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 1 املالية واالستثمار  لألوراقمجيع احلقوق حمفوظة للمعهد املعتمد    

 اهلدف من االمتحان
التحقُّ   االمتحان   يهدف له  دِّ تقامل  ق من اكتسابإىل  التقنية  عن    يةاسأس   معلوماتٍ مني  قة  ملتعلِّ ااجلوانب 

، وتقنيات  التمويلمجع    قطر القوائم املالية وحتليلها، و   إعداد، مبا يف ذلك  متويل الشركاتأعمال    ارسةمبم
   صفقات الشركات.من  جمموعةابإلضافة إىل ة، الشرك حساب قيمة

 وفهمهم للعناصر اآلتية:  له  نيدِّمهبدف اختبار معرفة املتق االمتحانُصمِّم 

 استخدام األساليب الكمية يف متويل الشركات  •
 حتليل القوائم املالية  •
 املال   سرأ هيكل •
 مقدمة يف طرق تقييم األعمال  •
 الشركات  صفقات •
 توثيق معامالت متويل الشركات  •

لالمتدِّ لمتقل  ينبغي التحقُّ مني  من  حان  احلاسبة    يفقدرهتم  ق  اآللة  حناستخدام  راء جإل  مناسب  وٍ على 
 .يف هذا املنهجمنهم  املطلوبةالعمليات احلسابية 

 التقييم نظام 
 .دةمتعدِّ  اتتيار خا ذات سؤاًال  50لإلجابة على  ؛دقيقة 60 متحاناالق يستغر 

مناالمتحان    نيتضمَّ قد   تزيد    ،ضافيةاإلسئلة  األ  عدًدا  األسئلة%  10  على  تهانسب ال  جمموع   ،من 
األو   .الكمبيوتر  قطريعن    لالمتحان مني  للمتقدِّ  ابقي  جيريال  جتريبية  ئلة  سهذه  عن    أسئلة   فصلها 

تدلكنها    ،االمتحان ضمن  ال  إضافًيالالمتحان  ن  و ماملتقدِّ منح  وسيُ   النهائية.  تهنتيجخل  ؛  امناسبً   وقًتا 
 .هذا االمتحان لام إكو  لةلإلجابة عن هذه األسئ
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 هيكل املنهج
تشمل جمموعة   ،عدةعناصر فرعية  سم هذه العناصر إىل  تنق، و رالعناص من   وحدة على عددٍ  حتتوي كلُّ 

 . األهداف التعليمية من

  حساب.   القدرة على  أو  ،فهمأو    ،معرفة  اآلتية:بارات  أو العإبحدى الكلمات  يبدأ كلُّ هدف تعليمي  
 :املختلفة اليت جيري اختبارها تاملهارا من ى معنيَّ مستوً إىل ها من كلٌّ وتشري  

حلقائق والقواعد  ا  :مثل ، وماتلعبعض امل رَ تذكُّ لالمتحان من املتقدِّم  "ةمعرف"كلمة ب  تتطلَّ  •
 .واملبادئ

القواعد أو  احلقائق أو أو  عيضافهمه ألحد املو  ثباتَ إلالمتحان من املتقدِّم  "همف"كلمة ب  تتطلَّ  •
 .املبادئ

ملعادالت ام ا على استخد  القدرةَ لالمتحان  املتقدِّم  من "حساب القدرة على"عبارة ب  تتطلَّ  •
 احلسابية إلجراء العمليات 

 األخبار والتحديثات 
والتحديثات   األخبار  آبخر  اخلاصة  الصفحة  ز�رة  على  املواظبة  بضرورة  لالمتحان  املتقدِّمني    على نذكِّر 

على آخر التعديالت الناجتة  الع لالطِّ  ؛)cisi.org/candidateupdate(كرتوين للمعهد املوقع اإلل
 إليه.   قدُّمَ تل ا الذي يرغبون  ان حتمااليف قد ُتؤثِّر شهدها القطاع، اليت يت يعن التغريات ال
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 مواصفات االختبار
 .تعكس الدرجات اليت تُعطى لكلِّ عنصر، كما يف اجلدول أد�هلصمَّم كلُّ ورقة امتحانية  تُ 

  ن االمتحا عى يف  تُرامن امتحان آلخر؛ إذ    األرقام املوضَّحة أد�ه قد ختتلف قليًال   جتدر اإلشارة إىل أن
  االمتحان أسئلة  جيب أال يتغري عدد  لكن    .د من الصعوبةدَّ ى حم؛ للحفاظ على مستو ةدرجٌة من املرون

 سؤالني اثنني.  علىعدل يزيد  عنصر مب كلِّ ل

 

 مواصفات االختبار 

 اخليارات  متعدد سؤاالً  50

 رقم العنصر العنصر  سئلة األ

 1 كات الشر  ويلمت يف الكمية  األساليب  استخدام 7

 2 الية ليل القوائم املحت 10

 3 هيكل رأس املال  8

 4 ل مقدمة يف طرق تقييم األعما 9

 5 صفقات الشركات  10

 6 ت توثيق معامالت متويل الشركا 6

 اجملموع  50

 

 



 األسس الفنية لتمويل الشركات 

تثمار املالية واالس لألوراقمجيع احلقوق حمفوظة للمعهد املعتمد   4   

 ملخص املنهج
 الشركات  ويلمت يف الكمية  األساليب استخدام األول  العنصر

 الر�ضيات املالية  1.1
 املخصومةنقدية  التدفقات ال 1.2

 الية ليل القوائم امل حت العنصر الثاين 
 اسيةأس مبادئ 2.1
 )نية العموميةزا املي( املايلقائمة املركز  2.2
 قائمة الدخل الشامل  2.3
 قائمة التدفقات النقدية  2.4
 حتليل القوائم املالية  2.5

 هيكل رأس املال  لث العنصر الثا
 س املال أر مكوِّ�ت هيكل  3.1
 مللكيةحقوق ا 3.2
 الديون  3.3
 س املال أر تكلفة  3.4

 ل تقييم األعماطرق  مة يفمقد ع الراب العنصر
 قيمة املنشأة وقيمة حقوق امللكية  4.1
 القيمة السوقية، وقيمة الصفقة، وقيمة التصفية  4.2
 تقييم الشركات على أساس األصول  4.3
 أرابح األسهمتوزيعات  تقييم الشركات على أساس  4.4
 رابحعلى أساس األ لتقييمأسلوب ا  4.5
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 ية النقدفقات  تقييم الشركات على أساس التد 4.6

 صفقات الشركات  العنصر اخلامس
 ص من الشركات عمليات االستحواذ والتخلُّ  5.1
 لة ابلديون بل صناديق امللكية اخلاصة والصفقات املموَّ لة من قِ الصفقات املموَّ  5.2
 صفقات الشركات املتداولة 5.3

 ت معامالت متويل الشركايق توث دس السا نصرالع
 مة لألغراض العا 6.1
 يف معامالت متويل الشركات  راءقة بصفقات البيع والشملتعلِّ الواثئق ا 6.2
 الواثئق اخلاصة ابلقروض وضما�هتا يف معامالت متويل الشركات  6.3
 شركات املسامهة العامة  6.4
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 كات شر ال ويلمت يف الكمية  األساليب استخدام األول  العنصر

 الر�ضيات املالية  1.1
م لالمتحانسة هذا القسم، جيب على املرااستكمال دعند    : تقدِّ

 ت راطريقة حساب املخاطرة والعائد على االستثمافهم  1.1.1
 ت رااالستثما  ع ومتوسط العائد علىالعائد املتوقَّ حساب  1.1.2
ع  د املتوقَّ لالستثمار عن العائ درجة اختالف العائد الفعلي حساب  1.1.3

 التباين واالحنراف املعياري للعوائد  امستخداب

 رات تثماموعة من االسحساب التغاير جمل 1.1.4
 ثمار االستعوائد  ارتباط  مفهومفهم  1.1.5
 رات حساب معامل االرتباط لالستثما 1.1.6

 نقدية املخصومةتدفقات الال 1.2
م لالمتحانسة هذا القسم، جيب على ارااستكمال دعند    : ملتقدِّ

جملموعة من  ) NPV( وصايف القيمة احلالية )PVقيمة احلالية (لا حساب 1.2.1
 النقدية املستقبلية ابستخدام معادلة اخلصم  دفقاتالت

 لسلسلة من التدفقات النقدية  )IRR( معدَّل العائد الداخلي فهم 1.2.2

 حتليل القوائم املالية  الثاين  العنصر

 مبادئ أساسية  2.1
 : م لالمتحانعلى املتقدِّ ب جيلقسم، سة هذا ارااستكمال دعند  

 ملالية الغرض من إعداد القوائم افهم  2.1.1
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  ااملتطلبات املفروضة على الشركات واجملموعات إلعداد احلساابت وفقً فهم  2.1.2
 ملعايري احملاسبة املعمول هبا 

 :�يت مما كلٍّ   )واالختالفات الرئيسة بني(من  اهلدفة معرف 2.1.3

 ) IFRS( تقارير املاليةال د إلعدا املعايري الدولية  •
 )SSAPية املعيارية (بيا�ت املمارسة احملاسب  •
  )GAAP( وال�ت املتحدةاملبادئ احملاسبية املتعارف عليها يف ال  •

اجملموعة وحساابت الشركة، وملاذا جيب    حساابتبني   االختالفاتفهم  2.1.4
ن فهم  م لالمتحاجيب على املتقدِّ (موعة الشركات إعداد حساابت اجمل على

 )  مطاَلب حبساهباكنه غريالشهرة وحقوق األقلية، ول لحمصط

 قائمة املركز املايل (امليزانية العمومية)  2.2
م لالمتحانرااستكمال د  عند  : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 ئيسة الر  قائمة املركز املايل، وطريقة صياغتها، وحمتو�هتا راضأغفهم  2.2.1
 كهالك واإلهالمفهومي االستفهم  2.2.2
صَدر،  ُـ س املال املأر ص له، و املال املرخَّ  س أر  نيب  االختالفاتفهم  2.2.3

 رابح احملتجزة واألحتياطيات الرأمسالية، واال

 ج القروض واملديونية يف قائمة املركز املايل را معرفة طريقة إد 2.2.4

 الدخل الشامل قائمة  2.3
م لالمتحانسة هذا القسم، جيب على املترال داستكماعند    : قدِّ

 وصيغتها، وحمتو�هتا الرئيسة  الدخل الشامل،  قائمة الغرض منمعرفة  2.3.1
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دية والبنود األخرى املدرجة يف  خل من األنشطة العافهم الفروق بني الد 2.3.2
 امل الش قائمة الدخل

 دية رااإليمسالية والنفقات  أر بني النفقات الفهم الفروق  2.3.3

 نقدية التدفقات ال قائمة  2.4
م لالمتحان  ب علىسة هذا القسم، جيرااستكمال دعند    : املتقدِّ

املعيار  يغتها كما وردت يف الغرض من قائمة التدفقات النقدية وصمعرفة  2.4.1
 )IAS 7(معايري احملاسبة الدولية ) من 7(رقم 

منهما   لٍّ واآلاثر املختلفة لكبني الربح والتدفق النقدي،   فهم االختالفات 2.4.2
 ى الشركةعل

األرابح قبل الفوائد  يف ذلك  مبا ر، احلقدي الن  التدفق مفهوميفهم  2.4.3
التشغيلي  الربح  ، وصايف)EBITDA( واالستهالك واإلهالك ئبراوالض

فق  دللمنشأة والت نقديال  والفرق بني التدفق  )NOPAT( بعد الضريبة
 ة النقدي حلقوق امللكي

ة والتدفق النقدي حلقوق امللكية، مبا  نشأللمالنقدي   التدفقفهم الفرق بني   2.4.4
 ) CFADS( مفهوم التدفق النقدي املتاح خلدمة الديون  يف ذلك

 الية ائم امل حتليل القو  2.5
م لالمتحانرااستكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 : فهم النسب الرئيسة اآلتية 2.5.1

 ) لتشغيليهامش الربح اإلمجايل، وهامش الربح ا( يةالرحب نسب  •

 املال املتاح لالستثمار س أر العائد على  •
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 على حقوق امللكية  العائد  •
 ) ة، ونسبة التداولالسريعمبا يف ذلك نسبة السيولة ( السيولةنسب  •

 

 : حساب النسب الرئيسة اآلتية 2.5.2

 الربح اإلمجايل هامش  •

 الربح التشغيلي  مشها •
 ارملتاح لالستثمرأس املال االعائد على  •

 مللكية قوق اعلى حئد العا •
 ) مبا يف ذلك نسبة السيولة السريعة، ونسبة التداول( السيولةنسب  •

 فهم نسب املديونية اآلتية:  2.5.3

  حقوق امللكية يون إىلنسبة الد •
 نسبة صايف الدَّْين إىل حقوق امللكية  •
ئب واالستهالك  راابح قبل الفوائد والضإىل األر   الدَّْين صايفنسبة  •

 ) EBITDA( واإلهالك
 الفوائد  تغطيةنسبة  •

 املديونية اآلتية: القدرة على حساب نسب   2.5.4

 نسبة الديون إىل حقوق امللكية  •

 كية ق امللنسبة صايف الدَّْين إىل حقو  •
ئب واالستهالك  راالدَّْين إىل األرابح قبل الفوائد والض صايفنسبة  •

 ) EBITDA( إلهالكوا
 فوائد نسبة تغطية ال •
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 فهم نسب املستثِمر اآلتية:  2.5.5

 ية السهم حبر  •
 املخفَّضة  رحبية السهم •

 )عةالتارخيية واملتوقَّ (نسبة السعر إىل الربح  •
 )EBIT(ئب را والض لفوائدنسبة قيمة املنشأة إىل األرابح قبل ا  •
هالك  ستواالئب را والضنسبة قيمة املنشأة إىل األرابح قبل الفوائد  •

 هالكواإل
 زَّع الربح املو نسبة عائد  •
 حنسبة تغطية توزيعات األراب •
 نسبة السعر إىل القيمة الدفرتية  •

 اآلتية: املستثِمر حساب نسب  القدرة على  2.5.6

 رحبية السهم  •

 املخفَّضة  رحبية السهم •
 )التارخيية واملتوقعة(بح ىل الر نسبة السعر إ •

 )EBIT(ئب را نسبة قيمة املنشأة إىل األرابح قبل الفوائد والض •
واالستهالك  ئب را لضاو ة املنشأة إىل األرابح قبل الفوائد قيم نسبة •

 هالكواإل
 نسبة عائد الربح املوزَّع  •

 نسبة تغطية توزيعات األرابح •
 نسبة السعر إىل القيمة الدفرتية  •

 ِس املال أر  هيكلُ  لث الثا العنصر
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 رأِس املال  هيكل مكوِّ�ت 3.1
 : لالمتحان مب على املتقدِّ سة هذا القسم، جيرااستكمال دعند  

ال، وترتيب األولوية ابلنسبة ألدوات الديون  امل س أر �ت هيكل مكوِّ فهم  3.1.1
 امللكية  وحقوق

 حقوق امللكية 3.2
م لرااستكمال دعند    : نالمتحا سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 : معرفة اخلصائص النموذجية لألسهم العادية، مبا يف ذلك 3.2.1

 ت حقوق التصوي •
 رابحلى توزيعات األحقوق احلصول ع •
 ة الشركةوائض الناجتة عن تصفيحقوق املشاركة يف الف •

 : ، مبا يف ذلكاملمتازةمعرفة اخلصائص النموذجية لألسهم  3.2.2

 األسهم املمتازة القابلة لالسرتداد •

 اجملّمعة لألرابحملمتازة  هم اساأل •
 األسهم املمتازة القابلة للتحويل  •

عند احلديث عن أسهم    "ةاملتداول"و "املدرجة"ي مصطلحمعىن  فهم 3.2.3
 ات الشرك

 الديون  3.3
م لالمتحانرااستكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

ن واالختالفات  الدَّيْ اخلصائص النموذجية لألنواع الرئيسة ألدوات فة معر  3.3.1
 :بينها
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 ملتجددة السحب املصريف على املكشوف، والتسهيالت االئتمانية ا •

 ضالقرو  •
 السندات  •

 السندات القابلة للتحويل  •
 ) فوائدمن دون (ة الصفري السندات •
 السندات القابلة للتحويل املشروط •

 : اآلتية البديلة التمويل ابلديونطرق اخلصائص النموذجية ل معرفة 3.3.2

 ) الديون حتصيل (م التخصي •
 القائم على األصول ض  رااإلق •

 التأجري التمويلي  •
 تئجاراالس  بيع وإعادةتفاقيات ال ا •

 وسعر الفائدة املتغري  الثابتة الفارق بني سعر الفائدمعرفة  3.3.3

 املتغري و  الثابت فهم الفرق بني الرهن 3.3.4

ْين الثان  فهم الفرق بني 3.3.5  وي الدَّْين املمتاز والدَّ

 واالسرتداد بعالوة االمسيةلقيمة االسرتداد اب  فهم الفرق بني 3.3.6

 ستحقاق على السندات حىت اال لعائدفهم ا 3.3.7

 صدرة للديون ُـ لنسبة للجهة املفهم املعاملة الضريبية للفائدة اب 3.3.8

 فهم أن الديون قد تكون متداولة أو غري متداولة  3.3.9

 رة يف تسعري الديون فهم العوامل الرئيسة املؤثِّ  3.3.10

 تكلفة رأس املال  3.4
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م لالمتحانسة هذا القسم، جيب على ارااستكمال دعند    : ملتقدِّ

 س املال أر املتوسط املرجَّح لتكلفة  فهم معىن 3.4.1

 س املال أر املتوسط املرجَّح لتكلفة حساب  3.4.2

ع على  معدل العائد الكلي املتوقَّ  قوق امللكية تساويمعرفة أن تكلفة ح 3.4.3
 األسهم

 مللكية ق حبقوق افهم ماذا يقيس بيتا فيما يتعلَّ  3.4.4

ى األسهم ميكن تقديره ابستخدام  ع علأن معدل العائد الكلي املتوقَّ معرفة  3.4.5
 مسالية أر تسعري األصول ال نظرية

 مسالية أر ال صول ع ابستخدام معادلة نظرية تسعري األحساب العائد املتوقَّ  3.4.6

 ) ثالث سنوات(قيمة احلالية للسند لحساب ا 3.4.7

 ل ييم األعمامة يف طرق تقمقد ع الراب العنصر

 قيمة املنشأة وقيمة حقوق امللكية 4.1
م لالمتحانرااستكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 املنشأة  وقيمة امللكية حقوق قيمة  بني الفرق فهم 4.1.1

 وسلبياته  ،هتا وإجيابي استخدام مقياس قيمة املنشأة،فهم  4.1.2

ق بتوافر  يما يتعلَّ عامة واخلاصة، فمعرفة الفروق بني شركات املسامهة ال 4.1.3
املصادر النموذجية هلذه ، مبا يف ذلك وموثوقيتها الشركة معلومات
 املعلومات

  رفاق بتو يتعلَّ معرفة خمتلف مسؤوليات شركات املسامهة العامة واخلاصة فيما   4.1.4
 ر املعلومات فا و االستجابة لطلبات تو املعلومات، أ
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 تصفية ة، وقيمة الالسوقية، وقيمة الصفق القيمة 4.2
م لالمتحانسة هذا القسمرااستكمال دعند    : ، جيب على املتقدِّ

 وقيمة التصفية لشركة  ،الصفقةالفرق بني القيمة السوقية، وقيمة   فهم 4.2.1

 داولة ساب القيمة السوقية لشركة متح كيفيةمعرفة   4.2.2

 على أساس األصول  الشركاتتقييم  4.3
م لالمتحانم، جيب على  سة هذا القسرااستكمال دعند    : املتقدِّ

 أساليب تقييم الشركات على أساس األصول   خداماستفهم  4.3.1

 معرفة أوجه قصور أساليب تقييم الشركات على أساس األصول  4.3.2

 أرابح األسهم توزيعات على أساس  الشركاتتقييم  4.4
م لالمتحانرااستكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 سهم األ زيعات أرابحتو استخدام أساليب تقييم الشركات على أساس  فهم 4.4.1

القدرة على حساب قيمة للشركة ابستخدام أساليب التقييم على أساس   4.4.2
 أرابح األسهمتوزيعات 

 أرابح األسهم  توزيعات أساسجه قصور أساليب التقييم على فهم أو  4.4.3

 على أساس األرابح  قييمالتأسلوب  4.5
م لالراستكمال داعند    : متحانسة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 فهم استخدام أسلوب التقييم على أساس األرابح 4.5.1
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  بححساب قيمة حقوق امللكية لشركة ابستخدام نسبة السعر إىل الر  4.5.2
)P/E( 

الفوائد  نشأة لشركة ابستخدام مضاعف األرابح قبل ب قيمة املحسا 4.5.3
  ئبرا والضاعف األرابح قبل الفوائد مضو املقارن ) EBIT( ئبراوالض
 ن املقار  )EBITDA( ستهالك واإلهالكواال

 فهم أوجه القصور اليت تعاين منها أساليب التقييم على أساس األرابح  4.5.4

ت املتماثلة  ام السوقية للشركات يف القطاعفهم طرق املقارنة بني القي  4.5.5
، ونسبة األرابح )P/E( حمثل نسبة السعر إىل الرب قاييس امل ابستخدام
ئب  را، ونسبة األرابح قبل الفوائد والض)EBIT( ئبا ر والض قبل الفوائد

 ) EBITDA( واالستهالك واإلهالك

 فقات النقدية على أساس التد  الشركاتتقييم  4.6
م لالمتسة هذا القسم، جيب على  رال داستكماعند    : حاناملتقدِّ

 فقات النقدية فهم استخدام أساليب التقييم على أساس التد 4.6.1

والتدفقات النقدية   )IRR( ئد الداخليمعدل العافهم أوجه قصور  4.6.2
 )DCF( املخصومة

 معرفة طريقة حساب ما �يت:  4.6.3

 للمنشأة   التدفق النقدي احلر •

 ) NOPAT(بعد الضريبة صايف الربح التشغيلي  •
  ئب واالستهالك واإلهالكار فوائد والضقبل ال األرابح •

)EBITDA ( 

ها عند استخدام أسلوب التقييم على  حل الرئيسة اليت جيب اتباعرافهم امل 4.6.4
 : التدفقات النقدية أساس
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 التحليالت التارخيية  •

 التوقعات املستقبلية  •
 حساب قيمة �ائية  •
س  أر  تخدام املتوسط املرجح لتكلفةحتديد معدل خصم مناسب، ابس •

 ال امل

تقييم على  يب الحساب قيمة الشركة ابستخدام أسلوب بسيط من أسال  4.6.5
 ة لنقديا أساس التدفقات 

 صفقات الشركات  العنصر اخلامس

 والتخلص من الشركات  االستحواذعمليات  5.1
م لالمتحانرااستكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

  )ص منأو التخلُّ ( حواذ على تاألساسية لصفقات االس نواعاألمعرفة  5.1.1
 ءها: راالدوافع الكامنة و  الشركات،

 خاصة مدرجة أو  •

 موصى هبا عدائية أو  •
 خروج املالك/املدير  •
 احلالية/املستمرة/اجلديدة  اإلدارةمشاركة  •

 ر التمويل ت اليت توفِّ ، واجلهال عمليات االستحواذ عادةً يمتو  كيفيةفهم   5.1.2

ن البيع التجاري واالنفصال، واالختالفات  م ة لكلٍّ يسرفة اخلصائص الرئمع 5.1.3
 بينهما

أو   )ملشرت جتاري(لعادية يف البيع التجاري األسهم ا  حساب العوائد حلملة 5.1.4
 الشركة من االستثمار  خروج
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 بيع األصول وبيع األسهم  بنيمعرفة الفرق  5.1.5

 

 لة ابلديونوَّ لصفقات املممللكية اخلاصة وا بل صناديق ا لة من قِ الصفقات املموَّ  5.2
م لالمتحانرااستكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 ملام بتعريف امللكية اخلاصةاإل 5.2.1

 : وأوجه االختالف فيما بينها ،ة للصفقات اآلتيةاخلصائص الرئيس معرفة 5.2.2

 ) MBO( بل إدارهتاء الشركة من قِ راش •
 )MBI( بل إدارة أخرىالشركة من قِ  ءراش •

 ) LBO( ابلرفع املايلء راالش •
 )LBI( بل إدارة أخرىابلرفع املايل من قِ  ءراالش •

 )BIMBO( ىبل إدارهتا ابلتعاون مع إدارة أخر ن قِ ركة مالش ءراش •
 ) IBO( بل مستثمر مؤسسيالشركة من قِ شراء  •
 ) PTP( االنتقال من التداول العام إىل امللكية اخلاصة •

ستخدمة عادًة يف صفقات الديون  ة املالرئيسطلحات والتعابري  فهم املص 5.2.3
 : اخلاصة وامللكية

 كية نسبة الديون إىل حقوق املل •
 فعة املالية رااملديونية/النسب  •
مثل: أرابح  (س املال، أي: أنواع األسهم وحقوق املسامهني أر هيكل  •

املوزعة، األفضلية عند التصفية، التحويل عند االستحقاق،   األسهم
 ) التصويتحقوق الشفعة، حق يمة السهم، ختفيض ق ماية ضد احل
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 الرفع املتدرج حلصص ملكية اإلدارة  •

 ستثمارد االألدىن لعائاحلد ا •
 ء ار ابلشم از اإللو م ابلبيع از شروط اإلل •

 املنسحب اجليد/املنسحب السيئ  •
 " ادفع لتلعب" •

 التمويل اجلسري  •
 معدل االستنفاد  •

 رمسلة الفوائد  •
 رسوم األداء •

 ر املشرتك االستثما •
 الوسطية  الديون •

 وض األسعار املخفضة/عروض الطرح الالحقةعر  •
 الشركةسهم مؤسس أ •

ر ومكو�ت التمويل للصفقات اآلتية يف احلاالت  تثماأنواع االس فهم 5.2.4
 :النموذجية

 البيع التجاري •
بل إدارة  الشركة من قِ  ءراش؛ )MBO( بل إدارهتاء الشركة من قِ راش •

 ) MBI( أخرى
 ) PTP( ة اخلاصةإىل امللكي  من التداول العاماالنتقال  •

اليت   ،الدَّينو  فهم املبادئ املتَّبعة يف حتديد مستو�ت/نسبة حقوق امللكية 5.2.5
 يف مثل هذه الصفقات  قد تتوافر



شركات ال الفنية لتمويل األسس   

 19 املالية واالستثمار  لألوراقمجيع احلقوق حمفوظة للمعهد املعتمد    

 الشركات املتداولة صفقات 5.3
م لالمتحانرااستكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

يض املمنوح هلم ابالستثمار إما  رين، والتفو ة من املستثمرئيسمعرفة األنواع ال 5.3.1
 : امعً  املتداولة أو غري املتداولة أو كليهما األسهم يف

 صناديق التقاعد  •
 شركات التأمني  •
مبا يف ذلك الصناديق املفتوحة  (يق االستثمار املشرتك صناد •

 ة) املغلق والصناديق
  لك الصناديقمبا يف ذ (ملستثمرون يف الشركات الصغرية والناشئة ا •

 )يل الشركات الصغرية والناشئة يف اململكة املتحدةيف متو  املتخصصة
 اإلدارة/املوظفون  •
 دراألفن ااملستثمرو  •
 ت العائلية رامكاتب إدارة االستثما •
 صناديق التحوط •

 :فهم أدوار املستشارين احملرتفني املشاركني يف الطرح العام األويل 5.3.2

 تقارير احملاسبون املكلفون إبعداد ال •

 اإلصدار  رعاة •
 )املسمَّون(رون املعيَّنون املستشا •

 البنوك املتعهدة ابلتغطية  •
 احملامون  •

 العامة قاتمستشارو العال •
 ون ء املستقلُّ ااخلرب  •
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 : بل اآلتيةفهم األسباب اليت تدفع الشركات إىل مجع متويل إضايف ابلسُّ  5.3.3

 إصدار حقوق األولوية  •
 اإلصدار اخلاص  •
 عرض املفتوح اإلصدار اخلاص وال •

ودور  ،ت املتاحة للمساهمرا مبا يف ذلك اخليا، (ات األساسيةفهم اآللي  5.3.4
 : من أنواع العروض اآلتية يف كلٍّ  )لتغطيةاملتعهدة اب  لبنوكا

 إصدار حقوق األولوية  •

 اإلصدار اخلاص  •
 اإلصدار اخلاص والعرض املفتوح  •

 ت الثانوية ا ر فهم تسعري اإلصدا 5.3.5

 من حقوق األولوية  ادً النظري للسهم جمر حساب السعر القدرة على  5.3.6

إلصدار  ني مبوجب ابل املسامهني املؤهل فهم أتثري حق االسرتجاع من قِ  5.3.7
 والعرض املفتوح  اخلاص

 لتسعري فهم آلية إعداد سجل األوامر وعملية ا 5.3.8

 فهم سيولة السوق الثانوية وأمهيتها 5.3.9

 ابلشركة السيطرة والتحكم ألولوية علىفهم عواقب إصدار حقوق ا 5.3.10

 ت توثيق معامالت متويل الشركا العنصر السادس 

 لألغراض العامة  6.1
م لالمتحانار استكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 اتفاقية عدم اإلفصاح، وحمتوى هذه الوثيقة فهم الغرض من   6.1.1
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 ه الوثيقة فهم الغرض من وثيقة التعاقد، وحمتوى هذ 6.1.2

عن ذلك،  بصحة املعلومات، والتعهد بتحمل املسؤولية  رارقفهم معىن اإل 6.1.3
غري املعروفة، إضافة إىل الغرض من هذه  ن اخلسائر ابلتعويض عزام وااللت

 منها وحمتوى كلٍّ  الواثئق،

 فهم الغرض من كتاب اإلفصاح 6.1.4

 فهم استخدام بنود محاية البائع  6.1.5

 توى هذه الوثيقة ة املسامهني، وحمض من اتفاقيفهم الغر  6.1.6

 ل الشركات يف معامالت متوي راءبصفقات البيع والش قةاملتعلّ الواثئق  6.2
م لالمتحانرااستكمال دد  عن  : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 ة فهم الغرض من مذكرة املعلومات، وحمتو�هتا الرئيس 6.2.1

 املبدئي  ة، واالتفاق فهم الغرض من وثيقة حسن الني 6.2.2

 هم الغرض من اتفاقية احلق احلصري ف 6.2.3

 ات اجلانبية فهم الغرض من كتاب الطمأنة، واالتفاقي 6.2.4

 ر رافهم الغرض من خطاب تربئة الذمة/عدم اإلض 6.2.5

 ء، وحمتوى هذه الوثيقة رافهم الغرض من اتفاقية البيع والش 6.2.6

 ت متويل الشركات ا يف معامالابلقروض وضما�هت اخلاصةالواثئق  6.3
م لالمتحانرااستكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

 ن يف سياق معامالت متويل الشركات اختاذ الضمافهم مفهوم  6.3.1

 فهم الغرض من دفرت الشروط، وحمتوى هذه الوثيقة 6.3.2
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 فهم الغرض من اتفاقية القرض، وحمتوى هذه الوثيقة  6.3.3

ر، واملواثيق  رامات ابلتعويض عن األضااللتز الكفاالت، وامن  م معىن كلٍّ فه 6.3.4
 ض قراسياق معامالت اإل يف

ملسؤولية  ار بصحة املعلومات، والتعهد بتحمل راد اإلقالغرض من بنو  فهم 6.3.5
 من هذه الواثئق، وأوجه قصورها  يف سياق القروض، وحمتوى كلٍّ  عن ذلك

 "نيبني الدائن   اتفاق ما" فهم الغرض من  6.3.6

 العامة سامهةاملشركات   6.4
م لالمتحانرااستكمال دعند    : سة هذا القسم، جيب على املتقدِّ

قيات التعهد بتسويق الطرح العام/اإلصدار اخلاص،  اتفا  فهم الغرض من 6.4.1
 هذه الواثئق  وحمتوى

 فهم الغرض من اتفاقيات التعهد ابلتغطية، وحمتوى هذه الواثئق  6.4.2

 من دقة املعلومات  ن مستندات التحققفهم الغرض م 6.4.3

  رصة، وحمتوى هذهفهم الغرض من نشرة اإلصدار، أو وثيقة القبول يف البو  6.4.4
 الواثئق 

 وحمتوى هذه الواثئق  ، لة، وتقارير احملاسبنيير املفصَّ فهم الغرض من التقار  6.4.5

وحمتوى هذا   ،ية الالزمةالقانوني عن املعلومات  فهم الغرض من تقرير التحرِّ  6.4.6
 ريرالتق

 أو تقرير اخلبري املستقل، وحمتوى ،فهم الغرض من تقرير الشخص املختص 6.4.7
 هذا التقرير 

لى شركة مسامهة عامة، وحمتوى  فهم الغرض من مستند عرض االستحواذ ع 6.4.8
 الوثيقة  هذه
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 يقة فهم الغرض من تعميم املسامهني، وحمتوى هذه الوث 6.4.9




