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المعادلة

المؤشر

االستخدام

نمو المبيعات = (مبيعات العام الحالي -مبيعرات
العام الماضي)\مبيعات العام الماضي
نمو األرباح=(صافي دخر العرام الحرالي-صرافي
دخ العام الماضي)\صافي دخ

مالحظات أخرى
الشراكت التي تحقق نمو أرباح اسررع

تقدنر لتمو
اإلنرادات و االرباح

مررن نمررو المبيعررات نعترري ان ت ر
شراكت تبيع أكثر و تتفق أقر ن ربيًا
في الوقت ذاته.

العام الماضي
الشراكت ذات التردفق التقردا الحرر

=صرررافي الررردخ  +الرسررروم يرررر نقدنرررة+

قياس ل

(الفائرردة*( -1معرردا الفائرردة)  -االسررتثمارات

ربحية الشركة بعد

طون ررة األجرر – االسررتثمارات فرري رأس المرراا

دفع لك التفقات و

العام

يولة و

إمادة االستثمار

نقيس مقدار لك
=صافي الرب  /اجمالي المبيعات

دوالر تحتفظ به
الشركة من
المبيعات.

المتتررامي نعترري ان ت رر

الشررراكت

تخ ق سيولة أكبر لالستثمار او لالدخار
او لتوزنرررع األربررراح ل م رررتثمرنن.
باإلضافة الى تتميرة أممراا الشرركة
كلك.

متدما نكرون ارامص صرافي الررب
إنجابياً بشلك ثابت فإن ذل

نشير الرى

أن اإلنرادات أكبر من التفقات

المؤشر

مالحظات أخرى

المعادلة

االستخدام

توزنع األرباح = صافي الدخ –األرباح
الم تبقاة

تقدر بالدوالر كم
من صافي الرب
تدفع الشركة
كتوزنعات أرباح
ل م تثمرنن

مؤشر مهم ل م تثمرنن
نعطي نظرة مامة م ى كم
المب غ المحص
في نهانة لك فترة محاسبية

ن بة توزنعات األرباح= توزنع األرباح
/صافي الدخ

تقدنر الت بة
المئونة من
الصافي الدخ
الموزمة
ل م تثمرنن

مؤشر مهم لمعرفة الت بة
المئونة من توزنع األرباح التي
نتم دفعها من صافي الدخ
في الفترة المحاسبية

نمو أرباح الم تثمرنن =(توزنع األرباح
ل عام الحالي  -توزنع األرباح ل عام
الماضي) /توزنع األرباح ل عام الماضي

مقدار
نقيس
ن بة
زنادة
توزنعات األرباح
ستوناً

نفضّ ان نكون نمو أرباح
الم تثمرنن إنجابيا ل محافظة
م ى الم تثمرنن.

المؤشر

االستخدام

مالحظات أخرى

المعادلة

المب غ الريا نرتم اسرتثماره
مقابررررر لك دوالر مرررررن
المبيعات

تشير الت بة المتخفضة الرى ان
قيمة ال هم ام ى من ال رعر
الحالي

سعر ال هم  /التدفق التقردا
التشغي ي ل هم

نقرريس الترردفقات التقدن رة
مقارنة بقيمة الشركة

مؤشررر مهررم ل مقارنررة بررين
الشررراكت لمعرفررة أا شرررركة
أفض لالستثمار

ال عر الحالي /رب ال هم

نقيس ن ربة سرعر سرهم
الشركة م ى أربراح الشرركة
ل هم الواحد

تعررد طرنقررة سرره ة لتقيرريم
الشركة باستخدام األرباح

القيمررة ال رروقية ل ررهم /
القيمة الدفترنة ل هم

القيمرررة التررري نربطهرررا
المشرراركون فرري ال رروق
بحقرروق م كيررة الشررركة
مقارنررة بالقيمررة الدفترنررة
لحقوق الم اامين

شراء أسهم ذوات ن ربة سرعر
الررى قيمررة دفترنررة متخفضررة
ارري طرنقررة متداولررة لتق ير
مخاطر المحافظ االستثمارنة.

القيمرررة الرأسرررمالية الحاليرررة
ل شركة  /موائد المبيعرات مرن
العام الماضي

المعادلة

المؤشر

قيمة االستثمار األولي  /التدفقات
التقدنة

حيث ان

NPV

:Ctالتدفق التقدا للك ستة من
ال توات.
: rن بة الفائدة ال تونة.
: tال تة.
 =Nمدد ال توات

االستخدام

مالحظات أخرى

تقيس فترة ال زمة السترداد
المب غ الم تثمر المشروع.
نقطة التعادا
اي التقطة التي تت اوى
متداا االنرادات اللكية مع
التاكليف اللكية ( المتغيرة
والثابتة )

تعد فترة االسترداد مام مهم
التخاذ قرار االستثمار .حيث ان فترات
االسترداد الطون ة ال تعد مر وبه
ل م تثمرنن .فترة االسترداد ال
تولي أامية ل قيمة الزمتية ل تقود.

اي إحدى األدوات التي
ت تخدمها الشراكت لتقييم
المشرومات االستثمارنة
(مشرومات طون ة األج )؛
تعتمد طرنقة مم صافي
القيمة الحالية م ى التأكد
من أن المشروع مح
التقييم نحقق تدفقات
نقدنة تزند من القيمة
الم تثمرة في المشروع.

اذا اكن صافي القيمة الحالية
انجابي نتم االخي بالمشروع

المعادلة

االستخدام

المؤشر

معدا العائد الداخ ي
لح ا العائد الداخ ي نتم تحدند
صررافي قيمررة االسررتثمار الحاليررة
صفر من ثم الح لر r

معدا العائد الداخ ي
ترررم إمرررادة اسرررتثمار
الترررردفقات التقدنررررة
ل مشروع فري معردا
العائرررررد الررررررداخ ي
ل مشروع.

معدا العائد الرداخ ي المعردا
MIRR
=
(قيمة التدفقات التقدنة االنجابية
الم ررتقب ية\ قيمررة الترردفقات
التقدنة ال بية)^(1 – )n\1

IRR

حيث ان
 =nمدد ال توات

معدا العائرد الرداخ ي
MIRRالمعدا
نرررتم إمرررادة اسرررتثمار
الترررردفقات التقدنررررة
ل مشروع م رى ح را
رأس الماا.

مالحظات أخرى
معدا العائد الداخ ي
مترردما نكررون معرردا العائررد
الرررداخ ي أكبرررر مرررن معررردا
التخفيض نعتري ان االسرتثمار
مر ررو بيتمررا مترردما نكررون
معدا العائد الداخ ي أق مرن
معرردا التخفرريض نعترري ان
االستثمار ير مر و .
معدا العائد الداخ ي المعدا

ما او إال تح ين م رى معردا
العائرررد الرررداخ ي التق يررردا
والتغ ررب م ررى أوجرره القصررور
المخت فة مث تعدد الرIRR
م ررى افترررا أن الترردفقات
التقرردة اإلنجابيررة نررتم أمررادة
اسررتثماراا م ررى تلكفررة رأس
ماا الشركة
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