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 قائمة المصطلحات المستخدمة بالدراسة: 

)التراكم( التركيب 
(Compounding ) 

هو العملية التي يتم فيها إعادة استثمار   التركيب 
، )إضافة إلى األصل االستثماري( أرباح األصل

سواء من مكاسب رأس المال أو الفائدة، لتحقيق  
نمو األصل ي ، لذلكأرباح إضافية بمرور الوقت 

 بشكل غير خطي )أسي(. 
 Debtخصم الديون )

Discounting ) 
من قيمته  هو شراء الدين )قبل حلول أجله( بأقل 

 )االسمية(، ومن أمثلته خصم األوراق التجارية. 

 القيمة الزمنية للنقد
(Time Value of 

Money) 

يشير مفهوم القيمة الزمنية للنقود في أبسط معانيه 
نستلمه مستقبال؛    ديناراليوم أفضل من    يناراد إلى أن  

اليوم يمكن أن يستثمر ويحقق عوائد مالية    دينارألن  
 إضافية.  

 Presentالقيمة الحالية )
Value) 

القيمة الحالية هي القيمة المساوية لسلسلة من 
التدفقات النقدية المستقبلية في الوقت الحاضر، ويتم  
حسابها عن طريق خصم التدفقات المستقبلية بمعدل  

للنقود وبناء  خصم يحدد طبقا لمفهوم القيمة الزمنية 
 .على المخاطر المرتبطة بهذه التدفقات 

القيمة المستقبلية  
(Future Value) 

تشير القيمة المستقبلية إلى قيمة التدفقات النقدية 
المستقبلية التي يمكن الحصول عليها من االستثمار  

 .الحالي الذي ينمو بمعدل عائد أو فائدة محددة

تكلفة الفرصة البديلة  
(Opportunity Cost ) 

قيمة التكلفة المتوقّعة التي يمكن خسارتها من   هي
المشروع القائم لو تّم اختيار بديٍل آخر، أي تكلفة 
البديل الذي تّم اختياره مقابل المنفعة التي تّمت  

 .خسارتها من البديل األول
التكلفة المتوسطة  

المرجحة لرأس المال 
(Weighted Average 

Cost of Capital ) 

صادر التمويل )طويلة األجل( هي مجموع تكاليف م
 مرجحة بأوزانها النسبية. 

نموذج تسعير األصول  
 Capitalالرأسمالية )

Assets Pricing Model) 

نموذج يقوم على معادلة رياضية إليجاد قيمة  
 األصل ويأخذ بعين االعتبار العائد والخطر.

 Cost) تكلفة رأس المال
of Capital) 

أن تحققه المنشأة من أجل  يجب  العائد الذي هو
الوفاء بمعدالت العائد المطلوب من قبل المالك أخذا 
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 االعتبار االلتزامات تجاه األطراف األخرى بعين
 والسندات. ر األسهموتكلفة إصدا كالدائنين

 معدل العائد المطلوب
(Required Return) 

هو العائد الذي يرغب المستثمر في الحصول عليه  
بأمواله في االستثمار، أي أنه الحد نتيجة للتضحية 

الفاصل بين ما سيتم قبوله وما سيتم رفضه من  
 استثمارات. 

العائد الخالي من الخطر 
(Risk free Rate) 

دون   تحقيقه هو المعدل الذي يمكن للمستثمر 
، وهو في حقيقته المكافأة  مخاطرةألية التعرض 

تضحيته )تأجيله(  المستثمر نتيجة  التي يحصل عليها  
عمليا، ال   ي.استهالك مستقبل إلى االستهالك الحالي 

من الخطر، لكن بعض االستثمارات خال  يوجد عائد  
 ة.توفر عائدا شبه مضمون مثل السندات الحكومي
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 ملخص:
التي يقوم عليها علم المالية، وله  يعتبر معدل الخصم أحد العناصر األساسية 

كالتسعير والتقييم المالي للمشروعات وإطفاء    المالية  استخدامات في معظم مجاالت 

القروض والتمويل وحساب تكلفة رأس المال وغيرها. ويجد بعض الباحثين  

في المالية اإلسالمية الكثير من الحرج في استخدام هذا المصطلح  والمتخصصين

يتنافى مع أصول التمويل اإلسالمي وأنه بشكل أو بآخر رديف الربا  العتقادهم أنه

المحرم. تثبت هذه الدراسة أن مبدأ الخصم يقوم على أسس اقتصادية وعلمية  

ومنطقية وال يتنافى بأي شكل من األشكال مع مبادئ التمويل اإلسالمي، ما يجعل 

اء عنه في كل مجاالت استخدامه في الصناعة اإلسالمية أساسيا وال يمكن االستغن

المالية اإلسالمية، إذ يحقق التوزيع األمثل لرأس المال كما أن له نفس االستخدامات 

 في الصناعة المالية التقليدية. 

 

 الكلمات المفتاحية: 

 الخصم، معدل الخصم، القيمة الزمنية للنقود، الخطر.

 

  



القيمة الزمنية للنقد في التمويل ا�سالمي

 

القيمة الزمنية للنقد في التمويل ا�سالمي

 

8
 44 من  7 صفحة 

 تقديم: .  1
على الرغم من أن موضوعات خصم التدفقات النقدية تعتبر من الموضوعات  

المتقدمة للمالية، إال أن فهمها وفهم طبيعة الخصم والمبدأ الذي يقوم عليه، يستدعي  

ين،  ي يقوم علم المالية على مبدأين أساسالعودة لكثير من األساسيات في علم المالية. 

 لية: القيمة الزمنية للنقد، والخطر )عدم التأكد(. توجد حاجة لعلم الماتكاد دونهما ال 

من دون القيمة الزمنية للنقد، فإن المحاسبة تفي بكل ما يلزم موضوعات المالية،  

ومن دون خطر، فال حاجة للتحليالت والتقديرات المستقبلية والسيناريوهات  

ي له  معدل الخصم أو الحسم والذ ا، إذ التأكد هو سمة كل شيء. ويعتبر وغيره

اصطالحات أخرى كثيرة منها: معدل العائد، معدل النمو، سعر الفائدة، تكلفة رأس 

المال، تكلفة الفرصة البديلة وغيرها، العنصر األكثر استخداما في موضوعات  

 ، ألنه يمثل التعبير الكمي لكل من الزمن والخطر. المالية

وفي  الية واالستثمارية، في اتخاذ القرارات الم مبدأ خصم التدفقات النقديةيساعد 

إذ يقوم بتوحيد القيم من حيث توقيت حدوثها التخصيص األمثل للموارد المالية، 

ودرجة الخطر التي تنطوي عليها. ومن أمثلة ذلك أنك لن تستطيع المفاضلة بين  

تدفقين نقديين غير متساويين أحدهما يتم الحصول عليه بعد سنة وآخر بعد أربعة 

بعد    -فرضا-أو يستحيل المفاضلة بين تدفقين متساويين يحدثان  سنوات، كما يصعب  

. ولذلك، فإن معدل الخصم المناسب ينسنة لكن باحتمالين )أي بدرجة خطر( مختلف 

هو الذي يأخذ بعين االعتبار هذين المتغيرين )الزمن والخطر( واللذين بدورهما  

د معدل الخصم، فقد . وإليجاسيأتي شرحها في سياق البحث  يأخذان أشكاال متعددة

استخدم علماء المالية الكثير من األساليب الرياضية والكمية وحتى النوعية )الكيفية(  

لتقديره، ومع كون تلك الطرق تنطوي على درجات عالية من االبتكارية والدقة في 

 نفس الوقت، إال أنها تبقى نسبية ال يمكن الزعم بأنها كاملة.

خصم في المالية التقليدية، فإن علم المالية اإلسالمية  إذا جرى االتفاق على مبدأ ال

والذي يعتبر في تطبيقاته المؤسسية حديثا نسبيا، ليس بعيدا عن هذا المبدأ خاصة  

وأننا نجد الكثير من المصطلحات الشائعة ذات العالقة بمعنى قيمة الزمن والخطر،  

ي عدم التساوي بين  ، كما يقر االقتصاد اإلسالمومن ذلك: )للزمن حظ من الثمن(

. وال بين المعجل والمؤجل حيث المؤجل أنقص في المالية النقد والنسيئة )المؤجل(
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وبرغم أن بعض الباحثين قد يستنكر استخدام البنوك اإلسالمية وغيرها من  

مؤسسات مالية إسالمية لمبادئ خصم التدفقات النقدية، إال أننا نعتقد أن تلك المبادئ 

ال تنافي مطلقا مبادئ التمويل اإلسالمي، بل على العكس تماما، هي أدوات مهمة ال  

اعاة بعض االعتبارات البسيطة والتي سنشير  للمالية اإلسالمية، مع مرعنها غنى 

 إليها في دراستنا هذه. 

 

 . الخصم ومبدأ الخصم:2
 

 في معنى الخصم )الحسم(:. 1.2
زًءا خَصمقال: ي  . هو اإلنقاص  الخصم أو الحسم لعة ج    نقص منه أي  من ثمن الّسِّ

)أنظر قاموس   نقصه أو خفّضه أو خصمهبمعنى  مبلغًا حَسم. وكذلك ي قال: اقتطعو

كال المصطلحين يقابل مصطلح   المعاني: مصطلح "حسم" ومصطلح "خصم"(.

(discountباللغة اإلنجليزية وهو بنفس المعنى المذكور أعاله )  اإلنقاص من  أي

 وفي عالم المال، يستخدم الخصم للتعبير عن ممارستين: الشيء. 

 :خصم الديون •

ل حلول أجله( بأقل من قيمته، كما هو وهو الحالة التي يتم فيها شراء الدين )قب

الحاصل في خصم األوراق التجارية، حيث يحصل مصدر الورقة التجارية على  

قيمة أقل من قيمة اإلصدار، ويستطيع المشتري لها مرة أخرى أن يقوم بخصمها  

. إلصدارويحصل أيضا على قيمة معجلة أقل من قيمة ا  لدى طرف آخر )بنك مثال(

الفرق بين المبلغ األصلي المستحق في الوقت  يتجلى في)أي اإلنقاص( لخصم ا

 ن. الحاضر والمبلغ الذي يجب دفعه في المستقبل لتسوية الدي

 : خصم التدفقات النقدية •

لتصبح    ويقصد به تحويل التدفقات النقدية التي تحدث في المستقبل إلى تدفقات حالية

به ما تكون بتوحيد القياس، كأن يكون  المقارنة بين تلك التدفقات ممكنة، وهي أش

لديك أطوال مختلفة بعضها باألميال وأخرى بالمتر وأخرى بالبوصة، فتقوم  

 بتحويلها كلها إلى وحدة المتر، وبالتالي يمكنك المقارنة بينها. 
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وتركيز بحثنا هو على المعنى الثاني أي خصم التدفقات النقدية والمرتبط  

تطبيقات أخرى واسعة كالتقييم   وله، ل أساسبالمشروعات االستثمارية بشك

  ولعل أدق  .غيرهاو ( Amortizationوالتحليل المالي وإطفاء القروض ) )التسعير(

وهو يقابل في   (، لكنه غير شائع،التحيينهو: ) معناهالعربية المعبرة عن  الكلمات 

تثار باللغة ( وهو مصطلح جد دقيق لذا ال Actualisationاللغة الفرنسية مصطلح )

الفرنسية مشكلة كبيرة حيال هذا المصطلح، حيث يشار إلى مصطلح خصم الديون  

على اعتباره هو األكثر شيوعا في  الخصم  سنستخدم مصطلح  و.  (Escompteبكلمة )

 الكتابات العربية. 

 

 مبدأ الخصم:. 2.2
يعتبر من مبادئ المالية، وقد سبق اإلشارة في   لتدفقات النقديةمبدأ حسم أو خصم ا

تعريفه إلى أنه تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى الحاضر، ولذا فيمكن  

االصطالح على تسميته بالتحيين.  وبرغم أنه من مبادئ المالية المتفق عليها، إال  

هذا أن سبب وأنه ال يمكن الجزم بطريقة معينة لخصم أو تحيين التدفقات النقدية، 

معدل الخصم يأخذ أشكاال عديدة كسعر الفائدة ومعدل العائد، وتكلفة الفرصة البديلة  

 الزمن والخطر.  عنصران هما:وغيرها. أهم ما ينبغي أن يراعيه معدل الخصم  

 

 تعريف معدل الخصم:. 3.2
لتدفقات نقدية  معدل الخصم هو المعدل أو النسبة المستخدمة لقياس القيمة الحالية 

إضافة إلى  في االعتبار  للنقد معدل الخصم القيمة الزمنية يجب أن يأخذ . مستقبلية

غير أن القاعدة األساسية المستقبلية؛  النقديةفي التدفقات  عدم التيقنالمخاطرة أو 

وبالتالي   معدل الخصمكلما زاد المدى الزمني أو ازداد عدم التأكد زاد للخصم أنه 

ال  .التدفق النقدي بعد تحيينها لتعكس درجة عدم التأكد وقيمة الزمنفستقل قيمة 

هناك   معدل الخصم الدقيق، غير أن  لتحديد )مثلى(  طريقة كاملة  بوجود  يمكن الجزم  

معدل العائد  معدل الخصم السليم هو الذي يعكس    مجموعة من األسس للوصول إلى

ما، ويقدر معدل  مشروعفي  ستثماراال المنتظر أو المتوقع الحصول عليه نظير
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للتدفقات النقدية المتخلى عنها  تكلفة الفرصة البديلة الخصم عادة عن طريق قياس

 ة. في الوقت الحالي مقابل الحصول على تدفقات نقدية مستقبلي

واحدا، بل هو   مصطلحان معدل الخصم في مجال المالية ليس ويستنتج مما سبق أ 

يم المشروعات االستثمارية  يتق أن له عدة استخدامات كله عدة تجليات، كما  معنى

قد  ، كماغيره من موضوعات الماليةإطفاء القروض و وتسعير األوراق المالية و

وقد يكون سعر فائدة وقد يكون    وقد يكون معدل عائد   يكون هو تكلفة الفرصة البديلة

 . غير هذه المفاهيمتكلفة تمويل وقد يكون  معدل نمو متوقع وقد يكون  

 

 مشروع؟ لمعدل الخصم المناسب ل ما. 4.2
 المعاني السابقيعتمد حساب معدل الخصم على طبيعة المعنى المقصود من بين 

. فإذا تعلق األمر بمشروعات استثمارية فإنه ال بد من حساب تكلفة  اإلشارة إليها

الفرصة البديلة إذا كان المشروع توسعيا أو جديدا، وقد يكون تكلفة رأس المال كذلك 

تكلفة رأس المال كمعدل خصم.   تستخدم العديد من الشركات .  للمشروعات االحاللية

ال أسلوب: التكلفة المتوسطة من أشهر الطرق المستخدمة لحساب تكلفة رأس الم

وذلك إذا كانت ( Weighted Average Cost of Capitalالمرجحة لرأس المال )

سمات المخاطرة للمشروع تشبه سمات المخاطرة الخاصة بالشركة، ولكن إذا كانت 

سيكون من  سمات المخاطرة للمشروع تختلف فعلياً عن سمات المخاطرة للشركة، ف

 Capitalخرى من بينها نموذج تسعير األصول الرأسمالية )األفضل استخدام طرق أ

Assets Pricing Model.والذي يعكس المخاطر الخاصة بالشركة بشكل أدق ) 

في أسلوب التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال، فإنه يتم تقدير تكلفة كل مصدر 

صدر بوزنه  من مصادر التمويل الداخلة في تمويل المشروع ويتم ترجيح تكلفة كل م

ء التقييم المالي  ا(، وعلى أساسه يتم إجر1أنظر الملحق ضمن هيكل رأس المال )

 للمشروع وتحديد جدواه. 

بينما في نموذج تسعير األصول الرأسمالية فيتم فيه إيجاد قيمة بيتا والتي تمثل مقياسا 

للخطر )والعائد( في مشروع استثماري من خالل إيجاد العالقة بين عائد وخطر 

 . (3أنظر ملحق ) وعوائد السوق ككل  أخطارالمشروع نسبة إلى 
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 . دالة الخصم:5.2
لوحدة التدفق  (𝑡𝑡0ت )القيمة الحالية في الوق(( 1)أنظر شكل )تصف دالة الخصم 

( هو الزمن من  𝑡𝑡( الوقت الحاضر، و) 𝑡𝑡0(، حيث يقصد بـ ) 𝑡𝑡الوقت ) النقدي في 

 (.𝑡𝑡اللحظة صفر إلى اللحظة )

𝑡𝑡اللحظة ) عند  = (، ثم تتناقص دالة 1واحد )  كون لدالة الخصم دائًما القيمة( ي0

الخصم بشكل رتيب، لكنها ال تصل الصفر أبدا ألن التدفق النقدي مهما بعد وقت  

 . )الصفر( حدوثه في المستقبل، سيبقى له منفعة ما أكبر بكل تأكيد من العدم

 
للتوضيح،  مثال وذلك  دوالر    1000غ  ولو أردنا تطبيق الخصم )دالة الخصم( على مبل

بحيث يظهر تأثير الزمن على مبالغ فعلية، مع تغيير معدالت الخصم، فسنحصل 

 : ( أدناه 2)على الرسم البياني 

بمعدالت   سنة 100 خالل مدى دوالر  1000 لمبلغ القيمة الحالية(: 2شكل )

 خصم مختلفة. 

0
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يمكن كتابة العالقة بين دالة  . الفوريدالة الخصم لها عالقة رياضية بمنحنى العائد 

الخصم ومنحنى العائد المركب سنويًا، باستخدام اصطالح حساب اليوم الذي يعكس  

 المقاس بالسنوات، على النحو التالي:  (𝑡𝑡( و) 𝑡𝑡0) الوقت الفعلي بين الوقت 

𝐴𝐴(𝑡𝑡) = 1
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 

 

 والمنطقية للقيمة الزمنية:  العلمية والفلسفية. األسس 6.2
في الحقيقة يمكن االستناد إلى العديد من األسس العلمية والمنطقية والفلسفية لتبرير  

 : القيمة الزمنية للنقد 

 تكلفة الفرصة البديلة:. 1.6.2

ألغراض التوضيح والتبسيط، سنقوم بتثبيت عنصرين هما الزمن والخطر، 

ة وأن درجة الخطر لجميع االستثمارات  وسنفترض أن مدة االستثمار هي سنة واحد 

 هي ذاتها، وبالتالي سيكون المحدد الوحيد لقرار االستثمار هو العائد. 

ألف دوالر وترغب باستثمارها )لمدة سنة واحدة(.  100لنفترض أن لديك مبلغ 

أمامك العديد من الفرص االستثمارية، مثال االستثمار في مشروع عقاري عائده  

%، ولديك كذلك 12فرصة الدخول في مشاركة مع صديق بعائد قدره  %، ولديك  10

هي   تكلفة الفرصة البديلةإن  %.20فرصة الدخول في صندوق استثماري بعائد 

أفضل معدل عائد الستثمار ممكن )بديل( متوفر في السوق وبنفس درجة الخطر 

تثماري  للمشروع الذي نحن بصدده. لو أن شركة معينة أرادت القيام بمشروع اس 

معين، وترغب في استقطاب رؤوس أموال من الجمهور، فأقل عائد )متوقع( يجب  

%، ألن أي 20أن تقدمه للجمهور هو تكلفة الفرصة البديلة والتي هي في مثالنا 

عائد أقل لن يقبل به الناس. اسأل نفسك: لو اقترحت عليك الشركة معدل عائد قدره 

 وعها؟ %، هل كنت ستقبل االستثمار في مشر 14

على هذا األساس، فإن على الشركة عند إعداد جدوى المشروع أن تأخذ معدل العائد 

)الذي يمثل الفرصة البديلة لك( بعين االعتبار، وتستخدم تكلفة الفرصة البديلة على 

أساس أنها هو معدل الخصم، ذلك أن أي أموال يتم استثمارها اآلن يجب أن يكون  
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فضل مشروع متوفر في السوق الذي هو تكلفة الفرصة عائدها على األقل هو عائد أ

 البديلة، عدا ذلك فإنها لن تتمكن من تخصيص مواردها بطريقة صحيحة. 

األفراد يستثمرون في كل المشروعات المذكورة )المشروع  قد يقول قائل: لكن 

العقاري، المشاركة، الصندوق االستثماري( وليس فقط في المشروع ذو العائد 

قد افترضنا في بداية التحليل   -وألغراض الشرح والتبسيط-جواب ذلك أننا  األعلى. و

أن درجة الخطر لكل المشروعات االستثمار هي نفسها، لذا إن اختلفت درجة الخطر 

للمشروعات االستثمارية وهذا هو الحاصل في الواقع، فإن تفضيالت األفراد تختلف 

ر( للمشروعات المتوفرة، وهذا  ويصبح لدينا مفاضالت بين درجات )العائد/الخط

 ما يفسر أن األفراد يستثمرون في كل أنواع المشروعات.

 

 تفضيل الحاضر. 2.6.2

تفضيل الحاضر الذي يعتبر أحد أسس القيمة الزمنية للنقد مبدأ فطري، له شواهد 

كثيرة في حياة االنسان، إذ يفضل اإلنسان بطبعه الحاضر على المستقبل، سواء  

األمور المعنوية كاللذة أو المادية كالمال. ولو خيرت أي إنسان بين  تعلق األمر ب

ولو خيرت  منفعة حاضرة ونفس القدر من المنفعة بعد أجل الختار المنفعة الحاضرة.  

أي إنسان عن منفعة تحصل له اآلن أو نفس المنفعة بعد أجل، لفضل المنفعة 

رت المنفعة المستقبلية  الحاضرة قطعا، وستصبح المفاضلة محل تفكير فقط لو صا

 أكبر. 

إن تفضيل الحاضر له أسباب عديدة، منها أن المستقبل بالنسبة لإلنسان مجهول، 

فهو قد ال يصل إلى الوقت المستقبلي الذي يمكنه من الحصول على المنفعة )بسبب  

الموت مثال(، وقد يصله وهو غير قادر على التمتع بالمنفعة على وجهها الصحيح  

ر أو المرض(، وبالتالي فهو بطبعه يميل إلى منفعة حاضرة. كذلك، فإن  )بسبب الكب

ومن أدلة تفضيل  .  منفعة حاضرةاالنسان يعرف أن قيمة النقد تتناقص، لذلك يفضل  

 [ 20الحاضر من القرآن الكريم قوله تعالى: "كال بل تحبون العاجلة" ]القيامة: 

للمؤمنين، يجد أنه يجعل ما يحصل عليه المؤمن  والمتتبع للجزاء الذي أعده هللا تعالى  

 في اآلخرة هو أضعاف ما لديه في الدنيا، ومن أمثلة ذلك: 
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سنة، بينما الحياة اآلخرة سرمدية،   80- 60يعيش االنسان في المتوسط بين   •

ولو كان االنسان مخيرا بين أن يطيع هللا في الدنيا ثم يكون جزاؤه هو حياة 

 لحياة الدنيا، لكان يفضل الحياة الدنيا. أخروية قدرها نفس زمن ا

عندما يتصدق االنسان بمبلغ من المال )تضحية آنية(، فإنه يحصل في مقابل   •

َ ذلك على أجر أخروي مضاعف، يقول هللا تعالى: " ض  �َّ مَّن ذَا الَّذِّي ي ْقرِّ

فَه  لَه  أَْضعَافًا َكثِّيَرةً  ويقول تعالى:  [،245" ]البقرة: قَْرًضا َحَسنًا فَي َضاعِّ

يمٌ " فَه  لَه  َولَه  أَْجٌر َكرِّ َ قَْرًضا َحَسنًا فَي َضاعِّ ض  �َّ " ]الحديد:  مَّن ذَا الَّذِّي ي ْقرِّ

11 .] 

إن الفكرة السابقة تساعدنا ليس فقط في تأكيد مبدأ التفضيل الزمني ومبدأ الخصم، 

معين، فإننا    بل أيضا في إيجاد معدل الخصم لكل فرد. لتحديد معدل الخصم لشخص 

 نستطيع القيام بتجربة بسيطة: 

أمامنا فرد، سنضعه أمام خيارين، ونرى أي الخيارين يفضل. سنطرح عليه األسئلة  

 التالية، وننتظر إجاباته: 

دوالر اآلن، أم   10000هل تفضل الحصول على مكافأتك السنوية وقيمتها   .1

 لسنة؟   اتؤجله

 ال يمكن تصور شخص سيقبل بالخيار األول. 

دوالر بعد سنة؟ لنفترض    10500دوالر اآلن أم    10000يهما أفضل لك:  أ .2

 أنه سيرفض.

 لاير بعد سنة؟  11000لاير اآلن أم  10000أيهما أفضل لك:  .3

وسنستمر في وضع الخيارات )األزواج( إلى أن نصل إلى نقطة سيقبل بها هذا 

عدم   دوالر مؤجلة لسنة مقابل 12000الشخص، ولنفترض أن الشخص سيقبل بـ: 

 دوالر حاال.  10000حصوله على 

في هذه الحالة، نكون قد حددنا قيمة الزمن لهذا الشخص أو معدل الخصم أو لنسمه 

 %. 20أي تسمية أخرى، سيكون معدل الخصم لهذا الشخص هو 

تنطبق البديهية السابقة على الشركات، لكن بطريقة دقيقة وعلمية، وليست خاضعة  

)كما في حالة الفرد(، فالشركة لديها تفضيل مبدئي للحاضر، وستفضل    للعاطفةتماما  

النقد حاال على النقد مستقبال )مثلها مثل الفرد(، إال إذا كانت هناك مشروعات 
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عليها عائدا مساويا أو أكبر من تكلفة الفرصة البديلة التي هي أفضل تدر  استثمارية  

قبل بها هذه الشركة(، وهنا يصبح فرصة متوفرة في السوق )مع درجة خطر معينة ت 

 معدل الخصم هو تكلفة الفرصة البديلة. 

 

 نظرية التفضيل الزمني. 3.6.2

ريات التي  ظنظرية التفضيل الزمني أو النظرية النمساوية للفائدة هي إحدى الن

، حيث يوجد فرق في القيمة بين سلعة حاضرة وأخرى مستقبلية حاولت تبرير الفائدة

بحسب النظرية فإن التفضيل  في الزمن(. ومختلفتانلنوع والكمية )متماثلتان في ا

)اإلنسان بطبعه يفضل الحاضر  الجهل بالمستقبلالزمني له ثالثة أسباب هي 

  وتفضيل األموال الحاضرة على األموال المستقبلية المعاش على شيء غير متيقن(،  

الر الذي تكسبه اآلن يمكنك  )فالدو   وإمكانية االستثمار)إلمكانية االنتفاع اآلني بها(،  

استثماره ليصبح في المستقبل دوالرين مثال(. ووفقا للمبررات السابقة، فإن المنفعة 

الحدية لالستهالك الحاضر أكثر من المنفعة الحدية لالستهالك المستقبلي ما يعني  

أنه لكي يتنازل الفرد عن مقدار أقل من االستهالك الحاضر، فيجب أن يحصل على  

 أكبر من االستهالك في المستقبل )فائدة(. مقدار

 

 المالية السلوكية: هل تستطيع تفسير وجود معدل الخصم؟. 4.6.2

علم المالية السلوكية هو أحدث مجاالت علم المالية، أحد أسباب ظهوره ونشأته أنه  

والفرضيات  جاء كردة فعل على إيغال علم المالية التقليدية في النماذج الرياضية 

والتي تبتعد في بعض الحاالت كثيرا عن الواقع. يقوم علم المالية السلوكية على  

( Rationalityنقض فرضيتين رئيستين في المالية التقليدية هما: رشد األفراد )

، ويستبدلهما بأسس أخرى أكثر واقعية وهي: الرشد (Efficiency) وكفاءة السوق

من السهل القبول بفرضية   .(Biases) والتحيزات  (Relative Rationality) النسبي

الرشد النسبي لألفراد، في حين يصعب في البداية القبول بأن التحيزات يمكن أن 

قد تبدو حاالت استثنائية ال   التحيزاتتكون أساسا في بناء االقتصاد. وفي حين أن 

هم، غير أن التجارب توثق  يمكن أن تتخذ مقياسا توزن بها تصرفات األفراد وقرارات
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أن التحيزات هي شيء أصيل في مجال السلوك البشري وبشكل خاص عند اتخاذ 

 القرارات. 

انعكاس التفضيل  من بين أهم التحيزات التي يستند عليها علم المالية السلوكية 

(Preference Reversal( أو أثر االنعكاس )Reflection Effect)1  هو أحد أهم

، حيث يدحض الفرضية  (Prospect Theory) رتبطة بنظرية االحتمال المفاهيم الم

التي تقوم عليها نظرية المنفعة المتوقعة حول كون سلوك الفرد )أو المستثمر( تجاه  

من أهم االفتراضات التي تقوم عليها نظرية المنفعة   الخطر يكون ثابتا ومستقرا. 

تفضيالت األفراد تحت ظروف الخطر مستقرة )ثابتة نسبيا(، لكن  المتوقعة أن

مالحظة وجود ما يعرف بانعكاس  ت تم الحقيقة تبين أن ذلك ليس مسلما به دائما.

التفضيل من خالل ظاهرة تجريبية تم فيها سؤال األفراد لالختيار بين نوعين من 

ال يكونون على استعداد ألعاب الحظ المتجانسة، ثم عليهم اختيار أقل مبلغ من الم

لدفعه مقابل الحق في المشاركة في كل لعبة حظ )مقامرة(، وكان الحاصل من  

 انتقال أو تغير في سلوك الفرد تجاه الخطر من متجنب للخطر حدوث هو التجربة 

 Kahneman and) (Risk Seekingإلى باحث عن الخطر ) )نافر من الخطر(

Tversky 1981).  التي يتم بها عادة إثبات وجود انعكاس التفضيل    التجربة المعيارية

هو إعطاء الفرد االختيار بين لعبتي حظ )مقامرتين( لهما نفس القيمة المتوقعة. في  

متوقعة  إحدى اللعبتين، يختار الفرد تدفقا نقديا مؤكدا بدال من مقامرة ذات قيمة 

يظهر انعكاس    المؤكد.  . في اللعبة األخرى، يختار نفس الفرد المقامرة بالتدفقمماثلة

التفضيل بشكل جلي في موضوع التفضيل الزمني للنقود عندما نخير األفراد بين  

دوالر اآلن.   100دوالر بعد شهر، فإن األرجح هو اختيار    100دوالر اليوم و   100

دوالر   1000دوالر اليوم أو  100ومع ذلك، إذا تغير السؤال إلى الحصول على 

 دوالر بعد شهر. 1000و اختيار  بعد شهر، فإن المرجح ه 

دوالر على   1000دوالر على أنها مكافأة صغيرة مستعجلة، و   100يمكن النظر إلى  

أنها مكافأة كبيرة مؤجلة. كثيرا ما يثار التساؤل من طرف الباحثين في مجال الخصم  

 
1 Tversky A. and R.H. Thaler (1990) “Preference Reversals,” Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 4, No. 1, pp. 193-205. 
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 الزمني )الحسم( حول النقطة التي تؤدي بالفرد إلى تغيير تفضيله من المكافأة الحالة

  1000إلى المكافأة المستقبلية والعكس. على سبيل المثال، يمكن لفرد أن يفضل 

  1000دوالر يحصل عليها حاال. هذا يعني أن  100دوالر بعد ثالثة سنوات على 

دوالر حالة. تسمى النقطة   100دوالر بعد ثالث سنوات من اآلن تساوي أقل من 

 (.Indifference Pointاء )الزمنية التي عندها ينعكس التفضيل بنقطة السو
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 تطبيقات الخصم: .  3
سنذكر فيما يلي بعض    لمبدأ خصم التدفقات النقدية تطبيقات كثيرة في مجال المالية،

 التطبيقات التي تعتبر شائعة االستخدام وذات أهمية كبيرة: 

 

 الجدوى المالية للمشروعات االستثمارية:. 1.3
ومراحل، وتشمل الدراسة الفنية والتسويقية  دراسة جدوى مشروع لها خطوات 

وغيرها، غير أن أهم خطوة فيها هي التقييم المالي أو الجدوى المالية للمشروع. 

( يتم على أساس محاسبي  Capital Budgetingوألن إعداد الموازنة الرأسمالية )

ة  )الربح، اإلهالك، إيرادات التشغيل، تكاليف التشغيل...(، فإن الجدوى المالي

تستدعي إدخال العنصرين األساسيين المذكورين سابقا وهما: الزمن والخطر.  

 Profitability( ومؤشر الربحية )Net Present Valueطريقة صافي القيمة الحالية ) 

Index( ومعدل العائد الداخلي )Internal Rate of Return كلها طرق تأخذ البعد )

البعد الثاني وهو الخطر. وإلدخال   تراعي ، لكنها البعين االعتبار -الزمن- األول

عنصر الخطر، يتم إجراء تعديالت على الطرق السابقة، أو استخدام طرق أخرى  

يمكن إدخال الخطر في التدفقات   كتحليل السيناريوهات وأسلوب الخيارات الحقيقية.

ويمكن  (، Certainty Coefficientل التأكد )عادِّ النقدية من خالل أسلوب معامل م  

 Riskإدخاله في معدل الخصم من خالل استخدام معدل الخصم المعدل وفق الخطر )

Adjusted Discount Rate: RADR  كما يمكن إدخاله في كل عناصر المشروع ،)

االستثماري )تكلفة المشروع، معدل الخصم، تدفقات المشروع...( من خالل 

 (. Sensitivity Analysisسية )( وتحليل الحساMonte Carlo Simulationالمحاكاة )

وسأشرح ابتداء كيف تؤدي الطرق التقليدية والتي تغفل القيمة الزمنية للنقد إلى اتخاذ 

 قرارات خاطئة في مجال االستثمار. 

االستثمار بحسب تعريفه هو تضحية آنية من أجل عائد مستقبلي. هذا يعني أن هناك  

. هذه العوائد هي تدفقات ستثماري من المشروع اال تحدث أن عوائد مستقبلية يمكن 

نقدية لها خاصيتان: أنها تحدث في المستقبل كما أنها غير مؤكدة أي تنطوي على 

من درس المالية أنه يصعب تقدير جدوى مشروع   كليعرف  درجة من المخاطر.

مليون دوالر، بينما تكون تدفقاته خالل السنوات العشرة القادمة  1ننفق عليه اآلن 
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، يعتبر هذا المشروع مجديا، ألنه وفقا لمبدأ التكلفة  محاسبيا لفا سنويا. أ 120هي 

يعترف ال بالقيمة الزمنية للنقد وال بالخطر، فإن عائد المشروع  ال التاريخية والذي

 ألف. 200مليون أي ربح صاف مقداره  1.2هو  

نة مثال  في نهاية السنة الثاميحدث ألف دوالر  120 قدره تدفق نقدي لكن: هل قيمة

)وقد سبق شرح  ألف دوالر اآلن؟ الجواب: ال 120 يمةهي نفس قة أو العاشر

 المبررات العلمية والنفسية والمنطقية لذلك(.

  100ن )أ( و)ب(، لهما نفس التكلفة الرأسمالية: يلنفترض اآلن أن لدينا مشروع 

 ألف، والتدفقات النقدية السنوية لكل منهما يوضحها الجدول التالي: 

 

 4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  السنوات

التدفق 

 النقدي

 20 30 40 50 )أ(

 50 40 30 20 )ب( 

 

 وألن موارد الشركة محدودة، فهي تبحث عن أفضل فرصة بين البديلين المتاحين. 

، فكل أية إمكانية لتفضيل أحد المشروعين، بل تجعلهما متساويين  المحاسبةال تتيح  

. لكن ألن علم المالية يأخذ ألفا 140ألف ومجموع عوائده  100مشروع تكلفته 

باالعتبار القيمة الزمنية للنقد، وتكلفة الفرصة البديلة ودرجة الخطر التي ينطوي  

يسمى بمعدل الخصم،  عليها كل مشروع، ويحول هذه المعلومات بشكل كمي فيما

 فإن قرار المفاضلة سيكون رشيدا وسليما.  

فإننا  وانطالقا من المشروعين السابقين، ، المعادالتلتبسيط الفكرة دون الدخول في 

  ثم  ألف 50خالل أول سنتين على ألف اآلن، وحصلت  100نقول: لو أنفقت مبلغ 

 ألفا في أول سنتين. 30ألفا و  20، فذلك بكل تأكيد أفضل من الحصول على ألفا 40

نهاية المشروع    االسمية ستتساوى معبالقيم  النقدية  التدفقات  مجموع  وبالرغم من أن  

، إال أن التفضيل يظل لصالح التدفقات النقدية الكبيرة  ألفا( 140)مجموع كل منهما 

 التي تحدث في أقرب وقت، لسببين: 

درجة التأكد، فالمستثمر  كلما اقترب الوقت المتوقع لحدوث التدفق، زادت  -

بعد سنتين، وكلما   دقة التنبؤبإمكانه التنبؤ بدقة بالتدفقات بعد سنة، وتقل 
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أوغل االستثمار في الزمن، قلت الدقة، بمعنى آخر ازدادت درجة عدم 

 اليقين )الخطر(. 

بإمكان المستثمر استثمار المبالغ الكبيرة المحصلة في أوقات قريبة   -

ي حين أن المبالغ المتأخرة تقل مدة استثمارها للحصول على عوائد، ف

، فلو افترضنا أن بإمكان الشركة إعادة استثمار التدفقات وبالتالي يقل عائدها

%، فهذا يعني أنها ستحصل  10النقدية التي تحصل عليها بعائد سنوي قدره  

دوالر في   2000في حالة المشروع )أ( و  5000على عائد سنوي قدره 

 ب(. حالة المشروع )

ويتضح مما سبق أن من يزعم أن مبدأ الخصم يتنافى مع مبادئ االقتصاد اإلسالمي، 

وأنه ال يجب أن تؤخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود عند اتخاذ قرارات 

االستثمار قد جانبه الصواب، إذ أن مبدأ الخصم يؤدي إلى التخصيص األمثل لرأس 

 المال.

 

 تقييم األصول:. 2.3
أهم مبادئ التقييم في المجال المالي أن قيمة األصل تساوي القيمة الحالية  من 

 للتدفقات النقدية التي تحدث من ذلك األصل. ويتم التعبير عنها بالمعادلة التالية: 

𝑃𝑃0 =∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡
(1 + 𝑅𝑅)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1
 

 حيث: 

(𝑃𝑃0 القيمة الحالية لألصل :) 

(𝐶𝐶𝑡𝑡( العائد المتوقع في الفترة :)𝑡𝑡) 

(𝑅𝑅:) د المطلوب من طرف المستثمر معدل العائ 

(𝑛𝑛مدة االحتفاظ باألصل المالي :) 

يحدد النموذج األساسي لتقييم األسهم والسندات قيمة السند، السهم الممتاز والعادي  

في الوقت الحالي. ويتضمن النموذج العوائد المتوقعة على األصل، توقيتها، ودرجة  



القيمة الزمنية للنقد في التمويل ا�سالمي

 

القيمة الزمنية للنقد في التمويل ا�سالمي

 

22
 44 من  21 صفحة 

عكس في معدل العائد المطلوب من والتي تن  الخطر )عدم التأكد( التي تنطوي عليها

 .طرف المستثمر

لى كل أنواع األصول: حقيقية كانت أو مالية.  نموذج تقييم األصول أعاله عوينطبق  

ويستخدم هذا المبدأ في تقييم األصول الحقيقية والمالية وحتى المعنوية. لنستخدم  

بحسب تعريفه عبارة  (. والسند Bondأسهل ورقة مالية يمكن تسعيرها وهي السند )

، يلتزم فيها بدفع فوائد دورية )سنوية أو نصف  اعن وثيقة تثبت دينا في ذمة مصدره

سنوية( على قيمة الدين ثم رد قيمة الدين )االسمية( عند استحقاق الدين. يعتبر السند 

سهل التسعير مقارنة باألدوات المالية األخرى ألننا نعلم يقينا مدة السند )مدة 

اق( والتدفقات النقدية الدورية الناتجة عنه )وهي حاصل ضرب معدل االستحق

 الكوبون بالقيمة االسمية للسند( فضال عن قيمة االسترداد التي هي القيمة االسمية. 

دوالر ومدة   1000الذي قيمته االسمية    (XYZلنفترض أنني اكتتبت في سند شركة )

دفعات سنوية. مثل  مع % 4ند(  سنوات ومعدل الكوبون )سعر فائدة الس 5استحقاقه 

أي مستثمر، فإن قرار االستثمار في السند )االحتفاظ به والحصول على الفوائد 

الدورية( يعتمد على جدواه مقارنة بالمشروعات األخرى المتوفرة بالسوق، وهذا 

 أهم عنصر مؤثر في سعر السند.

%  6 اقدره لنفترض أن البنوك أصبحت تمنح فوائد على الودائع طويلة األجل

سنويا، فإن ذلك سيجعل استثماري في السندات غير ذي جدوى، وسيكون قرار  

، وألن  )ألودع محصلته(  تحويل استثماراتي إلى وديعة أفضل، وبالتالي فسأبيع السند 

كل المستثمرين لديهم نفس المعلومة حول توفر استثمار بديل أفضل من السندات، 

( وهو ما يؤثر على قيمة السند XYZ) فإن موجة من البيع ستكون مصير سند 

ما الذي يعنيه ذلك؟ أو ما الذي حصل؟ في   )سعره(، وسنبيعه بكل تأكيد بخسارة.

الحقيقة أن ظهور فرصة جديدة يعني أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين قد 

تغير )وهو هنا نفسه معدل الخصم( ليصبح هو تكلفة الفرصة البديلة )أفضل فرصة 

% وانعكس ذلك سريعا على قيمة السند. لقد ساهم  6حاليا في السوق( أي  متوفرة

تعديل معدل الخصم في توجه استثماراتي نحو أفضل المشروعات المتوفرة في  

 السوق، وهذا ما يؤكد مرة أخرى أهمية ودور معدل الخصم في تخصيص األموال. 
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 . معدالت الخصم، كفاءة السوق واألسعار:3.3
النظرية المالية السوق هو فضاء واحد متجانس، وعلى ذلك تفترض النظرية أن  في  

حركة األموال بين القطاعات المختلفة تتم بشكل سلس ومرن، ودونما أية قيود ودون  

(، وكل القطاعات ضمن النظام المالي هي كتلة واحدة.  Frictionsوجود احتكاكات )

(، والمستثمرون يدركون ذلك efficientالسوق يوفر المعلومات بسرعة ودقة )

األسعار هي التي تحدث التوازن في السوق، ولو    ( في قراراتهم.Rationalوعقالء )

حاولت جهة معينة كسر قوة السعر، فستكون حتما خارج السوق. مثال ذلك أن 

%، سيكون فاشال، إذا كان سعر الفائدة لدى البنوك  4إصدار سندات بفائدة سنوية 

%، 7ما بافتراض ثبات درجة الخطر(، ولو أصدرت السندات بفائدة % )دائ6

فالحاصل أن أسعار السندات سترتفع أو أن الفوائد لدى البنوك سترتفع، وهنا تظهر  

آلية السعر في إحداث التوازن، وكذلك لو حدث وأن صارت أسعار فائدة البنوك 

 سندات، وهكذا.%، فسيتم حدوث تصحيح أو توازن من خالل انخفاض أسعار ال8

، ولديه نظم دفاع قوية أشبه ما تكون بجهاز المناعة لجسم  إن السوق نظام جد محكم

إذا االنسان، ولهذا فإنه في كثير من الحاالت ال يسمح بدخول الغرباء عنه، إال 

ضعوا لضوابطه، ومثال ذلك أنك لو قررت تحديد عوائد أدوات ستطرحها في خ

في السوق، فإنك قد حكمت على نفسك بالفشل، ألن  السوق، أقل من تلك المتوفرة 

لنفترض أن شركة أرادت استخدام سندات دين لتمويل    السوق سيمنعك من الدخول.

% سنوي، غير 5مشروع استثماري، والستقطاب المال، فقد أعطت الممولين عائدا  

  وبافتراض أن درجة الخطر ثابتة لكل البدائل  %. 8أن تكلفة الفرصة البديلة هي 

المتاحة في السوق، فإنه في هذه الحالة يستحيل على الشركة الوصول إلى هدفها من  

الحصول على التمويل من السوق، وبمعنى آخر أن السوق منعها من الولوج. والحل 

الوحيد ليسمح لها بالدخول هو الخضوع لضوابط السوق )وهي ضوابط غير مكتوبة  

أي يجب أن تعطي للممولين عائدا ال   وغير مرئية ويمكن أن تتغير في أي لحظة(،

 يقل عن تكلفة الفرصة البديلة.

لنفترض أن الشركة استطاعت الدخول بعدما أعطت للممولين عائدا يساوي نفس  

%(، ثم حصل ارتفاع في تكلفة الفرصة البديلة )أي ارتفعت 8تكلفة الفرصة البديلة )

ضا ستخضع الشركة بغير  عوائد المشروعات األخرى البديلة(. في هذه الحالة أي
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إرادتها لقوة السوق، وسيظهر ذلك في تخلي الممولين عن سندات الشركة والتي  

% ليتجهوا نحو المشروعات البديلة، وسيظهر أثر ذلك سريعا  8تعطيهم عائدا قدره  

وخالصة ما سبق، أن عمل   .2على القيمة السوقية لسند الشركة، والذي سينخفض 

ثمارات هو مثل عمل السعر في سوق السلع والخدمات، معدل الخصم في سوق االست

 ووظيفته هي التخصيص األمثل للموارد المالية.

 

  

 
في الحقيقة هذا أحد أسباب ابتكار سندات ذات فائدة متغيرة والسندات القابلة لالستدعاء، فالشركة إن وجدت أن   2

 قوم فورا باستدعاء السندات.تكلفة التمويل بالسند أعلى من مصادر التمويل األخرى، فإنها ت
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 . قيمة الزمن في االقتصاد اإلسالمي: 4
 

 . مبدأ الحسم في االقتصاد اإلسالمي1.4
من الدراسة.   الجزء الثانيتفضيل الحاضر على المستقبل في    دأسبق اإلشارة إلى مب

في الحقيقة يوجد كم كبير من األدلة في التراث الفقهي اإلسالمي التي تؤيد فكرة  

الفرق بين القيم الحالية والقيم المستقبلية. يقول الشافعي: )الطعام الذي إلى األجل 

)المؤجل أنقص من  ، ويقول: القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى األجل البعيد(

وللعلماء    قال إمام الحرمين: )الخمسة نقداً تساوي ستة مؤجلة(، كما  ية(الحال في المال

بداية المجتهد ن( ]للزمان مقدار من الثمأقوال أخرى كلها في نفس المعنى كقولهم: )

، وسيأتي شرح استخدام بعض العقود إلثبات مبدأ الخصم في االقتصاد [108/ 2

 اإلسالمي. 

علماء والباحثين في االقتصاد اإلسالمي  في الدراسات المعاصرة، نجد بعض الو

 ما يلي: التي وقفت عليها  يقرون مبدأ الخصم، ولعل من أبرز الدراسات 

،  االقتصاد اإلسالميالربا والحسم الزمني في  (.  1986المصري، رفيق يونس ) -

 ، المملكة العربية السعودية. دار حافظ، جدة

، مجلة المال اإلسالمالحسم الزمني في (. 1985المصري، رفيق يونس ) -

 . الخرطوم االقتصاد،و

تخصيص الموارد الرأسمالية والكفاءة، (.  2012الزرقا، محمد أنس مصطفى ) -
، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: والنمو، في اقتصادي ال ربوي إسالمي

 (.2) 25االقتصاد اإلسالمي،  

نظرية الحسم الزمني في االقتصاد (. 2010) غيث، مجدي علي محمد  -
 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فرجينيا. ، اإلسالمي

 

 أدلة قيمة الزمن في عقود التمويل اإلسالمي:. 2.4
إن المتتبع لعقود المعاوضات في االقتصاد اإلسالمي، يجد الكثير من التطبيقات التي 

وعدم التأكد، فإننا سنستخدم العقود   وألن الخصم يتعلق بالزمن تؤيد مبدأ الخصم، 
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اآلجلة أي العقود التي تنطوي على أجل لتسويتها، ومن أمثلتها: البيع اآلجل وبيع  

 السلم.

في البيع اآلجل، يتم استالم األصل حاال وتأجيل تسليم الثمن، أما بيع السلم فهو عكس 

. م األصل )الموصوف(البيع اآلجل، إذ يتم فيه دفع الثمن حاال )كامال( ويتأجل استال

 ويتجلى أثر الخصم في كال العقدين على النحو التالي: 

سعر البيع المؤجل أعلى من سعر البيع الحال، وهو من األمور    في البيع اآلجل: -

التي تقرها الشريعة اإلسالمية، إذ يبيع البائع سلعة بألف حاال، لكنه يبيعها بألف 

ما يشترط في األمر هو التحديد وعدم ومئة إذا كانت مؤجلة أو مقسطة. كل 

، فالبائع إذا خصم قيمة البيع اآلجل )السعر األعلى(  زيادة الربح بزيادة األجل

 سيحصل على قيمة السعر الحاضر.

ً  فإن المشتري يدفع للبائع حاالً  :في بيع السلم - عادة ما يكون أقل من السعر   ثمنا

،  والفرق بينهما هو الربح )المتوقع( اآلجل )المتوقع( للسلعة عند تاريخ االستالم،  

بمعنى آخر أن المشتري )المسلم( قام بخصم القيمة المستقبلية للحصول قيمة  

 حالية )وهي ما سيدفعه اآلن(.

في كلتا الحالتين السابقتين، كانت القيمة المستقبلية أكبر، وذلك دليل آخر على منطقية  

 ل: ة األصالتفضيل الزمني وأن للزمن قيمة هي جزء من قيم

 

 المستقبل   الحاضر العقد

 نقدا  1100  1000سلعة قيمتها   البيع اآلجل 

 1000سلعة قيمتها    نقدا  1000 السلم

 

المشترين سلما لديهم  إنوكل ما علينا القيام به هو عملية حسابية بسيطة، فإذا قلنا 

دينار مع توقعهم أن ما سيحصلون عليه من سلع عند التسليم   1000االستعداد لدفع 

 دينار، فسيكون لدينا معدل خصم يحسب على النحو التالي:  1100ستكون قيمتها 

𝑟𝑟 = 1100 1000⁄ − 1 = 10% 
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تزيد  %  10وكذلك الحال بالنسبة للبيع اآلجل، فإذا كان الباعة يبيعون باألجل بنسبة  

 عن السعر الحال، فيكون هو ذلك نفسه معدل الخصم.

 كيف يمكن تقدير القيمة السابقة؟ 

بالنسبة للبائع في البيع اآلجل والذي تتوفر لديه كل المعلومات عن السوق، فإنه  

يعتبر عدم حصوله على النقد اآلن )كنتيجة للبيع الحال( فرصة ضائعة، ونكون هنا  

سيبحث التاجر عن أفضل فرصة متاحة في السوق   .أمام تكلفة الفرصة البديلة

الخطر الخاص به( والذي كان سيستثمر فيه أمواله لو توفرت  /)ضمن إطار العائد 

%.  10له حاال. سنفترض أنها صندوق استثماري أو ربما مشروع آخر عائده 

ستكون هذه هي أقل عائد يتوقعه، وهو نفسه معدل الخصم الذي يستخدمه لتحديد  

 زمن على المبالغ التي يتعامل بها )أخذا وعطاء(.قيمة ال

نفس الشيء ينطبق على المشتري في حالة عقد السلم، فهو يدفع )يضحي( بمبلغ من  

المال حاال. سيكون التساؤل األهم بالنسبة له هو: ما هو أقل عائد سأحصل عليه لو  

ار استثمرت هذا المال اآلن في المشروعات األخرى المتاحة )ضمن نفس إط 

، ولنفترض أنه بدال من دفع هذا المال للمسلم إليه )البائع( العائد/الخطر الخاص به(

 %. 20كان لديه فرصة هي استثمار أموال في مشروع يدر عليه عائدا قدره 

في عقد السلم، فإن البائع سيحدد كمية من سلعة يتم تسليمها مستقبال، وبما أن لدى  

أشهر(، فإنه   6ألف )بعد    100بل، ولنفترض أنها  المشتري تقديرا لقيمتها في المستق

سيقوم بعملية خصم هذه القيمة للوصول إلى المبلغ الذي لديه االستعداد لدفعه اآلن 

مقابل الحصول على السلعة مستقبال. الحظ أن تلك القيمة تنطوي على درجة عالية  

عكس  من المخاطرة، وهو ما ينعكس على قيمة معدل الخصم )سيكون مرتفعا لي

 .درجة الخطر العالية(
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 هل معدل الخصم مرتبط بالقروض بفائدة؟. 3.4
للتبسيط  . إن مبدأ الخصم الزمني ليس مرتبطا بالضرورة بالقروض والفائدة

 سنفترض أن السائد هو حالة التأكد التام أي ال يوجد أي خطر.

وتتوقع أن يدر  مليون لاير،    1شركة ترغب بالدخول في مشروع استثماري، يكلفها  

%(. هل هذا المشروع جيد 10ألف لاير بعد سنة )معدل عائد  100عائدا قدره 

 للشركة؟

لكن في الواقع، فإن  إذا كان هذا هو المشروع الوحيد المتاح، فهو مشروع جيد.

السوق به عشرات المشروعات بل ربما آالف. إذا وجد من بين تلك المشروعات 

%(، صار المشروع األصلي  15لف )معدل عائد أ 150مشروع يدر عائدا قدره 

%  10أموالها في مشروع بعائد  الشركة  تستثمر    هل من الحكمة أن  للشركة غير جيد.

ويتنافى مع مبادئ   %؟ سيكون ذلك نوعا من السفه 15  هويوجد مشروع مماثل عائد 

 االستثمار. 

 ما الذي تفعله الشركة لتصحح وضعها عند اختيار المشاريع؟ 

ألف التي ستحصل عليها الشركة تعتبر في حقيقتها أقل،  100السابق،  في المثال

بمعنى آخر: منفعتها ستقل، ولتصبح قرارات الشركة سليمة )ماليا ومنطقيا وبديهيا(،  

فإن عليها أن تنظر إلى المشروعات البديلة، وتأخذ أفضل مشروع بديل متوفر )وهذا 

 رحه(، بمعنى آخر: ما نسميه: تكلفة الفرصة البديلة، وقد سبق ش

لاير مستثمر في  1بينما كل ، لاير 1.1لاير نستثمره في مشروعنا يعطينا:  1كل 

نستخدم هذا . % 15معدل الخصم هنا هو . لاير 1.15المشروعات البديلة يعطينا: 

 المعدل بطريقتين: 

(، Compoundingاالنتقال من الحاضر إلى المستقبل، وهذا يسمى: التركيب ) .1

لاير يجب أن ينمو )أي يزداد من خالل االستثمار( ليصبح بعد  حيث كل واحد 

 لاير أو أزيد.   1.15سنة 

االنتقال من المستقبل إلى الحاضر، وهو الغالب، ذلك أن الموازنة الرأسمالية   .2

للمشروع )وهي تتم باستخدام المبادئ المحاسبية التي ال تعترف بمبدأ القيمة  

لمستقبلية، فإننا نقوم بتحويل تلك التدفقات الزمنية للنقود( تعطينا التدفقات ا
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المستقبلية إلى تدفقات حالية، يتم ذلك باستخدام معدل الخصم، وتسمى هذه 

 (Discountingالعملية الخصم )

الحظ أن التحليل السابق ليس له عالقة بالقروض بفائدة، بل يتعلق األمر بمشروعات 

نافى مع مبادئ االقتصاد اإلسالمي،  استثمارية حقيقية، ما يجعل مبدأ الخصم ال يت

بل على العكس من ذلك، فهو يساعد على توجه المال نحو أفضل االستثمارات )من 

 حيث العائد(، وهو مطلب مشروع بل تحث عليه الشريعة اإلسالمية. 

وقد يكون تحفظ بعض المتخصصين والباحثين في مجال االقتصاد اإلسالمي على  

د هو ربطهم بين مفهوم القيمة الزمنية ونظام الفائدة، وهذا فهوم القيمة الزمنية للنقم

مجانب للصواب، والصحيح هو أن إحدى تطبيقات مفهوم القيمة الزمنية  في الحقيقة  

للنقود تتم في مجال القرض. وألن االقتصاد اإلسالمي ينظر للقرض على أنه عقد 

المستقبلية( أو الخصم  تبرعي، فإن ذلك يجعل استخدام مبدئي التركيب )لحساب القيم  

، بينما استخدام مبدأ الخصم في )لتحديد القيمة الحالية( محرما في مجال القرض 

 عقود التمويل واالستثمار هو مبدأ ال إشكال فيه.
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 لماذا ال ينطبق الحسم على القروض؟. 4.4
قد يقول قائل، مادام أن الخصم الزمني والقيمة الزمنية للنقد مبدأ سليم حتى في  

، فلماذا يحّرم القرض بفائدة وهو قائم على نفس خال من الفائدة اقتصاد إسالمي

آالف ألني عندما أخصم   110المبدأ، فالمقرض يقول للمقترض: ترد لي بعد سنة 

، أو بطريقة أخرى:  ألف 100هذا المبلغ بتكلفة الفرصة البديلة، ستكون قيمته اآلن 

  100أقرضك أن فإنني لن أقبل بأقل من  %،10إذا كانت تكلفة الفرصة البديلة هي  

آالف، وإال فاألفضل أن استثمر أموالي في  110ألف اآلن على أن تعيدها لي 

 وجواب ذلك من وجهين: ، مشروعات أخرى

وعقود التبرع  القرض في اإلسالم هو من قروض التبرع واالرتفاق، أن  أولهما

وليس الربح، ورأي الشرع في  كلها عقود ال يمكن التربح منها، إذ هدفها اإلحسان 

هذه العقود مطرد، فاألجر على الكفالة محرم، والمنفعة مقابل القرض محرمة،  

 على الوديعة وغيرها.  األجركذلك و

في الربا يقول المقرض "(، حيث يقول: 2020السويلم: أشار إليه ) ثانيهما

للمقترض: سأعطيك مئة وتردها لي بعد سنة. ولكني أرى المستقبل صغيراً وضئيالً  

وليس مئة، ألني إذا حسمت    110مقارنة بالحاضر، ولهذا ينبغي أن تردّ لي بعد سنة  

تطبيق    هلولكن    وبهذا يكون العقد عادالً بالنسبة لي.  مئةالمئة وعشرة تصبح قيمتها  

كٌر على المقرض؟ أم يحق للمقترض أن يطبقالحسم ال عند   هو أيضاً؟ هزمني حِّ

األجل سيطبق المقترض الحسم الزمني على الماضي كما طبقه المقرض على  

المستقبل. وهذا مقتضى العدل بين الطرفين. ماذا يحصل إذا طبق المقترض الحسم  

راها  أأنا اآلن  قبل سنة، و  مئةالزمني على الماضي؟ سيقول للمقرض: اقترضت  منك  

فإذا كان من حق المقرض أن يطالب  بل تسعين. مئة. ولذا لن أرد لك 90تعادل 

بفائدة عند إنشاء القرض بحجة أن المستقبل أقل قيمة بالنسبة له من الحاضر، فإن 

من حق المقترض أن يحتج بالمنطق نفسه حين السداد، بحجة أن الماضي أقل قيمة  

أولى بالحسم ألن الماضي ال يمكن أن يعود، فحسمه من الحاضر. بل إن المقترض 

فاعتبار القيمة المادية للزمن في القرض ال    آكد من حسم المستقبل الذي سوف يأتي.

بد أن يؤدي إلى تناقض مصالح الطرفين، ألن المقترض ال تطيب نفسه بسداد رأس 

يح رغبة  المال بل أقل، والمقرض ال تطيب نفسه إال بأكثر من رأس المال. فترج
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أحد الطرفين على رغبة اآلخر يعني بالضرورة أنه يكسب على حساب اآلخر، وهذا 

هو الظلم. ولذلك منع القرآن الزيادة والنقص معاً، وأوجب رد القرض بقدر رأس 

(. فاالعتبار  279المال بال زيادة وال نقص: ﴿ال تَظلمون وال ت ظلمون﴾ )البقرة، 

الح الطرفين ولذلك ال مفر من تحويل القرض  المادي للزمن يؤدي إلى تنافر مص

إلى عملية غير ربحية، ألنه في هذه الحالة يمكن تعويض كال الطرفين معنوياً من 

 ."خالل األجر والثواب والحمد والثناء 

( يؤكد ما سبق، 2012الزرقا: ولعل تعبيرا اقتصاديا بديعا لتحريم الفائدة أورده )

التسعير التشريعي يفرض سقفا هو الصفر على سعر  وهو قوله: )ضرب من 

القروض(، وهذا التعريف تماشيا مع تعريف االقتصاديين للفائدة بأنه ثمن يدفعه 

 المقرض للمقترض مقابل المال.

 

 :خال من الفائدةتكلفة رأس المال في اقتصاد . 5.4
المال )حقوق  من الناحية العملية، ال يمكن تصور شركة تعتمد فقط على رأس 

الملكية( في تمويل استثماراتها. فالدين في عالم المال واألعمال ضرورة ال بد منها، 

ثبت أن الدين ضرورة أنه قد يحين موعد دفع تنشأ بالضرورة، وأبسط مثال ي  

فتظهر في  دون أن يتم دفع تلك االلتزامات، الرواتب أو سداد الضريبة )أو الزكاة(

. وهذا المثال فقط للتوضيح، ألن هذا النوع من الديون  (رات متأخديون )  ذمة الشركة

يعتبر قصير األجل، في حين أن تمويل مشروعات الشركة )وهو ما له عالقة  

بموضوع تكلفة رأس المال( إنما هو مصادر التمويل طويلة األجل )السندات، حقوق  

 الملكية...(.

: )السيناريوهات(   من الحاالت وكما هي عليه العادة في علم المالية، سنأخذ مجموعة  

األطراف والوسط. سيكون الطرف األول هو الحالة التي تعتمد فيها الشركة فقط 

على الديون، والطرف الثاني هو الحالة التي تعتمد فيها الشركة فقط على الملكية،  

والوسط بينهما هو مزيج مختلط بين الدين والملكية وهي الحالة الغالبة والطبيعية،  

وسنحلل فيما يلي كال    ن أن الحالتين األوليين غير متصورتين في علم المالية.في حي

 الحاالت الثالث: 
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 الحالة األولى: التمويل بالديون . 1.5.4

في التمويل التقليدي، فإن التمويل بالدين يكون في شكل قروض مصرفية )طويلة  

 األجل( وسندات.

الفوائد. في مثل هذا االقتصاد ال  لنفترض أن شركة تعمل في ظل اقتصاد خال من 

يمكن تصور وجود قروض بفائدة، وكذلك لن تكون هناك قروض بدون فائدة 

)قروض حسنة(، ألن هذه األخيرة ال يمكن أن تكون مصدرا للربح، وبالتالي فال  

يتصور أن البنوك اإلسالمية وهي مؤسسات تهدف الربح يمكنها منح قروض خالية  

ستكون مصادر التمويل قائمة على عقود التمويل اإلسالمي  من الفائدة للشركات. 

االستثماري )الربحي( والتي تشمل التورق والسلم والمرابحة واالستصناع  

 واإلجارة. 

 

 الخصوم األصول 

 أصول متداولة 

 أصول ثابتة 

 خصوم متداولة 

 ديون 

 

يمكن أن يكون  في اقتصاد خال من الفائدة، التمويل عن طريق الديون ال كذلك فإنه 

طويلة األجل. تتوفر في التمويل اإلسالمي   )المصرفية( بالسندات وال بالقروض 

التورق من خالل  أي طرق كثيرة للتمويل عن طريق الدين، أهمها التورق )

المرابحة(، ومحصلته هي ذات محصلة الدين بفائدة، وإن اختلفا في اإلجراءات 

 التطبيقية وفي الحكم الشرعي لكليهما. 
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 : التمويل بالملكية الثانيةالحالة . 2.5.4

 الخصوم األصول 

 أصول متداولة 

 أصول ثابتة 

 خصوم متداولة 

 حقوق ملكية 

هو المقابل للتمويل  )األسهم( في اقتصاد خال من الفائدة، فإن التمويل بالملكية 

ويوضح التطبيق على فترة زمنية طويلة نسبيا أنه التمويل بعقد مشاركة  بالمشاركة.  

أو مضاربة ليس ممكنا إال بشكل استثنائي، النطواء العقدين على درجات عالية من  

وإذا افترضنا أن كل هيكل رأس مال الشركة يعتمد على التمويل بالملكية، الخطر. 

ا تكلفة حقوق الملكية. ولحساب  هذه الحالة تكون تكلفة رأس المال هي نفسه ففي

فيمكن استخدام النماذج القائمة على خصم التدفقات تكلفة التمويل بحقوق الملكية، 

 النقدية والتي جرى االتفاق سابقا على أنها ال تتنافى مع ضوابط االقتصاد اإلسالمي: 

سهم  تختلف في فرضياتها، مع العلم أن تقدير تكلفة األ فهناك الكثير من القوانين،

يعتبر أصعب مصادر التمويل تقديرا، حيث يصعب التعرف على التوزيعات التي  

 سيحصل عليها السهم وإن كان ستحصل أم ال. 

 

 الحالة الثالثة: التمويل بالديون والملكية. 3.5.4

 الخصوم األصول 

 أصول متداولة 

 أصول ثابتة 

 خصوم متداولة 

 ديون 

 حقوق ملكية 

في هذه الحالة عادة ما يكون تمويل المؤسسة مستندا إلى كل من الملكية والديون. 

 Weighted Averageهي نفسها التكلفة المتوسطة المرجحة )  تكون تكلفة رأس المال

Cost of Capital .) 
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 تكلفة رأس المال في اقتصاد خال من الفائدة:حول حساب مسألة . 6.4
تكلفة رأس المال والتي قد تمثل معدل الخصم الذي قد لشرح كيف يمكننا حساب 

 تستخدم الشركة لخصم تدفقاتها النقدية المستقبلية، سنأخذ المثال التالي: 

، ويتوقع أن  درهممليون  20تنوي شركة )النماء( تنفيذ مشروع برأس مال قدره 

ة إلى %. من أجل تدبير رأس المال، لجأت الشرك9يكون العائد على هذا االستثمار  

 مصادر التمويل التالية: 

مليون  12تمويل عن طريق التورق من أحد المصارف المحلية قيمته:  (1)

% سنويا، والرسوم  2.75سنوات وهامش الربح للمصرف:  5درهم لمدة 

 ألف درهم.  550اإلدارية 

للسهم الواحد،  درهم 100وقيمة اسمية  درهممليون  8أسهم عادية بقيمة  (2)

، % 2 للسهم، وتبلغ تكلفة اإلصدار درهم 9درها وتدفع أرباحا موزعة ق

 % )سنويا(. 3يتوقع أن ينمو الربح الموزع بنسبة كما 

 

 حساب تكلفة التمويل بالدين )التورق(:  •

 يمكن حساب تكلفة التمويل بالتورق باستخدام القانون التالي: 

 

𝐾𝐾𝑑𝑑 =
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹𝐼𝐼

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐼𝐼  

 

𝐾𝐾𝑑𝑑 =
550.000 + (2.75%× 14.000.000 × 5)

14.000.000
5  

 

𝐾𝐾𝑑𝑑 = 3.54% 

 

 حساب تكلفة التمويل بالمشاركة )األسهم(:  •

 ( باستخدام الصيغة التالية: 𝐾𝐾𝑒𝑒يتم حساب تكلفة السهم العادي ) 
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𝐾𝐾𝑒𝑒 =
𝐷𝐷

𝑃𝑃0(1 − 𝑍𝑍) + 𝑔𝑔 

(𝑔𝑔معدل نمو األرباح الموزعة :) ،(𝑃𝑃0)(: القيمة السوقية للسهم )السعر الجاري ،

(𝑍𝑍 :)نسبة تكلفة إصدار السهم ،(𝐷𝐷 .)(: الربح الموزع للسهم )بعد الضريبة 

𝐾𝐾𝑒𝑒 =
9

100 × (1 − 2%) + 3% 

𝐾𝐾𝑒𝑒 = 12.18% 

الوزن  القيمة  المصدر
التكلفة  تكلفته  النسبي 

 المرجحة 
الديون 
 % 2.12 % 3.54 % 60 12 )تورق( 

المشاركة 
 % 4.87 % 12.18 % 40 8 )أسهم(

 % WACC 7.00   20 رأس المال
 

 أقل من العائد المتوقع للمشروع   %(7)   التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المالوألن  

 ، فإن المشروع يعتبر مقبوال للشركة.  %(9)
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 : خاتمة. 5
المالية التقليدية   نفي كل متناولت الدراسة مفهوم الخصم واألسس التي يستند عليها،  

كما حاولت رفع اللبس الحاصل لبعض المهتمين باالقتصاد وعلم المالية اإلسالمية،  

ليس بالضرورة   بسعر الفائدةالمقصود  اإلسالمي بين مبدأ الخصم والفائدة، وتبين لنا  

ما يتبادر إلى األذهان من أنه الفائدة على القروض، بل له معان وإطالقات كثيرة  

ل الخصم، تكلفة الفرصة البديلة، تكلفة رأس المال، معدل العائد، معدل تشمل: معد 

في اتخاذ القرارات المالية واالستثمارية،   مبدأ خصم التدفقات النقديةيساعد  .النمو

وفي التخصيص األمثل للموارد المالية، إذ يقوم بتوحيد القيم من حيث توقيت حدوثها  

ودرجة الخطر التي تنطوي عليها، وهو بذلك يتوافق مع مبادئ االقتصاد اإلسالمي  

 وحسن استثماره.   المالبحفظ فيما يتعلق  

هو أخذ أهم متغيرين في علم المالية وهما: )الزمن   الخصمالهدف األساسي من مبدأ  

أو في تسعير  االستثمارية والخطر( بعين االعتبار سواء في تقييم المشروعات 

 األوراق المالية أو غيرها. 

مفهوم عام وشامل، وليس مصلحا له معنى واحد، لذا قد يكون هو   معدل الخصم

سعر الفائدة على القروض وقد يكون معدل عائد )في اقتصاد تقليدي أو اقتصاد  

ال   ؛ بعضهامعدل عائد على االستثمارات وقد يكون تكلفة فرصة بديلة أو  إسالمي(،  

 يتنافى ومبادئ االقتصاد اإلسالمي. 

غرضها الرئيس إدخال كل من  داة أو مؤشر أو وسيلة، أك معدل الخصميستخدم 

الخطر )عدم التأكد( والزمن في التدفقات النقدية المستقبلية لتعكس القيمة الحقيقية  

والحالية لتلك التدفقات، ولذا نجد أن معدل الخصم يدخل في كل أو معظم موضوعات  

ة وإطفاء القروض  المالي للمشروعات وتسعير األدوات المالي لتقييمالمالية: كا

  وتحليل األسواق المالية وغيرها.

على   الحكم الشرعي للفائدةلى مبدأ الخصم )ومعدل الخصم( يمكن أن ينسحب عال 

لالختالفات الكبيرة والجوهرية التي تم عرضها، كما ال يصح وصف ، القروض 

أو  بأنها أدوات أو معاييرطرق التقييم المالي للمشروعات وطرق التسعير وغيرها 

 طرق ربوية.  
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إن معايير التقييم المالي للمشروعات االستثمارية تقوم على مبدأ أساسي هو القيمة  

الزمنية للنقود أو بمعنى آخر قيمة الزمن، حيث تحاول أن تدخل هذا المفهوم في 

القيمة، وللزمن قيمة معتبرة في اإلسالم، لذا فمن المتعارف عليه مثال أن يتم بيع  

عر معين إذا كان حاال، فإن تم سداده مؤجال )أو مقسطا( كان بسعر أصل )سلعة( بس

، كما أن هناك الكثير من  أزيد من سعر البيع الحال، وال ينكر أحد مشروعية ذلك 

 األدلة التي تبين أن للزمن حظا من الثمن.

تقر مبادئ التمويل اإلسالمي كما تطبيقاته مبدأ القيمة الزمنية للنقد ومبدأ الخصم، 

كل من البيع اآلجل وبيع السلم يتجلى المبدآن بشكل واضح، وخالصة األمر أن    ففي

 الحاضر مفضل على الماضي وال بد من إجراء عملية الخصم الزمني لتتم المعاملة. 
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 المالحق: 
 (: التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال1ملحق )

 : قيمتها االسمية(تكلفة السندات في حالة إصدارها بخصم )أقل من 

في حالة إصدار السندات بقيمة أقل من قيمتها االسمية )أي بخصم( تحسب قيمتها  

(𝐾𝐾𝑖𝑖 :) 

𝐾𝐾𝑖𝑖 =
𝐼𝐼 + 𝐷𝐷

𝑛𝑛
𝑃𝑃 + 𝑃𝑃0
2

 

(𝐼𝐼( ،قيمة الفائدة :)𝐷𝐷 ( ،قيمة الخصم :)𝑛𝑛 ( ،عدد سنوات االستحقاق :)𝑃𝑃  القيمة :)

 (: القيمة السوقية للسند. 𝑃𝑃0االسمية للسند، ) 

 : حالة إصدارها بعالوة )أعلى من قيمتها االسمية( تكلفة السندات في 

في حالة إصدار السندات بقيمة أكبر من قيمتها االسمية )أي بعالوة( تحسب قيمتها  

(𝐾𝐾𝑖𝑖 :) 

𝐾𝐾𝑖𝑖 =
𝐼𝐼 − 𝐴𝐴

𝑛𝑛
𝑃𝑃 + 𝑃𝑃0
2

 

(𝐼𝐼( ،قيمة الفائدة :)𝐴𝐴( ،قيمة العالوة :)𝑛𝑛 ( ،عدد سنوات االستحقاق :)𝑃𝑃 القيمة :)

 القيمة السوقية للسند. (: 𝑃𝑃0االسمية للسند، ) 

 تكلفة األسهم الممتازة 

 ( على النحو التالي: 𝐾𝐾𝑝𝑝يمكن إيجاد تكلفة السهم الممتاز )

𝐾𝐾𝑝𝑝 =
𝐷𝐷
𝑃𝑃0

 

 حساب تكلفة السهم الممتاز مع تكاليف اإلصدار 

في الواقع، يترتب عن إصدار األسهم الممتاز تكاليف )تكاليف اإلصدار والعموالت(  

(𝑍𝑍 وفي هذه الحالة تصبح ت ،)  )كلفة السهم الممتاز )معدل العائد على السهم الممتاز

 كما يلي: 

𝐾𝐾𝑝𝑝 =
𝐷𝐷

𝑃𝑃0(1 − 𝑍𝑍) 
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 : تكلفة حقوق الملكية

يطلق على التمويل باألسهم العادية: التمويل عن طريق حقوق الملكية، غير أن  

 حقوق الملكية تشمل باإلضافة لألسهم العادية، األرباح المحتجزة. 

 ( باستخدام الصيغة التالية: 𝐾𝐾𝑒𝑒العادي ) يتم حساب تكلفة السهم 

𝐾𝐾𝑒𝑒 =
𝐷𝐷

𝑃𝑃0(1 − 𝑍𝑍) + 𝑔𝑔 

(𝑔𝑔 معدل نمو األرباح الموزعة :) 

(𝑃𝑃0 )(: القيمة السوقية للسهم )السعر الجاري 

(𝑍𝑍.نسبة تكلفة إصدار السهم :) 

(𝐷𝐷 .)(: الربح الموزع للسهم )بعد الضريبة 

باح الموزعة على السهم  قيمة السهم تعادل القيمة الحالية لألر)فرضيات النموذج: 

 معدل نمو األرباح الموزعة يظل ثابتا. ، لفترة غير محددة

 

 حساب تكلفة األرباح المحتجزة

 ( على النحو التالي: 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑒𝑒تحسب تكلفة األرباح المحتجزة )

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑒𝑒(1 − 𝑇𝑇)(1 − 𝑍𝑍) 
 معدل الضريبة على دخل األفراد. هو (𝑇𝑇)  حيث:

 

 :المرجحة لرأس المالحساب التكلفة المتوسطة 

 (.𝑊𝑊𝑆𝑆تحديد وزن كل مصدر من مصادر التمويل ضمن هيكل رأس المال )  -

 (.𝐾𝐾𝑆𝑆حساب تكلفة رأس المال لكل عنصر من عناصر هيكل رأس المال ) -

 نضرب وزن كل مصدر تمويلي في تكلفته، لنجد التكلفة النسبية.  -

ة لرأس نجمع التكاليف النسبية لنحصل على التكلفة المتوسطة المرجح -

 المال.

 يمكن التعبير عن التكلفة المتوسطة المرجحة لرأس المال: 
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𝐾𝐾0 = ∑ 𝑊𝑊𝑆𝑆 ∙ 𝐾𝐾𝑆𝑆

𝑛𝑛

𝑆𝑆
 

 

 السوق  (: نموذج2ملحق )

ويسمى كذلك بنموذج العامل الواحد ويتم اعتبار عائد السهم متغيرا تابعا لعائد  

تطبيق صريح ومباشر لنموذج االنحدار الخطي البسيط  في حقيقتهو هالسوق، و

 ويعبر عنه كالتالي: 

𝑟𝑟�̅�𝑗 = 𝑎𝑎j + 𝑏𝑏𝑗𝑗�̅�𝑟𝑀𝑀 + 𝑒𝑒𝑗𝑗 

 حيث: 

(𝑟𝑟�̅�𝑗( العائد التاريخي على السهم :)𝑗𝑗) ،(�̅�𝑟𝑀𝑀العائد التاريخي على السوق :) ،(𝑎𝑎j  :)

(: ميل أو معامل بيتا  𝑏𝑏𝑗𝑗)،  (  مع المحور الرأسي(𝑗𝑗العائد الثابت )حد تقاطع السهم ) 

 . ر الخطأ العشوائيا(: مقد 𝑒𝑒𝑗𝑗)، (𝑗𝑗للسهم )

 

 (CAPM(: نموذج تسعير األصول الرأسمالية )3ملحق )

يعتبر هذا النموذج اللبنة األولى في نماذج التسعير بشكل عام وهو قائم على مجموعة  

هذا  قنطلوي . كما أن له تطبيقات لكل من األصول الحقيقية والمالية ،من الفروض 

على أساس أن  ، حيث يقوم خاطرةمبين العائد وال النموذج من العالقة الطردية ما

ظمة )والتي تقاس عن طريق  تالمخاطر التي يتحملها المستثمر وهي المخاطرة المن 

ن يتحملها إال إذا كان في مقابل ذلك عائد يعوضه تحمل  أ ( ال يمكن (β)  معامل بيتا

ظمة فيمكن السيطرة عليها عن طريق  تمنالغير  ظمة. أما المخاطرتالمخاطر المن

 : ول األ :نئييعبر النموذج عن العائد المطلوب ألصل ما في جز التنويع الكفء.

 .األصلعالوة للمخاطر المصاحبة لهذا   :الثاني، العائد الخالي من الخطر

إن الحد األدنى لمعدل العائد المتوقع من قبل المستثمرين يجب أن يساوي معدل  

عالوة المخاطر    مضافا إليه( Risk free rate of returnالعائد الخالي من المخاطر ) 

(Risk Premium.) 



القيمة الزمنية للنقد في التمويل ا�سالمي

 

القيمة الزمنية للنقد في التمويل ا�سالمي

 

41
 44 من  40 صفحة 

معدل العائد المتوقع = معدل العائد الخالي من المخاطر + معامل بيتا السهم )معدل 

 معامل العائد الخالي من المخاطر(   –العائد المتوقع في السوق  

 : لرأسمالية تسعير األصول ا  فرضيات نموذج

 تباع األصول وتشترى بدون كلفة على عملية الشراء أو البيع كالعمولة -

 يستطيع المستثمر الشراء أو البيع بأي قيمة )حتى لو لاير واحد( -

 ال توجد ضريبة  -

 ال توجد سيطرة على السوق من قبل مستثمر  -

 يعتمد المستثمر في قراره على العائد والمخاطرة ومعامل االرتباط  -

 سريع أو البيع على المكشوف مسموح به البيع ال -

 المستثمر يستطيع أن يقترض ويقرض  -

 توقعات المستثمرين متجانسة -

 جميع األصول معروضة في السوق للبيع والشراء -

 وفيما يلي معادلة النموذج: 

 

𝑟𝑟𝑗𝑗 = 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅 + (𝑟𝑟𝑀𝑀 − 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅)ρJM (
𝜎𝜎𝐽𝐽
𝜎𝜎𝑀𝑀

) 

العائد )سعر الفائدة( الخالي  (: 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅)، (𝑗𝑗(: العائد المطلوب على السهم ) 𝑟𝑟𝑗𝑗) : حيث 

(: معامل االرتباط بين عائد السوق وعائد ρJM)،  (: عائد السوق𝑟𝑟𝑀𝑀) ،  من المخاطرة

(: االنحراف المعياري  𝜎𝜎𝑀𝑀) ،  (𝑗𝑗(: االنحراف المعياري لعائد السهم ) 𝜎𝜎𝐽𝐽)،  (𝑗𝑗السهم ) 

 ،لعائد السوق

ρJMالقيمة )  (𝜎𝜎𝐽𝐽𝜎𝜎𝑀𝑀) ( هي نفسها معامل بيتا )𝛽𝛽) 

 

 معامل بيتا(: 4ملحق )
بالسوق ككل )معامل بيتا ة مقارن)األصل( معامل بيتا مستوى تذبذب السهم يقيس 

 (.( 1) صحيحال يساوي الواحد السوق 
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 السهم كالتالي: ( 𝛽𝛽) ويمكن حساب بيتا 

𝛽𝛽 = ρJM (
𝜎𝜎𝐽𝐽
𝜎𝜎𝑀𝑀

) 

معامل االرتباط بين عوائد السهم وعوائد السوق * )االنحراف  معامل بيتا = 

 .المعياري لعوائد السهم / االنحراف المعياري لعوائد السوق(

 

 المراجحة نظرية تسعير(: 5ملحق )

م، وهي نظرية للتوازن  1977م ـ  1976قدَّمت هذه النظرية ستيفن روس بين عامي  

 جاءت  ،تحكم العالقة بين عائد الورقة المالية والمتغيرات المؤثرة على ذلك العائد 

هذا النموذج نطاق   وسعتسعير األصول الرأسمالية حيث ي استجابة لعيوب نموذج

 العوامل المؤثرة على عائد السهم ليشمل عوامل أخرى غير عائد السوق 

الرأسمالية وهي بشكل مبسط    األصولوتختلف فكرة هذا النموذج عن نموذج تسعير  

لمؤثر  ن التغير في عائد السهم الفعلي الذي يرجع لتغير العامل اأتقوم على افتراض  

 التغير  إلى  أدىهو التغير المتوقع في العامل والذي    األول  :على السهم يعكس جزئين 

الثاني فهو التغير الغير متوقع في العامل والذي تغير معه عائد  أما .في عائد السهم

السهم وهذا هو الجزء الهام، ويمكن بيان معادلة النموذج في أبسط صورة لها 

 : ي ولمتغير واحد هو عائد السوق كالتال
�̅�𝑟𝐽𝐽 = �̂�𝑟J + 𝑏𝑏J(r̅M − r̂M) + 𝑒𝑒J 

 حيث: 

(�̅�𝑟𝐽𝐽 ( العائد التاريخي على السهم :)𝐽𝐽)  ،(�̂�𝑟J  العائد المتوقع :) ( على السهم𝐽𝐽)  ،(r̅M :) 

مقدر الخطأ   (:𝑒𝑒J)،  (: العائد المتوقع على السوقr̂M)،  العائد التاريخي على السوق

 . العشوائي

وطبقاً لنظرية المراجحة، فإن األوراق المالية التي تتعرض للمخاطر بالتساوي لذات 

عر  العوامل، أي لذات المخاطر تحقق نفس العائد. وهو ما ي طلق عليه بقانون الس

الواحد. وإذا لم يحدث هذا تبدأ عملية المراجحة. تحدث المراجحة حينما يتوقع أن  

يقوم المراجحون باالندفاع لشراء الورقة ذات العائد المتوقَّع المرتفع، وبيع الورقة  

ذات العائد المتوقع المنخفض، ونتيجةً لذلك يرتفع سعر األولى، وينخفض بالتالي 
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د عنها، كما ينخفض سعر الورقة الثانية، ويرتفع بالتالي العائد  العائد المتوقع أن يتولَّ 

المتولِّّد عنها، ويستمر نشاط المراجحون على هذا النحو، إلى أن يتساوى عائد  

الورقتين، أي إلى أن تختفي أرباح المراجحة، ويتحقق التوازن في أسعار األوراق 

 المالية.
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