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 تعريف بالمدرب  .1

عامًا تقلدت خاللها مسؤوليات متعددة في عدد  ٢٠خبرتي في القطاع المالي واالستثماري قرابة ال 

  .مملكةالكبرى في المن الجهات المالية 

 

عملت كمدير تطوير منتجات المطلوبات في بنك البالد. وقبل ذلك تقلدت عدة مناصب في تطوير 

األعمال وادارة الثروات في شركات مالية كبرى مثل شركة اتش اس بي سي وشركة سدرة المالية  

  .قدمت خاللها استشارات مالية شخصية، وادارة ثروات لكبار العمالء

  

االدارة المالية الشخصية وادارة الثروات وتطوير المنتجات مهتمين في مجال أحد المؤثرين ال

وقدمت عدد كبير من الدورات والمحاضرات وورش العمل لعدة شركات وجهات حكومية وجامعات 

 في مواضيع االدارة المالية الشخصية واالستثمار.

 

 .لألفراد واالسر ستشارات الماليةمؤسس والرئيس التنفيذي لمكتب عاصم الرحيلي لال

 

 AsemEconoحساب تويتر @

 AsemEcono@سناب شات 

 www.alruhaily.comمدونتي 
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 االستثمار . 2

 . ما هو االستثمار ؟2.1

ة اعلى في المستقبل، القيمة االعلى قد تكون ارتفاع في القيمة  ك من اجل قيمتأجيل االستهال ✓

 او دخل او كالهما.

االف ريال اليوم واستثمارها في األسهم للحصول على قيمة أسهم   ١٠مثال : تأجيل استهالك  ✓

 .اعلى وعوائد موزعة

 

 لماذا نستثمر ؟ . 2.2

 للشخص:هناك اجابات متعددة لهذا السؤال حسب اهميتها  ✓

 ) االمان ، النفوذ ، التملك ، ……. ( نفسياشباع  -

 ) سفر ، بيت ، سيارة ، التقاعد ، الحرية المالية…… ( مادياشباع  -

 ) مساعدة االقارب ، مساعدة المجتمع ، مساعدة المجتمع ، …… ( اخالقياشباع  -

 

 مالحظات: 

 ............................................................ ..............................................................

 ................................................................. .........................................................

............................................................................................................... . 



 . ما هي الحرية المالية ؟ 2.3

 الدخل الساكن والدخل النشط من اجل الفهم الصحيح للحرية المالية يجب أن نفرق ما بين  ✓

 

 الدخل الساكن والدخل النشط . 2.3.1

هو الدخل الذي يتطلب عمل للحصول عليه ومن ذلك راتب  : او النشط الدخل المكتسب ▪

كموظف مستقل او مشروعك التجاري الذي  الوظيفة ، او الدخل المتحصل عليه من العمل

 يعتمد على عملك بشكل جوهري 

هو الدخل الذي يتحقق بدون عمل مثل عوائد االسهم التي تمتلكها او السندات    :الدخل الساكن ▪

المدرة للدخل بدون تدخل منك ، اغلب الناس يركز على الدخل المكتسب  او العقار اي االصول

ي له اهمية كبيرة جدا خصوصا بعد التقاعد او في حالة رغبتك ويتجاهل بناء دخل ساكن والذ

قاعد ينخفض الدخل المكتسب بشكل كبير بالتالي لسد  بترك الوظيفة في وقت مبكر ، بعد الت

د من وجود دخل ساكن لذلك من المهم جدًا بناء مصادر دخل العجز بين احتياجاتك ودخلك الب

 ساسي.كهدف ا ووضعهاساكنة منذ بدء اول وظيفة 

 مرة اخري : ما هي الحرية المالية ؟ . 2.4

 وجود دخل ساكن يغطي المبلغ المستهدف في تاريخ معين ✓

 .وجود دخل ساكن يغطي العجز المتوقع بعد التقاعد :مثال ✓

 

 



 االدخار الذي احتاجه لتحقيق الحرية المالية؟ . كم مبلغ 2.5

 تحديد الدخل اإلضافي شهريا المطلوب -1

 = الدخل اإلضافي 12ة ) الدخل اإلضافي * في عدد شهور السن ضرب المبلغ الشهري -2

 السنوي المطلوب( 

% = 7حساب القيمة المستقبلية المستهدفة عند التقاعد ) الدخل اإلضافي السنوي /  -3

 المستقبلية المستهدفة( القيمة 

https://www.msn.com/ar-الدخول للحاسبة المالية  -4

eg/money/tools/timevalueofmoney 

 الحصول على مبلغ االدخار الشهري المفترض  -5

 

 مثال عملي 

 ريال  5000التقاعد : الدخل اإلضافي المطلوب بعد  ▪

 ريال  60000= 12*5000الدخل اإلضافي السنوي المطلوب :  ▪

 ريال 857142=  60000/0.07القيمة المستقبلية المستهدفة :  ▪

 الدخول لأللة الحاسبة وإدخال البيانات كالتالي ▪

 

دخل % اقل تقدير للحصول على 7ريال كمبلغ ادخار واستثماره بعائد  1645تحتاج ضخ  شهريا

 ريال شهريا عند التقاعد  5000إضافي 

 أهداف االستثمار. 2.6

 حماية رأس المال ✓

 نمو رأس المال  ✓

 دخل ✓

 اف خليط ما بين الثالثة اهد ✓

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


 حساب العائد الكلي والسنوي لالستثمار . 3

 . حساب العائد الكلي لالستثمار 3.1

 العائد من اي استثمار: نمو او دخل او كالهما  ✓

القيمة المبدئية لألصل + التوزيعات  -= ) القيمة النهائية لألصل  العائد الكلي على االستثمار ✓

 .الستثمارالنقدية خالل مدة االستثمار ( / القيمة المبدئية ل

 مثال:  

 ريال   ١٠سعر الوحدة  للدخل )  في صندوق أسهم مدر    االف وحدة  ١٠بشراء    ريال  ألف  ١٠٠استثمرت  

توزيعات نقدية وعند نهاية االستثمار كان سعر  نصف ريال( خالل مدة االستثمار حصلت على 

 بالتالي ، يحسب العائد الكلي كالتالي :  ريال  ١١الوحدة 

 ٪ ١٥=  ١٠( / ٠.٥+  ١٠ -  ١١العائد الكلي = )

 

 

 

 . حساب العائد السنوي لالستثمار 3.2

 لهذه الحاسبة الماليةالدخول  ✓

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

 

 

 مالحظات: 

 ...................... ....................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 .................................. ........................................................................................

........................................................................................... . 

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


 وضيح للعائد السنوي المركب . ت 3.3

 

 االستثمار قيمة  السنوات 
 قيمة االستثمار نهاية كل سنة

 %12.202  سنويبعائد 

1 100,000 112,202 

2 112,202 125,893 

3 125,893 141,254 

4 141,254 158,490 

5 158,490 177,829 

6 177,829 199,528 

7 199,528 223,874 

8 223,874 251,191 

9 251,191 281,842 

10 281,842 316,232 

11 316,232 354,819 

12 354,819 398,114 

13 398,114 446,692 

14 446,692 501,197 

15 501,197 562,353 

16 562,353 630,971 

17 630,971 707,962 

18 707,962 794,348 

19 794,348 891,274 

20 891,274 1,000,028 

 مالحظات: 

...... ....................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 .................. ........................................................................................................

............................................................................................................. . 



 72قاعدة . 4

 

هذه القاعدة مفيدة للمستثمر الذي يرغب في التعرف على المدة الزمنية المطلوبة لمضاعفة  ✓

 .ما وضعها في هذا االستثمار مع اعادة استثمار العوائد إذاأمواله 

طريقة رياضية مختصرة وبسيطة يمكن استخدامها للمساعدة في تحديد هذا األمر. تسمى   ✓

 . 72هذه الطريقة بقاعدة 

على معدل العائد المتوقع من االستثمار،  72الطريقة عن طريق تقسيم الرقم  تستخدم هذه  ✓

 ومن ثم الحصول على عدد السنوات الالزمة لمضاعفة قيمة استثمارك.

 

 مثال 

 

، ولكي تعرف عدد 6بافتراض أن هناك فرصة استثمارية معروضة عليك بعائد سنوي متوقع يبلغ %

وبالتالي   6على    72رك، فإن عليك أن تقوم بقسمة الرقم  يمة استثماالسنوات المطلوب لمضاعفة ق

 والذي يمثل عدد السنوات التي سيتضاعف استثمارك من خاللها. 12تحصل على الرقم 

 

 العكس كذلك صحيح 

 

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

 سبيل مضاعفة استثمارك خالل هذه السنوات.في  المطلوب منك تحقيقه

 

 مثال 

 

 72)  8سنوات، فان عليك استثمارها بعائد يبلغ %  9رغبت في مضاعفة أموالك المستثمرة خالل    إذا

 ÷9  =8.) 

 

 

 

 مالحظات: 

................................................................................................. .........................

 ..........................................................................................................................

 ............................................................................................................. .............

 ..........................................................................................................................

............................................................................................................ 



 متوقع للمحفظة االستثمارية العائد ال. 5

يتم حساب العائد المتوقع للمحفظة عن طريقة ضرب العائد المتوقع لكل أصل ونسبة  ✓

 توزيعه من المحفظة

 

 مثال 

 

 محفظة عالية المخاطر
العملية 

 الحسابية

 األصل  العائد المتوقع  نسبة التوزيع  العائد الموزون

9*0.4= 3.6 

 مجموعها 

 هم أس 9% 40% 3.60%

 عقار  7% 15% 1.05% 1.05=0.15*7

 )صكوك(   سندات 4% 20% 0.80% 0.8=0.20*4

 مرابحة  2% 25% 0.50% 0.5=0.25*2

العائد المتوقع     5.95%  

 للمحفظة 

 

 

 

 

 

 المخاطر. 6

 : نسبة احتمالية الخسارة   احتمالية -1

 : لو صارت الخسارة كم يكون أثرها ؟ أثر -2

 

 مالحظات: 

........... ...............................................................................................................

 ..........................................................................................................................

 ....................... ...................................................................................................

 ..........................................................................................................................

............................................................................................................ 

 

 



 أنواع األصول االستثمارية لألوراق المالية. 7

 السلع (1

 االسهم  (2

 العقار (3

 السندات ) الصكوك(  (4

 اسواق النقد ) ودائع وعقود المرابحة(  (5

 

 انواع األصول االستثمارية: . 7.1

 السلع ✓

 السلع زراعية مثل القمح والذرةوالفضة والنفط او  االساسية مثل الذهبالسلع  ▪

 : عالية المخاطر ▪

 ي: عالالعائد ▪

 االسهم ✓

 األسهم هي عبارة حصة شراكة في شركة قائمة  ▪

 : عالية المخاطر ▪

 : عالي  العائد ▪

 العقار  ✓

قد  ) الممتلكاتهو كل ما هو أصل ثابت مستقر ال يمكن نقله من مكانه لمكان اخر من  ▪

 (او مدر للدخليكون استثمار تطويري 

 : عالية المخاطر ▪

 : عالي  العائد ▪

 السندات ) الصكوك(  ✓

 السندات هي دين متداول بعائد موزع معلوم ، والصكوك هي البديل الشرعي لها ▪

 ( مرتبطة بالقدرة االئتمانية لمصدر السند او الصك) : متوسطةالمخاطر ▪

 : متوسط  العائد ▪

 النقد ) ودائع وعقود المرابحة( أسواق   ✓

سسة مالية مثل البنوك لفترة معلومة وبعائد معلوم ، البديل ي قرض لمؤالوديعة ه ▪

 المرابحة الشرعي هي عقود

 : منخفضة المخاطر ▪

 : منخفضة  العائد ▪

 مالحظات: 

 ..........................................................................................................................

..................................................................................................... .....................

 .............................. . 



 أساليب إدارة المحفظة. 8

 : ادارة المحفظة لمجاراة حركة المؤشر االسترشادي  اإلدارة الساكنة -1

 : ادارة المحفظة للتغلب على المؤشر االسترشادي طةاإلدارة النش -2

 

 

 . الصناديق االستثمارية 9

 ماهي الصناديق االستثمارية ؟  . 10.1

صناديق االستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من  ُتعّرف ✓

الصندوق  المستثمرين وتديرها وفقًا إلستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير

محدودية  لتحقيق مزايا استثمارية ال يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ 

 .يملكها من قيمة الصندوق  وحداتبحيث يكون لكل مستثمر  موارده المتاحة

 

 مالحظات: 

........................................................................................... ...............................

..........................................................................................................................

............................................................................................................ ..............

...... ..... ..... ..... ..... ..... . ....... ..... ..... . 



 كيفية حساب قيمة الوحدة وكيفية تغيرها . 29.

 مثال 

 ريال  ١٠سعر الوحدة شركة انشئت صندوق استثماري لالستثمار في االسهم السعودية  ✓

االف ريال (   ١٠) استثمر  وحدة ١٠٠٠كل واحد منهم اشترى  اشخاص ١٠واستثمر في الصندوق 

 االف وحدة ١٠وعدد الوحدات المصدرة 

 ريال كاش  ألف ١٠٠دوق : بداية الفترة محتويات الصن ✓

االف ريال   ١٠وتبقى  االف ريال ١٠كل شركة  شركات ٩الستثمار في عدد مدير الصندوق قام با ✓

 كاش 

قيمة االسهم واصبحت    االف ريال  ٥توزيعات  خالل مدة االستثمار حصل مدير الصندوق على   ✓

 ريال ألف ٩٥

يتم تقييم سعر الوحدة عند تقييم سعر الوحدة من اجل السماح لالسترداد واالشتراك  ✓

 كالتالي 

  -قيمة األصول الحالية ) قيمة االسهم والكاش بما فيها التوزيعات ( 

 رسوم / عدد الوحدات المصدرة 

االف ريال سيولة   ١٠االف ( + كاش )  ٩٥= االسهم )  قيمة األصول الحالية ▪

  االف ريال  ١١٠=  االف ريال توزيعات (  ٥نقدية + 

 ريال ألف ض انهالنفتر ناقصًا الرسوم ▪

 ريال ألف ١٠٩=  صولصافي قيمة األ ▪

   ريال ١٠.٩٠= سعر الوحدة يصبح   ١٠٠٠٠/ ١٠٩٠٠٠ =   نقسمها على الوحدات ▪

 

 

 لماذا الصناديق االستثمارية ؟ وليس االستثمار المباشر؟. 39.

عندما تتعطل السيارة نبحث عن فني اصالح سيارات متمكن ، مع اننا لو بذلنا الجهد والوقت   ✓

 .، واالمثلة كثير بأنفسناالكافيين الستطعنا تعلم صيانة السيارة 

كذلك االستثمار في األوراق المالية إذا استطعت تعلم االستثمار بها بنفسك وتستطيع  ✓

 .لية بإمكانك االستثمار بنفسكالقيام بأداء أفضل من الشركات الما

اح بغض النظر عن السوق، من الخطأ االعتقاد ان مدير صندوق يستطيع دائما تحقيق أرب ✓

التغلب على المؤشر االسترشادي في حالة االدارة الصحيح ان هدف مدير الصندوق هو 

 .مجاراة أداء المؤشر في حالة االدارة الساكنةوهدف مدير الصندوق  النشطة

 

 



 ظات: مالح

 .............................................................................. ............................................

............................................................................................................. .............

............................................................................................................ 

 

 : يق االستثمارية كالتاليميزة االستثمار في الصناد. 49.

 الخبرة في اإلدارة (1

 تنويع االستثمار بأقل تكلفة ) أصول مختلفة ، أصول في دول مختلفة (  (2

 السيولة  (3

 انخفاض الحد األدنى  (4

 األداء التاريخي معلن وموثق (5

 نسبة التخصيص من االكتتابات (6

 

 . االستثمار الساكن واالستثمار النشط 59.

 الساكن :  ثمار االست ✓

 محاولة مجاراة أداء السوق او المؤشر ▪

 االستثمار النشط:   ✓

 محاولة التغلب على أداء السوق او المؤشر ▪

 

 أمثلة على أداء بعض الصناديق االستثمارية 

 في سوق األسهم السعودي مقارنة بالمؤشر االسترشادي  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% 

 %4.79- %7.92 %6.18 %12.86 %9.91 %7.59 %6.58 %3.57 %2.48 %16.88 %0.84- الفرق 

 

 

 

 

 



 S&P 500المتداول مقارنة أدائه بمؤشر   SPYصندوق  - صندوق استثماري ساكن ✓

 

 

 مالحظات: 

 ..........................................................................................................................

............................................................................................................. .............

..................................... ............................. ....................................................... .

...................................................... ................................................................... .

............. ......................................................................... . 

 

 أنواع الصناديق االستثمارية  . 9.6

 :يمكن تقسيمها بناء على ✓

 : حماية رأس مال ، نمو ، دخل ، متوازن هدف الصندوق .1

 : مفتوح او مغلق او متداول  طبيعتهامن حيث  .2

 أجنبي: صندوق عام او صندوق خاص او صندوق  الطرحمن حيث  .3

دين ، أسواق نقد ،  : سلع ، أسهم ، عقار ، أدوات ال  طبيعة األصول المكونة لهامن حيث  .4

   متعددة األصول

 

 مالحظات: 

 ..........................................................................................................................

........................................................................................... ...............................

 ..................................................................................................... 



 الصناديق االستثمارية حسب أهدافها:  (1

: الهدف من هذه الصناديق حماية رأس مال ومحاولة تخفيف أثر   حماية رأس المال ▪

 اسواق النقد ) او المرابحة(   التضخم مثل صناديق

: مثل صناديق االسهم وعادة يتم اعادة استثمار األرباح الموزعة لتنعكس على سعر  نمو ▪

 الوحدة

 السندات او الصكوك  وصناديق: مثل الصناديق العقارية المدرة للدخل  دخل ▪

 : صناديق متعددة األصول   متوازنة ▪

 الصناديق االستثمارية من حيث طبيعتها : (2

: صندوق مفتوح ُيمكن االشتراك فيه في اي وقت وليس له مدة محددة والخروج  حمفتو ▪

 يكون في أيام التقييم 

 : صندوق محدد المدة وله راس مال محدد   مغلق ▪

ناديق المؤشرات او الصناديق : صندوق تكون وحداته متداولة مثل ص صناديق متداولة ▪

 العقارية المتداولة 

 الطرح: الصناديق االستثمارية من حيث  (3

 : صندوق يطرح لعموم المستثمرين  صندوق عام ▪

مليون ريال او  أدني: صندوق يطرح بشكل خاص اما لكون الصندوق له حد  صندوق خاص  ▪

 او انه ال يقبل اال المستثمرين المؤهلين  ما يعادلها

: هو صندوق تابع لشركة اجنبية خارج السعودية ويتم االستثمار فيه عبر  أجنبيصندوق  ▪

 مرخصة محلية .  شركة 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات: 

 ..........................................................................................................................

....................................................................................................... ...................

.......... .. ..............................................................................................................

............................................................................................................ 



 لها يق االستثمارية من حيث طبيعة أصوالصناد (4

 أسهم  (1

 

 صناديق األسهم ✓

 صناديق متداولة او صناديق مفتوحة عادة تكون صناديق االسهم اما 

 

في الغالب تكون ادارتها نشطة ، في السعودية اغلبها صناديق نمو :    الصناديق المفتوحة ▪

س على سعر الوحدة بمعنى ان االرباح الموزع يتم اعادة استثمارها في الصندوق وتنعك

 صناديق تقوم بتوزيع االرباح على المستثمرين بشكل نصف سنوي.ويوجد ايضا 

عبارة عن صندوق متداول يستخدم   (ETFب ) يسمىالصناديق المتداولة او ما  ▪

استراتيجية ساكنة ويتبع مؤشر سوق معين او قطاع معين ، على سبيل المثال في السوق 

  ٣٠فالكم السعودي يوجد 

 

 رعقا  (2

تكون صناديق   نادرا ما  متداولةاو صناديق    مغلقةعادة ما تكون صناديق    الصناديق العقارية ✓

االستثمار في العقار و نصف سنويوإذا كانت مفتوحة عادة يكون التقييم بشكل  مفتوحة

 عادة يكون اما:

 مغلقة   تكون صناديق  دائما:  تطويري  -

 REITsمتداول وق او كصند  مغلقباإلمكان طرحها كصندوق : مدر للدخل   -

 : عالية المخاطر ✓

 : عالي  العائد ✓

   مخاطر السيولة ✓

 صندوق متداول تكون منخفضة   -

 صندوق مغلق تكون عالية  -

 : طويلة  مدة االستثمار ✓

 

 

 مالحظات: 

......................................................................................................... .................

 ..........................................................................................................................

 ..................................................................................................................... .....

............................................................................................................ 



 أدوات الدين:  (3

، هي عبارة عن دين متداول بعائد معلوم  الصكوك عي لها هو مثل السندات والبديل الشر ✓

 نوي . يوزع بفترات معلومة ، مثال ربع سنوي او نصف سنوي او س

،  مليون ريال، قيمة السند  مليون ريال ١٠٠بقيمة تصدر سندات  سابك: شركة  مثال -

، بمعنى  نصف سنويبشكل  وتوزعمن القيمة االسمية للسند  ٪٤وقيمة الكوبون 

ريال( وهذا السند يتم تداوله في   ألف ٤٠) سنويا  ريال ألف ٢٠شهور تحصل على  ٦كل 

 السوق .

 : متوسطة المخاطر ✓

 : متوسطة   ئدالعا ✓

 : منخفضة   مخاطر السيولة ✓

 : متوسطة إلى طويلة مدة االستثمار ✓

 

   صناديق أدوات الدين: ✓

سندات او صكوك ، هذه الصناديق  صناديق ٩حاليا في السوق السعودي يوجد تقريبا  ▪

 سنوي .  نصفسنوي او ربع تستثمر في ادوات الدين وتقوم بتوزيع العوائد بشكل 

لة في السوق السعودي للصكوك الحكومية ويتم توزيع العائد  متداو  صندوقينويوجد   ▪

 بشكل شهري

 

 اسواق نقد:  (4

، المرابحة هي البديل الشرعي  والمرابحةالمقصود بأسواق النقد هو االستثمار في الودائع  ✓

 ، تعتبر منخفضة المخاطر ومنخفضة العوائد ايضا . للودائع

 : منخفضة المخاطر ✓

 : منخفض   العائد ✓

 : منخفضة   لةالسيو  مخاطر ✓

 : قصيرة  االستثمار مدة ✓

 

 صناديق أسواق النقد :   ✓

الشركات لديها صناديق اسواق نقد وغالبا يتم تسميتها بالنسبة للمرابحة اغلب  ▪

صناديق مرابحة او صناديق المضاربة بالريال او صناديق المضاربة بالسلع . ودائما 

 تكون بدون رسوم اشتراك والرسوم االدارية منخفضة

 ظات: مالح

.......................................................... ................................................................

 ..........................................................................................................................

 ................................................................................................................. . 



 الصناديق المتعددة األصول :  (5

هي صناديق متعددة األصول بمعنى انها تحوي خليط من عدة أصول ، وتقسم بناًء على  ✓

في األصول   أكبريتم استثمار وزن  المخاطرعالية تقبل المخاطر ، عندما تكون صناديق 

 .  المخاطر منخفضةفي األصول  اقل ووزن

 

 أفضل صندوق استثماري لك؟  وما ه. 9.7

" يختلف من شخص  صندوق استثماري أفضلاختالف احتياجات المستثمرين تجعل من "  ✓

 للمخاطر. آلخر حسب احتياجاته وحسب تقبله 

صناديق ذات خطورة  طيع توزيع أصوله على يست يتقبل مخاطر عاليةالمستثمر الذي  مثال ✓

 أصول منخفضة المخاطر المفترض تكون اغلب استثماراته في    المتحفظ  والمستثمر  عالية

 

 كيف تقيم الصندوق االستثماري ؟  . 9.8

 صندوق نشط او ساكن. كان  إذاالطريقة الصحيحة لتقييم الصناديق هو اوال تحديد ما  ✓

 

 النشط ▪

بمعنى ان مدير  طويلة ،ق مع أداء المؤشر االسترشادي لفترات مقارنة أداء مدير الصندو  -

الصندوق ال يستطيع التحكم بالسوق ، لكن المفترض انه على مر السنوات ان يحقق أداء  

أفضل من أداء المؤشر االسترشادي ، ويجب اختيار المؤشر االسترشادي بشكل صحيح ، 

موافق للشريعة مع أداء مؤشر  أداء صندوق أسهم سعودية فمن غير المعقول مقارنة 

 السوق السعودي الذي يشمل كل الشركات ، 

استثمار االرباح الموزعة مع مؤشر   بإعادةوايضا من غير المعقول مقارنة أداء صندوق يقوم   -

 ( تاسي التوزيعات النقدية مثل مؤشر السوق السعودي )   ال يقيساسترشادي 

 

 الساكن  ▪

 االسترشادي  لصندوق في مجاراة المؤشرمدى قدرة ا -

 

 

 مالحظات: 

 ..........................................................................................................................

 ............................................................................................................... ...........

 ............ ..............................................................................................................

............................................................................................................ 



 ألمثل للمستثمر التوزيع ا. 9.9

 

 ( مقترحلالستثمارات حسب قدرتك على تحمل المخاطر ) توزيع  األمثلتوزيع األصول  ✓

 

30%

30%

40%

منخفض المخاطر

أسهم

(صكوك)سندات 

(مرابحة)اسواق نقد 

40%

40%

20%

المخاطرمتوسط

أسهم

(صكوك)سندات 

(مرابحة)اسواق نقد 

70%

20%

10%

المخاطرعالي

أسهم

(صكوك)سندات 

(مرابحة)اسواق نقد 



 كيف نقرأ الشروط واالحكام للصناديق االستثمارية ؟  . 9.10

 

 ، تحتوي على هذه العناصر األساسية: قراءتهاالشروط واالحكام من المهم جدا  ✓

الصندوق في استثمار أموال  قبل مدير  والسياسات المخطط إتباعها من األهداف (1

 المشتركين.

 المخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها استثمارات الصندوق. (2

 الرسوم والمصاريف المعتمدة. (3

 مجلس إدارة الصندوق. (4

 مراجع الحسابات المعتمد من مجلس إدارة الصندوق. (5

ندوق ال كون الصالمادي الستشارتهم في ح والمقابلأسماء أعضاء اللجنة الشرعية  (6

 يعمل وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

شروط االشتراك واالسترداد التي تحدد فترة االشتراك واالسترداد المسموح بها والمبالغ  (7

 الدنيا لالشتراك أو االسترداد.

 أيام التقويم ألصول الصندوق وأيام شراء الوحدات أو استردادها. (8

د عند إنشاء الصندوق،  االمؤشر: يقارن مدير الصندوق أداء   (9 لصندوق بأداء مؤشر معين يحدَّ

ويختار مدير الصندوق المؤشر بناًء على نوعية استثمارات الصندوق من الناحية الجغرافية  

 أو من ناحية نوع األدوات المالية المستثمر فيها.

 

 أهم المعلومات في الشروط واالحكام . 9.11

واالحكام ألنها تحدد لك نوع األصول  وهي أهم جزئية في الشروط : هدف الصندوق -

واستراتيجية االستثمار والهدف من االستثمار، نوع األصول سواء أسهم او سندات او اي 

 نوع آخر وايضا تحدد لك هل هو صندوق نمو او دخل او كالهما . 

وق ، هل استطاع يجب معرفة المؤشر االسترشادي لتقييم الصند  :  المؤشر االسترشادي -

 لى مر السنوات التغلب على المؤشر االسترشادي . الصندوق ع

 وعادة ُيمكن معرفة مستوى المخاطر من نوع األصول  : مستوى المخاطر -

 الحد األدنى لالشتراك المبدئي  -

 او االسترداد  لإلضافةالحد األدنى  -

 ، وهي أنواع:  الرسوم -

ندوق منذ البداية  تؤخذ من قيمة االشتراك في الصرسوم االشتراك هي رسوم  :    رسوم اشتراك (1

 . وتؤخذ مرة واحدة بغض النظر عن مدة االستثمار. هذه السوم عادة ُيمكن التفاوض عليها

الرسوم اإلدارية موجودة في كل الصناديق وهي عبارة عن نسبة سنوية تؤخذ    : رسوم إدارية (2

طبعا العائد المعلن للصندوق يكون  من قيمة صافي الصندوق ، تختلف من صندوق آلخر 

 . في العائد أي بعد اخذ الشركة لرسومها اإلداريةصا



هي رسوم تؤخذ عند عمل استرداد وغالبا تجدها في صناديق السندات او   :سوم استردادر (3

  ٦شهور او  ٣الصكوك وبعض صناديق االسهم تفرض رسوم استرداد عند االسترداد في اول 

 . شهور منعًا للمضاربة

ق االستثمار في السعودية وهي رسوم تؤخذ من قيمة  قليال ما تطبق على صنادي :  سوم أداءر (4

 . الصندوق بناًء على شرط معين مثال التغلب على المؤشر ، عادة تطبق على المحافظ الخاصة

   مثال ✓

 لملخص شروط وأحكام أحد الصناديق ) مثال حقيقي من أجل التوضيح(:

 

 مالحظات: 

 .................................................... ......................................................................

................................................................................................. ....................... . 



 مكن الوصول لمعلومات الصناديق االستثمارية وادائها كيف ي  . 9.12

 بر موقع الشركة المالية  ع (1

 عبر موقع تداول للسوق السعودي  (2

 https://etfdb.comموقع  (3

4) https://www.investing.com 

 

 االستثمار الشهري ومفهوم " توسيط التكلفة". 10

 Dollar-Cost Averagingتوسيط التكلفة او . 10.1

 دفعات ثابتة شهرياً  ✓

  وحدات أكثرالسعر ستقوم بشراء  انخفاضفي حالة  ▪

 وحدات اقلالسعر ستقوم بشراء  ارتفاعوفي حالة  ▪

 

 األسهم /وحدات مملوكة

األسهم  عدد 

وحدات  /

 المشتراة 

 ًشهريا 

 سعر السهم/الوحدة 
مبلغ االستثمار  

 شهريا 
 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  

هم /  األس

 وحدات 

12.23 

متوسط  

سعر  

 السهم/وحدة 

12.000 
ي مبلغ  ل اجما

 االستثمار 

https://etfdb.com/
https://www.investing.com/


 سيولة الطوارئ. 10.2

 ماهي سيولة الطوارئ؟  ✓

ويكون مخصص للحاالت المالية الطارئة ، وعادة يكون مبلغ مبلغ يتم بناءه قبل خطوة االدخار ،   ▪

 لى عدة شهورثابت وعند استخدام اي جزء منه يتم السداد من الشهر القادم أو ع

 اين يتم حفظ المبلغ ؟   ✓

 حساب بنكي منفصل او ظرف في البيت أو تقسيمه بينهما  ▪

 كم يكون مبلغ كاش الطوارئ ؟  ✓

 عن راتب شهرين او ثالثة ال يقل رقم محدد ، لكن االفضل ان ال يوجد ▪



 . المحفظة االستثمارية قصيرة االجل11

 ل مثل سنوات واق 5محفظة مخصصة لتحقيق أهداف قريبة، أي  ✓

 دفعة أولى للمنزل ▪

 شراء سيارة ▪

 زواج ▪

 

 منخفضة المخاطر توزيع األصول للمحفظة قصيرة االجل : استثمارات  ✓

 العائد المتوقع  نسبة التوزيع المقترحة  نوع األصل 

 %2 %100% الى 70 مرابحة ) أسواق نقد( 

 %3.4 % 30% الى 10 صكوك ) سندات( 

 

 

 مالحظات: 

 ........................... ...............................................................................................

 ..........................................................................................................................

 ............................................................................................................. . 

 تمرين 

 توزيع األصول للمحفظة قصيرة االجل والعائد المتوقع  ✓

 نوع األصل 
نسبة التوزيع  

 المقترحة 
 العائد الموزون العائد المتوقع 

  %2  مرابحة ) أسواق نقد( 

  %3.4  سندات( صكوك ) 

 

 متوقع للمحفظة قصيرة االجل = ................... العائد السنوي ال ✓

 

 المبلغ المخصص لكل نوع من األصول ✓

 المبلغ الشهري= ........ ريال  ▪

 المبلغ  نوع األصل 

  مرابحة ) أسواق نقد( 

  صكوك ) سندات( 

 



 االجل ؟كم المفترض ان ادخر للمحفظة االستثمارية قصيرة  . 11.1

 

 سنوات القادمة الخمس خالل  يعتمد على احتياجاتك ومتطلباتك ✓

 مثال : 

 عقاري لشراء منزل األولى لقرضالف ريال ليكون الدفعة  100فهد يرغب بالوصول لمبلغ 

 ريال لشراء سيارة جديدة ألف 80وأيضا يرغب بمبلغ 

 ريال  ألف 180اإلجمالي = 

 

 للوصول لهذه األهداف؟ كم المبلغ المفترض ادخاره شهريا 

 مالية نستخدم آلة الحاسبة ال

 ريال شهريا   2835الجواب: 

 

 

 

 

 المحفظة االستثمارية طويلة االجل . 12

 وأكثر سنوات  5محفظة مخصصة لألهداف البعيدة ، طويلة االجل ،  ✓

 اول خطوة هو تحديد قدرتك على تحمل المخاطر أو العائد المطلوب على استثماراتك ✓

 

 قدرتك على تحمل المخاطر  -تمرين 



حسب قدرتك على تحمل المخاطر ) للمحفظة االستثمارية طويلة االجل  توزيع األصول األمثل   ✓

  توزيع مقترح(

 

 

30%

30%

40%

المخاطرمنخفض

أسهم

(صكوك)سندات 

(مرابحة)اسواق نقد 

40%

40%

20%

المخاطرمتوسط

أسهم

(صكوك)سندات 

(مرابحة)اسواق نقد 

70%

20%

10%

المخاطرعالي

أسهم

(صكوك)سندات 

(مرابحة)اسواق نقد 



 توزيع محفظة االستثمار طويلة االجل  –تمرين 

 

 نوع األصل  نسبة التوزيع  العائد السنوي المتوقع  العائد الموزون

 األسهم  65% 9 5.85

 الصكوك  30% 4 1.2

 المرابحة 5% 2 0.1

   %100 لي المتوقع للمحفظة العائد الك 7.15%

 

 مالحظات: 

 ..........................................................................................................................

................................................................................................. .........................

 ............ ..............................................................................................................

........................................................................................... . 

 

 

 

 

 

 مهمة م والحد األدنى لالستثمار ونقاط الرسو. 12.1

 

 قبل الشراء في أي صندوق متداول ، وقبل االشتراك في أي صندوق مفتوح هذه اهم النقاط: ✓

سنت ( والحد األدنى   2دوالر )  0.02كانت الرسوم  إذارسوم التداول والحد األدنى للصفقة ،  -1

دوالر   2كالتالي:    اقوم بشرائهاو وحدات ت  أسهمدوالر المفترض ان يكون اقل عدد    2للصفقة  

 سهم/وحدة   100=  0.02 /

تدخره  االف ريال وقيمة ما 5كان الحد األدنى لالشتراك المبدئي في الصندوق المفتوح  إذا -2

 شهور لحين االشتراك المبدئي  5ال المفترض ادخار مبالغ ري 1000لهذا الصندوق 

ريال والمخصص لهذا   2500توح كان الحد األدنى لالشتراك اإلضافي في صندوق مف إذا -3

 شهور لحين القيام باالشتراك اإلضافي 5ريال المفترض االنتظار  500الصندوق 

 ألمريكيطريقة حساب رسوم التداول في السوق السعودي تختلف عن السوق ا -4

 

 



 كيف نستثمر في المرابحة والصكوك؟. 13

 

 المرابحة : صناديق المرابحة ) اسوق النقد(  ✓

 صناديق مفتوحة ▪

 يوجد احد ادنى لالستثمار المبدئي واإلضافي وأيضا االسترداد  ▪

 العائد نمو في سعر الوحدة ▪

 

 الصكوك : صناديق متداولة لصكوك حكومية  ✓

 صناديق متداولة  ▪

 ادنى لشراء او البيع ال يوجد حدى ▪

 العائد نمو وأيضا أرباح موزعة  ▪

 

 مالحظات: 

................................................ ..........................................................................

 ..........................................................................................................................

 ............ ................................................ ..............................................................

........................................................................................... . 

 

 

 

 

 

 مثال عملي: 

شهريا للمحفظة قصيرة االجل ، وقرر ان يكون توزيع محفظته ريال  2500فهد يرغب بادخار مبلغ 

 االستثمارية قصيرة االجل كالتالي

 العائد الموزون العائد المتوقع  نسبة التوزيع  نوع األصل 

مرابحة ) أسواق  

 نقد( 
80% 2% 0.80*2 = 1.6 

 0.68 = 3.75*0.2 %3.4 %20 صكوك ) سندات( 

 

 % 2.28العائد المتوقع للمحفظة : 

 



 سنوات  5بعد  االستثماراتقيمة . 13.1

 يمة المستقبلية يستلزم استخدام االلة الحاسبة الماليةلمعرفة كيفية حساب الق  ✓

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

 

 

 

 امثلة على الصناديق المتداولة وادائها. 13.2

 عوديالصناديق المتداولة في السوق الس -1

 شركة في السوق االمريكي 500يغطي اكبر  : األمريكيللسوق SPY صندوق -2

وبريطانيا  واليابان: صندوق متداول يغطي األسواق الناضجة : مثل أمريكا  URTHصندوق  -3

 وكندا.

 دولة ، الصين تمثل الجزء األكبر من الصندوق  26يغطي  : لألسواق الناشئة VWOصندوق  -4

 ية االمريكية لسندات الحكوم  SHYصندوق  -5

 

 

 مالحظات: 

 ..........................................................................................................................

.............................................................................................................. ............

 ............ ..............................................................................................................

........................................................................................... . 

 

 

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


 لة لعوائد الصناديق المتداو  . استخدام االله الحاسبة13.3

 

 امثلة على الصناديق المرابحة . 13.4

 

 

 

 



 تنبيهات مهمة جدا لكل مستثمر . 14

 ال تتعامل اال مع شركات مالية مرخصة  (1

 من االستثمار في أصول ال تعرفها وال تعرف مخاطرها أفضلعدم االستثمار  (2

 المتوقعة.ع للعوائد يوجد عائد عالي بدون مخاطر ، تذكر المخاطر متغير تاب ال (3

 ال تأخذ توصيات اال من جهات مرخصة (4

 توجد معادلة يمكن تطبيقها لتحقيق الثراء السريع. ال (5

 % تعتبر معقولة ويمكن تحقيقها 12% الى  5بين  عوائد استثمارية سنوية ما (6

 

 

 مواقع تم ذكرها في الدورة

 dawul.com.sawww.taموقع تداول   -

 /https://cma.org.saموقع هيئة سوق المال  -

 www.investing.comموقع انفستينغ  -

اديق المتداولة  موقع حساب العائد السنوي لالستثمار الشهري في الصن -

calculator/-return-https://dqydj.com/etf 

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

eg/money/tools/timevalueofmoney 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات: 

.............................. ............................................................................................

 ..........................................................................................................................

 .......................................... ................................................................................

........................................................................................... . 

 

 

http://www.tadawul.com.sa/
https://cma.org.sa/
http://www.investing.com/
https://dqydj.com/etf-return-calculator/
https://www.msn.com/ar-eg/money/tools/timevalueofmoney
https://www.msn.com/ar-eg/money/tools/timevalueofmoney
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