سوق الخرطوم لألوراق المالية
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مصطلحات األسواق المالية

سلسلة مطبوعات سوق الخرطوم لألوراق المالية
رقم ( 2017 /7م )
إعداد  :إدارة البحوث والتطوير

كلمة السيد  /المدير العام
يسرني أن أقدم لكم كتيب مصطلحات األسواق الماليةوهو واحد من سلسلة
مطبوعات سوق الخرطوم لألوراق المالية للعام 2017م ،والذي نهدف من خالله إلي
نشر الوعي اإلدخاري واإلستثماري وتحقيق أهداف المستثمر الرشيد والتي يمكن
حصرها في عنصرين رئيسيين  ،أولهما العائد ( الزيادة في إستثمار المساهم سواء من
التوزيعات النقدية والسهمية للورقة المالية )  ،وثانيهما المخاطرة التي تقيس تباين
العائد ،فعادة يفترض أن المساهم الرشيد يفضل األوراق المالية التي تحقق له أكبر عائد
مع أقل مخاطرة يمكن أن يتعرض لها بقدر اإلمكان  ،كما إن نجاح عملية اإلستثمار في
تحقيق األهداف التي ذكرت سابقا ً يعتمد علي عوامل كثيرة أهمها تلك التي تتعلق
بإتخاذ القرار اإلستثماري الرشيد .
تعتمد عملية إتخاذ القرار علي البيانات المتوفرة حول األوراق الماليةة المصةدرة
من جميع جوانبها السوقية والمالية والفنية والبيئية والقانونيةة والقوميةة وريرهةا وهةذا
يتأتي إ بتوفير م علومات مفيةدة تعةين المسةتثمرفي إتخةاذ القةرار السةليم ولهةذا كلةه نقةدم
لكافةةةة المهتمةةةين مةةةن المسةةةتثمرين وشةةةركات الوسةةةاطة الماليةةةة واألكةةةاديميين والبةةةاحثين
والمحللةةين المةةاليين والمختصةةين بشةةأن اإلسةةتثمار المةةالي مةةن األفةةراد والم سسةةات أو
الهيئةةات المحليةةة واألقليميةةة والدوليةةة هةةذا الكتيةةب ونأمةةل أن يلبةةي إحتياجةةات ومتطلبةةات
المستفيدين .
ختاما ً ،أتقدم بإسمي وإسمكم بخالص الشكر والتقدير لجميع الشةركاء المتعةاملين
مةةع سةةوق الخرطةةوم لةةألوراق الماليةةة  ،وكافةةة العةةاملين وبةةاألخص فريةةق العمةةل بةةإدارة
البحةةوو والتطةةوير علةةي جهةةدهم وعملهةةم المخلةةص مةةن أجةةل تنشةةيط التةةداول وجةةذب
اإلستثمارالمحلي والمزيد من ر وس األموال األجنبية عبةر بوابةة اإلفصةاح بنشةر ثقافةة
اإلستثمار في األوراق المالية .

د .أزهرى الطيب الفكى أحمد
المدير العام

مقدمة :
يعد فهم معاني ود ئل المصطلحات اإلستثمارية المتداولة في األسواق المالية ( البورصات ) أداة
هامة للمستثمر ،يجدر به اإللمام بها لتساعده في تكوين صورة أكثر وضوحا ً عن مكونات وأدوات
وتقارير األسواق المالية .
وفي هذا الكتيب سيجد المستثمر شرحا ً وتفسيرا ً ألكثر المصطلحات اإلستثمارية تداو ً وشيوعا ً .

أسواق المال ( البورصات ) :
سوق المال ( البورصة ) مكان معلوم ومحدد مسبقا ً ،متكامل وفعال تتوفر فيه الحرية الكاملة لقوي
العرض والطلب لتتفاعل بيعا ً وشراءا ً في ظل روح من المنافسة الكاملة ويتوافر فيها قدر مناسب
من العالنية والشفافية بحيو تعكس آثارها علي جميع المتعاملين وعلي معامالتهم فتتحدد بناءا ً
عليها األسعار سواء صعودا ً وهبوطا ً أو ثباتا  ،كما يتم من خاللها رصد ومتابعة المتغيرات
والمستجدات التي تطرأ علي حركة التعامل بسهولة ويسر وبالتالي يمكن قياس أثرها ومعرفة
إتجاهاتها وتحليل هذه اإلتجاهات والتنب بما يمكن أن تكون عليه في المستقبل ومن ثم إتمام حركة
المعامالت بجوانبها المالية  ،القانونية واإلقتصادية ،كما تلعب األسواق المالية دورا ً مركزيا ً في
عمليات ا ستثمار والتمويل باإلضافة إلى أن كفاءتها شرط ضروري لتحقيق كفاءة النظام المالي
ككل ،وتحقيق التوازن واإلستقرار بين قوى العرض والطلب ،وتشجيع المنافسة بين مختلف
الم سسات المالية ورير المالية ،الحكومية والخاصة وحتى األفراد ،كما أنها تمارس دورا ً رقابيا ً
على مختلف القطاعات والم سسات  ،وتقوم بتعبئة وجذب اإلدخارات وتوجيهها إلى األوعية
ا ستثمارية األفضل مما ي دي إلى تخفيض هجرة ر وس األموال إلى الخارج وجذب ر وس
األموال المهاجرة وزيادة تدفقات ر وس األموال األجنبية  ،األمر الذي يساعد على تحسين قدرة
الدولة على المنافسة والصمود في وجه األزمات  ،وتحقيق اإلستقرار على مستوى اإلقتصاد
الوطني ،باإلضافة إلى ذلك تعتبر األسواق المالية البوتقة التي تنصهر فيها فعاليات النظام المالي
ككل ،لذلك يتم قياس كفاءة النظام المالي ضمن األسواق المالية حيو تعبر م شرات أداء األسواق
المالية المختلفة عن كفاءة كامل النظام المالي ،فتقوم م شرات أسواق المال بقياس كفاءة المصرف
المركزي ،وكفاءة الم سسات المالية والمصارف ،إذ أنه يمكن تفعيل دور المصرف المركزي
دون وجود أسواق مالية  ،و يمكن أن تقوم المصارف والم سسات المالية بدورها بشكل فعال دون
وجود أسواق مالية  ،كما يمكن أن تلعب األسواق المالية دورها في حال عدم إستقاللية المصرف
المركزي أو في حال ضعف الم سسات المالية والنظام المصرفي .

إدراج Listing :
قبول الورقة المالية وقيدها في سوق األوراق المالية بحيو تصبح قابلة للتداول .

التداول :
يقصد به بيع أو شراء األوراق المالية بعد إدراجها في سوق األوراق المالية .

بورصة السلع:
شأنها شأن بورصة األوراق المالية تلتقي فيها قوي العرض والطلب وتحدد علي أساسها األسعار،
إ أنها تختلف عن بورصة األوراق المالية من حيو أنه يجري التعامل في بورصة السلع علي
األصول ذاتها ( السلع ) كالنفط والمعادن والمحاصيل المختلفة وريرها .

اإلكتتاب Subscription :
هو دعوة عامة للجمهور من أفراد وم سسات لإلكتتاب في أسهم شركة مساهمة عامة جديدة (
حديثة التأسيس ) أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة (مدرجة بسوق المال ) وفقا ً للشروط
واألحكام المقررة بالتشريعات النافذة  ،ويعتبر اإلكتتاب العام أحد الطرق الهامة لتمويل الشركات
وتمكينها من تحقيق الغايات واألهداف المقصودة من تأسيسها باإلضافة إلي إسهامها في توسيع
قاعدة المستثمرين  .وهنالك مزايا تحصل عليها الشركة التي طرحت اسهمها لالكتتاب العام منها
جمع رأس المال ا ولي ليكون مصدرا ً للتمويل الجاري ومن خالل ذلك التمويل تتمكن الشركة من
-:
عمليات تمويل بداية المشروع
شراء المعدات الالزمة لالنتاج
وتعتبر عملية ا كتتاب العام او الطرح األولي للجمهور بمثابة تحويل جزء من ملكية الشركة الي
حصص من ا سهم والسماح للجمهور بشراء هذه النسبة ومن ثم اشتراك الجمهور في ملكية
المشروع .

متعهد اإلكتتاب :
وسيط بين مصدر األوراق المالية وجمهور المستثمرين ورالبا ً ما يكون شركة إستثمارية مصرح
لها تقوم بالحصول علي ر وس األموال من المستثمرين نيابة عن الشركات والحكومات التي تصدر
أوراقا ً مالية ( أسهم وصكوك ) ،ويتعهد بشراء األسهم التي يتم بيعها للجمهور .

مدير اإلكتتاب :
بنك أو شركة إستثمارية مصرح لها  ،تقوم بإدارة اإلكتتاب لألوراق المالية المصدرة بمقتضي إتفاق
بينهما وبين مصدر األوراق المالية .

وكيل اإلكتتاب ( موزع ) :
بنك أو شركة إستثمارية مصرح لها ،تقوم بمهمة توزيع اإلكتتاب لعمالئها باإلتفاق مع مدير
اإلكتتاب مقابل عمولة معينة.

تكلفة التداول ( العمولة ) :
هي التكلفة ( العمولة ) التي يتكبدها المتعاملون في السوق عند تنفيذ أوامر البيع والشراء .

المؤشر :
الم شر هو عبارة عن رقم قياسي يلخص أداء سوق ما من خالل تجميع أسعار مجموعة عينية من
األسهم .وقد تم تأسيس أول م شر في نهاية القرن التاسع عشر من قبل " تشارلز داو " و " إدوارد
دجونز "  Dow Jonesأشهر م شر يقيس أداء أكبر الشركات الصناعية األمريكية  .ولم شر
أسواق المال عدة إستخدامات تهم المستثمرين والمحترفين والمحللين والشركات المدرجة وريرهم
من األطراف التي تتعامل في األسواق المالية .

إستخدامات المؤشر كالتالي :
 . 1يستخدم لمعرفة التوجة العام لألسعار في األسواق .
 . 2يستخدم لمقارنة أداء األسواق المالية فيما بينها محليا ً وعالميا ً .
 . 3يستخدمها المستثمرون والمحللون لمعرفة أداء إستثماراتهم قياسا ً بأداء الم شر .
 . 4تقدير المخاطر عند قياس المخاطر النظامية لمحفظة األوراق المالية .

سيولة سوق رأس المال :
يقصد بها مجموعة الخصائص التي إذا توفرت في سوق ما جعلت من الممكن سهولة تسويق
األوراق المالية المتداولة فيه بسرعة وبأقل خسائر ويمكن تلخيصها في ثالثة خصائص كالتالي :

 . 1خاصية عمق السوق Market Depth :
إذا كانت هناك أوامر بيع وشراء بصفة مستمرة للورقة المالية أي أن التعامل فيها نشط  ،بالتالي أي
خلل في التوازن في الكمية المعروضة أو المطلوبة منها ي دي عادة إلي تغيير بسيط في السعر ،فإن
هذا معناه إن الخسائر الرأسمالية التي قد تحدو ستكون هامشية ،ومن أهم متطلبات السوق العميق
وجود وسائل إتصا ت جيدة بين المتعاملين في السوق المالي .

 . 2خاصية إتساع السوق Market Breadth :
يقال أن سوق رأس المال " وسيعة " إذا كان هناك عدد كبير من أوامر البيع والشراء للورقة المالية
 ،وهذا يحقق اإلستقرار النسبي في سعرها  ،كما أنه من المتوقع أن يقبل " صانع السوق " هامش
ربح صغير ألنه سيعوض ذلك من إرتفاع " معدل الدوران " في هذه الورقة .

خاصية سرعة إستجابة السوق Market Resiliency :
يقصد بها أن أي خلل محتمل حدوثه في الكمية المطلوبة والمعروضة من الورقة المالية يمكن
معالجته بسرعة من خالل إحداو تغير طفيف في األسعار وهذا ي دي إلي ضآلة الخسائر الرأسمالية

كفاءة أسواق المال : Market Efficiency
يقصد بمفهوم كفاءة أسواق المال أن أسعار األوراق المالية في أسواق المال تعادل قيمتها الحقيقية
وأن حركة األسعار في السوق تعكس كافة المعلومات وكافة القرارات اإلدارية علي األوراق المالية
المتاحة سوا ًء كانت هذه المعلومات معلومات تاريخية أو معلومات مالية خاصة بالمنشأة أو
معلومات عامة  ،إيجابا ً وسلبا ً فترتفع أو تنخفض أسعار األوراق المالية عند تلقي السوق لهذه
المعلومات أو القرارات .

سمات السوق الكفء:
 -1إمكانية الحصول على المعلومات بسهولة ودون تكاليف.
 -2جميع المستثمرين لديهم القدرة على التحليل والتنب .
 -3جميع المستثمرين ذوي حساسية عالية للتغيير في األسعار وتعديل بنية المحفظة المشتراة.
ولكي تتمكن الحكومة من تحقيق كفاءة أسواق المال تحتاج إلى توافر شرطين رئيسين فيها
هما:

الكفاءة الخارجية و الكفاءة الداخلية.
 -1الكفاءة الخارجية :externally efficiency
وتةةدعى بكفةةاءة التسةةعير  price efficiencyويقصةةد بهةةا وصةةول المعلومةةات بسةةرعة كبيةةرة و
إنتشارها بشكل واسع إلى جميع المتعاملين بحيو ت دي إلى تعديل أسعار كل األوراق الماليةة بسةرعة
وبطريقة عشوائية  ،وهذا يعني أن جميةع المسةتثمرين لةديهم نفةس الفرصةة لتحقيةق األربةاح ويصةعب
على أي مستثمر أن يحقق أرباح استثنائية رير عادية.

 -2الكفاءة الداخلية internal efficiency
وتدعى بكفاءة التشغيل و يقصد بها تنافس المضاربين والسماسرة و المتعاملين بشكل عادل و
بتكاليف تعامل منخفضة وبسرعة كبيرة .

جدول يوضح درجات كفاءة السوق
درجة كفاءة السوق

نوع المعلومات المؤثرة

1

الدرجة الضعيفة

المعلومات التاريخية المتعلقة بسعر السهم

2

الدرجة المتوسطة

جميع المعلومات العامة المتوفرة (المنشورة)

3

الدرجة القوية

جميع المعلومات المنشورة ورير المنشورة (داخل
الشركات)

الدرجة الضعيفة لكفاءة أسواق المال:
حيو تعكس المعلومات السابقة والتاريخية فقط األسعار الحالية لألسهم ،أي أن السعر الحالي
للسهم يحتوي جميع المعلومات التاريخية عن السهم ،وبصورة أخرى يستطيع أي مستثمر
تحقيق أرباح رير عادية (إ بالصدفة) باإلستناد إلى الحركة التاريخية للسهم  ،وهذا يعني أنه
يمكن إستخدام هذه المعلومات للتنب بالسعر في المستقبل .

الدرجة المتوسطة لكفاءة أسواق المال:
تعني أن كل المعلومات المتوفرة والمنشورة منعكسة في أسعار األسهم  ،سواء أكانت هذه
المعلومات تاريخية أو حالية  ،سواء أكانت عن الشركة أو عن الصناعة أو عن الدولة أو
عالمية ،مما يساعد المستثمر على تحقيق أرباح رير عادية من خالل هذه المعلومات.

الدرجة القوية لكفاءة السوق:
تفترض أن أسعار األسهم تتأثر بجميع المعلومات التاريخية والعامة ،والمعلومات الخاصة
بالشركات ورير المتاحة إ لفئة صغيرة مثل كبار المالك ومجالس اإلدارة وكبار العاملين
فيهاحيو يفترض هذا النموذج أن المستثمر رير القادر على الحصول على هذه المعلومات
سوف يلجأ إلى مكاتب ا ستشارة والتحليل التي تمتلك عادة مصادرها الخاصة للحصول على
مثل هذه المعلومات ،باإلضافة إلى وجود قوانين تفرض على كبار المالك وأعضاء مجلس
اإلدارة لشركة ما اإلعالن المسبق عن بيع أو شراء أية أسهم من هذه الشركة ،من أجل ضمان
عدم إستفادتهم بشكل منفرد من المعلومات الخاصة التي يمتلكوها.

الكفاءة التشغيلية للسوق :
يقصد بالكفاءة التشغيلية للسوق مدي تكاليف المعامالت في السوق ،وتقاس عادة بمقدار التباين (
فرق السعر ) بين سعر البيع وسعر الشراء  ،والعالقة بين الكفاءة التشغيلية وفرق السعر عالقة
عكسية حيو تنخفض الكفاءة التشغيلية بإرتفاع فرق السعر وترتفع بإنخفاضه .

الكفاءة الهيكلية للسوق :
يقصد بالكفاءة الهيكلية للسوق عدد المتعاملين في السوق  ،فإذا زاد عدد المتعاملين في السوق
دون أن يكون بوسع أحدهم أو مجموعة منهم التأثير علي األسعار في السوق كان ذلك دليال ً
علي وجود سوق تسوده المنافسة العادلة وزادت درجة الكفاءة الهيكلية .

الكفاءة التسعيرية للسوق :
يقصد بالكفاءة التسعيرية للسوق قدرة السوق علي التسعير الصحيح للورقة المالية ،وكلما زادت
سرعة ودقة السوق المالي في تسعير األوراق المالية كلما زادت كفاءته التسعيرية  .وتنقسم
األسواق حسب كفاءتها التسعيرية إلي ثالو مستويات هي  :أسواق ضعيفة الكفاءة ،وأسواق
متوسطة الكفاءة وأسواق عالية الكفاءة .

صانع السوق Market Maker :
هي جهة مرخص لها للعمل بإستمرار علي تحديد سعر لسهم معين هو متخصص به أو أكثر بهدف
تحقيق طلب وعرض ( سيولة ) دائمة ومستمرة علي ذلك السهم أو تلك األسهم وصانع السوق
يهدف إلي الربح وإنما يحققه من خالل القيام بمهمته  .ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام
التداول بوضع أسعار معلنه لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر وبحيو يفصل هامش صغير بين
السعرين .

سوق متراجع Bear Market :
هي السوق التي تشهد فيها األسعار والم شرات إنخفاضا ً كبيرا ً ولفترة زمنية متتابعة ورالبا ً
مايكون ذلك بسبب األوضاع اإلقتصادية المحلية أو اإلقليمية أو الدولية المتردية أو عندما تسود حالة
التشا م حول مستقبل األوضاع اإلقتصادية .

مستوي الدعم The Level Of Support :
هو المستوي السعري الذي يعتقد أن قوي الطلب ( المشترين ) هي التي تتحكم بالسعر ( أي تتحكم
بسعر السهم ) وبالتالي تتغلب علي قوي العرض مما يمنع السهم من اإلنخفاض الكبير .

مستوي المقاومة Resistance Level :
هو مستوي السعر الذي يعتقد أن قوي العرض ( ال بائعين ) هي التي تتحكم بالسعر وبالتالي تتغلب
علي قوي الطلب مما يمنع السعر من اإلرتفاع الكبير .

أعلي سعر:
أعلي سعر سجل للورقة المالية خالل فترة معينة .
أدني سعر :
أدني سعر سجل للورقة المالية خالل فترة معينة .
سعر اإلغالق السابق :
سعر آخر صفقة تداول تمت علي الورقة المالية خالل آخر يوم من الفترة السابقة .
سعر اإلغالق الحالي :
سعر آخر صفقة تداول تمت علي الورقة المالية خالل آخر يوم عمل .
سعر السهم العادل :
هو السعر الذي يعكس كل السياسات اإلقتصادية والمالية الحالية والمستقبلية للشركة ،ويتم تحديده
عن طريق إفتراضات وتوقعات حول أداء الشركة المعنية في المستقبل .

متوسط السعر :
هو متوسط سعر الورقة المالية خالل فترة معينة ،وعادة يحسب بجمع سعر الورقة المالية في بداية
الفترة ونهاية الفترة وقسمته علي . 2

تباين السعر ( فرق السعر ) :
الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض للورقة المالية في وقت محدد .
تقييم السهم بأعلي من قيمته :
يعد سعر السهم مبالغا ً فيه إذا تعدى سعره القيمة العادلة ومن ضمن المعايير التي تستخدم لقياس
درجة المبالغة في تقييم السهم النظر إلي نسبة سعر السهم إلي العائد )  ،) P / Eفحينما تكون هذه

النسبة للسهم أعلي بشكل واضح من متوسطها لكامل السوق أو لألسواق األخري أو القطاع الذي
تعمل فيه الشركة يكون السهم مبالغا ً في قيمته .

تقييم السهم بأقل من قيمته :
يقيم السهم بأقل من قيمته عندما يتم تداوله بسعر أقل من قيمته الحقيقية التي تقترحها أسس التقييم
المعيارية مثل أرباح الشركة الجيدة أو سمعتها ،وقد يحدو هذا أحيانا ً عندما ينصرف المتداولون
لسبب أو مجموعة من األسباب عن اإلقبال علي سهم الشركة .

المستثمرون المخاطرون :
يركز المستثمرون المخاطرون علي اإلستثمارات ذات المخاطر العالية علي أمل تحقيق عوائد عالية
في المقابل ،ويمكن أن ي دي هذا اإلستثمار إلي خسارة جزء أو كل رأس ماله .

المستثمرون المحافظون :
يعرف المستثمر المحافظ علي أنه مستثمر يتجنب المخاطر إ إذا زادت عوائد اإلستثمار بدرجة
كبيرة تعوضه عن زيادة بسيطه في المخاطر ،ويسعي المستثمر المحافظ إلي حماية رأسماله .

إستثمار طويل األجل Long Term-Investment :
يعني في مجال األسواق المالية شراء ا دوات المالية واإلحتفاظ بها لفترة طويلة نسبيا ً ،رالبا ً
ماتكون أكثر من سنة  ،لتحقيق دخل أو أرباح رأسمالية من ذلك .

التوريق المالي :
التوريق هو تحويل األدوات المالية اإلستثمارية إلي أوراق مالية  ،يسهل تداولها بيعا ً وشراء في
سوق األوراق المالية  ،أي تحويل الموجودات العينية أو المنافع الي صكوك قابلة للتداول  ،ويلتزم
ببعض القيود واإلجراءات لتحقيق الضوابط الشرعية التي تقوم علي أساس ملكية المستثمر أصو
دارة للدخل الذي يمثل عائد الصك  ،كما أن هناك آلية مقبولة شرعا ً من شأنها توفير التحوط
المناسب للعميل ليقوم بشراء الصكوك ليحصل علي عائد مناسب ومنتظم مقابل حصول المصدر
علي السيولة .

محفظة األوراق المالية :
محفظة األوراق المالية عبارة عن مجموعة إختيارات من األوراق المالية تشكل مزيج متجانس من
األوراق المالية  ،تم إختيارها بعناية وبدقة فائقه لتحقق مجموعة من األهداف والغايات ،ولذلك
تتكون محفظة األوراق المالية من عدد مناسب من األوراق المالية ( أسهم  /صكوك ) مختلفة األجل
والنوع والجهة التي أصدرتها وتتباين وتختلف من حيو قيمة كل منها ،ومن حيو معدل العائد
المتولد عنها ،ومن حيو مدة إستحقاقها حيو أن التنويع والتوزيع واإلنتشار يقلل من درجة

المخاطر ويزيد من فرص الربح  ،وتوكل إدارة المحفظة الي إدارة متخصصة وعلي درجة عالية
من الم هالت األكاديمية والمهنية ولهم الخبرة والقدرة والدارية الكاملة بإدارة المحافظ اإلستثمارية
وممن تتوافر فيهم الثقة ومن أصحاب السمعة الممتازة والمشهود لهم بالنزاهة واألمانة لتحقيق أفضل
آداء لهذه المحافظ يتمثل في ثالو جوانب رئيسية هي :
الجانب األول :تنمي ة المحفظة بشكل مضطرد من خالل تعظيم القيمة الرأسمالية لألوراق المالية
التي تتضمنها وتحتويها المحفظة .
الجانب الثاني  :ضمان وتأكيد وإمكانية الحصول علي عائد دوري مناسب يكفي إحتياجات
ومتطلبات صاحب المحفظة ويتناسب بشكل أو بآخر مع عوائد الفرص البديلة لإلستثمار المتاحة
والمعروضة في السوق .
الجانب الثالو  :معالجة واعيه وفعاله لألخطار التي قد تتعرض لها األوراق المالية التي تحتويها
المحفظة وتوفير سبل وقاية وحماية سليمة ضد المخاطر  ،خاصة مخاطر تدهور وإنخفاض القوة
الشرائية للنقود بفعل التضخم وإرتفاع األسعار فإدارة وتدوير محافظ األوراق المالية هي عملية
ديناميكية حركية ذات طابع تفاعلي وتوافقي مع األحداو والمستجدات والمتغيرات التي يمر بها
السوق .
وهناك ثالو أهداف رئيسية إلدارة المحفظة يوضحها لنا الشكل التالي :

أهداف إدارة
محفظة األوراق
المالية

تحقيق عائد مرتفع
توفير السيولة عند الحاجة
ضمان اإلستمرار وعدم اإلفالس

مدير اإلستثمار Investment Manger :
الشخص الذي يمارس إدارة محافظ األوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك إدارة صناديق
اإلستثمار المشتركة .

مدير اإلصدار Issue Manger :
هو الشخص اإلعتباري ممثال ً ببنوك وشركات اإلستثمار الذي يتولي إدارة وتسويق اإلصدارات
الجديدة لألوراق المالية ( األسهم وصكوك اإلستثمار ) نيابة عن الجهة المصدرة لها مقابل عمولة
و يلتزم بتغطية كامل اإلصدار في حالة عدم تمكنه من تسويقه بالكامل .

مستثمر Investor :
هو الشخص الطب يعي أو اإلعتباري الذي يستخدم فوائضه المالية أو مدخراته للمتاجرة باألدوات
المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية بهدف تحقيق الربح .

المضاربة Speculation :
هي شراء وبيع األوراق المالية بهدف تحقيق أرباح سريعة في المدي القصير عن طريق فروقات
األسعار أو ما يسمي بالمكاسب الرأسمالية  .والمضاربة ضرورية إلي درجة معينة لسوق األوراق
المالية ألنها من درجة سيولة السوق ولكن قد تكون لها نتائج سلبية جدا ً إذا أسي إستخدامها .

مضارب علي الصعود Bull Speculator :
المستثمر المضارب الذي يعتقد أن األسعار السوقية لألدوات المالية سوف ترتفع ويبن قراراته
اإلستثمارية إستنادا ً لذلك .

مضارب علي النزول Bear Speculator :
المستثمر المضارب الذي يعتقد أن األسعار السوقية لألدوات المالية سوف تنخفض ويبن قراراته
اإلستثمارية إستنادا ً لذلك .

مقياس التذبذب لألسعار Volatility :
هو مقياس يب ين حجم تذبذب أسعار األوراق المالية المتداولة أو ورقة مالية معينة خالل فترة زمنية
معينة .

إشعار تخصيص Allotment Notice/Letter :
خطاب يتم إرساله للمستثمر من قبل مدير اإلصدار أو الشركة المصدرة لألسهم ،يبين فيه عدد
األسهم التي تم تخصيصها له ،وتتم عملية التخصيص في حالة زيادة عدد األسهم المكتتب بها عن
عدد األسهم المعروضة لإلكتتاب .

اإلدارج المشترك Cross boarder Listing :
هو السماح لورقة مالية معينة أن تتداول في أكثر من سوق مما يزيد من المنافسة لسعر البيع
والشراء ويزيد من سيولة هذة الورقة والتداول اليومي لها .

اإلستحواذ Acquisition :

هو عملية ضم شركتين أو أكثر ،يترتب عليه زوال كل الشركات الداخلة في العملية قانونيا ً بإستثناء
الشركة التي قامت بعملية اإلستحواذ التي تظل قائمة بأسمها وكيانها القانوني األصلي .

مصطلحات تتعلق باألوراق المالية
األوراق المالية Securities :
الورقة المالية هي شهادة تثبت حقا ً ماليا ً لمالك هذه الورقة تجاه الجهة التي أصدرتها مثل شهادة
األسهم التي تثبت مساهمة مالك األسهم في ملكية الشركة وصك الدين الذي يثبت حقوق مانح الدين
( المستثمر ) علي الشخص الجهة المدينة ( الجهة المصدرة للصكوك ) .

األسهم العادية Common Stock :
األسهم هي عبارة عن مستند ملكية تعطي الشخص الذي يشتريها حق الملكية في جزء من الشركة
المصدرة لألسهم بنسبه تعادل قيمة األسهم المشتراة إلي قيمة األسهم المصدرة  .ويتمتع حامل السهم
العادي ‘‘ المستثمر ’’ ببعض الحقوق من أهمها الحق في حضور الجمعيات العمومية سواء العادية
أو رير العادية ومناقشة مايعرض فيها وطرح مالحظاته وارائه ومقترحاته وحق التصويت علي
مشروعات القرارات المعروضة  ،حق اإلمتياز في أولوية اإلكتتاب في أسهم زيادة رأس المال
والحصول علي أسهم من هذة الزيادة والحق في نقل ملكية األسهم بالبيع أو بأي طريق آخر،
الحصول علي بيانات ومعلومات دورية عن موقف الشركة المالي وعن نتائج أعمالها والحق في
الحصول علي األرباح إذا ما قررت اإلدارة توزيعها  ،كما يتمتع كذلك بميزة مهمة وهي مس ولية
محدودة بحصته في رأس المال .

أسهم مضاربة Speculative Stocks :
أسهم شركات تتسم بضعف إيراداتها أوعدم تسجيلها ألية إيرادات تذكر ،ولكنها تملك إحتمالية تحقيق
أرباح رأسمالية عالية  ،ومن ناحية أخري فإن اإلستثمار في أسهم المضاربه ينطوي علي مخاطرة
عالية جدا ً قد يقضي إلي تسجيل خسائر كبيرة .

أسهم نقدية :
أسهم يدفع المساهم ثمنها نقدا ً  ،مثال لهذه األسهم أسهم الشركات وأسهم البنوك التجارية والتي تحدد
القوانين في بعض البلدان بضرورة دفعها نقدا ً وليس عينا ً .

أسهم عينية :
أسهم يتم تحصيل قيمتها في شكل عيني  ،كاآل ت والمباني واألراضي ،ويتم تحديد طبيعة تلك
المساهمات وكيفية تقيي مها وتحديد أسهم مقابلها وفق أحكام قانون الشركات المساهمة .

األسهم المدرجة :
وتتمثل في أسهم الشركة التي إستوفت شروط اإلدراج في السوق المالية والتي يجب علي جميع
الشركات اإللتزام بها كشرط أساسي ليتم إدراجها في السوق المالية .

األسهم الغير مدرجة :
هي األسهم ا لتي لم تتقدم الشركة المصدرة بطلب إدراجها في السوق المالية أو أنها لم تستوفي
شروط اإلدراج في السوق المالية .

األسهم المجانية Free Shares Stock Dividends :
هي األرباح رير النقدية التي تقرر الشركة توزيعها علي مساهميها علي شكل أسهم وتقضي
بحصول حامل السهم علي نصيبه من التوزيعات في صورة أسهم عادية  ،وتعتبر التوزيعات في
شكل أسهم زيادة في رأس مال الشركة  ،ومن المهم هنا اإلشارة إلى أن السعر السوقي للسهم سوف
يتأثر بت وزيعات األسهم المجانية  ،بحيو أن توزيع األسهم المجانية على المساهمين سي دي إلى
إرتفاع عدد األسهم المعروضة في السوق وبالتالي إحداو ضغط على أسعار األسهم مما يدفعها
لإلنخفاض  ،حينها يمكن إحتساب السعر السوقي الجديد للسهم وفقا للمعادلة التالية :
السعر السوقي الجديد= سعر السهم السوقي القديم ÷(+1نسبة التوزيع المجاني )
فمثال لو إفترضنا أن رأس مال شركة يبلغ  5ماليين جنيه  ،وكان سعر السهم السوقي  4جنيه
وأعلنت الشركة عن توزيع أسهم مجانية بنسبة  %40من رأس المال المدفوع للشركة
السعر السوقي الجديد = 2.86 = )1+0.40( ÷ 4جنيه تقريبا .

تجزئة السهم Stock Split :
وهي عبارة عن تجزئة السهم إلى عدة أسهم  ،األمر الذي ي دي إلى زيادة عدد األسهم وانخفاض
القيمة اإلسمية للسهم بنفس النسبة ،بحيو يبقى مجموع حاصل ضرب القيمة اإلسمية بعدد األسهم
ثابت ،وتنخفض عادة القيمة السوقية بنفس نسبة إنخفاض القيمة اإلسمية  ،وتلجأ الشركات إلى
التجزئة في حا ت إرتفاع القيمة السوقية للسهم عن بقية أسعار األسهم في البورصة ،بحيو يصبح
رير جذاب  ،كما تلجأ الشركات إلى التجزئة محاولة منها أن تجذب المستثمرين وخاصة الصغار

منهم ،باإلضافة إلى أنها تسعى إلى إعطاء إنطباع أن سعر أسهمها مقيم أقل من قيمته في السوق
مقارنة مع نظرائه.

تجميع األسهم Stock reverse :
وهي الحالة المعاكسة لتجزئة األسهم  ،حيو يتم تخفيض عدد األسهم وزيادة القيمة اإلسمية لكل سهم
بنفس النسبة ،بحيو تتغير حقوق حملة األسهم العادية  ،تلجأ الشركات إلى التجميع في حالة
إنخفاض سعر السهم في السوق عن نظرائه  ،بحيو يعطي إنطباع أنه أقل درجة  ،لذلك تسعى
الشركات إلعادة الثقل إلى سهمها.

حقوق األولوية Preemptive Rights :
حق يستفيد منه حملة األسهم العادية  ،حيو يعطى لكل مساهم الحق في شراء أسةهم جديةدة بنسةبة
تسةةاوي حصةةته مةةن رأس المةةال  ،فةةي حةةال رربةةت الشةةركة بإصةةدار أسةةهم جديةةدة  ،وعةةادة مةةا تسةةعر
األسهم الجديدة بسعر أقل من األسعار الجارية للسهم في السوق  ،كما أنه يحق لحملة هذا الحةق بيعةه
إلى شخص أخر ،األمر الذي يجعل هذا الحق مميز.

صناديق اإلستثمار :
وهو عبارة عن تجمع مالى يأخذ شكل (السلة) أوالوعاء الذى يحتوى على تشكيلة متنوعه من
اإلستثمارات ( أوراق مالية  /عمالت  /عقود  /سلع  /بضائع  /مواد مختلفة ) يتم شرائها بمعرفة
إدارة الصندوق وتدار على شكل مخفظة متكاملة  ،ويدار الصندوق بمعرفة شركة إدارة مستقلة عنه
وصناديق اإلستثمار ه ي وسيله لتشجيع وتجميع المدخرات من صغار المدخرين وتوجيههم
لإلستثمار من خالل محافظ أوراق مالية ملكيتها مشتركة  ،وأنواع الصناديق كثيرة ومتعددة  ،منها
المغلق والمفتوح  ،ومنها ماهو تابع للبنوك  ،ومنها ماهو تابع لشركات التأمين وصناديق المعاشات
وتقوم هذه الصناديق بشراء وبيع األوراق المالية المتداولة فى البورصة والمستثمر الذكى يتتبع
حركة هذه الصناديق لما لديها من خبراء ومستشارين يقومون برصد وتتبع المتغيرات وتحليل
اإلتجاهات اإلستثمارية واإلستفادة من الفرص السائحه لإلستغالل واإلنتهاز فى البورصة .

صناديق اإلستثمار المغلقة Close Ended Fund :
هي وثائق إستثمار قابلة للتداول بالبورصة ،حيو يمكن شرا ها أو بيعها عن طريق التداول في
البورصة كأي ورقة مالية أخري .

صناديق اإلستثمار المفتوحة Open Ended Fund :

هي وثائق إستثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشر ة ورير قابلة للتداول في البورصة ويمكن
للمستثمر التنازل عنها عن طريق ردها مباشرة إلي مصدر الصندوق ،ويتم تحديد قيمة وثيقة
اإلستثمار يوميا ً عن طريق جمع القيمة السوقية ألصول الصندوق وطرح جميع التزامات الصندوق
وقسمة المتبقي علي عدد الوثائق المطروحة .

صناديق المؤشرات المتداولة Exchange Traded Fund :
هي صناديق إستثمارية مقسمة إلي وحدات متساوية يتم تداولها في سوق األوراق المالية خالل
فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات  ،وتتكون صناديق الم شرات المتداولة كغيرها من
الصناديق من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للتداول ،وتتميز بشكل
رئيسي بشفافيتها حيو تتبع هذه الصناديق دائما ً حركة الم شرات بالتالي يسهل علي مالك وحدات
هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق م ن خالل آداء الم شرات تتبعها أو تحاكيها ،ويتم شراء
وبيع الوحدات عن ط ريق عروض البيع والشراء خالل فترات التداول  ،كما تتميز صناديق
الم شرات بوجود صانع سوق يعمل علي محاكاة أدا ها ألداء الم شرات التي تتبعها وذلك عن
طريق أوامر بيع وشراء الوحدات .

الصكوك ( صكوك اإلستثمار ):
عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للم سسات المالية اإلسالمية بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل
حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط
إستثماري خاص أي موجودات متنوعة وليست لة حقوق إدارية وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك
وقفل باب اإلكتتاب وبدء إستخدامها فيما أصدرت من أجله  ،كما عرفتها معظم المراجع اإلسالمية
بأنها عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها م سسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة
المحررة بها  ،وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو يدفعة الي الغير لإلستثمار نيابة عنها  ،وتعمل
علي ضمان تداولة ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج اإلستثمار حسب الشروط الخاصة بكل
إصدار  ،فهي عكس األسهم مدتها م قتة لها تاريخ إستحقاق (إطفاء أو تنضيد) كونها أداة مالية
ررضها إدارة السيولة أو تمويل المصدر لها قيمة أسمية محددة متساوية القيمة .

اإلصدارات الجديدة New Issues :
إ صدارات شركة أسهمها موجودة أصال ً بالسوق ( الشركات القائمة )  ،ولكنها تحتاج إلصدارات
جديدة لزيادة رأسمالها تلبية إلحتياجاتها التمويلية بد من اللجوء لإلقتراض

اإلصدارات العامة األولية Initial Public Offerings IPOs :
طرح أسهم الشركة ألول مرة لإلكتتاب بها من قبل الجمهور ( الشركات الحديثة ) .

القيمة اإلسمية للسهم Par Value Per Share :

قيمة سهم الشركة عند التأسيس واإلصدار في السوق األولية  ،وهي القيمة التي تصدرها الشركة
عند تأسيسها  ،حيو يحدد عدد األسهم العادية المراد طرحها  ،والقيمة اإلسمية لكل سهم  ،وفي حال
عدم تسديد كامل القيمة اإلسمية من حملة األسهم  ،تخفض قيمة حقوق حملة األسهم العادية من
الميزانية بنفس القيمة اإلسمية لألسهم رير المدفوعة ،وتدعى األسهم المطروحة والمسددة قيمتها
باألسهم المصدرة .Outstanding Stock

القيمة السوقية للسهم Market Value Per Share :
وهي سعر السهم في البورصة ويسمي سعر اإلرالق ( المتوسط ) لسهم الشركة في السوق في
نهاية الفترة ، ،حيو يتأثر هذا السعر بقوانين العرض والطلب ،وتعد أبرز العوامل التي ت ثر على
القيمة السوقية للسهم هي توزيعات األرباح والوضع المالي واإلقتصادي للشركة وسمعتها في السوق
 ،إضافة إلى المناخ السياسي واإلقتصادي العام في البلد والمضاربات ،كما أن درجة كفاءة وتنظيم
سوق المال ت ثر على القيمة السوقية للسهم وذلك من خالل توفر المعلومات وإنخفاض إمكانية
التالعب أو الربح رير المشروع  ،وسعر السهم في السوق قد يساوي أو يكون أعلي أو أقل من
القيمة الدفترية للسهم وذلك بحسب مدي ربحية الشركة  ،إذا حققت الشركة أرباح عالية ومتنامية
فإن سعر السهم في السوق يرتفع فوق القيمة الدفترية للسهم  ،أما إذا كانت ربحية الشركة متدنية أو
أنها تحقق خسائر متتالية فإن سعر السهم في السوق سينخفض تحت القيمة الدفترية للسهم  .القيمة
بين العرض والطلب في السوق )  (Equilibriumالسوقية للسهم عبارة عن قيمة توازنية

القيمة الدفترية للسهم Book Value Per Share :
صافي حقوق المساهمين ( إجمالي الموجودات – إجمالي المطلوبات ) في نهاية السنة المالية
للشركة مقسوما ً علي عدد األسهم المكتتب بها  ،وهي تساوي القيمة اإلسمية لألسهم مضافا ً إليها كل
من األرباح المحتجزة رير الموزعة واألرباح الرأسمالية بسبب زيادة القيمة اإلسمية.

القيمة الحقيقية :
يرتبط مفهوم القيمة الحقيقية باألوراق المالية عامة وباألسهم العادية بشكل خاص ويدل
على القيم المعقولة أو القيم السوقية العادلة وتحدد هذه القيم بالنسبة لسهم على ضوء
معطيات موضوعية تشمل قاعدة موجودات الشركة ،إنتاجية هذه الموجودات المبيعات
واألرباح التي تحققها الشركة  ،األرباح الموزعة على المساهمين  ،آفاق النمو المستقبلية ومقدرات
إدارة الشركة .
إن قيم السهم المحسوبة على هذه األسس هي مايهم المستثمر بالدرجة األولي على إعتبار أنها تمثل
ما يجب أن تكون قيمة السهم ويقوم المستثمر عادة بإجراء مقارنة بين القيم الحقيقة المحسوبة وسعر
السهم في السوق  ،فإذا كان سعر السوق أعلى من القيمة الحقيقة  ،فإن ذلك يعني أن السهم مقيم
بأكثرمما يجب و يصلح لإلستثمار  ،بل على العكس السعر مناسب للتخلص من السهم إذا كان

المستثمر مركز فيه  ،أما إذا كان سعر السوق أقل من القيمة الحقيقية فإن ذلك يعني أن السهم مقيم
بأقل مما يجب ويصلح لإلستثمار ألن سعر السوق يجب أن يرتفع في الوقت ليصل إلى القيمة
الحقيقية مما يحقق ربحا رأسماليا للمستثمر .
وعندما يكون سعر السوق مساويا إلى القيمة الحقيقية فإن السهم يكون مقيما كما يجب ومن الممكن
أن يختلف سعر السوق عن القيمة الحقيقية للسهم وينتج ذلك عن عدة أسباب أهمها المضاربات
والتالعب في أسعار األسهم في البورصة  ،عدم توفر المعلومات عن أداء الشركة  ،اإلفصاح رير
الكافي عن المعلومات من قبل الشركة  ،تحليل المعلومات بشكل خاطىء من قبل المستثمرين ،
البطء في ردة فعل السوق من حيو تعديل سعر السهم وفقا للمعلومات الواردة  ،إن اإلختالف بين
سعر السوق والقيم الحقيقية للسهم يخلق فرصا للربح واإلستفادة من عمليات شراء أو بيع األسهم في
المدى القصير .

معامل بيتا :
يقيس معامل بيتا حساسية عائد السهم للتغيرات التي تطرأ علي عائد السوق ،فإذا كان معامل بيتا
للسهم ( ك ) مثال ً يساوي واحد صحيح فإن هذا يعني أن التغير في عائد ذلك السهم الناتج عن
التغير في عائد السوق يكون مساويا ً تماما ً لتغير عائد السوق وفي نفس اإلتجاه  ،فإذا إنخفض عائد
السوق بنسبة  %10مثال فإن عائد السهم ( ك ) ينخفض بنسبة  ،%10وإذا إرتفع عائد السوق
بنسبة  % 5مثال ً فإن عائد السهم ( ك ) يرتفع بنسبة  %5أيضا ً وهكذا فإن السهم ( ك ) ذو
مخاطرة متوسطة ومتماشية تماما ً مع مخاطر السوق .

أي أن التغير في عائد السهم = التغير في عائد السهم × بيتا السهم
أي أن التغير في عائد السهم = التغير في عائد السوق × بيتا السهم
أما إذا كان معامل بيتا للسهم (ص) مثال ً يساوي أو أقل من واحد صحيح ولنفترض أنه يساوي
( ) 0.3مثال ً فإن هذا يعني أن عائد السهم (ص) أقل حساسية للتغيرات التي تطرأ علي عائد السوق
من السهم (ك) .

مصطلحات تتعلق بالمؤشرات المالية
التحليل الفني :
هو التحليل الذي يدرس السجل التاريخي لنمط حركة أسعار األوراق المالية وأحجام تداولها بهدف
تحديد إتجاه أسعار األوراق المالية في المستقبل .

التحليل األساسي :
هو التحليل الذي يدرس ظروف المنشأة وظروف الصناعة التابعة لها من أجل تحديد القيمة العادلة
لالوراق المالية  .وتتحدد القيمة العادلة لألوراق المالية وفقا ً للقيمة الحقيقية للورقة المالية  ،والتي
تعتمد بدورها علي قدرة المشروع علي تحقيق األرباح وخاصة األرباح المستقبلية .

التحليل األفقي :
يعتبر التحليل األفقي من أدوات التحليل المالي الواسعة ا إلنتشار في مجال تحليل القوائم المالية،
حيو تقوم فكرة التحليل األفقي علي بيان مدي التغير الحاصل في بنود القوائم المالية  ،زيادة أو
نقص  ،عبر الفترات المالية المتتالية بالجنيه وكنسبة مئوية  ،ويستخدم التحليل األفقي الظواهر
األخري في المجتمع مثل إتجاه مستوي ال تغير في أسعار األسهم أو مستوي النمو في عدد السكان أو
التغير في نسبة العاطلين عن العمل  .ويساعد التحليل األفقي أصحاب العالقة في التعرف علي مدي
التغير الحاصل في بنود القوائم المالية للمنشأة خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة أو الفترات
المالية السابقة وبال تالي الحكم علي هذا التغير إن كان إيجابيا ً أو سلبيا ً في مجال ربحية المنشأة
وسيولتها وكفاءة اإلدارة  .ويتم إستخراج التحليل األفقي عن طريق إيجاد التغير الحاصل في كل بند
في القوائم المالية والذي يمثل قيمة البند في السنة الحالية مطروحا ً منه قيمة البند في السنة السابقة
وقسمة الناتج علي قيمة البند في سنة األساس أي السنة السابقة.

التحليل العامودي :
يتم التحليل العامودي للقوائم المالية عن طريق نسبة كل بند ظاهر في كل قائمة إلي رقم رئيسي
ومحوري في القائمة  ،وبالتالي إستخراج نسبة البنود المختلفة في القائمة إلي هذا البند الرئيسي .
ففي قائمة الدخل يتم نسبة جميع البنود الظاهرة في القائمة إلي صافي المبيعات وبالتالي نسبة كل بند
من صافي المبيعات  ،فإذا كانت قيمة المبيعات 1000جنيه وبلغت تكلفة المبيعات  800جنيه
ومجمل الربح  200جنيه فإن نسبة تكلفة المبيعات تكون  % 80من المبيعات ( ، )1000 ÷ 800
ونسبة مجمل الربح  ، )1000 ÷ 200 ( %20وهكذا بالنسبة لباقي بنود قائمة الدخل .

مضاعف الربحية ( Price / Earnings P/E ) :
يمثل السعر السوقي للسهم مقسوم علي ربحية السهم  .يوضح مضاعف ا لربحية قابلية المستثمر
للدفع مقابل كل جنيه من أربح الشركة  ،ترجع أهمية حساب مضاعف الربحية لمقارنة عدة شركات
ينتمون إلي نفس القطاع  ،وللسوق بوجه عام أو لمقارنة مضاعف ربحية الشركة خالل فترة زمنية
معينة .

معدل العائد على السهم):(Rate of Return
عادة يهتم المستثمر بإحتساب العائد العام للسهم سواء كان هذا العائد من األرباح الموزعة أو من
األرباح الرأسمالية  ،ألن الذي يهم المستثمر في الغالب هو معرفة العائد الكلي على إستثماره بغض
النظر عن مصدر العائد  ،ومن خالل قانون معدل العائد على السهم يمكننا حساب العائد السنوي
للسهم وذلك كنسبة مئوية من سعر الشراء  .ويمكننا تعريف معدل العائد على السهم بأنه نسبة
األرباح أو الخسائر الرأسمالية والتي تنتج عن تغير سعر السهم في السوق مضافا إليها نصيب
السهم من األرباح الموزعة إلى سعر الشراء  ،وعادة ما يطلق
على هذا العائد بالعائد على فترة اإلحتفاظ).(Holding Period Return
معدل العائد على السهم =[(سعر البيع – سعر الشراء )  +األرباح الموزعة ] ÷ سعر الشراء

نسبة التداول الحر Free Float Rate :
هي نسبة أسهم الشركة المتاحة للتداول من قبل الجمهور إلي إجمالي عدد أسهم الشركة ،حيو أن
هنالك نسبة من أسهم أي شركة مساهمة تدخل إلي التداول السوقي مثل أسهم الم سسين خالل
السنوات األولي لتأسيس الشركة وعلي حسب قانون سوق الخرطوم لألوراق المالية تمنع أسهم
الم سسين من التداول لمدة عامين في حالة الشركات حديثة التأسيس .

نسبة السعر السوقي إلي القيمة الدفترية Market Price/Book Value :
Ratio
إجمالي قيمة األسهم السوقية للشركة مقسومة علي حقوق المساهمين في الشركة وتحسب كاألتي :
= ( السعر السوقي للسهم الواحد × عدد األسهم المصدرة ) مقسوما علي حقوق المساهمين .

نسبة تحرك السعرLimit Up/Limit Down Ratio :
النسبة المئوية العليا والدنيا المسموح من خالل أن يتحرك السعر السوقي للورقة المالية المدرجة
خالل جلسة التداول اليومية مقارنة مع إرالق اليوم السابق .

األرباح النقدية الموزعة ( مقسوم األرباح النقدية ) Cash Dividends :
األرباح النقدية التي تقرر الشركة توزيعها علي مساهميها في نهاية كل سنة ورالبا ً ماتحسب علي
أساس نسبة مئوية من القيمة األسمية للسهم .
نسبة هامش الربح :
تقيس هذه النسبة الربح الذي تحققه الشركة مقابل كل جنية من المبيعات  ،ويختلف هامش الربح من
قطاع إلى آخر بح سب درجة المنافسة أو اإلحتكار الموجود في ذلك القطاع  .فإرتفاع هذه النسبة
تعني أن ربحية الشركة جيدة وللتعرف على كفاءة هذه النسبة يجب مقارنتها مع نتائج نفس النسبة
للشركات األخرى العاملة في نفس القطاع وفي حالة عدم وجود شركات مماثلة لها يتم مقارنة نتيجة
النسبة مع النتائج التاريخية للشركة .
نسبة العائد على اإلستثمار
العائد على اإلستثمار  :صافى الربح بعد الضريبة
___________
مجموع الموجودات
وهو م شر هام جدا ً يبين معدل العائد الحقيقي على إجمالي اإلستثمار (األصول) ،حيو يبين نسبة
الربح دون النظر إلى التوزيعات النقدية أو القيمة السوقية  ،وهو ذو د لة هامة على كفاءة األصول
في توليد األرباح .حيو تعكس هذه النسبة كفاءة المنشأة فى إستخدام الموارد المتاحة لها ويتم حساب
العائد على اإلستثمار بقسمة صافي الربح على القيمة اإلجمالية للموجودات  .إنه مقياس مهم للربحية
الشاملة أو لكفاءة الشركة في إستخدام مواردها  .ولكي تتمكن الشركة من اإلستمرار في أداء
نشاطها يجب أن تفوق هذه النسبة تكلفة األموال المستثمرة ورالبا ماتقاس إعتمادا على كلفة
اإلقتراض من البنوك إضافة إلى أن نتيجة النسبة يجب أن تكون في حدود متوسط القطاع الذي
تعمل به الشركة وفي حالة كونها الوحيدة العاملة في القطاع فتجرى المقارنة مع المتوسط التاريخي
لنتيجة النسبة لنفس الشركة .
نسبة العائد على حقوق المساهمين
العائد على حقوق المالكين  :صافي الربح بعد الضريبة
___________
مجموع حقوق المالكين
يتم الحصول على هذه النسبة من قسمة صافي الربح على قيمة حقوق المساهمين  ،إنها أهم معيار
لقياس ربحية المستثمرين في األسهم العادية  ،وللوقوف على كفاءة هذه النسبة يجب مقارنتها مع
النسب المماثلة للشركات العاملة في نفس القطاع .

العائد على حقوق المساهمين : %

صافي األرباح بعد الضرائب × 100
حقوق المساهمين

حيو يقيس معدل صافي العائد على حقوق الملكية بعد حذف الضرائب من صافي األرباح،
وهذا المعدل يظهر قدرة الشركة على تخفيض الضرائب من خالل الرفع المالي.

العائد إلى رأس المال المدفوع : %

صافي األرباح بعد الضرائب
رأس المال المدفوع

يقيس نسبة األرباح الصافية للمساهمين على إجمالي رأس المال المدفوع للشركة ،حيو
تدل على معدل العائد الصافي المحقق إلى الحصة المدفوعة من رأس المال.

نسبة العائد على السهم =

صافي الربح
__________
عدد األسهم العادية

يعتبر العائد للسهم أ حد مقاييس األداء الكلي للشركة  ،والتي يمكن تحليل تطورها مع الزمن  ،كما
يمكن إجراء مقارنات عليها مع مثيالتها من الشركات األخري  ،وتعتبر هذه النسبة ذات أهمية
خاصة حيو أنها تدخل في حساب نسب أخرى كنسبة سعر السهم إلى العائد للسهم ونسبة العائد
للسهم إلى سعر السهم .
سعر السهم إلى ربح السهم
نسبة الديون إلى إجمالي الموجودات = سعر السهم في السوق
_____________
ربح السهم
تقيس هذه النسبة مقدار الربح الذي يحققه المستثمر عند اإلستثمار في السهم و يتم من خالل هذه
النسبة معرفة عدد السنوات التي يتم فيها إسترداد قيمة اإلستثمار في السهم من قبل المستثمر .
األرباح الموزعة للسهم
األرباح الموزعة للسهم =

األرباح المقرر توزيعها
______________
عدد األسهم العادية

يقيس الربح الموزع للسهم الدخل الجاري الناتج عن إستثمار المالكين في أسهم الشركة  ،وتعكس
األرباح الموزعة للسهم أداء أرباح الشركة وسياستها في توزيع األرباح .

نسبة األرباح إلى سعر السهم :

ربح السهم
_____________
سعر السهم في السوق

تقيس هذه النسبة عائد توظيف األموال في أسهم الشركة وتسمى هذه النسبة أيضا معدل رسملة
الملكية أن هذه النسبة يجب أن تكون على األقل أعلى من النسبة المئوية لتكلفة التمويل .

مصطلحات تتعلق بالقوائم المالية
السنة المالية :
هي السنة المحاسبية للشركة ،وتختلف فترة حساب السنة المالية بين الشركات حيو تغطي السنة
المالية ألرلب الشركات الفترة من أول يناير حتي  31ديسمبر .
التقرير المالي السنوي :
هو التقرير الذي يتوجب علي كل شركة مساهمة عامة أن تزود به مساهميها كل عام  ،ويتضمن
قائمتي المركز المالي والدخل واألرباح المبقاة والتدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية و
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية ويشمل معلومات عامة عن الشركة .

الميزانية العمومية
تبين الميزانية العمومية الوضع المالي للشركة في نقطة زمنية معينة (رالبا ً ماتكون نهاية السنة
المالية ) وتتكون من طرفين متوازنين أي متساويين في المجموع لذا سميت بالميزانية وهذين
الطرفين هما
 الطرف األول – هو الموجودات ( األصول ) الطرف الثاني – هو المطلوبات ( الخصوم ) وحقوق المساهمينحقوق المساهمين = مجموع الموجودات ( األصول ) -مجموع المطلوبات ( الخصوم )
قائمة الدخلIncome Statement :
يوضح هذا الكشف نتائج أعمال الشركة من ربح أو خسارة خالل الفترة المالية التي يعد عنها كان
تكون ثالثة أشهر أوستة أشهر أو سنة .

قائمة التدفق النقديCash Flow Statement
تعرض هذه القائمة التدفقات النقدية الداخلة للشركة والتدفقات النقدية الخارجة منها خالل السنة
المالية مع التفرقة بين التدفقات النقدية المرتبطة باألنشطة التشغيلية واإلستثمارية والتمويلية أي أنها
توضح قيمة ومصادر التدفقات النقدية الداخلة للشركة وقيمة وأوجه إنفاق تلك التدفقات خالل الفترة
 ،فض ال عن بيان أثر تلك التدفقات الداخلة والخارجة على األرصدة النقدية للشركة في نهاية السنة
المالية .
وتعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية الالزم تحليلها للتعرف على الموقف النقدي
للشركة حيو تظهر تلك القائمة المتحصالت والمدفوعات النقدية للشركة وصافي التغير في
أرصدتها النقدية مع بيان مصادر وأوجه إستخدام تلك المتحصالت والمدفوعات مقسمة تبعا ً ألنشطة
الشركة التشغيلية واإلستثمارية والتمويلية خالل الفترة .
ويهتم المستثمرون بقائمة التدفقات النقدية ألنها تعرض أهم التغيرات في أهم الموجودات السائلة
لدى الشركة وهي النقدية.

إجمالي المطلوبات ( الخصوم ) Total Liabilities :
مجموع ماعلي الشركة من إلتزامات مالية تجاه الغير  ،وتمثل الموجودات مطروحا ً منها حقوق
المساهمين وقد تم تصنيف مبلغ األرباح النقدية المقترح توزيعها ،ومبلغ حقوق األقلية ،ومكافأة
أعضاء مجلس اإل دارة بعد إجراء التعديالت الالزمة عليها ضمن بند إجمالي المطلوبات  ،وتنقسم
المطلوبات إلي مطلوبات متداولة تمثل ديونا ً قصيرة األجل يستحق دفعها خالل سنة واحدة أو أقل ،
ومطلوبات طويلة األجل تمثل ديونا ً يستحق دفعها بعد مرور أكثر من سنة واحدة .

حقوق المساهمين
حقوق المساهمين تشمل رأس المال الذي دفعوه عند شرائهم أسهم الشركة مضافا إليها األرباح
المحتجزة أو المستبقاة واإلحتياطيات التي تنشئها الشركة المساهمة ،فحقوق المساهم تشمل مادفعه
للشركة مقابل السهم ( القيمة اإلسمية ) مضافا إليها عالوة إصدار وماتم إحتجازه من أرباح
كإحتياطيات قانونية أو إختيارية .
يالحظ أن الميزانية العمومية دائما ً تحقق المعادلة اآلتية
الموجودات ( األصول ) = المطلوبات ( الخصوم )  +حقوق المساهمين
أو أن حقوق المساهمين = الموجودات – المطلوبات .

إجمالي الموجودات ( األصول ) Total Assets :
إجمالي إستخدامات الموارد المالية للشركة  ،سواء كانت موجودات متدولة يتم تحويلها إلي نقد
خالل سنة أو أقل  ،أو موجودات رير متداولة ( ثابتة ) تحتاج إلي أكثر من سنة لتتحول إلي نقد ،
أوموجودات أخري  ،كالشهرة  ،العالمات التجارية  ،براءة اإلختراع وحقوق الملكية الفكرية
وريرها وتعادل إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين.

إحتياطي إختياري Optional Reserve Voluntary Reserves :
مبلغ يتم إقتطاعه من صافي األرباح السنوية للشركة إلعادة إستثماره في عملياتها لتعظيم ربحيتها .

إحتياطي قانوني Legal Reserve :
إحتياطي إجباري  ،يتقرر إقتطاعه سنويا ً بموجب قانون الشركات بنسبة معينة من األرباح الصافية
إن وجدت  ،مالم يحدد النظام األساسي للشركة نسبة أكبر ،ويشمل إحتياطي عالوة اإلصدار .

أرباح مدورة ( األرباح المحتجزة ) :
ما تم إحتجازه من صافي أرباح العام مضافا ً اليه المحتجز من أرباح السنوات السابقة .

خسائر متراكمة :
ما تم تسجيله من خسائر خالل العام مضافا ً اليه خسائر السنوات السابقة .
صافي ربح الفترة ( العائد ) :
صافي األرباح المتحقق خالل السنة المالية للشركة بعد إستقطاع مبلغ ضريبة الدخل إن وجدت .

األرباح الموزعة نقدا :
مجموع األرباح النقدية المقترح توزيعها علي مساهمي الشركة .
أرباح رأسمالية Capital Gain :
األرباح الناتجة عن بيع األسهم بسعر أعلي من السعر الذي تم الشراء به ( سعر بيع السهم خالل
فترة معينة – سعر شراء السهم ) وليس اإلعتماد علي األرباح التي توزعها الشركات في نهاية كل
سنة مالية .

اإلفصاح Disclosure :
إظهار وبو أي معلومات ،مالية أورير مالية  ،ذات أثر علي سعر الورقة المالية في البورصة
ويمكن للمعلومات التي يتم اإلفصاح عنها أن تكون دورية أو فورية وتعرف بالمعلومات الجوهرية .
وفي مجال المحاسبة اإلفصاح يعني إعالم مستخدمي التقارير المالية بكل ما يساعدهم علي إتخاذ
قراراتهم اإلقتصادية الرشيدة سواء كانت قرارات إستثمارية أو رير إستثمارية .

اإلفالس Bankruptcy :
عملية قانونية يتم بموجبها تصفية موجودات شخص طبيعي أو إعتباري ،ويشتمل ذلك علي توزيع
حصيلة بيع موجودات المفلس علي دائنيه حسب أحقيتهم القانونية ،وينشأ اإلفالس في الغالب عن
عجز الشخص الطبيعي أو اإلعتباري عن تسديد التزاماته المالية في تاريخ إستحقاقها وفقا ً للشروط
القانونية المتفق عليها مع الدائن .

اإلعسار Insolvency :
هو عجز المدين عن تسديد إلتزاماته المالية المستحقة عليه في موعد إستحقاقها وفقا ً للشروط المتفق
عليها بموجب عقد الدين ،واإلعسار قد يكون يكون فنيا ً  technical insolvencyوهو اإلعسار
الناجم عن نقص السيولة لدي المدين ررم أن موجودات المدين أكبر من مطلوباته  ،وقد يكون
إعسار إقتصاديا ً  economic insolvencyوهو اإلعسار الناجم عن تآكل رأسمال المدين أي
عندما تكون مطلوبات المدين أكبر من موجوداته .

رأس المال المصرح به Authorized Capital :
رأس المال الشركة المساهمة المعتمد والمسجل لدي الجهات الرسمية المختصة .

رأس المال المكتتب به Subscribed Capital :
رأس المال الذي تم اإلكتتاب به من قبل مساهمي الشركة .

رأس المال المدفوع Paid – Up Capital :
رأس المال الذي تم دفعه من قبل مساهمي الشركة .
عالوة اإلصدار Premiums :
مبلغ إضافي للقيمة األسمية للسهم تحصل عليه الشركة من المساهمين الجدد عند إدراجها في السوق
المالي ألول مرة أو عند زيادة رأسمالها وذلك حتي يتضرر المساهمين األصليين ( القدامي ) من
دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في اإلحتياطيات واألرباح المحتجزة
وتوضع العالوة بعد إستالمها في حساب خاص أو ضمن حساب اإلحتياطي القانوني .

عدد األسهم المتداولة Number Of Shares Traded :
عدد األسهم التي تداولها في السوق خالل الفترة .
عدد العقود المنفذة Number Of Executed Contracts :
عدد الصفقات المبرمة بيعا ً وشراء ً في السوق خالل الفترة.
عدد األسهم المكتتب بها Number Of Subscribed Shares :
إجمالي عدد أسهم الشركة ،وتمثل رأس المال المكتتب به مقسوما ً علي القيمة اإلسمية
للسهم  .ويستخدم عدد األسهم المكتتب بها في إحتساب م شر العائد األساسي علي
السهم .
قيمة األسهم المتداولة ( حجم التداول ) Value Of Shares Traded :
عبا رة عن عدد األسهم المتداولة ألسهم شركة معينة مضروبا ً في القيمة السوقية للسهم
خالل فترة معية .
رأس المال السوقي Market Capitalization :

إجمالي عدد أسهم الشركة  ،وتمثل عدد األسهم المكتتب بها مضروبا ً بالقيمة السوقية
للسهم في نهاية الفترة .
القيمة السوقية للشركة Share Stock Market Value :
القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها وتمثل عدد األسهم المكتتب بها مضروبا ً بسعر
السهم آلخر إقفال سوقي .
نشرة اإلصدار
هي النشرة التي يتم إصدارها من قبل شركات المساهمة عند طرح أسهمها لإلكتتاب العام ألول مرة
بهدف إطالع المستثمر علي كافة المعلومات التي تساعده علي إتخاذ القرار المناسب حول اإلستثمار
من عدمه في اإلكتتاب في أسهم الشركة أو عندما تقرر الشركات القائمة زيادة رأسمالها من خالل
إصدار أسهما للجمهوريتطلب ذلك إعداد نشرة اإلصدار علي حسب قانون سوق الخرطوم لألوراق
المالية  ،وتشمل النشرة علي جميع البيانات والمعلومات الهامة  ،و تحتوي علي أي معلومات
مضللة ولم تحذف منها أي معلومات أساسية ت ثر سلبا ً أو إيجابا ً علي قرار المستثمر في اإلستثمار
في األسهم  ،هذا ويتعين علي كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار ليقرر فيما إذا
كان من المناسب أن يستثمر في األسهم المطروحة  ،آخذا ً بعين اإلعتبار كافة المعلومات المضمنة
في هذه النشرة  ،ويتعين علي المستثمر أيضا ً عدم إعتبار هذه النشرة بمثابة توصية لشراء األسهم
المطروحة بموجبها  ،حيو يتحمل كل مستثمر مس ولية الحصول علي ما يحتاج إليه من نصائح
مهنية مستقلة عن اإلستثمار في األسهم المطروحة لإلكتتاب ،وعن إجراء تقييمه المستقل للمعلومات
واإلفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة بإستخدام التحليل والتوقعات التي يراها ضرورية في
إتخاذ أي قرار بشأن اإلستثمار في األسهم لإلكتتاب من عدمه  ،ومن الممكن إعداد نشرة اإلصدار
من قبل الشركة نفسها أو من قبل بنوك اإلستثمار أو شركات الوساطة  ،تقوم بنوك اإلستثمار أو
شركات الوساطة بتحضير المسودة األولى لنشرة اإلصدار  ،ويتم مراجعتها وإجراء التعديالت
المناسبة عليها تمهيدا ً لتقديمها للموافقة عليها لدى الجهات المختصة  ،يتم بعد ذلك الحصول على
موافقة هيئة األوراق المالية على شروط اإلصدار الذي تم تحضير نشرة اإلصدار الخاصة به والتي
توضح تفاصيل عديدة متعلقة باإلصدار ،تحتوي نشرة اإلصدار على ملخص يشمل :
معلومات عن الشركة ( رأسمالها  ،عملياتها  ،أدا ها السابق  ،إدارتها وخططها المستقبلية
ومعلومات عن اإلصدار الحالي وشروطه وإدارته واألوضاع الضريبية للشركة ولإلصدار الجديد
وملخص عن المستندات القانونية وعن الحافظ األمين لألسهم أو الصكوك وكذلك عن المستشارين
القانونين ومراجعي الحسابات ) وهنالك أنواع مختلفة لنشرة اإلصدار:
* نشرة إصدار أسهم  /شركات تحت التأسيس .
* نشرة إصدار أسهم  /شركات قائمة .

* نشرة إصدار أسهم  /إكتتاب خاص .

حجم السوق :
إن حجم سوق األوراق المالية من أحد المحددات الرئيسية لقدرة مجتمع ما علي إجتذاب المدخرات
المحلية واألجنبية من جهة ،وتوفير التمويل الالزم لإلستثمار من جهة أخري  .ويقاس حجم ومدي
إتساع سوق األوراق المالية بحجم رأس المال السوقي للشركات المسجلة في البورصة ( عدد
األوراق المالية المقيدة في السوق × سعر السوق لكل ورقة ) ونسبته إلي الناتج المحلي اإلجمالي .

عالوة المخاطرة :
تختلف اإلستثمارات من حيو درجة المخاطرة فهي تتدرج من اإلستثمار في أذونات الخزينة
الحكومية الخالية من المخاطر إلى إستثمارات تتصف بدرجة مخاطر عالية كإستثمار في أسهم
الشركات الصغيرة التي تمارس نشاط عالي الخطورة  ،إستنادا إلى ذلك كان بد للمستثمر من
القيام بإحتساب عالوة مخاطر بحيو تعوضه عن ( العناصر الرئيسية التالية ( المخاطر التشغيلية،
المخاطر المالية ،مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الصرف ) .

المخاطر التشغيلية :
وهي عدم التأكد من التدفقات النقدية للمشروع نتيجة طبيعية نشاط الشركة فعلى سبيل المثال
شركات التجزئة تت ميز بمستويات مخاطر تشغيلية ( إستقرار المبيعات ومعد ت النمو في األرباح )
أقل من شركات السيارات وبالتالي فإن المستثمر يطلب عالوة مخاطر تشغيلية أعلى على شركات
السيارات .

المخاطر المالية:
وهذه المخاطر ترتبط بالوسيلة التي تمول فيها الشركات نشاطاتها فإذا كانت تعتمد في التمويل فقط
على المساهمين فإننا نقول أن مخاطر هذه الشركة قليلة أما إذا كانت تعتمد بصورة رئيسية على
اإلقتراض فإن هذا يعني أن المخاطر المالية (أو ما يعرف أيضا بالرفع المالي ) عالية .

مخاطر السيولة :
وهي المخاطر المرتبطة بقدرة المستثمر على التخلص من اإلستثمار في السوق الثانوي على السعر
وفي الوقت المناسبيين  ،فعلى سبيل المثال مخاطر السيولة ألذونات الخزينة قليلة جدا أما مخاطر
السيولة لإلستثمار العقاري فهو مرتفع جدا ذلك أن التنب بتوقيت إتمام عملية البيع أو حتى تحديد
سعر دقيق للعقار يعتبر أمرا ً صعبا ً في الكثير من األحيان .

مخاطر أسعار الصرف
وهي المخاطر الناشئة عن قيام المستثمر في اإلستثمار بعمالت رير عملته الرئيسية وبالتالي فإن
درجة التذبذب في أسعار العملة المحلية مقابل العملة األجنبية من شأنها كلما إرتفعت أن تزيد من
مخاطر أسعار الصرف .

شركة مساهمة عامة Public Company :
هي كيان قانوني مستقل ،يدار من قبل مجلس منتخب من المالكين يسمي مجلس اإلدارة ،يأخذ شكل
شركة ينقسم رأسمالها إلي أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول في " سوق الخرطوم لألوراق المالية
" وتقتصر مسئو لية المساهم علي أداء قيمة األسهم التي أكتتب فيها و يسأل عن ديون الشركة إ
في حدود القيمة األسمية لألسهم التي أكتتب فيها ويكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد
النظام األساسي رأس المال المصرح به أو مرخص به يجاوز رأس المال المصدر .

مصطلحات تتعلق بالمؤشرات اإلقتصادية
معلومات اإلقتصاد الكلي:
هي المعلومات التي تعكس الوضع الكلي لإلقتصاد المحلي  ،أو المعلومات التي تغطي اإلقتصاد
العالمي  ،شامال ذلك المعلومات والبيانات التي تتناول األحداو الدولية او الش ون السياسية في أحد
البلدان .

المعلومات اإلقتصادية الجزئية:
تغطي هذه المعلومات الجوانب اإلقتصادية والمالية المتعلقة بقطاع أو شركة معينة  ،وعادة
ماينحصر تأثير هذه المعلومات في القطاع أو الشركة نفسها ،ومن األمثلة علي هذا النوع من
المعلومات األخبار عن اإلندماج بين شركتين ،أو ادخال إحدي الشركات ألحد المنتجات أو التقنيات
الجديدة  ،ونحو ذلك.

الرمز :Sympol
إختصار إ سم الشركة المساهمة العامة المدرجة والمعتمد من قبل الجهة المنظمة للتداول.

تقييم األصول(اإلستثمار):
تقييم اإلصول عبارة عن عملية تقدير لقيمة األصل أو اإلستثمار اوالورقة المالية ،ويستخدم في
عملية التقييم البيانات األساسية لالصل أو اإلستثمار الذي يراد تقييمه مثل تدفقات األصل النقدية
المستقبلية  ،ومعد ت الخصم السائدة ،واي بيانات ت ثر علي التدفقات النقدية من األصل الذي يراد
تقييمه.

إعادة توزيع اصول المحفظة:
يعني اعادة التوزيع إحداو تغييرات في تشكيلة المحفظة اإلستثمارية  ،اما بإضافة إ ستثمارات
جديدة توافق اهداف المستثمر ،او بتغيير إ ستثمارات المحفظة بسبب تغير اهداف المستثمر او
مستوي مخاطرته او الفترة الزمنية المتاحة له.

اإلندماج:
هو عبارة عن عملية دمج لشركتين أ و أكثر تحل بموجبه الشركات الداخلة في العملية وت سس
شركة جديدة.

اإلستحواذ:
هو عملية ضم شركتين اواكثر  ،يترتب عليه زوال كل الشركات الداخلة في العملية قانونيا ً بإستثناء
الشركة التي قامت بعملية اإلستحواذ التي تظل قائمة باسمها وكيانها القانوني اإلصلي.

اإلفصاح الكامل:
يعني مبدا اإلفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية كاملة وشاملة بحيو تشتمل علي كافة المعلومات
الالزمة والمطلوبة لترشيد مستخدمي القوائم المالية في إتخاذ القرارات.

الشركة القابضة :
هي الشركة ا م التي تمتلك حصة مسيطرة في شركة تابعة مما يتيح لها حق التصويت والسيطرة
علي عمليات الشركة التابعة.

حوكمة الشركات:
يقصد بحوكمة الشركات ذلك النظام الذي يحدد من خالله الحقوق والمسئوليات بين مختلف
األطراف كمجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وريرهم من أصحاب المصالح في الشركة.

التضخم:
التضخم هو اإلرتفاع المتواصل في المستوي العام في أسعار السلع والخدمات خالل فترة زمنية
محددة  ،وي دي التضخم الي تدهور القوة الشرائية فراد المجتمع.

القطاع:

يطلق القطاع علي مجموعة الشركات التي تعمل في مجال اونشاط واحد  ،ويجري عادة قياس اداء
سهم شركة من الشركات نسبة الي متوسط األداء العام لشركات القطاع  ،وذلك بهدف مقارنة اداء
السهم باألسهم المماثلة في نفس القطاع.

المخاطرة:
تعرف المخاطرة بانها التذبذب في العوائد واألرباح والذي قد يشمل الخسارة  ،وتحمل اإلستثمارات
نسبا متفاوتة من المخاطر ،وبشكل عام كلما زادت مستويات المخاطرة زاد معها إحتمال تحقيق
عوائد اعلي  ،وتحدد درجة تحمل الفرد للمخاطرة مستوي المخاطر التي يررب في تحملها اخذأ ً في
اإلعتبار أهدافه اإلستثمارية والفترة الزمنية المقررة لإلستثمار.

