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Abstract 
The main aim of this research is to develop  Islamic Financial 
Indexes which valuates projects from economic perspective within 
Islamic rules.  
The researcher analyzed financial indexes in classical economics 
point of view and compare it with Islam conditions for knowing if 
they are acceptable in Islam. 
  The researcher found that the simple financial 
indexes like Internal Rate of Return ( IRR ) or Pay Back Period ( 
PBP) can be used  if the cash flaw or income are interest free .The 
research revealed   that there are indexes that can be used in Islam 
to discount cash flows as Weighted Average Cost of Capital  ( 
WACC ) and Rate of  Operational Income if unacceptable 
elements like risk free rate or interest income are eliminated. 
 The research recommended some solution to the problem 
of discount cash flows in the Islamic financial institutions.    

  :مقدمه
ي انه ينطلق من العقيدة اإلسالمية ونظرا الكلية إىل يتميز النظام االقتصادي اإلسالم       

 .مصاحل الفرد واتمع، وأنه نظام يصلح لكل زمان ومكان
ساد اتمعات اإلسالمية فتره زمنية  من ان النظام االقتصادي اإلسالميوعلى الرغم        
إطار نظريه اقتصادية مل وصياغتها يف إال أن القوانني االقتصادية اإلسالمية واستنباطها  طويلة

للجانب الفقهي الذي قدم على  يظهر اال يف العصر احلديث ألسباب تتعلق بالدور التارخيي
املتأخرة مما أدى إىل توقف  غريه من اجلوانب يف البداية واجلمود الذي أصابه يف العصور

سالمية ظهرت املالية اإل ومع بداية انتشار املؤسسات. حركة االجتهاد يف الفقه اإلسالمي
احلاجة إىل تفعيل دور الفقهاء واالقتصاديني املسلمني لتطوير اآلليات واألدوات االقتصادية مبا 

 .يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية
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زاد اهتمام املاليني واملصرفيني واحملاسبني واالقتصاديني بضرورة إجياد بـدائل  أن وبعد        
وحماسـبية   تطوير أساليب مالية ومصرفية إسالمية لالساليب املعتمدة على الفائدة الربوية مت

مية واصدار معايري للمحاسبة جديدة يف هذا اال ، ويدل على ذالك إنشاء املصارف االسال
واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية وانشاء شركات تامني اسالمية االمر الذي يتطلب يف 

ليب تساعد هذه املؤسسات يف تقييم املشروعات االقتصادية ارأيي املتواضع ضرورة اجياد اس
عتمد تال  شرات ماليةمعايري ومؤومن هذه االساليب اجياد  .ضمن أحكام الشريعة اإلسالمية

من التزام املشروعات باحكام الشريعة االسالمية يف احلصول على  تنطلقعلى الفائدة الربوية 
خريين زيـادة اعـداد   عقدين األيف ال  –واحلمد هللا  –التمويل ويف االستثمار ، وقد شهدنا 

سـام  صحاب املشروعات الذين يراعون حدود اهللا سـبحانه وتعـاىل قـي ممار   أاملدراء و
  .االقتصادية

جل أسالمية تلجأ الدوات التمويل االسالمي من إحىت ان هذا االلتزام جعل دوال غري        
جلب مدخرات املسلمني مثل جلوء والية ساكسوين الت االملانية وغريها من املدن االروبية 

  .لتمويل احتياجاا) مضاربة اسالمية ( مقارضة اىل اصدار سندات 

  طار العام للدراسةاإل - أوال

  :أمهية الدراسة  1-1
مهية هذه الدراسة من خالل تعرضها ملوضوع يهم املؤسسات املالية االسـالمية  أتنبع         

يهـتم هـذا   حيث . ويتناسب مع االقتصاد االسالمي يف ضوء املتغريات االقتصادية احلديثة 
حلكم على جـدوى  ا اعدة يفللمس اميكن استخدامه معايري ومؤشرات مالية البحث باجياد 

  .االقتصادية ضمن احكام الشريعة االسالمية  اتاملشروع

  :ةأهداف الدراس 1-2
عتمد على الفائـدة الربويـة وال   تال مؤشرات مالية   اىليهدف البحث اىل التوصل         

للمساعدة يف دراسة اجلدوى االقتصادية  االف أحكام الشريعة االسالمية وميكن استخدامهخت
بعد اتفـاق البـاحثني يف االقتصـاد     يف جمال خصم التدفقات النقدية للمشروعات خاصة

  .أن للزمن قيمة مالية يف املعامالت كما سنرى يف هذا البحث باذن اهللا علىاالسالمي 

  :مشكلة الدراسة  1-3
  :تتمثل مشكلة البحث يف حماولته االجابة على السؤال التايل         



 حسني حممد مسحان/د               حنو استخدام مؤشرات مالية إسالمية يف تقييم املشروعات االقتصادية

 بعالعدد السا -جملة اقتصاديات مشال إفريقيا      101

رات مالية تساعد يف احلكم على جدوى املشروعات االقتصـادية دون  مؤشهل ميكن اجياد 
استخدام املؤشرات واملعايري املالية يف النظام االقتصادي الرامسايل اليت تعتمد على افتراضـات  

  ؟  ةواسس ختالف الشريعة االشالمي

  :فرضية الدراسة  1-4
يف احلكم علـى اجلـدوى    اميكن استخدامهمؤشرات مالية   تفترض الدراسة وجود        

  .أحكام الشريعة اإلسالمية ةالفخم االقتصادية للمشروعات دون

 :منهجية الدراسـة 1-5
سيتبع الباحث املنهج االستقرائي لتاكيد او نفي فرضية البحث من خالل دراسة          

عامالت وكتب االقتصاد االسالمي والقواعد الفقهية املتعلقة باملواستقراء ما جاء يف أحباث 
ء يف احباث وكتب االدارة املالية واالقتصاد الرامسايل ااضافة اىل دراسة واستقراء ما ج. املالية 

  .خبصوص الطرق املالية املستخدمة يف تقييم املشروعات

  : الدراسات السابقة 1-6
املعاصرين حول إجياد صيغ بديله لتقييم املشروعات  املسلمنيتركزت جهود الباحثني         
تناولت الدراسات اليت قدمها هؤالء الباحثون قضـية  و ، ةاإلسالمي حكام الشريعةأتتفق مع 

فيما يلي ملخص وإجياد معدالت خصم من منظور إسالمي بديله ملعدالت اخلصم التقليدية، 
  :املسامهات الفكرية يف هذا االألهم 

ـ إظرة بعنوان ن"  1993رسالة ماجستري للباحثة فداء اسحق شاهني عام  • ة ملفهـوم  الميس
رف واملؤسسـات املاليـة يف   حالة دراسية على املصـا : االستثمار الرأمسايل وطرق تقييمه 

حيث أكدت الباحثة على اختالف مفهوم االستثمار اإلسـالمي عـن مفهـوم    . "األردن
االستثمار التقليدي ؛ وأن املصارف واملؤسسات املالية األردنية تستخدم األساليب التقليديـة  

احلديثة يف التقييم واقترحت الباحثة منوذجا لتحديد سعر خصم على أساس إسالمي أطلقت و
وقد أوصت الباحثة بضرورة اهتمـام اجلامعـات   " .منوذج التكاليف اإلسالمية " عليه اسم 

 .إثراؤهواملؤسسات األكادميية مبوضوع االستثمار اإلسالمي باعتباره موضوعا حيويا مل يتم 
تقيـيم  " م بعنوان 1991للباحث مأمون املصري من جامعة الريموك سنة رسالة ماجستري  •

حيث اقترح الباحث " . جدوى املشاريع اخلاصة وتطبيقاا املعاصرة يف االقتصاد اإلسالمي 
عند اعتمـاد املستثمر على التمويل بامللكيـة  هـو املتوسـط     –أن يكون معدل احلسم 

اح على حسابات االستثمار املشترك لدى املصـرف  التارخيـي للنسـب العامة لتوزيع األرب
اإلسالمي إضافة إىل عالوة خماطرة تقـاس من خالل قسمة خمصص خماطر االستثمار علـى  
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عند االعتماد  –كما اقتـرح أن يكون معدل احلسم . جممـوع التمـويل واالستـثمـار 
عائد التارخيي املتحقق هو متوسط ال -على التمويل اخلارجي بإحدى أدوات التمويل اإلسالمي

  .من األدوات التمويلية 
  : ومن أهم املالحظات على هذا املعدل املقترح ما يلي •
أنه يعتمد على أداء مؤسسة واحدة فقط وهو ال يعرب بالتايل عن حقيقة األرباح يف اتمع  •

  . أو يف القطاع الذي ينتمي إليه املشروع
) عالوة خمـاطرة (متويل من البنك ال يتضمن  أن املعدل املستخدم يف حالة االعتماد على •

 . والسبب يف ذلك حسب اعتقادنا صعوبة حتديد ما خيص كل أداة متويلية من خماطر االستثمار
ال ميكن قياس املخاطرة من خالل نسبة خمصص خماطر االستثمار إىل إمجـايل التمويـل    •

. ملبالغ قد صرفت فعـالً واالستثمار، ذلك ألن تكوين املخصص ال يعين بالضرورة أن هذه ا
 . وقد يكون قياس املخاطرة من نسبة خسائر االستثمار الفعلية إىل حجم التمويل واالستثمار

ميكن االعتماد على هذا املعدل يف حالة واحدة فقط وهي أن يكـون حلجـم عمليـات     •
املصرف اإلسالمي وزن نسيب كبري قياساً إىل حجم عمليات القطاع املصريف، وأن تكـون  

تثماراته موزعة على األنشطة االقتصادية حبسب األمهية النسبية لكل نشاط، ويف هذا احلالة اس
 . فقط ميكن أن يكون املعدل مؤشراً على متوسط الرحبية يف االقتصاد

 1985دراسة للباحثة الدكتورة كوثر عبد الفتاح األجبي من جامعة امللك عبد العزيز عام  •
نشـرت يف جملـة االقتصـاد    "  ار يف ضوء أحكام الفقه اإلسالميدراسات جدوى االستثم" بعنوان 

وقد ركزت الدراسة على إجياد معدل حسم يتناسب مع منهج االقتصاد اإلسـالمي  . اإلسالمي
حيث اقترحت الباحثة أن يكون معدل احلسم هو املتوسـط املـرجح ملعـدل عــوائد     

  .شروع موضوع الدراسـة االسـتثمارات املثيلة اليت تتصف بنفس درجة املخاطرة للم
ومن أهم االنتقادات اليت توجه هلذا املعدل املقترح أنه يعتمد على حجـم كـبري مـن     •

املعلومات والبيانات التفصيلية على شكل سالسل زمنية على املشروعات املثيلـة، كمـا أن   
 حساب األوزان الترجحية حيتاج بدوره إىل معلومات عن تكرار حدوث العائد وأن عدم توفر

مقيـاس   اىلهذه املعلومات يؤدي إىل االعتماد على التقدير الشخصي مما يعين حتويل املقياس 
  .شخصي

  املشروعات االقتصاديةالتقليدية يف تقييم املالية  املؤشرات -2

  الطريقة البسيطة يف التقييم  1-2
  : وتشمل املؤشرات التالية
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  . فترة االسترداد -  أ
  .احملاسيبمعدل العائد  - ب
   Pay back periodد أو االستعادة فترة االستردا -  أ

تعرف فترة االسترداد بأا عدد السنوات الالزمة الستعادة أصل املبلغ املستثمر مـن صـايف   
التدفق النقدي السنوي، ويضاف التدفق النقدي لبعضه سنة بعد أخرى للتوصل إىل املبلـغ  

  .) Brigham & Houston 2000( الذي يقارن بأصل االستثمار 
ويف . يتم اختيار املشروع الذي حيقق أقصر فترة استرداد أن القرار وفق هذه الطريقةقاعدة   

حالة عدم وجود مشاريع للمفاضلة فيتم مقارنة فترة االسترداد بفترة االسترداد احلامسة الـيت  
  .) Stickney & Brown 2000(  حيددها املستثمر على أساس من اخلربة السابقة

  : لة احلساب ولكن يؤخذ عليها ما يليتتميز هذه الطريقة بسهو
إا تتجاهل القيمة الزمنية للنقود، فهي تتعامل مع وحدة النقد املتحققة يف السنة األوىل  •

  . على أا مساوية لوحدة النقد املتحققة يف أي سنة من السنوات الالحقة
ون مهمة حبيـث  إا تتجاهل التدفقات النقدية املتحققة بعد فترة االسترداد واليت قد تك •

  . تؤثر على قرار االستثمار
     ARR ( Accounting Rate of  Return(  احملاسيبمعدل العائد  -  ب

يستند هذا املعيار إىل الربح احملاسيب لقياس العائد من املشروع، حيث ينسب الربح احملاسيب أما 
ا ينسب الربح إىل إىل كلفة االستثمار وتسمى النسبة معدل العائد البسيط على االستثمار وأم
 & Weston(  حقوق امللكية وتسمى النسبة املستخرجة العائد البسيط على حق امللكيـة 

Brigham 1987 ( . 
  :  معدل العائد البسيط على إمجايل االستثمار -1

  متوسط الدخل السنوي                                               
  إمجايل االستثمار                                                    

ويعرف متوسـط  ) العائد على املوجودات(وتسمى هذه النسبة أيضاً املردود من املوجودات 
 )املفترض(الدخل السنوي بأنه الوسط احلسايب للدخل السنوي املتحقق خالل عمر املشروع 

ل الثابت ورأس املـال  ، بينما يعرف إمجايل االستثمار بأنه كلفة االستثمار وتشمل رأس املا
الوسطى ) املردود(العامل ونفقات التأسيس األولية، ولكن على هذه النسبة أيضاً معدل العائد 

Average rate of returne . 
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  : معدل العائد على حق امللكية -2
حيث ينسب متوسط الدخل السنوي إىل . ونقيس هذه النسبة املردود من حقوق امللكية

  . )رأس املال اململوك(
  = معدل العائد على حق امللكية 

  

وقاعدة القرار يف ظل هذه الطرق أنه كلما كان معدل العائد أعلى كلما كان ذلك أفضـل  
ويف حال املفاضلة بني عدة مشاريع يفضل املشروع الذي يكون معدل العائد املتوقـع منـه   

  . ) Weston & Copeland 1986( أكرب
  : مبا يلي ومتتاز طريقة معدل العائد البسيط

  . سهولة عملية االحتساب •
  . أن هذه الطريقة تتمشى مع املفاهيم احملاسبية لقياس الدخل وعائد االستثمار •
ال تتجاهل أي جزء مـن الـدخل   ) يف حالة األخذ مبتوسط الدخل( أن هذه الطريقة  •

  . بعكس طريقة فترة االسترداد
  : أما أهم عيوب هذه الطريقة فتتلخص يف أا

  . لقيمة الزمنية للنقودتتجاهل ا •
  . تتجاهل توقيت التدفقات النقدية •

 DCF  (Discount of Cash Flow (.طريقة التدفق النقدي املخصوم 2-2
. يتمثل العيب األساسي الذي تعاين منه طرق التقييم البسيطة يف جتاهل القيمة الزمنية للنقود

وبسبب هذه . املتولدة عن املشروعكما أن بعضها اآلخر يتجاهل جزءاً من التدفقات النقدية 
يع ال تؤدي دائماً إىل اختيار املشـروع األفضـل   رالعيوب فإن نتيجة املفاضلة بني عدة مشا

وبناء على ذلك فإن طرق التقييم اجليدة البد أن يتوفر فيها ثـالث  . واألكثر رحبية من بينها
   :خصائص هي

  . عتبار كل التدفقات النقديةاالاألخذ يف  -1
  . يف االعتبار القيمة الزمنية للنقود أن تأخذ -2
   .أن يؤدي استخدامها إىل اختيار املشروع الذي يعظم قيمة املشروع -3

تضم الطرق املعتمدة على خصم التدفقات النقدية مؤشرين أساسيني مها صايف القيمة احلالية 
Net Present Value  ومعدل العائد الداخليInternal Rate of Returne .  

  متوسط الدخل السنوي   
  ملال اململوك رأس ا
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ذان املؤشران يف أما يعتمدان على كل التدفقات النقدية كما أما يعتمدان علـى  ويتميز ه
القيمة الزمنية للنقود، ويعين مفهوم القيمة الزمنية للنقود ببساطة أن وحدة النقد املتحققة اآلن 
 هلا قيمة أكرب من وحدة النقد املتحققة يف املستقبل انطالقاً من أن وحدة النقد املتحققة اآلن

  . ) Gitman 2000( ميكن إعادة استثمارها مرات متعددة ويتحقق منها بالتايل عائد أكرب
  NPV(  :Net Present Value(طريقة صايف القيمة احلالية  -  أ

تعد طريقة صايف القيمة احلالية أحد أساليب التقييم على أساس التدفقات النقدية املخصـومة  
وطبقاً هلذه الطريقة يتم حساب القيمـة احلاليـة   ). أي على أساس القيمة احلالية للتدفقات(

ل خصم معني، مث يتم مجع التدفقات املخصومة دلصايف التدفق النقدي السنوي باستخدام مع
وميكن  التعبري عن ذلك رياضياً  . لبعضها جربياً للحصول على صايف القيمة احلالية للمشروع

  : يليكما 
  
  

  
  : حيث أن 

NPV  :ية للمشروعصايف القيمة احلال .  
NCF  :صايف التدفق النقدي السنوي للمشروع .  

ai  : معامل اخلصم للسنةi وفقاً ملعدل اخلصم املختار .  
وصايف القيمة احلالية وفق هذه الصيغة يساوي جمموع القيمة احلالية للتدفقات الداخلة ناقصاً 

  . جمموع القيمة احلالية للتدفقات اخلارجة
املستخدمة فإن معدل اخلصم املستعمل  خلصم التدفقات هو أقـل  وبغض النظر عن الصيغة 

  .عائد مقبول من قبل املستثمر أو هو كلفة األموال املستثمرة
  : ويف كلتا احلالتني تكون قاعدة القرار كما يلي

يف حالة املفاضلة بني عدة مشاريع يتم اختيار املشروع الذي حيقق أعلى صـايف قيمـة    •
  . حالية

أكرب من  مشروع واحد يتم قبول املشروع إذا كانت صايف القيمة احلاليةيف حالة وجود  •
 . ) Russell & Janes 2000(  صفر
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  P I   (Profitability Index( : مؤشر الرحبية -ب
عندما تكون تكلفة االستثمار خمتلفة بني املشاريع قيد الدراسة يصبح من الصـعب احلكـم   

وخصوصاً عندما ال يكون هنـاك  . ر صايف القيمة احلاليةجبدوى االستثمار استناداً إىل معيا
مثال حيقق ) أ(فإذا كان املشروع . تناسب بني صايف القيمة احلالية وحجم االستثمار املطلوب

دينار، فـإن   250قيمة حالية صافية ) ب(دينار بينما حيقق املشروع  200قيمة حالة صافية 
ة هو األفضل، بينما قد  ال يكون ذلك صحيحاً وفق معيار صايف القيمة احلالي) ب(املشروع 

دينـار بينمـا حيتـاج     1000يف الواقع إذا علم أن حجم االستثمار الالزم للمشروع أ هو 
وتفادياً ملثل هذه املشكلة فإن مؤشر الرحبيـة  . دينار 2000املشروع ب إىل استثمارات تبلغ 

  . )  Jones 1992(  يوجد عالقة بني القيمة احلالية الصافية وحجم االستثمار
  

  صايف القيمة احلالية                                     
  حجم االستثمار                                     

  . ار أن يتم اختيار املشروع ذي املؤشر األعلىروقاعدة الق

I( معدل العائد الداخلي  -  ج R R  (I n t e r n a l  R a t e  o f  R e t u r n  
ئد الداخلي بأنه معدل اخلصم الذي تتساوي عنده القيمـة احلالـة   ميكن تعريف معدل العا

أو هو معدل اخلصم الذي جيعل صايف . للتدفقات الداخلة مع القيمة احلالية للتدفقات اخلارجة
  . )  Khan & Jain 2004(  القيمة احلالية مساوياً للصفر

. ريقة صايف القيمة احلاليةومن املالحظ أن معدل اخلصم يف هذه احلالة يكون جمهوالً خبالف ط
ية يعاد اسـتثمارها بعائـد   دكما يالحظ أن معدل العائد الداخلي يفترض أن التدفقات النق

فترض طريقة صايف القيمة احلالية أن التدفقات النقديـة  تبينما ) اهول(يعادل معدل اخلصم 
لفـة األمـوال   أو يساوي ك" أقل معدل عائد مقبول" يعاد استثمارها مبعدل عائد يساوي 

  . املستثمرة
يتم حساب معدل العائد الداخلي عن طريق التجربة واخلطأ، حبيث يتم التوصيل بالتدريج إىل 

  . القيمة احلالية مساوياً للصفر املعدل الذي جيعل صايف
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قاعدة القرار باستخدام معدل العائد الداخلي تقتضي بقول املشروع إذا كان معدل العائد  
  . رب من كلفة األموال املستثمرةالداخلي أك

تتميز طرق التدفق النقدي املخصوم بأا تستند إىل كل التدفقات النقدية من املشروع مع 
  : مراعاة القيمة الزمنية للنقود أيضاً غري أنه يعاب على هذه الطرق ما يلي

حيح إن هذه الطرق تفترض ضمناً إعادة استثمار األموال املتحققة وهو افتراض غري ص •
فغالباً مع تقوم الشركات بتوزيع جزء من األرباح املتحققة وحتتفظ جبزء . يف كل األحوال 

  . ) Ross 2000(  حمتجزةفقط على شكل أرباح 
إن اجلزء احملتجز من األرباح يعاد استثماره فعالً ولكن ليس بالضرورة افتراض عائد  •

 ). ض معدل العائد الداخليحسب افترا. (االستثمار املتحقق على االستثمار األصلي

  يف ضوء احكام الشريعة االسالمية املقترحة املؤشرات املالية -3

من أهم األسباب اليت تدعو املستثمر إىل تقييم املشروع ودراسة جدوى االستثمار هو الرغبة 
يف االطمئنان على فرص جناح املشروع والتعرف على مدى املخاطرة واحتماالت تعرض 

مرة للخسارة وبذلك يشكل هدف محاية األموال املستثمرة واحملافظة عليها أحد أمواله املستث
ويعترب هذا اهلدف أساسياً بالنسبة . األسباب املوجبة لدراسات اجلدوى وتقييم االستثمار

ليس أقل حرصاً على محاية أمواله من ) يف اإلسالم(للتقييم من املنظور اإلسالمي فاملستثمر 
بل أن هدف محاية وصون األموال أصالً من األصول اإلسالمية اخلمسة . املستثمرين اآلخرين

حفظ الدين والنفس والعقل (  اليت تدور حوهلا جممل أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة
  . )والنسل واملال 

وال تقتصر أحكام الشريعة على جمرد حفظ املال من الضياع أو السرقة أو اإلسراف والتبذير 
وبذلك فإن  ،، وصيانة طرق كسبه وإنفاقهتنميتهىل حفظ املال عن طريق بل تعدت ذلك إ

على املشروع االستثماري أن خيضع للمعايري والضوابط الشرعية أوالً قبل أن خيضع ملعايري 
الرحبية املالية أو غريها من املعايري اليت جيب أن تستند بدورها إىل األطر الشرعية اليت حتكم 

ان األمر على هذا النحو، فإن معايري التقييم من وجهة النظر اإلسالمية هذا املوضوع، وملا ك
  : مقارنة مع املعايري التقليدية تتصف مبا يلي

  . أا تضيف جمموعة جديدة من املعايري، وهي املعايري والضوابط الشرعية •
 عدل من املعايري املالية  حبيث تستجيبي ضمن أحكام الشريعة االسالميةإن التقييم  •

 . للمتطلبات الشرعية
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  : أحكام الشريعة االسالمية يف ضوء ؤشرات التقييم املايلم 1-3

تضمنت معايري التقييم املايل التقليدية جمموعتني من املؤشرات تشتمل اموعة األوىل على 
املعايري البسيطة يف التقييم، بينما اشتملت اموعة الثانية على املؤشرات املستندة إىل خصم 
التدفقات النقدية للمشروع االستثماري، وسنبحث يف هذه الفقرة معايري التقييم املايل من 
وجهة النظر اإلسالمية باستخدام نفس املنهج التقليدي يف التمييز بني الطرق البسيطة وطرق 

وسوف نعاجل هذه الطرق بالقبول أو التعديل حسب الضوابط . (التدفقات النقدية املخصومة
  ).الشرعية

  : يف ضوء أحكام الشريعة االسالمية التقييم البسيطة مؤشرات 1-1-3
معدل " تضمن هذه الطريقة كالً من فترة االسترداد، ومعدل العائد البسيط على االستثمار 

  . على االستثمار" العائد احملاسيب
   PBP  (Pay Back Period( فترة االسترداد  -  أ

ى مقدار التدفقات النقدية الصافية املتحققة عل) كما سبقت اإلشارة لذلك(يعتمد هذا املؤشر 
  . من املشروع سنوياً

ويعترب هذا املؤشر مقبوالً من وجهة النظر اإلسالمية وال بأس من استخدامه بشرط إعادة 
  . النظر يف مكونات التدفق حبيث ال يشتمل على الفوائد املدفوعة أو املقبوضة

  . ال جتيزها الشريعة اإلسالمية شتمل على أية مدفوعات أو مقبوضاتيوحبيث ال 
  )  ARR( على االستثمار )احملاسيب (  البسيط العائد معدل -  ب

على الربح احملاسيب، وهذا املؤشر مقبول أيضاً من ) واملؤشرات املشتقة منه(يعتمد هذا املؤشر 
) الربح احملاسيب(الناحية الشرعية وميكن استخدامه  بشرط إعادة النظر يف مكونات الدخل 

  . يث ال يتضمن الفوائد دائنة كانت أم مدينةحب
وخالصة القول أن معايري التقييم البسيطة ميكن استخدامها لغايات التقييم من وجهة النظر 
اإلسالمية بشرط استبعاد الفوائد وما يف حكمها للتوصل إىل التدفق النقدي أو الدخل 

  . احملاسيب
) مجع وطرح(لة هنا ليست جمرد عمليات حسابية غري أن هذا األمر ليس ذه البساطة، فاملسأ

وقد . ن استبعاد الفوائد يقتضي استبعاد املعامالت املالية اليت تولدت الفوائد عنهاإفقط، بل 
أصبحت  قدمت وسائل وأدوات أخرى بديلة سهلت الشريعة اإلسالمية هذا األمر حيث

شاركة واالستصناع والسلم كاملضاربة وامل معروفة االن بفضل إنشاء املصارف اإلسالمية
   .) 2002ناصر ، سليمان (  وغريها
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  : ضمن أحكام الشريعة اإلسالمية املعايري املعتمدة على خصم التدفقات النقدية 2-1-3
  : تعتمد هذه اموعة من املعايري على ثالثة أسس

  . التدفق النقدي -
  ). القيمة الزمنية للنقود(اخلصم  -
  .معدل اخلصم -
النقدي يعترب مقبوالً من الناحية الشرعية بشرط مراعاة استبعاد املكونات اليت  مفهوم التدفقو

ال تقرها الشريعة اإلسالمية مثل الفوائد وأية معامالت أخرى باطلة أو حمرمة شرعاً، فما هو 
موقف الشريعة اإلسالمية من القيمة الزمنية للنقود؟ وما هو معدل اخلصم املقبول يف حال 

  ك قيمة زمنية للنقود؟ اعتبار أن هنا
  : مبين على تكلفة االموال إقتراح معدل خصم إسالمي للتدفقات النقدية : املعيار االول
يتطلب اقتراح معدل خصم ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية مناقشة   

  :املسائل التالية أوال 
  .معدل العائد املطلوب على االستثمار يف االقتصاد الرامسايل -
   .التضخم ودور ذلك يف القيمة الزمنية للنقودرة االسالم اىل نظ -
نظرة االسالم اىل مكونات العائد املطلوب من قبل املستثمرين بصفته تكلفة على من يريد  -

  )احلصول على االموال من املستثمرين ( التمول 
  .كوناتخلصم املقبول من الناحية الشرعية ونظرة االسالم هلذه املمكونات معدل ا -
  .شروط استخدام معدل اخلصم يف االسالم -

  :معدل العائد املطلوب على االستثمار يف االقتصاد الرامسايل  :أوال 

فكرة هذا العائد يف االقتصاد الرامسايل على وجود عاائد مطلوب من قبل تعتمد         
، وعن معدل ) التضخم ( املستثمر حيقق له تعويضا عن النقص يف القوة الشرائية للنقود 

  . ) 1993الشماع (  الفائدة البحت ، وعن املخاطر اليت سيتعرض هلا نتيجة هذا االستثمار
لوب بدال من النقص يف القوة الشرائية للنقد ومعدل الفائدة ويعرب عن العائد املط        

البحت بالعائد اخلايل من املخاطرة الذي يعرب عنه يف النظرية االقتصادية الرامسالية بالفائدة على 
+ العائد اخلايل من املخاطرة = أي أن العائد املطلوب من قبل املستثمر . أذونات اخلزينة
  .) Bodie,Kane,Marcos 2002( عالوة املخاطرة 

اليت يستطيع سيعتمد الباحث على هذا املفهوم يف التوصل اىل متوسط تكلفة االموال         
ضمن أحكام الشريعة االسالمية عن ) املستثمرين ( املشروع احلصول عليها من املمولني 
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العائد اخلايل ( طريق حل املشكلة االساسية يف هذه املعادلة وهي الفائدة على اذونات اخلزينة 
  ، إضافة اىل بيان موقف االسالم من عالوة املخاطرة كما سيايت حبثه) من املخاطرة 

 Weighted Averageهذا وميكن استخدام املتوسط املرجح لتكلفة االموال   

Cost of Capital ( WACC)  1993الشماع ( كمعدل للخصم ( 

  : التضخمموقف االسالم من  :ثانيا 

  . مجهور الفقهاء على أن للزمن قيمة مالية يف البيوع فقط دون القروض يستدل من أقوال
لقد فرق الباحثون يف االقتصاد اإلسالمي بني احلاالت اليت تتعرض هلا قيمـة النقود الورقية 
مـن كساد أو انقطاع أو ارتفاع واخنفاض يف قيمتها، قياساً علـى تفريق الفقهاء بني 

 4ابن عابدين ج( النقود الذهبيـة والفضيـة فـي زماـم  احلاالت اليت تعرضت لـهـا
ومن خالل استقراء آراء العلماء . ) هـ 1412 3، النووي ج1999حسن كتاب اليوع،

لنقود الورقية وتأثريها على الديون، ميكن تلخيص هذه لحول مسألة تغري القيمة الشرائيـة 
  :اآلراء مبا يلي 

يتم إعـادة مثل ما يترتب يف الذمة يف حال تغري قيمة يرى فريق مـن املعاصرين بأن  - أ
النقود الورقية ، فالنقود مـن املثليات واملثليات ال تـرد إال مبثلها بغض النظـر عـن 

مبعىن أن من ثبت يف ذمته مائـة دينار مثال فإنه يردها مائة دينار فـي . قيمتها يوم السداد 
السالوس (  عن قيمة هذه املائة دينار عند التسديد املستقبل دون زيادة أو نقصان بغض النظر

  ). 1999،حسن 1996
فريق آخر من املعاصرين يرى بأن يتم إعادة قيمة ما يترتب يف الذمة إذا تغريت قيمة  -ب

  .)1998االشقر (  النقود الورقية بشكل عام
بن منيع  ( فريق يرى بأن يتم األخذ بالقيمة يف حال التغري الفاحش يف القيمة فقط - ج

1982( .  
ومنهم من يرى األخذ بالقيمة فقط يف حال حدوث التغري أثناء مماطلة املدين يف تسديد  - د

  .)1982بن منيع ( الدين مما يوقع ضرراً بالدائن بسبب تصرفات املدين
هنـاك من يرى بالصلح على األوسـط ، مبعىن أن يتحمل كل من الدائن واملدين  -هـ

  .)1990الدريين (  تغري القيمةالضرر املترتب على 
وآخرون قالـوا ببحث كل حـالـة على حدة بسبب صعوبـة ترجيح رأي علـى  -و

  .  )1996شبري (  آخـر يف مسالة تغري قيمة النقود الورقية
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رغم اختالف هذه اآلراء وأدلة كل طرف على ما قـال بـه ومناقشته لـآلراء األخرى ، 
رد املثل ، وهذا مـا أفىت به جممـع الفقـه اإلسالمي فـي  إال أن الفتوى املعمول ا هي

 10هـ املوافق  1409مجادى األوىل  6إىل  1دورة مؤمتره اخلامس املنعقد يف الكويت مـن 
العربة يف وفاء الديون " ... 4، حيث جاء يف القرار رقم  1988كانون األول  15إلـى 

  " .، ألن الديـون تقضى بأمثاهلا الثابتة بعملة ما ، هي باملثل وليس بالقيمة 
ومجهور علماء املسلمني على عدم جواز طلب تعويض من املدين عن اخنفاض القوة           

فإذا اقرض شخص ما لشخص آخر مائة . يف عقود القروض ) التضخم ( الشرائيـة للنقد 
نقصان حىت وإن  دينار ملدة سنة فال جيوز له إال استرداد مائة دينار فقـط دون زيـادة أو

بلغت نسبة التضخم عشرة أو عشريـن أو ثالثني باملائة طاملا أن النقود ما زالت يف التداول 
أما فـي البيـع والتجارة فيجوز للبائع أو التاجر أو املستثمر أن   )1999حسن  (ومل تنقطع

يل اإللزام االخنفاض املتوقع فـي القـوة الشرائية للنقد لكن ليس على سب يطلب تعويضا عن
ضمن أحكام ) ألف دينار مثال ( فإذا أراد أن يستثمر شخص مسلم مبلغا معينا من املال . 

ألنه ال ميلك سوى خيار االستثمار ليحمي  - الشريعة اإلسالمية كاملشاركة أو املضاربة 
،  فمن حقه أن يأخذ باالعتبار نسبة التضخم ) 1999حسن ( –أمواله من مشاكل التضخم 

فإذا كانت . ـة عند إعداد دراسـة اجلدوى لالستثمار الــذي سيقدم عليه املتوقع
مثال فهـذا يعين بأنـه سيقوم ذا االستثمار إذا توقع أن حيقق % 5نسبـة التضخم املتوقعة 

. بل وزيادا أيضا , وذلك للمحافظة على قيمـة األموال املستثمرة % 5عائداً أعلى من 
فسيقوم  –مثال % 8ولنفرض انه  –قـع من االستثمار حيقق له ذلك فإذا كـان العائد املتو

أو حتقيق خسائر ، فهذا يعتمد  %5أو حىت  %8إال أنه قـد حيقق أقل من . باالستثمار 
  .علـى النتائج الفعلية لالستثمار ال عـلـى النتائج املتوقعة 

النظام الربوي مقـابل وهذا خيتلف متاما عن التعويض الذي يطلبه املستثمر فـي         
التضخم  فهو يطلب ذلك على سبيل اإللزام ، فـفي احلسـابات االستثمارية فـي 
املصارف التقليدية يطلب العائد الذي حيقق له احملافظة على قيمة نقوده أو زيادة هذه القيمة 

يكون على سبيل اإللزام مع ضمان املصرف لرأس املال النقدي إضافة إلـى الفائدة  دون أن 
له عالقة بنتائج استثمار األموال اليت أودعها  ، ومبا أن املودع ال يرغب باحملافظـة على قيمة 
نقوده فقط، بل ويرغب بزيادة قيمتها يف املستقبل ، وسيطلب على سبيل اإللزام نسبـة اكرب 

ال تقل عن النسبة التـي تدفعهـا احلكومة على سنداا قصرية أو طويلة األجل  %5من 
  .حسب مدة الوديعة
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إذن فاإلسالم ال يحرم عـلـى املستثمر أن يأخذ يف حسبانه نسبـة التضخـم        
ـَر  املتوقعة عند إعداد دراسـات اجلدوى أو اختاذ القرارات االستثمارية كدفع مالـه آلخ

فيجـوز للمستثمر املسلم أن يطلب تعويضا عـن نسبـة التضخـم املتوقعـة . مضاربـة 
للمحافظـة عـلـى قيمـة ) عويضا عـن االخنفاض املتوقع فـي القوة الشرائية للنقد ت( 

أموالـه املستثمرة وذلك بـأن يتضمن العائد املطلوب من قبله نسبة التضخم املتوقعة شرط 
   .أن يكون ذلـك عـلى سبيل التوقع والطموح ال على سبيل اإللزام 

  :عائد املطلوب يف االقتصاد الرامسايلنظرة االسالم ملكونات معدل ال  :ثالثا 

  ):سندات الدين احلكومية ( نظرة االسالم اىل عوائد أذونات اخلزينة   - أ
كبرية يف احتساب تكلفة األموال يف االقتصاد  أمهية هلذا النوع من السندات     

متثل فالفائدة املدفوعة عـلى السندات احلكوميــة أو أذونات اخلزينة هي اليت  الرأمسايل
العائد اخلايل من املخاطرة يف معادلة احتساب تكلفة األموال من مصادرها املختلفة يف النظام 

  .االقتصادي الرأمسايل 
وقد جاء يف قرار املؤمتر اإلسالمي الثاين مع البحوث اإلسالمية بالقاهرة املنعقد يف        

القرضاوي ( ـالت املصرفية م بشأن املعام 1965هـ املوافق مايو  1385شهر حمرم سنة 
2002 (  

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حمرم ، ال فرق يف ذلك بني مــا يسمى بالقرض (
االستهالكي، وما يسمى بالقرض اإلنتاجي ألن نصوص الكتـاب والسنة يف جمموعها قاطعة 

  .)يف حترمي النوعني 
  :نظرة االسالم للمخاطرة   -  ب

اليت أرساها اإلسالم تلك اليت جنم عنها استحقاق الربح باملال أو  من أهم القواعد        
، استثماره باستمرار ملكيته ملاله بالعمل وأن املال ال يستحق الربح إال إذا حتمل صاحبه خماطر

أما إذا تنازل عن ملكية هذا املال باختياره كما فـي حـالة القرض ، فال جيوز له بأي 
أي عائد على هذا املال حىت وإن حتقق ذلك ، كما أنه ال حـال من األحوال أن يأخذ 

ففي البيع مثال ال يستحق البائـع ). 1998اهلييت ( يتحمل خماطر استثمار أموال ماله املُقرض 
مث تصرف فيها ، فال ) حتمل خماطر هالكها أو التصرف ا ( الربح إال إذا متلك السلعة 

املضاربة ال يستحق صاحب املال الربح إال إذا حتمل وفـي  .جيـوز له أن يبيع ما ال ميلك 
خماطر استثمار ماله من خالل استمرار ملكيـتـه هلذا املال ، وال يكون املضارب ضامنا 
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للمال، وال جيوز ذلك يف عقد املضاربة ألنه يستحق الربح بالعمل، وأن خماطره تتمثل يف عدم 
  .خياطر بضياع جهده يف هذا العقد  حتقيقه أرباحا تتناسب مع جهـده املبذول ، فهو

كذلك احلال يف عقود املشاركات فال حيق لصاحب املال اشتراط ربـح حمدد دون        
فيجب أن تكون األرباح حصة شائعة مـن الربـح الذي . النظر إىل نتيجة استثمار املال 

وقوعها ، يتحقق من استثمار األموال ، كما أن صاحب املال يتحمل اخلسارة فـي حال 
وهكذا جند من أهم الشروط اليت وضعها اإلسالم الستحقاق الربح الناتـج عن استثمار 

املصري ( املال، شرط امللكية واليت تتضمن بشكل مؤكد حتمل املالك خماطرة هذا املال 
1989. (  
 على االسس اليت يتم احتساب تكلفة االموال مجيع وخالصة القول أن االسالم ال يقر        
يف االقتصاد الرامسايل ، وهذا يقتضي تعديل مفهوم مكونات تكلفة االموال لتتناسب  أساسها

مع أحكام الشريعة االسالمية مما يعين أن االسالم يقبل من املستثمر أن يطلب تعويضا عن 
النقص الذي قد يطرأ على كمية االموال وقيمتها اضافة اىل تعويض عن املخاطرة اليت 

  .  طة أن ال يكون ذلك على سبيل االلزام بل على سبيل التوقعسيتحملها، شري

  :مكونات معدل تكلفة األموال املقبول من الناحية الشرعية   :رابعا

ميكن تلخيص أهم أدوات التمويل اليت ميكن للمشروع اللجوء اليها ضمن أحكام          
  :الشريعة االسالمية مبا يلي 

  .تجزة وما يف حكمهااالسهم العادية واالرباح احمل -
  .املضاربة الشرعية -
  .التأجري  -
  .عقود البيوع -

 وقد أصبحت هذه االدوات معروفة للباحثني يف هذا اال مما جيعلنا نكتفي بذكرها فقط
  .)2010املصارف االسالمية : الوادي ومسحان : للمزيد أنظر (

  : تكلفة األموال املقترحة ضمن أحكام الشريعة االسالمية 
  ): رأس املال(تكلفة األسهم  - أ
  : املعادلة التقليدية  :الطريقة االوىل  -

يتكون رأس املال األسهمي من األسهم العادية اليت متثل حصص الشركاء يف املشروع، 
وبطبيعة احلال فإن صيغة املشاركة كما تقرها الشريعة اإلسالمية تستبعد كلياً التمويل 
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كلفة األسهم العادية فيمكن حساا وفقاً للطريقة اليت تستخدم  بأسلوب األسهم املمتازة، أما
  . يف املنهج التقليدي

  =كلفة إصدار السهم العادي 
مصاريف  –سعر السهم يف بداية السنة (÷ االرباح املوزعة للسهم يف اية السنة ((        

  .نسبة النمو املتوقعة))  + االصدار وتوزيع االرباح 
  .                    ت هذه املعادلة ال تتعارض مع أحكام الشريعة االسالميةونالحظ أن مكونا

دل العائد املطلوب على تكلفة االسهم العادية حسب معادلة مع: الطريقة الثانية  -
  :االستثمار

ان العائد املطلوب من قبل من سيشتري سهم املشروع أو سيشارك به هو تكلفة    
وقد سبق القول بان االسالم ال يرفض هذا العائد . اج للتمويل من وجهة نظر املشروع احملت

املطلوب بل يرفض مفهوم مكونات هذا العائد الذي يعتمد على فائدة اذونات اخلزينة 
  فما هو احلل اذن؟. ويطلب على سبيل االلزام يف االقتصاد الرامسايل 

افظ له على كمية أمواله ان املستثمر املسلم رشيد أيضا مما يعين انه سيطلب عائدا حي  
وقد . ةوقيمتها اضافة اىل عائد يعوضه عن خماطر االستثمار ضمن أحكام الشريعة االسالمي

بينا أنه جيوز للمستثمر املسلم ان يطلب عائدا يعوضه عن التضخم للمحافظة على قيمة ماله 
ثر على كمية ولكن هناك أمر اخر يؤ. املستثمر، كما بينا جواز طلبه تعويضا عن املخاطر 

املال املستثمر من قبل املسلم حبيث يقلل كمية هذا املال ، وهذا املؤثر السليب على كمية 
وقد حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم .  )من وجهة النظر املادية فقط( االموال هو الزكاة

ا فليتجر اال من ويل يتيم( استثمار املال حىت ال تأكله الزكاة حيث يقول صلى اهللا عليه وسلم 
  ).هـ  1408الترمذي ) ( مباله وال يتركه حىت تأكله الصدقة 

، وضه عن الزكاة والتضخم واملخاطرةهذا يعين أن املستثمر املسلم سيطلب عائدا يع  
نسبة + نسبة الزكاة حسب طبيعة النشاط = أن العائد املطلوب من قبل املستثمر أي 

  .عالوة املخاطرة+ التضخم  
  : ح احملتجزة كلفة األربا - ب

ال ختتلف األرباح احملتجزة كثرياً عن سهم رأس املال، وميكن حساب كلفة األرباح         
 مضافا اليهاوهي نسبة األرباح املوزعة إىل سعر السهم . بنفس طريقة حساب كلفة األسهم

فضل ولكن يؤخذ على هذه الطريقة أن املستثمرين رمبا توفر هلم فرص استثمار ا. نسبة النمو
لذلك ميكن احتساب كلفة . من العائد احملقق من إعادة استثمار األرباح يف الشركة ذاا
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االرباح احملتجزة عن طريق معدل العائد املطلوب من قبل املسامهني بنفس الطريقة السابقة عن 
   .طريق اخذ جمموع نسبة التضخم ونسبة الزكاة للنشاط وعالوة خماطرة االستثمار

  :ويل باملضاربة كلفة التم - ج
تعترب األموال اليت يقدمها رب املال هي  رأس مال مشروع املضاربة حيث يقوم العامل        

هو نفس العائد املطلوب على رأس  من قبل رب املال والعائد املطلوب). املضارب بالتصرف(
عائد رأس  املال يف املشاركة ولذلك فإن املضارب يتوخى أن ال يقل العائد من املضاربة على

     . املال واألرباح احملتجزة

  ): الشراء باألجل(كلفة تسهيالت املوردين  -د
باألجل كواحد من أساليب ) شراء املستلزمات(ميكن للمشروع أن يتبع أسلوب الشراء       

التمويل املمكنة، ويتحمل املشروع كلفة هذا النوع من التمويل مبقدار الفرق بني الثمن 
  :وميكن استخدام الصيغة التالية املقترحة  حلساب كلفة الشراء األجل. األجل احلاضر والثمن

  
  الفوري –الثمن ألجل ملدة سنة                                     

  ـــــــــــــ   =   الشراء االجل كلفة        
  )الفوري(الثمن النقدي                                        

  : تأجري املنتهي بالتمليككلفة ال -هـ

طويلة األجل وميكن ويعترب التأجري املنتهي بالتمليك أحد أساليب التمويل متوسطة        
حساب كلفة هذا النوع من التمويل اعتماداً على الفرق بني جمموع إجيارات التمويل وبني 

  :قيمة شراء األصل نقداً كما يلي
  

  100×                    = لفة التاجريك  
      

وبالتايل تصبح كلفة مصادر التمويل املختلفة عبارة عن املتوسط املرجح لكلفة املصادر 
  : املختلفة من التمويل كما يلي

  و ت× ك ت + و ش × ك ش + و ض × ك ض × وح xك ح + وم × ك م = ك و 
  كلفة التمويل املرجحة = ك و : حيث 

  لرأس املالالوزن النسيب = و م   كلفة األسهم العادية = ك م 

  ي  نقدالمثن األصل  –جمموع اإلجيارات     
  

   بالسنوات مدة اإلجيار×  مثن شراء األصل نقداً 
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  الوزن النسيب لألرباح احملتجزة = و ح    تكلفة األرباح احملتجزة = ك ح 
  الوزن النسيب ألموال املضاربة= و ض   كلفة أموال املضاربة= ك  ض 
  الوزن النسيب للشراء باألجل = و ش   كلفة الشراء باألجل= ك ش 

كلفة التأجري املنتهي = ك ت 
  بالتمليك 

  سيب لإلجيار املنتهي بالتمليك الوزن الن= و ت 

متاماً من هذه املعادلة كون ذلك ) الفوائد(حيث مت استبعاد كلفة األسهم املمتازة وكلفة الدين 
  . حمرم شرعاً ألن فيها ربا

  -  اخلصم املبين على تكلفة االموال يف االسالم معدلشروط استخدام  -خامسا 

م الذي ميكن استخدامه يف من خالل العرض السابق يشترط يف معدل اخلص  
  :االقتصاد االسالمي مايلي 

  .أن يكون خال من الفوائد الربوية -
أن يكون العائد املطلوب لتعويض القيمة الزمنية يف البيوع والعقود اليت ال تنطوي على بيع  -

  .النقد كما هو احلال يف القروض بفائدة
ل التوقع ال االلزام قبل إبرام العقد املقبول أن يكون العائد املطلوب من قبل املمول على سبي -

  .شرعا من حيث زيادة الثمن االجل عن الثمن النقدي
كمعدل للخصـم ضـمن أحكـام    القطاعي  اقتراح نسبة العائد التشغيلي :املعيار الثاين 

  :الشريعة االسالمية
ـ  ميكن استخدام هذه النسبة كمعدل للخصم حبيـث         تم تقسـيم األنشـطة   ي
يـتم تقسـيم   كمـا   )اخل .....خدمات / زراعة / جتارة/ صناعة(ثمارية إىل قطاعات االست

/ كبري / متوسط / مستوى صغري ( القطاعات إىل ثالثة مستويات حسب األموال املستثمرة 
 ( 

من خالل قوائم الدخل هلذه األنشطة يتم استخراج نسبة العائد التشغيلي لكل مسـتوى يف  
  :ة القطاعات بالنسبة التالي
  صايف الربح التشغيلي                                

  ــــــــــ                              
  امجايل املوجودات                                  

  
يستخرج متوسط العائد التشغيلي لكل مستوى ضمن النشاط جبمع النسب املستخرجة مـن  

  ن /لشركات يف كل مستوى  ساملعادلة أعاله وقسمتها على عدد ا
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  .الشركات  دمتثل عد) ن(متثل جمموع النسب و) س(حيث 
  . أن الشركات الداخلة يف هذه النسبة هي الشركات الناجحة فقط 

 :متطلبات استخراج هذه النسبة 
معلومات دورية يتم جتميعها وتبويبها وإدخاهلا يف الكمبيوتر وإصداره نشرة دورية  •

  . باملؤشرات 
ون املعلومات املقدمة إىل اجلهة املسئولة عن اإلصدار معلومات سرية وغـري  أن تك •

 .قابلة للنشر 

  النتائج والتوصيات    

  :  النتائج التاليةخلصت الدراسة إىل 
تتفق وأحكام الشريعة االسالمية  منـها   مالية لتقييم املشروعات مؤشراتوجود  •

ؤشرات املالية البسيطة اليت ال تعتمـد  مؤشرات مستخدمة حاليا يف تقييم املشروعات وهي امل
على خصم التدفقات النقدية ومنها مؤشرات جديدة تعتمد على خصم التـدفقات النقديـة   

  .ضمن أحكام الشريعة االسالمية
ميكن استخدام املتوسط املرجح لتكلفة االموال كمعدل خلصم التدفقات النقديـة   •

حتساب تكلفة كل مصدر من مصـادر  ضمن أحكام الشريعة االسالمية بعد تعديل طرق ا
واستخدام النتائج يف  االموال حبيث ال يتم اخذ أي عائد غري مقبول شرعا ضمن هذه التكلفة

 .اختاذ القرارات االستثمارية 
كما ميكن استخدام صايف الربح التشغيلي اىل امجايل املوجودات بالنسبة ملسـتوى   •

   .تنتمي اليه كمعدل خلصم التدفقات النقدية نشأة يف القطاع الذي النشاط الذي متارسه امل
العملي لتقييم بدائل االستثمار مـن قبـل   يف الواقع  ؤشراتإمكانية تطبيق هذه امل •

  . املؤسسات امللتزمة بالتمويل واالستثمار االسالمي 

  -:التوصيات 

  :يوصي الباحث مبا يلي 
قيـيم املشـروعات   ليها يف هذا البحث  يف تإدراسة تطبيق املقترحات اليت توصل  •

باعتبارها اكثر املؤسسـات  وشركات التأمني االسالمية وخصوصاً من قبل البنوك اإلسالمية 
  .  ضمن أحكام الشريعة االسالمية باالستثمار يةانتشاراً وألا مؤسسات استثمارية معن
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نشر الوعي االقتصادي اإلسالمي بني مجهور املستثمرين وخصوصاً فيمـا يتعلـق    •
 . تقييمها  ستثمار اإلسالمي وطرقبأدوات اال

قابلـة  من الدراسات يف هذا اال وصوال إىل معايري مالية إسـالمية  "إجراء مزيد  •
 .لالستخدام من قبل املؤسسات امللتزمة بالتمويل االسالمي 
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