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Customize appearance

القیمة العادلة لألسھم
أوالً:  مفھوم القیمة في حد ذاتھ مفھوم معقد جدا في كل العلوم وانا ھقولك ببساطة ازاي ... لو سالنا

نفسنا ایھ ھي الحاجة ذات القیمة الكبیرة لألنسان ممكن حد یقولي التي تحقق لھ اكبر منفعة ... ھأقولھ

بس خلي بالك الھواء والمیاه أھم نفع بیتحقق لألنسان وھو بقاءه حیا وھم ما لھمش ثمن .... وھنا

ھیقفز لذھنك فكرة تانیة وھي الوفرة والندرة كلما كان الشیئ نادر الوجود كلما غال ثمنھ علشان كده

الدھب اغلي من الرمل .. بس الرمل لما بیعملوه رقائق سیلكون بیبقي اغلي من الدھب المھم ان فیھ

عوامل كثیر متشابكة كثیر في اسواق السلع بتتحدد علي اساسھا القیم واالسعار زي الموضة والقیمة

المضافة والمنفعة والندرة ووو كل ده بیتفاعل علشان یكون العرض والطلب علي السلع ، وقالوا انھ

العرض والطلب في النھایة ھیحدده السعر وان ازاي بقي حجم العرض والطلب دول بیتكونوا ده بقي

البالك بوكس بتاع علم االقتصاد.

ثانیا :  االمر بقي في سوق المال واالقتصادیات المالیة المفروض ھیكون مختلف ألن المفروض

رأس المال المستثمر لھ ھدف واحد وھو ھدف اتفقوا یسموه ھدف تعظیم الثروة ، المھم مش ھاطول

ظل علم التمویل یبحث في قضیة رئیسیة أسمھا نظریة التقییم لألصول المالیة ... ومرت النظریة دي

بمراحل كثیرة ھأقولكم بسرعة علیھا النكم ھتالحظوا ان تفكیر بعضنا ھیروح لواحدة من طرق

التقییم المختلفة دي: 

أوال طریقة التكلفة التاریخیة أو القیمة الدفتریة: زي ما بعض االخوة عقب علي المشاركة بأن القیمة

العادلة ھي قیمة االصول في المیزانیة طبعا نطرح منھا االلتزامات اللي علي االصول دي ھیدینا

صافي حقوق الملكیة اقسمھ علي عدد االسھم حیدیني التقییم العادل للسھم.

بس الطریقة دي طبعا منتقدة جدا لیھ ألنك ببساطة ممكن تالحظ انھ االصول دي قیمتھا النھاردة

تختلف خالص عن اللي انت اشتریتھ بیھا وكمان الحالة الفنیة لو االت مثال حتي لو بتعمل اھالك

لالصول حتكون مختلفة بدلیل بیبقي فیھ اصول اھلكت دفتریا وشغالة المھم االنتقاد ده قادھم للطریقة

الثاني وھي

ثانیا  : التكلفة الدفتریة المعدلة: ھنا بنقوم بتعدیل القیم بتاعت االصول اللي عندنا بالتغیرات المؤثرة

فنیا ، تضخم االسعار ، تغیر سعر العملة لو كان االصل مستورد وھكذا .... وبعدین اكمل زي

الطریقة اللي فاتت. بس الطریقة دي بتبقي برضھ منتقده او غیر كافیة لما بیبقي عندي نوعیة اصول

زي االراضي مثال او البضاعة الراكدة ، فقالوا یبقي احسن طریقة ناخد بیھا ھي: 

ثالثا : طریقة القیمة السوقیة: یعني نشوف االصول دي النھارده في السوق بكام لو عندي قطعة ارض

بتاعت شركة مصر الجدیدة مثال زي ارض المریالند ومقیمة دفتریا المتر یمكن بكالم فاضي ، أل

اشوف النھاردة المتر بكام واقیم ، ودي یا جماعة اكبر نقطة بتعمل مشكلةفي عملیات الخصخصة

یعني اللي وقف خصخصة شركة سید ایھ تقییم ارضھا ومبناھا اللي في شارع الھرم ما ھو لو قیمتھ

بسعر المتر النھاردة ھیبقي سعر السھم غالي جدا وبعدین انا مش ھصفي الشركة وابیعھا اصول دي

الشركة لسھ شغالة یعني مفیش استفادة من االرض دي مش ھابیعھا المھم ده موضوع كبیر قوي مش

ھأدخلكم فیھ وبرضھ قصة عمر افندي ، یعني ھو االنتقاد للطریقةدي بشكل عام ایھ انا مستثمر ما

یھمنیش االصول دي بكام المھم االصول دي والشركة دي ھتجبلي ایرادات كام ( طالما المشروع

مستمر مش باصفي ) وكمان فیھ شركات بتحقق ایراد كبیر قوي ومعندھاش اصول مادیة تذكر یعني

مثال شركة ھیرمس النھاردة في السوق حوالي 15 ملیار جنیھ واصولھا التزید عن الملیار مثال بس

بتحقق ربحیة قد ایھ طیب نعمل ایھ نقیم اللي ھیدخلي ومن ھنا كانت الطریقة الرابعة

رابعا :طریقة التدفقات النقدیة: انا ھنا ھأشوف التدفقات النقدیة اللي ھتحققھا الشركة لمدة طویلة وبناء

علیھا احدد قیمتھا وسعر سھمھا ولو انا مھتك بالتوزیعات ھآخد مجموع التوزیعات المتوقعة لمدة

زمنیة 20 سنة مثال وتبقي دي القیمة ، ودي برضھ طریقة انتقدت انھا ما بتاخدش في حسابھا

تناقص القوة الشرائیة للنقود یعني انت بتقلي ان فیھ تدفقات نقدیة ھتتحقق خالل عشرین سنة مثال

100 جنیھ بس الجنیھ اللي ھیتحقق سنة 2020 مش زي الجنیھ بتاع النھاردة. 

طیب نعمل ایھ ناخد الطریقة الخامسة

خامسا : طریقة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة: ھنا باخد حاجة اسمھا معدل خصم وده ببساطة عكس

معدل الفایدة بعني مثال لو قلت قیمة الجنیھ اللي ھتاخده السنة الجایة بمعدل خصم 7% یبقي حوالي

93 قرش وھكذا ولیھا طریقة في الحساب وھنا ھأخد معدل خصم كام ده برضھ بتبقي نقطة خالف

بس ال زم المعدل ده یاخذ في الحسبان التضخم المتوقع وأسعار الفائدة السائدة العائد المتوقع للنوع ده

من المشاریع . وما تزال ایضا الطریقة منتقدة لیھ ألنھ احنا بنتعامل مع مستقبل وده مش مضمون

طب نعمل ایھ

سادسا : طرق السیناریوھات: ودي اكثر من طریقة بتتعمل فیھا سیناریوھات مختلفة متفائلة

ومتشائمة ومتوسطة وبنقیم كل طریقة ایراداتھا ومصروفاتھا والتدفق النقدي بتاعھا والقیمة الحالیة

لیھا وبعدین ناخذ متوسط الكالم ده بشكل معین ونوصل للتقییم زده الطریقة اللي یتعتمد علیھا تقییم

الشركات للخصخصة مثال لكن علشان كده بتسمعوا عن الخناقات علي قیم الشركات طبعا اللي بیاخد

بیھا مستند علي اساس علمي وتحت افتراض استمرار المشروع المشكلة انھ في بعض االحیان بعد

المستثمر ما بیشتري بالطریقة دي بیطفش العمال ویبیع اراض الشركة ویبني علیھا عمارات . واحنا

بنشوف ان الطریقة دي مالئمة للطرح في البورصة ومش مالئمة للبیع لمستثمر استراتیجي.

على فكرة فیھ ثالثة من العلماء المعاصرین خدوا جایزة نوبل السھامتھم في تطویر الطریقة دي
 William F. Sharpeو Harry M. Markowitz وكمان مفھوم محفظة االوراق المالیة وھما

مضاعف الربحیة والقیمة العادلة لألسھممقدمة مھمة : مضاعف الربحیة ھو رقم ال یكذب وال یتجمل

, بل ھو رقم صادق جداً ومؤشر حقیقي یوضح لنا القیمة العادلة للسھم
ً ومن المعروف أن مضاعف الربحیة لیس ھو السبیل الوحید لتقییم األسھم إال أنھ مؤشر مھم جدا

للتقییم وال نغفل ھنا مستقبل الشركة والخطط المستقبلیة والتي من الممكن أن تؤثر جیداً على قوة أو

ضعف السھم

ما ھو مضاعف الربحیة ؟أوالً : یجب أن نعرف ) ربحیة السھم وھي : ناتج قسمة األرباح على عدد

األسھم( 

ثانیاً : إذا ما قمت بقسمة سعر السھم السوقي على ربحیة السھم فإنك سوف تحصل على ما یسمى

بمضاعف الربحیة

ما ھو المعیار أو االستفادة الحقیقیة من معرفة مضاعف الربحیة ؟كلما كان مضاعف الربحیة أقل من

عشرة كلما كان آمنا وكلما كان سعر السھم آمناً للشراء فما بالك وأنا أكتب لكم ھذا المقال , إنھ توجد

بعض الشركات اآلن مضاعف الربحیة لھا أقل من خمس. 

وینبغي أن نعلم أن المؤسسات والصنادیق تتجھ إلى األسھم التي تكون مضاعفات الربحیة لھا قلیلة

جداً عكس ما یذھب إلیھ أغلب األفراد , ومن ضمن األسباب التي أدت إلى ھبوط السوق المصري

أول عام 2006 ھو أن األسھم ارتفعت بقیم تفوق بكثیر القیم الحقیقیة لھا وقد وصلت بعض األسھم

إلى مضاعف ربحیة أكثر من , 100 فلكم أن تتخیلوا جھل األفراد حین كانوا یشترون على األسعار

العالیة جداً وقتھا وال حول وال قوة إال با� , وقانا هللا شر الجھل , واعلم أن التعامل في البورصة

األساس فیھ ھو العلم والتحلیل المالي ولیس الفني وحده

فإن أردت التعامل الصحیح في البورصة فعلیك أن تتعلم تحلیل مالي وأن تتعرف على تاریخ األسھم

وتكتسب الخبرات من القدامى وأن تبعد في بدایة مشوارك مع البورصة عن المضاربات ثم بعد ذلك ,

وأقصد بعد اكتساب الخبرة یمكنك أن تتعلم التحلیل الفني وقراءة الشاشة جیداً , بعد كل ذلك یمكنك أن

تتعامل مع أسھم المضاربات , وفقنا هللا ووفقكم إلى معرفة طریق الحق واتخاذ القرار السلیم أكرمكم

هللا وبارك لكم في أموالكم. 

مقاییس جدیدة للنمو في أسواق المال حالیا

بدأ المحللون ألوضاع أسواق األسھم یستخدمون في اآلونة األخیرة مقاییس جدیدة لتقییم واقع

ومستقبل األسواق بوجھ عام أصبح فیھا مقیاس مضاعف السعر الى األرباح یقاس محسوباً على

أساس المتوسط السنوي للنمو بدال من األرباح وھذا یعد من أبرز المقاییس التي یدور عنھا الحدیث

حالیاً.

وعلى الرغم من أن توجیھ دفة الحدیث نحو ھذا المقیاس في ظل نشاط وقوة األسواق االقلیمیة قد

یكون أشبھ بمخالفة النغمة السائدة إال أن تحویل األنظار نحو ھذا المقیاس بدأ یتزاید في اآلونة

األخیرة وخاصة في األسواق االقلیمیة التي تتسم بنوع من الجرأة والمغامرة مثل أسواق قطر

والسعودیة واإلمارات ومصر فى الفترة الحالیة، ولتوضیح ھذا المقیاس الجدید نسبیاً یمكن القول إنھ

عبارة عن مرحلة متطورة من المقیاس السابق والذى ھو مضاعف السعر الى الربحیة والذى

شرحناه أعاله

وقد لجأ المحللون باألساس الى المقیاس الجدید الذي یأخذ بعین االعتبار متوسط النمو خالل خمس

سنوات مقبلة لتحلیل وضع أسھم تقنیة المعلومات سریعة النمو في أواخر تسعینات القرن الماضي،

وذلك في محاولة لتبریر المستویات القیاسیة التي وصل الیھا المضاعف. ویعتمد ھذا المقیاس على

مضاعف السعر الى الربحیة في سوق ما أو حتى بالنسبة لسھم معین مع الوضع في االعتبار نسبة

النمو المتوقعة للسوق أو الشركة المعنیة.

منقول للفائدة

ولتوضیح األمر بصورة أكبر نقول إنھ لو كانت ھناك شركة مضاعفھا 10 مرات ومن المتوقع أن

تنمو ربحیتھا بنسبة 10% فإن مضاعف السعر الى الربحیة والنمو المستقبلي لألرباح یكون 1. ولو

كانت ھناك شركة أخرى لدیھا مضاعف 80 مرة ومعدل نموھا المتوقع ھو 80%، فإنھ سیكون

أیضاً .1 وبحساب المضاعف المستقبلي لعام واحد قادم بالنسبة للشركة األولى

فإن المضاعف سیكون 9.1 مرة مقابل مضاعف مستقبلي 44.4 مرة للشركة األخرى. ویجدر

االنتباه ھنا الى أنھ یمكن مقارنة تلك األرقام فقط في نھایة السنة الخامسة بشرط استمرار معدالت

النمو بنفس النسبة. ویعتبر مقیاس مضاعف السعر الى الربحیة على أساس النمو لخمس سنوات

مؤشراً لھ فائدتھ إذا ما كانت الفترة التي تغطیھا توقعات نمو الربحیة ال تقل عن 5 سنوات. وحتى في

ھذه الحالة فإنھ غالباً ما تختلف تقدیرات النمو من مصدر الى آخر ومن ثم فإن تلك التقدیرات قد

تكون غیر دقیقة في أحیان كثیرة. وفي ضوء ذلك فإنھ وعند اللجوء لھذا المقیاس یتعین التزام الحذر

وإبقاء الباب مفتوحاً أمام كافة االفتراضات.

تقییم فكرة معیار مضاعف الربحیة لمعرفة القیمة العادلة

یعتقد كثیر من المضاربین و المستثمرین خطأ أن مكرر الربح ھو المعیار الرئیسي لتقییم سھم أي

شركة، ویدعم ھذا التوجھ، بعض المحللین األساسیین.

ومع أنھ ال یمكن التقلیل من شأن مكرر الربح إذ أنھ نقطة االنطالق لتقییم سھم أي شركة، إال أنھ

یجب أن یتم ذلك في ظل ضوابط متعددة،

من أبرزھا: التأكد من تحقیق الربح الذي بني علیھ ھذا المكرر،

أي أن یكون الربح المحقق نتج عن عملیات التشغیل،

أي النشاط الرئیسي للشركة،
وأیضا أال یتجاوز ھذا المكرر 20 ضعفا، ما لم یتم تعزیز ذلك بمكرر القیمة الدفتریة،

وكذلك نموا الربح المحقق على السھم للسنوات الخمس الماضیة.

وأما تأكید صحة الربح من القوائم المالیة، أو من بیانات حسابات الشركة على الورق فھي غیر

كافیة، وال تعني بالتأكید أن ھذا الربح قد تم تحصیلھ فعال، فقد ثبت في أكثر من حالة عدم مطابقة

الواقع لھذه األرقام المحاسبیة، خاصة إذا كانت الشركة تبیع باآلجل، تمنح العمالء والموزعین

بضائع على التصریف، أو تربط عموالت الموزعین بحجم المبیعات، ألن ھذه اآللیات تعني بكل

بساطة أنھ ربما أعیدت كل أو بعض ھذه البضائع إلى مستودعات الشركة أو تجاوزت نسبة

الخصومات الممنوحة للموزعین الحد المقرر، والخوف كل الخوف لو كانت ھذه البضائع مرتبطة

بفترات صالحیات متوسطة إلى قصیرة األجل مثل بعض األلبان والمواد الغذائیة، أو من تلك

البضائع التي یتآكل سعرھا بشكل سریع مثل االلكترونیات وأجھزة الكمبیوتر وما شابھھا، أو التي لھا

مدد صالحیات محدودة مثل األدویة، أو المنتجات التي تنتھي مدة صالحیتھا خالل یوم مثل

الصحف؛ أسبوع مثل المجالت، والمشكلة لو تلكأ العمیل أو الموزع عن الدفع أو أفلس، والخالصة

أنھ ما لم یتم تحصیل وتورید جمیع مبالغ المبیعات إلى حسابات الشركة، وإلى أن ینعكس ذلك الربح

على قائمة التدفقات النقدیة، فإن مبلغ الربح یظل موضع تساؤل..

فما ھي الفائدة إذا أعلنت الشركة أنھا حققت ربحا بواقع 20 ج للسھم، وبناء على ذلك تھافت

المستثمرون على شراء السھم، وفي النھایة تبین أن الربح النھائي المحقق لم یتجاوز 12 ج للسھم

بسبب أیا من، بعض، أو كل األسباب المذكورة أعاله. فالربح بواقع 20 ج للسھم كان من واقع

سجالت الشركة على الورق ولم تورد ھذه المبالغ إلى حسابات الشركة لدى البنوك، أو كان ذلك

الربح متوقعا ولم یتحقق، أو بسبب مبالغ تحت التحصیل تم شطبھا بسبب الیأس من تحصیلھا،

واندرجت ضمن دیون معدومة..

ثانیا، یفضل أال تشمل األرباح المعلنة أرباحا استثماریة، أو تمویلیة، أو أي عملیات خارج األنشطة

الرئیسیة للشركة، كما یجب أال یكون جزء من ھذه األرباح ناتج عن عملیات بیع تمت خالل العام

الماضي، صحیح أن األرباح أیا كان مصدرھا تعتبر مفیدة للشركة والمستثمر على حد سواء، إال أنھ

ولغرض تقییم أي سھم یجب استبعاد األرباح االستثماریة والتمویلیة، والتركیز على األرباح

المتكررة

ثالثا، في حالة اللجوء إلى مكرر الربح، یجب أال یتجاوز ھذا المكرر 20 ضعفا بأي حال من

األحوال، مع ترجیح 15 ضعفا، واألفضل 10، وما عدا ذلك فھو إشارة إلى أن سعر السھم السوقي

مبالغ فیھ دون شك، وفي مثل ھذه الحالة یجب أن یقارن مكرر الربح بمؤشر آخر وھو «مكرر الربح

على النمو» والذي یفضل أن یقل عن الوحدة، في حال جاء مكرر الربح أكثر من 20 ضعفا. وإذا

جاء مكرر الربح على النمو دون الوحدة یمكن قبول مكرر الربح إذا تجاوز الخطوط الحمراء.

رابعا وھو األھم، أن یكون ھناك نموا في أرباح الشركة، على األقل خالل السنوات الخمس الماضیة،

وما لم یتوافر مثل ھذا الشرط، فالشركة ربما تكون مقدمة على أوضاع غیر سارة، ألن ھذا النمو ھو

مربط الفرس، وسیقودنا إلى مؤشر أداء للسھم جدا مھم، وھو «مكرر الربح على النمو». ففي حالة

زاد مكرر الربح عن الحد المسموح بھ ولم یتم دعمھ بمكرر الربح على النمو، فسھم الشركة یعتبر

مبالغ فیھ.

ً معلومات مھمة لنا جمیعا

الشركات التي تطرح أسھمھا للتداول في السوق تصدر العدید من القوائم المالیة كل عام وتنشر ھذه

القوائم للعموم وتكون في متناول الجمھور. ومن مزایا ھذه القوائم أنھا تقدم بیانات موضوعیة

ملموسة یمكن استخدامھا في إجراء ما یلزم من تحلیالت. كما أن باإلمكان استخراج العدید من

المقاییس والتقدیرات النافعة عن نتائج العملیات وذلك من واقع البیانات الواردة في تقاریر القوائم

المالیة.

وسنتطرق بالشرح للموضوعات التالیة:

 -كیفیة قراءة البیانات الواردة في القوائم المالیة على الوجھ الصحیح.

 -أغراض وتنظیم قوائم المركز المالي (المیزانیة العمومیة) والدخل والتدفقات النقدیة.

 -كیفیة إصدار األحكام على القوائم المالیة.

باإلمكان اتباع عدة وسائل في تقییم األداء المالي لشركة ما. ومن بین ھذه الوسائل نسب التحلیل

المالي . ratio analysis فمن خالل مقارنة المیزانیات العمومیة وقوائم الدخل للشركات بین فترة

وأخرى، باإلمكان التعرف على التغیرات واالتجاھات التي تنزع إلیھا الشركة. كما أن احتساب

النسب من واقع القوائم المالیة للفترة الحالیة یعتبر من األمور بالغة الفائدة، ولكن عندما یتم جمع

بیانات التحلیل المقارن بین فترة وأخرى نكون قد اتبعنا طریقة بالغة الكفاءة في قیاس األداء.

ومن المعروف أن ھناك

أربعة أنواع رئیسة من القوائم المالیة وھي-:

 -المیزانیة العمومیة

 -وقائمة الدخل

 -وقائمة التدفقات النقدیة

 -وقائمة حقوق المساھمین

المیزانیة العمومیة-:ما تمتلكھ الشركة من أصول (موجودات (وما یترتب علیھا من التزامات أو

مطلوبات في فترة زمنیة معینة. بینما تبین قائمة الدخل ما حققتھ الشركة من دخل وما تكبدتھ من

تدفقات نقدیة خالل فترة زمنیة معینة .وتظھر قائمة التدفقات النقدیة عملیات التبادل النقدي التي تتم

بین الشركة والعالم الخارجي خالل فترة معینة من الزمن.

-         قائمة حقوق المساھمین -: فتبین التغییرات التي تطرأ على حقوق ومصالح المساھمین في

شركة ما على مدى فترة زمنیة معینة.

وفي ھذه الحلقات سنتناول ھذه األنواع األربعة بشيء من التفصیل ألھمیتھا بالنسبة لكل مستثمر أو
متعامل في سوق األسھم. وسنبدأ في حلقتنا ھذه بالنوع األول وھو المیزانیة العمومیة.

تقدم المیزانیة العمومیة معلومات مفصلة عن األصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) وحقوق

المساھمین لشركة من الشركات.

فعندما تقوم باإلطالع على میزانیة عمومیة، أمعن النظر في مستوى الدین. ثم تفحص بدقة نسبة

Current Ratioونسبة األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولةQuick Ratio السیولة السریعة

ونسبة الدین طویل األجل إلى حقوق المساھمین Long Term Debt/Equity وإجمالي الدین إلى

حقوق المساھمین .Total Debt/Equity وعلیك أن تقوم على الدوام بتفحص دقیق ألرقام بنود

المیزانیة العمومیة لفترة ال تقل عن ثالث سنوات.

والمعادلة التالیة تبین باختصار البنود التي تظھر في المیزانیة العمومیة:

األصول = الخصوم + حقوق المساھمین

فأصول شركة ما یجب أن تكون مساویة لمجموع الخصوم وحقوق المساھمین فیھا.

وتجھز المیزانیة العمومیة ألیة شركة من الشركات وفق المعادلة المحاسبیة األساسیة المبینة أعاله.

فعلى الجانب األیمن من صفحة المیزانیة العمومیة تظھر بنود األصول للشركة. وعلى الجانب

األیسر من الصفحة نفسھا تظھر بنود المطلوبات وحقوق المساھمین. وفي العادة، تظھر المیزانیات

العمومیة بنود األصول في أعلى القائمة تتبعھا المطلوبات ثم حقوق المساھمین في نھایة القائمة.

فاألصول Assetsھي األشیاء ذات القیمة التي تمتلكھا شركة ما. وھذا یعني أن بنود األصول تلك

باإلمكان بیعھا أو استعمالھا من قبل الشركة إما في إعداد منتجات أو في تقدیم خدمات یمكن بیعھا.

ویتضمن بند األصول: الممتلكات المادیة مثل المصانع والشاحنات والمعدات والمخزون السلعي. كما

تتضمن أشیاء أخرى غیر ملموسة ولكنھا موجودة وذات قیمة، مثل العالمات التجاریة وبراءات

االختراع. كما أن البنود النقدیة تعتبر أیضا من األصول. وتدرج بنود األصول وفق األسبقیة أو

السرعة التي یمكن بھا تحویلھا إلى نقد. فاألصول المتداولة current assets تتمثل في

الموجودات التي تتوقع الشركة تحویلھا إلى نقد خالل سنة واحدة، مثال ذلك المخزون السلعي. فمعظم

الشركات تتوقع بیع البضاعة المخزونة في مستودعاتھا خالل سنة واحدة. أما األصول غیر المتداولة

 Non-current assetsفھي بنود الموجودات التي ال تتوقع الشركة تحویلھا إلى نقد خالل السنة

نفسھا بل التي قد تستغرق عملیة بیعھا أكثر من سنة واحدة.

ویشمل بند األصول غیر المتداولة األصول الثابتة. وھي تلك األصول التي تستخدم في تشغیل أنشطة

العمل التي ال تكون معروضة للبیع، مثل المباني والشاحنات واألثاث المكتبي وغیرھا من الممتلكات.

أما الخصوم أو المطلوبات Liabilities فھي المبالغ النقدیة التي یطلب من الشركة سدادھا للغیر.

وھذا البند یمكن أن یتضمن جمیع أنواع االلتزامات، مثل األموال المقترضة من البنوك للتطویر

والمباشرة في تسویق صنف جدید من المنتجات أو اإلیجار الذي یسدد مقابل استخدام المباني أو

المبالغ المستحقة لموردي المواد أو الرواتب التي تلتزم الشركة بدفعھا لموظفیھا، أو تكالیف

المحافظة على نظافة البیئة أو الضرائب التي تلتزم الشركة بسدادھا للدولة. كما یتضمن بند الخصوم

أو المطلوبات االلتزامات المترتبة على توفیر السلع والخدمات للعمالء في المستقبل. وتظھر بنود

الخصوم (المطلوبات) في المیزانیة العمومیة وفق تواریخ استحقاقھا. والخصوم تكون إما متداولة أو

طویلة األجل (ثابتة). فالخصوم المتداولة ھي عبارة عن التزامات تتوقع الشركة تسدیدھا خالل فترة

سنة واحدة. أما الخصوم طویلة األجل أو الثابتة فھي االلتزامات التي تستحق بعد أكثر من عام.

أما البند األخیر من بنود المیزانیة فھو بند حقوق المساھمین –Shareholders’ Equity والتي

یطلق علیھ أحیانا اسم رأس المال capital أو القیمة الصافیة net worth وھي عبارة عن المبلغ

النقدي الذي یبقى بعد قیام الشركة ببیع جمیع موجوداتھا وتسدید جمیع التزاماتھا. وھو المبلغ الذي

استثمره المالك في أسھم الشركة مضافا إلیھ أو مطروحا منھ األرباح أو الخسائر التي حققتھا الشركة

منذ إنشائھا. وھي الحصة التي یمتلكھا المساھمون من أصول الشركة. وبمعنى آخر، ھو المبلغ الذي

تمول بھ الشركة عن طریق األسھم. ویطلق علیھ أیضا صافي األمالك أو صافي األصول.

وعلیھ، تظھر المیزانیة العمومیة بنظرة سریعة بنود األصول والخصوم وحقوق المساھمین ألیة

شركة من الشركات كما ھي في نھایة الفترة .ولكنھا ال تظھر التدفقات �ows الداخلة أو الخارجة

من الحسابات أثناء الفترة كما ھو الحال في قائمة التدفقات النقدیة التي سنتعرض لھا فیما بعد

 -3قائمة الدخل- : 

تعتبر قائمة الدخل بمثابة تقریر یظھر مقدار اإلیرادات التي حققتھا شركة ما خالل فترة محددة

(تكون في العادة سنة أو جزءا من السنة) كما تظھر قائمة الدخل التكالیف والمصروفات المترتبة

على تحقیق تلك اإلیرادات.

والبند األخیر من بنود قائمة الدخل یظھر صافي األرباح أو الخسائر التي حققتھا الشركة خالل

الفترة. وھذا یعطي المستثمر فكرة عن مقدار ما حققتھ الشركة من مكاسب أو ما تكبدتھ من خسائر

خالل الفترة.

كما تظھر قوائم الدخل مقدار األرباح التي حققھا كل سھم من أسھم الشركة المعنیة. ویعرف ھذا البند

باسم "ربح السھم". وھذه العملیة الحسابیة تبین المبالغ التي یمكن للمساھمین الحصول علیھا في حال

قررت الشركة توزیع صافي أرباح الفترة. (علما بأن الشركات ال تقوم في العادة بتوزیع كامل

أرباحھا وإنما تقوم بإعادة استثمارھا في أنشطة العمل.(

ولكي نفھم الكیفیة التي تعد بھا قوائم الدخل، فمن المفید تشبیھ تسلسل بنودھا بدرجات السلم .فتبدأ من

األعلى بالمبلغ اإلجمالي للمبیعات المتحققة خالل الفترة المحاسبیة. ثم تتحرك نزوال درجة واحدة في

كل مرة.

ومع كل خطوة، تقوم بحسم تكالیف معینة أو مصروفات تشغیل مما یكون لھ صلة باإلیرادات

المتحققة. وفي أسفل درجات ھذا السلم، وبعد حسم جمیع المصروفات، نعلم من واقع الرصید المتبقي

مقدار ما حققتھ الشركة بالفعل من ربح أو خسارة أثناء الفترة المحاسبیة.

وفي معظم األحیان یطلق الناس على ذلك عبارة النتیجة النھائیة أو نتائج العملیات

the bottom line.

ففي أعلى سطر من بنود قائمة الدخل یدون المبلغ اإلجمالي المتحقق من مبیعات المنتجات أو

الخدمات. ویطلق على ھذا البند العلوي في العادة اسم "إجمالي اإلیرادات أو المبیعات". ویوصف

باإلجمالي ألن المصروفات لم تخصم منھ بعد. وعلیھ، فإن الرقم الممثل لھذا البند ما زال إجمالیا

ولیس صافیا.

والسطر التالي من بنود القائمة یمثل المبالغ النقدیة التي ال تتوقع الشركة تحصیلھا من بعض عملیات

البیع. وقد یكون ذلك ناجما (على سبیل المثال) عن منح حسومات على بعض المبیعات أو عن رد

بعض السلع المباعة.

وعندما تقوم بطرح المردودات والحسومات من إجمالي اإلیرادات، فإنك تتوصل إلى المبلغ الذي

یمثل صافي إیرادات الشركة. وقد وصف ھذا البند بعبارة "صافي"، كما لو أن المبلغ الذي یصفى أو

یبقى في شبكة بعد عملیة الغربلة التي یتمخض عنھا خصم المبالغ الممثلة للمردودات والحسومات.

وعند ھبوط درجات ھذا السلم من السطر الممثل لبند صافي اإلیرادات، نجد أمامنا عدة سطور كل

سطر منھا یمثل أنواعا مختلفة من مصروفات التشغیل. ورغم أن باإلمكان عرض ھذه البنود بطرق

متعددة، إال أن البند الذي یلي صافي اإلیرادات یمثل في العادة تكالیف المبیعات. فھذا البند یمثل ذلك

المبلغ من المال الذي أنفقتھ الشركة إلنتاج السلع أو الخدمات التي قامت ببیعھا أثناء الفترة المحاسبیة.

وعلیھ، ففي السطر التالي یتم طرح تكالیف المبیعات من صافي اإلیرادات للتوصل إلى مجموع

فرعي یطلق علیھ عبارة "إجمالي الربح gross pro�t "أو یطلق علیھ أحیانا عبارة "ھامش الربح

اإلجمالي .gross margin "ویعتبر ھذا المبلغ" إجمالیا" ألن ھناك مصروفات معینة لم تستنزل

منھ بعد.

والجزء التالي من القائمة یتعلق ببند مصروفات التشغیلoperating expenses ، فھناك

مصروفات تشغیل تتعلق بدعم عملیات الشركة لفترة معلومة من الزمن، مثال ذلك، رواتب الموظفین

اإلداریین وتكالیف البحوث الخاصة بتطویر منتجات جدیدة. ومن األمثلة على ذلك أیضا مصاریف

التسویق .ویراعى أن مصاریف التشغیل تختلف عن بند "تكالیف البیع cost of sales "التي سبق

خصمھا كما ھو موضح أعاله. فمصروفات التشغیل لیس لھا صلة مباشرة بعملیات إنتاج السلع أو

الخدمات الجاري بیعھا.

كذلك یتم خصم بند "االستھالك Depreciation "من إجمالي الربح. فبند االستھالك یمثل قیمة ما

یطرأ من تلف وضرر لبعض بنود األصول، مثل اآلالت واألدوات واألثاث نتیجة استعمالھا على

مدى فترة طویلة من الزمن. وتقوم الشركات في العادة بتوزیع تكلفة ھذه األصول على مدى فترات

استعمالھا. وھذه العملیة التي یتم من خاللھا توزیع تكالیف ھذه البنود على مدى فترات زمنیة معینة

یطلق علیھا اسم استھالك depreciation أو إھالك .amortization وعلیھ، یالحظ أن التكلفة

المحتسبة على استعمال ھذه البنود من األصول أثناء الفترة إنما تمثل جزءا صغیرا فقط من التكلفة

األصلیة لھذه األصول.

وبعد طرح جمیع مصروفات التشغیل من إجمالي الربح، نتوصل إلى مجمل الربح أو أرباح التشغیل

قبل الفوائد مصروفات ضریبة الدخل. وغالبا ما یشار إلى ھذا البند باسم "الدخل من العملیات" أو

" income from operations.إیرادات التشغیل"

وتتمثل الخطوة التالیة من عملیة إعداد قائمة الدخل في احتساب الدخل أو المصروفات المتعلقة

بالفائدة. فدخل الفائدة عبارة عن المبالغ النقدیة التي تحققھا الشركات من االحتفاظ بمبالغھا النقدیة في

حسابات توفیر أو في صنادیق أسواق المال وما شابھھا من الحسابات التي تدر لھا فائدة. ومن ناحیة

ثانیة، فإن مصروفات الفائدة تتمثل في األموال التي تدفعھا الشركات كفائدة على ما تقوم باقتراضھ

من أموال.

فبعض قوائم الدخل تظھر الدخل من الفائدة أو مصروفات الفائدة كبندین منفصلین، بینما یقوم البعض

اآلخر من قوائم الدخل بدمج البندین معا. وبعد ذلك یضاف أو یطرح بند دخل ومصروفات الفائدة من

بند مجمل الربح (أرباح التشغیل) للتوصل إلى مجمل الربح (أرباح التشغیل) قبل الزكاة الشرعیة.

وأخیرا، یتم استقطاع الزكاة الشرعیة للتوصل إلى السطر األخیر من بنود القائمة، وھو بند صافي

الربح أو صافي الخسائر (ویطلق على بند صافي الربح أیضا اسم صافي الدخل أو المكاسب). فمن

خالل ھذا البند نعلم مقدار ما حققتھ الشركة بالفعل من أرباح أو ما تكبدتھ من خسائر أثناء الفترة

المحاسبیة موضوع البحث. ففي نھایة المطاف كل ما نرید أن نعرفھ ھو

اإلجابة عن السؤال التالي: ھل حققت الشركة ربحا أم أنھا تكبدت خسارة خالل الفترة؟

وأرباح األسھم EPS من البنود التي تتضمنھا معظم قوائم الدخل وھو بند یوضح المكاسب أو

األرباح التي حققھا السھم الواحد من أسھمھا. وھذه العملیة الحسابیة توضح لنا المبلغ النقدي الذي

یمكن للمساھمین أو حاملي األسھم الحصول علیھ عن كل سھم یملكونھ في الشركة في حال قیامھا

بتوزیع كامل مبلغ صافي الدخل المتحقق خالل الفترة المحاسبیة المعنیة.

والحتساب ربح السھم، فإننا نقوم بقسمة صافي الدخل على عدد األسھم المتداولة من رأس المال

 outstanding shares.المكتتب بھ للشركة

وبالرغم من األھمیة الكبیرة لقائمة الدخل وما یمكن أن یستخلص منھا من نتائج مفیدة یمكن

استخدامھا في تحدید القرار االستثماري، إال أنھا ال توضح كیف ومتى حصلت التعامالت النقدیة

وتوجھات السیولة في الشركة كما توضحھ قائمة التدفقات النقدیة

 -4قائمة التدفقات النقدیة - : قوائم التدفقات النقدیة Cash Flow Statements لشركة ما

تتضمن بیانات التدفق النقدي الداخل إلیھا والخارج منھا .ویعتبر ھذا البند على قدر كبیر من األھمیة

ألن الشركة بحاجة لتوفر قدرا كافیا من السیولة النقدیة لتتمكن من تسدید مصاریفھا وشراء ما یلزمھا

من أصول.

ففي الوقت الذي یمكننا من خالل قائمة الدخل التعرف عما إذا كانت شركة ما تحقق ربحا من عدمھ،

فإنھ من خالل قائمة التدفقات النقدیة یمكننا معرفة إن كانت تلك الشركة قد حققت دخال نقدیا.

وتظھر قائمة التدفقات النقدیة التغیرات على مدى فترة زمنیة معینة ولیست المبالغ النقدیة بذاتھا كما

ھي بتاریخ إعداد القوائم المالیة. وتستخدم ھذه القوائم والمعلومات الواردة في المیزانیة العمومیة
وقائمة الدخل بعد إعادة تنظیمھا وفق النسق المحدد لھذه القوائم.

والسطر النھائي من بنود قائمة التدفقات النقدیة یبین صافي الزیادة أو النقص في النقدیة للفترة

المعنیة. وبشكل عام،

تنقسم قوائم التدفقات النقدیة إلى ثالثة أجزاء رئیسیة. وكل جزء منھا یكرس لمراجعة التدفقات النقدیة

من خالل نوع واحد من بین ثالثة أنواع من األنشطة، ھي:

 (1)أنشطة التشغیل، (2) أنشطة االستثمار، (3) أنشطة التمویل.

الجزء األول من قائمة التدفقات النقدیة وھو أنشطة التشغیل یتضمن تحلیال للتدفقات النقدیة للشركة

المتمثلة بصافي الدخل أو صافي الخسارة. ومعظم الشركات تقوم في ھذا الجزء بتسویة صافي الدخل

(كما ھو مبین في قائمة الدخل) مع النقدیة التي حصلت علیھا الشركة بالفعل أو التي استخدمتھا في

أنشطة التشغیل. وللقیام بذلك، فإنھا تخصم من بند صافي الدخل أیة بنود غیر نقدیة (مثل مصاریف

االستھالك) وأیة بنود نقدیة استخدمت أو تحققت من أیة أصول أو خصوم تشغیل أخرى.

والجزء الثاني من قائمة التدفقات النقدیة یعرض التدفقات النقدیة من جمیع أنشطة االستثمار، التي

تشمل بوجھ عام المشتریات أو المبیعات من األصول طویلة األجل، مثل الممتلكات واألجھزة

والمعدات وكذلك أسھم وسندات االستثمار. ففي حال قیام شركة ما بشراء آلة من اآلالت، فإن ھذه

العملیة تظھر في قائمة التدفقات النقدیة على أنھا تدفق نقدي خارج من رصید أنشطة االستثمار ألنھ

تم استخدام النقد في إتمام عملیة شراء تلك اآللة. وإذا قررت الشركة بیع بعض استثماراتھا من إحدى

محافظ االستثمار، فإن اإلیرادات المتحققة من عملیة البیع ستظھر على شكل تدفق نقدي داخل

لرصید أنشطة االستثمار ألن ھذه العملیة قد تمخضت عن تحقیق عائد نقدي.

ویظھر الجزء الثالث التدفقات النقدیة المتحققة من جمیع أنشطة التمویل. وتتضمن المصادر المعتادة

للتدفقات النقدیة من ھذا النوع المبالغ النقدیة المتحققة من بیع األسھم والسندات أواالقتراض من

البنوك. وبالمثل، فإن تسدید قرض سبق الحصول علیھ من البنك یظھر كبند من بنود استخدام

التدفقات النقدیة.

وإلیك عزیزي القارئ بعضاً من التطبیقات المھمة لمصطلحات یكثر تداولھا لكنھا ال تظھر بذاتھا في

القوائم المالیة. وربما سمعتم بعض الناس یرددونھا وھي على سبیل المثال "مضاعف (مكرر)

الربحیة ”P/E أو "نسبة األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة أو "ھامش (أرباح) التشغیل."

فما الذي تعنیھ ھذه المصطلحات؟ ولماذا ال تظھر كبنود قائمة بذاتھا في القوائم المالیة؟ فیما یلي شرح

لبعض ھذه النسب التي یقوم المستثمرون باستخراجھا من واقع البیانات الواردة في القوائم المالیة

ویطبقونھا في تقییم شركة ما. وكقاعدة عامة، فإن النسب المرغوب فیھا تتباین من قطاع آلخر.

و من بین النسب التي ینبغي على المستثمر التركیز علیھا نسبة الدین في الشركة حیث یعتبر الدین

وسیلة من وسائل الحصول على التمویل الالزم للتوسع. ولكن خدمة الدین قد تستنزف بشكل كبیر

موارد السیولة النقدیة الالزمة للتشغیل. وبشكل عام، فإنھ كلما قَل اعتماد شركة ما على القروض

لتمویل أصولھا كلما كانت ھذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر. وعلیھ، یحبذ االستثمار في شركات

تكون قلیلة الدیون واألفضل أال تكون علیھا أیة دیون طویلة األجل. فھذا قد یكون مؤشرا على كون

الشركة في وضع جید من حیث السیولة النقدیة.

ویجب النظر إلى الدین الذي یكون على عاتق شركة ما في ضوء معدل الدین الذي تتحملھ الشركات

المماثلة العاملة في القطاع نفسھ. فعلیك تجنب االستثمار في شركة تكون دیونھا أعلى بكثیر من معدل

الدین للقطاع الذي تعمل فیھ. كذلك، فإن العائد على حقوق المساھمین یتحسن بشكل ملموس عندما

تكون الشركة غیر مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الدیون طویلة األجل

 Debt-to-و یمكن قیاس الدین لشركة ما عن طریق حساب نسبة الدین إلى حقوق المساھمین

 Equity Ratioیمكن من خاللھا مقارنة دین اإلجمالي للشركة بحقوق المساھمین في ھذه الشركة.

وھذان البندان متوافران في المیزانیة العمومیة ألیة شركة. والحتساب نسبة الدین إلى حقوق

المساھمین، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي یمثل حقوق المساھمین،

كما ھو مبین في المعادلة التالیة:

نسبة الدین إلى حقوق المساھمین تساوي إجمالي المطلوبات (الخصوم) مقسوما على حقوق

المساھمین. فإذا كانت نسبة الدین إلى حقوق المساھمین في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فھذا یعني أن

في ذمة الشركة ریالین من الدین مقابل كل لایر قام المساھمون باستثماره في رأسمال ھذه الشركة.

بمعنى آخر، فإن ھذه الشركة تتحمل من الدیون ما یعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل المالك في

رأسمالھا.

وبعد ذلك یجب إمعان النظر في أرباح الشركة وتحلیلھا حیث ینبغي أن تظھر المكاسب أو األرباح

التي تحققھا الشركة على فترات ربع سنویة قدرا معقوال من النمو مقارنة بنفس الفترة الربع السنویة

من العام السابق. ویجب النظر بعین فاحصة لمصادفة تحقیق مكاسب أو أرباح غیر اعتیادیة عند

النظر في بند المكاسب (األرباح). ویفضل التركیز على الشركات التي تحقق نموا في أرباحھا بنسبة

20 في المائة فأكثر سنویا.

و ینبغي أثناء القیام بتحلیل أرباح شركة ما مقارنة صافي الربح المتحقق باإلیرادات .وھذان البندان

(صافي الربح واإلیرادات) ھما من بنود قائمة الدخل التي سبق اإلشارة إلیھا في حلقة سابقة.

والحتساب ھامش الربح، نقوم بقسمة دخل الشركة على إیراداتھا، حسب المعادلة التالیة:

ھامش الربح تساوي صافي الدخل مقسوما على اإلیرادات

 operating marginوبعد احتساب ھامش الربح، یجب إلقاء نظرة خاطفة على ھامش التشغیل

الذي یعبر عنھ في العادة بنسبة مئویة. حیث یمكن معرفة نسبة الربح العائدة على كل لایر من

المبیعات.

و یتعین على كل مستثمر التأكد بأن ھامش ربح الشركة التي یستثمر فیھا في ارتفاع دائم. فقدرة

الشركة على زیادة مبیعاتھا من دون زیادة في مصاریفھا ھي الصفة الممیزة للشركة الملیئة مالیا.

وفي الظروف المعتادة، فإنھ كلما زاد ھامش الربح، كلما كنا أكثر اطمئنانا على استثماراتنا. فمن

الطبیعي أن نرى أن الشركة التي تعمل على أساس تحقیق ھامش ربح بنسبة 5 في المائة ستتكبد
خسارة في حال انخفاض مبیعاتھا بنسبة 5 في المائة.

ویجب أال نغفل ھنا مضاعف الربحیة P/E ratio لما لھذه النسبة من أھمیة خاصة حیث یتم من

خاللھا مقارنة سعر السھم العادي من أسھم شركة ما باألرباح أو المكاسب التي یحققھا ھذا السھم.

والحتساب مضاعف الربحیة، نقوم بقسمة سعر سھم الشركة على أرباح السھم، كما ھو موضح

أدناه:

نسبة سعر السھم للربح تساوي سعر السھم مقسوما على أرباح السھم.

فإذا كان سعر سھم شركة ما یباع في السوق بمبلغ 200 لایر وكانت الشركة تحقق أرباحا بواقع

عشرة ریاالت للسھم الواحد، فإن نسبة سعر السھم للربح ستكون 20 إلى 1. وھذا یعني أن سھم تلك

الشركة یباع بمبلغ یعادل 20 ضعف ما یحققھ من أرباح.

وینبغي التركیز على أسھم الشركات التي تكون فیھا نسبة العائد على حقوق المساھمینROE ما ال

یقل عن 20 في المائة. و یمكن التوصل إلى ھذه النسبة بقسمة صافي الدخل على إجمالي حقوق

المساھمین. فھذه المعادلة البسیطة تقیس مقدار الربح الذي تحققھ شركة ما إلى المبلغ الذي استثمره

المساھمون في الشركة. فتحقیق نسبة عالیة من العائد على حقوق المساھمین مقرونا بتكبد أقل قدر

ممكن من الدیون أو عدم وجود أیة دیون یعتبر من الدالئل التي تؤكد على نجاح الشركة من الناحیة

المالیة .وعلیھ، ینبغي الحذر من الشركات التي تعمد لزیادة نسبة العائد على حقوق المساھمین من

خالل زیادة دیونھا، حیث إن ھذا التصرف یعتبر بمثابة نذیر خطرred �ag ، مما یحملنا على

صرف النظر عن شراء أسھم مثل ھذه الشركات.

وللتحقق من قدرة الشركة على توفیر سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا قصیرة األجل ینبغي فحص نسبة

األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة .current ratio ویتم احتساب ھذه النسبة بقسمة األصول

المتداولة على الخصوم المتداولة. وتظھر ھذه النسبة مدى استعداد الشركة للتعامل مع المواقف

الصعبة في الشدائد.

)ینبغي التركیز على الشركات التي تكون فیھا نسبة األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة ما ال

یقل عن 2 إلى 1، واألفضل أن تكون أعلى من ذلك.) كما یمكن أن ینظر إلى ھذه النسبة كمقیاس

لرأس المال العامل - الذي یمثل الفرق بین األصول المتداولة والخصوم المتداولة.

وبمعنى آخر، فإن:

رأس المال العامل یساوي األصول المتداولة مخصوم منھا الخصوم المتداولة

فالشركة التي یتوافر لھا قدر كبیر من رأس المال العامل تكون في وضع أفضل للتوسع وتحسین

مستوى عملیاتھا. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي یكون رأسمالھا العامل سالبا ال تكون لدیھا

الموارد الكافیة للوفاء بالتزاماتھا الراھنة، وبالتالي فإنھا ال تكون في موقف یمكنھا من استغالل

فرص النمو المتاحة.
ومن األھمیة بمكان أن نشیر ھنا إلى أنھ من الضروري قراءة اإلیضاحات للقوائم المالیة.التي غالباً

ما تكون ملیئة بالمعلومات التي یحتاج إلیھا المستثمر. فإذا كانت القوائم المالیة بمثابة القلب، فإن

إیضاحات القوائم المالیة تعتبر بمثابة الشرایین التي تبقي جمیع األجزاء متصلة ببعضھا. فھذه

اإلیضاحات تكون عادة ملیئة بالمعلومات التي یحتاج إلیھا المستثمر.فإن كنت ممن ال یقرأ ھذه

اإلیضاحات فقد تفقد الشيء الكثیر ، حیث إن بعض المعلومات المھمة التي یشار إلیھا في

اإلیضاحات ال یوجد لھا أي ذكر في القوائم المالیة

كیف تعرف القیمھ العادلھ للسھم؟؟؟؟

دائما نسمع الجملھ بین المتداولین (ھذا السھم ال یستحق ھذا السعر(

طیب علي اي اساس انت بینت السعر لھذا السھم ؟؟؟؟؟

ھناك نوعین من التحالیل ...تحلیل االساسي ...وتحلیل الفني

التحلیل االساسي....

الھدف منھ ھو معرفة القیمھ العادلھ للسھم من خالل تحلیل الظروف المحیطھ بھ

ومن اھم ھذه الظروف

-1تحلیل الشركھ (السھم(

 -1تحلیل االداره..

یمكن تقیم ادارة الشركھ من واقع خبرة االعضاء اما بقیادتھم شركات اخري للنجاح او من خالل

خبرتھم العملیھ وعادة ماتعرف االداره الجیده من غیرھا من خالل الخبره في السوق

 -2العائد علي السھم....

لالستفاده من حساب ھذا العائد یجب العوده الي السنوات السابقھ الجراء المقارنھ فاذا كان المعدل

متذبذب بشده او ینخفض مع الزمن الزم في ھذه الحالھ اعادة النظر في الشركھ اما اذا كان في

ارتفاع تدریجي فان الشركھ تعتبر فرصھ مناسبھ للمستثمر

وللحصول علي عائد السھم الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي القوائم المالیھ ثم المؤشرات

 -3معرفة مكرر الربح للسھم... 

یعتبر المكرر اھم طریقھ لتقیم السھم ویختلف حسب القطاعات ویتغیر المكرر بنسبة بسیطھ بناء علي

قوة السوق حیث یرتفع اذا كان الطلب علي السھم مرتفع والعكس

طریقة معرفة مكرر االرباح...

في حال وجود ارباح للشركھ موزعھ علي السھم الواحدنتبع المعادلھ التالیھ...

الربح للسھم الواحد /سعر السوق= یعطیني مكرر الربح

اما في حال عدم وجود ارباح موزعھ للسھم فاتباع الخطوات التالیھ...

ارباح الشركھ السنویھ/عدد االسھم=ربح السھم الواحد

ربح السھم الواحد/سعر السوق=مكرر الربح للسھم

-4السعر الي القیمھ الدفتریھ... 

اذا وجد ان ھذا المعدل منخفض تكون فرصة الشركھ للنمو اكبر خاصھ اذا كان اداء الشركھ ایجابي

ولكن یجب الحذر اذا كان ھذا المعدل مرتفع اكثر من متوسط السوق یكون ھذا المقیاس مھم في حالة

الشركات التي تحقق خسائر فاذا كانت النسبھ اعلي من المتوسط السوق یكون االستثمار في ھذه

الشركھ خطیر

وللحصول علي القیمھ الدفتریھ الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي السھم ثم القوائم المالیھ ثم

المؤشرات.

یتم قسمة القیمة السوقیة للشركة على القیمة الدفتریة للشركة

ناتج القسمة ھو رقم مھم نقیسھ على متوسط السوق

المعدل الناتج یصبح خطر

إن كان أعلى من المتوسط وكانت الشركة تحقق خسائر

=========

لو أن سھم شركة ما قیمتھ السوقیة 50 وقیمتھ الدفتریة 2
المعدل ھو 25 مرة , فإن كان المتوسط السوقي 12 مثالً

ھذا سھم خطر أل
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