
ويمكن للمســت�ثمر حســاب القيمة الدفرتية للســهم الواحد من خالل قســمة حقوق 
المســاهمني )األصــول - الخصــوم( علــى عــدد أســهم الشــركة المصــدرة كاآلتــي:

نسبة السعر إلى القيمة الدفرتية: 

= نسبة السعر إلى القيمة الدفرتية 
قيمة السهم السوقية

لقيمة الدفرتية للسهم

يقيس معدل العائد على حقوق المساهمني نسبة ربح الشركة إلى حجم حقوق 
المساهمني فيها، ويحتسب بقسمة صافي دخل الشركة على إجمالي حقوق 

المساهمني كاآلتي:

معدل العائد على حقوق المساهمني:

= معدل العائد على حقوق المساهمني
صافي الدخل

اجمالي حقوق المساهمني

يمكن لمعدل العائد على األصول أن يقدم للمست�ثمر فكرة حول أداء إدارة است�ثمار 
الشركة ألصولها أو موجوداتها، ويمكن احتساب معدل العائد على األصول كما في 

المعادلة التالية:

معدل العائد على األصول:

= معدل العائد على األصول
صافي الدخل

إجمالي األصول
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تقيس نسبة التداول عدد مرات تغطية األصول المتداولة للخصوم المتداولة، ويمكن 
حســاب نســبة التداول بقســمة األصول المتداولة للشــركة على الخصوم المتداولة 

كاآلتي:

نسبة التداول :

= نسبة التداول
األصول المتداولة

الخصوم المتداولة

تـحتسب نسبة السيولة السريعة بقسمة األصول المتداولة مطروحا منها المخزون 
علــى الخصــوم المتداولــة، وبطــرح أرقــام المخــزون مــن األصــول المتداولــة يمكن 
للمســت�ثمري�ن معرفــة مــدى قــدرة الشــركة على تغطيــة التزاماتها المتداولة دون 
اللجــوء إلــى تصفيــة المخــزون الذي تعد تصفيته خســارة كبرية للشــركة نظرًا لكونه 

أقل األصول المتداولة قابلية للتحوي�ل إلى سيولة.

نسبة السيولة السريعة :

= نسبة السيولة السريعة
األصول المتداولة – المخزون

الخصوم المتداولة

تقريــ�ر مجلــس اإلدارة هــو تقريــ�ر يجب على كل شــركة مســاهمة مدرجة في الســوق 
الماليــة الســعودية أن تقدمــه إلى المســت�ثمري�ن من خالل إرفاقــه بالقوائم المالية 
الســوق  عــن هيئــة  الصــادرة  التســجيل واإلدراج  بموجــب قواعــد  للشــركة وذلــك 
الماليــة. يعــد التقريــ�ر أحــد المصــادر المهمــة للمعلومــات والبيانــات التــي يحتاجهــا 
المســت�ثمرون للتعــرف علــى أنــواع النشــاط الرئيســة للشــركة وطبيعــة اســت�ثماراتها 
ــ�ر  وهيكلــة إدارتهــا ومســتوى أدائهــا خــالل العــام المالــي. كذلــك ُ يعــّد هــذا التقري
مــن التقاريــ�ر التــي يعتمــد عليهــا المســت�ثمر فــي بنــاء قــراره االســت�ثماري باإلضافــة 
الماليــة األخــرى، فهــو رســالة ســنوية مــن مجلــس إدارة الشــركة  البيانــات  إلــى 
للمســاهمني والمســت�ثمري�ن ت�تضمــن مجموعــة مــن المعلومــات األساســية حــول 
نشــاط الشــركة وأبــرز مــا قامــت بــه من مشــاريع إضافــًة إلى تحليل النتائج التشــغيلية 
والماليــة. ومــن جانــب أخــر، يقــدم التقريــ�ر تصــوًر  واضحــًا حــول هيكلــة مجلــس إدارة 

الشــركة ومــدى التزامهــا بأحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات. 

قراءة تقري�ر مجلس إدارة الشركة :
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ينبغــي علــى المســت�ثمر االطــالع الدائــم علــى آخــر األخبــار والمســتجدات الخاصــة بالشــركات 
المدرجــة والتــي تقــوم الشــركات باإلعــالن عنهــا بشــكل دوري مــن خــالل موقــع تــداول. 

االطالع على أخبار الشركة التي يتم االعالن عنها من خالل موقع شركة السوق 
المالية السعودية »تداول«

اعرف حقوقك  ح .

حقوقك كمست�ثمر : 

الحصول على أية حقوق متعلقة باألسهم.

حق الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. 

حق حضور جمعيات المساهمني واالشرتاك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.

حق التصرف في األسهم.

حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.

حق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر مصالح الشركة وال يتعارض مع أنظمة 

السوق المالية.
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حقوقك كمست�ثمر في الصناديق االست�ثمارية :

حصولك على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق بدون مقابل.

تزويــدك بتقريــ�ر ربــع ســنوي عــن صافــي قيمــة أصول وحدات الصنــدوق، وعدد الوحدات 

التــي تملكهــا وصافــي قيمتهــا، وســجل صفقاتــك بمــا فــي ذلك أي توزيعــات مدفوعة 

الحقة آلخر تقري�ر تم تقديمه لك.

تزويدك بالقوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها. 

إشــعارك بأي تغي�ري جوهري في شــروط وأحكام الصندوق وإرســال ملخص بهذا التغي�ري 

قبل سريانه بمدة ال تقل عن )60( يوم. 

إشعارك بأي تغري في مجلس إدارة الصندوق. 

تحديث شروط وأحكام الصندوق سنويًا من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم واألتعاب 

الفعليــة ومعلومــات أداء الصنــدوق المعدلــة وتزويدك بنســخة من الشــروط واألحكام 

بعد تحديثها.

إذا لــم تحــِدد شــروط وأحــكام صنــدوق االســت�ثمار مدة صالحيــة للصندوق ولمّ  تنص على 

تاري�خ انتهائه عند حصول حدث معني  يجب على مدير الصندوق إشعار المست�ثمر برغبته 

في إنهاء صندوق االست�ثمار قبل تاري�خ اإلنهاء بمدة ال تقل عن )60( يوم. 

على مدير الصندوق دفع عوائد االسرتداد للمست�ثمر في األوقات المحددة لذلك. 

الحصول على االجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق.

تقديــم شــكوى رســميه الــى هيئــة الســوق الماليــة عن طريــ�ق القنوات الرســمية حيث 

تضع هيئة السوق المالية على موقعها اإللكرتوني قائمة بجميع صناديق االست�ثمار 

القائمة والمدارة من قبل المؤسسات المالية، وذلك بهدف حماية المست�ثمري�ن من 

التعامل مع أشخاص غري مرخص لهم بالتعامل باألوراق المالية.
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كيفية التداول : خ .

يتوجب على المست�ثمر عند رغبته الدخول لسوق األوراق المالية القيام
بالخطوات التالية :

1.  فتح حساب است�ثماري لدى أحد الوسطاء المصرح لهم بمزاولة أعمال األوراق المالية 
في السوق المالية السعودية.

2.  تعبئة النموذج المحدد عند رغبة المست�ثمر في شراء أو بيع سهم معني لدى الوسيط 
الذي يتعامل معه أو من خالل خدمة الشراء أو البيع عن طري�ق القنوات اإللكرتونية التي 

يقدمها بعض الوسطاء، أو بواسطة الهاتف دون الحاجة لحضور المست�ثمر شخصيًا.

3.  تحديد نوع أمر الشــراء أو البيع، حيث يجب على المســت�ثمر اختيار األمر المناســب عند 
تعبئة النموذج الخاص بذلك. 

4.  تحديد مدة صالحية األمر.
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لمزيد من المعلومات قم بزيارة :

Tadawel Booklet A5-K.indd   28 10/19/17   8:32 PM


