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الشهري االستثمـــــار

وإدارة الثروة

الرحيــــليعــــــــــــــــــــــــاصم
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بالمـــــدرب
تعـــــــــــــــــــــــــــريف
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٢٠قرابة ال ثماري لمكتب عاصم الرحيلي لالستشارات المالية لألفراد واالسر بجانب خبرتي في القطاع المالي واالستوالرئيس التنفيذي مؤسس 

. تقلدت خاللها مسؤوليات متعددة في عدد من الجهات المالية الكبرى في المملكةعاماً

ليـة كبـرى وقبل ذلـك تقلـدت عـدة مناصـب فـي تطـوير اوعمـاة وادارة الثـروات فـي  ـركات ما. عملت كمدير تطوير منتجات المطلوبات في بنك البالد

. مثل  ركة اتش اس بي سي و ركة سدرة المالية قدمت خاللها استشارات مالية  خصية، وادارة ثروات لكبار العمالء

شأحد المؤثرين المهتمين في مجـاة االدارة الماليـة الشخصـية وادارة الثـروات وتطـوير المنتجـات وقـدمت عـدد كبيـر مـن الـدورات والم ا ـرات وور

.العمل لعدة  ركات وجهات حكومية وجامعات في موا يع االدارة المالية الشخصية واالستثمار
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الـــــــــــــدورة
م تــــــــــــــــــــــــــوى
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ما هو االستثمار 

72قاعدة 

المخاطر

ثمارحساب العائد الكلي والسنوي لالست

ةالعائد المتوقع للم فظة االستثماري
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01تعريف بالمدرب

الـــــــــــــدورة
م تــــــــــــــــــــــــــوى
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أنواع اوصوة االستثمارية

الصناديق االستثمارية

الم فظة االستثمارية قصيرة االجل

كيف نستثمر في المراب ة والصكوك

ةاالستثمار الشهري وتوسيط التكلف

الم فظة االستثمارية طويلة االجل

أساليب إدارة الم فظة

تنبيهات مهمة لكل مستثمر
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االستثمـــــــــــــــار

مفهوم
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ــو االستثمار ولماذا نستثمر ؟ ما هـــــــــــ

اشباع نفسي
االمان ، النفوذ ، ) 

.... (التملك ،  ، قبلقيمة اعلى في المستتأجيل االستهالك من اجل 

و القيمة االعلى قـد تكـون ارتفـاع فـي القيمـة او دخـل ا

.كالهما

االف رياة اليوم واستثمارها ١٠تأجيل استهالك : مثال

في اوسهم لل صوة على قيمة أسـهم اعلـى وعوائـد 

.موزعة

اشباع مادي
سفر ، بيت ، التضخم، ) 

سيارة ، التقاعد ، ال رية 

(…… ،المالية

اشباع أخالقي
مساعدة االقارب ، مساعدة )

.... (المجتمع ، مساعدة المجتمع ، 
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القيمة الزمنية للنقود

قوة العائد التراكمي

ويلةتظهر قوة العائد التراكمي عند إعادة استثمار اورباح مع المبلغ اوساسي لفترات ط

لمـدة عـام واحـد، % 5ريـاة بنسـبة فائـدة 100استثمر أحد او خاص مبلغ من المـاة مقـدار  

رياة التي 100رياالت، أي أنّ قيمة الـ 105وبعد مرور عام كانت قيمة المبلغ الذي تمّ استثمار  

رياالت التي يتم دفعهـا فـي المسـتقبل بعـد عـام 105يتم دفعها في الوقت ال الي أو قيمة الـ 

، وبلغة %5واحد هي نفسها القيمة التي ي صل عليها المستثمر عندما يكسب نسبة الفائدة

رياة الذي تـمّ اسـتثمار  خـالة عـام 100للمبلغ المسقبليةاقتصادية يُمكننا القوة أنّ القيمة 

رياالت105هي % 5واحد بنسبة فائدة 
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سؤال

الف ريال 100شخص استثمر مبلغ 

% 10سنوات والعائد السنوي 10لمدة 

سنوات كم قيمة استثماراته؟ 10بعد 

على افتراض إعادة استثمار العوائد
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259,374: االجابة

السنة القيمة بداية السنة الفائدة القيمة نهاية السنة

1 100,000.00 10,000.00 110,000.00 

2 110,000.00 11,000.00 121,000.00 

3 121,000.00 12,100.00 133,100.00 

4 133,100.00 13,310.00 146,410.00 

5 146,410.00 14,641.00 161,051.00 

6 161,051.00 16,105.10 177,156.10 

7 177,156.10 17,715.61 194,871.71 

8 194,871.71 19,487.17 214,358.88 

9 214,358.88 21,435.89 235,794.77 

10 235,794.77 23,579.48 259,374.25 
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ما هي الحرية المالية ؟

ار اي هو الدخل الذي يت قق بدون عمل مثل عوائد االسهم التي تمتلكها او السندات او العق

اهـل االصوة المدرة للدخل بدون تدخل منك ، اغلـب النـاس يركـل علـى الـدخل المكتسـب ويتج

تـرك بناء دخـل سـاكن والـذي لـم اهميـة كبيـرة جـدا خصوصـا بعـد التقاعـد او فـي حالـة رغبتـك ب

تـالي لســد الوظيفـة فـي وقـت مبكـر ، بعـد التقاعـد يــنخفا الـدخل المكتسـب بشـكل كبيـر بال

خل العجل بين احتياجاتك ودخلك البد من وجود دخل ساكن لذلك من المهم جداً بناء مصادر د

ساكنة منذ بدء اوة وظيفة وو عها كهدف اساسي

الدخل الساكن

الدخل المكتسب او النشط

ل هو الدخل الذي يتطلب عمل لل صوة عليـم ومـن ذلـك راتـب الوظيفـة ، او الـدخل المت صـ

عليـم مـن العمـل كموظــف مسـتقل او مشـروعك التجـاري الــذي يعتمـد علـى عملـك بشــكل 

جوهري

ن مـن اجـل الفهــم الصـ ير لل ريــة الماليـة يجـب أن نفــرد مـا بــين الـدخل الســاك

والدخل النشط
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ما هي الحرية المالية ؟: مرة اخري 

وجود دخل سـاكن يغطـي المبلـغ المسـتهدف فـي

تاريخ معين

د وجود دخل ساكن يغطي العجل المتوقع بعـ: مثال

.التقاعد

الدخل

المصاريف

بداية مرحلة 

التقاعد

عجز

فائض
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كـــم مبلغ االدخار الذي احتاجه لتحقيق الحرية المالية؟

تحديد الدخــــــــــــــل

ــد الــدخل اي ــافي ت دي

المطلوب  هريا

الدخــــــل السنوي

 ـرب المبلـغ الشــهري

)في عدد  هور السنة 

ـــدخل اي ـــافي  = 12* ال

الــــــــــــدخل اي ــــــــــــافي 

(السنوي المطلوب

يةالقيمة المستقبل

لية حساب القيمة المستقب

) المسـتهدفة عنـد التقاعــد

/الــدخل اي ــافي الســنوي 

ة القيمــــة المســــتقبلي% = 7

(المستهدفة

ةالحاسبة المالي

ــــــــــدخوة لل اســــــــــبة  ال

المالية

مبلغ االدخـــــــــــــــار

ـــــغ  ـــــى مبل ال صــــوة عل

االدخـــــــــــار الشـــــــــــهري 

المفترض
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مثــــــــــــــــــــــــــــــــال عملي

رياة5000: الدخل اي افي المطلوب بعد التقاعد 

رياة 60000= 12*5000: الدخل اي افي السنوي المطلوب 

857142= 60000/0.07: القيمــة المســتقبلية المســتهدفة 

رياة

الدخوة لأللة ال اسبة وإدخاة البيانات كالتالي

ريـــــاة كمبلـــــغ ادخـــــار 1645ت تـــــا   ـــــخ شـــــهريا

اقل تقدير لل صوة على دخل% 7واستثمار  بعائد 

رياة  هريا عند التقاعد5000إ افي 
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الحرية المالية–تمرين 
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أهــــــــــــــــــــــــــــــداف االستثمار

حماية راس 

المال

نمـــــو راس 

المال

خليــــــط بين دخـــــــــل

الثالثة
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روالسنوي لالستثما

حساب العائد الكلي
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حساب العائد الكلي لالستثمار

بدئيــة القيمــة الم-القيمــة النهائيــة لألصــل = ) العائــد الكلــي علــى االســتثمار نمو او دخل او كالهما : العائد من اي استثمار

الستثمارالقيمة المبدئية ل( / التوزيعات النقدية خالة مدة االستثمار + لألصل 

ارقيمــة االستثم

ــــــف ١٠٠اســـــتثمرت  أل

ـــــاة بشـــــراء  االف ١٠ري

وحــــــدة فــــــي صــــــندود 

أسهم مدر للدخل 

نصــــف ريــــاة توزيعــــات 

نقدية 

ــالي ، ي ســب الع ــد بالت ائ

: الكلي كالتالي 

ـــد الكلـــي  -١١= )العائ

١٠( / ٠.٥+ ١٠ =

١٥٪

١١كــان ســـعر الوحـــدة رياة ١٠سعر الوحدة 

رياة

حساب العائد الكليقيمــة التوزيعات

ارنهاية االستثمسعر الوحدة

مثــــــــــــــــــــــــــال
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حساب العائد السنوي لالستثمار

الدخوة لهذ  ال اسبة المالية

https://www.msn.com/ar-

ae/money/tools/returnoninvestment

https://www.msn.com/ar-ae/money/tools/returnoninvestment


20

72قاعدة 
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72قاعـــــــــــــــــــــــــدة 

على معدة العائد المتوقع من االستثمار، 72تستخدم هذ  الطريقة عن طريق تقسيم الرقم 

.ومن ثم ال صوة على عدد السنوات الالزمة لمضاعفة قيمة استثمارك

ــــريق ــ ـــ ـــ ـــ ـــ عن طــــــــ

طريقة مختصــــرة

سمى ت. طريقة ريا ية مختصرة وبسيطة يمكن استخدامها للمساعدة في ت ديد هذا اومر

. 72هذ  الطريقة بقاعدة 

مفيدة للمستثمر

ـــة  ـــة المطلوب ـــى المــدة اللمني ـــذي يرغـــب فــي التعـــرف عل ـــدة للمســتثمر ال هــذ  القاعـــدة مفي

.لمضاعفة أموالم إذا ما و عها في هذا االستثمار مع اعادة استثمار العوائد
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-العكس كـــــذلك صحيح -

على عدد الـــــسنوات المتاحة أمامك أن تتعرف على العائد 72كذلك تستطيع عن طريق تقسيم الرقم 

.المطلوب منك ت قيقم في سبيل مضــــــــاعفة استثمارك خالة هذ  السنوات

-مثـــــــــــــــــــــــــــــــــال -

(.8= 9÷ 72)8%سنـــــــوات، فان عليك استثمارها بعائد يبلغ 9إذا رغبت في مضاعفة أموالك المستثمرة خالة 

-مثـــــــــــــــــــــــــــــــــال -

، ولكي تعرف عدد السنوات 6%بافتراض أن هناك فرصة استثمارية معرو ة عليك بعــــــــائد سنوي متوقع يبلغ 

وبالتالي ت صل على الرقم 6على 72المطلوب لمضاعفة قيمة استثمارك، فإن عليك أن تقـــــــــوم بقسمة الرقم 

.والذي يمثل عدد السنوات التي سيتضاعف استثمارك من خاللها12
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72قاعدة -تمرين 
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المخــــــــــــاطر
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ــر أثــــــــ احتمالية

المخــــــــــــــــــــــاطر

نســــــــــــــــبة 

احتماليـــــــة 

الخسارة

لــو صـــارت 

الخســــــارة 

كـــم يكـــون 

أثرها ؟

%
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لألوراق المــــــــــــــــــالية

أنواع اوصوة االستثمارية
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أنواع األصول االستثمارية لألوراق المالية

السلــــــع
لعالساووالنفطوالفضةالذهبمثلاالساسيةالسلع

والذرةالقمرمثلزراعية
عاليعالية

االسهم
ـــارةهياوسهم ــ ــ ــ ـــةعنعبــ ـــةحصــ ـــ ــ ــــةفي راكـ  رك

عاليعاليةقائــــــمة

العقــــــار
ممكانمننقلميمكنالمستقرثابتأصلهوماكلهو

اوتطويرياستثماريكونقدالممتلكاتمناخرلمكان

للدخلمدر

عاليعالية

والصكوك،معلومموزعبعائدمتداوةدينهيالسندات(الصكوك) السندات 

لهاالشرعيالبديلهي

متوسطمتوسطة

أسواق النقد
ةلفترالبنوكمثلماليةلمؤسسةقرضهيالوديعة

عقودهيالشرعيالبديل،معلوموبعائدمعلومة

المراب ة

منخفضمنخفضة

العائدالمخاطر ــريف تعـــــــ

ة بالقدرة االئتمانيمرتبطة ) 

(لمصدر السند او الصك 
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يةللمحفظة االستثمار

العائد المتوقع 
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االصل

اسهم

عقـــــــار

(صكوك)سندات 

مرابحة

العائد المتوقع للمحفظة

العائد المتوقع

9%

7%

4%

2%

نسبة التوزيع

40%

15%

20%

25%

العائد الموزون

3.60%

1.05%

0.80%

0.50%

5.95%

العملية الحسابية

9*0.4 =3.6

7*0.15 =1.1

4*0.20 =0.8

2*0.25 =0.5

مجموعها

العائد المتوقع للمحفظة االستثمارية

م فظةيتم حساب العائد المتوقع للم فظة عن طريقة  رب العائد المتوقع لكل أصل ونسبة توزيعم من ال

محفظة عالية المخاطر–مثــــــــــــــــــــــــــال 
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إدارة المحفظة

أساليب
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اإلدارة النشطة  اإلدارة الساكنة

أســـــاليب إدارة المحفظة

ادارة الم فظــــــــة 

لمجـــــــاراة حركــــــــة 

المؤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

االستر ادي

ادارة الم فظــــــــة 

للتغلـــــــــب علــــــــــى 

المؤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

االستر ادي
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االستثمارية

الصناديق
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ما هي الصنــاديق االستثمارية ؟

ع تُعـــرّف صـــناديق االســـتثمار بأنهـــا أوعيـــة اســـتثمارية تقـــوم بجمـــ

جية رؤوس أمواة مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً يستراتي

ا وأهـداف اســتثمارية م ــددة يضــعها مـدير الصــندود لت قيــق ملايــ

فرد في ظلّ استثمارية ال يمكن للمستثمر الفرد ت قيقها بشكل من

كها م دودية موارد  المتاحة ب يث يكون لكل مستثمر وحدات يمل

.من قيمة الصندود
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اب قيمة الوحدة وكيفية تغيرهاكيفية حس

مثــال

م شــركة انشــند صـــندوق اســتثماري لالســـتثمار فــي االســـه

١٠ريـال واسـتثمر فـي الصـندوق ١٠السعودية سـعر الوحـدة 

١٠اســتثمر ) وحــدة ١٠٠٠اشــخاك كــل واحــد مــنهم اشــتر  

االف وحدة١٠وعدد الوحدات المصدرة ( االف ريال 

ألف رياة كاش١٠٠: بداية الفترة م تويات الصندود 

االف رياة ١٠ ركات كل  ركة ٩مدير الصندود قام باالستثمار في عدد 

االف رياة كاش١٠وتبقى 

االف ريــاة ٥خــالة مــدة االســتثمار حصــل مــدير الصــندود علــى توزيعــات 

ألف رياة٩٥واصب ت قيمة االسهم 

قيـيم عند تقييم سعر الوحدة من اجل السماح لالسترداد واال تراك يـتم ت

سعر الوحدة كالتالي

,,

,,

قيمة االسهم ) قيمة األصول الحالية 

/  رسوم -( والكاش بما فيها التوزيعات 

عدد الوحدات المصدرة 

( + االف ٩٥) االســـهم = قيمــة األصــول الحاليــة 

(  االف رياة توزيعات ٥+ االف رياة سيولة نقدية ١٠) كاش 

االف رياة ١١٠= 

رياةألفلنفترض انها ناقصاً الرسوم 

ألف رياة١٠٩= صافي قيمة األصول 

= ١٠٠٠٠/ ١٠٩٠٠٠= نقســـمها علـــى الوحــــدات 

ريال ١٠.٩٠سعر الوحدة يصبر 
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ـــاشر؟ـــــــلماذا الصناديق االستثمارية ؟ وليس االستثمار المب

الجهـد عندما تتعطل السيارة نب ث عن فني اصالح سيارات متمكن ، مـع اننـا لـو بـذلنا

.يروالوقت الكافيين الستطعنا تعلم صيانة السيارة بأنفسنا ، واالمثلة كث

ك كـــذلك االســــتثمار فـــي اووراد الماليــــة إذا اســـتطعت تعلــــم االســـتثمار بهــــا بنفســــ

.سكوتستطيع القيام بأداء أفضل من الشركات المالية بإمكانك االستثمار بنف

مــن الخطــأ االعتقــاد ان مــدير صــندود يســتطيع دائمــا ت قيــق أربــاح بغــا النظــر عــن 

السود، الص ير ان هدف مدير الصندود هو

حالــــــــة االدارة النشطــــــــــــــةفي االستر اديالتغلب على المؤ ر 

حالة االدارة الساكنةهدف مدير الصندود مجاراة أداء المؤ ر في 
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ميزة االستثمار في الصناديق االستثمارية 

تنويع

تنويع االستثمار بأقل 

، أصوة مختلفة) تكلفة 

(أصوة في دوة مختلفة 

اوداء التاريخي معلن 

وموثق

نسبة التخصيص من 

االكتتابات

تخصيصأداء

خبرة

ا افة لميلة السيولةانخفاض ال د اودنىالخبرة في ايدارة

سيولةانخفاض
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أمثلة علي أداء بعض الصناديق االستثمارية

االسترشاديفي سوق األسهم السعودي مقارنة بالمؤشر صندوق استثماري نشط 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fund -58.40% 58.74% -53.44% 30.85% 16.11% 4.05% 20.14% 37.81% 0.89% -7.23% 3.85%

Index -57.56% 41.86% -55.92% 27.28% 9.53% -3.54% 10.23% 24.95% -5.29% -15.15% 8.64%

الفرق -0.84% 16.88% 2.48% 3.57% 6.58% 7.59% 9.91% 12.86% 6.18% 7.92% -4.79%
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أمثلة علي أداء بعض الصناديق االستثمارية

S&P 500المتداول مقارنة أدائه بمؤشر   SPYصندوق -صندوق استثماري ساكن 
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أنواع الصناديق االستثمارية

طبيعة األصولالطــــــــــــــــــــــرحطبيعتـــــــــــــهاهدف الصندوق

المكـــــــــــونة لها

يمكن تقسيمها من حيث

حمايــــة رأس مــــاة 

نمو ، دخل ، متوازن

مفتوح او مغلـق او

متداوة

صــــــندود عــــــام او 

صـــندود خــــاص او 

صندود أجنبي

سـلع ، أسـهم ، عقـار ، 

أدوات الـدين ، أســواد 

نقد ، متعددة اوصوة
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أهدافهاالصناديق االستثمارية حسب 

حماية رأس 

المال

متــــــــوازنةدخــــــــــــــــلنمــــــــــــــــــــو

حمايــــة رأس مــــاة 

وم اولــــة تخفيــــف 

ـــر التضـــخم مثـــل أث

صـــــناديق اســـــواد 

او ) النقــــــــــــــــــــــــــــد 

(المراب ة

مثـــــــــل صـــــــــناديق 

االسهم وعادة يتم

اعـــــــادة اســـــــتثمار 

ــــــاح الموزعــــــة  اورب

ــــــــى  ــــــــنعكس عل لت

سعر الوحدة

ـــــــل الصـــــــناديق  مث

ـــــة المـــــدرة  العقاري

للــــدخل وصـــــناديق 

الســــــــــــــــــــندات او 

الصكوك

صـناديق متعـددةمثل 

اوصوة
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طبيعتهاالصناديق االستثمارية من حيث 

مفتـــــــــــوح

مغلـــــــــــــــق

ةصناديق متداول

يُمكــــن اال ـــــتراك 

ـــم فـــي اي وقـــت  في

ـــــم مـــــدة  ـــــيس ل ول

م ـــــددة والخـــــرو  

ــــــام  يكــــــون فــــــي أي

التقييم

صـــــــندود م ـــــــدد 

المـــــدة ولـــــم راس 

صــــــــندود تكــــــــون ماة م دد

ــــــة  ــــــم متداول وحدات

مثـــــــــل صـــــــــناديق 

المؤ ــــــــــــــــرات او 

ة الصـناديق العقاريـ

المتداولة
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الطـــرحالصناديق االستثمارية من حيث 

صندوق عام 

صندوق خاك 

صندوق أجنبي 

صـــــــندود يطــــــــرح 

لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

المستثمرين 

صـــــــندود يطــــــــرح 

بشــكل خـــاص امـــا 

م لكون الصـندود لـ

ـــــون  حــــد أدنــــي ملي

ريـاة او مــا يعادلهــا 

او انــــم ال يقبــــل اال

المســــــــــــــــــتثمرين 

المؤهلين

هـــو صـــندود تـــابع 

ــــــــة  لشــــــــركة اجنبي

خـــــار  الســـــعودية 

ــــــتم االســــــتثمار وي

ـــــر  ـــــركة  ـــــم عب في

مرخصة م لية 
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طبيعة اصولهاالصناديق االستثمارية من حيث 

أدوات الدين متعددة االصولأسواق نقدعقاراسهم
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صنـــــاديق االسهم

الصناديق المفتوحة

ي في الغالب تكون ادارتها نشطة ، ف

نى السعودية اغلبها صناديق نمو بمع

ها ان االرباح الموزع يتم اعادة استثمار

في الصندود وتنعكس على سعر 

الوحدة ويوجد ايضا صناديق تقوم 

بتوزيع االرباح على المستثمرين 

.بشكل نصف سنوي

الصناديق المتداولة

عبارة عن صندود متداوة يستخدم 

ر سود استراتيجية ساكنة ويتبع مؤ 

معين او قطاع معين ، على سبيل 

المثاة في السود السعودي يوجد 

٣٠فالكم 

متداولةاو صناديق مفتوحةعادة تكون اما صناديق 

(ETF)ب ما يسمى
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صنـــــاديق العقـــــار

اولـةمتداو صناديق مغلقةالصناديق العقارية عادة ما تكون صناديق 

قيـيم وإذا كانت مفتوحـة عـادة يكـون التمفتوحةما تكون صناديق نادرا

واالستثمار في العقار عادة يكون امانصف سنوي بشكل 

ــــويري ـــ مــــــــدر للدخلتطــــــ

دائمــــــــا تكـــــــــون 

صــــــــــــــــــــــــــناديق 

مغلقة

بايمكــان طرحهـــا 

مغلــقكصــندود 

كصـــــــــــــــــندوق او 

REITsمتداول 

العائدالمخاطر

مدة االستثمارمخاطر السيولة

عـــــــــــــاليعـــــــــــــالية

طــــــــــــــــــــــــــــــويلة صندوق مغلقصندوق متداول

عاليةمنخفضة
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صنـــــاديق أدوات الدين

عائـد ، هي عبارة عن دين متداوة بالصكوكمثل السندات والبديل الشرعي لها هو 

مثال ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي معلوم يوزع بفترات معلومة ، 

العائدالمخاطر

مدة االستثمارمخاطر السيولة

متوسطمتوسطة

ةمتوسطة الي طـويل منخفضة

مليـون ريـاة ، قيمـة السـند مليـون ١٠٠ ركة سابك تصـدر سـندات بقيمـة : مثال

ي ٪ من القيمة االسمية للسـند وتـوزع بشـكل نصـف سـنو٤رياة وقيمة الكوبون 

بمعنى

وهذا السند يتم تداولم ) ألف رياة٤٠سنويا ( ألف رياة ٢٠ هور ت صل على ٦كل 

في السود

بـا تقريحاليا في السـود السـعودي يوجـد 

، هــذ  صـناديق سـندات او صـكوك ٩

تقـوم الصناديق تستثمر في ادوات الدين و

صف بتوزيع العوائد بشكل ربع سنوي او ن

سنوي

ويوجـــــــــد صـــــــــندوقين 

ــــة فــــي الســــود  متداول

الســــعودي للصــــكوك 

ـــ ـــتم توزي ع ال كوميــة وي

شهريالعائد بشكل 
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صنـــــاديق أسواق النقد

العائدالمخاطر

مدة االستثمارمخاطر السيولة

منخفامنخفضة

قصيرة منخفضة

ــع المقصــود بأســواد النقــد هــو االســتثمار فــي الودائ

، المرابحة هـي البـديل الشـرعي للودائـعوالمراب ة ، 

االعوائد ايضومنخفضةالمخاطر منخفضةتعتبر 

تم اغلب الشركات لديها صناديق اسواد نقد وغالبا يـ

صناديق تسميتها بالنسبة للمراب ة صناديق مراب ة او

ودائما .المضاربة بالرياة او صناديق المضاربة بالسلع 

ةتكون بدون رسوم ا تراك والرسوم االدارية منخفض
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الصناديق متعددة االصول

ى هي صناديق متعددة اوصوة بمعن

انهــا ت ــوي خلــيط مــن عــدة أصــوة ، 

ـــى تقبـــل المخـــاطر ، وتقســـم بنـــاءً عل

ــــــــدما تكــــــــون صــــــــناديق  عاليــــــــة عن

ي فـوزن أكبـر يـتم اسـتثمار المخاطر 

فـــــي اوصـــــوة ووزن اقـــــل اوصـــــوة 

.منخفضة المخاطر 

ــــول  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ متعددة االصــــــ
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ما هو أفضل صندوق استثماري لك؟

" اخــتالف احتياجــات المســـتثمرين تجعــل مـــن

يختلــــــف مــــــن " أفضـــــل صــــــندود اســـــتثماري 

لــم  ـخص خخـر حســب احتياجاتـم وحسـب تقب

. للمخاطر

ة مخـــاطر عاليـــمـــثال المســـتثمر الـــذي يتقبـــل 

يســــتطيع توزيــــع أصــــولم علــــى صــــناديق ذات

المــــــــتحف والمســــــــتثمر خطــــــــورة عاليــــــــة 

وة المفترض تكـون اغلـب اسـتثماراتم فـي أصـ

منخفضة المخاطر

ــاري  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صندوق استثمــــ
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كيف تقييم الصندوق االستثماري ؟

الصندوق النشط

لة ، لفترات طوياالستر اديمقارنة أداء مدير الصندود مع أداء المؤ ر 

فتـرض بمعنى ان مـدير الصـندود ال يسـتطيع الـت كم بالسـود ، لكـن الم

دياالستر اانم على مر السنوات ان ي قق أداء أفضل من أداء المؤ ر 

قـوة بشكل ص ير ، فمن غيـر المعاالستر ادي، ويجب اختيار المؤ ر 

مقارنـة أداء صـندود أسـهم ســعودية موافـق للشـريعة مـع أداء مؤ ــر 

السود السعودي الذي يشمل كل الشركات ، 

الصندوق الساكن

مــدى قــدرة الصــندود فــي مجــاراة المؤ ـــر 

االستر ادي

اكنصندوق نشط او سالطريقة الصحيحة لتقييم الصناديق هو اوال تحديد ما إذا كان 

رباح وايضا من غير المعقوة مقارنة أداء صندود يقوم بإعادة استثمار اال

 ـر الموزعة مع مؤ ر استر ادي ال يقيس التوزيعـات النقديـة مثـل مؤ

(تاسي) السود السعودي 
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30%

30%

40% أسهم

(صكوك)سندات 

(مرابحة)اسواق نقد 

ــوزيع األمثل للمستثمر التــــــ

منخفض

المخاطر
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40%

40%

20%

أسهم

(صكوك)سندات 

(مرابحة)اسواق نقد 

ــوزيع األمثل للمستثمر التــــــ

متوسط

المخاطر



53

70%

20%

10%

أسهم

(صكوك)سندات 

(مرابحة)اسواق نقد 

ــوزيع األمثل للمستثمر التــــــ

عالي

المخاطر
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كيف نقرأ الشروط واالحكام للصناديق االستثمارية ؟ 

الشـــــــــــروط واالحكــــــــــــــــــام من المهم جدا قراءتها ، تحتوي على هذه العناصـــــــــــــــر األساسية

اوهـــداف والسياســـات المخطـــط إتباعهـــا مـــن 

قبــــل مـــــدير الصـــــندود فـــــي اســـــتثمار أمـــــواة 

.المشتركين

ا المخـاطر الم تملـة التــي يمكـن أن تتعـرض لهــ

.استثمارات الصندود

.الرسوم والمصاريف المعتمدة

مراجــع ال ســابات المعتمــد مــن مجلــس إدارة 

.الصندود

الشروط

و

االحكـــام

ـــــــل المـــــــادي  ـــــــة الشـــــــرعية والمقاب أســـــــماء أعضـــــــاء اللجن

الستشــارتهم فــي حــاة كــون الصــندود يعمــل وفقــاً لمبــاد 

.الشريعة ايسالمية

 ـــروال اال ـــتراك واالســـترداد التـــي ت ـــدد فتـــرة اال ـــتراك

ــــالغ الــــدنيا لال ــــتراك أو  واالســــترداد المســــموح بهــــا والمب

.االسترداد

ــــام  ــــراء الوحــــدات أو  ــــام التقــــويم وصــــوة الصــــندود وأي أي

.استردادها

يقــارن مــدير الصــندود أداء الصــندود بــأداء مؤ ـــر : المؤ ــر

معــين ي ـــددد عنــد إنشـــاء الصـــندود، ويختــار مـــدير الصـــندود 

ة المؤ ــر بنــاءً علــى نوعيــة اســتثمارات الصــندود مــن الناحيــ

.هاالجغرافية أو من ناحية نوع اودوات المالية المستثمر في

.مجلس إدارة الصندود
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ش ا اك هو ارسوم اخذ وناقوما   و ا: رسوم اشتو

كةاشالتاكش اف اشلصندوقاقنناشلبدشيو اوخذ وناقو

هوون ا. وشحودةاغضوولاشلنعووكاةوماقوودةاشالسووا   ر

.شلكسم اة دةايُ كماشلاف وضاةل ه 

أنواع

الرسوم

ـلومات في الشروط واالحكام المعـأهم

أهــــــــم 

المعلومات

يجية وهي أهم جلئية في الشروال واالحكام ونها ت دد لك نوع اوصوة واسـترات

ي االستثمار والهدف من االستثمار، نوع اوصوة سواء أسهم او سـندات او ا

.نوع آخر وايضا ت دد لك هل هو صندود نمو او دخل او كالهما

هــــــــــــــــــــــدف الصندوق

ندود يجب معرفة المؤ ر االستر ادي لتقيـيم الصـندود ، هـل اسـتطاع الصـ

على مر السنوات التغلب على المؤ ر االستر ادي

المؤشر االسترشادي

وعادة يُمكن معرفة مستوى المخاطر من نوع اوصوة

مستو  المخـــــــــــــــاطر 

الحد األدنى لالشتراك المبدئي

ادالحد األدنى لإلضافة او االسترد

الرسوم

ي ا قمجمدةاف اكلاشلصن ديقاوه ا:  رسم اإدشر

ةب رةاةمانسب اسونمي اخذ وناقوما   و ا و ف 

ئداشلصندوقا،اخخالفاقما ندوقاآل كاطبع اشلع 

ش ناشل علماللصندوقايكمنا  ف اشلع ئداأياغعد

.شلشكك الكسمقه اشإلدشري 

خذ ناةنداة لاشساكدشداوغ لب ا: رسم اشساكدشد

لاخجده اف ا ن ديقاشلسندشتاشواشلصكم اوغع

 وون ديقاشالسووهراخفووكضارسووم اشسوواكدشداةنوودا

ا٦تووهمراشوا٣شالسوواكدشدافوو اشو ا تووهمراقنعوو  

.لل ض رغ 

وم اأدش ا  لوو ماقووو اخلبوووقاةلووو ا ووون ديقا: رسوو

شالسا   رافو اشلسوعمدي اوهو ارسوم اخذ وناقوما

اةل اتكطاقع ماق ماشلا ضلبا    اشلصندوقاغن   

. ةل اشل ذتكا،اة دةاخلبقاةل اشل ح فظاشلخ  
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كيف يُمكـــن الوصول لمعلومات الصناديق االستثمارية وادائها ؟

عبـــــــر موقـــــــع الشـــــــركة 

المالية 

عبـــــــــر موقـــــــــع تـــــــــداوة 

للسود السعودي

موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

https://etfdb.com

موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

https://www.investing

.com
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سيولة الــــطوارئ

لطارئة مبلغ يتم بناء  قبل خطوة االدخار ، ويكون مخصص لل االت المالية ا

هر ، وعادة يكون مبلغ ثابت وعند استخدام اي جلء منم يـتم السـداد مـن الشـ

القادم أو على عدة  هور

ما هي سيولة الطوارئ ؟

حساب بنكي منفصل او ظرف في البيت أو تقسيمم بينهما

اين يتم حف  المبلغ ؟ 

ال يوجد رقم م دد ، لكن االفضل ان ال يقل عن راتب  هرين او ثالثة

كم يكون مبلغ كاش الطوارئ ؟
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"ة توسيط التكلف" ومفهوم 

االستثمار الشهري
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Dollar-Cost Averagingتوسيط التكلفة او 

شهرياًدفعات ثابتة 

فـــــــــــــي حالــــــــــــــة 

انخفــــــــــــــــــــــاض

السـعر ســتقوم

بشـــراء وحـــدات 

أكثر

ارتفــاعوفـي حالــة 

الســــعر ســـــتقوم 

بشــــــراء وحــــــدات 

اقل

وحدات /اوسهم 

مملوكة

عدد اوسهم 

وحدات /

المشتراة

 هرياً

الوحدة/سعر السهم
ر مبلغ االستثما

 هريا
الشهور

100 100 10 1000 1

211.1 111.1 9 1000 2

336.1 125 8 1000 3

479 142.9 7 1000 4

562.3 83.3 12 1000 5

633.7 71.4 14 1000 6

696.2 62.5 16 1000 7

761 64.8 15.4 1000 8

821.4 60.3 16.6 1000 9

877.8 56.5 17.7 1000 10

930.9 53 18.9 1000 11

980.9 50 20 1000 12

980.9

إجمالي عدد 

/  اوسهم 

وحدات

12.23

متوسط 

سعر 

وحدة/السهم

12.000
اجمالي مبلغ 

االستثمار
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قصيـــــــرة االجـــــــــــــــــل

الم فظة االستثمارية
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المحفظة االستثمارية قصيرة االجل

، أيقريبةم فظة مخصصة لت قيق أهداف 

سنوات واقل مثل5

دفعة اولي 

للمنزل

زواجشراء سيارة

العائد المتوقع
نسبة التوزيع

المقترحة
نوع االصل

2% %100الى % 70
أسواد ) مراب ة 

(نقد

3.4% %30الى % 10 (سندات) صكوك 

:  توزيع اوصوة للم فظة قصيرة االجل

منخفضة المخاطراستثمارات 
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تمــــــــرين
توزيع االصوة للم فظة قصيرة االجل
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كــــم المفترض ان ادخر للمحفظة االستثمارية قصيرة االجل ؟

وات سـنالخمـسيعتمد على احتياجاتـك ومتطلباتـك خـالة 

القادمة

مثــــــــــــــــــــــــــال

ــاة ليكــون الدفعــة 100فهـد يرغــب بالوصــوة لمبلــغ  الـف ري

80اوولـى لقــرض عقــاري لشــراء منــلة وأيضــا يرغــب بمبلــغ 

ألـف 180= اإلجمـالي يكـون ,ألف رياة لشراء سيارة جديدة 

ريال

كـم المبلــغ المفتـرض ادخــاره شـهريا للوصــول

لهذه األهداف؟

رياة  هريا2835: الجواب
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المرابحة والصكوك ؟

كيف نستثمر في
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كيف نستثمر في المرابحة والصكوك؟

المرابحــــــــــــــــــــــــــة

(اسود النقد) صناديق المراب ة 

الصكـــــــــــــــــــــــــــــوك

صناديق متداولة لصكوك حكومية

متداولةصناديق مفتوحةصناديق 

حد ادنى لالستثمار المبدئي يوجد

واي افي وأيضا االسترداد

حد ادنى لشراء او البيعال يوجد 

العائد نمو وأيضا أرباح موزعة نمو في سعر الوحدةالعائد
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ــوم والحد األدنى لالستثمار ونقاط مهمة الرســـ

قبـل الشــراء فـي أي صــندوق متـداول ، وقبــل االشتـــــــــــراك فـي أي صــندوق مفتـوح هــذه اهــم

النقاط

دوالر 2وال د اودنى للصـفقة ( سنت 2) دوالر 0.02رسوم التداوة وال د اودنى للصفقة ، إذا كانت الرسوم 

وحدة /سهم100= 0.02/ دوالر 2: المفترض ان يكون اقل عدد أسهم او وحدات تقوم بشرائها كالتالي

االف ريـاة وقيمـة مـا تـدخر  لهـذا الصـندود 5إذا كان ال د اودنى لال ـتراك المبـدئي فـي الصـندود المفتـوح 

 هور ل ين اال تراك المبدئي 5رياة المفترض ادخار مبالغ 1000

ريـاة 500رياة والمخصص لهذا الصندود 2500إذا كان ال د اودنى لال تراك اي افي في صندود مفتوح 

 هور ل ين القيام باال تراك اي افي5المفترض االنتظار 

كيــــــــــــــود اومريـــطريقة حســــــــــاب رســــــــــــــوم التداوة في الســـــــــــــــــــــود السعــــــــــــــــــودي تختلف عن الســـــــــ

نقـــاط 

مهمة
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سنوات5قيمة االستثمارات بعد 

يستللم لمعرفة كيفية حساب القيمة المستقبلية

استخدام االلة ال اسبة المالية

https://www.msn.com/ar-
eg/money/tools/timevalueofmoney
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طــــــــــــويلة االجـــــــــــــــــل

الم فظة االستثمارية
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المحفظة االستثمارية طويلة االجل

أول خطوة

اوة خطوة هو ت ديد قدرتك على ت مل المخاطر أو العائـد المطلـوب 

على استثماراتك

أهداف بعيدة

ـــــويلة االجــــل ،  ســــنوات 5م فظـــة مخصصــــة لألهــــداف البعيـــدة ، طـــــ

وأكثر
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تمــــــــرين
قدرتك علي ت مل المخاطر
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تمــــــــرين
توزيع م فظة االستثمار طويلة االجل
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أمثلــــــــــــــة علي الصناديق المتداولة وادائها

VWOصندوق 

26لألسواد النا ئة يغطي 

كبر دولة ، الصين تمثل الجلء او

من الصندود

ماعالاسهمفياالستثمار

 ACWIصندوق 

السوق السعودي

الصناديق المتداولة في

السود السعودي

ر للسود اومريكي يغطي اكب

 ركة في السود 500

االمريكي

صندود متداوة يغطي 

ا مثل أمريك: اوسواد النا جة 

واليابان وبريطانيا وكندا

 URTHصندوق SPYصندوق 

010203

0406

لسندات ال كومية 

االمريكية

 SHYصندوق 

05
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موافقة للشريعةمتداولة ى صناديق أمثلــــــــــــــة عل

ي الصناديق المتداولة ف
السوق السعودي
26لألسواد النا ئة يغطي 

كبر دولة ، الصين تمثل الجلء او

من الصندود

 ISUSاألمريكيالسوق 

صندود متداوة يغطي 

السود اومريكي موافق 

للشريعة

صندود متداوة يغطي اوسواد النا جة

النا ئةاوسواد 

 ISDEصندوق ISWDصندوق 

010203

04
SPUSصندوق 

 ركة أمريكية 500يغطي اكبر 

ومدر  في السود االمريكي

05
HLALصندوق 

 ركة أمريكية 500يغطي اكبر 

ومدر  في السود االمريكي

06
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استخدام االله الحاسبة 

ةلعوائد الصناديق المتداول
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تنبيهـــات هامة لكل مستثمر

ال تتعامــــــــــل اال مـــــــــــع 

 ركات مالية مرخصة

عـدم االسـتثمار أفضــل

مــــــن االســــــتثمار فــــــي 

أصـــــوة ال تعرفهــــــا وال 

تعرف مخاطرها

ــــد عــــالي بــــدون  ال يوجــــد عائ

مخـــــاطر ، تـــــذكر المخــــــاطر 

متغيـــــــــر تـــــــــابع للعوائـــــــــد 

.المتوقعة

ن ال تأخـذ توصـيات اال مـ

جهات مرخصة

ال توجــد معادلــة يمكــن 

ثـراء تطبيقها لت قيـق ال

.السريع

ــــــــــد اســــــــــتثمارية  عوائ

الـى % 5سـنوية مـا بـين 

ــــــــة % 12 تعتبـــــــر معقول

ويمكن ت قيقها
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مواقع تم ذكرها بالدورة

ةالحاسبة الماليحساب العائد السنوي

انفستينغهينة سوق المالتــــــــداول
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