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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

  

  ةقدمم

( خلق هللا تبارك وتعالى ا�نسان وعلمه البيان كما قال سبحانه في كتابه الكريم 
  سورة الرحمن ) الشمس والقمر بحسبان  0الرحمن خلق ا�نسان علمه البيان 

اي ان ا�نسان خلقه هللا تبارك وتعالى وعلمه البيان والفصح وخلق ربنا تبارك 
الشمس والقمر بتقدير حكيم مثبت ومقدر بدقة متناھية وكل ھذا دليل على  وتعالى

اھمية التخطيط في حياتنا ومما يدفعنا الى الحديث عن التخطيط في بداية بحثنا ھو ان 
المال والحصل عليه والمحافظة عليه يحتاج الى تخطيط وتخطيط على مستوى عالى 

جب أن يكون لديك له خطة واضحة تُجيب ل شيء نقوم به في حياتنا يجدا جدا �ن  ك
  على سؤال أساسي و ھو 

  وھذا ما سوف يتضح من خ
ل ھذا البحث 

  

  

  

  



  ھي التنبؤ بما سيكون عليه موقفك المالي خ�ل فترة زمنية محددة ھي فترة الخطة 

  فيه أھدافك ا+ستثمارية وتختار ا+ستراتيجيات المناسبة وال�زمة لتحقيقھا و + تنسى أن تحديد 

  ي فترة زمنية محددة لتنفيذ ذلك ھو ركن أساسي من أركان التخطيط السليم، وھنا 

  الي سنورد عدد من البنود والعناصر التي تتكون منھا الخطة أو القائمة الخاصة بمخططك الم

 .ملخص أصولك القائمة أي ا�م
ك التي لديك

 .قائمة با�ھداف المالية ا�ساسية وا!طار الزمني لتحقيقھا

 .تقييم التكلفة المتوقعة لتحقيق ھذه ا�ھداف

قائمة بأنواع ا3ستثمارات التي تحتاجھا لتحقيق ھذه 

التخطيط المالي يعد عملية مستمرة و يجب أن تُقيم مدى تقدمك في تحقيق اAھداف حسب 

  الزمنية وتعدل و تُحدث قائمة أھدافك بانتظام، وتُعدل ما يلزم من ا+ستراتيجيات بحسب

  تحقيقھا، المتغيرات الحاصلة في وضعك المالي، و بذلك ستتذكر أھدافك دائما و ستُحافظ على

و سنركز اOن في حديثنا عن اNطارات الزمنية أو الفترات الزمنية و التي تعارف على 

أھداف 
قصيرة 
ا�جل

أھداف 
متوسطة ا�جل

أھداف 
طويلة 
ا�جل

  الخطة المالية 

ھي التنبؤ بما سيكون عليه موقفك المالي خ�ل فترة زمنية محددة ھي فترة الخطة 

  تأتي على شكل بيان توّضح 

فيه أھدافك ا1ستثمارية وتختار ا1ستراتيجيات المناسبة وال�زمة لتحقيقھا و 1 تنسى أن تحديد 

ي فترة زمنية محددة لتنفيذ ذلك ھو ركن أساسي من أركان التخطيط السليم، وھنا ;إطار زمني 

سنورد عدد من البنود والعناصر التي تتكون منھا الخطة أو القائمة الخاصة بمخططك الم

  :وا1ستثماري وھي على النحو التالي

ملخص أصولك القائمة أي ا�م
ك التي لديك

قائمة با�ھداف المالية ا�ساسية وا طار الزمني لتحقيقھا

تقييم التكلفة المتوقعة لتحقيق ھذه ا�ھداف

قائمة بأنواع ا2ستثمارات التي تحتاجھا لتحقيق ھذه 
 .ا�ھداف

  .ا2ستثمارات جدول تنفيذ ھذه

التخطيط المالي يعد عملية مستمرة و يجب أن تُقيم مدى تقدمك في تحقيق ا;ھداف حسب 

الزمنية وتعدل و تُحدث قائمة أھدافك بانتظام، وتُعدل ما يلزم من ا1ستراتيجيات بحسب

المتغيرات الحاصلة في وضعك المالي، و بذلك ستتذكر أھدافك دائما و ستُحافظ على

و سنركز اVن في حديثنا عن اUطارات الزمنية أو الفترات الزمنية و التي تعارف على 

  ـ:إلى ث�ثة أنواع ھي 

أھداف 
قصيرة 
ا�جل

متوسطة ا�جل

  

الخطة المالية 

ھي التنبؤ بما سيكون عليه موقفك المالي خ�ل فترة زمنية محددة ھي فترة الخطة 

تأتي على شكل بيان توّضح وھي 

فيه أھدافك ا2ستثمارية وتختار ا2ستراتيجيات المناسبة وال�زمة لتحقيقھا و 2 تنسى أن تحديد 

إطار زمني 

سنورد عدد من البنود والعناصر التي تتكون منھا الخطة أو القائمة الخاصة بمخططك الم

وا2ستثماري وھي على النحو التالي

ملخص أصولك القائمة أي ا�م
ك التي لديك •
•   
قائمة با�ھداف المالية ا�ساسية وا طار الزمني لتحقيقھا •
•   
تقييم التكلفة المتوقعة لتحقيق ھذه ا�ھداف •
•   
قائمة بأنواع ا2ستثمارات التي تحتاجھا لتحقيق ھذه  •

ا�ھداف
•   
جدول تنفيذ ھذه •

التخطيط المالي يعد عملية مستمرة و يجب أن تُقيم مدى تقدمك في تحقيق اCھداف حسب 
  الفترة 

الزمنية وتعدل و تُحدث قائمة أھدافك بانتظام، وتُعدل ما يلزم من ا2ستراتيجيات بحسب

المتغيرات الحاصلة في وضعك المالي، و بذلك ستتذكر أھدافك دائما و ستُحافظ على 

و سنركز اTن في حديثنا عن اSطارات الزمنية أو الفترات الزمنية و التي تعارف على  
  تقسيمھا

إلى ث�ثة أنواع ھي  

  

  

  



  

  أھداف قصيرة ا�جل •

إن ا�ھداف التي تأمل في تحقيقھا خ$ل السنة أو السنتين القادمتين و كذلك ا�ستثمار أي 
  استثمار

  تُحدده من أجل تحقيق ھذه ا�ھداف يُسمى استثمار قصير ا�جل، و عليك أن تحافظ على أمن  

  وسيولة أموالك أي سھولة توفرھا و أن تكون جاھزة عند حاجتك إليھا، و لكن ھذا � يعني رفع 

  .الدخول في استثمارات غير مضمونة العواقب   درجة الُمخاطرة و

  أھداف متوسطة ا�جل •

  ا�ھداف التي تتوقع تحقيقھا خ$ل عشر سنوات تقريباً مثل شراء منزل أو ممارسة عملإن 

  تجاري أو تسديد مصاريف التعليم حسب خطة ادخار ُمتفق عليھا مع مصرف ما، أي استثمار 

  تستخدمه لتحقيق ھذه ا�ھداف المتوسطة ا�جل يُسمى استثمار متوسط ا�جل، وفي مثل ھذا  

  .مارات يُمكنك تحمل بعض المخاطرالنوع من ا�ستث

  أھداف طويلة ا�جل •

إن ا�ھداف المستقبلية التي تريد تحقيقھا في مدى يزيد عن عشر سنوات كما ھو الحال لدى 
  معظم 

  الناس تُسمى أھداف طويلة ا�جل و أي استثمار تستخدمه لتحقيق مثل ھذه ا�ھداف تُسمى 

  ا�ساسي من ھذه ا�ستثمارات ھو تأمين متطلبات  استثمارات طويلة ا�جل، و تذكر أن الھدف

ضمن ھذه الفئة أيًضا أھداف مثل ضمان مستقبل  الحياة بعد الوصول إلى سن التقاعد، ويقع
  أبنائك

  أو الرغبة في ممارسة عمل تجاري معين، وبما أنك تستثمر من أجل النمو، فبإمكانك تحمل 

  .ھدافك على المدى الطويلالمزيد من مخاطر ا�ستثمار من أجل تحقيق أ 

عدة عناصر تشتمل على  ن أ حتى تكون دراسة الجدوى ذات قيمه وھادفه وتؤتى ثمارھا �بد
   -: تعتبر موقومات للخطة المالية الراقية والجدية ونجملھا في النقاط ا�ربعة التالية 

  

  



  

  

  عناصر الخطة المالية ومقوماتھا المطلوبة  •

وبعد ا�فتتاح على ان يكون التقييم ربع  . اعداد تقييم عام للمشروع قبل البدأ فيه -:او�  
  سنوى 

  .اعداد الدراسه التسويقيه عن المشروع   -:ثانيا 

  . اعداد الدراسه الفنيه عن المشروع  - : ثالثا 

  . اعداد الدراسه الماليه عن المشروع  -: رابعا

  انواع المشاريع  •

  .مشاريع انتاجيه تھدف الى الربح -:1 

  .مشاريع خدميه  -:2

  .مشاريع تجاريه  تھدف الى تعظيم الربحيه  -:3

  -:المشاريع مكونات  •

  رأس المال    -:ا

  ا�داره     -:ب  

  العماله   -:جـ    

  ا��ت والتجھيزات   -:د   

  التكنولوجيا  -: ھـ 

  -:ھا لعمل مشروع السمات ال!زم توافر •

  القدره على العمل الجاد -:1

ان جدية المشاريع ھو ضامن نجاح قوي لھا فاي مشروع � تتوفر له جدية                        
خاصة ف$ عبرة باستمراره والجدية ھذه من الممكن ان تاخذ اشكا� عدة مثل الجدية في نفع 

ع لو كان المشروع تعليمي الناس لو كان المشروع خدمي او الجدية في مخرجات مفيدة للمجتم
  .مث� 



  التصميم على النجاح  -: 2

ا�رادة القوية والحرص الدائم على تحقيق النجاح وتقدم المشروع يضمن عدم التعثر في 
منتصف الطريق وت$حق الخسائر على اصحاب المشاريع وھذا ما دفع شركات كبيرة الى اع$ن 

  .ارجاء العالم الفسيح تجاريا  اف$سھا واغ$ق فروعھا ولو كانت منتشرة في

  الحرص على العمل  -: 3

يشكل الحرص على العمل مع الحرص على النجاح عاملين مھمين لبقاء الشركة على قيد      
الحياة التجارية وھذا الحرص يجب ان يكون من كل العاملين بالمشروع ويجب على ا�دارات 

  .غرس ھذا المبدأ في نفوس موظفيھا 

  قرار ا�ست -: 4

ا�ستقرار امل منشود لكل اصحاب الشركات استقرارا ماليا وسط تخبطات مالية معقدة تجوب 
جنبات العالم فتعصف بالشركات واحدة تلو ا�خرى والشركات والمشاريع التي تثبت وسط ھذا 
الكلم الھائل انما تتسم با�ستقرار من كافة جوانبھا استقرار في الوضع المالي واستقرار في 

  .الخدمات المقدمة 

  القدره على الحصول على المعلومات  -:  -5

يجب على الشركات والمشاريع الكبيرة ان توفر لھا قاعدة كبيرة من خ$لھا يمكنھا الحصول    
على المعلومات المطلوبة لتحقق بھا ضمانات عدة منھا التحقق من السوق والتحقق من 

  .العم$ء بما يضمن لھا ا�ستمرار 

  القدره على التعلم من ا�خطاء  -:6

وبالنظر � يمكن ل$نسان ان يستمر دونما التعلم من لحظات ا�خفاق التي نالته يوما من ا�يام 
كيف انھا تعلمت من الدرس  2010مث$ الى اخفاق شركة تويوتا في تصميم سيارتھا لعام 

 2000كابح وتم سحب واعلنت للعالم اجمع اخفاقھا في جزء حساس بالسيارة ا� وھو الم
سيارة مث$ من البرازيل لھذا الخلل بل خرج رئيس مجلس ادارتھا ليبكي في صورة تناولتھا 

  الصحف والجرائد على انھا من الصور المؤثرة في عالم ا�عمال الجديد 

  ا�يمان الداخلى بالقدره على انجاح المشروع  -:7

� بد ان تتوفر لدى ارباب المشروع قدرة داخلية وروح تنافسية داخلية وايمان ومشاعر داخلية 
فياضة تكفيھم �نجاح مشروعھم فالنجاح الذي يدعوه كل شخص ويتبناه �بد ان يكون منبعه 

  من الداخل 

  .ا�يمان بالقدره على تطوير المشروع وفتح مشاريع جديده  -:8

ن يكن �صحابه ايمان بانه يجب عليه ان يكبر كحالنا نحن في مراحل اي مشروع يولد �بد ا
نمونا المختلفة لدينا يقين بان مراحل النمو تسير بصورة طبيعية تلقائية بدون تدخل مننا نحن 

اكثر من  وھذا مثل المشاريع بالضبط يجب ان � نتوقف عند حد مشروعنا فقط بل يتعدى الى
  ذلك بفتح مشاريع جديدة 



 (Financial Planning )التطبيق العملي لسؤال  

  

   ا	فتراضية ياتالمعط

تخيل أنك المخطط المالي لزوجين يربو سنھما علي الخامسة 
ستفعل  ذا الف دو	ر امريكي فما 50والستين وقد قاموا بتوفير 

لزيادة ھذه ا4موال؟ اين ستستثمرھا؟ ما ھو العائد الذي تتوقعه؟ 
وعليك ان تتأكد من تنويع عمليات ا	ستثمار مع الوضع في 

  .الحسبان حسابات التوفير والتأمين والمعاشات وما الي ذلك

  

المبلغ بالجنية   السن  المستثمرون
  المصري

  افتراضات الدراسة   افكار ا�ستثمار 

مسن رجل 

  وزوحته

الف جنيه  280  65

  مصري

انشاء دور رياض اطفال  -1

 )جانب اجتماعي لھما(

  150000تكلفة 

شراء شقة با�سكدنرية  -2

وتاجيرھا في فترة 

الدراسة للط&ب وفي 

فترة الصيف للمصطافين 
100000  

في  30000وضع مبلغ  -3

شركة لتشغيل ا�موال 

مع احد اقارب الزوج 

نسبة عائد من  طي يعل

    % 15الى  12

سيتم فرض 

الدراسة على 

الواقع المصري اي 

انھما مصريين 

وھذا المبلغ 

حصيلة عملھما 

  بخارج مصر

  

لذا نود ان نضع عدة  او� نظرا لحساسية السن وحساسية العائد المالي المرتجع 

بدائل استثماريه للحفاظ على اموال ھذا العجوز وزوجته واضعين فى ا�عتبار عدم 

الف  280وضع كافة امولھم ضمن سله واحده علما ان المبلغ يعادل ما يقرب من 

  .داخل احد المدن الجديده ل بلده مصر جنيه مصرى مفترضين ان بيئة ا�ستثمار داخ

  

  

  

  



  

  )ستثمار ا�ول ا�( أو� 

 سنة واحدة تبدا من  سن &طفال ل دور حضانة جمعيه اھليه مشروع انشاء  -:  ا�ول

  - :وحتى قبيل دخول المدرسه ويستلزم ا�تى 

طفل  20جنيه بسعة  16,800بكل شقه بمبلغ سنوى  4ايجار شقتين عدد الغرف  - : ا

  على ان يكون  للغرفه 

 رسوم التوصيل جنيه  20 +للدراسة  شھريا /للطفل /جنيه 80  ومرسللمقابل ال

     للط&ب 

جيه متميزه ذوتجھيزات للغرف بما يتناسب مع عمل حضانه نموثاثات شراء ا - :ب

  ) DATASHOW- اجھزة  -العاب اطفال –اجھزه حاسبات  –مقاعد ( 35000بتكلفه 

جنيه باجمالى تكلفه  400مدرسات لعدد الفصول براتب شھرى  8تعيين عدد  - :ج

  جنيه  24,000سنويه 

   250عام&ت يمبلغ  3تعيين عدد  - :د

 36,000شھريا بمبلغ سنوى / جنيه 3,000بقسط  توصيل للط&ب  حافلة شراء  - : ـ د

  سنويه / جنيه 

�عطاء مجموعات الفتره المسائيه لمجموعات الفصول الدراسية في تاجير  -:ھـ 

  ب المرحلة ا�عدادية والمتوسطة  س خصوصية لط&تقوية ودرو

�  المصاريف والعائد للسنة ا�ولى  جدو

  ) 1( جدول 

  م�حظات    للسنة اولى  المصروفات  م
+ غرق ومكتب  4الشقة مكونة من   16,800  ايجار شقتين   1

  معمل حاسب آلي
  لمدة ث'ث سنوات   36,000  سنوى حافلةقسط شراء   2
  عام'ت + معلمات   39,500  اجور ومرتبات سنويه  3
    4,000  مستلزمات+مياه+كھرباء ( وماليهم اداريه   4
    4,800  تامينات العاملين   5
للسنة اولى وتخفض الى الربع    2,400  دعايه اع'ن  6

  للسنوات التالية 
    35,000  اثاثات واجھزه   7

15350  المصاريف  صافى   

0  

  

        

  

  



  

  ) 2( جدول 

  م�حظات    العائد وايرادات للسنة اولى   م
12800  عائد سنوي من اشتراك الط'ب   1

0  
 20على افتراض ان عدد الط'ب 

طالب في الفصل الواحد ومدة 
  شھور فقط   10الدراسة ھي 

عائد سنوي من اشتراك الط'ب في الحافلة   2
  المدرسية 

على افتراض ان عدد الط'ب للسنة   16000
طالب في الفصل الواحد  10اGولى 

ن اولياء �سيشتركون في الحافلة 
اGمور لبعضھم سيقوم بالتوصيل 

  شھور فقط   10ومدة الدراسة ھي 
على افتراض ان قيمة اGيجار للغرفة   9600  ايرادات ايجار مجموعات  دروس فتره مسائيه  3

تعليميا الواحدة المجھزة تجھيزا 
جنيه شھريا  وان عدد  200سيكون 

غرف فقط  3الغرف المؤجرة سيكون 
لكل شقة وان شھور الدراسة 

   دراسية  شھور 8ستكون 

15360  صافي اGيرادات   

0  
  

  

  

  

  : ايجابيات المشروع

�جتماعية �نھا عمل فكرة المشروع تناسب المسنيين حسبما حا�تھما ا -1

 خيري ويھتم با�طفال

 جنيه  100= ربح السنة ا�ولى  -2

المشروع غطى في السنة ا�ولى مصاريفه وھذه نقطة انجاز بالنسبة  -3

في السنة  باح للمشاريع التعليمية في اول سنة ولنلق لمحة على ا�ر

 الربع ى بعد خصم تكلفة المصاريف والتجھيزات وتخفيض الدعاية ال التالية 

 : ليكون صافي ا�يرادات في السنة التالية كالتالي 

  

  

  جنيه مصري 116700= 1800 - 35000   -153500= للسنة الثانية اريف المص

  

  جنيه مصري 36900=  116700  -153600= صافي ربح السنة الثانية 

  

انخفاض نسبة الخسارة ومعامل الخطورة في السنوات التالية  �ن مثل ھذه  -4

�ت والتصنيع لكيف وليس االمعرفة والمشاريع الخدمية قائمة على � .على ا

 

  



  

  ثانيا ا�ستثمار الثاني 

  100000شراء شقة تمليك بجوار جامعة اسكندرية بملبغ 

  ) 1( جدول 

  م�حظات     المصاريف  م
مصاريف مكتب التاجير المشرف على ايجار   1

  الشقة 
  شھريا    100

  شھريا  150   فواتير نظافة وكھرباء ومياه وحارس  2

  سنويا  ج  3000  مصروفات صافي ال  

  

  ) 2( جدول 

  م�حظات     المصاريف  م
  ياوسن  5600   شھور  8ايجار فترة الدراسة   1
للمصطافين  شھور في الصيف  3ايجار فترة   2

  باGسكندرية
  سنويا   6000

  Gسنويا   11600  يراداتصافي ا  

   

  جنيه مصري  8600= 3000 -11600= صافي الربح في استثمار الثاني 

  ايجابيات ھذا النوع من استثمار 

 آمن ن اصول ستظل قائمة  -1

 يتناسب مع سن الرجل وزوجته ف� يحتاج الى مجھود يذكر  -2

 يمتاز ايضا بانه جانب خدمي كالسابق  -3

  

  

  

  

  

  



  )لثالث ا�ستثمار ا( ثالثا 

تنتشر في مصر شركات صغيرة مثل معارض سيارات او اجھزة منزلية تقوم 
بتوظيف اموال بعض الناس ممن ليس لديھم استطاعة في توظيف متوسط 

  من المبلغ سنويا %  15الى  12عائد تقريبا 

جنيه مصري سوف  27000متبقي من مبلغ الرجل والمرأة مبلغ حوالي 
  % 12على حساب ليكون العائد تقريبا  نعطيھا حدى الشركات

   3240= العائد 

  ايجابيات ھذا استثمار 

 و يحوي مخاطرة انه آمن  -1

 العائد يزيد باستمرار  -2

ثبات رأس المال المدخر وانه  يمس بنقصان نھا شركة توظيف  -3
  تعطي ايصات بنفس المبلغ المستلم للتوظيف 

  

  اجمالي ارباح ا�ستثمار للرجل سيكون 

  

اذا متوقع لھذا الرجل ان يكون صافي دخله الشھري خ�ل السنة اولى 
  جنيه شھريا  1000تقريبا 

  .جنيه شھريا  4000وصافي دخله في السنة الثانية وما بعدھا 

  

  

  

  المجموع  لثا�ستثمار الثا  ا�ستثمار الثاني  ا'ستثمار ا�ول  السنة

  11940  3240  8600  100  ا'ولى

ية وما الثان
  بعدھا 

36900  8600  3240  48740  



  : الخاتمة 

الظروف  نسال هللا تعالى ان يكون ھذا النوع من استثمارات قد روعي فيه
اقتصادية المصرية وان يكون متنوع ويراعى فيه عامل السن للرجل 

وزوجته وان يكون قد بني على اسس علمية مدروسة تراعى فيھا الجوانب 
  .المالية والظروف اقتصادية المحيطة بالمجتمع المصري 

  

  

  

  :المراجع 

 ن الكريم سورة الرحمن القرا -1

محمد مطر، . ، د)ستخدمةاساليب وادوات الم(التحليل المالي  -2

  1997عمان 

  .2000ادارة وتحليل مالي، خلدون ابراھيم شديفات، عمان،  -3

  


