المستثمرون المخاطرون
ٌر ِّكز المستثمرون المخاطرون على االستثمارات التً ٌمكن أن تحقق نمواً قوٌاً .وٌقبل هذا
النوع من المستثمرٌن مخاطر خسارة جزء من رؤوس أموالهم ،فً مقابل توقعهم بتحقٌق
عوائد أكبر .وغالبا ً ما تشمل هذه الشرٌحة من مستثمرٌن فً مقتبل العمر أمامهم سنٌن
طوٌلة الستثمار مدخراتهم إلى حٌن فترة التقاعد .كما تشمل المستثمرٌن من ذوي األهداف
االستثمارٌة طوٌلة المدى .وٌستثمر هؤالء فً الشركات التً تظهر إمكانات نمو كبٌرة،
مثل الشركات حدٌثة التأسٌس ،أو تلك التً تعمل فً قطاعات رائدة .وبالرغم من أن هذا
النوع من الشركات ٌحمل إمكانات نمو كبٌرة إال أنه فً الوقت نفسه ٌتعرض لذبذبات
حادة ،وعادة ما تحقق أسعار هذه الشركات ارتفاعا ً بوتٌرة أكبر وانخفاضا ً بوتٌرة أقل
مقارنة بمتوسط التغٌر فً أسعار الشركات المدرجة فً السوق المالٌة.
األصول (لموجودات)
هً كل ما ٌُملك وتكون له قٌمة نقدٌة ،بما فً ذلك األموال التً ٌدٌن للشركة بها آخرون.
وبذلك تكون أصول الشركة كل ما تمتلكه ،من النقد واآلالت ،إضافة لمدٌونٌتها لدى
اآلخرٌن .
التقرٌر السنوي
هو التقرٌر الذي ٌتوجب على كل شركة مساهمة عامة أن تزود به مساهمٌها كل عام.
وٌتضمن قائمتً المركز المالً والدخل .وال ٌقتصر التقرٌر السنوي على التفاصٌل المالٌة
فحسب بل ٌشمل معلومات عامة عن الشركة.
قائمة المركز المالً
تقدم قائمة المركز المالً نظرة شاملة عن وضع الشركة المالً فً تارٌخ محدد  .وتشتمل
القائمة على ثالثة أصناف من المعلومات هً  :األصول (الموجودات) ،والمطلوبات
(الخصوم) ،وحقوق المساهمٌن (صافً األصول) .وتسمى قائمة المركز المالً بهذا االسم
ألنها مكونة من مجموعتٌن من األرقام (األرصدة) التً ٌجب أن تتم موازنتهما :حٌث ٌجب
أن تساوي األصول كال من المطلوبات مضافا ً إلٌها حقوق المساهمٌن .وتعد قائمة المركز
المالً أحد الجزءٌن المهمٌن التً ٌتكون منهما التقرٌر المالً ربع السنوي.
القٌمة الدفترٌة
القٌمة الدفترٌة هً صافً قٌمة أصول الشركة ،أو إجمالً األصول بعد خصم المطلوبات.
وبمقارنة القٌمة الدفترٌة للشركة مع قٌمتها السوقٌة ٌستطٌع المستثمر تحدٌد ما إذا كان سعر
السهم أعلى أو أقل من قٌمته العادلة.
األصول الرأسمالٌة
األصول الرأسمالٌة هً أصول طوٌلة األجل والٌتم تداولها بٌعا ً وشراء ضمن العملٌات
التجارٌة المعتادة للشركة .ومن أمثلتها اآلالت و المبانً ونحوها.
المكاسب الرأسمالٌة
المكاسب الرأسمالٌة هً تلك الناتجة عن بٌع أصل من األصول الرأسمالٌة بسعر أغلى من
السعر الذي دفع لشرائه.
الخسائر الرأسمالٌة
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الخسائر الرأسمالٌة هً تلك الناتجة عن بٌع أصل من األصول الرأسمالٌة بسعر أقل من
السعر الذي دفع لشرائه.
الفائدة المركبة
هً الفائدة التً ٌتم احتسابها بشكل تراكمً بحٌث تتزاٌد قٌمتها بمرور السنوات  ،وٌتم
احتسابها بناءاً على إجمالً المبلغ الذي ٌمثل أصل المبلغ المستثمر مضافا ً إلٌه الفوائد
المكتسبة سابقا ً.
المستثمرون المحافظون
تتركز أولوٌات المستثمرٌن المحافظٌن فً المحافظة على رؤوس أموالهم التً استثمروها.
لذلك ٌتفادون المخاطر التً قد تؤدي للنٌل منها .حتى لو كان ذلك على حساب رضاهم
بعوائد معتدلة .وفً بعض األحٌان ،تكون هذه المنهجٌة المحافظة مناسبة .فعلى سبٌل
المثال ،لو كان لدى المستثمر التزامات مالٌة كبٌرة فً تجارته الخاصة ،أو أنه متقاعد ،أو
مقبل على التقاعد فً المستقبل القرٌب ،فمن غٌر الحكمة عندئذ أن ٌستثمر كثٌراً من
أصوله فً أوراق مالٌة متذبذبة.
تكلفة المبٌعات
تكلفة المبٌعات هً كافة النفقات التً تدخل فً إنتاج منتجات الشركة .و ٌمكن أن تتضمن
هذه النفقات على سبٌل المثال مصارٌف اإلنتاج والتسوٌق ورواتب الموظفٌن وغٌرها.
األصول المتداولة
األصول المتداولة هً قٌمة األصول المتوافرة للشركة سواء من النقد ،أو ما ٌمكن تحوٌله
بسهولة إلى نقد ،بما فً ذلك حساب مدٌونٌاتها لدى اآلخرٌن ،والمخزون ،واألوراق المالٌة
المعدة للمتاجرة قصٌرة األجل .وتعد األصول المتداولة مهمة ألنها تستخدم لتغطٌة
المصارٌف الٌومٌة للشركة الالزمة لمزاولة نشاطها.
التنوٌع
التونٌع هو استراتٌجٌة استثمارٌة ٌوزع من خاللها الفرد أمواله المتاحة لالستثمار على
أسواق أو صناعات أو أوراق مالٌة مختلفة .وٌهدف التنوٌع إلى حماٌة المحفظة االستثمارٌة
للفرد فً حال تراجعت العوائد المتحققه من أحد القطاعات أو األوراق المالٌة المختارة.
الربح الموزع
الربح الموزع على السهم هو الجزء من إٌرادات الشركة الذي ٌتم توزٌعه على المساهمٌن
فٌها كعائد على استثماراتهم .وتوزع األرباح فً شكل نقود أو أسهم ،وٌكون توزٌعها كل
ربع أو نصف سنة ،أو ٌكتفى بتوزٌعها بشكل سنوي .وغالبا ً ما ٌتم اإلعالن عن توزٌع
األرباح بتوصٌة من مجلس إدارة الشركة.
خطة إعادة استثمار العوائد
خطة إعادة استثمار العوائد ٌقصد بها الحالة التً تسمح فٌها الشركات المساهمه
للمستثمرٌن فً أسهمها تلقائٌا ً بإعادة استثمار األرباح الموزعة علٌهم فً شراء حصص
إضافٌة من أسهمها .وتم ّكن هذه الخطه من البناء التدرٌجً المركب لالستثمارات ،كما
تم َّكن االستفادة من سٌاسة خفض متوسط التكلفة االستثمارٌة .
السوق المالٌة
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السوق المالٌة هو المكان الفعلً الذي ٌتم فٌه تداول األوراق المالٌة ،كما تشمل الشراء
والبٌع اإللكترونً المنظم لألوراق المالٌة.
النفقات
هً المصارٌف التً تتحملها الشركة خالل مزاولتها نشاطها التجاري  ،وتشمل على سبٌل
المثال المصروفات المتعلقة بإدارة شؤون الشركة
إجمالً الناتج المحلً
إجمالً الناتج المحلً هو إجمالً القٌمة النقدٌة لكل ما ٌنتج فً االقتصاد من سلع وخدمات
خالل عام واحد .وٌستخدم إجمالً الناتج المحلً كمؤشر على صحة وسالمة وإنتاجٌة
االقتصاد المحلً للدولة.
إجمالً الهامش الربحً
ٌمثل إجمالً الهامش الربحً حاصل قسمة إجمالً قٌمة المبٌعات بعد خصم التكالٌف على
إجمالً قٌمة المبٌعات .وٌعبر عنها فً شكل نسبة مئوٌة .على سبٌل المثال ،إذا كانت
مبٌعات إحدى الشركات تساوي  011ألف لاير ،وكانت تكالٌف مبٌعاتها تساوي  57ألف
لاير ،فإن إجمالً الهامش الربحً لها ٌساوي  ) 570111 – 011011 ( %57والناتج
مقسوما على 0110111
النمو
نمو االستثمار هو الزٌادة فً القٌمة المالٌة لألصول المستثمرة مع مرور الزمن .وبعكس
االستثمارات التً تو ِّفر عائداً ثابتا ً من الدخل ،فإن هناك استثمارات ال تهدف إلى ذلك،
وإنما إلى تحقٌق نمو مضطرد فً القٌمة المالٌة لألصول المستثمرة مع مرور الزمن.
الدخل
ٌمثل الدخل ،الذي ٌعرف أٌضا ً بالعائد ،إجمالً المبالغ النقدٌة واألصول األخرى التً تعود
منفعتها لألفراد أو الشركات.
قائمة الدخل
قائمة الدخل هً الجزء من القوائم المالٌة التً تظهر صافً أرباح أو خسائر الشركة لفترة
زمنٌة محددة ،وغالبا ً ما تكون لربع سنة أو نصف سنة أو سنة كاملة.
التضخم
التضخم هو االرتفاع الكبٌر و المستمر لمعظم أسعار السلع و الخدمات .وغالبا ً ما ٌكون
التضخم مصاحبا ً لفترات االنتعاش االقتصادي.
التداول بنا ًء على معلومات داخلٌة
ٌكون تداول المطلعٌن من األشخاص التنفٌذٌٌّن فً الشركة المساهمة ،أو أعضاء مجلس
إدارتها ،أو كبار المالك فٌها تداوالً نظامٌا ً إذا كان قرار التداول مبنٌا ً على معلومات
متوفرة للعامة .أما حٌن ٌكون التداول بنا ًء على معلوما ٍ
ت داخلٌ ٍة جوهرٌة لم ٌتم اإلفصاح
عنها للعامة فهذا ٌعد أمراً غٌر نظامً .وٌدخل فً المعلومات الداخلٌة التغٌرات فً اإلدارة
التنفٌذٌة ،أو فً المركز المالً للشركة ،أو فً قرارات االندماج واالستحواذ التً لم تعلن
للعموم.كما ٌلحق باألشخاص المطلعٌن األشخاص الذٌن ال ٌعملون بالشركة ولكن ٌمكنهم
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الوصول للمعلومات الجوهرٌة فٌها وتداول أسهمها بشكل غٌر نظامً بناء على اطالعهم
على تلك المعلومات .وٌندرج تحت هذه الفئة المحامون ،والمصرفٌون العاملون فً البنوك
االستثمارٌة ،والصحفٌون ،وأقارب مسئولً الشركة..
المخزون
المخزون ٌشمل كل منتجات الشركة ،سواء المنتج النهائً أو الذي فً إحدى مراحل
األنتاج .وٌدخل فٌه أٌضا المواد الخام التً تستخدم فً إنتاج المنتج النهائً.
المطلوبات (الخصوم)
المطلوبات هً االلتزامات المستحقة على أصول الشركة ،التً ٌمكن أن تغطً البنود
التالٌة :الذمم الدائنة (الموردون) ،واألجور والرواتب ،والتوزٌعات المستحقة ،والضرائب،
دٌون أخرى قائمة .
وأي
ٍ
السٌولة
السٌولة تعنً األصول المستثمرة التً ٌمكن تحوٌلها بسرعة وٌسر إلى نقد بدون خسارة أو
بخسارة ٌسٌرة فً قٌمتها .وٌمكن أن تكون األصول المستثمرة سهلة التسٌٌل إذا كان من
الممكن بٌعها و شرائها بسهوله .
المعلومات الكلٌة
هً المعلومات التً تعكس الوضع الكلً لالقتصاد المحلً ،أو المعلومات التً تغطً
االقتصاد العالمً .شامالً ذلك األخبار التً تتناول األحداث الدولٌة أو الشؤون السٌاسٌة فً
أحد البلدان والتً ٌمكن أن تكون لها انعكاسات على األسواق المالٌة.
المعلومات الجزئٌة
تغطً هذه المعلومات الصورة األصغر من االقتصاد مثل ماٌتعلق بالمعلومات عن قطاع أو
شركة معٌنه .وعاد ًة ماٌنحصر تأثٌر هذه المعلومات فً القطاع أو الشركة نفسها .ومن
األمثلة على هذا النوع من المعلومات األخبار عن االندماج بٌن شركتٌن ،أو إدخال إحدى
الشركات ألحد المنتجات أو التقنٌات الجدٌدة ،ونحو ذلك.
الصندوق االستثماري
برنامج استثمار مشترك ٌهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرٌن فٌه بالمشاركة جماعٌا ً فً
أرباح البرنامج و ٌدٌره مدٌر الصندوق مقابل رسوم محددة
تقٌٌم السهم بأعلى من قٌمته
ٌعد سعر السهم مبالغا ً فٌه إذا تعدى سعره ماتقترحه أسس التقٌٌم المعٌارٌة .ومن المعاٌٌر
لقٌاس درجة المبالغة فً تقٌٌم السهم النظر فً نسبة سعر السهم إلى األرباح) ، ( P / E
فحٌنما تكون هذه النسبة للسهم أعلى بشكل واضح من متوسطها لكامل السوق أو لألسواق
األخرى أو للقطاع الذي فٌه الشركة ٌكون السهم مبالغا ً فً قٌمته .وغالبا ً ما ٌكون هبوط
السعر النتٌجة المتوقعة للمبالغة فً قٌمة السهم.
المحفظة االستثمارٌة
كون محفظة استثمارٌة .وٌتكامل بناء
عند امتالك الفرد ألكثر من ورقة مالٌة فهو بذلك قد َّ
المحفظة بشراء أسهم أو استثمارات إضافٌة .وٌهدف تكوٌن المحفظة االستثمارٌة إلى
اختٌار االستثمارات التً ٌتوقع ارتفاع قٌمتها فً المستقبل.
وٌستطٌع المستثمر تخفٌض مستوى المخاطر فً محفظته من خالل التنوٌع فٌها باختٌار
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أوراق مالٌة منوعة ٌكون بعضها قادراً على منح عوائد جٌدة تحت أي ظروف اقتصادٌة.
القوائم المالٌة ربع السنوٌة
تقسم السنة المالٌة إلى أربعة أرباع ،كل منها مدته ثالثة أشهر .و ُتلزم الهٌئات التنظٌمٌة
كافة الشركات المساهمة بإصدار تقارٌر مالٌة ربع سنوٌة تكشف فٌها عن نتائجها المالٌة
خالل ذلك الربع .وغالبا ً ما تؤثر نتائج هذه التقارٌر على سعر سهم الشركة.
فعلى سبٌل المثال ،إذا توقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحا ً بقٌمة  7لاير للسهم خالل
ً
متفوقة على توقعاتهم فقد ٌستجٌب سهم الشركة باالرتفاع .أما
ربعها المالً ،وجاءت النتائج
إذا جاءت النتائج دون التوقعات ،حتى لو كان ذلك بمقدار لاير أو رٌالٌن ،فإن سعر السهم
قد ٌتراجع لفترة معٌنة .
إعادة التوزٌع
ٌعنً إعادة التوزٌع إحداث تغٌٌرات فً تشكٌلة المحفظة االستثمارٌة ،إما بإضافة
استثمارات جدٌدة توافق أهداف المستثمر ،أو بتغٌٌر استثمارات المحفظة بسبب تغٌر
أهداف المستثمر أو مستوى مخاطرته أو الفترة الزمنٌة المتاحة له.
األرباح المبقاة
األرباح المبقاة هً األرباح التً تعٌد الشركة استثمارها بدالً من توزٌعها كأرباح على حملة
األسهم .وتظهر األرباح المبقاة فً مٌزانٌة الشركة العمومٌة تحت بند حقوق المساهمٌن،
وقد ٌشار إلٌها أحٌانا ً بالفائض المتبقً
العائد على االستثمار
ٌحسب العائد على االستثمار بقسمة مجموع األرباح المتحققة من بٌع األسهم على حجم
المبالغ المستثمرة ،وٌعبر عنه فً شكل نسبة مئوٌة .فعلى سبٌل المثال ،إذا تم استثمار
 7111لاير ،وأصبحت بعد عامٌن من استثمارها تساوي  5711لاير  ،فإن نسبة العائد
على االستثمار تكون  .%71وٌتم الحصول على هذه النتٌجة بقسمة الربح وهو 5711
لاير ( ) – 50005711على قٌمة االستثمار البالغة  7111لاير .وللحصول على العائد
السنوي  ،تتم قسمة الـ  % 71على عدد سنوات االستثمار.
وٌشمل العائد على االستثمار الدخل الذي جناه المستثمر من استثماره عالوة على أي تحسن
سعري طرأ على بٌع األصول المستثمرة .و ٌمكن أن تكون عوائد االستثمار سلبٌة إذا كان
سعر بٌع األصول المستثمرة إضافة إلى الدخل المتحقق منها أقل من سعر شرائها .
العائد
العائد هو الربح أو الخسارة المتحققان من االستثمارات التً تشمل الدخل الثابت والتغٌر فً
أسعار األصول المستثمرة .وٌمكن التعبٌر عن العائد على شكل نسبة مئوٌة ٌتم حسابها
بإضافة الدخل الثابت إلى التغٌر فً أسعار األصول المستثمرة ومن ثم قسمة الناتج على
المبلغ األساسً لالستثمار .وٌمكن الحصول على العائد السنوي لالستثمار بقسمة نسبة
العائد اإلجمالً لالستثمار على عدد سنوات االستثمار.
وعلى سبٌل المثال ،إذا اشترى المستثمر اسهما ً بقٌمة  57رٌاالً للسهم ومن ثم باعها بقٌمة
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 01رٌاالً للسهم فإن العائد على االستثمار هو  7رٌاالت .ولو أن الشراء قد تم فً الٌوم
الثالث من شهر ٌناٌر والبٌع فً الٌوم الرابع من الشهر نفسه من العام القادم ،فإن نسبة
العائد السنوٌة تكون  ،% 51وتم الحصول على هذه النتٌجة بقسمة العائد البالغ  7رٌاالت
على االستثمار األصلً البالغ  57رٌاالً .أما إذا كانت فترة حٌازة السهم خمس سنوات قبل
بٌعه بقٌمة  01رٌاالً  ،فإن العائد السنوي لالستثمار سٌكون ( .7 ÷ 51 ( % 4
اإلٌراد
منتج أو خدمةٍ .وتختلف عن األرباح فً أن
اإلٌرادات هً األموال التً ُتجنى مقابل تقدٌم
ٍ
األرباح تمثل المتبقً من اإلٌرادات بعد خصم تكالٌف اإلنتاج والتوزٌع أو تكالٌف تقدٌم
الخدمة  ،و دفع أي ضرائب مستحقة أخرى .وتصف الشركات التً تقدم خدمات كالكهرباء
واالتصاالت عند إصدارها لقوائمها المالٌة دخلها باإلٌرادات ،فً حٌن تصف الشركات
المصنعة لمنتجات محددة كاألغذٌة والمالبس دخلها بالمبٌعات.
المخاطرة
تعرف المخاطرة بإمكانٌة خسارة أصل رأس المال المستثمر أو خسارة القوة الشرائٌة له.
وتحمل االستثمارات نسبا ً متفاوتة من المخاطر .وبشكل عام ،كلما زادت مستوٌات
المخاطرة زادت معها إمكانات تحقٌق عوائد أعلى.
وتحدد درجة تحمل الفرد للمخاطرة المخاطر التً ٌرغب تحملها أخذاً فً االعتبار أهدافه
االستثمارٌة والفترة الزمنٌة المقررة لالستثمار .وكقاعدة عامة فإن المستثمر ٌقلل من
العوائد الممكنة من استثماراته إذا لم ٌكن راغبا ً فً تحمل بعض المخاطر .فمثالً إذا قرر
وضع أمواله كودٌعة فً البنك ،الٌنطوي وجودها على أي مخاطر ،فإنه من غٌر المرجح
أن تتجاوز العوائد المتحققة له مستوى التضخم.
السهم
وٌخول المالك له الحصول على جزء من
ِّ
السهم هو استثمار ٌمثل حصة الملكٌة فً الشركة
أرباح الشركة وأصولها.
حقوق المساهمٌن
ٌطلق على حقوق المساهمٌن أحٌانا ً صافً األصول ،وٌتم حساب حقوق المساهمٌن بإضافة
األرباح المبقاة لدى الشركة ،وهً المبالغ المتبقٌة بعد توزٌع األرباح على حملة األسهم،
إلى األموال المستثمرة لدى الشركة .وٌخصم من ناتج إضافة ماذكر جمٌع التزامات الشركة
القصٌرة والطوٌلة األجل .وٌتم اإلشارة عاد ًة إلى حقوق المساهمٌن (صافً األصول) فً
التقرٌر المالً السنوي.
القطاع
القطاع ٌطلق على مجموعة الشركات التً تعمل فً مجال نشاط واحد .وٌجري عاد ًة قٌاس
ً
نسبة إلى متوسط األداء العام لشركات القطاع ،وذلك بهدف
أداء سهم شركة من الشركات
ً
مقارنة باألسهم المماثلة فً القطاع نفسه.
إٌضاح أداء السهم الحقٌقً
األوراق المالٌة
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الورقة المالٌة هً مستند ٌُظهر االمتالك القانونً من قبل الشخص لسهم فً شركة
المساهمة ،وٌعكس امتالك الشخص لها قٌمة مالٌة .وفً الماضً كان ٌُصدر للورقة المالٌة
وثٌقة مطبوعة ،إال أن ذلك تغٌر بعد نشوء الوثائق اإللكترونٌة
تقٌٌم السهم بأقل من قٌمته
ٌُقٌم السهم بأقل من قٌمته عندما ٌتم تداوله بسعر أقل من قٌمته الحقٌقٌة التً تقترحها أسس
التقٌٌم المعٌارٌه مثل أرباح الشركة الجٌدة أو سمعتها .و قد ٌحدث هذا أحٌانا ً عندما
ٌنصرف المتداولون لسبب أو لمجموعة من األسباب عن اإلقبال على سهم الشركة.
التقٌٌم
التقٌٌم هو عملٌة تقدٌر القٌمة لألصل أو لالستثمار .وٌمكن أٌضا ً أن ٌعنً تقدٌر القٌمة
المستقبلٌة باستخدام بٌانات تشمل معدالت مختلفة مثل معدالت السعر إلى العائد ،أو السعر
إلى المبٌعات ،أو السعر إلى القٌمة الدفترٌة  .وٌمكن أن ٌتم التقٌٌم بنا ًء على التوقعات
طوٌلة األجل بقٌام الشركة بتطوٌر منتج أو التوسع فً الحصة السوقٌة .
التذبذب
التذبذب ٌشٌر إلى المدى والسرعة اللذٌن تتغٌر ضمن نطاقهما أسعار األسهم ،أو مؤشرات
القطاعات أو مؤشرات السوق المالٌة .وعندما ٌشار مثالً إلى أن السهم متذبذبٌ  ،فهذا ٌعنً
أن أسعاره تنخفض وترتفع بشكل حاد فً فترات زمنٌة قصٌرة.
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