لاموس المصطلحات المالٌة
األكثر استخداما ً باألسواق المالٌة

اتحاد هٌبات األوراق المالٌة العربٌة
دبً  /دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
كانون الثانً ٌ /ناٌر 2018

إعداد
فريق العمل المكلؾ بتنفيذ مبادرات توعية وتعليم المستثمرين لدى الدول األعضاء باالتحاد ،بالتعاون مع األمانة العامة لبلتحاد وعدد من
االدارات بالجهات المتخصصة بهيئات الرقابة العربية األعضاء باالتحاد.
يتكون فريق العمل المكلؾ بتنفيذ مبادرات توعية وتعليم المستثمرين لدى الدول األعضاء باالتحاد من :
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الدولة

الجهة

اسم ممثل الجهة

المنصب

دولة االمارات العربٌة المتحدة

هٌبة األوراق المالٌة والسلع

السٌد  /علً العبدولً

ربٌس لسم التوعٌة والتثمٌف

المملكة العربٌة السعودٌة

هٌبة السوق المالٌة

السٌد  /دمحم بن ابراهٌم المبارن

مدٌر وحدة توعٌة المستثمر

الجمهورٌة اللبنانٌة

هٌبة األسواق المالٌة

األستاذة  /كالٌن عون

مدٌر الوحدة المانونٌة

جمهورٌة مصر العربٌة

الهٌبة العامة للرلابة المالٌة

األستاذة  /رشا حسن

مدٌر عام إدارة توعٌة المستثمرٌن

المملكة المغربٌة

الهٌبة المغربٌة لسوق الرسامٌل

السٌد  /معاذ تانوتً

ربٌس لسم الرلابة والعبللات الدولٌة

ممدمة
يأتي إعداد قاامو

المصاحلحات المالياة األكثار اساتخداما س باألساواق المالياة العربياة تلبياة لمتحلباات الخحاة االساتراتيجية التحااد

هيئات األوراق المالياة العربياة  2020 – 2016الهادفاة ضامن محاور تعلايم وتوعياة المساتثمرين إلا تععياع التعااون ماا باين
جهات الرقابة العربية األعضاء باالتحاد خاصة في مجال تعلايم وتوعياة المساتثمرين ،حياث يمثال هاذا الجاامو
البوابة اإللكترونية التاي تام انجاعهاا والمخصصاة لموضاو التعلايم والتوعياة بأساواق رس
الجااامو

ضاامن إحااار اهتمااام فريااق العماال الااذح دااكلا مجل ا

مبادرات تثجيؾ المستثمرين ،ويمثل الجاامو

جاعءا س مهماا س مان

الماال العربياة .كماا ياأتي اعاداد هاذا

اتحاااد هيئااات األوراق الماليااة العربيااة والااذح يعماال عل ا إدار

إحادى المباادرات الهاماة لفرياق العمال ،حياث سايمكن المهتماين مان االحابل علا

المصحلحات المالية األكثر استخداما س باألسواق المالية العربية مع تجديم درح مبسح لمفهوم كل مصحلح من هذه المصحلحات.
لجااد جاااء اعااداد هااذا الجااامو

كثماار التعاااون المدااترر مااا بااين سعضاااء فريااق العماال المكلااؾ ب ا دار مبااادرات تعلاايم وتوعيااة

المستثمرين وسعضاء االتحاد واألمانة العامة لبلتحااد باإلضاافة إلا عادد مان الجهاات األخارى المرتبحاة بأساواق الماال .كماا تام
االستفاد من جهود هيئات األوراق المالية العربية في هذا المجال ،حيث تم االساتعانة بالمعلوماات والمصاحلحات المتاوفر لاديها
وتضمين المبلئم منها بالجامو

الذح تم اعداده .وكذلر تم االستعانة بعدد من الجهات المتخصصاة إلثاراء الجاامو

بمصاحلحات

مثل التمويل اإلسبلمي والحوكمة والتحليل الفني واألساسي والتعامل باألسواق المالية وؼيرها من المجاالت.
ومماا تجادر اإلدااار إلياا باأن هااذا الجاامو
الجامو

يمثاال بداياة لتحاوير مسااتمر فاي محااال المصاحلحات المالياة ،إذ ساايتم متابعاة تععيااع

بالمصاحلحات الجدياد بحياث يبجا بداكل دينااميكي يتوافاق ماع وخار التحاورات باألساواق المالياة .كماا يمكان ألعضااء

االتحاد سو سح جهات سخرى الحصول عل الجامو

وتوفيره للمساتثمرين والمهتماين مان خابلل البواباة اإللكترونياة سو سح وسايلة

سخرى مناسبة.
نأمل سن يسهم اعداد هذا الجامو

في توفير مااد ّ تكاون ذات فائاد وعاون لجمياع المساتثمرين والمهتماين بأساواق الماال العربياة.

وال يسعنا إال ت جاديم الداكر واالمتناان لجمياع هيئاات األوراق المالياة العربياة علا تعاونهاا وتاوفير المعلوماات المحلوباة ،وكاذلر
الدكر موصول لجميع الجهات األخرى التي بذلت جهود كبير في المساهمة ب عداد الجامو

سو بالتدقيق والمراجعة.
وهللا ولً التوفٌك

فرٌك العمل المكلف بتنفٌذ مبادرات توعٌة وتعلٌم المستثمرٌن
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شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

A
مساهم يتملر ؼالبية االسهم سو  %51من األسهم و ما يعيد

المسٌطر او المستحوذ

الخحاااوات المتبعاااة فاااي تساااجيل المعاااامبلت التجارياااة والتاااي تبااادس
بالتساجيل فااي دفتاار اليوميااة ثاام الترحيال إلا دفتاار األسااتاذ ثاام إعااداد
ميعان المراجعة وتنتهي ب عداد البيانات المالية

الدورة المحاسبٌة

مبادئ وقواعد تستخدم في قيا
بها والتجرير عنها

عناصر البيانات المالية واالعتراؾ

A person has controlling
interest

Accounting cycle

مبادئ المحاسبة

Accounting Principles

وخار ماا يناتن عان عملياة المحاسابة ويحتاوح علا ماوجع لؤلوضااا
المالية .من سهم البيانات المحاسابية بياان الادخل والميعانياة العمومياة
وبيان التدفجات النجدية

بٌان محاسبً

Accounting statement

الحااارق واإلجاااراءات والمعاااايير المساااتخدمة فاااي تجمياااع وتساااجيل
وتصنيؾ المعامبلت المالية وتجديم التجارير حولهاا ،ويتضامن النماام
سيضا السجبلت المستخدمة ومصادر المعلومات ،واألنممة قاد تكاون
يدوية سو ولية سو إلكترونية تستخدم الحاسب اآللي

نظام محاسبً

حسابات مستحجة الدفع هي عبار عان حسااب محاسابي يمثال التاعام
الداااركة بساااداد ديااان قصاااير األجااال إلااا دائنيهاااا .وفاااي كثيااار مااان
الميعانيات العمومية ،يمهر حساب الحساابات المساتحجة الادفع تحات
بند الخصوم المتداولة.

حسابات دابنة

هي المرحلة التي تأتي بعد انتهاء مراحل االتجاه الهابح التي ذكرتهاا
نمرية داو ،فهي تعتبار سول مرحلاة فاي االتجااه الصااعد .تتسام هاذه
المرحلة سن األسعار بها تكون منخفضة وتكون نفسية المتعاملين فاي
سقصاا درجااات اإلحباااح والتدااا م وتكااون معماام الجااوائم الماليااة
للدركات سيئة وتكون سحجام التداول منخفضة للؽاية ويبدس الجمهاور
بالخروج من السوق واالبتعاد عناا وفاي نفا الوقات يجاوم باالتجميع
في األسهم المستثمرين ذو الر ية االستثمارية الجيد والذكية.

مرحلة التجمٌع

سسلوب تصويت يمانح كال مسااهم قادر تصاويتية بعادد األساهم التاي
يملكها ،بحيث يحق لا التصاويت ،بالساهم لصاالح مرداح واحاد فجاح
لعضوية مجل إدار الدركة ،سو توعيعها بين المردحين

التصوٌت التراكمً

الدخص الراؼب في االستحواذ سو المبادر سو مجدم العرض

الشخص الراغب فً االستحواذ أو
المبادر أو ممدم العرض

عمليااة قانونيااة تااتم بااين دخصاايتين اعتباااريتين عل ا األقاال ،بحيااث
يترتب عليها حصول احدهما عل كل سو بعاض حصاص رس ماال
احدى الدركات

استحواذ

تكاليؾ سساسية تتحملها دركة التكافل لدى قيامها بأعمال جديد مثال
العموالت لوكبلء البيع ،واالكتتاب وؼيرها من نفجات الدراء.

تكلفة الشراء )التكافل(
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Accounting system

Accounts Payable

Accumulation

Accumulative Voting

Acquirer / Bidder/ Offeror

Acquisition

)Acquisition Cost (Takāful

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

المحاولة سو الحلب لتملر سسهم ت دح إل سيحر عل دركة مدرجة
في البورصة سو دركة ؼير مدرجة في حال االستحواذ العكسي

االستحواذ

Acquisition Offer

هااي دااركة ممتلكااة ماان دااركة مسااتجلة سكباار منهااا  .وقااد تكااون
الدركة دركة خاصة سو دركة محدود  ،وتسمي الدركة المالكاة
"الدركة األم

شركة تابعة

Affiliate company

الدااخص الااذح يتبااع دخصااا وخاار سو سدخاصااا وخاارين سو يخضااع
لسلحتهم

الحلٌف

وحد مجيا لنسبة إداء المحافم المالية بالنسبة ألداء م در السوق .
وتتفاوت قيمة "سلفا" من  0إل  1وتوفر المباادئ اإلرداادية الرابعاة
منهجية لتجدير قيمة "سلفا" الستخدامها عناد تحبياق الحريجاة الدارافية
في حساب كفاية رس مال .

عامل ألفا

( )1تخفيض سصل ؼير ملمو بمبالػ دورية عل مدى عمره
المتوقع سو فتر محدد  ،تجابلها كلمة ( )Depreciationلؤلصول
الملموسة.
( )2تخفيض دين بمبالػ دورية تدمل األصل والفائد حت السداد
الكامل في تاريخ االستحجاق.

إطفاء) (1أو تخفٌض)(2

اجتمااا ساانوح رساامي للمساااهمين ومجل ا اإلدار تااتم فيااا مناقدااة
البياناااات المالياااة وتجريااار مااادقق الحساااابات وتجريااار مجلااا اإلدار
وتحديد كيفية توعيع األرباح وسمور سخرى

اجتماع سنوي

تادقيق البياناات المالياة لمنداأ سانويا مان قبال مادقق حساابات معتماد
وإصدار تجريره حول البيانات المالية

تدلٌك سنوي

مجموعااة البيانااات الماليااة المحلااوب إصاادارها ساانويا والتااي تباااين
األوضا المالية للمندأ  ،وتتكون عاد من الميعانية العمومية وبياان
الدخل وبيان التؽيير في حجوق الملكية وبيان التدفجات النجدية

بٌانات مالٌة سنوٌة

قااااوانين وضااااعت لتحسااااين كفاااااء السااااوق والمنافسااااة والحااااد ماااان
الممارسات التجارية ؼير العادلة في الواليات المتحد األمريكية

لوانٌن مكافحة االحتكارات

تجييم الممتلكات

تسعٌر

Appraisal

بيع ودراء نف السالعة فاي نفا الوقات فاي ساوقين سو سكثار بجصاد
تحجيق الربح واالستفاد من الفروق اآلنية لؤلسعار

مراجحة

Arbitrage

المتاجر في األسهم لبلستفاد من فروق األسعار

المتاجرة فً األسهم

Arbitrage in stocks

التعاماااات اساااتحق دفعهاااا ولااام تسااادد فاااي موعااادها وكاااذلر سربااااح
المساهمين المعلنة وؼير المسدد

مبالغ متأخرة الدفع

Arrears

( )1مذكر تمهيدية حول اتفاقية بانتمار ابرامها بدكل نهائي رسمي
( )2في الدحن البحرح عبار عن وثيجة تضم تفاصيل عجد توميؾ
بين قبحان السفينة وحاقمها

مذكرة اتفاق
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Ally

)Alpha (α

Amortization

Annual assembly

Annual audit

Annual financial
statements

Anti-trust laws

Articles of agreement

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة
األحكام األساساية التاي يخضاع لهاا نماام الداركة وداكلها مثال عادد
األعضاء وعدد األساهم ورس الماال وقيماة الساهم وتوعياع األربااح
وحريجة اإلدار ومجل اإلدار وؼير ذلر من الدروح واألحكام

نظام الشركة األساسً

عجد اتفاق مكتوب بين مجموعة سدخاص يضم بنود وسحكام ودروح
تأسي الدركة وفجا للجانون

عمد تأسٌس الشركة

عجد اتفاق بين الداركاء يضام البناود األساساية فاي االتفااق مثال اسام
الدركة ،ورس المال ،ونسب توعيع الربح سو الخسار

عمد شركة تضامن

ماان األدااكال السااعرية الكبلساايكية وهااو دااكل إيجااابي بصاافة عامااة
ويعتباار دااكل مكماال لبلتجاااه إذا جاااء بعااد اتجاااه صاااعد ولكنااا يجااوم
بتؽيير االتجاه إذا جاء بعد اتجاه هابح .وماا يحادث فاي هاذا النماوذج
سن البائع يكون ثابت عند مستوى معين (مستوى مجاومة ثابت سفجاي)
سمااا المدااترح يجااوى تاادريجيا س بتكااوين قااا سعل ا ماان قااا  .ويكتماال
الدكل باختراق الحد العلوح (سو مستوى المجاومة األفجي) ألعل .

شكل المثلث الصاعد

الرؼبة بالتناعل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خبللا
مجابل قيمة نجدية

عرض البٌع

هاااااي العملياااااة المساااااتمر لوضاااااع وتنفياااااذ ومراقباااااة ومراجعااااااة
االسااتراتيجيات المتعلجااة بااالموجودات والمحلوبااات ماان سجاال تحجيااق
سهداؾ الم سسة المالية.

إدارة الموجودات والمطلوبات

هااي مااوارد ذات قيمااة اقتصااادية يملكهااا الفاارد سو الم سسااة سو البلااد
وي ُتوقااع سن تحجااق عوائااد فااي المسااتجبل .يااتم تسااجيل األصااول التااي
درا ها سو إندا ها لعياد قيمة الدركة في الميعانية العمومياة حياث
يمكنها توليد تدفجات نجدية في المستجبل.

األصول

تعتبر دركة عميلة عنادما تمتلار بهاا داركة سخارى بداكل مبادار سو
ؼياار مباداار لنساابة ملكيااة تعيااد علا  %20وال تتجاااوع  %50ماان
رس مالها ،سو إذا كانت تملر تأثيرا س هاما س عل قراراتها

شركة زمٌلة

حريجة للبيع العلناي مان خابلل تجمياع المهتماين والساماح لهام بتجاديم
عااروض سسااعار والمعايااد عل ا السااعر إل ا سن يرسااو المااعاد عل ا
سعل سعر مجدم

مزاد

فحص الحسابات وفجا س إلجراءات تدقيق متعارؾ عليها من قبل مدقق
حسابات مستجل للوصول إل رسح حول مدى عدالة البياناات المالياة
وتمثيلها للموقؾ المالي للمندأ وسداءها وتدفجاتها النجدية

تدلٌك حسابات ٌ -دلك حسابٌا ً

مكتب مراجع قانوني

دٌوان المحاسبة

لجنة يعينها مجل اإلدار وتتكون عاد من األعضاء ؼيار العااملين
بهدؾ اإلداراؾ علا عملياة التادقيق ودراساة تجاارير التادقيق وحال
الخبلفااات فااي الاارسح بااين الماادقق واإلدار ودراسااة تجااارير الماادقق
الداخلي

لجنة تدلٌك
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Articles of association

Articles of incorporation

Articles of partnership

Ascending Triangle

Ask Offer
Asset–Liability
Management

Assets

Associate Company

Auction

Audit

Audit bureau

Audit committee

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

عملية تدقيق هدفها فحص مدى االلتاعام بتنفياذ بناود اتفاقياة معيناة سو
عجااد معااين سو دااروح معينااة يتحلبهااا الجااانون سو العجااد المباارم بااين
األحراؾ

تدلٌك التزام

اختبار وفحص اجراءات المندأ وعملياتها من قبال المادقق الاداخلي
للتحجق من امتثالها لسياسات المندأ

تدلٌك داخلً )مرالبة داخلٌة(

Audit internal

الرسح الصادر حول البيانات المالية لمندأ والمبين فاي تجريار مادقق
الحسابات والناتن عن الجيام ب جراءات التدقيق البلعماة وفجاا لمعاايير
التدقيق ذات العبلقة.

رأي تدلٌك

Audit opinion

الهدؾ من تدقيق البيانات المالية لمندأ هو الوصول إل رسح حاول
ما إذا كانت البياناات المالياة قاد سعادت مان كافاة الناواحي الجوهرياة
وفجا إلحار اعداد البيانات المالية المعتمد

تدلٌك البٌانات المالٌة

المبادئ واإلجراءات األساسية والتوجيهات التاي يتبعهاا المادقق عناد
تنفيذ سعمال التدقيق .وتصدر هذه المعايير عن هيئات مهنية مخولة.

معاٌٌر التدلٌك

الدخ ص الحبيعي المساجل لادى الهيئاة فاي ساجل مراقباي الحساابات
الذح يبدح الرسح الفني المحايد والمستجل حول مدى عدالة ووضاوح
الجوائم المالية للدركة المعد وفجأ لمعايير المحاسابة الدولياة المعتماد
لدى الهيئة

مرالب الحسابات

فااي التسااويق تعنااي هااذه العبااار مسااتوى المعلومااات المتااوفر لاادى
المستهلكين عن سلعة معينة

إدران ،معرفة ،وعً ،اطبلع

Audit compliance

Auditing of financial
statements

Auditing standards

Auditor

Awareness

B
صافي تدفق األموال إل سو خارج البلد بما فاي ذلار قيماة الاواردات
والصادرات والجروض واالستثمارات والمساعدات الخارجية ودخل
السياحة والودائع األجنبية داخل البلد وسحب هذه الودائع.

مٌزان المدفوعات

Balance of payments

بيان مالي يمهر المركع المالي لمندأ في تاريخ محدد ويبين سصول
المنداااأ والتعاماتهاااا وحجاااوق مالكيهاااا ،وياااتم تصااانيؾ بنودهاااا فاااي
مجموعات حسب حبيعتها

المٌزانٌة العمومٌة

Balance sheet

( ) 1كداااؾ حركاااة حسااااب العميااال الاااذح يرسااالا البنااار لعمبلئاااا
( ) 2تجرير في الواليات المتحد األمريكية يجادم إلا السالحات حاول
الوضع المالي للبنر

كشف حساب مصرفً

وضع سموال المدين تحت الحراسة الجضائية وتدار وتستؽل لمصلحة
الاادائنين وتبااا ب دااراؾ مااأمور التفليسااة ويااوع ثمنهااا علاايهم حت ا
الوفاء بالتعاماتا

إفبلس

هااو نااو ماان سنااوا الرسااوم البيانيااة وهااو عبااار عاان عمااود صااؽير
(يمثال ياوم سو سسابو سو داهر سو سح فتار عمنياة مساتخدمة) .سعلا
نجحة لا تمثل سعل سعر ،وسقل نجحة لا تمثل سقل سعر ،وسعر الفتح
يااتم رسااما كعبلمااة فااي الجانااب األيساار وسااعر اإلؼاابلق يااتم رسااما
كعبلمااة فااي الجانااب األيماان .فهااو يجااوم برساام وتوضاايح سااعر الفااتح
وسعر اإلؼبلق وسعل سعر وسقل سعر.

رسم بٌانً عمودي
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Bank statement

Bankruptcy

Bar Chart

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

بيااع ساالعة بااثمن حااال ثاام داارا ها بااثمن م جاال سكثاار منااا .والعينااة
العكسية بيع سلعة بثمن م جل ثام دارا ها نجادا س باثمن سقال مان الاثمن
الم جل.

بٌع العٌنة والعٌنة العكسٌة

Bayʻ al-‘Īnah

بيع الدائن دينا إل حرؾ ثالث .ويمكن سن يكون الدين نجودا س سو سلعا س
موصوفة في الذمة بالضوابح الدرعية.

بٌع الدٌن

Bayʻ al-Dayn

عجد بيع يحصل فياا المداترح علا السالع تادريجيا س دون اتفااق علا
الااثمن سو تسااليم داايء منااا ؼالب اا س وتااتم المحاساابة عل ا سثمانهااا بعااد
استهبلكها الحجاس ،ويدبا عجد التوريد.

بٌع االستجرار

سوراق مالية لي

لها سجل ملكية سح سن ملكيتها تعود لمن يحتفم بها

أوراق مالٌة لحاملها

هو سهم يصادر بادون اسام المساتثمر – لحاملاا – يعتبار حامال ذلار
السهم مالكا لا

سهم لحامله

هو السوق السلبي ويحلاق علياا كلماة " "Bearishكتدابيا للباائعين
في السوق بالدب الذح يجوم بالهجوم عن حريق الوقوؾ علا قدمياا
ومهاجمة الخصم بالضرب من سعل ألسفل ،سح سن البائعين يجومون
بضرب األسعار من سعل واالنخفاض بها ألسفل.

سوق هابط

تستخدم سحكاما ألؼراض المجارناة ماع اإلصادارات البلحجاة إماا مان
قبل نف الجهة المصدر سو في نف قحا السوق

سند أساس  -تستخدم أحكامه ألغراض
الممارنة مع اإلصدارات البلحمة إما من
لبل نفس الجهة المصدرة أو فً نفس
لطاع السوق

معايير تستخدم لؽاية قيا

نتائن تحجيق األهداؾ

معاٌٌر لٌاسٌة  ،مؤشرات

Bayʻ al-Istijrār
Bearer securities
Bearer share

Bearish Market

Benchmark bond

benchmarks

كل دخص لا مصلحة تمثل خمسة بالمائة ( )%5فأكثر من رسسمال
دركة مدرجة فاي البورصاة ساواء بداكل مبادار سو ؼيار مبادار سو
كمجموعة سو بالتحالؾ مع وخرين

الشخص المستفٌد

الرؼبة بتملر ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خبللاا مجابال قيماة
نجدية

طلب الشراء

دراء سو بيع حجم ضخم من الخياارات سو العجاود اآلجلاة تفاوق الحاد
المسااموح بااا (الحبيعااي) كثياار ماان البورصااات ال تجيااع مثاال هااذا
التداول

التداول الزابد عن الحد المسموح

Block Trading

سحيانااا تااتم المتاااجر فااي مجموعااات األوراق الماليااة باادون المعرفااة
الدقيجااة لحبيعااة هااذه األوراق الماليااة ،وهااذا األساالوب يساامح لماادراء
المحافم ب جراء تؽييرات رئيسية في تكوين سموالهم

شراء أو بٌع محافظ أو أوراق مالٌة
بكاملها أو جزء منها

Block Trading

سوراق مالية خاصة بدركة مستجر ولها سجل سرباح ممتاع وصدار
في المجال الذح تعمل با وفرص نمو واستجرار جيد فاي المساتجبل،
ولذلر ف ن سسعار سوراقها المالية ال تتعرض لتجلبات كبير

أوراق مالٌة من الدرجة األولى

الدخص الحبيعي سو ممثل الدخص الحبيعي سو االعتبارح الذح ياتم
اختياره لدؽل عضوية مجل إدار الدركة ،ويادخل فاي ذلار ممثال
الدخص االعتبارح

عضو مجلس اإلدارة
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Beneficiary

Bid Offer

Blue chip securities

Board Member

شرح المصطلح باللغة العربٌة
الدااخص ال ُمعااين ماان قباال مجل ا اإلدار ماان بااين مااومفي الدااركة
ليجوم بمهمة تدوين وتسجيل وحفم جميع محاضر االجتماعات ،وسية
مهام سخرى توكل إليا من قبل المجل في هذا الدأن
االدار (سو إدار الدركة  -بحسب االحوال)

مجل

المصطلح باللغة العربٌة

أمٌن سر مجلس اإلدارة
مجلس االدارة )أو إدارة الشركة -
بحسب االحوال(

سدا مالية تمثل مديونية علا المصادر لصاالح حامال الساند ،يحصال
بموجبا حامل السند عل توعيعات دورية خبلل سجل الساند سو دفعاة
سو سكثر من سداد االستهبلر سو كبلهما الذى ي دى عند استحجاقا إل
انجضاء السند

السندات

صااندوق اسااتثمار تجااوم باالسااتثمار بالسااندات  -اسااتثمار مخصااص
إلحفاء سندات الدين

صنادٌك استثمار فى السندات

عجاد باين مصاادر الساندات ومالكيهاا يؽحااي داروح إصادار السااندات
مثل المبلػ ،األصول المرهونة ،متحلبات رس المال العامل ،حاالت
عدم السداد...إلخ

عمد السند

هي سدا من سدوات االستثمار ذات الدخل الثابت حيث يجوم المستثمر
من خبللها بتجديم قروض إل كيان (عاد دركة سو حكومة) يجترض
األموال لفتر محدد مان الاعمن بساعر فائاد متؽيار سو ثابات وتكاون
هذه األدا متداولة في سوق المال.

السندات

سمااوال مسااتثمر لتااوفير المبااالػ البلعمااة لسااداد قيمااة السااندات عنااد
استحجاقها

مال السداد

هااي سسااهم مجانيااة تصاادر للمساااهمين ،هااي فااي الواقااع عمليااة ماان
عمليات تجميل الساهم لمعياد مان ترويجاا فاي الساوق ،تعارؾ سيضاا س أسهم المنحة
(بالرسملة)
تسجيل األصول إلكترونيا س

تسجٌل األصول إلكترونٌا ً

مساتوى المبيعاات الاذح يكاون عنااده الادخل النااتن مان بياع البضاااعة
مساويا للتكاليؾ وبالتالي ال يوجد ربح سو خسار

نمطة تعادل

هاااي الجيماااة التاااي يمهااار بهاااا الجااارض فاااي كداااؾ حسااااب الداااركة
المجترضة ،لكنا لي بالضرور سن يكون نف الجيمة السوقية

المٌمة الدفترٌة

بناء سجل األوامر  -هي حريجة تحضير عرض لبلكتتاب سو عرض
البيع ،في حد ذاتها تعتبر حريجاة الحال الوساح لئلصادار .تجماع باين
عاارض السااعر الثاباات والمناقصااة .قباال عمليااة اإلصاادار يجااوم بياات
اإلصاادار بممارسااة وإجااراء عمليااة التسااعير .تباادس عمليااة التسااعير
بحصولا عل التعام من عدد من المستثمرين بدراء السهم عند سعر
معااين .وبمجاارد سن يندااأ الحلااب عل ا السااهم ،يجااوم ماادير اإلصاادار
بوضع السعر المحدد للساهم تبعاا س لمساتويات الحلاب المتجدماة للساهم.
ؼالباا س مااا تسااتخدم حريجااة التساعير للعااروض واإلصاادارات الضااخمة
التي يصعب معها تحديد سهر اإلصدار مسبجاس .وسيضا ٌ في حالاة عادم
توفر متعهد وضامن االكتتاب المناسب

بناء سجل األوامر
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Board of Directors
'Secretary
Boards of director (or
)directors

Bond

Bond fund

Bond indenture

Bonds

Bonds sinking fund

Bonus issues
Book entry
Book even point

Book value

Bookbuilding

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة
تسجيل المعامبلت المالية في السجبلت المحاسبية وترحيلها إل دفتر
األستاذ وإعداد ميعان المراجعة وما يتبع ذلر من سعمال مساند

الحفظ

هو المساتوى الاذح وصالت لاا األساعار وارتفعات مناا مار س سخارى،
فتكون الحركة التي قبلا انخفاض وتكون الحركة التي تليا ارتفا .

لاع

هااو عجاال افتراضااي لمجمااو عجااول الجمهااور الااذين يجمعهاام هاادؾ
واحد وهو تحجيق األرباح ،فهو عجل يفكر فجح فاي األربااح وبالتاالي
تفكيره ؼير عجبلني ويفكر فجح بالحمع في تحجيق المعيد من األرباح
سو الخوؾ من خسار هذه األرباح.

العمل الجمعً

هااي م داارات حسااابية محسااوبة ماان بيانااات مختلفااة ؼياار األسااعار
نفسها ،وتجوم بتوضايح إذا كاان م دار الساوق يتحارر بكال مكوناتاا
(سسهما) سم ال .وتستخدم مع م درات األسواق فجح وال تساتخدم ماع
األساهم .مان سمثلاة البياناات المساتخدمة فاي حسااب هاذه الم دارات:
عدد األسهم الصاعد – عدد األساهم المنخفضاة  -عادد األساهم التاي
لم تتحرر – سحجام تاداول األساهم الصااعد  -سحجاام تاداول األساهم
الهابحااة  -سحجااام تااداول األسااهم التااي لاام تتؽياار  -عاادد األسااهم التااي
حججت سعر جديد سعل للـ 52سسبو  -عدد األسهم التي حججت سعر
جديد سقل للـ 52سسبو .

مؤشرات اتساع السوق

هي فجو سعرية تمهر فاي بداياة حركاة ،وعااد س تمهار عناد اكتماال
دكل سعرح سو منحجاة تجمياع  /تصاريؾ .فهاي تداير لبداياة حركاة
قويااة فااي السااهم سااواء كاناات هااذه الحركااة ألعلا سو ألساافل .وعاااد س
تمهر مع اختراق مستوى مجاومة  /دعم مهم سواء في دكل ساعرح
سو خح اتجاه سساسي .يصاحبها سحجام تداول ضخمة وال يتم تؽحيتها
لمد حويلة وسخيرا س لي لها هدؾ سعرح.

فجوة االختراق

هو إؼبلق السعر فوق مستوى مجاومة سو سسفل مستوى دعم.

االختراق

قاعااد التعحياال الم قاات لاابعض البنااود الااوارد فااي العجااود او النمااام
األساسية للدركات

لاعدة التعطٌل المؤلت لبعض البنود
الواردة فً العمود أو النظم األساسٌة
للشركات

دخص اعتبارح يعاول سعماال داراء وبياع األوراق المالياة لحسااب
الؽير مجابل عمولة

الوسٌط

سوق يدهد سيناريوهات وهمية  -سداهر الفجاعاات فاي ساوق األساهم
هااي سعمااة (فجاعااة) البحاار الجنااوبي فااي عااام  1720التااي سدت إل ا
انهيار سوق لندن لؤلسهم وإفبل كثير من المستثمرين.

سوق ٌشهد سٌنارٌوهات وهمٌة

هو السوق اإليجابي ويحلق عليا كلمة " "Bullishكتدبيا للمدترين
في السوق بالثور الذح يجوم بالهجوم عل خصما عن حرياق الانحح
ماان سساافل إل ا سعل ا  ،سح سن المدااترين يجومااون برفااع األسااعار ماان
سسفل إل سعل .

سوق صاعد
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Bookkeeping

Bottom

Brain of the crowd

Breadth Indicators

Breakaway gap

Breakout

Breakthrough rule

Broker

Bubble market

Bullish Market

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

( ) 1توضاااع األماااوال واألمااابلر فاااي ياااد سمنااااء إلدارتهاااا لصاااالح
المساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتفيدين
( )2ثجة في التعامل

) (1شركة إلدارة أموال وأمبلن
) (2ثمة فً التعامل

Business trust

هااي وساايلة لتععيااع سااهر سااهم الدااركة فااي السااوق ،وسيض اا ُ لتجنااب
إمااتبلر صااؽار المسااتثمرين ،ؼالب اا س يااتم فااي حالااة تاادني سااعر سااهم
الدركة وهو نو من سنوا التجميل

شراء الشركة ألسهمها

Buyback offer

C
( )1دعاااااااااو لتساااااااااديد قيماااااااااة سقسااااااااااح سساااااااااهم رس الماااااااااال
( )2خيار دراء سسهم سو سصاول بأساعار محادد خابلل فتار محادد
( )3حلااااااااااااااب تسااااااااااااااديد المبااااااااااااااالػ المسااااااااااااااتحجة فااااااااااااااورا س
( ) 4اسااااتدعاء السااااندات سو األسااااهم الممتاااااع للسااااداد قباااال تاااااريخ
استحجاقها المعتاد

) (1دعوة
) (2خٌار
) (3طلب تسدٌد
) (4استدعاء

خيار دراء سسهم سو سلع بسعر محدد وخبلل فتر معينة

خٌار شراء فً المستمبل

العياد التاي يادفعها مصادر الورقاة المالياة عان قيمتهاا االسامية عناد
استدعائها للسداد قبل تاريخ استحجاقها

عبلوة االستدعاء ،عبلوة االسترداد

السااعر الااذح تسااتوف بااا األوراق الماليااة الجابلااة لبلسااترداد ويعااادل
الجيمة اإلسمية عائد عبلو االسترداد

سعر االستدعاء ،سعر االسترداد

السااند الااذح تصاادره دااركة ويكااون لهااا الحااق فااي سااداده قباال تاااريخ
استحجاقا ،ويدع سيضا ""bond Redeemable

سند لابل لبلستدعاء

سسهم ممتاع قابلة لبلستدعاء

أسهم ممتازة لابلة لبلستدعاء

في اليوم المحدد للسداد وال تستحق فائد عليا بعد ذلر التاريخ

السند الذي تم طلب سداده

هو رسام بيااني يتكاون مان دامو  ،تتكاون الدامعة مان نفا بياناات
الرسم البياني العمودح .فهو يجوم برسام ساعر الفاتح وساعر اإلؼابلق
وسعل سعر وسقل سعر .الفرق بين ساعر الفاتح واإلؼابلق ي ُعبار عناا
بجسم مستحيل (يحلق عليا جسم الدمعة) .الفرق بين سعل /سقل سعر
وجسااام الدااامعة ي ُعبااار عناااا بخاااح عماااودح( .ي ُحلاااق علياااا المااال
العلوح/السفلي) .إذا كان سعر اإلؼبلق سعل من سعر الفاتح ،الجسام
يكون سبيض اللون .إذا كان سعر اإلؼبلق سقل من سعر الفتح ،الجسم
يكون سسود اللون.

رسم بٌانً بالشموع الٌابانٌة

( ) 1حصة الملكية سح عياد الموجاودات عان المحلوباات فاي منداأ
( ) 2المااااااااااااااااااااااال المسااااااااااااااااااااااتثمر فااااااااااااااااااااااي مداااااااااااااااااااااارو
( ) 3األصااول الثابتااة حويلااة األجاال المدااترا بهاادؾ إنتاااج الساالع سو
الخدمات

) (1رأس المال
) (2المال المستثمر فً مشروع
) (3األصول الثابتة طوٌلة األجل
المشتراة بهدف إنتاج السلع أو الخدمات

10

Call

Call option
Call premium
Call price
Callable bond
Callable preferred stock

Called bond

Candlestick Chart

Capital

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

الحد األدن من المبلء المالية التي يحلبها المراقبون من البنر مجابل
التمويل (رس المال المتاح واالحتياحي)

الحد األدنى من المبلءة المالٌة التً
ٌطلبها المرالبون من البنن ممابل
التموٌل )رأس المال المتاح
واالحتٌاطً(

يركع نماوذج تساعير سصال رس الماال ""CAPMعلا النمار إلا
النسبة بين المخاحر والعائد ومن ثم يجارن بينها وبين ساوق األساهم
المالية ككل

نموذج تسعٌر االصول الرأسمالٌة

هااو الااربح الناااتن عاان بيااع كميااات معينااة ماان ورقااة ماليااة فااي حااال
ارتفاااااااا ساااااااعرها ،ويحساااااااب عااااااااد وفجاااااااأ للمعادلاااااااة التالياااااااة:
الااربح الرسساامالي ع (سااعر بيااع الورقااة  -سااعر دااراء الورقااة) X
الكميااااااااااااااااات المباعااااااااااااااااة ماااااااااااااااان الورقااااااااااااااااة الماليااااااااااااااااة.
وفي حال ما إذا كان سعر الدراء سعل من سعر البيع ف ن المساتثمر
سوؾ يحجق خسائر رسسمالية

الربح الرأسمالً للورلة المالٌة

Capital Gain

الخسار الناجمة عن بيع سو استبدال األصول الرسسمالية

خسارة رأسمالٌة

Capital loss

حيث يكون النداح الرئيسي هو االستثمار فاي ر و األماوال علا
مستوى الجحاعات المختلفة بما فيهم سوق األسهم والسندات

سوق رأس المال

Capital market

والتي ياتم فيهاا التوفياق باين العارض والحلاب علا ر و األماوال
والتمويل حويال األجال مان قبال األفاراد وداركا ت الجحاا الخااص
والهيئااات الحكوميااة ،وتمثاال األسااهم والسااندات سهاام األدوات الماليااة
المستخدمة فيها .وتعتبر سسواق رس الماال الجناا الحبيعياة لتومياؾ
الفوائض المالياة (المادخرات) التاي يمتلكهاا سفاراد المجتماع ككال فاي
استثمارات حويلة األجل ،مثبل تأسي دركات جديد وتمول سنداحة
الداااركات الجائماااة ومدااااريعها المساااتجبلية وتمويااال بااارامن الجهاااات
الحكوميااة التنموية.وتنجساام سسااواق رس المااال إلا جااعئين رئيساايين
وهما :سوق األوراق المالية وسوق السندات والصكور  ٠كما ينجسم
سوق األوراق المالية بدوره إل سوقين فرعيين وهما :سوق الحرح
األولي والسوق الثانوح

أسواق رأس المال

( )1في المحاسبة تعني تساجيل النفجاة فاي حسااب الموجاودات ألنهاا
تعاااااااااااااااود بمنفعاااااااااااااااة لفتااااااااااااااار تعياااااااااااااااد عااااااااااااااان سااااااااااااااانة
( ) 2إجمالي الجيمة السوقية لاؤلوراق المالياة المختلفاة التاي تصادرها
الدركة من األسهم والسندات

) (1رسملة
) (2إجمالً المٌمة السولٌة لؤلوراق
المالٌة المختلفة التً تصدرها الشركة
من األسهم والسندات

إصدار سسهم مجانية مدفوعة بالكامل للمساهمين الحاليين للدركة

إصدار أسهم المنحة

دركة تكافل سو دركة إعاد تكافل ُمندَاأ ومملوكاة بصاور مبادار
سو ؼير مبادر من قبال كياان صاناعي سو تجاارح سو ماالي واحاد سو
سكثاار .الؽاارض منهااا تااوفير ؼحاااء تكافاال سو إعاااد تكافاال لمخاااحر
الكياااان سو الكياناااات التاااي تنتماااي إليهاااا ،سو لكياناااات مرتبحاااة بتلااار
الكيانات ،وال يكون سوى جعء صؽير مان تعرضااتها للمخااحر ،إن
وجد ،مرتبحا س بتوفيرها ؼحاء تكافل سو إعاد تكافل ألحراؾ سخرى.

الكٌان الحصري )التكافل(
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Capital Adequacy Ratio
)(CAR

Capital asset pricing model
)(CAPM

Capital Markets

Capitalization

Capitalization issue

)Captive (Takāful

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

حريجااة تسااجيل اإلياارادات والمصاااريؾ فااور اسااتبلمها ودفعهااا دون
اعتبار للفتر التي تحججت فيها اإليرادات سو تكبدت فيها المصاريؾ

األساس النمدي

هاي األرباااح التاي تجااوم الدااركة بتوعيعهاا علا مسااهميها نجاادا وفجااا
لمواعيد محدد قد تكون ربع سو نصؾ سنوية سو سنوية

أرباح موزعة نمدا

حركة النجد الداخل سو الخارج من المندأ

تدفك نمدي

هو البند الثالث واألخيار مان قائماة التادفجات النجدياة الاذح يداير إلا
التؽيرات التي حارست علا النجدياة الناتجاة عان سنداحة مثال إصادار
األساااهم والساااندات لرفاااع رس الماااال ودفاااع األربااااح والجااااروض
المصاااارفية ،وإعاااااد تموياااال الجااااروض ،وإعاااااد دااااراء األسااااهم،
وتوعيعات األرباح عل المساهمين.

التدفمات النمدٌة من األنشطة التموٌلٌة

هو البند الثاني من بنود قائمة التدفجات النجدية الذح يدير إلا التؽيار
فااي المركااع النجاادح للدااركة الناااتن عاان سح سرباااح (سو خسااائر) ماان
االساااااتثمارات فاااااي األوراق المالياااااة والداااااركات التابعاااااة العاملاااااة
والتؽيرات الناتجة عن المباالػ المنفجاة علا االساتثمارات الرسسامالية
مثل اآلالت والمعدات والمباني.

التدفمات النمدٌة من األنشطة
االستثمارٌة

هو البند األول من بنود قائمة التدفجات النجدية يدير إل التؽيار فاي
المركع النجدح للدركة الناتن عن األرباح (سو الخسائر) التاي تجلبهاا
المندأ من األندحة التجارية الجارية والمنتممة ،مثل التصنيع وبيع
السااالع سو تجاااديم الخدماااة .وال يدااامل التااادفق النجااادح مااان األنداااحة
التدؽيلية رس المال حويل األجل سو تكاليؾ االستثمار.

التدفمات النمدٌة من األنشطة التشغٌلٌة

هااي إحاادى الجااوائم الماليااة التااي توضااح كيفيااة تااأثير التؽيياارات فااي
حسابات قائمة المركع المالي وكذا قائمة الدخل عل بناد النجدياة وماا
في حكمهاا ،وتتعلاق قائماة التادفجات النجدياة سساساا س بتادفق النجدياة مان
خبلل سندحة التدؽيل واالستثمار والتمويل داخل وخارج المندأ .

لابمة التدفمات النمدٌة

التدفق النجدح الداخل إل النداح التجارح

التدفك النمدي الداخل إلى النشاط
التجاري

Cash inflows

مبلػ يحتجع في المصرؾ لضمان جدية عملية التنفيذ

التأمٌن النمدي

Cash margin

عرض دراء نجدى

عرض شراء نمدى

الحرؾ المدارر في عجد إعاد التكافل سو إعاد التأمين الذح يتم باا
إسناد جعء من المخاحر وفق عجد إعاد التكافل سو إعاد التأمين.

الشركة ال ُمسنِدة

كيااان يجااوم باادور بااين األحااراؾ المتعاقااد  ،بحيااث يصاابح الوساايح
المركعح المدترح لكل بائع وكذلر البائع لكل مدترى

وسٌط مركزي

Central Counterparty

وثيجة يمنحها البنر للمود تبين مبلػ اإليدا ومدتا والفائد عليا

شهادة إٌداع

Certificate of deposit
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Cash basis

Cash Dividend
Cash flow

Cash flow from financing

Cash flow from investing

Cash flow from operations

Cash Flow Statement

cash offer
)Cedant (Takāful

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

في بعاض األحياان ،تتحارر األساعار باين خحاين متاواعيين ،ونحلاق
عل ا هااذه الخحااين الجنااا السااعرية .خااح االتجاااه و خااح الجنااا  .خااح
االتجاه هاو الخاح الاذح يراقاب الجاناب األقاوى فاي االتجااه وبالتاالي
يرساام سساافل الجيعااان فااي االتجاااه الصاااعد وفااوق الجماام فااي االتجاااه
الهاب ح .سما خح الجناا هاو الخاح الاذح يراقاب الجاناب األضاعؾ فاي
االتجاااه وبالتااالي يااتم رسااما فااوق الجماام فااي االتجاااه الصاااعد وسساافل
الجيعان في االتجاه الهابح.

لناة سعرٌة

Channel

خح الجنا سو الخح المواعح هو خح مواعح لخح االتجاه وهو الخاح
الذح يراقب الجاناب األضاعؾ فاي االتجااه وبالتاالي ياتم رساما فاوق
الجمم في االتجاه الصاعد وسسفل الجيعان في االتجاه الهابح.

الخط المناة

Channel Line

الدخص الذى يعينا مجلا إدار الداركة مان باين سعضااء المجلا
سو من ؼيرهم وتكون تبعيتاا لمجلا اإلدار مبادار  ،ينااح باا إدار
كافااة األعمااال التنفيذيااة المتعلجااة باألندااحة األساسااية للدااركة ،وذلاار
وفجا س للمسا وليات والصابلحيات الممنوحاة لاا ،ويدامل كاذلر المادير
العام للدركة ذات المس ولية المحدود

عضو تنفٌذي  /الربٌس التنفٌذي

فئة من فئات األوراق المالية

فبة من فبات األوراق المالٌة

Class of securities

بياناااات مالياااة مصااانفة إلااا مجموعاااات مثااال األصاااول المتداولاااة،
األصااول الثابتااة ،المحلوبااات المتداولااة ،المحلوبااات حويلااة األجاال
وحجوق المالكين

بٌانات مالٌة مصنفة

Classified financial
statements

إجراءات التدقيق التي تتم بعد تنفيذ التداول وقبل التسوية

المماصة

وسيح تسوية لحساب الؽير

وسٌط تسوٌة لحساب الغٌر

العملية التي يتم بموجبها احتساب صاافي حجاوق والتعاماات سحاراؾ
التداول النادائة عان سح عجاد تاداول وذلار لتساليم األوراق المالياة سو
لتسديد قيمتها في التاريخ المحدد للتسوية

عملٌة التماص

Clearing

العملية المركعية إلتمام عملية التسوية

العملٌة المركزٌة إلتمام عملٌة التسوٌة

Clearing

الجهة التي تجوم بالتجااص وتساوية تاداوالت األوراق المالياة وعملياة
اإليدا المركعح لؤلوراق المالية ،والخدمات األخرى المتعلجة بذلر،
كما تعتبر الكيانات المركعية إليادا األوراق المالياة وسنمماة تساوية
األوراق المالية والوسحاء المركعيون سحد سنوا وكاالت المجاصة

وكالة مماصة

Clearing Agency

الجهة التي تجوم بأعمال المجاصة لعدد كبير من األحراؾ

دار المماصة

Clearing agent

إجراءات المجاصة والتسوية

إجراءات المماصة والتسوٌة

وسيح المجاصة (بيت المجاصة)

وسٌط المماصة )بٌت المماصة(

( )1هيئة سو مكان تجوم البنور من خبللا بتبادل الديكات والحواالت
المسااااحوبة علااااا بعضاااااها الااااابعض وتساااااوية سرصااااادتها اليومياااااة
( ) 2هيئااة لتسااجيل وتوثيااق وتصاافية المعااامبلت فااي سسااواق الساالع
واألسهم

غرفة المماصة
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Chief Executive Officer/
Executive Member

Clearance
Clearance broker

Clearing and settlement
procedures
Clearing broker

Clearing house

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

نمام تساوية ومجاصاة يسامح بالتوعيعاات النجدياة بالجنياة اإلساترليني
(اإلنجليعح)

نظام تسوٌة ومماصة ٌسمح بالتوزٌعات
النمدٌة بالجنٌة اإلسترلٌنً )اإلنجلٌزي(

Clearing house automated
payment system

نمام تسوية ومجاصة حسب التداوالت في البورصة األمريكية

نظام تسوٌة ومماصة حسب التداوالت
فً البورصة األمرٌكٌة

Clearing house funds

نمام تسوية ومجاصة حسب التداوالت ذات الجيم المالية الكبيار علا
مستوى العالم

نظام تسوٌة ومماصة حسب التداوالت
ذات المٌم المالٌة الكبٌرة على مستوى
العالم

Clearing house interbank
)payment system(CHIPS

تجرياار يجدمااا السمسااار إل ا بورصااة الساالع سو األوراق الماليااة عاان
نداحا وعملياتا في السوق .ويتم من خبلل تجرير كل سمسار تحدياد
المبالػ المستحجة سو الواجبة الدفع لكل سمسار

بٌان غرفة المماصة

Clearing house statement

المتعهد بتسوية المدتجات المسجلة باسما لدى المجاصة (انجليعح)

المتعهد بتسوٌة المشتمات المسجلة
باسمه لدى المماصة )انجلٌزي(

Clearing member

منمماااة المجاصاااة بضااامان التساااوية للعملياااات داخااال البورصاااة سو
خارجها

منظمة المماصة بضمان التسوٌة
للعملٌات داخل البورصة أو خارجها

Clearing organization

نمام المجاصة والتسوية

نظام المماصة والتسوٌة

Clearing system

هي الدركة التي يكون االكتتاب في األسهم المصدر عنهاا مجتصارا
عل م سسيها

شركة المساهمة الممفلة

Closed Shareholding
Company

ؼالباااا س يساااتخدم فاااي ساااعر اإلقفاااال  -ياااوم اإلقفاااال  -حبعاااا س بالنسااابة
للتداوالت والتعامبلت

اإللفال

يمثل سعر وخر صفجة تمت عل السهم خبلل فتر التداول اليومي

سعر إغبلق )الفال( السهم

قواعد وتعليمات تحكام السالور المهناي للمحاسابين تصادر عان هيئاة
مختصة مثل اإلتحاد الدولي للمحاسبين والمعهد األمريكي للمحاسبين
الجانونيين

لواعد األخبلق المهنٌة

( ) 1ملااااااااااااااااااااااار مرهاااااااااااااااااااااااون كضااااااااااااااااااااااامان ديااااااااااااااااااااااان
( )2ضمان إضافي

) (1ضمان
) (2ضمان إضافً

Collateral

يجدم سصوالس ترهن ضمانا س لسداد دين

ٌضمن دٌنا ً بالرهن

Collateralize

مضمون  -قروض مضمونة األصول

مضمون  -لروض مضمونة األصول

كيان يعمل في مجال توميؾ سموال المستثمرين فياا بمختلاؾ سدوات
االستثمار

نظام استثمار جماعً

ؼاليا س ما ترتبح في صناعة الخدمات المالية بالسمسر والوساحة

عمولة

( ) 1ساااااااااااالع سو سمتعااااااااااااة سو سدااااااااااااياء ذات قيمااااااااااااة سااااااااااااوقية
( )2السلع الرئيسية التاي ياتم تاداولها فاي بورصاة السالع مثال الجماح
والجهو والجحن والمعادن

سلعة ،بضاعة
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Closing
Closing Price

Code of professional ethics

Collateralized
Collective Investment
Scheme
Commission
Commodity

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

سحد سساليب تداول السلع في بورصات السلع حياث ياتم االتفااق علا
دراء/بيع سلعة في تاريخ مستجبلي محدد سلفا س وفق سعر معين

أحد أسالٌب تداول السلع فً بورصات
السلع حٌث ٌتم االتفاق على شراء/بٌع
سلعة فً تارٌخ مستمبلً محدد سلفا ً
وفك سعر معٌن

عجد بيع تبيع بموجبا الم سسة ديئا س بالتكلفة وهامش ربح متفق علياا
للعميل ،وقد يسبق عجد المرابحة وعد من العميل بالدراء.

المرابحة/المرابحة لآلمر بالشراء

تتم ؼالبا س في عجود مجايضة سعر الفائد  -وبالتالي ف ن التدفق النجادح
يتأثر للتؽير الذح حرس عل سعر األصل المبني عليا عجد المجايضة

عمود المماٌضة

حصة من رس مال دركة عاماة .يتمتاع حملاة األساهم العادياة بحاق
التصويت كما يحصلون عل حصة من األرباح بعد دفع حصة حملة
األسهم الممتاع

سهم عادي

Common share

الورقة المالية التي تمثل جعء من ملكياة الم سساة سو الداركة بانف
قيمتها سو بجيمتها الكلية بحسب عددها

األسهم العادٌة

Common stock

دااركة تكااون فيهااا مسا ولية كاال داارير محاادود بمجاادار حصااتا فااي
رس المال فجح

شركة محدودة المسؤولٌة

مجموعة من األدخاص يتحدون لؽرض تحجيق الربح يسااهمون فاي
رس مال مجسم إل سسهم بحيث يملر كال مانهم ساهما سو سكثار قااببل
للتداول

شركة مساهمة

Company, joint stock

بيانات مالية تحوح سرقام السنة الحالية باإلضافة إل سرقاام الفتار سو
الفترات السابجة بحيث يمكن إجراء مجارنة بينهما

بٌانات مالٌة ممارنة

Comparative financial
statements

عروض منافسة

عروض منافسة

فااي كاال م سسااة ماليااة يااتم تعيااين ماان يتااول هااذه المس ا ولية  -وقااد
وضاع االتحاااد العاالمي للمحابجااة واإلنفاااذ  ICAالداروح التااي يجااب
توافرها في مس ول المحابجة واإلنفاذ

ضابط المطابمة واإلنفاذ

قد يعرض المندأ إل المسائلة من قبال الجهاات والسالحات الرقابياة
وبالتالي تفجد ثجة عمبلئها

مخاطر عدم المطابمة وااللتزام بإنفاذ
الموانٌن والنظم

التصفية اإللعامية  -التصفية بحكم محكمة

التصفٌة اإللزامٌة  -التصفٌة بحكم
محكمة

( )1تصريح سو حق خاص تمنحا الحكومة سو دركة خاصاة ألفاراد
سو دركات لتدؽيل مدرو معين
( ) 2تخفااايض فاااي الضااارائب سو الرساااوم الجمركياااة لتداااجيع دافاااع
الضريبة عل الجيام بعمل معين
( )3األرض الخاضعة لبلمتياع

) (1امتٌاز ) (2تخفٌض ) (3األرض
الخاضعة لبلمتٌاز

نمرا س سن حركة األسعار هي سسا التحليل الفني ،ففي حالة اختاراق
مستوى دعم/مجاومة مهم وبناا سء علا هاذا االختاراق سايتم سخاذ قارار
استثمارح ،فيفضل تأكيد حركة السعر إما بوجود سحجام تداول كبير
سو االبتعاااد عاان هااذا المسااتوى ماان  3إل ا  %5سو اإلؼاابلق سساافل
منا/فوقا لمد إؼبلقين متتاليين.

التأكٌد
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Commodity future

Commodity Murābaḥah

Commodity swap

Company limited liability

Competing offers
Compliance officer

Compliance risk
Compulsory liquidation

Concession

Confirmation

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

مبدس التحفم في المحاسبة يجوم عل سن التجديرات المحاسبية يجب سن
تكون ؼير مبالػ فيها سو سن ال تكون سقل مما يجب

التحفظ

Conservatism

مجابل الدراء في العرض

ممابل الشراء فً العرض

Consideration

بيان مالي يجمع األصول وااللتعامات والحسابات التداؽيلية للداركة
األم والدركات التابعة لها بحيث يمثل سوضاعها المالياة كماا لاو سنهاا
مندأ واحد  .ويتم عن حريق تجميع الحسابات المتماثلة ماع بعضاها
البعض بعد إلؽاء المعامبلت واألرصد المتبادلة

بٌان مالً موحد

Consolidated financial
statement

الجوائم المالية المجمعة

الموابم المالٌة المجمعة

Consolidated financial
statements

بيان دخل يمهر نتائن األعمال للدركة األم ودركاتها التابعة كما لاو
سنها مندأ واحد بعد إلؽاء تأثير المعامبلت المتبادلة

بٌان الدخل الموحد

( )1توحيد سو دمن دركتين سو سكثر
( )2إعداد بيانات مالية موحد

) (1توحٌد أو دمج شركتٌن أو أكثر
) (2إعداد بٌانات مالٌة موحدة

اتحاد بين دركات كبرى للتعامل مع مدروعات تحتاج إل رسااميل
ضخمة

مجموعة

هاي فجااو سااعرية تمهار فااي منتصااؾ االتجااه مااع ارتفااا /انخفاااض
السوق الحاد ،و ال تمهر داخال داكل ساعرح سو حركاة عرضاية .و
قد تمهر سكثر مان مار ( 2سو  3فجاوات متتالياة) .يصااحبها سحجاام
تداول كبير إل متوسحة .ال تُؽح لمد حويلاة .كلماا عادت سحجاام
س الفجوة المكملة
التداول بعد هذه الفجو كلما قلة احتمالية تؽحيتها .يحلق عليها سيضاا
فجااو الجيااا ( )gap Measuringحيااث سنااا بعااد اكتمااال الفجااو
نسااتحيع سن نحسااب هاادؾ للفجااو وهااو سن االتجاااه سيسااتمر بمجاادار
نف المسافة التي كانت قبل تكوين الفجو .

هي سداكال تمهار علا الرسام البيااني وتعتبار فتار حركاة عرضاية
عاد تمهر عل المدى المتوسح ،تدل علا مرحلاة تجميع/تصاريؾ
يعجبهااا اسااتمرار لبلتجاااه الااذح قبلهااا .يكااون بهااا تااواعن م قاات بااين
المدااترين و البااائعين وتاانخفض فيهااا سحجااام التااداول .نتوقااع بعاادها
اسااتمرار االتجاااه فااي نف ا اتجاهااا .ماان الممكاان سن تكااون النماااذج
االستمرارية نماذج مؽيره سو عاكسة لبلتجاه في بعض األحيان.

أشكال سعرٌة مكملة لبلتجاه

مصحلح يعبر عان مجماو المباالػ المدفوعاة مجابال رس الماال ،سو
بعبار سخرى مجمو المبالػ المجدمة مان السااهمين الساتخدامها فاي
المنداأ  .يتكااون رس المااال المساااهم بااا ماان الجيمااة االساامية لؤلسااهم
المحروحة للتداول وعبلو اإلصدار محروحا س منها خصم اإلصدار

رأس المال المساهم به ،رأس المال
المدفوع
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Consolidated income
statement

Consolidation

Consortium

Continuation Gap

Continuation Patterns

Contributed capital

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

( )1مساهمة ،تبر  ،هبة
( )2مساهمة بنفجة سو خسار
( )3مبلػ الخسار الذح يتحملا كل م من حسب نسبتا في تأمين
الضرر

) (1مساهمة ،تبرع ،هبة
) (2مساهمة بنفمة أو خسارة
) (3مبلغ الخسارة الذي ٌتحمله كل
مؤمن حسب نسبته فً تأمٌن الضرر

( ) 1الخحااااااوات التااااااي تتخااااااذها المندااااااأ للتأكااااااد ماااااان تحجيااااااق
سهااااااااااادافها وسن مواردهاااااااااااا مساااااااااااتخدمة بفاعلياااااااااااة وكفااااااااااااء
( )2الجاااااااادر علاااااااا الااااااااتحكم بأندااااااااحة وخحااااااااح الدااااااااركة،
ويفتااااارض تاااااوفر السااااايحر للمسااااااهمين الاااااذين يملكاااااون سكثااااار
من  %50من سسهم الدركة

) (1رلابة ،ضبط
) (2سٌطرة ،نفوذ

كافة السياسات واإلجراءات التاي تتبعهاا إدار المنداأ للمسااعد فاي
تحجيااق سهااداؾ اإلدار للتأكااد بجاادر اإلمكااان ماان سااير العماال بكفاااء
وااللتاااعام بالسياساااات اإلدارياااة والمحافماااة علااا األصاااول ومناااع
واكتداؾ الؽش والخحأ وصحة وسبلمة السجبلت المحاسبية واعداد
البيانات المالية في الوقت المناسب.

الرلابة الداخلٌة ،الضبط الداخلً

السيحر الفعلية  ،حصة سيحر

السٌطرة الفعلٌة  ،حصة سٌطرة

عبلو سيحر

عبلوة سٌطرة

سسهم ممتاع قابلة للتحويل (إل سسهم عادية)

أسهم ممتازة لابلة للتحوٌل )إلى أسهم
عادٌة(

سااندات سو سسااهم ممتاااع قابلااة للتحوياال إل ا سسااهم عاديااة سو سوراق
مالية سخرى

أوراق مالٌة لابلة للتحوٌل

سوراق مالية تحمل حجوق التحويل ال سسهم

أوراق مالٌة تحمل حموق التحوٌل الى
أسهم

مجموعة محدد من العبلقات بين إدار الم سسة ،ومجلا إدارتهاا،
ومساهميها ،وسصحاب المصالح اآلخرين فيها توفر الهيكلية التي ياتم
من خبللها تنميم العبلقات وفجا س للجوانين والنمم واللوائح السارية فاي
الم سسة ومتحلبات الجهات الرقابية واإلدرافية.

الضبط المؤسسً

دركات المجموعة

شركات المجموعة

هي الحركة التي تكون عك اتجاه الساهم .فا ذا كاان االتجااه صااعد
تكون هذه الحركة ألسفل وإذا كان االتجااه هاابح تكاون هاذه الحركاة
ألعل .

حركة تصحٌحٌة

هااي التكاااليؾ المباداار المتعلجااة ب نتاااج الساالع المباعااة فااي الدااركة،
ويدمل هذا المبلػ تكلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج جنبا س إلا جناب
مع تكاليؾ العمالة المبادر .

تكلفة المبٌعات

المخاااحر المحتملااة التااي قااد تندااأ عاان عاادم وفاااء الحاارؾ اآلخاار
بالتعاما

مخاطر الطرف اآلخر

سند لحاملا مرفق با قسائم تستخدم للمحالبة بالفائد المجرر

سند ذو لسابم

تمكن حاملها من البيع سو الدراء لكمية معينة مان األوراق المالياة سو
العمبلت سو سح سدوات مالية من المصدر مبادر ساواء كاان بنكاا س سو
سح م سسة مالية مماثلة بسعر ووقت معين

نوع من عمود الضمان
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Contribution

Control

Control, internal

Controlling interest
controlling premium
Convertible preferred stock
Convertible security
Convertibles

Corporate governance

corporate group
Correction

Cost of Goods Sold
)(COGS
Counterparty risk
Coupon bond

Covered warrant

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

إنداء او إصدار اوراق مالية

إنشاء او إصدار اوراق مالٌة

هااو التجياايم الااذح تمنحااا وتجاارره م سسااة متخصصااة فااي الماابلء
االئتمانية العامة لم سسة ما

التصنٌف االبتمانً

احتماااال التعااارض لخساااار نتيجاااة إخفااااق حااارؾ وخااار فاااي الوفااااء
بالتعاماتا

مخاطرة االبتمان

المخاحر النادئة عن احتمال عدم وفاء سحد األحراؾ بالتعاماتا وفجا س
للدروح المتفق عليها .وقد تندأ مخاحر االئتماان فاي داركة التكافال
من األندحة التدؽيلية والمالية واالستثمارية للصناديق .كماا قاد تنداأ مخاطر االبتمان )التكافل(
مخاحر مدابهة من سندحة الصناديق المتعلجة ب عاد التكافل سو إسناد
إعاد التكافل.

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة
creation or issuance of
securities
Credit Rating
Credit risk

)Credit Risk (Takāful

سيكولوجية الجمهور تدور حاول هادؾ واحاد وهاو تحجياق األربااح،
فهم يفكرون فجح في األرباح وبالتالي تكون سيكولوجية الجمهور في
ؼاياااة الحماااع فاااي قماااة الساااوق بسااابب األربااااح المحججاااة واألخباااار
اإليجابياة وتكااون فاي ؼايااة التدااا م فاي قااا الساوق بساابب الخسااائر
المحججة واألخبار السلبية.

ساٌكولوجٌة الجمهور

فئة من األسهم الممتاع تتميع بأناا إذا لام تاوع لهاا سربااح فاي فتار
من الفترات ف ناا ياتم تجمياع هاذه األربااح ودفعهاا فاي المساتجبل عناد
إمكانية ذلر ،ويكون لتوعيعات األرباح عل هذه األسهم سولوياة قبال
التوعيع عل األسهم العادية

أسهم ممتازة ذات أرباح تراكمٌة

نو من التصويت يخول حامل السهم عددا س من األصوات للمردحين
يساااوح عاادد المردااحين مضااروبا بعاادد األسااهم المملوكااة ،ويمكاان
إعحاء مجمو األصوات لمردح واحد

تصوٌت تراكمً

سصل يتم استخداما سو التصرؾ با سو تحويلا إل نجاد خابلل سانة سو
سقاال سو خاابلل الاادور التدااؽيلية للمندااأ  ،مثااال ذلاار النجااد والبضاااعة
والذمم المدينة واالستثمارات قصير األجل

أصل متداول

الجيمة الحالية للتدفجات النجدية المرجحّاة وفاق االحتمااالت والمتوقعاة
من محفمة صناديق مخاحر المداركين في عجود التكافل مع مراعا
جميع المعلومات الحالية المتوفر .

التمدٌر المركزي الحالً األمثل )التكافل(

Current Central Best
)Estimate (Takāful

الجيمة الجارية ألصل حسب سعر السوق

المٌمة السولٌة الجارٌة

Current market value

دخص اعتبارح مرخص لا من الهيئة لمعاولة حفم سماوال العمابلء
وسصولهم بما في ذلر تلر المكونة ألنممة االستثمار الجماعي

أمٌن الحفظ

Custodian

التااااريخ الاااذح يفصااال المعاااامبلت الخاضاااعة للتااادقيق للفتااار عااان
المعامبلت في الفتر التي تليها

تارٌخ المطع

Cut-off date

الدورات العمنية هاي نمرياة تجاول سن هناار موجاات عمنياة مختلفاة
تتحرر فيها األسواق ،وسن االتجااه هاو عباار عان مجماو موجاات
عمنية مختلفة .فهذه النمرية تهتم بتوقاع التوقيات ولاي الساعر الاذح
ساايجوم السااوق بعماال قااا ( )Troughسو قمااة ( )Crestفيااا .ويااتم
حسابها من الجيعان.

الدورات الزمنٌة
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Crowd Psychology

Cumulative preferred stock

Cumulative voting

Current asset

Cycles

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

D
( ) 1دااخص يدااترح ويبيااع األوراق الماليااة لحسااابا الخاااص خبلفااا
للسمسار الذح يعمل كوكيل لآلخرين
( )2دخص يدترح ويبيع البضائع لتحجيق ربح

) (1متعامل فً سوق األوراق المالٌة
) (2موزع ،تاجر

معامبلت سو تعامبلت او تداوالت

معامبلت أو تعامبلت او تداوالت

هو تعامل الداخص علا الورقاة المالياة لحساابا الخااص سو بالنياباة
عاان ؼيااره عاان حريااق بيعهااا ،سو داارائها ،سو تجااديم عاارض بيااع سو
دااراء سو اسااتحواذ بدااأنها ،سو إصاادارها ،سو حرحهااا لبلكتتاااب ،سو
االكتتاب فيها ،سو التناعل عن حق االكتتاب فيها ،سو التروين لهاا ،سو
تسويجها ،سو التعهد بتؽحية االكتتاب فيها ،سو حفمها ،سو إدراجها ،سو
إيااداعها ،سو تسااويتها ،سو تموياال التعاماال بهااا ،سو إقراضااها ،سو البيااع
عل المكدوؾ لها ،سو رهنها ،سو التناعل عنها ،سو سح عملية سخارى
تعتبرها الهيئة تعام سل في األوراق المالية.

التعامل فً األوراق المالٌة

سوراق مالية متداولة فاي ساوق األوراق المالياة تداترى ويحاتفم بهاا
لؽرض إعاد بيعها عل المدى الجصير

أوراق مالٌة للتداول

الديون قصير األجل هو حساب يمهر في الجعء المتعلق بالخصاوم
المتداولة من الميعانية العمومية للدركة ويتكون هذا الحساب من سح
دين تتكبده الدركة يكون مستحق خبلل سنة واحاد  .وتتكاون الاديون
فااي حساااب الخصااوم عاااد س ماان قااروض مصاارفية قصااير األجاال.
تتكون الديون حويلاة األجال مان الجاروض وااللتعاماات المالياة التاي
تستمر ألكثر من سنة واحد وتتضمن سح التعامات تمويال سو تاأجير
مستحجة بعد فتر  12دهراس.

الدٌون )لصٌرة األجل وطوٌلة األجل(

سدوات استثمار متوسحة وحويلة األجل كالساندات والصاكور الجابلاة
وؼياار الجابلااة للتحوياال ذات عائااد ثاباات سو متؽياار وسااندات الخعانااة
وسذونات الخعينة سو سح سدوات دين سخرى توافق عليها الهيئة

أدوات الدٌن

تدمل :السندات  /دهادات اإليدا  /األوراق المالية

هً المعنى الشابع ألوراق الدٌن المالٌة
التً عادة ما تصدر بغرض توفٌر
سٌولة )لرض(

مجيااا يسااتخدم فااي التحلياال المااالي للداللااة عل ا الحمايااة المتااوفر
للدائنين ،فكلما ارتفعت النسبة د ّل ذلر عل ارتفاا المخااحر نتيجاة
ارتفا حجم األقساح والفوائد الواجبة السداد

نسبة الدٌن إلى الحموق الملكٌة

الدخص سو المندأ التي عليها التعام قانوني بدفع مبلػ لجهاة سخارى
هي الدائن

مدٌن

سااند مكتااوب وموقااع حسااب األصااول ،مختااوم ومساالم إل ا الحاارؾ
اآلخر الذح سندا لمصالحتا ،ياتم بموجباا ؼالباا س تحويال ملكياة عجاار
من دخص إل وخر

صن ،وثٌمة ،حجة ،سند
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Dealer

Dealing

Dealing in Securities

Dealing securities

Debt (Short term and Long
)term

Debt Instruments

Debt securities

Debt to equity ratio

Debtor

Deed

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

سدا تساتخدم فااي بعاض الاادول بادالس ماان الارهن حيااث ياتم إياادا سااند
ملكية عجار لدى سمين سو سكثر لضمان سداد المبلػ المساتحق سو تنفياذ
دروح سخرى

سند ضمان

Deed of trust

عاادم الوفاااء بتنفيااذ عجااود المدااتجات والتسااويات النجديااة سو التسااويات
المادية ،سو عدم الوفاء بااللتعام سمام بورصاة سخارى سو بجواعاد دور
المجاصة (حالة اإلعسار)

عدم الوفاء

Default

نفجات تم تكبدها ولها منفعاة مساتجبلية لفتار تعياد عان سانة ،وبالتاالي
يتم رسملتها وقيدها في حساب سصل

تكلفة مؤجلة

نااو ماان األسااهم ي جاال دفااع األرباااح عليااا إل ا حااين دفااع األرباااح
الخاصة لفئة سخرى من األسهم سو الوفاء بالتعام معين عل الدركة

سهم مؤجل األرباح

الحالة التي تكون فيها محلوبات الصندوق تفوق موجوداتا ،وبالتاالي
يعد الصندوق في وضع مدين.

النمص )التكافل(

( )1بدكل عام تعني النجصان عن الحد المحلوب
( )2عياد المصاريؾ عن اإليرادات
( )3عياد الخصوم عن األصول
( )4في المحاسبة تعني خسائر مدور
( )5نجص في األموال الم تمن عليها

عجز ،نمص

الحالاااة التاااي تكاااون فيهاااا المحالباااات والنفجاااات تفاااوق االداااتراكات
المحصلة لنف الفتر المالية.

العجز )التكافل(

( )1بدكل عام تعني وضع ديء في حياع دخص معين سو نحاق
سيحرتا ،سح تسليم فعلي سو ضمني Constructive delivery
( )2في الجانون التجارح تعني نجل حياع األوراق المالية سو سدوات
ومستندات الملكية حوعا
( )3تسليم البضاعة ،ويحدث ذلر عندما يجوم البائع بكل ما في
وسعا لوضع البضاعة تحت تصرؾ المدترح

تسلٌم ،نمل

تحويااال سح كياااان سو م سساااة مداااتركة إلااا داااركة ذات مسااا ولية
محدود

تحوٌل أي كٌان أو مؤسسة مشتركة إلى
شركة ذات مسؤولٌة محدودة

( )1توعيع التكلفة الخاضعة لبلستهبلر ألصل عل مدى حياتا
االنتاجية بحريجة منتممة
( )2هبوح قيمة العملة
( )3انخفاض المنفعة االقتصادية لؤلصول نتيجة االستخدام ومرور
العمن والتجادم التكنولوجي

) (1استهبلن
) (2هبوط لٌمة العملة
) (3انخفاض المنفعة االلتصادٌة

يمكاان اتبااا عااد حاارق فااي اس اتهبلر األصااول الثابتااة مثاال حريجااة
الجسح الثابت وحريجة الجسح المتناقص وحرق سخرى عديد

طرٌمة االستهبلن
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Deferred cost

Deferred stock

)Deficiency (Takāful

Deficit

)Deficit (Takāful

Delivery

Demutualization

Depreciation

Depreciation method

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

سدوات مالياااة مثااال الخياااارات المالياااة ""Financial Options
العملياااات اآلجلاااة والمساااتجبلية ""Futures and forwards
ومباااادالت ساااعر الفائاااد " "swaps Interest rateومباااادالت
العملة " "Currency swapsالتي تخلق حجوقا س وإلتعامات لها سثر
تحويل واحد سو سكثر من المخااحر المالياة المبلعماة لاؤلدا الرئيساية
بااااين سحااااراؾ األدا  ،وال ياااانجم عاااان األدا المدااااتجة تحوياااال األدا
الرئيسية عناد بادس العجاد كماا ال يحادث هاذا التحويال بالضارور عناد
استحجاق العجد

مشتمات مالٌة

Derivative financial
instruments

سوراق مالية مبنية عل سوراق المالية سخرى مثل خيارات يتعامل بها
بناء عل سسهم سو عجود وجلة عل سندات وهكذا

مشتمات مالٌة

Derivative instruments /
derivative securities

سدوات مالية مدتجة

المشتمات

وه تلر األساواق التاي تعمال علا تاوفير سدوات اساتثمارية مداتجة
ماان سصااول سو سوراق ماليااة ذات قاايم سااعرية .وتسااتخدم المدااتجات
المالية عموما في عمليات التحوح محن مخاحر االساتثمار ومخااحر
تجلااب سسااعار الفائااد وسسااعار صاارؾ العماابلت ،وسيضااا فااي عمليااات
التورق (دمن مجموعاة مان الاديون التعاقدياة وبيعهاا كأصال واحاد).
وعاد س ما تخضع هذه األسواق إلا تنمايم ورقاباة وإداراؾ مداترر
بين هيئات سسواق المال والبنور المركعية

أسواق المشتمات المالٌة

ماان األدااكال السااعرية الكبلساايكية وهااو دااكل ساالبي بصاافة عامااة
ويعتبر دكل مكمل لبلتجاه إذا جاء بعد إتجاه هابح ولكنا يجوم بتؽيير
اإلتجاااه إذا جاااء بعااد إتجاااه صاااعد .ومااا يحاادث فااي هااذا النمااوذج سن
المدترح يكون ثابت عناد مساتوى معاين (مساتوى دعام ثابات سفجاي)
سماا البااائع يجاوى تاادريجيا س بتكاوين قمااة سقال ماان قماة .ويكتماال الدااكل
باختراق الحد السفلي (سو مستوى الدعم األفجي) ألسفل.

شكل المثلث الهابط

بما يعن تجليل عائد السهم وبالتالي نسبة استفاد المستثمرين الحاليين

الزٌادة فً عدد األسهم المصدرة من
الشركة

دكل من سدكال الدراكة يجدم فيا سحد الدريكين وعدا س بدراء نصايب
الدرير اآلخر لمد من العمن إل سن تنتجل الملكياة بالكامال للحارؾ
المدترح .وتبدس المعاملة بتكوين دراكة ،وبعادها يحادث بياع وداراء
األسهم بالجيمة السوقية سو بالسعر المتفق عليا فاي وقات الادخول فاي
المشاركة المتنالصة
عجد الدراء .ويكون "البياع والداراء" مساتجبلس عان عجاد الداراكة وال
ينبؽاااي سن يُااانص علياااا فاااي عجاااد الداااراكة ،ألن الدااارير المداااترح
مسااموح لااا فجااح بالوعااد بالدااراء .وماان ؼياار المسااموح بااا سيضااا س
الدخول في عجد كدرح إلتمام عجد وخر.
اجااراءات تأديبيااة تتخااذ ضااد مومااؾ نتيجااة انحرافااا عاان الساالور
المجاارر سو تتخااذ ضااد دااخص مهنااي نتيجااة مخالفتااا لجواعااد الساالور
المهني
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اجراء تأدٌبً

Derivatives

Derivatives Markets

Descending Triangle

Dilution

Diminishing Mushārakah
)(Mushārakah Mutanāqiṣah

Disciplinary action

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

هااي ضاامن منمومااة الجاارارات والجااعاءات التااي عاااد مااا تصاادرها
هيئااة الرقابيااة عل ا سسااواق المااال للمخااالفين لجواعااد ونماام التااداول
واالسااتثمار فااي األوراق الماليااة سااواء كاناات دااركات وساااحة ،او
مساااتثمرين سو سفاااراد مااان المااارخص لهااام بالعمااال مثااال المحللااااين
والمستدارين الماليين.

إجراءات تأدٌبٌة  /جزابٌة،

هو توفير وإتاحة الوصول إل كافة المعلوماات التاي تهام مساتثمرح
سساااواق الماااال فاااي التوقيااات والدقاااة المحلاااوبين ساااواء كانااات تلااار
المعلومات تتعلق باإلفصاح عن المصالح وو بياناات مالياة سو بياناات
ومعلوماااات جوهرياااة سو قااارارات ذات تاااأثير علااا حركاااة وساااعر
األوراق المالية المتداولة

اإلفصاح

مباادس فاااي المحاساابة ي كاااد اإلفصاااح عااان الحجااائق الهاماااة الخاصاااة
بالبيانات المالية إل مستخدمي هذه البيانات

مبدأ اإلفصاح

المعلومااات اإليضاااحية المجدمااة مااع البيانااات الماليااة سااواء فااي دااكل
إيضاحات سو جداول مرفجة سو في صلب البيانات المالية نفسها ،وتعد
جعءا س ال يتجعس من تلر البيانات

إفصاحات البٌانات المالٌة

( )1سعر الفائد عل الجاروض الاذح يفرضاا البنار المركاعح علا
البنور األخرى ( )2سعر الفائد المستخدم في خصم التدفجات النجدية
المستجبلية إل الجيمة الحالية( )3سعر الفائد الذح يفرضا البنر عناد
خصم األوراق التجارية

معدل الخصم

قيمااة التاادفجات النجديااة المسااتجبلية فااي تاااريخ محاادد وتحتسااب الجيمااة
بحريجااة صاااف الجيمااة الحاليااة  present value Netسو معاادل
العائد الداخلي ،وتستخدم في تجييم البدائل االستثمارية

التدفك النمدي المخصوم

Discounted cash flow
)(DCF

حساب مع سمسار يمنحا الحرياة فاي البياع سو الداراء دون الموافجاة
سو المعرفة المسبجة للعميل .بعض العمبلء يضعون حدودا معينة مثل
االستثمار في سسهم من الدرجة األول فجح

حساب خٌاري

Discretionary account

تبر الم سسة التاي تعمال بصافتها مضااربا س بجاعء مان حصاتها مان
األرباااح لصااالح سصااحاب حسااابات االسااتثمار ماان سجاال دعاام دفااع
األرباح المستحجة لهم.

المخاطر التجارٌة المنمولة

هااي وخاار مرحلااة فااي مراحاال اإلتجاااه الصاااعد الااذح ذكرتهااا نمريااة
داو .تتسم هذه المرحلة سن األسعار بهاا تكاون مرتفعاة و مباالػ فيهاا،
سحجام تداول تكاون مرتفعاة للؽاياة .سايكولوجية الجمهاور تكاون فاي
قمة التفا ل ،ترتفع األسهم الصؽير و المتوسحة دون األسهم الجائاد
وتكاااون الجاااو الدااارائية ضاااعيفة وبالتاااالي اإلقتاااراض مااان البناااور
ودركات الوساحة يكون بنسب مبالػ فيها.

مرحلة التصرٌف

هااو عاادم تأكيااد سح ماان م داارات التحلياال الفنااي سو سحجااام التااداول
لحركااة السااعر فتنحاارؾ عاان حركااة السااعر وال تأكاادها ،بمعن ا سنااا
خاابلل اإلتجاااه الصاااعد ترتفااع األسااعار وتحجااق قماام سعلاا وتجاااوم
الم داارات بتحجيااق قماام سقاال ويساام ذلاار انحااراؾ ساالبي .وخاابلل
اإلتجاه الهابح تنخفض األسعار وتحجق قيعان سقل وتحجق الم دارات
قيعان سعل ويسم ذلر انحراؾ إيجابي.

اإلنحراف
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Disciplinary actions

Disclosure

Disclosure principle
Disclosures, financial
statements

Discount rate

Displaced Commercial Risk

Distribution

Divergence

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

توعياع جااعء ماان سرباااح الدااركة الحاليااة سو المتراكمااة علا ساااهمي
الدركة المساهمة بنسابة األساهم المملوكاة لهام .تاوع األربااح عااد
في دكل نجد إال سنها قد توع في دكل سسهم سو ممتلكات

ربح السهم

هو العبلقة ما بين التوعيع عن كل ساهم وساعر الساهم (وفاق معادلاة
حسابية معروفة)

عابد التوزٌع

هي األرباح المتراكمة علا األساهم الممتااع التراكمياة والتاي يجاب
دفعها إل حملاة األساهم عناد اإلعابلن عان توعياع األربااح .ال تمثال
هذه األربااح المتاأخر التعاماا قانونياا علا الداركة إال بعاد اإلعابلن
عنها فجح

أرباح أسهم متأخرة السداد

يتم دفعها باستخدام سصول بدال من النجد

أرباح أسهم عٌنٌة

توعيعات سرباح تدفع عل دكل سسهم بادال مان النجاد ،وتجاوم الداركة
بذلر بهدؾ الحافمة عل النجد ،وتعلن األرباح عاد عل دكل نسابة
من األسهم المملوكة حاليا س

توزٌعات أرباح على شكل أسهم

هو دكل من األدكال الكبلسيكية العاكسة لبلتجاه ،ويأتي هاذا الداكل
بعااد إتجاااه هااابح ،ويتكااون الدااكل بااأن تتحجااق حركااة هبااوح قويااة
مصحوبة بأحجام تاداول كبيار (كاساتمرار لبلتجااه الهاابح الساابق)،
ثاام تتبعهااا حركااة إرتفااا مصااحوبة بأحجااام تااداول سقاال .ثاام تاانخفض
س شكل الماعٌن
األسااعار ماان الجمااة السااابجة وتصاال إل ا نف ا الجااا السااابق تجريب اا
مصحوبة بأحجام تداول ضعيفة لتادل علا ضاعؾ الجاو البيعياة .ثام
تتبعها حركة إرتفا بأحجاام تاداول كبيار وملحوماة وتختارق الجماة
السابجة ألعل .

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Dividend

Dividend yield

Dividends in arrears

Dividends in kind
Dividends, stock

Double Bottom

هو دكل من األدكال الكبلسيكية العاكساة لئلتجااه ،وياأتي بعاد إتجااه
صاااعد ،ويتكااون الدااكل بااأن تتحجااق حركااة صااعود قويااة مصااحوب
بأحجام تداول كبير (كاستمرار لبلتجاه الصااعد الساابق) ،ثام تتبعهاا
حركة إنخفاض مصحوبة بأحجام تداول سقل .ثام ترتفاع األساعار مان
الجا السابق وتصل إل نف الجمة السابجة تجريباا س مصاحوبة بأحجاام
تداول كبير و لكن سقل من اإلرتفا السابق لتدل علا ضاعؾ الجاو
الداارائية .ثاام تتبعهااا حركااة إنخفاااض بأحجااام تااداول كبياار وتختاارق
الجا السابق ألسفل.

شكل الممتٌن

هي سصل كل دراسات التحليل الفني .حيث قام «تدارلع داو» بكتابة
المبادئ األساسية للنمرية في صور سفكار في مجلة الاوول ساتريت
« »Wall street Journalو لم تكن نمرية في ذلر الوقت بعاد.
عام  1922قام «ويليام هاميلتون» بتجميع وتنمايم وصاياؼة مباادئ
داو التااي كتبهااا عل ا ماادار  27عااام و سندااأ مااا نحلااق عليااا اليااوم
«نمرية داو».

نظرٌة داو

Dow Theory

سلسلة من قمم و قيعان سقل من الساابجة لهاا .تادل علا ضاعؾ الجاو
الداارائية بعاادم الوصااول للجماام السااابجة وتاادل علا قااو الجااو البيعيااة
التي تستحيع سن تحجق قيعان سقل جديد .

إتجاه هابط

Downtrend
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Double Top
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المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

خااح اإلتجاااه هااو سدا ماان سدوات التحلياال الفنااي ي ُمهاار لنااا عاويااة سو
معاادل تسااار اإلتجاااه ،وخااح اإلتجاااه الهااابح يااتم رسااما عل ا الجماام
خبلل اإلتجاه الهابح فجح.

خط إتجاه هابط

قيام الدركة كحرؾ رئيسي حال التداول سو قيامها بالتداول نيابة عن
عمبلئها (سهلية الدركة وصبلحياتها)

األهلٌة المزدوجة

Dual capacity

فحص ناف للجهالة

فحص نافى للجهالة

Due diligence

بيااع ساالعة بأقاال ماان سااعرها فااي سااوق المندااأ  -تعارفاات األسااواق
واالقتصاديات عل هذه الماهر في اآلونة األخيار وبصافة خاصاة
في مواد البناء كما في حديد التسليح وؼيرها

اإلغراق السلعً

Dump

هااو بيااع الساالعة فااي األسااواق الخارجيااة بأقاال ماان سااعرها فااي بلااد
المصدر

اإلغراق السلعً

Dumping

Downtrend line

E
هااي سرباااح الدااركة المتاحااة لحاااملي األسااهم العاديااة ،وه ا بمثابااة
م در عل ربحية الدركة وتحتسب بجسامة صاافي األربااح السانوية
عل عدد األسهم الجائمة.

ربحٌة السهم

Earnings per share

معدل ربحية السهم

عابد األرباح

Earnings yield

مجيااا العبلقااة بااين حصااة األسااهم ماان األرباااح إلا السااعر السااوقي
للساهم ،وتسام سيضاا عائاد األربااح  ،earnings yieldوتساتخدم
هذه النسبة عند المفاضلة بين فرص االستثمار المختلفة .هاذا المعادل
هااو عكاا المعاادل المعااروؾ بنساابة السااعر إلاا األرباااح price-
earnings ratio

معدل ربحٌة السهم

هااو وحااد لجيااا سرباااح المندااأ قباال الفوائااد والضاارائب واإلهاابلر
واالستهبلر كنسبة من إجمالي اإليرادات .

هامش الربح لبل الفوابد والضرابب
واإلهبلن واالستهبلن

يعاارؾ االسااتثمار ماان وجهااة النماار االقتصااادية باالسااتثمار الحجيجااي
والااذح يعنااي االنفاااق الرسساامالي الااذح تجااوم بااا المندااأ اإلنتاجيااة /
االقتصااادية علا دااراء األصااول ،مثاال اآلالت والمعاادات والمباااني،
وذلاار السااتخدامها فااي إنتاااج ساالع وخاادمات جديااد سو التوسااع فااي
األندااحة اإلنتاجيااة الجائمااة .فااي حااين يعا ّارؾ االسااتثمار المااالي بأنااا
عملية توميؾ األصول النجدية ،بما في ذلر األصول العينية ،لداراء
سوراق ماليااة محثاال األسااهم والسااندات سو اإلياادا لاادى الم سسااات
المصرفية بهدؾ الحصول عل عائاد ماالي يتمثال بالفائاد المدفوعاة
عل الودائع والسندات سو األرباح الموععاة لحااملي األساهم بماا فاي
ذلر المكاسب الرسسمالية.

االستثمار بمفهومه اإللتصادي والمالً

كاال وضااع سو اتفاااق سو ملكيااة ألسااهم سو حصااص سي اا س كاناات نساابتها
ت ا دح إل ا الااتحكم فااي تعيااين سؼلبيااة سعضاااء مجل ا اإلدار سو فااي
الجرارات الصادر منا سو من الجمعيات العامة للدركة المعنية

السٌطرة الفعلٌة
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Earnings-price ratio

EBITDA margin

Economic and Financial
Investment

Effective Control

المصطلح باللغة العربٌة
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

هاااو الساااوق الاااذح يتمتاااع بحساساااية االساااتجابة لؤلحاااداث ،تصاااريح
سياسااي ،تؽيياار رئااي دااركة ،اتهااام يوجااا لمجلاا إدار دااركة،
وؼيره ،حبعا مع توفر عناصر الدفافية واإلفصاح والنعاهة

سوق كفء

هااي نمريااة باادست عااام  ،1938عناادما وجااد رالااؾ نيلسااون إيليااوت
 Ralph Nelson Elliottسن هناار عبلقاة باين سناوا اإلتجاهاات
التي وصفتها نمرياة داو .ووصاؾ سن الساوق يتحارر فاي موجاات،
هاذه الموجااات لهااا داكلين ( ،)Modesموجااات دافعيااة ()Motive
تتكااون ماان خماا موجااات وموجااات تصااحيحية ()Corrective
تتكون من ثبلث موجات .وهدفا األصلي هو تفساير الحركاة الساابجة
ولي توقع السوق.

موجات إلٌوت

برامن تملر العاملين لبلسهم

برامج تملن العاملٌن لبلسهم

إنفاذ الجوانين والنمم المتعلجة بالتداول واإلصدار ومتابعة محابجتها

التنفٌذ

وفجااا س لساالحة الخاادمات الماليااة  -لناادن فاا ن مفتدااي التنفيااذ هاام ماان
العااااملين بأقساااام الرقاباااة بالسااالحة ،يحاااق لهااام دخاااول الم سساااات
والدااركات التااي تخضااع لرقابااة الساالحة دون إذن سو إدااعار مساابق،
ولهم حق مساءلة سح من العاملين سو تصوير سح من المستندات

مفتشً التنفٌذ

Enforcement Inspectors

إفصاح موسع

إفصاح موسع

Enhanced disclosure

هااو مجيااا للجيمااة اإلجماليااة للدااركة (للمندااأ ) ،وؼالب اا س مااا تُسااتخدم
كبديل سدامل لتحدياد الجيماة الساوقية لؤلساهم .وتحتساب قيماة المنداأ
عل سنها الجيمة السوقية لؤلسهم باإلضافة إل الديون وحصاة األقلياة
واألساااهم الممتااااع  ،محروحاااا س منهاااا مجماااو النجدياااة واساااتثمارات
األوراق المالية.

لٌمة المنشأة

هو السعر الذح يتوافق عليا البائع والدارح لتنفيذ الصفجة

سعر السهم التوازنً )التوافمً(

سعر متكاف

سعر متكافا

( )1وياادع كااذلر الجيمااة الصااافية  .net worthفااي المداارو
الفردح يادع حاق المالار ،سماا فاي الداركات المسااهمة فهاو حجاوق
المساهمين ( )2وقد يكون حامل الحق دائنا س سو مساهما س سو مالكاا س ()3
إنصاؾ ،عدالة وإنصاؾ

) (1الفرق بٌن الموجودات والمطلوبات
) (2أي حك فً موجودات أو حك ملكٌة
أو مطلوب ) (3إنصاف ،عدالة وإنصاف

هي إجمالي سصاول الداركة محروحاا منهاا إجماالي الخصاوم ،وهاي
واحد من المجايي المالياة األكثار دايوعا س التاي يساتخدمها المحللاون
لتحديااد الحالااة الماليااة للدااركة .تمثاال حجااوق الملكيااة الجيمااة الصااافية
للدركة سو المبلػ الذح سايتم إعادتاا للمسااهمين إذا تام تصافية جمياع
سصول الدركة وسداد جميع ديونها.

حموق الملكٌة )حموق المساهمٌن(

عملية مجايضة بين حرفين فيما يتعلق بالتدفق النجادح لم دارين مان
م درات األسهم سو سكثر وذلر نمير نسبة مئوية ياتم االتفااق عليهاا،
يتم التسوية نجدا س (هذه العملية ضمن المعاامبلت المتعاارؾ عليهاا فاي
بورصة لندن)

عملٌة مماٌضة بٌن طرفٌن
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Efficient market

Elliott Wave

Employee stock ownership
programs
Enforcement

Enterprise Value

Equilibrium Price
Equitable price

Equity

Equity

Equity index swap

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

هي سح عجد يثبت الحق المتبجاي فاي سصاول المنداأ بعاد حارح كافاة
إلتعاماتها

أداة حك الملكٌة

وسيلة محاسبية ستخدمها المستثمر الذح يملر بين  %20إل %50
من سسهم الدركة العادية التي تملر حق التصويت ،ويمكان سيضاا سن
تستخدم بدال من حريجة الكلفة عندما تكون نسبة ملكية المساتثمر سقال
ماان  %20لكنااا يملاار تااأثيرا بالؽاا س علا الدااركة .إضااافة إلا ذلاار،
تُستخدم هذه الحريجة بدالس من التوحيد حت ولاو تام اماتبلر سكثار مان
 %50عند وجود سحد المعوقات لعملية الدمن

طرٌمة حموق الملكٌة

هااو سحااد عجااود الخيااارات المرتبحااة باألسااهم والنااي يااتم تااداولها بااين
البائع والمدترح من خبلل دار المجاصة

عمود الخٌارات المرتبطة باألسهم

عملية يتم االتفاق فيها بين الحرفين عل سن يجوم سحدهما ببيع حصتا
من األوراق المالية لآلخر علا سن ياتم تخصايص جاعء إلعاماي مان
هذه العملياة إلعااد داراء سوراق مالياة مسااوية فاي وقات الحاق ياتم
تحديااد سااعره وتاريخااا مساابجا س (هااذه سحااد عمليااات عجااود الخيااارات
اآلجلة المتعارؾ عليها)

مماٌضة بٌن عمود الخٌارات

نسبة تدير إل العبلقة بين المبيعات وحجوق المالكين

دوران الملكٌة

عجد سو سند يود في حياع حارؾ ثالاث وال يسالم للمساتفيد إال عناد
استيفاء دروح معينة

سند معلك

سند دين مود كأمانة

سند ضمانة

سموال موضوعة كوديعة قانونية لحين حدوث سمر معين

أموال موضوعة كودٌعة لانونٌة

حت وقت قريب كان السوق يخاتص بعملياات الادين فجاح سح بداراء
وبياااع الساااندات المالياااة سكثااار مااان األساااهم .إن الكلماااة  Euroهاااي
مصحلح تاريخي يدير إل إصدار ورقة مالية بعملة ؼير عملة البلد
الذح يجيم با المصدر .وسهم سمة مان سامات هاذه األوراق سنهاا تباا
عالمياا سكثاار مماا تبااا داخاال حادود بلااد معاين .كمااا سن هااذه األوراق
يمكن بيعها عل نحو واساع خاارج بلاد إقاماة المساتثمر (المداترح)،
وهااي تصاادر لحاملهااا سح باادون الحاجااة لتسااجيل سسااماء المسااتثمرين
فيها وملكيتها تثبت عندما يبرعها حاملهاا ،كاذلر تادفع الفائاد لحامال
الجساايمة بعااد نععهااا عاان السااند ،وهااذا النااو ماان االسااتثمار يصاالح
ألولئر المستثمرين الذين ال يرؼبون في اإلعبلن عن استثماراتهم

سوق رأسمالً عالمً لبٌع وشراء
األوراق المالٌة

معامل المبادلة سو تكاف المجايضة

معامل المبادلة أو تكافؤ المماٌضة
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة
Equity instrument

Equity method (for
)investments

Equity option

Equity repo

Equity turnover

Escrow

Escrow Bond

Escrow funds

Euromarkets

Exchange factor

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

العمود المتداولة نظامٌا ً لدى بورصات
السلع

Exchange traded

هااي المدااتجات سو عجااود الخيااارات النماميااة التااي يااتم تااداولها فااي
بورصات السلع

المشتمات أو عمود الخٌارات النظامٌة

Exchange traded
)derivatives (ETD

هي صناديق الم درات المتداولاة التاي ياتم تاداولها فاي البورصاات
بموجب سسعار محدد هي في الواقع ناو مان سناوا الصاناديق ذات
الداللة بم درات تداول مثلها مثل سائر األسهم

صنادٌك المؤشرات المتداولة

هي فجاو ساعرية تمهار فاي نهاياة اإلتجااه .يصااحبها سحجاام تاداول
كبياار إل ا متوسااحة .وتُؽح ا خاابلل يااومين إل ا سساابو حيااث سن
السااوق فااي هااذه الحالااة يكااون سُنهاار و ال يسااتحيع اإلسااتمرار فااي
الصعود عل رؼم التفا ل الدديد في حالاة الحركاة الصاعودية سو ال
يستحيع اإلستمرار في الهبوح عل الرؼم من التدا م الدديد.

الفجوة المنهكة

هي إحدى حرق االستهبلر لؤلصول الثابتة المستخدمة في المحاسبة
عل سسا مبدس االستحجاق ،وتستخدم فاي اساتهبلر الحجاول النفحياة
والؽاعية

طرٌمة االستنفاد أو النفاد

صافي الجيمة المحججة من موجود بعينا ،سح سعره في السوق بتاريخ
المركاع الماالي ناقصاا س نفجاات البيااع ،سو فاي حالاة المحلوباات ،المبلااػ
الذح يمكن استخداما لتسويتها سو تحويلها في ذلر التاريخ بعد إضافة
تكلفة الجيام بذلر.

لٌمة الخروج

( )1نجص في المنفعة االقتصادية خبلل الفتر المحاسبية عل دكل
تدفجات صادر سو نفاذ سصول سو عياد في االلتعامات التي ينتن
عنها نجص في حجوق الملكية عدا تلر المتعلجة بالتوعيعات
للمداركين في الملكية
( )2كلفة تدؽيل
( )3نفجة

) (1مصروف
) (2كلفة تشغٌل
) (3نفمة

المصاااريؾ التااي تبج ا ثابتااة سو تجريبااا ثابتااة ساانة بعااد سخاارى مهمااا
اختلااؾ حجاام الحاقااة فااي المندااأ سح مهمااا تؽياار مسااتوى اإلنتاااج سو
المبيعات فيها

مصارٌف ثابتة

كلفة إدار المندأ سو جميع النفجات عدا تلر المتعلجاة بكلفاة البضااعة
المنتجااة سو المباعااة والمبااالػ المنفجااة لعياااد قيمااة الموجااودات .وماان
التعاابير المرادفاة لهاذا التعبيار هايoverhead expenses, :
operating expenses overheads, working
expenses

مصارٌف عامة

لؽة التجارير المالية المرناة التاي تجادم دالالت افصااح عان الداركات
المسااااهمة العاماااة وبحريجاااة موحاااد بحياااث تجااادم افصااااحا متكاااامبل
ومصنفا حسب متحلبات الجهات الرقابية والمعايير الدولية لبلفصاح
الكاماال ،وفااي الوقاات نفسااا ،تساااير متحلبااات اعااداد التجااارير الماليااة
الدولية ، IFRSKوقد عجدت هيئاة األوراق المالياة والسالع الما تمر
األول عل مستوى منحجة  MENAفاي حلاع عاام  2012بالتعااون
مااع منممااة  ، XBRLوتاام االفصاااح التجريبااي ماان خاابلل عاادد ماان
سكبر الدركاتالمدرجة ،والذح سيصبح إلعامياا علا جمياع الداركات
مع حلع العام الجادم

لغة التمارٌر المالٌة المرنة

وهااي عك ا
OTC
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العجااود ؼياار النماميااة سو مااا يساام خااارج المجصااور

Exchange traded funds
)(ETF

Exhaustion Gap

Exhaustion method

Exit Value

Expense

Expenses, fixed

Expenses, general

Extensible business
)reporting language (XBRL
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F
عملية البيع اإلجمالي دون حق الرجو لحسابات العمبلء المدينة في
مندأ إل جهة سخرى (مدترح الدين  ،)the factorوهذا يعني سن
المداااترح يتحمااال كافاااة مخاااااحر الاااديون عناااد تحصااايلها .بعااااض
المصارؾ والبيوتات المالية تدترح الديون ويتم الدراء بخصم عاد
ماان نساابة الاادين لكاال حساااب ،ويجااوم العماابلء بالتسااديد مباداار إل ا
المدترح (بعد إدعارهم بذلر من قبل المندأ البائعة)

تخصٌم

اتفاقيااة إعاااد تكافاال خاصااة بعجااد واحااد (سو جااعء ماان العجااد) الااذح
اكتتبت فيا دركة التكافل.

اتفالٌة إعادة التكافل االختٌاري

( )1مااا هااو صااحيح سو حااق سو عاادل سو معجااول كجولنااا :سااعر عااادل
وقيمااة عادلااة وقاارار عااادل مجنااع ،مجبااول ،جيااد ،حساان ،خااال ماان
األخحاااء ( )2مداارو ( )3معاارض سو سااوق عااام يجااام فااي سوقااات
محاادد سو فااي سيااام العحاال العامااة لؽاارض المتاااجر سو المجايضااة سو
لعرض البضائع

) (1عادل ) (2مشروع ) (3معرض،
سوق

السعر العادل يتحادد فاي ضاوء سصاول الداركة و األربااح الموععاة
عل المسامين باإلضافة ال معدالت النمو المستجبلية و كفاء إدار
الدركة (ما يجب سن تكون عليا قيمة السهم )

سعر عادل

يعنااي فااي (االسااتثمار) مسااتوى ماان الااربح يساامح مندااأ سن تحصاال
عليا بعد تحديده من قبل الجهات الرسمية المس ولة عن تنميم العمل
في حجل النداح العني ،وهذه الجهات الرسمية تضاح معادالت عادلاة
للعائد مبنية عل رؼبة المندأ في خدمة عمبلتها ودفع مجسوم سرباح
مناسااب إل ا حملااة األسااهم والفرائااد إل ا حملااة السااندات واالحتفااام
باحتياحيات للتوسع

معدل عابد عادل

Fair rate of return

يحااادده مناااتن البضااااعة سو باااائعو الجملاااة ماااع باااائعي التجعئاااة منعاااا س
للمنافسااة بياانهم .اتفاااق يعجااد بااين المنااتن وتاااجر التجعئااة بااأن ال يبيااع
األخير منتجات األول بما يجل عن السعر المتفق عليا

سعر البٌع الثابت

Fair trade price (Fair trade
)agreement

الجيمة العادلة لؤلصل وليست الجيمة الدفترية  -مهر في اآلونة اتجااه
قوى نحو تبن الجيمة العادلة في المعامبلت بعض النمار عان الجيماة
الدفترية سو السوقية سح الجيمة الحجيجية لؤلصل دون عياد سو نجصان

المٌمة العادلة لؤلصل

وراء فجهيااة صااادر ماان قباال هيئااة الرقابااة الداارعية تتعلااق بالمسااائل
الدرعية وفق منهجية مناسبة.

الفتاوى

وصاي (علا وصاااية سو إدار م سسااة) بحوعتااا سمااوال علا ساابيل
الوصاية تعود لدخص مستفيد ،ويكون الوصي مس والس عن استثمار
هذه األموال بحريجة صحيحة لمصلحة المستفيد

وصً ،أمٌن ،مؤتمن

Fiduciary

وكيل استثمار  -هو بمثابة فرد سو م سسة لديها سصول لحارؾ وخار
لهااا عليهااا صاابلحيات اتخاااذ الجاارار وبخاصااة فيمااا يتعلااق بالمسااائل
المالية نيابة عن هذا الحرؾ

وكٌل استثمار

Fiduciary
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Factoring

Facultative

Fair

Fair price

Fair value

Fatwā
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قاعد عناية الرجل الحريص او واجب االمانة

لاعدة عناٌة الرجل الحرٌص او واجب
االمانة

المخاحر النادئة من إخفاق الم سسة فاي تأدياة مهامهاا وفاق معاايير
صريحة وضمنية قابلة للتحبيق عل مس ولياتها االستئمانية.

المخاطر االستبمانٌة

في بريحانيا يعني المصحلح دركة سو مصرؾ تجارح يهاتم برعاياة
مصالح الدركات وحملة األسهم فيها سيما في الدركات التي تدترى
بكاملهااا بعملياااة تااادع  .takeoverوفااي الوالياااات المتحاااد  ،فااا ن
العبار تعني المستدار المهني الذح يجدم المدور المالياة ،إن بعاض
المستدارين الماليين يستوفون سجورهم مجحوعة إضافة إلا عمولاة،
واآلخاارون يتجاضااون مبااالػ مجحوعااة وال يجبلااون العمولااة  .كمااا سن
قسااما س ماانهم يعماال مستدااارا س مالي اا س عام اا س (فااي جميااع الحجااول الماليااة)
واآلخرون يختصون بحجول معينة مثل :االستثمار ،التاأمين ،تخحايح
االستثمار في العجارات ،الضرائب ،البورصات ،وحجول سخرى

مستشار مالً )فً المالٌة(

هااو الااذى يجااوم بتجااديم االستدااارات الماليااة لااؤلى حاارؾ وخاار نتيجااة
ستعاب معينة  ،كماا سناا قاد يكاون منداأ مالياة ،سو مصارفية كماا فاي
حالة البنور التجارية حال تجديمها استداارتها للداركات الراؼباة فاي
االستحواذ والدمن.

المستشار المالً

عبااار عااان اساااتخدام وتحويااال المعلوماااات المالياااة إلااا داااكل يتااايح
استخدامها لمراقبة وتجيايم الوضاع الماالي للمنداأ ولتخحايح التمويال
المستجبلي لها ولتحديد حجم النداح ومعدل نموها

التحلٌل المالً

هي المبالػ النجدية الحجيجية المنفجاة علا عناصار اإلنتااج المساتخدمة
إلنتاج كميات معينة من منتوج معين

التكلفة المالٌة )فً المحاسبة(

هي األعمة التي تعصؾ باألسعار وتهادد االقتصااد  -كماا حادث فاي
سعمة عام  ،1929ما يعرؾ بأعمة الكسااد العمايم ،واألعماة المالياة
الحالية في سنة  2008وما تبلها

األزمة المالٌة

Financial crisis

م سسة مالية ،هي الم سسة التي تتول جماع المادخرات مان العاماة
ووضعها في استثمارات سوراق مالية سو ؼيرها من األصول المالية"

مؤسسة مالٌة

Financial institution

هي عبار عن سصول سو منتجات مالية يتم االساتثمار فيهاا قاد تكاون
سسااهم  ،س اندات  ،عجااارات  ،خيااارات  ،عل ا سصاال الحصااول منهااا
عل عائد سو مكاسب رسسمالية في المستجبل المنمور

األدوات المالٌة

Financial instruments

نداااح علاا المسااتوى الم سسااي يضاام بنااور تجاريااة ،وداااركات،
وبنااور ادخااار وؼيرهااا ماان بيااوت التموياال ويضاام سيضااا دااركات
الوساحة المالية في مجال األوراق المالية

الوساطة المالٌة

Financial intermediary

عمليااة توميااؾ المااال فااي سدوات حلااب الثاارو الماليااة (األسااهم،
والسااندات وؼيرهااا) سكثاار ممااا يعنااي االسااتثمار فااي الثاارو نفسااها
(الموجاااودات الحجيجياااة) ،ويااادع كاااذلر االساااتثمار الدخصاااي
personal investment

استثمار مالً
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fiduciary duty law

Fiduciary Risk

Financial adviser

Financial advisor

Financial analysis

Financial cost

Financial investment
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الساااوق التاااي تباااا وتداااترى فيهاااا ر و األماااوال واالئتماااان فاااي
االقتصاااد ،فسااوق النجااد يجاارح فيااا التعاماال بااأدوات الاادين قصااير
األجاال ،وسسااواق رس المااال تتعاماال بااأدوات الاادين وحجااوق الملكيااة
حويلااة األجاال ،وماان سمثلااة األسااواق الماليااة :سااوق األسااهم ،سااوق
السندات ،سوق السلع والبضائع ،سوق النجد (األجنبي والمحلي)

السوق المالٌة

تعرؾ سسواق المال بأنها تلر األسواق المعنية بتسهيل حرح وتداول
(بيع وداراء) األوراق المالياة وسدوات الادين بمختلاؾ سنواعهاا ،مثال
األسااهم والسااندات والصااكور حويلااة وقصااير األجاال ،والمدااتجات
المالية ،وقد يمتد هذا التعريؾ ليدامل سيضاا سساواق السالع والمعاادن
الثمينة وسسواق صرؾ العمبلت .وعاد ماا تنجسام سساواق الماال إلا
ثبلثااة سسااواق رئيسااية وه ا  :سسااواق رس المااال ،سسااواق المدااتجات
المالية ،سسواق النجد.

أسواق المال

بناء وإعداد نماذج لخحاح ومساارات اتخااذ الجارار الماالي بنااء علا
البيانات والمعلومات المالية المعود رفجة هذه النماذج

نماذج لخطط ومسارات اتخاذ المرار
المالً

تسااتخدم السااتخراج م داارات للعبلقااة الرياضااية بااين كميااة معينااة
وكميااة سخاارى ،وهنااار عااد سنااوا ماان النسااب مثاال تلاار التااي تجاايم
السايولة فااي المندااأ  ،قاادر المندااأ علا تسااديد ديونهااا ،العائااد علا
االستثمار ،األداء التدؽيلي ،استؽبلل األصول ،قياسات السوق

النسب المالٌة

نمم ولوائح مالية

نظم ولوابح مالٌة

هااي المواصاافات الصااادر عاان مجل ا الموصاافات المحاساابية وسح
مواصااافات سو إداااتراحات سخااارى يصااادرها المجلااا  ،وقاااد توساااع
نحاقها حاليا حت اصيح صن الضرور التمدي بموجبها عل تحاق
واسع تحت مسم IFRS

مواصفات واشتراطات التمارٌر المالٌة

قدر الدخص "حبيعيا كان سم اعتبارياس" علا الوفااء بكافاة التعاماتاا
الماليااة قصااير وحويلااة األجاال ،وسيضااا قدرتااا علا تجنااب مخاااحر
التعثر المالي التي قد يتعرض لها نتيجة لتؽيار الماروؾ االقتصاادية
الم ثر عل نماذج سعمالا .وتعد المبلء االئتمانية مان سهام المعاايير
المستخدمة من قبل المجرضاين فاي حاال الرؼباة فاي الحصاول علا
التمويل

المبلبة االبتمانٌة

تجرير يحتوح عل المعلومات المالية لمنداأ ماا .إن البياناات المالياة
األساساااية المحلوباااة مااان منداااأ تعمااال علااا سساااا تجاااارح هاااي:
الميعانية العامة ،بيان األرباح والخسائر ،بيان التؽيرات فاي المركاع
المالي ،ويمكن إضافة بيانات مالياة ملحجاة لوصاؾ الحالاة المالياة سو
سداء المندأ .

بٌان مالً )لابمة مالٌة(

الجوائم المالية هي بمثابة الدليل المكتوب عن الوضع المالي للمندأ

الموابم المالٌة

العلم باألحكام الدرعية العملية المستمد من سدلتها التفصيلية.

الفمه
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Financial market

Financial Markets

Financial modeling

Financial ratios

Financial Regulations
Financial reporting
)standards (FRS

Financial Solvency

Financial Statement

Financial statements
Fiqh
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تدع سيضا سانة األعماال  Business yearوهاي الفتار العمنياة
التي يمكن سن تكون سقل من  12داهرا وال تعياد عان ذلار والتاي قاد
تحابق السنة الميبلدياة وقاد ال تحابجهاا .وهاي تبادس مان وقات محابجاة
ومواعنة الساجبلت وحتا المحابجاة والمواعناة التالياة سو هاي الفتار
المؽحا بالتجرير السنوح

السنة المالٌة

تنجسم إل سصول ملموسة وسصول ؼير ملموسة ،سو ماا يحلاق عليهاا
سصااول عينيااة وسخاارى عياار عينيااة ،وبالتااالي تمهاار فااي الميعانيااة
العموميااة للد اركة وفااق هااذا التصاانيؾ فعل ا ساابيل المثااال نجااد سن
األصااول ؼياار الملموسااة هااي "الدااهر " ،و"حجااوق االختاارا " ،و"
العبلمااااة التجاريااااة" .سمااااا األصااااول الملموسااااة سو العينيااااة فهااااي :
األراضي ،العجارات ،المصنع وخحوح االنتاج ،العادد واآلالت ،كماا
يتم استبعاد األصول الثابتة صن حساب األرباح والخسائر بعد انتهاء
ماادتها سو حياتهااا االقتصااادية ،وذلاار باإلحفاااء لمصاااريؾ وتكاااليؾ
األصااول ؼياار الملموسااة ،وعاان حريااق احتساااب معاادالت االهاابلر
(االستهبلر) وتناقص الجيمة بالنملة سألصول الملموسة .مما يذكر سن
هنااار معاادالت محاجيااة قياسااية متعااارؾ عليهااا الحتساااب معاادالت
االساااتهبلر وتنااااقص الجيماااة بالنملاااة لؤلصاااول الملموساااة بأنواعهاااا
المختلفة.

األصول الثابتة

األصل الثابت هو قحعة ملموسة حويلة األجل من الممتلكاات تملكهاا
الدركة وتستخدمها في عملياتهاا لتولياد الادخل .ال يتوقاع سن تساتهلر
الموجودات الثابتة سو تحويلها إل نجد خبلل سانة .وتُعارؾ األصاول
الثابتة بالممتلكات والمندآت والمعادات وي ُداار إليهاا سيضاا باألصاول
الرسساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامالية.
اإلهبلر هو حريجة محاسبية لتخصيص تكلفة األصل الملمو علا
مدى عمره اإلنتاجي .تستهلر الدركات األصاول حويلاة األجال لكال
ماان الضاارائب واألؼااراض المحاساابية .لؤلؼااراض الضااريبة ،يمكاان
للدركات سن تجتحاع تكلفاة األصاول الملموساة التاي تداتريها كنفجاات
تجارياة وماع ذلار ،يجاب علا الداركات سن تساتهلر هاذه األصاول
وفجا لجواعد مصلحة الضرائب التابعة لها.

األصول الثابتة واإلهبلن

Fixed Assets and
Depreciation

تعني العبار الجيمة الدفترية لؤلصول الثابتة التي تستخرج من عملية
حرح االستهبلر المتراكم لها من تكلفتها األصلية

صافً الموجودات الثابتة

Fixed assets, net

المبالػ المستثمر في دراء سصول ثابتة سو سصول ذات حبيعة دائماة
كاألرض والمباني والمعدات تمييعا لاا عان رس الماال المتاداول سو
رس المال العامل

رأس مال ثابت

التكاليؾ التي ال تتأثر بما سيحرس عل حجم الندااح سو حجام اإلنتااج
فاااي المنداااأ خبلفاااا س للتكااااليؾ المتؽيااار  Variable costsمثااال
اإليجار وتكاليؾ اإلنار والتدفئة والصيانة

تكلفة ثابتة

الااذح يااتم الحصااول عليااا ماان سوراق الماليااة تضاامن عنااد إصاادارها
دخبلس ثابتا س لحاملها بصفة خاصة السندات ،بعض األوراق المالية

الدخل الثابت
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Fiscal year

Fixed asset

Fixed capital

Fixed cost

Fixed income
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هاااي األوراق المالياااة ذات العائاااد الثابااات بصااافة خاصاااة الساااندات
وسذونااات الخعانااة العامااة ،وجميعهااا تضاامن عائاادا س ربوي اا س ثابت ااس ،مااع
استحجاق قيمتها عند حلول األجل

األوراق المالٌة ذات العابد الثابت

(التعامااات حويلااة األجاال) ديااون مثبتااة بخدمااة مندااأ فااي سااجبلتها
لصالح دائنيها تسدد لهام بعاد فتارات حويلاة (سكثار مان سانة) ويعتبار
رس المال المساتثمر واالحتياحياات والمخصصاات بمثاباة حساابات
(خصوم) ثابتة كذلر

مطلوبات ثابتة

(( )1تكلفة) هو السعر الجياسي لتجييم نو من سنوا البضاعة (ماواد
سولياااااااة /بضااااااااعة تحااااااات الصااااااانع /بضااااااااعة تاماااااااة الصااااااانع)
( )2السااعر الااذح يجااب سن يحماال بموجااب عجااد بؽااض النماار عاان
تكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااليؾ اإلنتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج
(( )3في االقتصاد) مفهوم اقتصاادح يساتخدم فاي الادوائر الحكومياة
المس ولة عن وضح قاعاد ساعر(ال يسامح قانوناا س سن تاعداد األساعار
عنهااااااااااا) علاااااااااا بعااااااااااض الساااااااااالع والخاااااااااادمات المنممااااااااااة
(( ) 4فااي االسااتثمار) السااعر الااذح توافااق عليااا مصااارؾ االسااتثمار
لبيع إصدارية سندات جديد إل جمهور المستثمرين في اكتتاب عام

سعر محدد

هو دكل من األدكال الكبلسايكية المكملاة لبلتجااه ،فهاو داكل مكمال
لبلتجاااه وال يعك ا اإلتجاااه .يحاادث إرتفا /إنخفاااض حاااد مصااحوب
بأحجام تداول كبيار فاي وقات قليال ،ثام يتحارر فاي نحااق عرضاي
مائاال لئلنخفاض/لئلرتفااا  .وتاانخفض خبللااا سحجااام التااداول بدااكل
ملحااوم ،ال يتعاادى  3سسااابيع ثاام تعاااود األسااعار فااي اإلسااتمرار فااي
اإلتجاه الساابق لهاا .وتكاون الحركاة التاي تلياا تسااوح الحركاة التاي
قبلا.

شكل العلم

نو مستحدث من سنوا الخيارات التي وجدت حل توفيجيا بين كونها
تدار خارج المجصور  OTCوبين كونهاا منتجاا يمكان تداولاا وفاق
سنممة ورقابا البورصة ،إن المياع التاي تكمان فاي عجاود وخياارات
فلك هي سن المتعاملين في هذا النو من العجود يستحيعون االتفااق
وفق بنود تعاقدية مرنة واختيارية بين سحواؾ التعاقد

خٌارات مرنة

يمثااااال رس الماااااال المتاااااداول السااااايولة المتاحاااااة إلدار مدااااارو
رس المال المتداول ع األصول المتداولة  -الخصوم المتداولة

رأسمال متداول )رأسمال عامل(

هو مجيا

يبين التؽير اللحمي في سعر الورقة المالية خبلل فتر التداول

التذبذب

هاااي الجاااو التاااي تحااادث بسااابب الكاااوارث الحبيعياااة والتاااي تخااارج
األحراؾ عن الوفاء بالتعاماتهم

الموى الماهرة

الجيود التي تجرضاها الادول عااد علا تملار األجاناب لؤلساهم وذلار
ألحكاام رقابتهاا علا ملكياة األساهم وحفاماا علا المصاالح الوحنيااة
ولحماية المستثمرين

المٌود المفروضة على ملكٌة األجانب
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Fixed interest securities

Fixed liabilities

Fixed price

Flags and Pennants

Flex options

Floating capital (Working
)Capital
Fluctuation
Force majeure
Foreign ownership
restrictions

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

هااي صاافجة يااتم تسااويتها الحجااا عاان تااواريخ التسااوية العاديااة لساالعة
معينة سو ألدا معينة

تسوٌة مستمبلٌة

Forward

اتفاقية بتاريخ محدد مستجببل  ،لدراء سدا مالية والتي يحل سجلها فاي
موعد الحق مستجببل

اتفالٌة بتارٌخ محدد مستمببل  ،لشراء
أداة مالٌة والتً ٌحل أجلها فً موعد
الحك مستمببل

Forward

تداامل إعااداد التكلفااة المعياريااة والتكاااليؾ والعائاادات المجاادر والنجااد
السائل المحلوب والخحوح البيانية الممهر لنجااح التعاادل والبياناات
المالية المتوقعة والدراسات المتعلجة بها

محاسبة تنبؤٌه

العجود المستجبلية  :دراء سلع سو خيارات بسعر حاضر اآلن عل ان
يااااااااااااااااااااتم التسااااااااااااااااااااليم فااااااااااااااااااااي تاااااااااااااااااااااريخ الحااااااااااااااااااااق
العجاااد المساااتجبلي هاااو عجاااد ياااتم بموجباااا اتفااااق كااال مااان المداااترى
Contract Forward
عل دراء حصاة مان األدوات المالياة سو السالع ويوافاق الباائع علا
البيع وذلر بسعر محدد ولكن عل سن يكون التسليم فاي تااريخ متفاق
عليا ومحدد مستجببل

العمود المستمبلٌة

Forward accounting

Forward contract

ساااااااااااااااوق تباااااااااااااااادل وصااااااااااااااارؾ العمااااااااااااااابلت مساااااااااااااااتجببلس
سعر السالع المساتجبلية :حياث ياتم االتفااق علا الساعر اآلن علا سن
يكاااون التساااليم للسااالع مساااتجببل والاااذح يساااتخدم فاااي حااااالت تاااداول
العماابلت ،األوراق الماليااة والساالع فااي بورصااات الساالع ،ؼالبااا مااا
يكون ذلر مرتبحا بالتسليم العاجل

سعر السلع المستمبلٌة

(فااي التجااار وبورصااة الساالع) يعنااي سااعر ساالعة سو ماااد لتسااليمها
بتاريخ متفق عليا في المستجبل لتمييعه عان الساعر الجاارح سو ساعر
البيع ذح التساليم الفاورح .وإذا كاان الساعر اآلجال سعلا مان الساعر
الجارح فالفرق يحلاق علياا عابلو ( )premiumوإذا كاان العكا
يسم خصما ()discount

سعر التسوٌة المستمبلٌة

يتم باالحتيال المادح لتحجيق منفعة ال يستحجها المتبلعب سو المحتال

التبلعب

حالة ادعاء المادين سناا سفلا وإيهاام األخارين باذلر بؽياة الكاؾ عان
محالبتا بالمبالػ المدين بها لصالحهم

إفبلس احتٌالً

يعرؾ عاد بالنجدية بعد حساب الضرائب ،وهو عبار عن ناتن ربح
التدؽيل منجوصا صنا المصاريؾ الرسسمالية

التدفك النمدي الحر

عروض ودية

عرض استحواذ ودي

التاااااااداول بنااااااااء علااااااا معلوماااااااات ليسااااااات متاحاااااااة للعمااااااابلء
االسااتؽبلل ؼياار الجااانوني ماان قباال السماساار والوسااحاء سو صاانا
السوق ألح معلومات مسبجة من سجل تحجيق منافع دخصية سو منافع
م سسية .التصرفات ؼيار الجانونياة فاي تعاامبلت المداتجات والعجاود
اآلجلة

التداول بناء على معلومات لٌست متاحة
للعمبلء

Front running

من الصعب التصرؾ بها إما لفرض قياود عليهاا سو ألن بيعهاا يعاود
بخسار كبير

موجودات مجمدة

Frozen assets

تصرؾ جوهرح مضر

تصرف جوهري مضر
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Forward market

Forward price

Fraud
Fraudulent bankruptcy
Free cash flow
Friendly takeover offers

Frustrating action

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

تدابير دفاعية في مواجهة عرض دراء ؼير مرحب با

تدابٌر دفاعٌة فى مواجهة عرض شراء
غٌر مرحب به

(فااي المحاساابة) سحااد المبااادئ المحاساابية المتعااارؾ عليهااا والمجبولااة
عموماااا س ويعناااي تجاااديم المعلوماااات المااااهر علااا داااكل إيضااااحات
هامدااية سو مرفجااة بالبيانااات الماليااة ،وهااي تساااهم فااي إيضاااح وفهاام
حجيجة المركع المالي ونتيجة سعمال المندأ لفتر مالية معيناة .يمكان
سن تمهر معلومات تفسيرية تخص صحة المركع المالي للمنداأ فاي
تجرير المدقق

مبدأ اإلفصاح الكامل

محاساابة وكتابااة التجااارير عاان الومااائؾ .وهااي تساااعد فااي محابجااة
األداء التنميمي مع الخحاة لتاأمين وجاود رقاباة بواساحة الميعانياات
التجديرية عل التدؽيل في المندأ

المحاسبة الوظٌفٌة

سواء كانوا دركات متخصصة سو سفراد ف نهم يكونوا مسا ولين عان
اسااتثمار سصااول الصااناديق بحريجااة تعماال علاا تعماايم قيمااة هااذه
األصول .وحت تحجق هذه الصناديق سؼراضها ف نها تتباع سياساات
استراتيجية معينة تجوم من خبلل دراء وبيع األسهم واألدوات المالية
األخرى

مدٌر الصندوق

( ) 1مال مخصص يجصد دعاو ساندات قارض إلحفائهاا قبال تااريخ
استحجاقها سو( )2السترداد سسهم ممتاع مان المسااهمين ودفاع الجيماة
اإلساامية مااع عاابلو لهاام لجاءهااا سو( )3إعاااد تسااديد مبااالػ األمااوال
المداااتركة المساااتثمر  Mutual Fundفاااي داااركات االساااتثمار
مفتوحاااة الرسسااامال عنااادما تصاااف موجاااودات سحاااد المسااااهمين فاااي
الدركة

صندوق إطفاء المروض واألسهم
الممتازة

هااو تحلياال دااركة مااا ماان حيااث م دااراتها الرئيسااية كاألصااول والربحيااة والكفاااء
اإلداريااة إضااافة إلا دراسااة المجومااات الرئيسااية للجحااا الااذح تنتمااي إليااا الدااركة مااع
األخاذ بعاين االعتباار جميااع المتؽيارات االقتصاادية والمالياة الما ثر علا ندااحها الحااالي
والمسااتجبلي ،األماار الااذى ماان دااأنا ون يساااعد فااي تحديااد السااعر األمثاال والعااادل لسااهم
الدركة

التحلٌل األساسً

تميااع عاان كلمااة  Fundالتااي تعنااي صااندوق مااال مخصااص .وفااي
حاااالت معينااة يمكاان سن تاارد الكلمااة بموقااع الجمااع فتعنااي صااناديق
سموال مخصصة

أموال

اتفاقيااات لدااراء سو بيااع مجاادار معااين ماان الساالع سو األدوات الماليااة
بسااعر معااين وبتاااريخ مسااتجبلي محاادد .إن السااعر يندااأ ويتحاادد بااين
المدترح والبائع في موقع البورصة نفساها باساتخدام سسالوب خااص
للمتاااجر بالساالع وؼيرهااا متبااع فااي البورصااات هوسساالوب المنااادا
بصوت عال من قبل الباغ (عن بضااعة وساعرها) والمداترح (عان
رؼبتااا بالدااراء والسااعر الااذح يعرضااا فااي الجاعااة المخصصااة فااي
البورصااة)  .إن هااذه العجااود تلااعم المدااترح بدااراء الساالعة المعنيااة
والبائع ببيعها مالم يتم بيع العجد إل حرؾ ثالث قبل التنفيذ والذح قد
يحدث إذا انتمر المدترح فتر عمتية بهدؾ الحصول علا رباح سو
إليجاؾ خسار

العمود المستمبلٌة

سوق تبرم فيها عجود لدراء سو بيع كمية محدد مان سالعة سو سدوات
مالية بسعر معين بتاريخ مستجبلي محدد

سوق العمود المستمبلٌة
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Frustrating actions or
Self-defense actions

Full disclosure principle

Functional accounting

Fund manager

Fund, redemption

Fundamental Analysis

Funds

)Future (Future contract

Future contract market

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

تم االتفاق عل سعر اآلن عل سن يتم التساليم فاي موعاد متفاق علياا
فيما بعد

العمود اآلجلة

اتفاقيااات تعاقديااة لبيااع سو دااراء سصاال مااالي سو ساالعة فااي المسااتجبل
بسعر محدد مسبجا .وعااد ماا ياتم التعامال بهاذه العجاود فاي األساواق
المالية النمامية

العمود المستمبلٌة

هي السوق المنمماة التاي تاتم فيهاا الصافجات علا سصاول سو سوراق
مالية تنفذ مستجببل بسعر محدد مسبجا وفق وليات وضوابح محدد

سوق العمود المستمبلٌة

حق خيار في عجد مستجبلي

حك خٌار مستمبلً

سعر عجود البيع سو الدراء المستجبلية

سعر عمود البٌع أو الشراء المستمبلٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة
Futures

Futures Contract

Futures Markets

Futures option
Futures price

G
الفجو هي منحجة سعرية عل الرسم البياني لم يحث فيها سح تداول.
فالفجو السعرية ألعل تكون عندما يكون سقل سعر فاي جلساة الياوم
سعل من سعلا ساعر تحجاق فاي الجلساة الساابجة .و الفجاو الساعرية
ألسفل تكون عنادما يكاون سعلا ساعر فاي جلساة الياوم سقال مان سقال
سعر تحجق في الجلسة السابجة.

الفجوات

سنوا مرخصة ومفوضة من وحدات االستثمار بهدؾ االستثمار فاي
المدااتجات إلا سقصا حااد ممكاان بخاابلؾ سنااوا االسااتثمار األخاارى
ولكن جميعها تبج في نحاق إحارات محدد

أنواع مرخصة ومفوضة من وحدات
االستثمار

هي دعو المساهمين بصور دورياة سو كلماا دعات الضارور لاذلر
بهااادؾ حااارح ومناقداااة مختلاااؾ الموضاااوعات ذات الصااالة بندااااح
الدااركة وتبااادل اآلراء بدااأنها وتجااديم المجترحااات وتجياايم سوضاااعها
وبحث توجهاتها وخححها المستجبلية

الجمعٌة العامة

وثيجة ؼالبا ما تكون عل دكل دفتر يمسر من قبال جهاة سو داخص
معين لتسجيل (توثيق) معلومات مهمة مثل سساماء سداخاص ،سمكناة،
سدياء  ،وقائع...إلخ وفاي نهاياة فتار محادد تلخاص المعلوماات فياا
وتنمم فيها بيانات تجدم إل جهات تهتم بها

سجل عام

مجموعااة ماان األعااراؾ والتجاليااد والجواعااد واإلجااراءات التااي تحاادد
الممارسااااات المحاساااابية المتعااااارؾ عليهااااا والمجبولااااة قبوالسعاماااااس،
وتتضمن الخحوح العامة العريضة إضافة إل اإلجراءات التفصيلية

المبادئ المحاسبٌة الممبولة لبوال ً عاما ً
أو المتعارف علٌها
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Gaps

Geared futures and options
fund

General Assembly

General register

Generally accepted
accounting principle
)(GAAP
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المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

هااي عداار معااايير سقرهااا مجل ا التاادقيق التااابع للمعهااد األميركااي
للمحاسبين الجانونيين والتي يجب سن يراعيها المحاسب الجاانوني عناد
تحضيره لتدقيق البيانات المالية للعميل ،وهاي ثابلث فئاات :المعاايير
العامة ،معايير العمل الميداني ،معايير كتابة التجارير

معاٌٌر التدلٌك الممبولة لبوال ً عاما ً

تتضح بصور كبير في تداوالت العجود المستجبلية والخيارات حيث
يتم تسويتها من خبلل مسارات عديد لدى حرؾ واحاد سو سكثار مان
حرؾ يجع كل منها في موقع مختلؾ

المماصة العالمٌة

دهادات االيدا الدولية

شهادات االٌداع الدولٌة

بتحويلهااا ماان مجاارد دااركة خاصااة إل ا دااركة مساااهمة عامااة عاان
حريق االكتتاب العام IPO

هً عملٌة عرض الشركة لبلكتتاب العام

يمكن تعريفها نمريا بأنها الجيمة الحالية لؤلرباح المستجبلية لدركة ما
التي تعيد عل سرباح الدركات األخرى في مجاال عمال ماا ،بعباار
سخااارى هاااي قيماااة اسااام الداااركة وسااامعتها وعبلقاااة عمبلئهاااا معهاااا
وعوامل سخرى رؼم كونها ؼير ملموسة ،وهذه عن داأنها سن تعاعع
مكانتهاااا التنافساااية وقااادرتها علااا تولياااد سربااااح ؼيااار اعتيادياااة فاااي
المستجبل

الشهرة

هااي لجنااة تندااأ ماان قباال مجلاا اإلدار  ،وتتكفاال بحمايااة مصااالح
سصااحاب حساااابات االسااتثمار فاااي المصااارؾ اإلسااابلمية ومصاااالح
المداركين في دركات التكافل.

لجنة الضبط المؤسسً

منح حجوق االكتتاب في سسهم

منح حموق االكتتاب فى اسهم

grant subscription rights

هو إجمالي الجيمة النجدية لكافة السلع والخدمات النهائياة التاي سنتجهاا
االقتصاد خبلل فتر عمنية معينة والتي عاد ما تكون سنة واحد

الناتج المحلً اإلجمالً

Gross Domestic Product
)(GDP

يحلااق التعبياار عل ا سسااهم الدااركات الصااؽير التااي لااي لهااا سااجل
سرباح سابق فهي تجيم عل سساا األربااح المساتجبلية المتوقعاة وباذا
تكون نسب الربحية عالية فيها ،وهي تنمو بمعادالت سسار مان تلار أسهم لابلة لبلرتفاع فً المٌمة )اسهم
التي في الم سسات الدبيهة في نفا الصاناعة ،وهاذه األساهم عالياة نمو(
الخحور ألن األرباح الرسسمالية تتأت من المضاربة فيها خصوصا س
في الدركات الصؽير ذات الصناعة الحديثة.
( ) 1دياان تنداائا جهااة وتضاامن سااداده جهااة سخاارى ،وبعااض هااذه
الضمانات تنصرؾ إل ضمان سصل الدين والفائاد والابعض اآلخار
للفائد فجاح ( ) 2ديان تندائا جهاة فاي مجموعاة داركات مثال داركة
تابعة بضمان الداركة األم سو بضامان داركة تابعاة سخارى فاي نفا
المجموعة
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سند مضمون

Generally accepted
)auditing standards (GAAS

Global clearing

 Global Depositary ReceiptGDR
Going public, Initial Public
Offer

Goodwill

Governance Committee

Growth stock

Guaranteed bond

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

H

خصم من قيمة الورقة المالية ألؼراض احتساب رس

المال الصافي

خصم من لٌمة الورلة المالٌة ألغراض
احتساب رأس المال الصافً

Haircut

مبلػ يجدما اآلمر بالدراء ضمانا س للوفاء بوعده بالدراء ،ويحق للبائع
الرجاو عليااا بمجاادار الضاارر الفعلااي المتمثاال فااي نجااص قيمااة البيااع
للؽير عن التكلفة.

هامش الجدٌة

هو دكل من األداكال الكبلسايكية العاكساة لبلتجااه وياأتي بعاد إتجااه
صااااعد .يتكاااون الكتاااؾ األيسااار لاااا بوجاااود حركاااة صاااعود قوياااة
كاسااتمرار لبلتجاااه الصاااعد ،ثاام تتبعهااا حركااة إنخفاااض .ويتحجااق
الاارس بارتفااا األسااعار ماان الجااا السااابق للكتااؾ األيساار و تحجااق
األسااعار قمااة سعلا ماان الجمااة السااابجة .ثاام تتبعهااا حركااة إنخفاااض و
تخترق الجمة السابجة ألسفل مر س سخرى وتصل إل منحجة قريباة مان
الجا السابق .ويتحجق الكتؾ األيمن بارتفا األسعار مر س سخرى من
منحجااة الاادعم (التااي تاام تجربتهااا ماارتين) ويفداال هااذا اإلرتفااا ماان
الوصول إل الجمة السابجة عند الرس و تبدس األسعار في اإلنخفااض
ماار س سخاارى .ليكتماال الدااكل باااختراق الخااح الااذح يصاال ب اين الجااا
األول و الثاني (خح الرقبة  )neckline -ألسفل.

شكل الرأس و الكتفٌن

هااو نااو ماان الخيااارات متعاادد الماادى (حويلااة وقصااير األجاال)
والمراكع بحيث تمثل جميعهاا ماع األصاول المرتبحاة بهاا توعاا س مان
التحوح ،وإن كان سساليب صناديق التحاوح يتسام بالمؽاامر والساعي
وراء تحجيق سعل العوائد في مل تنكب سعل مستويات المخاحر

التحوط

ماان صااناديق االسااتثمار التااي يتجاض ا مااديرها ستعابااا لجاااء خدماتااا
ويتمتاع بحرياة باتخاااذ اساتراتيجيات اساتثماره متعاادد لتحجياق عوائااد
مجعية  ،كما تتضمن االساتراتيجيات التمويال بالادين ،االساتثمار فاي
األوراق المالية سو في سح سصول سخرى في األسواق

صندوق التحوط

الاادخول فااي صاافجات تهاادؾ إلا الحمايااة ماان تااأثير تذبااذب األسااعار
عل قيم بعض األصول سو االلتعامات

تحوط

Hedging

دفع مال سو عين لحرؾ وخر دون مجابل.

الهبة

Hibah

عندما تجيم األصول بجيمة تجل كثيرا عن قيمتهاا الساوقية ،فا ن الفارق
بين قيمتها السوقية وقيمتها الدفترية يمثل سصوالس سرية

األصول السرٌة

تااداوالت تجااوم علا سسااا متابعااة حركااة الدااراء والبيااع علا ماادى
فترات عمنية دقيجة ،ثم يتم عجد هذه الصفجات لتحجيق سرباح هائلة

تداوالت تموم على أساس متابعة حركة
الشراء والبٌع على مدى فترات زمنٌة
دلٌمة
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Hāmish al-Jiddiyyah

Head and Shoulders
formation

Hedge

Hedge fund

Hidden assets

High frequency trading
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شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

هو سعل سعر وصل إليا السهم خابلل فتار وو فتارات تاداول معيناة
قد تكون يوما سو دهرا سو سنة

أعلى سعر للسهم

تتحجااق عناادما تسااتحيع الجااو الداارائية باااختراق قمااة سااابجة ألعل ا .
وهذه الجمة هي التي تمثل الجو البيعية في األسعار.

لمم أعلً من سابماتها

تتحجااق عناادما تفداال الجااو البيعيااة فااي الوصااول للجااا السااابق (دلياال
عل ضعؾ الجو البيعية) وترتفاع األساعار مان مساتويات سعلا مان
الجا السابق لها (دليل عل قو الجو الدرائية).

لٌعان أعلً من سابماتها

الدااركة التااي تملاار سسااهما س كافيااة تحماال حااق التصااويت فااي دااركة
سخاارى للساايحر عل ا سياساااتها وإدارتهااا .ماان الفوائااد التااي تجنيهااا
الدركة الجابضة )1( :إمكانية السيحر عل حجم عمليات كبير لجااء
ملكية جعئية ( )2فصل وتنويع المخاحر من خبلل الدركات التابعة.

شركة لابضة

استحواذ دركة عل دركة سخرى من نف مجال الصناعة والندااح
بحيث سن الدركة المتولد عنهما تكون ذات قيمة تنافساية سفضال مان
بجاء الدركتين منفصلتين

االستحواذ األفمً

Horizontal acquisition

عروض استحواذ بسعر اكبر من الجيمة premium

العروض العدابٌة

Hostile takeover offers

نجااود واساااتثمارات ساااريعة الااادخول إلااا األساااواق والخاااروج منهاااا
بسرعة سيضاس ،تحدث ؼالبا س هعات اقتصادية في سسواق المال

نمود ساخنة

يبدس من االختيار األمثل ألفضل العناصر البدرية وتوميفها وتأهيلها
وتدريبها للوصول بها إل سعل درجاات األداء والعحااء التنافساي -
سخذت هيئة األوراق المالية والسبع بدولة االماارات العربياة المتحاد
بعمام المبادر في هذا المجال واستحاعت سن تحجق تميعا عل كافاة
المستويات ،مان خابلل بارامن التأهيال والتمكاين الاوميفي والتادريب
محليا وخارجيا لبلرتجاء بمستوى اآلباء إلي درجة الجدار

االستثمار فً رأس المال البشري

عرض مختلح بين اكثر من ادا مالية

عرض مختلط

High Price

Higher highs

Higher lows

Holding company

Hot money

Human capital investment

hybrid offer

I
عجاد يااتم لتأجير/اساتئجار منفعااة موجاودات محاادد لماد متفااق عليهااا
مجابل سجر محدد  .وقد يسبجا وعد ملعم من سحد الحرفين ،وسما عجد
اإلجار فهو ملعم للحرفين.

اإلجارة

عجااد ي ا جر فيااا الم ا جر منفعااة سصاال موصااوؾ فااي الذمااة يساالما
الم ا جر للمسااتأجر السااتيفاء المنفعااة فااي وقاات محاادد فااي المسااتجبل.
ويمكن سن تكون المنفعة (منفعة عين) سو (منفعة خدمة).

اإلجارة الموصوفة فً الذمة
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Ijārah

Ijārah Mawṣūfah fī al)Dhimmah (Forward Lease

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة
عجااد إيجااار مجتاارن بوعااد منفصاال ماان الم ا جر يماانح فيااا المسااتأجر
وعدا س ملعما س بتمليكا الموجودات في نهاية مد اإليجار إماا مان خابلل
درائها بمبلاػ رماعح سو بمبلاػ متفاق علياا سو بالجيماة الساوقية وذلار
من خبلل وعد بالبيع سو بالهبة سو عجد هبة معلجة.

اإلجارة المنتهٌة بالتملٌن

هو استخدام كداؾ الحسااب كادليل إثباات الملكياة ،بينماا ياتم تساجيل
المستثمرين المحتملين في سجل دفترح

استخدام كشف الحساب كدلٌل إثبات
الملكٌة

يجعاال رس المااال ؼياار قاباال للحركااة ،كجولنااا اسااتبدال رس
المتداول برس مال ثابت

المااال

ٌجمد

وذلر للحد من االنتجاال الماادح لاؤلوراق المالياة سو لصاكور الملكياة
عندما يحدث انتجال ملكية ،وعليا ،ف ن كافة تحركات األوراق المالية
المحفومة تمهر حركتها دفتريا س

األوراق المالٌة التً ٌتم االحتفاظ بها
مركزٌا ً

عبلو  /عياد

عبلوة  /زٌادة

( ) 1العياااد فااي التكلفااة نتيجااة تؽياار سحااد العناصاار التااي ت ا ثر فااي
التكلفااااة مثاااال حجاااام اإلنتاااااج سو نمحااااا سو منحجااااة التوعيااااع...إلخ
( )2العيااااد فاااي التكلفاااة الناجماااة عااان اختياااار سساااوب عمااال باااديل
لؤلساليب األخرى

تكلفة متزاٌدة

سحااد معااايير التاادقيق المتعااارؾ عليهااا المجبولااة قبااوالس عاماا س والااوارد
سيض اا س ضاامن معااايير التاادقيق الدوليااة .والتعبياار يعنااي سن المحاسااب
الجانوني (المدقق) يجب سن ال ينحاع وسن يكون محايدا س سواء بالنسابة
للعميل سو سية جهة سخرى في إنجاعه لوميفة التدقيق

استمبللٌة المدلك

العمال المهناي الاذح يجااوم باا المحاساب الجااانوني المساتجل فاي مندااأ
بفحااص المعلومااات المحاساابية والبيانااات الماليااة لهااا لتحديااد ماادى
تحبيق المندأ للممارسات والمبادئ المحاسبية المجبولة قبوالس عاما س

تدلٌك مستمل

المستدارون المستجلون

المستشارون المستملون

الم در الذح ياتم احتساابا وفاق سساعار األساهم لمجموعاة معيناة مان
األسهم المتداولة في البورصة

المؤشر

دااراء سو بيااع ساالة ماان األسااهم المختلفااة والبيااع سو الد اراء الفااورح
لمدتجات م در مرتبحة باألسهم الموجود في السلة

االستفادة من التباٌن فً األسعار

صناديق سو محافم االستثمار التي تستثمر في سحد مكونات الم در

صنادٌك المؤشر

السااندات الماارتبح عائااداتها (الكوبااون) وم داارها األساسااي بم داار
سعر التجعئة ،وبالتالي فان العائد عل هذه السندات يتاأثر باالرتفاا
في حالا التضخم

السندات المرتبطة بالمؤشر

عمليات مجايضة تتم وفجا س التفاقيات معينة ،كما سنهاا تساتند إلا ما ثر
معين سيضا حال إبرام هذه االتفاقيات

عملٌات مماٌضة تتم وفما ً التفالٌات
معٌنة
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Ijārah Muntahiyah bi alTamlīk

Immobilization

Immobilize

Immobilized securities

Increment

Incremental cost

Independence

Independent audit

Independent
Consultants/advisors
Index
Index arbitrage
Index funds

Index linked bonds

Index swap

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

صاناديق تادار مان خابلل برنااامن كومبياوتر معاين يتضامن خحااوات
للتتبع بين مكونات مدخلا ضمن البرنامن

صنادٌك تدار من خبلل برنامج
كومبٌوتر معٌن ٌتضمن خطوات للتتبع
بٌن مكونات مدخله ضمن البرنامج

عائد الريبو المرتبح بم در محدد

عابد الرٌبو المرتبط بمؤشر محدد

مصاريؾ ذات حبيعة عامة مثل كلؾ اإلدار والتوعيع التي ال يمكن
ععوها مبادر إل منتن سو خدمة معينة

مصارٌف غٌر مباشرة

دخص حبيعي  ،االفراد

شخص طبٌعً  ،االفراد

هو مجدار التؽير في المستوى العاام ألساعار السالع والخادمات خابلل
فتاارتين ماان الااعمن ،ويجااا بمجاادار التؽياار فااي الاارقم الجياسااي لسااعر
المستهلر.

التضخم فً األسعار

حرح االوراق المالياة فاي ساوق التاداول ألول مار (الساوق األولاي
لؤلوراق المالية)

طرح االوراق المالٌة فً سوق التداول
ألول مرة

ندر االكتتااب للداركة التاي تحارح سوراق مالياة فاي ساوق التاداول
ألول مر

نشرة االكتتاب للشركة التً تطرح
أوراق مالٌة فً سوق التداول ألول مرة

المعلومااات سو البيانااات ؼياار المعلاان عنهااا للجمهااور والتااي لااو سعلاان
عنها يكون من دأنها التأثير عل سعر سو تداوالت الورقة المالية

المعلومات الداخلٌة

سح دااخص احلااع بحكاام موقعااا عل ا معلومااات سو بيانااات ذات سثاار
جوهرح عن دركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور

المطلع

مخالفااة التااداول باااالحبل بناااء عل ا معلومااات داخليااة ؼياار متاحااة
للجمهور العام

التعامل الداخلً

منممااااة تجااااوم بدااااراء وبيااااع األسااااهم والسااااندات (األوراق الماليااااة
 )securitiesبكميات كبير نسبيا س

مؤسسة استثمار

م سسة لديها مبالػ حائلاة لبلساتثمار فاي األوراق المالياة ،وتساتحوذ
هااذه الم سسااات علاا حصااة األسااد فااي حجاام التعاماال فااي سااوق
األوراق الماليااااة ساااايما فااااي مبااااالػ المعااااامبلت .ماااان سمثااااال هااااذه
الم سساااات ،المصاااارؾ االساااتثمارية ،صاااناديق التجاعاااد والضااامان
االجتماااعي ،دااركات التااأمين ،م سسااات التموياال المدااترر ،نجابااات
العمال...إلخ

مستثمر مؤسسً

الم سسااات التااي تجاادم خاادمات ماليااة إساابلمية ،وتداامل المصااارؾ
اإلساااابلمية ،وم سسااااات التااااأمين التكااااافلي ،والنوافااااذ اإلساااابلمية،
وصناديق االستثمار الجماعي اإلسبلمية.

مؤسسات الخدمات المالٌة اإلسبلمٌة

هي عبار عن سذونات الخعانة ،الصكور ،السندات

األداة المالٌة
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Index tracking funds

Indexed repo
Indirect expenses
Individuals

Inflation

)Initial public offering (IPO
Initial public offering
disclosure document

Inside Information

Insider

Insider dealing
Institution, investment

Institutional investor

Institutions Offering
Islamic Financial Services
)(IIFS
Instrument

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة
األصااال ؼيااار الملماااو هاااو سصااال ؼيااار حبيعاااي مثااال التاااراخيص
والملكية الفكرية للدركات ،بما في ذلر البنود مثل براءات االخترا
والعبلماااات التجارياااة وحجاااوق التاااأليؾ والندااار والداااهر والعبلماااة
التجاريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة.
االستهبلر (اإلحفاء) هو استهبلر النفجات الرسسامالية لؤلصاول ؼيار
الملموسة عل مدى فتار محادد (عااد تكاون مادى العمار اإلنتااجي
لؤلصل) لؤلؼراض الضريبية والمحاسبية.

األصول غٌر الملموسة واالستهبلن
)اإلطفاء(

(حاسااوب) نااو ماان خدمااة التلفااون الرقميااة ،ويمكاان لخحااوح هااذه
الداابكة ارسااال البيانااات الرقميااة وكااذلر الصااوت باادون مااودم ،وقااد
بدست هذه الخدمة في الواليات المتحد في عام  1988وقد تحال فاي
النهاية محل خدمة التلفون التجليدية

شبكة رلمٌة للخدمات المتكاملة

عبار عن سعر الفائد الاذح تجارض المصاارؾ بموجباا المصاارؾ
األخرى

فابدة المروض بٌن البنون

سعر الفائد التي تتعامل با البناور فيماا بينهاا فيماا يخاتص باإليادا ،
كما سن عمليات االقتراض تعتمد عل هذا السعر سيضا س

سعر الفابدة التً تتعامل به البنون فٌما
بٌنها فٌما ٌختص باإلٌداع ،كما أن
عملٌات االلتراض تعتمد على هذا السعر
أٌضا ً

هااي المبلااػ الااذح يدفعااا المجترضااون إلا المجرضااين كتعااويض عاان
اسااتخدام سمااوالهم لتموياال االسااتثمار بمختلااؾ سنواعااا سو االسااتهبلر
الخاااص ،وتمثاال الفائااد المدفوعااة تكلفااة الفرصااة البديلااة للمجرضااين
نمياار عاادم اسااتخدام سمااوالهم فااي الوقاات الحاضاار وتحملهاام مخاااحر
إقراض األموال

الفابدة

هً مؤسسات أو أفراد تموم بتلمً
هي م سسات سو سفاراد تجاوم بتلجاي الجاراض سو الودائاع وتجاوم سيضاا س المراض أو الودابع وتموم أٌضا ً بعملٌات
بعمليااااات االقتااااراض ،كمااااا تجااااوم هااااذه الم سسااااات سيضااااا س بتجااااديم االلتراض ،كما تموم هذه المؤسسات
أٌضا ً بتمدٌم االستشارات وأعمال
االستدارات وسعمال الوساحة لدى الجهات الرقابية
الوساطة لدى الجهات الرلابٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Intangibles and
Amortization

Integrated services digital
)network (ISDN
Interbank offered rate
)(IBOR

Interbank rate - libor, libid,
euribor

Interest

Intermediary

عبار عن وليات وإجراءات تدقيجية ينفذها المدقجون الداخليون والتاي
تركع عل تحبيق سياسات اإلدار والتحجاق مان وجاود سنمماة جياد
للرقابة الداخلية والكدؾ عن سوء استعمال األموال

التدلٌك الداخلً

مومؾ في المندأ ينفذ فيها سعمال التدقيق الداخلي ،فهو يعمال علا
نحو مستجل عن قسم الحسابات وبجية األقسام ،ويركع عل الفعالياات
المالية والتدؽيلية في المندأ

مدلك داخلً

Internal auditor

الرقابة الداخلية

الرلابة الداخلٌة

Internal control

يحوره مدؽل التكافل لتحليل الوضع العام
نمام قيا المخاحر الذح ّ
للمخاحر ،وتجدير المخاحر لتحديد رس المال االقتصاادح المحلاوب
لمجابلة تلر المخاحر.

النموذج الداخلً )التكافل(

معدل الخصم الذح تكون عنده قيمة صافي االستثمار الحالية صفر

معدل الخصم الذي تكون عنده لٌمة
صافً االستثمار الحالٌة صفر
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Internal auditing

)Internal Model (Takāful

)Internal rate of return (IRR

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة
International depository
)receipts (IDRs

دهادات االيدا الدولية

شهادات االٌداع الدولٌة

( )1المواد األولية سو البضاعة الجاهع سو تحت التداؽيل المملوكاة،
ساااااواء كانااااات فاااااي المخاااااعن سو فاااااي الحرياااااق سو لااااادى الؽيااااار
( )2عملياااة تساااجيل عاااد البضااااعة فعااابلس ومعرفاااة كميتهاااا الحجيجياااة
للتوصل إل قيمتها التي تعتمد في قائمة المركع المالي للمندأ

) (1البضاعة
) (2جرد البضاعة

هو دكل من األداكال الكبلسايكية العاكساة لبلتجااه وياأتي بعاد إتجااه
هابح .يتكون الكتؾ األيسر لا بوجود حركاة هباوح قوياة كاساتمرار
لبلتجاه الهاابح ،ثام تتبعهاا حركاة إرتفاا  .ويتحجاق الارس بانخفااض
األسعار من الجمة الساابجة للكتاؾ األيسار و تحجاق األساعار قاا سقال
ماان الجااا السااابق .ثاام تتبعهااا حركااة إرتفااا وتختاارق الجااا السااابق
ألعل ا ماار س سخاارى وتصاال إلاا منحجااة قريبااة ماان الجمااة السااابجة.
ويتحجق الكتؾ األيمن بانخفاض األسعار مان منحجاة المجاوماة (التاي
تم تجربتهاا مارتين) ويفدال هاذا اإلنخفااض مان الوصاول إلا الجاا
السابق عند الرس و تبدس األسعار في اإلرتفاا مار س سخارى ليكتمال
الدكل بااختراق الخاح الاذح يصال باين الجماة األولا و الثانياة (خاح
الرقبة  )neckline -ألعل .

الرأس و الكتفٌن المملوبة

يستثمر ،يومؾ ماالس

ٌستثمرٌ ،وظف ماال ً

االسااتثمار فااي الساالع الرسساامالية (مثاال موجااودات جديااد كالمصااانع
والمكائن والمعدات ووسائل النجل المحلوبة إلنتاج بضائع سخرى)

الرأسمال المستثمر

هاي إمااا سن تاادير محااافم اسااتثماره ماان خاابلل وليااة االختيااار (بمعنا
دركة اختيارية لديها سالحة االختياار) سو داركة قاد قبلات المسائولية
عن االستثمار صفة دائمة للتوجيا عل مكونات الحساب او المحفمة
(صندوق استثمار)

شركة إدارة استثمارات نٌابة عن
العمبلء

هااو التحجيااق الااذى تجريااا الساالحة الرقابيااة مااع احااد الدااركات سو
الجهات الت تدرؾ عليها ف حال ارتكاب احدى المخالفاات ،حياث
تجوم إدار الرقابة بأجراء التحجيق ف الواقعة تمهيدا لتوقيع العجوباة
عليها

التحمٌك

( )1فعاال االسااتثمار باسااتخدام األمااوال للحصااول علاا اإليااراد سو
األرباااح ( )2النجااود المسااتثمر ( )3سوراق ماليااة معينااة ()4عمليااة
داراء األوراق المالياة واقااراض األماوال إلا المصاارؾ وجمعيااات
البناء...إلخ للحصول عل إيراد من الفائد سو سرباح األسهم

استثمار ،توظٌف المال

حساب إجمالي موجود فاي األساتاذ العاام لجمياع سناوا االساتثمارات
الموجود في المحفمة االستثمارية في حوع الدركة المستثمر

حساب استثمار

Investment account

مستداار ماالي متخصاص فاي تجاديم التوصايات والمداور فاي إدار
الحافم االستثمارية للعمبلء

مستشار استثمار

Investment advisor
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Inventory

Inverted Head and
Shoulders

Invest
Invested capital

Investement manager

Investigation

Investment

شرح المصطلح باللغة العربٌة
عمل التنب ات عن سسعار األسهم

المصطلح باللغة العربٌة
تحلٌل استثمار

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Investment analysis

م سسااة ماليااة تدااترح األسااهم سو السااندات جميعهااا سو بعضااها ماان
الدركة التي تصدرها وتبيعها للمستثمرين بالتجعئة سو الجملة ،كذلر
س بنن استثمار
تعمل سحيانا س كمستداار فاي عملياات التمويال واألماور المالياة عموماا
وترتيب عمليات الدمن وإعاد التنميم في الدركات

)Investment bank (er

هي قسم الخدمات المصارفية المتعلجاة بتكاوين رس الماال للداركات
والحكومااات والكيانااات األخاارى حيااث يااتم تااأمين السااندات واألسااهم
الجديد لجميع سناوا الداركات ،والمسااعد فاي بياع األوراق المالياة
وتسهيل عمليات االندماج واالستحواذ وإعاد التنميم والوساحة لكال
من الم سسات والمستثمرين من الجحا الخاص .بصفة عامة ،تعتبر
بنور االستثمار مستدارا س ماليا س للدركات.

بنون االستثمار

Investment Banking

صاانؾ خاااص ماان الااوكبلء يكلااؾ ماان قباال المسااتثمر بدااراء سو بيااع
استثمارات يعينها المستثمر مجابل عمولاة خاصاة (سمسار ) تحتساب
كنسبة مئوية من قيمة االستثمارات المدترا سو المباعة

سمسار استثمار

Investment broker

األمااااوال المهيئااااة لبلسااااتثمار بدااااراء سوراق ماليااااة (مثاااال األسااااهم
والسندات) سو دراء العجارات سو اإلقراض للؽير

رأس مال استثمار

Investment capital

دهاد تثبت سن حاملها يملر اساتثمارا س فاي جمعياات ادخاار وقاروض
مبينة مجدار النجد المستثمر ،وهذه الدهادات ال تمنح سصحابها حجاوق
التصويت وال تتضمن مس ولية حملاة األساهم ،وتادع كاذلر داهاد
رس المال المتبادل mutual capital certificate

شهادة استثمار

دااركات تجااوم باسااتثمار األمااوال المجمعااة للمسااتثمرين الصااؽار فااي
األوراق الماليااة المبلئمااة ألهاادافها االسااتثمارية المبينااة ،وهااي تجاادم
إمكانياااات متنوعاااة ومتخصصاااة لهااا الء المساااتثمرين سفضااال مااان
اإلمكانيات التي يمتلكونها هم بصور فردية مثل تدكيلة متنوعة مان
االستثمارات والسيولة والخدمات اإلدارية المتنوعة

شركات استثمار

Investment companies

دااخص اعتبااارح ماارخص لااا ماان الهيئااة لمعاولااة نداااح المراقبااة
واإلدراؾ عل سنممة االستثمار الجماعي

مرالب االستثمار

Investment Controller

عملية توعياع األصاول النجدياة علا سناوا متعادد مان االساتثمارات
مثاال األوراق الماليااة والعجااار والودائااع وذلاار بهاادؾ تجلياال مخاااحر
االستثمار .وبذا ت الحريجة يعمد المستثمر عااد إلا تنوياع محفمتاا
من األوراق المالياة مان خابلل االساتثمار فاي سساهم داركات متعادد
وضمن قحاعات مختلفة تدمل عل سبيل المثال البنور واالتصاالت
والتأمين والعجار والصناعة والخدمات المالية

تنوٌع االستثمارات
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Investment certificate

Investment Diversification

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

المجموعاة الكليااة لبلساتثمارات العائااد إلا مسااتثمر سو المحاتفم بهااا
لاادى م سسااة ماليااة مثاال المصااارؾ ،دااركات االسااتثمار ،الوسااحاء
الماااليون ومااا سداابا إلدارتهااا وتنميتهااا لجاااء عمااوالت وستعاااب يتفااق
عليها.

محفظة استثمار

Investment portfolio

الدااخص الااذى توكاال إليااا مهمااة إدار المحااافم االسااتثمارية بالنيابااة
عن العمبلء سو لصالح العمبلء سو لصالح الدركة التي يعمل بها

مدٌر محفظة االستثمار

Investment Portfolio
Manager

المبلااػ الااذح يخصااص ماان سرباااح سصااحاب حسااابات االسااتثمار بعااد
اقتحا حصة المضارب من سجل توفير الوقاية من خسائر االستثمار
المستجبلية التي يمكن سن يتعرض لها سصحاب حسابات االستثمار.

احتٌاطً مخاطر االستثمار

هي سحاد ناوعين سساسايين مان سناوا داركات االساتثمار التاي تادع
كااذلر الدااركات ذات الحاارؾ المساادود  closed endالتااي لااديها
عدد ثابت من األسهم للبيع والدراء ،تمييعا س لهاا عان الناو األساساي
اآلخر من دركات االساتثمار المساما ذات الحارؾ الفتاوح open
end

شركة استثمار

Investment trust

تخاتص بندااحات داراء وبياع واسااتحواذ علا األساهم ،الفارق بينهااا
وبااين الوحااادات االساااتثمارية سن المسااتثمرين ال يتلجاااون نصااايبا فاااي
األرباح التي تحججها الدركات

شركة استثمارات

Investment Trust
(Company) ITC

سمناء االستثمار

أمناء االستثمار

حسب ما ورد في الماد  86من قانون االستثمارات بسلحة الخدمات
المالية في المملكة المتحد المتعلجة بتنميم االستثمارات مثل  :األسهم
 ،السندات  ،الخيارات  ،العجود المستجبلية  ،وبوليصات التأمين علا
الحيا  ،وصناديق التجاعد

االستثمارات

المباااالػ المصاااروفة مااان قبااال الحكوماااة فاااي إندااااء مسااااكن وحااارق
ومستداااافيات جديااااد ...إلخ ،سو ماااان قباااال الجحااااا الخاااااص (سفااااراد
ودااااااركات) علاااااا سبنيااااااة جديااااااد وبناااااااء الساااااافن والحااااااائرات
والمركبات...إلخ ،وكلها سلع رسسمالية وليست سلعا س استهبلكية

استثمارات ثابتة

تعنااي الكلمااة عموماا س دخصاا س يومااؾ سموالااا فااي دااراء سوراق ماليااة
 securitiesوممتلكااات سخاارى ،إمااا بهاادؾ االسااتفاد ماان سرباحهااا
وفوائدها سو بهدؾ ارتفا قيمتها عل المادى البعياد ،سو بهادؾ بساح
السيحر عل الدركة المستثمر فيها

مستثمر

اتفاقات او تعهدات ؼير قابلا لئللؽاء

اتفالات او تعهدات غٌر لابله لئللغاء

ائتمان ال يمكن تؽييره سو إلؽا ه من قبال الداخص الاذح سنداأه بادون
موافجة المستفيد

ابتمان غٌر لابل لئللغاء
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Investment Risk Reserve
)(IRR

Investment trustees

Investments

Investments, fixed

Investor

irrevocable commitments

Irrevocable trust

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

يجصااد بهااا سيااة باارامن ماليااة مهيكلااة وبدااكل سساسااي وفج اا س للمعااايير
اآلتيااة(:س) قيااام المسااتثمرين بوضااع مساااهماتهم ماان رس المااال فااي
صندوق( ،ساواء كاان الصاندوق كياناا س قانونياا س مساتجبلس سو تام تأسيساا
وفااق ترتيبااات تعاقديااة) ،وذلاار باالكتتاااب فااي وحاادات سو سسااهم ذات
قيماة متسااوية .وتدااكل هاذه الوحادات سو األسااهم فاي الحجيجاة حجااوق
ملكيااة لموجااودات الصااندوق ؼياار الجابلااة للتجساايم (ويمكاان سن تكااون
موجاااودات مالياااة سو ؼيااار مالياااة) ،وتااا دح إلااا نداااوء الحاااق فاااي
المداااااركة فااااي األرباااااح سو تحماااال الخسااااائر الناتجااااة عاااان تلاااار
الموجااودات .وسااواء كاناات باارامن االسااتثمار الجماااعي اإلساابلمي
ومولتهاا سو ؼيرهاا ،فا ن مسا وليتها
تديرها الم سسات التاي سسساتها ّ
منفصلة من ناحية الذمة المالية تجاه تلر الم سسات (سح لها حبيعتها
المساااتجلة فيماااا يتعلاااق باااالموجودات والمحلوباااات) ،ولكااان باساااتثناء
الصاااكور(.ب) تأساااي الصاااندوق وإدارتاااا وفجاااا س ألحكاااام الداااريعة
ومبادئها.

برامج االستثمار الجماعً اإلسبلمً

جعء من م سسة مالياة تجليدياة (قاد تكاون فرعاا س سو وحاد مخصصاة
لهاااذه الم سساااة) تجااادم كااابلس مااان إدار الماااال (حساااابات االساااتثمار)
والتمويل واالستثمار المتوافق مع سحكام الدريعة مع االلتاعام بفصال
األموال .سو تجدم خدمات تأمين تكافلي سو إعاد التكافل.

النافذة اإلسبلمٌة

هااي عمليااة حاارح سوراق ماليااة ماان قباال الجهااة المصاادر (حكومااة،
دركات حكومية ،دركات قائمة سو حديثة التأساي ) وذلار لبلكتتااب
بها عبر السوق األولي "اسوق اإلصدارات واالكتتابات الجديد "

إصدار

دخص مرخص لا بمعاولة نداح وكيل اكتتاب

مدٌر االصدار

األوراق الماليااة سو السااندات التااي يااتم بيعهااا ماان قباال الم سسااات /
جهات حكومية (المصدرين عموما)

األوراق المالٌة أو السندات التً ٌتم
إصدارها

تصاادر الدااركات سحيان اا س سسااهما س سو سااندات بجيمااة سعل ا ماان قيمتهااا
االساامية ،والفاارق يساام عاابلو إصاادار  ،premiumوتمهاار مااع
حجوق المساهمين في الميعانية العمومية

إصدار ٌفوق السعر اإلسمً

تصاادر الدااركات سحيانااا س سسااهما بأقاال ماان الجيمااة اإلساامية لتدااجيع
اإلكتتاب بهاا بالكامال لحاجتهاا الماساة إلا السايولة ،سو ساندات بأقال
من الجيمة اإلسمية عندما يكون سعر الفائد عل السند سقل من السعر
السائد في السوق ،وتحدث هذه الحالة عندما تواجا الدركة مصاعب
مالية وتكون للسندات فتر استحجاق حويلة

إصدار بخصم

تكاليؾ اإلصدار

تكالٌف اإلصدار

Issue costs

سعر اإلصدار

سعر اإلصدار

Issue price
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Islamic Collective
)Investment Scheme (ICIS

Islamic Window

Issuance

Issuance Manager

Issue

Issue above par

Issue at a discount

شرح المصطلح باللغة العربٌة
الجعء المحروح لبلكتتااب مان سساهم الداركة مان سصال رس
الصرح با

المصطلح باللغة العربٌة
الماال

إصدار جار

سعر االكتتاب ،وال يكون بالضرور مسااويا للجيماة اإلسامية لؤلساهم
المكتتب بها ،إذ قد يكون سقل منها سو سعل منها

سعر اإلصدار

تصااادر بعاااض الداااركات سوراقاااا س مالياااة وعليهاااا قياااود مثااال حصااار
االكتتااااب بهاااا علااا المسااااهمين الجااادام فجاااح ماااثبل عناااد رساااملة
االحتياحيات سو يرد التجييد عل دكل اقتصار االكتتاب علا صاؽار
المساااهمين سو عنااد حااد سعلا لكميااة األسااهم سو السااندات التااي يمكاان
لمساهم االكتتاب بها

إصدار ممٌد

رس الماااال المصااارح ب صاااداره مجابااال االكتتااااب النجااادح سو مجابااال
خدمات قادمت للداركة سو لجااء سح ممتلكاات سخارى .ويتضامن رس
المااال المصااادر كاااذلر سساااهم خعينااة سعياااد امتبلكهاااا treasury
 ،stockوهي قد تعرض للبيع مر سخرى سو تلؽ

رأس مال المصدر

رس

المال المصدر وقد يختلؾ عن رس

المال المرخص با

رأس المال المصدر

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Issue, current

Issue, rate of

Issue, restricted

Issued capital

Issued share capital

الجهة (التي تصدر سوراقا س مالية)

المصدر

مخااااحر اإلعساااار نتيجاااة قياااام داااركة باااامتبلر سوراق مالياااة مديناااة
صادر عن م سسة سخرى

مخاطر المصدر

العمليات التي تتخذها جهة ما إلصدار سوراق مالية مدينة (سندات)

العملٌات التً تتخذها جهة ما إلصدار
أوراق مالٌة مدٌنة )سندات(

وكيل االكتتاب قد يكون بنكا س عل سبيل المثال

وكٌل االكتتاب

المصااارؾ الاااذح توكلاااا الداااركة ليناااوب عنهاااا فاااي عملياااة اكتتااااب
المساااهمين باااألوراق الماليااة التااي تحرحهااا لبلكتتاااب لجاااء سجااور سو
عموالت يتفق عليها

مصرف اإلصدار

الجهة التي تجوم بعملية تسهيل إصدار األوراق المالية

دار اإلصدار

Issuing house

المكااان الخاااص فااي بنايااة الدااركة سو فااي مصاارؾ اإلصاادار الااذح
يتوجااا إليااا المسااتثمرون لئلكتتاااب بأسااهمها سو ساانداتها المحروحااة
لئلكتتاب

مكتب اإلصدار

Issuing office

بيع موجود محدد المواصفات يلتعم البائع بتصنيعا/إندائا بماواد مان
عنده ،وتسليما في موعد معين مجابل ثمن محدد يدفع دفعة واحاد سو
عل سقساح معلومة.

االستصناع

46

Issuer
Issuer risk

Issuing

Issuing agent

Issuing bank

Istiṣnāʻ

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

J
( )1حساب في مصارؾ يمهار ب سام اثناين سو سكثار مان األداخاص
وؼالبا س العوج والعوجة ،وسح منهم سو جميعهم يتعين سن يملر الجادر
عل ا إدار الحساااب إمااا منفااردا س سو مجتمع اا س ( )2فااي سااوق األوراق
المالياة يعناي مجموعاة سساهم مملوكااة مان دخصاين سو سكثار سو عااد
مندآت ( )3في المحاسبة يعني حسابا س من حسابات التعامل التجاارح
باسام مدارو مداترر  Joint Ventureيعاود إلا اثناين سو سكثار
من األدخاص سو الدركات ويمول من قبلهم

حساب مشترن

( )1في بريحانيا ،دكل من المنممات يدع دركة مساهمة محدود
يكون فيهاا رس الماال مجساما س إلا سساهم ذات قيماة إسامية منخفضاة
لكااي تساامح ألكبااار عاادد ماان المساااتثمرين المساااهمة فيهااا ،وتكاااون
مس ا ولية المساااهمين فيهااا بجاادر قيمااة األسااهم التااي ساااهموا بهااا فااي
رسساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامال الدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااركة
( )2في الواليات المتحد  ،يعني التعبير دركة فيها رس المال مجسم
إل ا سسااهم لكاان مس ا ولية سعضااائها ؼياار محاادد كمااا فااي دااركات
التضامن

شركة مساهمة محدودة

سحيانا س يحلق عليها ضمنا س عل الدركة المساهمة العامة

شركة مساهمة

تعبير يستخدم في اللؽاة العامياة (الدارجاة) ويعناي ساندات ذات عائاد
مرتفااااع تصاااانؾ فااااي األسااااواق الماليااااة (بواسااااحة م داااار 500
 Poor’s & Standardلؤلرقاااام الجياساااية) بدرجاااة  BBسو B +
وتصدرها عاد دركات صؽير سو نادئة سو دركات لي لها ساجل
سابق في البورصة

سندات ذات تصنٌف متدنً

Junk bonds

( ) 1ساااااااااااااااااااااااااااالحة ،اختصاااااااااااااااااااااااااااااص ،صاااااااااااااااااااااااااااابلحية
( )2الحدود التي تمار ضمنها السلحة سو الصبلحية لجهة معينة

) (1سلطة ،اختصاص ،صبلحٌة
) (2الحدود التً تمارس ضمنها
السلطة أو الصبلحٌة لجهة معٌنة

Jurisdiction

Joint account

Joint stock association

Joint stock company

L
هي م درات حساابية محساوبة مان األساعار توضاح قاو سو ضاعؾ
بمنمااور مختلااؾ عاان األسااعار نفسااها .الم داارات التابعااة لبلتجاااه
م داارات تتحاارر فااي إتجاهااات ولااي لهااا حاادود وال تسااتخدم فااي
اإلتجاهات العرضية .وهي دائما س تتأخر عن األسعار وتكون إداراتها
مهمة وم كد لحركة األسعار.

المؤشرات التابعة

مخاحر التعرض الكبير

مخاطر التعرض الكبٌرة

الدرو او البدء في العرض

الشروع أو البدء فً العرض

مال مكتسب من حرق ؼير مداروعة :مخادرات  -سارقة  -ؼيرهاا،
ولكنا يبدو وكأنا مال مكتسب بحرق مدروعا بعد ضخا ف البنور

المال المغسول
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Lagging Indicators

Large exposure risk
Launch an offer,
commencement of a tender
offer
Laundering money

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

هي م درات حسابية محسوبة من األساعار وتوضاح قاو سو ضاعؾ
محتمل ؼير واضح في حركة األسعار .وهاي م دارات مان الممكان
سن تتحرر في إتجاهات ومن الممكن سن تكون متذبذبة (تتحرر حول
محااااور ينتصاااافها) .وماااان الممكاااان إسااااتخدامها فااااي جميااااع سنااااوا
اإلتجاهاااات .وإداااارات هاااذه الم دااارات فاااي معمااام الوقااات تسااابق
األسعار ولكن من الممكن سن تكون في بعض األحيان خادعة.

المؤشرات المٌادٌة

( ) 1عجد ياتم بموجباا مانح حاق اساتعمال موجاودات مان قبال المالار
وياااااااادع الماااااااا جر ( ) lessorإلاااااااا حاااااااارؾ ثااااااااان ياااااااادع
المستأجر( )lesseeمجابل دفعات إيجاار .وهناار نوعاان مان عجاود
اإليجار ،األول هاو عجاد إيجاار رسسامالي  capital leaseوالثااني
عجاااد إيجاااار تداااؽيلي  )2( operating leaseماااد ايجاااار ()3
ي جر ،يستأجر

) (1عمد اٌجار أو استبجار ) (2مدة
اٌجار )ٌ (3ؤجرٌ ،ستأجر

المخاحر المتعلجاة باآلثاار الجانونياة والتنميمياة النادائة عان األنداحة
التدؽيلية للم سسة وتعامبلتهاا ماع سصاحاب المصالحة فيهاا ،بماا فاي
ذلاار احتماليااة حاادوث نتيجااة ساالبية للخبلفااات الجانونيااة سو صااعوبات
تعاقديااة والتااداعيات المترتبااة علا اإلخفاااق فااي االلتااعام بالمتحلبااات
الجانونية والرقابية التي تخضع لها الم سسة.

المخاطر المانونٌة ومخاطر عدم االلتزام

رس الماااال المصااارح للداااركة سن تصااادره اساااتنادا للجاااانون الاااذح
تأسست بموجبا

رأس مال لانونً

دخص اعتبارح سو معنوح

شخص اعتباري أو معنوي

احتياحي يفرضا سو يجتضيا الجانون .وبموجب الجانون يتوجاب علا
داااركة التاااأمين علااا الحياااا سن تحاااتفم بنسااابة معيناااة مااان سموالهاااا
ك حتياااحي قااانوني لمواجهااة المحالبااات التااي يخاادمها العماابلء فااي
المستجبل ،وكذلر المصارؾ يحلاب منهاا االحتفاام بنسابة معيناة مان
األموال المودعة لديها ك حتياحي قانوني بدالس من اقراضها للعمبلء

االحتٌاطً المانونً )أو اإللزامً(

هي مخاحر الخسار التي قد تنجم عن الجضاايا التاي يرفعهاا داخص
سو سكثر عل الدركة والتي قاد تلحاق ؼراماات  ،سو خساائر  ،سو سح
تسويات خارج المحكمة وبالتاالي تجلاب عواقاب وخيماة علا سامعة
الدركة

المخاطر المانونٌة

هو الدخص سو الدركة التي تجدم األموال إل المجترضين علا سمال
إعادتها مجابل فائد في العاد  .يند المجرضاون مديونياة علا داكل
قااروض ،وفااي حالااة التصاافية يااتم تسااديدهم قباال اسااتبلم المساااهمين
لحصصهم

الممرض ،المسلف

هو البيان الذى تتضامنا الرساالة التاي يتلجاهاا المساتثمر مان الداركة
المصدر ممهرا عدد األسهم التي تم تخصيصها لا

إشعار تخصٌص
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Leading Indicators

Lease

Legal and Non-compliance
Risk

Legal capital

Legal Person , Institutions

Legal reserve

Legal risk

Lender

Letter of Allotment

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

هو االستحواذ عل دركة سخرى باستخدام كمياة كبيار مان األماوال
المجترضاااة للوفااااء بتكلفاااة االساااتحواذ .وكثيااارا س ماااا تُساااتخدم سصاااول
الدااركة المسااتحوذ عليهااا كضاامانات للجااروض .والؽاارض ماان هااذا
النو من عمليات االستحواذ هو الساماح للداركات با جراء عملياات
اسااتحواذ كبياار دون االضااحرار إل ا االلتااعام بضااخ ر و سمااوال
كثير .

االستحواذ باستخدام الرافعة المالٌة

المبالػ التي تدين بها مندأ إل دائنيها ومالكيها

التزامات ،مطلوبات

هااي إجمااالي الااديون وااللتعامااات الماليااة المسااتحجة علاا األعمااال
التجارياة لؤلفااراد والداركات فااي سح فتاار عمنياة محاادد  .يااتم إدراج
إجمااالي الخصااوم فااي الميعانيااة العموميااة للدااركة وهااي جااعء ماان
معادلة المحاسبة العامة :األصول ع الخصوم  +حجوق الملكية.

الخصوم

االلتعامااات الماليااة لكاال ماان صااندوق المساااهمين وصااناديق مخاااحر
المداركين وصناديق استثمارات المداركين.

المطلوبات )التكافل(

سعر الفائد الذح يتم با اقراض بنر آلخر يتمتع بمبلئة مالية ،وفا
الوقت نفسا هو صفة عامة سعر الفائد المتداول والذى يمكان تثبيتاا
خبلل سح فتر عمنية

سعر الفابدة

( )1تصريح رسمي مكتوب من سالحة مجااع قانوناا س إلنجااع العمال
الاااااااااذح بااااااااادون ذلااااااااار التصاااااااااريح يكاااااااااون ؼيااااااااار قاااااااااانوني
( )2فعل منح التصاريح

) (1إجازة ،رخصة ،تصرٌح ،إذن
)ٌ (2جٌزٌ ،رخص ،بصرح بـٌ ،أذن

داااخص حبيعاااي سو اعتباااارح حاصااال علااا تااارخيص مااان الهيئاااة
لممارسة نداح من سندحة األوراق المالية

الشخص المرخص له

صاحب رخصة بممارسة عمل

المرخص له

سمر يصدر إل السمسار (الوسيح) في السوق المالية من قبل العميل
يحدد لا سعل ساعر  limit orderيداترح باا وسدنا ساعر يبياع باا
 exercise priceإلتمام عملية معيناة والاذح عااد ينتهاي مفعولاا
في نهاية اليوم

أمر محدد

فااي كناادا سو إنكلتاارا تاارد بمعن ا دااركة محاادود المس ا ولية مدااابهة
للدركة التي تسام فاي سمريكاا باسام  ،corporationوفاي سمريكاا
ترد سيضا لتعني دركة خاصة محدود

شركة محدودة

مس ولية المساهمين في داركة سو مصارؾ عان دياون الداركة التاي
تجتصاار عل ا المبلااػ الااذح يومفااا المساااهم سو يسااتثمره فااي الدااركة
قانونا س

مسؤولٌة محدودة

عروض محدود  ،وه التي يوجا فيها المدترى عرضاا لمجموعاة
من المساهمين (ولي لكاملهم )

عروض محدوده

هو نو من سنوا الرسوم البيانية ويجوم فجاح برسام سساعار اإلؼابلق
عن حريق وضع نجحة لكل سعر إؼبلق جديد ثم يجاوم بتوصايل هاذه
النجاح( .اإلؼبلق من الممكان سن يكاون لياوم سو ألسابو سو لداهر سو
عل حسب الفتر عمنية مستخدمة).

رسم بٌانً خطً

سوراق مالية سهلة التسييل

أوراق مالٌة سهلة التسٌٌل
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Leveraged Buyout

Liabilities

Liabilities

)Liabilities (Takāful

Libor

License

Licensed Person
Licensee

Limit order

Limited company

Limited liability
limited offers

Line Chart

Liquid securities
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( ) 1يحااال داااركة ويبياااع سصاااولها والتعاماتهاااا ،وتخصاااص مباااالػ
األصاااااااول لتساااااااديد الاااااااديون وااللتعاماااااااات المساااااااتحجة عليهاااااااا
( ) 2يحااول األصااول سو الموجااودات إلاا نجااد كمااا يحاادث فااي بيااع
األسهم والسندات واالستثمارات األخرى

ٌصفً ٌ /سٌل

هي العملية التي يتم فيها انهاء حيا دركة وتصفيتها  ،حيث يتم فيهاا
التالي  :بيع األصول — يتم دفع االلتعامات واألسهم ذات األفضالية
ألصاااحابها — ثااام ماااا تبجااا مااان رصااايد عااان األصاااول ياااتم دفعاااا
ألصحاب األسهم العادية

تصفٌة الشركة

الجيمة المتبجية لدى المصف بعد بيع وتسييل كافة موجاودات الداركة
المصفا ودفع كافة ديونها والتعاماتها للؽير

لٌمة التصفٌة

تصفية لمندأ سو داركة قائماة تاتم بموجاب الجاانون سو بموجاب حكام
قضاااائي صاااادر مااان محكماااة لسااابب سو سساااباب معيناااة مثااال إداااهار
اإلفبل سو لعدم إمكانية معاولة النداح

تصفٌة إجبارٌة

Liquidation, compulsory

تصفية تتم باتفااق إرادح ألعضااء الداركة لعادم اساتمرارية رؼباتهم
في الدركة

تصفٌة اختٌارٌة

Liquidation, voluntary

هو الدخص الذى ياتم تعييناا لتصافية الداركة وتحويال سصاولها إلا
نجدياااة (تساااييل األصاااول) وتوعياااع الجيماااة علااا المساااتثمرين حبجاااا
ألولويااات قانونيااة محاادد تباادس بالاادائنين وتنته ا بأصااحاب األسااهم
العادية

المصفى

Liquidator

هي مجدار النجد واألصول التاي يمكان تحويلهاا إلا نجاد (دون تكلفاة)
والمتاااوافر لااادى المنداااأ االقتصاااادية لمواجهاااة جمياااع التعاماتهاااا
التعاقدية

السٌولة

Liquidity

قابلية االساتثمار فاي التحاول إلا نجاد ،تداير هاذه النساب إلا المادى
الاااذح يمكااان للموجاااودات المتداولاااة سن تؽحاااي سو تفاااي بالمحلوباااات
المتداولة

نسب السٌولة

مخاحر تعرض الم سسة لخسار محتملة تندأ عن عدم قدرتها علا
الوفااء بالتعاماتهااا سو تموياال العياااد فااي الموجااودات عنااد اسااتحجاقها
دون سن تتكبد تكاليؾ سو خسائر ؼير مجبولة.

مخاطر السٌولة

في تجار األسهم تعني سسهما مجيد في سجل األسهم المالية المجبولاة
للبيع والدراء في البورصاة بعاد تاوفر كافاة الداروح الحلوباة ،وفاي
تجااار العجااارات تعنااي العجااار المسااجل لاادى وكياال معااين لبيعااا سو
تأجيره

مدرج )مسجل ،ممٌد( فً لابمة معتمدة

دركة مجيد سو مدرجة يتم التداول علاي اساهمها بالبورصاة باالبيع و
الدراء

شركة ممٌدة أو مدرجة

المجصود بها األسهم العادية المتداولة في البورصة العادية .إن اؼلب
البورصات في العالم لديها دروح لؽرض قباول التاداول بأساهم فيهاا
وإدراجها في قائمتها ،منها ماا يتعلاق بعادد المسااهمين وعادد األساهم
ومجمو رسسمال الدركة وما دابا ذلر

األوراق المالٌة المدرجة فً البورصة

هي سسهم الدركات المستوفية لدروح اإلدراج في بورصاة األوراق
الماليااة والتااي يتوجااب عل ا كافااة الدااركات االلتااعام بهااا لتتاااح لهااا
فرصة قيدها سو إدراجها في البورصة

األسهم المدرجة
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Liquidate

Liquidation

Liquidation value

Liquidity ratios

Liquidity Risk

Listed

Listed company

Listed securities

Listed Shares

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

سسهم يجرح التداول العادح بها في إحدى البورصات

األسهم المدرجة فً البورصة

( ) 1إدراج فااي البورصااة :تسااجيل سسااهم دااركة فااي سااوق األوراق
المالية (البورصاة) بعاد تاوفر الداروح المحلوباة فيهاا (( )2س) عجاد
يين مالر عجار وسمسار العجاارات يخاول فياا األخيار سن يبحاث عان
مدااتر سو م ا جر( .ب) السااجل الااذح تسااجل فيااا العجااارات المخااول
ببيعها لدى سمسار العجارات (ج) العجارات المحلوب بيعهاا المساجلة
فااي سااجل العجااارات لاادى السمسااار( )3سيااة مخرجااات محبوعااة ماان
الحاسوب

إدراج فً البورصة

قواعد االدراج هي المتحلبات التي يجب سن تلتعم بها الدركة

لواعد االدراج

Listing rules

دعوى قضائية

دعوى لضابٌة

Litigation

قرض سو إعار  /يجرض سو يعير

لرض أو إعارة ٌ /مرض أو ٌعٌر

هااو دااراء سوراق ماليااة واالحتفااام بهااا آلجااال حويلااة نساابيا س بهاادؾ
الحصول علا توعيعاات األربااح السانوية كمصادر دخال دائام يتسام
باألمان دون األخذ في االعتبار التجلبات في سسعار األوراق المالية.

االستثمار طوٌل األجل فً أسواق المال

( )1عياد المصاريؾ عن اإليرادات يانجم عان ذلار صاافي خساار
( ) 2النجصان فاي صاافي قيماة األصاول التاي ال ياتم الحصاول علا
إيرادات منها والذح يحصل من معامبلت سو سحداث حارئة

خسارة

عمليااة إحفاااء صااافي خسااار الساانة الحاليااة بصااافي سرباااح الساانوات
الجادمة ألؼراض ضريبة الدخل ( 15 - 10سنة) عل افتاراض ستاا
لم يسمح باحفائها بصافي سرباح السنوات السابجة كبلس سو جعءا س

خسارة مرحلة للفترات المادمة

Loss carried forward

عمليااة إحفاااء صااافي خسااار الساانة الحاليااة بصااافي سرباااح الساانوات
السابجة ( 5 - 3سنة) ألؼراض ضريبة الدخل

خسارة منمولة للفترات السابمة

)Loss carryback (in tax

عملية تأجيل خسار مستجبلية قد تنجم من حدث سو واقعة معينة (مثل
خسااار تاانجم عاان دعااوى قضااائية) .إن مثاال هااذه الخسااائر المحتملااة
يجب سن يحتاح لها في الساجبلت المحاسابية بعمال تخصايص لجاءهاا
بتحمياال مبلؽهااا لحساااب الخسااائر ماادينا س سو دائن اا س لحساااب االلتعامااات
المجدر  .إضافة لذلر يجب ادراج مبلحمة عن حبيعة هذه الخساائر
المحتملة في البيانات المالية

احتمال الخسارة

Loss contingency

هو سدن سعر وصل إليا السهم خبلل فتر وو فترات تداول معينة قد
تكون يوما سو دهرا سو سنة

أدنى سعر للسهم

Low Price
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Listed stock

Listing

Loan

Long-term Investments

Loss

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

M
هي تلر البيانات والمعلومات التي تهدؾ إل تتباع حركاة المتؽيارات
االقتصادية الكلية عبار الوقات ،مثال النااتن المحلاي اإلجماالي وحجام
االسااتثمار الكلااي واإلنفاااق االسااتهبلكي النهااائي الخاااص والحكااومي
وعرض النجد وسسعار الفائد ومعدالت التضخم في األساعار والجيماة
المضااافة التااي ساااهم بهااا كاال قحااا اقتصااادح فااي الناااتن المحلااي
اإلجمالي ومعدل البحالة ،وذلر بهدؾ معرفة حالة االقتصاد ككل ما
بين االنتعاش والركود .وقاد يمتاد التعرياؾ سيضاأ ليدامل المعلوماات
والبيانااات المتعلجااة باالقتصاااد العااالمي ،واألحااداث السياسااية المحليااة
واإلقليمية والدولية.

المعلومات االلتصادٌة الكلٌة

Macroeconomic
Data/Information

مساهمي األؼلبية

مساهمً األغلبٌة

Majority interest

المحاولااة سو الحلااب لتملاار جميااع األسااهم المتبجيااة فااي الدااركة محاال
العرض ،والتي يلتعم مجدم العرض بأن يجدم حلب درائها مان جمياع
حملة األسهم اآلخرين في تلار الداركة ،نتيجاة حيااع مجادم العارض
واألحااراؾ التابعااة لااا والمتحالفااة معااا لنساابة تعيااد علا  %30ماان
األوراق المالية المتداولة لدركة مساهمة مدرجة

عرض االستحواذ اإللزامً

Mandatory Acquisition
Offer

عرض دراء إجبارح(سو إلعامي)

عرض شراء إجباري)أو إلزامً(

Mandatory tender offer

( )1يعالن
( )2يستخدم البيانات في قاعد المعلومات لخلق معلومات جديد لم
تكن موجود بصور مبادر في قاعد المعلومات.
( )3يضارب في السوق بأساليب خداعية

)ٌ (1عالج
)ٌ (2تبلعب
)ٌ (3ضارب فً السوق بأسالٌب
خداعٌة

Manipulate

()1معالجة
( )2تبلعب
()3مناور (مضاربة) في السوق بأساليب خداعية

) (1معالجة
) (2تبلعب
) (3مناورة )مضاربة( فً السوق
بأسالٌب خداعٌة

تبلعب في الحسابات

تبلعب فً الحسابات

( )1متبلعب
( )2مضارب في األوراق المالية باستخدام سساليب خداعية

) (1متبلعب
) (2مضارب فً األوراق المالٌة
باستخدام أسالٌب خداعٌة

( )1حد
( )2هامش ربح
( )3تأمين نجدح
( )4مجدار مسموح با او مجبول
( )5النجحة التي تتساوى عندها المنفعة (المكسب) العائد للمصنع
من إنتاج وحد إضافية واحد مع تكاليؾ إنتاج هذه الوحد (اقتصاد)
( )6احتياحي (من المال سو الوقت)
( )7مجدار الفرق سو درجتا
( )8هامش ،حادية
( )9يهمش ،يجعل لا هامدا سو حادية
( )10يحتفم با العميل كمبلػ احتياحي لدراء صفجات سو تسديد
التعامات تندأ من التعامل بالخيارات سو المعامبلت المستجبلية.

) (1حد
) (2هامش ربح
) (3تأمٌن نمدي
) (4ممدار مسموح به او ممبول
) (5النمطة التً تتساوى عندها المنفعة
)المكسب( العابدة للمصنع من إنتاج
وحدة إضافٌة واحدة مع تكالٌف إنتاج
هذه الوحدة )التصاد(
) (6احتٌاطً )من المال أو الولت(
) (7ممدار الفرق أو درجته
) (8هامش ،حاشٌة
)ٌ (9همشٌ ،جعل له هامشا أو حاشٌة
) (10رصٌد دابن فً مصرف
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Manipulation

Manipulation of accounts

Manipulator

Margin
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( ) 1حسابات تحتوح علا سصاول دابا ساائلة تاود فاي المصاارؾ
كضاااامانات للتسااااهيبلت و الجااااروض التااااي يااااتم الحصااااول عليهااااا.
( )2حسابات تسجل فيها استثمارات مالياة مداترا باأموال مجترضاة
من مكاتب دركات الوساحة و تخضاع ألنمماة و تعليماات وضاعتها
جهات مختصة مخولة.

) (1حسابات هامشٌة
) (2حسابات تسجل فٌها استثمارات
مالٌة مشتراة بأموال ممترضة من
مكاتب شركات الوساطة و تخضع
ألنظمة و تعلٌمات وضعتها جهات
مختصة مخولة.

تحليل حدح

تحلٌل حدي

حلب سحد األحاراؾ فاي العملياة لهاامش التؽيار علا سن يتحاول إلا
وخر

طلب أحد األطراف فً العملٌة لهامش
التغٌر على أن ٌتحول إلى آخر

الفرق بين مستوى المبيعات الفعلي و مبيعات نجحة التعادل ،ويحسب
عل النحو التالي:
حد األمانع (المبيعات  -مبيعات نجحة التعادل) \ المبيعات

حد األمان

هامش ربح إجمالي

هامش ربح إجمالً

( )1هامدي
( )2حدح

) (1هامشً
) (2حدي

عياد التكلفة نتيجة عياد حجم اإلنتاج.

التكلفة الحدٌة

التؽير الكلي في تكلفة الدركة الذح ينتن عنا انتاج وحد إضافية من
المخرجات

التغٌر الكلً فً تكلفة الشركة الذي
ٌنتج عنه انتاج وحدة إضافٌة من
المخرجات

الجيماة الهامدااية لااؤلوراق الماليااة تعاد مساااوية لجيمااة األوراق الماليااة
المنادد بناااء علا سااعر مرجعااي ،سقال ماان الهااامش المحادد ماان قباال
البنر المدفوعات المختص بهذه األوراق المالية

المٌمة الهامشٌة

Margined value

اصحبلح يستخدم في سوق العجود المستجبلية مبينا س التعديبلت اليومياة
التاي تحارس علا الحسااب والتاي تعكا تحاديثا س لؤلربااح سو الخسااائر
المجمعة تحديدا س

اصطبلح ٌستخدم فً سوق العمود
المستمبلٌة مبٌنا ً التعدٌبلت الٌومٌة التً
تطرأ على الحساب والتً تعكس تحدٌثا ً
لؤلرباح أو الخسابر المجمعة تحدٌدا ً

Mark to market

االساام العااام الجااامع ألح كيااان سو منممااة سو مكااان يااتم فيااا تااداول
األوراق المالية ،بالتالي فكل البورصات يحلق عليها لفم سوق

السوق
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Margin accounts

Margin analysis

Margin call

)Margin of safety (MOS
)(MS

Margin, gross

Marginal

Marginal cost

)Marginal cost (MC

Market
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حددت سلحة الخدمات المالياة فاي المملكاة المتحاد مخالفاات الساوق
بموجب منمومة االنفاذ  FSMA 2000والتي تحبق عل األسواق
المالية في المملكة المتحد وتتحدد مخالفات السوق بثبلث دارسات ;
التبلعااااب فااااي المعلومااااات  ،والتؽرياااار بالمسااااتثمرين ،واالحتكااااار
والمضاربة ،وقد وضعت هيئة األوراق المالياة والسالع منموماة مان
التدااااريعات واجبااااة النفاااااذ علاااا كافااااة مخالفااااات السااااوق وسيضااااا
الممارسات المنافية لجوانين وانممة الهيئة .تهدؾ هذه المنمومة إلا
حماية المستثمرين وضمان نعاهة األسواق

التبلعب بالسوق

مجاااالت (سو منافااذ) تتيحهااا السااوق الوحنيااة سمااام البضااائع األجنبيااة
للجدوم و البيع فيها عل نحو يناف البضائع الوحنية المماثلة ،و هذه
السوق عبار عن ماهر تمثل رؼبة الحكومة في السماح بالواردات
و منافسة البضائع الوحنية بدون عجبات ألسباب اقتصادية.

الوصول إلى السوق

تجميااع و معالجااة البيانااات الخاصااة بحاجااات المسااتهلر عل ا نحااو
منتمم ألؼراض إنتاج السلع سو الخدمات التاي تلباي تلار الحاجاات و
تحااوير اسااتراتيجيات السااوق لتجلياال وثااار المنتجااات المنافسااة عل ا
جمهور المستهلكين.

تحلٌل السوق

تجييم السوق ،تجييم الوضع التجارح

تمٌٌم السوق ،تمٌٌم الوضع التجاري

إجمالي قيمة األوراق المالية المصدر من دركة ما مجومة باألسعار
الساااائد فاااي الساااوق .ويجاااب سن يتضااامن هاااذا الااارقم كافاااة األناااوا
المختلفة لؤلوراق المالية المصدر من الداركة ،ولكناا عااد ماا تجايم
األسهم وفجا للجيمة السوقية فجح .وتحسب الجيمة السوقية للداركة مان
خبلل ضرب سعر السهم في الساوق فاي عادد األساهم المصادر مان
الدركة .سما قيمة السوق الكلية فهاي مجماو الجايم الساوقية إلجماالي
عدد الدركات المدرجة بالسوق

لٌمة السوق  -رأسمال السوق

تجيااايم لموجاااودات ومحلوباااات صاااندوق مخااااحر المدااااركين يكاااون
متناسجسا إ ّما مع تجييم مخاحرها وقيمتها من قبل المدتركين في السوق
(التجييم وفق الساوق) سو فاي ؼيااب التجيايم المبادار للساوق ،المباادئ
والمنهجيات التجييمية ومجايي المخاحر التاي يتوقاع المداتركون فاي
السوق استخدامها (التجييم وفق النموذج).

التمٌٌم المتناسك مع السوق

سواء كان بصفتا وكيبلس سو سصايبلس عان نفساا ،وكاذلر مان كاان يجاوم
بنف الندااح االساتثمارح  ،كماا سن سعضااء سح ساوق يعتبارون مان
النمراء لممارستهم نف النداح.

المشارن فً األسواق ،النظٌر

هاااي قاااادر السااااوق علاااا عكاااا سثاااار كافااااة األحااااداث الجوهريااااة
والمعلوماااات االقتصاااادية والبياناااات المالياااة المااا ثر علااا ندااااح
الدركات ،وبالتالي عل سسعار األوراق المالية

كفاءة السوق

تعنااي ضاامنيا وجااود عاادد كبياار ماان المتااداولين فااي السااوق بحيااث ال
يسااتحيع دااخص اعتبااارح واحااد سو مجموعااة متحالفااة التااأثير عل ا
سسعار األوراق المالية فيا صعودا س سو نعوال

الكفاءة الهٌكلٌة للسوق )تنافسٌة
السوق(
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Market abuse

Market access

Market analysis

Market appraisal

Market capitalization

Market Consistent
Valuation

Market counterparty

Market Efficiency

Market Efficiency
)(Competitiveness
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سرقام تمثل الجيم الموعونة لؤلجاعاء المكوناة للم دار ،كم دار ساوق
األوراق المالية.

مؤشر السوق

هااي م داارات تبااين صااافي التؽياارات فااي سسااعار سسااهم الدااركات
المكونااة لهااا عباار الوقاات وفجااأ آلليااات حساااب مختلفااة( ،وم داارات
سعرية ،م درات وعنية)

مؤشرات السوق

المتداول الم سسي سواء كان هيئة سو منممة ماا سو بنار اساتثمارح،
حيث يجوم بتحديد سعر الورقة المالية في العجود من خبلل المناقصاة
والعاارض ،وبالتااالي يهي ا ون العجااد بحيااث يصاابح قاااببلس للتسااييل ماان
خاابلل عمليااة البيااع او الدااراء ،حساااب النمااام المتبااع فااي المملكاااة
المتحد

صانع السوق

سمر صادر من مستثمر إلا السمساار (الوسايح) لتنفياذ صافجة معيناة
بأفضل األسعر الممكنة في حينا.

أمر شراء فوري

راجع () share Market

راجع )( share Market

مااا يمكاان سو مااا يتوقااع بيعااا ماان جميااع سصااناؾ الساالعة الواحااد سو
مجموعة من السلع سو المنتجات سو الخدمات في سوق معينة.

إمكانٌة السوق

هو سعر الورقة المالية هو سعر االؼبلق الذى يعد وخار ساعر بيعات
با الورقة المالية سو الساند  ،وفا حالاة عجاود المداتجات فهاو الساعر
الجارح للعجد خبلل الفتر العمنية لا

سعر السوق

عبار عن تحليل للمستهلكين الحاليين و المستجبليين و بيان سعماارهم
و سجناسهم و مستويات دخلهم و صفات سخرى تتعلق بهم.

صورة المستهلن فً السوق

بصاافة عامااة هااو الم داار الااذى يتضاامن معماام األوراق الماليااة فااي
السوق والذى يستخدم سيضا في قياا سداء المحاافم االساتثمارية فاي
السوق

مؤشر السوق

معدل الخصم السائد في السوق

معدل الخصم السابد فً السوق

تجمياااع المعلوماااات عااان حاجاااات المساااتهلر مااان خااابلل تجيااايم تلااار
الحاجااات و التنب ا ات االقتصااادية و الدراسااات التدااجيعية ألؼااراض
تحوير األفكار المتعلجة بالمنتوج و االستراتيجيات التسويجية.

دراسة السوق

مخااااحر الخساااائر فاااي المراكاااع االساااتثمارية داخااال وخاااارج قائماااة
المركع المالي الناتجة عن تحركات سساعار الساوق ،سح التجلباات فاي
قيمااة الموجااودات الجابلااة للتااداول سو التسااويق سو التااأجير (بمااا فيهااا
الصااكور) ،وفااي محااافم االسااتثمار المدرجااة خااارج قائمااة المركااع
المالي (عل سبيل المثال الحسابات االستثمارية المجيد ).

مخاطر السوق

يمكان تجسايم ساوق السااندات إلا قحاعاات كاال قحاا يضام السااندات
ذات تواريخ االستحجاق والمدد المتجاربة وبالتالي يعمل بصفة مستجلا
كأن هذا الجحا سوقا قائماا بذاتاا  ،وكاذلر تجسايم ساوق األساهم إلاي
قحاعات

لطاعات السوق
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Market Indices

Market maker

Market order
Market penetration

Market potential

Market price

Market profile

Market proxy

Market rate of discount

Market research

Market Risk

Market segmentation
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النسبة المئوية لمبيعات دركة سو منتوج معين إلا إجماالي المبيعاات
في حجل الصناعة المعني سو إجمالي مبيعات السوق لذلر الصنؾ .و
تدع كذلر .Market penetration

حصة فً السوق

تجييم السوق

تمٌٌم السوق

قيمة األصل وفجا س آلليات العرض والحلب

المٌمة السولٌة

market value

الساااعر الاااذح يرؼاااب سن يبياااع باااا الباااائع و يرؼاااب سن يداااترح باااا
المدترح في سوق حر مفتوحة (راجع ) Market price

المٌمة السولٌة ،سعر السوق

Market value

عائد السوق

عابد السوق

Market yield

( ) 1سسهم داركات مسااهمة و ساندات حكومياة يمكان تحويلهاا فاورا
إلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.
( )2استثمارات قصير األجل في األوراق المالية لتحويلها إل نجاد
عنااد الحاجااة إليااا دون التااأثير عل ا سااير العمليااات الجاريااة ،و هااي
تعتبر سصوال متداولة و جعءا من رس المال العامل.

أوراق مالٌة متداولة

اصاادار سسااهم لرفااع السااهولة- ،عااروض االكتتاااب ،عااروض البيااع،
عاااروض السمسااار والوسااااحة ،الحااارح ،سو اصااادارات الحجاااوق،
وؼيرها

عملٌات التسوٌك

فاااي المحاسااابة ،يجصاااد بهاااا مبااادس محابجاااة اإليااارادات و المصااااريؾ
المتعلجااة ببعضااها فااي نف ا الفتاار المحاساابية و إدراجهااا فااي بيااان
األرباح و الخسائر.

مطابمة

تأثير/تؽيير جوهرح

تأثٌر/تغٌٌر جوهري

سح معلومة لدى الدركة المدرجاة سو الصاندوق المادرج سو ال ُمصادر
سو الملتعم -حساب األحاوال -تتعلاق بندااحا سو بدخصاا سو بمركاعه
المااالي سو إداراتااا وال تكااون معرفتهااا متاحااة للجمهااور والمتعاااملين
ولها تأثير عل سصولا سو خصوما سو وضعا المالي سو عل المسار
العااام ألعمالااا ويمكاان سن تا دح إلا تؽياار فااي سااعر سو حجاام تااداول
الورقة المالياة المدرجاة سو فاي جاذب سو عاعوؾ المتعااملين بالنسابة
للورقااة الماليااة سو يمكاان سن تاا ثر فااي قاادر ال ُمصاادر علاا الوفاااء
بالتعاماتا

البٌانات والمعلومات الجوهرٌة

التاريخ سو الموعد المجرر لتسديد مبلػ قارض سو ديان مثبات بساند سو
كمبيالة سو حوالة.

استحماق

التاريخ الذح يجب سن يجوم فيا المدترح سو المدين رسميا بادفع مبلاػ
دين سو كمبيالة سو حوالة عادية سو حوالة مجبولة إلا الادائن سو الباائع
سو ممثلهما.

تارٌخ االستحماق
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Market share

Market valuation

Marketable securities

Marketing operation

Matching

Material effect /change

Material Information

Maturity

Maturity date
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شرح المصطلح باللغة العربٌة
المبلػ الذح يجب سن يدفع في تاريخ استحجاق سدا مالياة .و قاد يكاون
مبلؽااا سكباار (مثاال سااند سصاادر بخصاام) سو مبلؽااا سصااؽر (مثاال سااند
سصدر بعبلو ) من المبلػ األولي.

المٌمة عند االستحماق

مجموعاااة مااان فجهااااء الداااريعة المتخصصاااين فاااي فجاااا المعاااامبلت
المعاصر ولديهم إلمام وخبر بالنمام المالي اإلسبلمي بصفة خاصة
والنمااااام االقتصااااادح اإلساااابلمي بصاااافة عامااااة ،يجاااادمون الفتااااوى
والمدااور ويتولااون الرقابااة والتاادقيق ويصاادرون قاارارات داارعية
ملعمة وتوصيات.

أعضاء الهٌبة الشرعٌة

هي الدركة التي ينجضي كيانها الجانوني بنا سء علا اتفااق بنجال ذمتهاا
المالية إل دركة سخرى ،سو بتأسي دركة جدياد  ،سو بتجسايم ذمتهاا
المالية إل جعئين سو سكثر وفق اإلجراءات المحدد قانونأ

الشركة المندمجة

هو رؼبة كيان او سكثر من الكيانات االقتصادية فاي االنضامام تحات
مملة واحد سواء كلياا س سو جعئياا س لممارساة ندااح اقتصاادح بصاور
سكثر توسعا س وسكثر تؽحية للسوق

الدمج

اتفاق االندماج

اتفاق االندماج

هذا الموضو مجنن ومتعارؾ علياا فاي المملكاة المتحاد مان خابلل
إدارات تعتبااار جاااعء مااان دور خاصاااة بااااألوراق المالياااة او بناااور
المعااامبلت التجاريااة تخااتص اساسااا فااي تجااديم النصااح حااول نداااح
االستحواذ والتاي تعمال عااد تبعاا إلدارات المالياة الحكومياة ولكنهاا
تعمل بدكل مستجل ومنفرد

الدمج واالستحواذ

هي الدركة التي تساتوعب فاي كيانهاا الجاانوني الذماة المالياة لداركة
سخرى سو سكثر سو جعءا س من دركة تنجضي وفق اإلجراءات المحادد
قانونا س

الشركة الدامجة

هااي تلاار المعلومااات والبيانااات التااي تتعلااق بمندااأ إنتاجيااة سو وحااد
اقتصااادية معينااة ،وتتضاامن هااذه البيانااات والمعلومااات عل ا ساابيل
المثااال ،هيكاال اإلياارادات والتكاااليؾ واألجااور وقيمااة المااواد األوليااة
المستخدمة في العملياة اإلنتاجياة والتادفجات النجدياة واألربااح .وتباين
هذه المتؽيرات االقتصادية الجعئية الوضاع الماالي للمنداأ اإلنتاجياة
سو الوحد االقتصادية وتوقعات النمو المستجبلية لها

المعلومات االلتصادٌة الجزبٌة

الحاااد األدنااا لضااابح مساااتوى المااابلء المالياااة لصاااندوق مخااااحر
المدتركين والتي تعتماد عليهاا السالحات اإلدارافية باتخااذ إجاراءات
سكثر صرامة في حال عدم وجود إجراءات تصحيحية.

متطلبات الحد األدنى لرأس المال
)التكافل(

الحد األدن لضابح مساتوى المابلء المالياة المحادد لصاندوق حملاة
األساهم التااي تعتمااد عليهااا الساالحات اإلدارافية فااي حااال عاادم وجااود
إجراءات تصحيحية في األمر باتخاذ إجراءات سكثر صرامة.

الحد األدنى لرأس المال المستهدف
)التكافل(

مساهمي األقلية

مساهمً األللٌة
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Maturity value

Members of the Sharīʻah
Board

Merged Company

Merger

Merger agreement

Mergers and acquisitions
)(M&A

Merging Company

Microeconomic
Data/Information

Minimum Capital
)Requirement (Takāful

Minimum Target Capital
)(Takāful

Minority interest

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

هاو مجاادار النجاد المتااوافر فااي االقتصااد والااذى يدامل النجااد المتااداول
مضاااافا س إلياااا الودائاااع تحااات الحلاااب والودائاااع ألجااال لااادى الجحاااا
المصرفي والم سسات المالية األخرى

عروض النمد

هي احدى الدركات األعضاء في بورصة لندن ،ونداحها هاو الجياام
بدور الوسيح باين كال مان صاانع الساوق الاذى يرؼاب فاي اقتاراض
سسهم والدركة سو الم سسة التي لديها سساهم لئلقاراض ،ويعمال بهاذا
النمام في المملكة المتحد وبورصة لندن بناء علا الجاانون الصاادر
فااي يناااير1996والااذى يعاارؾ بجااانون سعمااال الوساااحة فااي اقااراض
واقتراض األسهم Borrowing Stocks & Lending

وسٌط نمدي

هي حالة تحاول فيهاا العصاابات االجرامياة اخفااء مصادر األماوال،
عن حريق وضع ما لديها من سموال ومتحصبلت في قنوات دارعية
بحيااث تنجحااع صاالتها باألصاال المتحصاالة منااا سااواء كاناات تجااار
مخدرات ،تجار بالبدر ،تجار سسلحة ،سو حااالت افسااد كتلار التاي
تحدث في بعض يلدان العالم الثالث نتيجة الرداوى والفسااد اإلدارح
والتربح من الوميفة العامة وؼيرها

غسٌل األموال

Money laundering

هو السوق الذى يعمل في دراء وبيع األدوات المالية قصير األجل،
مع العلم سن اصحبلح قصير األجل يعرؾ في مجال الخدمات المالية
لكل تعامل او استحجاق يجل سجلا عن سنة

السوق النمدي

Money market

صااندوق يجااوم نداااحا علا االسااتثمار فااي الودائااع واألدوات النجديااة
الجصير األجل عل سبيل المثال ; اذونات الخعانة

صندوق االستثمار

سدوات استثمار قصير األجل كاالودائع سو ماا يجابلهاا فاي المصاارؾ
اإلساابلمية ،واألذونااات والسااندات والصااكور الحكوميااة والسااندات
والصاااكور الصاااادر عااان البناااور سو الداااركات وداااهادات اإليااادا
البنكية واتفاقياات إعااد الداراء والصاكور سو سح سدوات نجاد سخارى
توافق عليها الهيئة

أدوات النمد

وه تلر األسواق المعنية بالتعامبلت االئتمانية قصير األجال ،مثال
األوراق التجاريااااة ودااااهادات اإلياااادا الجابلااااة للتحوياااال والتااااداول
وسذونااات الخعانااة .وعاااد مااا تاادار عمليااات هااذه األسااواق ماان قب ال
م سسااات الوساااحة الماليااة وباااألخص البنااور ودااركات االسااتثمار.
وتخضع سسواق النجد إل تنميم ورقابا وإدراؾ البنور المجعية.

أسواق النمد

( )1سدا دين بموجبها يعحي المجترض سو الراهن للمجرض سو
المرتهن حق الحجع عل ممتلكات محدد عاد تكون عجارات
مملوكة ملكية تامة من قبل المجترض كضمان إلعاد تسديد مبلػ
الجرض لتمييعه عن رهن الممتلكات المنجولة (مثل المكائن و
المعدات و األدوات و السيارات و األثاث و ما دابا) و الذح يدع
chattel mortgage
( )2فعل الرهن الذح يجوم با المجترض.

) (1رهن
)ٌ (2رهن
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Monetary aggregates
)(Money Supply

Money broker

Money market fund

Money Market Instruments

Money Markets

Mortgage
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المصااارؾ الاااذح يجااارض األماااوال لجااااء منحاااا حاااق الحجاااع علااا
الممتلكات من قبل المجترض ضمانا لتسديد مبالػ الجروض.

مصرف الرهونات

Mortgage bank

سند صادر مضمون برهن عل سمابلر الجهاة المصادر  ،و ياتم نجال
الرهن عليها إل حامل السند بموجب سند رهن ائتماني.

سند الرهن

Mortgage bond

و يعحي كذلر حامل السند الحق في استبلم المبلاػ المسادد إذا تحلاب
األمر من مبالػ معينة (سرصد نجدية) سو من بيع جاعء مان ممتلكاات
المجترض.

سند دٌن مؤمن برهن

رهاان حوياال األجاال يملاار الاادائن فيااا سولويااة مضاامونة لحجااة فااي
المحالباة فااي واحااد سو سكثاار ماان سصااول الماادين (المجتاارض) ،و هااذا
الااارهن يعحاااي للمااارتهن (المجااارض) حاااق بياااع األصاااول المرهوناااة
إجباريا من خبلل نع ملكية المرهونات إذا لم يدفع ديان الارهن فاي
ميعاده المحدد.

رهن مستحك الدفع

الورقة المالية المععع من قبل دركة استثمارية تعمل علا اساتثمار
سموال مسااهميها فاي األوراق المالياة والساندات سو سدا مالياة سخارى
وقااااد تكااااون الدااااركة االسااااتثمارية (وحااااد اسااااتثمار ،سو صااااندوق
استثمار)..

الورلة المالٌة المعززة

هااي نااو ماان سنااوا م داارات التحلياال الفنااي .هااي ببساااحة متوسااح
األساااعار الساااابجة .تجعااال اإلتجااااه سملااا بااادون التذباااذبات اليومياااة،
فتوضح اإلتجاه دون سح تدتيت فهي تجوم بتنعيم البيانات .هي م در
متااااأخر عاااان األسااااعار ( )Laggingوال يساااابجها سباااادا س فهااااي ماااان
الم درات التابعة لئلتجاه .كلما قال حجام المتوساح كلماا كاان سسار
وإحتضن األساعار سكثار .وكلماا كبار حجام المتوساح كلماا كاان سبحاأ
وبعُاد عان األساعار سكثار .تسااتخدم المتوساحات ماع وجاود إتجاااه وال
تستخدم في اإلتجاه العرضي.

متوسطات األسعار

اتفاقية يبرئ فيها المتخارج المستثمرين معا من سح سرباح لام تساجل
ويبر ه المستثمرون من سح خسائر لم تسجل في فتر االستثمار.

المبارأة

عجااد مداااركة فااي الااربح بااين مجاادم رس المااال (رب المااال) ومجاادم
العماال (المضااارب) يجااوم فيااا رب المااال بالمساااهمة باارس مااال فااي
نداح يديره المضاارب (سو مجادم العمال) .وياتم توعياع األربااح التاي
يحججها النداح سو تحججهاا الم سساة وفاق النسابة المئوياة المحادد فاي
العجااد ،ويتحماال رب المااال الخسااار وحااده مااا لاام تكاان تلاار الخسااائر
بسبب التعدح سو التجصير سو إخبللا بالدروح المتعاقد عليها.

المضاربة

مرابحة قائماة علا داراء سالعة مان باائع سو سمساار وبيعهاا للعميال
مرابحة باألجل ثم بيع العميل بنفساا لهاذه السالعة باثمن حاال لحارؾ
ثالث لتحصيل السيولة دون ارتباح بين العجدين.

المرابحة فً السلع

عجد تتفق فيا األحراؾ عل المساهمة برس المال في م سسة قائمة
سو جديد  .ويتم المداركة في األرباح التي تحججها تلر الم سسة وفق
النسبة المئوياة المحادد فاي عجاد المدااركة ،بينماا ياتم المدااركة فاي
الخسائر وفجا س لنسبة كل مساهم في رس المال.

المشاركة )شركة العمد(
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Mortgage debenture

Mortgage payable

Mortgaged-backed security

Moving Averages

Mubāraʼah

Muḍārabah

Murābahah/ Murābahah for
the Purchase Orderer

Mushārakah (Sharikat al)ʻAqd

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

ادااترار اثنااين سو سكثاار فااي تملاار سصاال اختيااارا س سو اضااحراراس .ويااتم
المداركة في األرباح والخسائر وفجا س لنسبة الملكية.

المشاركة )شركة الملن(

نمااام اسااتثمار جماااعي يهاادؾ إل ا تجميااع األمااوال ماان المسااتثمرين
بؽرض اساتثمارها نياباة عانهم فاي المجااالت المختلفاة وفجاا س ألصاول
اإلدار المهنيااة لبلسااتثمار الجماااعي ويااديره ماادير الصااندوق مجاباال
رسوم محدد  ،ويجتصر تأسيسا عل الدخص المرخص لاا بمعاولاة
نداح تأسي وإدار سنممة االستثمار الجماعي ،وصناديق االستثمار
عاد ما تنجسم إل نوعين (مؽلجة ومفتوحة)

صندوق استثمار

Mutual Fund

صاااندوق يااادار مااان قبااال داااركة اساااتثمار تجاااوم بجماااع الماااال مااان
المساهمين وتستثمره من خبلل دراء سسهم سو سندات سو عجاود وجلاا
سو بضاعة سو سندات سوق نجدية.

صندوق استثمار مشترن

Mutual fund

Mushārakah (Sharikat al)Mulk

N
عجد الخيار الذح يتم درائا سو بيعا ال لؽرض إال للمضاربة فجح

عمد الخٌار الذي ٌتم شرابه أو بٌعه ال
لغرض إال للمضاربة فمط

Naked option

اتفاقات او عجود المبدئية في إحار من السرية

اتفالات او عمود المبدبٌة فً إطار من
السرٌة

Negotiated confidentiality
agreement

هي قيماة سساهم المحفماة المصادر بنااء علا سصاول والتاي يخصام
منها الخصوم وتجسم عل عدد األسهم المصدر  ،وهذه الجيماة تساعر
بالبن عن كل سهم

لٌمة أسهم المحفظة

اإليارادات مناع سل منهاا كافاة المصااريؾ ،ويحلاق علياا كاذلر Net
 ،profitوماان العناصاار التااي تاادخل فااي احتساااب األرباااح الصااافية
البنود ؼير العادية (مخصوما منها الضرائب) واألثر المتراكم للتؽير
في اتبا المبادئ المحاسبية (مخصوما س منا الضرائب)

صافً الدخل

اجراء محاسبي بموجبا يتم تسجيل قيمة المدتريات بالساعر الصاافي
بعااااد حاااارح الخصاااام النجاااادح المكتسااااب ولااااب بالجيمااااة اإلجماليااااة
للمدتريات .وعندما ال ت خذ الخصميات يحمل المبلػ المدفو عيااد
عن سعر الدراء المسجل عل حساب خصميات مفجود .

طرٌمة السعر الصافً

الموجودات المتداولة ناقصاا س المحلوباات المتداولاة ،وللبسااحة يادع
رس المال العامل

صافً رأس المال العامل

الفاارق بااين إجمااالي الموجااودات وإجمااالي المحلوبااات ،وهااي تمثاال
رس المال الذح تمتلكا المندأ  ،ويرادفها محلح حجوق الملكية

المٌمة الصافٌة

Net worth

حيادية

حٌادٌة

Neutrality
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)Net asset value (NAV

Net income

Net price method

Net working capital

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

مجاادار قيمااة األسااهم المصاارح للدااركة سن تصاادرها بموجااب وثيجااة
تأسي الدركة ،ويعبر عنها عاد بعدد األسهم المثبتة التي يحمل كل
منها قيمة إسمية معينة والتي تصدرها الدركة مان رس ماال يادع
رس المااال المصاادر (الماادفو ) سو رس المااال المكتتااب بااا ،ولااي
بالضرور سن يصادر كافاة رس الماال المصارح باا ،والمتبجاي مناا
يسم رس المال ؼير المصدر

رأسمال اسمً

ترتيب قانوني يتم بموجبا اسناد عملية االحتفام باألسهم لادى حارؾ
ثالث مخول ومعين من المالر

المعٌن

دركة تعين إلدار األسهم نيابة عن الدركات سو األفراد ،عل سبيل
المثال دركات الحفم ودركات الوساحة

شركة تعٌن إلدارة األسهم نٌابة عن
الشركات أو األفراد

األسااهم التااي ال تااراكم األرباااح بمعنا سنااا يسااجح فيهااا حااق المحالبااة
باألرباح لسنة ما إذا لم يعلن مجل اإلدار عن توعيع مجسوم سرباح
لتلر السنة

أرباح أسهم ممتازة غٌر تراكمٌة

Non-cumulative dividends

العضو الذح ال يكون متفرؼاا س إلدار الداركة وال يتجاضا راتباا س مان
الدركة كما ال تعتبر المكافأ التي يتجاضها كعضو مجل إدار راتبا

عضو مجلس اإلدارة غٌر التنفٌذي

Non-Executive Member of
the Board of Directors

هي سسهم الدركات التي لم تتجدم بحلب اإلدراج في السوق المالية

األسهم الغٌر مدرجة

جماعة سو م سسة سو منممة تدكلت لؽرض تجاديم السالع والخادمات
بوجب سياسة عدم ادترار سح فرد (ماسهم سو م تمن) في سية سرباح
سو خسائر لهذه المنممة ،والربح هاو لاي الهادؾ النهاائي لهاا إال سن
مثل هذه المنممات قد تحجق سرباحا س

المنظمة التً ال تهدف إلى الربح

حيث تلؽا عملياة التاداول المساجلة بالمجاصاة ليحال محلهاا عمليتاين
بديلتين بين المجاصة والبائع من جانب وبين المجاصة والمدترى مان
جانب وخر

عملٌة التسوٌة التً تتم فً المماصة

Nominal capital

Nominee

Nominee company

Non-listed Shares

Non-profit organization

Novation

O
( )1كل ما تجيد الداخص بفعلاا سو اإلمتناا عناا سو سلاعم بالمحافماة
عليا سو الوفاء با واستهدؾ لئلرؼاام والجصااص إذا سهملاا .وعارؾ
اإللتعام سيضاا سناا كال واجاب يفرضاا الجاانون سو التعهاد سو العجاد سو
العبلقات األدبية سو االجتماعياة سو تجتضايا التربياة واآلداب وؼيرهاا
ماان البواعااث الملعمااة .وقياال سيضااا فااي تعريااؾ الكلمااة سنه اا وردت
سصاابل للداللااة علا سح سااند رساامي مكتااوب وموقااع ومختااوم حسااب
األصااول سو كاال تعهااد كتااابي مهمااا ابتعااد عاان الدااكليات الرساامية
( )2سند دين

) (1إلتزام ،واجب ،تعهد
) (2سند دٌن

نو من سندات الرهن تكون فياا الجايم االسامية سكبار مان الممتلكاات
المرهوناة ،والفاارق يعااوض المجتارض عاان التكاااليؾ التاي تعيااد عاان
قيمة الرهن

سند التزام
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Obligation

Obligation bond
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مدفوعات سو مجبوضات سو مجايضة ال تسجل في دفاتر كبل الحارفين
الرسمية لذا ب مكان الحرفين إخفاء المعاملة عن السلحة الضريبية

معامبلت خارج الدفاتر

( ) 1عاااااااااااااااااااااااااااااااارض بضاااااااااااااااااااااااااااااااااعة سو سااااااااااااااااااااااااااااااااعر
( ) 2العنصااااااااار األول مااااااااان العجاااااااااد والثااااااااااني هاااااااااو الجباااااااااول
( )3يعرض سو يجدم

) (1عرض بضاعة أو سعر
) (2االٌجاب
)ٌ (3عرض أو ٌمدم

مجابل الدراء في العرض

ممابل الشراء فى العرض

مستند العرض او مدرو عرض الدراء

مستند العرض او مشروع عرض
الشراء

تعويض للعمالة بالدركة المستهدفة

تعوٌض للعمالة بالشركة المستهدفة

فتر سريان العرض

فترة سرٌان العرض

هااو السااعر الااذى يرؼااب صااانع السااوق سو المتااداول سن يكااون سااعر
البيع في العجد

سعر العرض

سحب العرض او اإلنسحاب سو العدول عن العرض

سحب العرض او اإلنسحاب أو العدول
عن العرض

حساب يتضمن ممتلكات سكثر من عميل

حساب ٌتضمن ممتلكات أكثر من عمٌل

يتصرؾ بمحلق الحرية (سو لا كامل الصبلحية) بناءا عل وكالة

ٌتصرف بمطلك الحرٌة )أو له كامل
الصبلحٌة( بناءا على وكالة

صاناديق االساتثمار الثابتاة للتوساع باابل حادود وعيااد رسسامالها كلمااا
اقتض اآلمر وه عك صناديق االستثمار المجفلاة علا رسسامالها
الذى سندئت با

نوع من أنواع وحدات أمناء االستثمار

صاااندوق اساااتثمار م سساااي صااادر بموجاااب الجاااانون رقااام 1997
بالمملكة المتحد وهو إحدى سدوات االستثمار الجماعي

صندوق استثمار مؤسسً صدر بموجب
المانون رلم  1997بالمملكة المتحدة
وهو إحدى أدوات االستثمار الجماعً

( )1يدع كذلر (مستمر ونافذ حت إدعار وخر باإللؽاء) Good
 :till cancelledسمر يعح إل الوسح (السمسار)
بدراء سو بيع األوراق المالية حت تجديم إدعار من المستثمر يدتمل
عل تعليمات عك ذلر )2( .حلبية وقعت مع مورد مواد لم تستلم
بعد

أمر مفتوح

المتاجر بالسلع واألوراق المالية والعمبلت وؼيرها في البورصات،
وادتجت التسمية مان واقاع سن المتعااملين فاي البورصاة (تجاار البياع
والدراء) يتعين عليهم المنادا يصوت عاال للتادليل سو جاذب االنتبااه
لعروضهم في البيع والدراء

المناداة الحرة
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Off the books

Offer

Offer Consideration
Offer document
offer employment-based
compensation
Offer period /Time allowed
for acceptance of the offer

Offer price
Offer withdrawal
Omnibus account
on discretionary basis

Open ended

Open ended investment
)companies (OEIC

Open order

Open outcry

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

سعر الفائد عل الودائع المفتوح والؽير محادد بفتار عمنياة ،والاذح
يمكن إنهاءه ب دعار يبديا سحد الحرفين

سعر الفابدة على الودابع المفتوح
والغٌر محدد بفترة زمنٌة ،والذي ٌمكن
إنهاءه بإشعار ٌبدٌه أحد الطرفٌن

االفتتاح

االفتتاح

هو سعر السهم عند افتتاح السوق بنا سء عل وخر صفجة تمت قبل يوم
االفتتاح

سعر افتتاح السهم

الاربح التداؽيلي هااو الاربح المكتسااب مان العمليااات التجارياة العاديااة
للدااركة .وال تداامل هااذه الجيمااة سح سرباااح مكتساابة ماان اسااتثماراتها،
مثل األرباح من الدركات التي يكون للداركة فيهاا مصالحة جعئياة،
وقباال خصاام الضاارائب المعمااول بهااا  .لحساااب نساابة هااامش الااربح
التدؽيلي للدركة ،يتم قسمة الربح التدؽيلي عل صافي المبيعاات سو
اإليرادات.

هامش الربح التشغٌلً

المال المتبجي في نهاية الفتر المحاسبية سو المالية للمندأ بعد تنعيال
جميع المصاريؾ والمخصصات وتوعيع حصص األربااح .ويرحال
هااذا اإليااراد إل ا حساااب االحتياااحي العااام سو الفااائض المكتسااب فااي
نهاية الفتر

إٌراد تشغٌلً

وتعني قدر السوق عل خلاق تاواعن مساتمر باين العارض والحلاب
وتاااوافر حاااد سدنااا مااان السااايولة بماااا يضااامن معاااا حرياااة دخاااول
المستثمرين إليا سو الخروج مناا وبأقال تكلفاة ممكناة .وبمعنا وخار،
قاادر المتااداولين عل ا بيااع ودااراء األوراق الماليااة بسااهولة دون سن
يصاحب ذلر انخفاض سو ارتفا حاد باألسعار

الكفاءة التشغٌلٌة للسوق

مخاحر الخسار الناتجة عن عدم كفاياة سو إخفااق العملياات الداخلياة
سو األدخاص سو النمم سو الخسار الناتجة عن األحداث الخارجية.

المخاطر التشغٌلٌة

مخاحر الخسار الناتجة عن عدم كفاياة سو إخفااق العملياات الداخلياة
سو األدخاص سو النمم سو الخسار الناتجاة عان األحاداث الخارجياة.
وبالنسبة لدركات التكافل سو إعاد التكافل تدمل المخااحر التداؽيلية
مخاحر الخسار الناتجة عن عدم االلتعام بمبادئ الدريعة واإلخفااق
في الجيام بمس وليات مدؽل التكافل سو إعاد التكافل بصفتا مستئمناس.

المخاطر التشغٌلٌة )التكافل(

تعااارؾ سيضاااا بمخااااحر التداااؽيل وتتضااامن المخااااحر الناجماااة عااان
األفااراد والاانمم ،كتلاار المتعلجااة باإلخفاااق فااي تحبيجااات الحوكمااة ،او
تلر المتعلجة بأنممة تجنية المعلوماات فاي الداركة وعادم كفاءتهاا ،سو
تلاار العلجااة بالخاادمات التااي تجاادم للم سسااة سو الدااركة مثاال خاادمات
التعهد البلعمة للدركة ،كما سنها تتعامل سيضاا ماع المخااحر التاي قاد
تنجم عن األحداث الخارجية المحتملة

هً إدارة المخاطر واحتماالت خسابر
التشغٌل
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Open repo

Opening

Opening Price

Operating profit (EBIT) and
its margin

Operating revenue

Operational Efficiency

Operational Risk

)Operational Risk (Takāful

Operational risk
management
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في النمرياة االقتصاادية تكلفاة دايء قارر داخص عادم سخاذ فرصاة
درائا ،ونمرا ألن عرض البضائع االقتصادية محدود ،ف نا يتوجب
علااا الداااخص عمااال اختياااارات إلرضااااء رؼبتاااا وتااارر رؼباااة
سخرى(بديلة) بدون إرضائها

تكلفة الفرصة البدٌلة

عجد اتفاق يعحي دخصا ما الحق ولي االلتعام بدراء سو بيع ورقاة
مالية سو مجموعة من األوراق المالية سو م دار فاي األوراق المالياة
لدخص وخر ،ولكن هذا الحق ال يحمل حق تملر األوراق المالية

عمود الخٌار

هذا السوق يجوم فيا الوسحاء بدور التوفيق وعجد الصفجات نيابة عن
العمابلء ساواء داخاال قاعاات التااداول فاي البورصااات ،سو مان خاابلل
نمم معلومات متجدمة توفر هذه الخاصية

سوق األوامر الموجهة

نمام صفجات حيث تتحدد فيا األساعار مان خابلل التادفجات المبادار
ألوامر البيع والدراء

نظام صفمات حٌث تتحدد فٌه األسعار
من خبلل التدفمات المباشرة ألوامر
البٌع والشراء

سندحة اعتيادية

أنشطة اعتٌادٌة

سكبر فئة سسهم يملر حاملوها الحق في المدااركة فاي سربااح الداركة
بعد دفع سرباح األسهم الممتاع  ،ولكن قبل دفع سرباح األسهم الم جلة

أسهم عادٌة

هي نو من سنوا م درات التحليل الفني .وهي التي تتحارر حاول
محااور ينتصاافها ،سؼلبيااة هااذه الم داارات لهااا حاادود .وهااي سفضاال
الم داارات التااي ماان الممكاان إسااتخدامها فااي اإلتجاااه العرضااي ،إلا
جانب سنا من الممكن إستخدامها مع اإلتجاه الصاعد واإلتجاه الهابح.
وعاد س تكون هذه الم درات م درات تسبق األسعار.

المؤشرات المتذبذبة

البحث عن مصادر خارجية إلدار وتدؽيل كل سو جعء من المندأ

البحث عن مصادر خارجٌة إلدارة
وتشغٌل كل أو جزء من المنشأة

األسهم العادية الجائمة

األسهم العادٌة المابمة

المبالؽة في التجييم

المبالغة فً التمٌٌم

( ) 1الحالااة التااي يجااوم فيهااا المجتاارض بسااحب سمااوال ماان حساااب
تسااهيبلت ائتمانيااة متفااق عليااا مااع المصاارؾ .الكلفااة األساسااية التااي
يتكباادها الساااحب هااي الفائااد اليوميااة التااي تفاارض علاا الرصاايد
المكدااوؾ ،وهااو عاااد يجااوم باادفع الفائااد عل ا األرصااد المسااتعملة
(األرصااد المدينااة) فجااح حالماااا بجياات هكااذا سح دون مبااالػ مجابلاااة
(إياداعات) لتعويضاها سو مجابلتهاا وعلا عادد األياام التاي بجيات فيهااا
األرصد مدينة( )2الرصايد السالبي فاي حسااب جاار نااجم عان دفاع
ديكات مسحوبة ولي لها رصيد كاؾ

سحب على المكشوف

متجاوع لتااريخ االساتحجاق ،سح الادين الاذح تخحا تااريخ اساتحجاقا
ولم يدفع بعد

متأخر الدفع
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Opportunity cost

Option Contract

Order driven market

Order-driven
Ordinary course of
business
Ordinary shares

Oscillators

Outsourcing
Outstanding common
shares
Over value

Overdraft

Overdue
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حالة اكتتاب في سسهم من قبال المكتتباين تعياد عان العادد المعاروض
منها ،وتدع هذه الحالة سيضا overbooked

مكتتب بأسهم زٌادة

تجيااايم خااااص بداااركات التكافااال ي ُعنااا بتجيااايم مااادى مبلءماااة إدار
المخاااحر والوضااع الحااالي والمسااتجبلي للماابلء الماليااة .وينبؽااي سن
يدمل هذا التجييم كافة المخاحر المادية المتوقعاة وذات الصالة بداكل
معجااول ،كمااا ينبؽااي سن يحاادد العبلقااة بااين إدار المخاااحر ومسااتوى
ونوعية الماوارد المالياة اإلجمالياة البلعماة والمتاحاة ،كماا ينبؽاي سن
يحاادد المااوارد الماليااة اإلجماليااة التااي تحتاجهااا دااركات التكافاال فااي
إدار سعمالهااا وفج اا س لجاادرتها عل ا تحماال المخاااحر وخحااح األعمااال
الخاصة بها والمتحلبات اإلدرافية.

تمٌٌم المدرة على الوفاء بااللتزام
وتحمل المخاطر )التكافل(

رس المال المدفو ورس المال المتبر باا مضاافا س إليهماا األربااح
ؼير الموععة ناقصا س المحلوبات في دركة ما

حموق المالكٌن

التصاارؾ بالممتلكااات التااي تخصااا دون ؼيااره ،وتعنااي درجااة تملاار
سعل من الحياع possession

ملكٌة ،حك ملكٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة
Oversubscribed

Own Risk and Solvency
)Assessment (ORSA
)(Takāful

Owners' equity

Ownership

P
المال الذح قامت بجمعا دركة بعد حرحها سسهما س لبلكتتاب مان قبال
الجمهور ،ويمكن تعريفها بصيؽة سخرى ،فهو ذلر الجعء من حجاوق
الماااالكين الاااذح ال يتضااامن األربااااح ؼيااار الموععاااة ويااادع كاااذلر
 contributed capitalسح رس المااال المكتتااب بااا ،والعبااار
تسااتخدم فااي الواليااات المتحااد ويجابلهااا  paid-up capitalفااي
بريحانيا

رأس المال المدفوع

رس

المال المدفو عياد عن الجيمة االسمية

رأس المال المدفوع زٌادة عن المٌمة
االسمٌة

رس

المال المدفو

رأس المال المدفوع

قيمة حددتها الدركة في عجد التأسي لكال ساهم مان سساهمها وتحباع
عل دهاد األسهم ،وهي تمثل حصة السهم الجانونية في رس المال
الجيمة االسمية ألسهم رس

المال

المٌمة االسمٌة

المٌمة االسمٌة ألسهم رأس المال

عجد استصنا ثان يلتعم فيا حرؾ ثالث بصنع/إندااء موجاود محادد
المواصااافات ،بحياااث تماثااال مواصااافات هاااذا الموجاااود مواصااافات
الموجود الوارد في عجد االستصنا األول دون الربح بين العجدين.

االستصناع الموازي

عجااد ساالم ثااان مااع حاارؾ ثالااث لحياااع ساالعة موصااوفة فااي الذمااة
معلومة النو والمجدار والصفة بثمن معلوم ،بحيث تماثل مواصافات
هااذه الساالعة مواصاافات الساالعة الااوارد فااي عجااد الساالم األول دون
الربح بين العجدين.

السلم الموازي
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Paid in capital

Paid in capital in excess of
par
Paid-up capital

Par value

Par value capital stock

Parallel Istiṣnāʻ

Parallel Salam
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هااو تلاار الجهااات واألعضاااء المداااركين فااي سااوق األوراق المالااة،
وف ا صااناعة الخاادمات الماليااة بصااجة عامااة ويصاال عااددهم حسااب
سلحة الخادمات المالياة بالمملكاة المتحاد إلا سربعاة عدار مدااركا،
مااان ضااامنهم دار المجاصاااة والتساااوية ،االيااادا المركاااعح ،عضاااو
السااوق ،متعهاادح الخاادمات والمعلومااات الماليااة ،البتاار الااذى يتااول
المدفوعات ،المسجل ،متعهد االكتئاب ...الخ

المشارن

صندوق يخصص با جعء مان المسااهمات التاي يادفعها المدااركون
بدركة التكافل ألؼراض االستثمار و/سو االدخار.

صندوق استثمارات المشاركٌن
)التكافل(

صندوق يدامل المسااهمات التاي يادفعها المدااركون بداركة التكافال
ألؼراض تلبية متحلبات المدااركين علا سساا المسااعد المتبادلاة
سو الحماية.

صندوق مخاطر المشاركٌن )التكافل(

تندأ للجيام بمهمة سو مدرو محدد وتنجضي ب تمام ذلر المدرو

شركة محاصة

سحااد سدااكال م سسااة األعمااال ،تندااأ عاان اتفاااق دخصااين سو سكثاار
يساهمان برسسامالهما سو بخبراتهماا سو بكليهماا وذلار للجياام بمدارو
تجااارح ،ويدااتركان فيمااا بينهمااا ب ا دار ومراقبااة سعمالهااا وماان ثاام
يجتسمان سرباحها وخسائرها بالنسب التي اتفجا عليها

شركة تضامن  /شركة توصٌة بسٌطة /
مشاركة

هااي مرحلااة حركااة عرضااية وهااي سدااكال بيانيااة تمهاار علا الرساام
البياني تتكون بفعل العرض و الحلاب وهاي تعتماد علا سايكولوجية
المتعاملين .لها هدؾ مان الممكان حساابا .تادل علا سن هناار تؽييار
يحدث في االتجاه الحالي إماا سن هاذا التؽييار مجارد حركاة عرضاية
م قتا قبل سن يستمر السوق في اتجاها وهي ما نحلق عليها األدكال
المكملاااة لبلتجااااه )Patterns Continuation(.و إماااا سن هناااار
تؽيياار حجيجااي فااي معادلااة العاارض و الحلااب و تاادل علا سن السااوق
ساايؽير اتجاهااا و هااي مااا نحلااق عليهااا األدااكال العاكسااة لبلتجاااه.
(.)Patterns Reversal

أشكال سعرٌة

الفتااار العمنياااة المحلوباااة الساااترجا المبلاااػ األولاااي لااارس الماااال
المسااتثمر ،وإذا حاادثت التاادفجات النجديااة عل ا نحااو منسااق ف ا ن فتاار
االسااترجا هااي نساابة مبلااػ االسااتثمار األولااي إل ا التاادفجات النجديااة
الوارد المتوقعة

فترة االسترجاع

هو سيضا ما يعارؾ باسام الادفع مجابال التساليم ( )PvPضامن ولياات
التسوية ف البورصات واألسواق المالية

الدفع ممابل التسلٌم الفوري للعملة محل
عملٌة الصرف األجنبً

هي مستوى سعل من مستوى سعر السوق ،قد وصلت إلياا األساعار
وواجهت قو بيعية امتصت الجو الدارائية وضاؽحت علا األساعار
لتتجا ألسفل.

لمة

( )1مبلػ ثابت يدفع عل فترات منتممة إل دخص متجاعد بالنمر
إلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خدماتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابجة
( )2لدخص معوق سو سرملة

) (1معاش تماعدي
) (2دفعات دورٌة
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Participant

Participants’ Investment
)Fund (Takāful
Participants’ Risk Fund
)(Takāful
Particular partnership

Partnership

Patterns

Payback period

Payment versus payment
)(PvP

Peak

Pension
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صناديق معادات التجاعد

صنادٌك معاشات التماعد

برنااامن سو خحاااة تجاعديااة ،بموجبهاااا يجااادم رب العماال المناااافع إلااا
المومفين عند إحالتهم عل التجاعد ،وهنار سنممة تجاعد تتضمن منح
رواتب تجاعدية في حالة العجر وحالة الوفاا  ،وتمويال صاناديق هاذه
األنممااة يااتم باادفعات دوريااة ماان قباال رب العماال ،وقااد يحلااب ماان
المومؾ سن يساهم في التمويل في بعض األنممة

نظام التعالد

سمناء استثمار نمم معادات التجاعد

أمناء استثمار نظم معاشات التماعد

Pension scheme trustees

سدخاص تتصرؾ باالتفاق او المجموعة المرتبحة او المجموعة

أشخاص تتصرف باالتفاق او
المجموعة المرتبطة او المجموعة

Persons acting in concert
or Concert parties

ناااو مااان سناااوا انتاااعا األماااوال بحرياااق الؽاااش والخااادا يؽااارح
المستثمرين الجدد بأرباح سريعة عل مباالػ صاؽير مساتثمر وبعاد
فتر وجيع يتم إؼراءهم باستثمار مبالػ كبير ال تدر عليهم إيرادات
وال يمكن إرجاعها

خطة بونزي

Ponzi scheme

مدير المحافم هو دخص سو مجموعة من األدخاص المس ولين عن
صااناديق اسااتثمار سو محااافم ماليااة خاصااة يجااوم بتنفيااذ اسااتراتيجيتا
االستثمارية وإدار التداول اليومي للمحفمة.

مدٌر محافظ

Portfolio Manager

سسلوب متجدم في اتخاذ الجرارات الخاصة باالستثمار يسمح للمستثمر
بتصنيؾ وتجييم ومراقبة ناو ومجادار المخااحر والعائاد المتاوقعين،
وتساام كااذلر نمريااة إدار المحفمااة سو نمريااة المحفمااة الحديثااة،
ومن سبرع عناصر هذه النمرية تحديد العبلقة بين المخاحر والعائاد
وافتراض وجوب تعويض المستثمرين لتحملهم المخاحر

نظرٌة المحفظة

الملكيات

الملكٌات

عملية تثبيت تاريخ عل مستند سو دير يلي تاريخ اإلنداء سو التنفيذ

تارٌخ الحك

Post date

( )1حق الحكوماة سو السالحة المحلياة فاي داراء الممتلكاات قبال سح
دااخص وخااار ( )2حاااق المسااااهمين الحاااليين فاااي الداااراء سوالس مااان
إصدارات األسهم الجديد

حك الشفعة

Preemptive right

هو الحق الذح يعحي مالر الورقة المالية سولوية االكتتاب فاي عيااد
رس المال بنسبة ما يملكا من سوراق مالية في رس المال المصدر

حك األولوٌة فً االكتتاب

Preemptive Rights

األسهم التي تتميع بأنها تحجق مبلؽا ثابتا من التوعيعات وعائادا صان
رس المال بأفضلية تتميع بها عل سائر األسهم العادية

أسهم األفضلٌة

Preference shares

سسهم رسسمال ممتاع

أسهم رأسمال ممتازة
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pension funds

Pension plan

Portfolio theory

Positions / holdings

Preferred capital stock
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سهم ممتاع

سهم ممتاز

مساهمون ممتاعون

حملة األسهم الممتازة

تلر األسهم التي تتمتع ببعض االمتياعات في التصويت ،سو األرباح،
سو نااتن التصافية ،سو سح حجاوق سخارى بدارح ون تكاون األساهم ماان
ذات النو متساوية في الحجوق والمميعات

األسهم الممتازة

هااي ماان سسااهم الملكيااة فااي دااركة مساااهمة تماانح حاملهااا الحااق فااي
مجسوم سرباح ثابت عل كل سهم ويجاب سن يادفع قبال سياة توعيعاات
لؤلسهم العادية

أسهم ممتازة )أو مفضلة(

سرباح ثابتة عل األسهم الممتاع بنسبة ثابتة توع عل حملتهاا قبال
توعيع سرباح األسهم العادية وتدفع سواء حججت الدركة سرباحا س سم لم
تحجق

أرباح أسهم ممتازة

( )1قسح (في التأمين)
( )2العياد عن الجيمة اإلسمية التي تدفع لدراء األوراق المالية
( )3مكافأ
( )4الفرق بين السعر الفورح والسعر اآلجل لعملة سو سلعة
( )5مبلػ إجمالي يدفع قبل توقيع عجد اإليجار مجدما س

) (1لسط )فً التأمٌن(
) (2عبلوة
) (3مكافأة
) (4الفرق بٌن السعر الفوري والسعر
اآلجل لعملة أو سلعة
) (5مبلغ إجمالً ٌدفع لبل تولٌع عمد
اإلٌجار ممدما ً

مستوى المبلء المالية المحدد لصندوق حملة األسهم الذح في حاال
تم اإلخبلل با ،ف نا يتحلب من مدؽل التكافل عياد مصادر مبلءتهاا
المالية كي تفي بالتعاماتها المالية.

رأس المال المصرح به المستهدف
)التكافل(

الجيمة الحالية للمدفوعات النجدية التي يتم الحصول عليها عل فترات
مستجبلية ،وهي تختلؾ باختبلؾ معادل الخصام المحباق عناد حسااب
الجيمااة الحاليااة ،تاادع كااذلر present worth or present
discounted value

المٌمة الحالٌة

مخاااحر إعسااار الم سسااة الماليااة قباال التسااوية — وبخاصااة عناادما
يكون لؤلدا قيمة اقتصادية ايجابية للحرؾ اآلخر

مخاطر إعسار المؤسسة المالٌة لبل
التسوٌة

النجدية الواجبة الدفع سو الجيمة المستحجة عن الورقة المالية وؼيرها

السعر

هي األسعار التي تحججت نتيجة تفاعل معادلة العارض والحلاب .هاذا
العااارض والحلاااب مااان المتعااااملين هاااو نتااااج مجماااو المعلوماااات
الموجود في السوق والتي قاد تا ثر علا سداء األساهم مساتجببلس .مان
سمثلة هاذه المعلوماات األخباار اإلقتصاادية المحلياة والدولياة ،الجاوائم
المالية للدركات والجوانب السياسية المحلية والدولية إلخ...

حركة األسعار

هو عود سساعار سساهم الداركات إلا مساتويات قريباة مان سساعارها
المثل بعد موجاة ارتفاعاات او انخفاضاات ؼيار مبارر مان الناحياة
االقتصادية والمالية

تصحٌح سعري

هو الفارق بين سعر العرض وسعر الحلب عل سهم معين ،وياعداد
ويتناااقص بنااا سء عل ا العاارض والحلااب وكفاااء عماال السااوق الساايما
دفافية األسعار

هامش )فارق( السعر
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preferred share
preferred shareholders

Preferred Shares

preferred stock

Preferred stock dividends

Premium

Prescribed Target Capital
)(Takāful

Present value

)Pre-settlement risk (PSR
Price

Price Action

Price Correction

Price Margin

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

السعر المستهدؾ الي يتوقعا المحلل (سو المجيم) للورقة المالية ،وهو
السعر الذح يجي عليا المستثمر سفضل الفرص المتاحة لبلستثمار.

السعر المستهدف

هو معدل سعر السهم إل التدفق النجدح للسهم الواحد ويعتبر م دارا س
عل تجييم السهم ،حيث تأخذ هذه النسابة فاي االعتباار التادفق النجادح
المتااااح للمسااااهمين نتيجاااة التداااؽيل مخصاااوما س مناااا االساااتثمارات
الرسسمالية.

مضاعف التدفمات النمدٌة

مجيا يعتمد عليا المستثمرون في تجييم الدركة ،وذلر بالنمر لسعر
السااهم فااي السااوق وماادى ارتفاعااا عاان العوائااد (األرباااح) الحاليااة،
وبالتالي يمهر إل سح مدى ما يتمتع با السهم تجريبا من جاذبياة باين
األسهم األخرى المتداولة في السوق

ممٌاس كفاءة الشركة وجاذبٌة السهم
فً السوق

هو معدل ي ُستخدم للمجارنة بين الجيمة السوقية للسهم وقيمتا الدفترية،
ويتم حسابا بجسمة سعر إؼبلق السهم عل قيمتاا الدفترياة فاي الرباع
األخير بالسنة.

مضاعف المٌمة الدفترٌة

وتعنااي قاادر السااوق وساارعتا فااي تحديااد األسااعار العادلااة والمثل ا
لؤلوراق المالية التي يتم تداولها .بمعني سخر ،توافر كافة المعلوماات
والبيانات المالية البلعمة للتجييم العادل ألساعار األساهم فياا بالتوقيات
والدقة البلعمين

الكفاءة التسعٌرٌة للسوق

اإلصدار األول  -اإلصدار األولي للدركة حال قبولها عضو بالسوق

اإلصدار األول  -اإلصدار األولً

سااوق اإلصااداريات الجديااد ماان األوراق الماليااة (سسااهم وسااندات)
لتمييعه عن السوق الثانوية التي تباا وتداترى فيهاا األوراق المالياة
المدرجااة سااابجا ،وتعتباار السااوق سوليااة كااذلر إذا ذهباات إياارادات بيااع
األوراق المالية إل مصدرها مبادر

السوق األولٌة

كل ما يتعلاق بالداركة مان متحلباات مالياة  ،ساواء مان حياث مابلء
رس المال ،ونسب المخاحر  ،ومخاحر السوق  ،ومخااحر العمابلء
المنافسين  ،ومخاحر السمعة  ،وؼيرها من المتحلباات التاي ال ؼنا
عنها لمبادر الدركة لنداحها

المتطلبات األساسٌة والربٌسٌة

الوسيح الذح يعمل فجح بين صندوق التحوح والسوق المالي

الوسٌط الذي ٌعمل فمط بٌن صندوق
التحوط والسوق المالً

تعبير اصحلح عليا في الواليات المتحد األمريكية مفاده سعر الفائد
الذى تجارض باا البناور عمبلئهاا الرئيسايين مان ذوى الحيثياة ،وهاو
سيضا نف ماا يجارح العمال باا فاي المملكاة المتحاد ولكان فجاح فاي
اخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتبلؾ المساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام Base
 Rateباعتباره سعر فائد خاص للعمبلء الرئيسيين

سعر الفابدة الممٌز

الجيمااة االساامية للسااند والتااي ساايتم دفعهااا عنااد االسااتحجاق فااي تاااريخ
السداد

المٌمة االسمٌة للسند والتً سٌتم دفعها
عند االستحماق فً تارٌخ السداد

عندما تجوم دركة ما بالتداول من النجدية المتاحة والمملوكة لديها —
يسم سيضا التداول من الممتلكات

تداول من صندوق الشركة
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Price Target

Price to cash flow ratio

Price to earnings ratio (P/E
)ratio

Price-to-book value ratio

Pricing Efficiency

Primary Issue

Primary market

Primary requirement

Prime broker

Prime rate

Principal

Principal trading

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

هي المبادئ والجواعد واإلجراءات البلعمة لتعريؾ معاولة المحاسبة
في وقت ما ،وتعتمد عل الثجة في هذه المبادئ عل قبولها العام مان
قبل العاملين في مهنة المحاسبة

المبادئ المحاسبٌة

هي الحالة التي من دأنها سن تؽير في درجة تجديم سو تأخير الترتياب
حسااب التعليمااات عل ا ساابيل المثااال تتنااو درجااات األولويااة عل ا
النحاااو التاااالي ت علااا درجاااة عالياااة صااان األولوياااة  -عاااادى  ،سو
تعليمات سخرى ت متبن األولوية

األولوٌة

( )1سسهم ممتاع ( )2سسهم ذات سولوية

) (1أسهم ممتازة) (2أسهم ذات أولوٌة

( )1ملكية البنر مجصور عل سداخاص محاددين وهاو لاي داركة
مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمة عاماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
( ) 2البناار مملااور ماان قباال الجحااا الخاااص ولااي الجحااا العاااام
( )3لي عضوا س في دار مجاصة

مصرف )بنن( خاص

دركة خاصة

شركة خاصة

هااي سسااهم دااركات ؼياار مدرجااة فااي البورصااات .تتكااون األسااهم
الخاصة من صاناديق ومساتثمرين يساتثمرون مبادار س فاي الداركات
الخاصة ،سو الذين يدتركون في دراء الدركات المدرجة ،مما ي دح
إل ا دااحبها .ويااوفر المسااتثمرون (بنوعيهمااا الم سسااات واألفااراد)
رس المااال لؤلسااهم الخاصااة ،ويمكاان اسااتخدام رس المااال لتموياال
التكنولوجياااا الجدياااد  ،وإجاااراء عملياااات االساااتحواذ ،وتوسااايع رس
المال العامل ،وتععيع الميعانية العمومية.

األسهم خاصة

هاو دعاو موجهاة إلا فئاة معيناة سو سداخاص معيناين لبلكتتااب فاي
ورقة مالية

االكتتاب الخاص

هو سحد حرق عياد رس المال الذح يدمل بيع األوراق المالية لعدد
صاااؽير نسااابيا س مااان المساااتثمرين المختاااارين .ويمكااان للمساااتثمرين
المداركين فاي االكتتااب الخااص سن يداملوا بنوكاا س كبيار وصاناديق
استثمار وداركات تاأمين وصاناديق معاداات واألفاراد ذوح المابلء
الماليااة المرتفعااة ويااتم اختيااارهم حبج اا س للدااركة المصاادر لااؤلوراق
المالية و/سو مدير الحرح.

اكتتاب خاص

هو سن تجوم الحكومة بعارض بعاض الداركات سو المرافاق المملوكاة
للدولااة ليااتم إدارتهااا وتدااؽيلها ماان قباال الجحااا الخاااص عل ا ساابيل
المثال دوائر المياه والكهرباء  .سو سن تبيع الحكومات بعض دركات
قحاااا األعماااال العاااام للجحاااا الخااااص والمساااتثمرين األجاناااب -
الخصخصة  -منهن واسلوب ابتدعاا صاندوق النجاد الادولي باعتبااره
وساايلة اصاابلح بصاافة خاصااة لبلاادان العااالم الثالااث  -واقااع األماار سن
الوصفة فضفاضة وبالتالي تحتاج لتجنين حسب مروؾ كل بلد  ،فجاد
حاادث فااي كثياار ماان البلاادان علاا سثاار تحبيجهااا معيااد ماان البحالااة
والتضخم

الخصخصة

البيانات /الجوائم المالية افتراضية (اسلوب يستهدؾ إمهار سثر تؽيير
او حدث جوهرح)

البٌانات /الموابم المالٌة افتراضٌة
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Principles, accounting

Priority

Priority shares

Private bank

Private company

Private Equity

Private Placement

Private Placement

Privatization

Pro forma financial
statements

شرح المصطلح باللغة العربٌة
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( ) 1المبلااػ الااذح يتبج ا بعااد حاارح المصااروفات (دااامبل تعااديبلت
المحافمة علا رس الماال سينماا كاان مناسابا) مان الادخل ،وهاو سح
ق عياد عن ذلر المبلػ المحلوب للمحافمة عل رس المال
مبلػ متب ِ
فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي بداياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الفتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
( )2يربح

) (1ربح
)ٌ (2ربح

حساب األرباح والخسائر

حساب األرباح والخسابر

بيان األرباح والخسائر

بٌان األرباح والخسابر

Profit and loss statement

المبلاااػ الاااذح يخصاااص مااان إجماااالي سربااااح المضااااربة ،مااان سجااال
المحافمة عل مساتوى معاين مان العائاد علا االساتثمار للمضاارب
وألصحاب حسابات االستثمار المحلجة.

احتٌاطً معدل األرباح

Profit Equalization Reserve
)(PER

وتتضاامن نداار االكتتاااب المعلومااات المتعلجااة باألسااهم المحروحااة
لبلكتتاب وجهة االصادار ومتعهاد االكتتااب وؼيرهاا مان المعلوماات
السلسة والمبادر التي تمكن من اتخاذ الجرار االستثمارح

نشرة االكتتاب )اإلصدار(

Prospectus

صندوق ادخار المومفين

صندوق ادخار الموظفٌن

Provident fund

( )1مبالػ مجتحعة من األرباح لمجابلة التعامات سو انخفاض في قيمة
األصول ستحصل في المساتجبل الجرياب .باختصاار هاو وسايلة تتخاذ
لمعالجااااااااااااااااااااااااااااااااااااة مخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااحر مرتجبااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
( ) 2تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادبير احتياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحي
( ) 3م وناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
( )4نص (بند في عجد سو قانون)

) (1مخصص
) (2تدبٌر احتٌاطً
) (3مؤونة
) (4نص )بند فً عمد أو لانون(

الحمر الم قت عل نجل األموال والمتحصابلت وتحويلهاا سو تباديلها
سو التصااارؾ فيهاااا سو تحريكهاااا ،سو وضاااع الياااد عليهاااا سو حجعهاااا
بصور م قتة ،استنادا إل سمر صادر عن محكمة سو سلحة مختصة
بذلر

الحجز التحفظً

المبالػ المخصصة من الميعانية العامة لتلبية المحلوبات النادائة عان
عجااود التكافاال سو إعاااد التكافاال ،بمااا فااي ذلاار مخصااص المحالبااات
(سواء تم اإلببلغ عنهاا سم ال) ،ومخصاص المسااهمة ؼيار المكتسابة
ومخصااص المخاااحر السااارية ومخصااص التكافاال سو إعاااد التكافاال
وؼيرها من المحلوبات المتعلجة بعجود التكافل سو إعاد التكافل (مثال
المساااهمات والودائااع والماادخرات المتراكمااة علاا ماادى مااد عجااد
التكافل سو إعاد التكافل).

المخصصات )التكافل(

( ) 1يمنح مان قبال داخص إلا وخار م هال للتصاويت سو لبلنتخااب
نيابااة عنااا( )2المسااتند الااذح يمكاان دخصاا س للتصااويت عاان الدااخص
مانح الوثيجة سو التصرؾ باسما( )3الوكيل

) (1توكٌل ،تفوٌض ) (2وثٌمة
التفوٌض ) (3الوكٌل

Proxy

الدعو إلجتما الجمعية العامة

الدعوة إلجتماع الجمعٌة العامة

Proxy statement
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Profit

Profit and loss account

Provision

Provisional Seizure

)Provisions (Takāful
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التصويت عل ما تحرحا الدركة مان مواضايع مان قبال وكيال عان
المساهم

التصوٌت على ما تطرحه الشركة من
مواضٌع من لبل وكٌل عن المساهم

يتحلب منهن "الدخص االحتراعح" مان الم سساة سن تتصارؾ كماا
يتصرؾ الدخص االحتراعح .عل سبيل المثال ،األخذ في االعتبار
المخاااحر المعنيااة ،والحصااول علاا استدااارات مهنيااة والتصاارؾ
والعمل بناء عليها ،وتنويع استثماراتها بدكل مبلئم.

منهج الشخص االحترازي

عاارض بيااع سسااهم الدااركة للجمهااور ،يحاادث عاااد فااي حالااة تعااويم
الدركة في سوق األسهم

عرض االكتتاب العام

عمليااة الاادعو الموجهااة للجمهااور لبلكتتاااب باااألوراق الماليااة عاان
حريق وسائل الندر المختلفة

االكتتاب العام

هااو ذلاار الجحااا المملااور للحكومااة والبلااديات والساالحات المحليااة
والذى يخضع لرقابة وادار الجهات الحكومية

لطاع األعمال العام

هااي الدااركة التااي يااتم االكتتاااب فااي األسااهم المصاادر عنهااا بحريااق
االكتتاب العام سواء عند تأسيساها سو عناد عيااد رس مالهاا سو التاي
تدرج سسهمها في البورصة

شركة المساهمة العامة

ندر وتوعيع مستند العرض

نشر وتوزٌع مستند العرض

Publication /Distribution
offer document

دركة عامة (اكتتاب عام)

شركة عامة )اكتتاب عام(

Publicly listed company

صندوق يتم تأسيسا من قبل الجهة المصدر للسندات بؽارض داراء
عاادد ماان السااندات المصاادر كلمااا اقتض ا األماار وذلاار امااا بسااعر
االصاادار سو بسااعر دون سااعر االصاادار فه ا عمليااة داابيهة ب عاااد
الدراء في األسهم Buy-Back

صندوق

سساالوب محاساابي بموجبااا تضاااؾ قاايم موجااودات إحاادى دااركتين
قائمتين سابجا س قررتا االندماج إل موجودات الدركة األخرى ،وبذلر
تذوب دخصية الدركة المدترا بدخصية الدركة المدترية

طرٌمة الشراء

Purchase method

يمثاال بنااود عجااد التااأجير التمااويلي حيااث يكااون للمسااتأجر الحااق فااي
دراء المعدات الم جر في نهاية مد التأجير وذلر وفجا س لمبلػ معاين
سو بجيمة سوقية عادلة

خٌار الشراء

Purchase option

عجااد يااتم بموجبااا دااراء سوراق ماليااة سو ساالعة سو عملااة معينااة ماان
البورصااة ودفااع قيمتهااا فااي حينااا ،ويماانح العجااد للمدااترح الحااق فااي
خيار البيع ألية كمية يداء بدرح سن يكون البيع في تاريخ محدد فاي
العجد سو قبلا

خٌار البٌع

ادعار يخول البائع الحق في بيع السهم المبني عليا عجد الخيار

اشعار ٌخول البابع الحك فً بٌع السهم
المبنً علٌه عمد الخٌار
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Proxy voting

)Prudent Person Rule (PPR

Public offer
Public Offer / Initial Public
Offering
Public sector
Public Shareholding
Company

Purchase fund

Put option

Put warrant

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Q
دفاع ماال لماان ينتفاع باا علا سن يارد باديل مساااو لاا وهاو حااا ٌل وإن
سُجل.

المرض

هي الحصة من األسهم العادية المملوكة من قبل دخص التاي ت هلاا
للعمل كمدير في الدركة التي سصدرت األسهم

المساهمة المؤهلة

قيود محدد تفرضها السلحات اإلدرافية عل االستثمارات في سنوا
الموجودات ذات المخاحر العالية.

المٌود الكمٌة

Qarḍ
Qualifying share
Quantitative Restrictions

R
عجد لحب عين لصالح الدائن بوصفا ضمانا س لدين ما ،بحيث يستحق
الدائن (المرتهن) سن يحتفم بالعين حجيجاة سو حكمااس .وفاي حالاة تعثار
المدين (الراهن) ،يحق للدائن بيع العين.

الرهن

هنار سربع تحديدات جوهرية يمكن سن تحد سو تجلل من قيماة التحليال
الماالي باسااتخدام النساب والتااي الباد للمحلاال الماالي سن يلاام بهااا)1( :
النسبة ثابتاة فاي حبيعتهاا وال تكداؾ مجرياات األماور فاي المساتجبل
( )2النساابة ال تكدااؾ عاان المبااالػ الحجيجيااة لمكوناتهااا ( )3النساابة ال
تكدااؾ عاان نوعيااة المكونااات ( )4النساابة تبناا علاا سرقااام كلااؾ
تاريخية لم تأخذ بالحساب عامل التضخم في األسعار

التحدٌدات على تحلٌل النسب

Ratio analysis limitations

ولية التسوية المتبعة في نمام المدفوعات والتي تتضامن المناقلاة باين
سرصد الحسابات من خبلل دفاتر المصرؾ المركعح خابلل الاعمن
الحجيجي

آلٌة التسوٌة المتبعة فً نظام
المدفوعات

Real time Gross Settlement
)(RTGS

( ) 1مفهااوم يعنااي االعتااراؾ باااإليراد فااي وقاات إتمااام عمليااة البيااع
لبضاعة إذا تمت في متجر لبياع السالع بالتجعئاة سو فاي الوقات الاذح
تجدم فيا الخدمة إذا كان المحال يبياع الخادمات ،وعناد التحجياق تكاون
اإلياارادات قااد تماات ألن المعاملااة (معاملااة البيااع) كملاات وحاادد سااعر
البيع وكلفة المبيعات معروفة والكلؾ المستجبلية يمكن سن تجدر بدقاة،
ومفهوم التحجيق ينحبق عل عملية تحجق الربح من بيع سوراق مالياة
( )2تحويل إل نجد ( )3تصفية

) (1تحمٌك )أو تحمك( ) (2تحوٌل إلى
نمد ) (3تصفٌة

الفرق بين المبلػ المستلم من بيع سصل وقيمتا الدفترية ،واألربااح سو
الخسائر المحججة تمهر في بيان الدخل ،وهي سيضا تضاؾ عاد عند
احتسااااب الاااربح الخاضاااع للضاااريبة ،وفاااي بعاااض الحااااالت تكاااون
الخسار محججة حت ولو لم تحصل عملية البيع

ربح  /خسارة محممة

يتحجق اإليراد عند استبدال السلع سو الخدمات بنجد سو محالبات مجابل
النجد (ذمم مدينة)

اٌراد محمك
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Rahn

Realization

Realized gain/loss

Realized revenue

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

ترتيبات خاصة تجوم بها الدركة بتعديل تدكيلة سساهمها وسانداتها سو
خليحهمااا (نساابة قيمااة األسااهم إل ا السااندات) باادون تؽيياار المجمااو
األساسااي لمبلااػ رس المااال .هااذه العمليااة تحاادث ؼالبااا كجااعء ماان
عمليااة إعاااد التنماايم اإلدارح بموجااب قااوانين اإلفاابل  ،سو تحاادث
سيضاا فااي حالااة دااركة رابحااة وضااعها جيااد قااد تبحااث فااي موضااو
توفير مبالػ الضاريبة وذلار با حبلل الساندات محال األساهم الممتااع
للحصاااول علااا امتيااااع إمكانياااة تنعيااال فوائاااد الساااندات مااان الاااربح
الخاضع للضريبة

إعادة هٌكلة رأس المال

( ) 1مجبوضااااااااااااااااات نجديااااااااااااااااة سو موجااااااااااااااااودات سخاااااااااااااااارى
( ) 2تبين حدوث واقعة ما ،والمستندات المحاسبية التاي تبارع الادليل
تتضمن تجرير استبلم لبضاعة سو قائمة لمصروؾ تم تكبده

) (1ممبوضات نمدٌة أو موجودات
أخرى
) (2دلٌل أو أدلة

مبلػ مستحق الجبض

مبلغ مستحك المبض

مبااالػ تمثاال محالبااات عل ا العماابلء مسااجلة فااي حسااابات مفتوحااة
(حسابات جارياة) وعااد تعناي علا وجاا التخصايص مباالػ ناجماة
عن بيع بضائع سو خدمات المتاجر

ذمم مدٌنة

هي سسهم الدركة التي تراجعت سرباحها بصور كبيار ولكان يتوقاع
تعافيها في المستجبل

أسهم واعدة التعافً

هو دكل من األدكال السعرية الكبلسايكية المكملاة لئلتجااه .يباين لناا
تواعن م قت بين الجو الدرائية والجاو البيعياة .ويتكاون هاذا الداكل
بوجااود مسااتويات دعاام و مجاومااة سفجيااة متواعيااة ،فحاادوده سفجيااة وال
تتجاحع .ال يمكن معرفاة إتجااه الساوق التاالي إال بعاد إختاراق إحادى
حدوده .وتنخفض سحجام التداول داخل الدكل إلا سن تُختارق إحادى
حدوده بأحجام تداول عالية.

شكل المستطٌل

( ) 1يساااترد سو ياااادفع قيماااة سااااندات سو سساااهم ممتاااااع سو قااااروض
( )2يفر الرهن عن الممتلكات

)ٌ (1سترد أو ٌدفع لٌمة سندات أو
أسهم ممتازة أو لروض
)ٌ (2فن الرهن عن الممتلكات

سند قرض تحتفم الدركة التاي سصادرتا بحاق اساتدعائا قبال تااريخ
استحجاق الجرض لؽرض تسديده (إحفائا) ،وتحدث هذه الحالة عندما
تهبح سسعار الفائد العامة في السوق المالية إل سقل من سعر الفائاد
المثبت عل سند الجرض ،ويدع كذلر Callable bond

سند لابل لئلطفاء

Redeemable bond

قرض قابل للتسديد خبلل الفتر العمنية وبالجيمة المحدد في العجد

لرض لابل للتسدٌد

Redeemable loan

األوراق الماليااة التااي تصاادر بتااااريخ اسااتحجاق معااروؾ او تااااريخ
إحفاء

األوراق المالٌة التً تصدر بتارٌخ
استحماق معروف او تارٌخ إطفاء
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Recapitalization

Receipts

Receivable

Receivable, accounts

Recovery stock

Rectangle

Redeem

Redeemable security

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

( ) 1الحق في اساتدعاء سو اساترداد سساهم ممتااع قائماة لداركة عان
حرياااق إعااااد دفاااع قيمتهاااا االسااامية ماااع عااابلو مااان قبااال المصااادر
( ) 2وعاااااااد تاااااادفع سيضااااااا عاااااابلو تاااااادع عاااااابلو االسااااااتدعاء
( )3إعاد دراء

) (1استرداد
) (2إعادة تسدٌد لٌم سندات لرض لبل
استحمالها
) (3إعادة شراء

صندوق تخصص فياا األماوال الكافياة لادفع قايم األساهم سو الساندات
المستدعا للسداد مع عبلوتها

صندوق االسترداد

Redemption fund

يتكون هذا العائد من دخل سانوح عائادا سح مكاساب سو منجوصاا مناا
سح خسائر عند االسترداد

العابد السنوي الكلً بناء على تملن
ورلة مالٌة ذات عابد ثابت

Redemption yield

سعر استردادح ،سعر مرجعي

سعر استرشادي ،سعر مرجعً

مصحلح يدير إل حفم األوراق المالياة المتداولاة فاي نحااق منحجاة
جؽرافية معينة عل سابيل المثاال المنحجاة األوروبياة فجاح سو منحجاة
الدرق األوسح فجح

مصطلح ٌشٌر إلى حفظ األوراق المالٌة
المتداولة فً نطاق منطمة جغرافٌة
معٌنة على سبٌل المثال المنطمة
األوروبٌة فمط أو منطمة الشرق األوسط
فمط

( )1في سوق األوراق المالية ،تعني العبار دركة قامت بتعبئة بيان
التساااجيل وقدمتاااا إلااا الهيئاااة الرسااامية المعنياااة باإلداااراؾ علااا
بورصات األوراق المالية وإدارتها ،فيما يتعلق بجياام الداركة بحارح
إصداراتها من األسهم والسندات للجمهور لئلكتتاب بها ،وبذلر يجب
سن تمتثاال الدااركة المسااجلة لدااروح وسحكااام الهيئااة المااذكور () 2
دااركة مسااجلة لاادى مسااجل الدااركات الااذح هااو جهااة رساامية تعن ا
بد ون الدركات

شركة مسجلة

مساهم بأسهم مسجلة باسما في سجل لدى الدركة وبموجب دهاد

حامل أسهم شخصٌة

( )1مومؾ مس ول عن االحتفاام بالساجبلت ( )2داخص مسا ول
عاان االحتفااام بسااجبلت رساامية مثاال المواليااد والوفايااات والااعواج
والعجااود ) 3( ...فااي الدااركات ،دااخص سو هيئااة سو وكالااة خارجيااة
مس ولة عن تساجيل عملياة اصادار األساهم للداركات وتجاوم بتوثياق
دهادات األساهم ومتابعاة حملاة األساهم المساجلين وتوعيعاات سربااح
األساااهم ( ) 4مساااجل الداااركات موماااؾ حكاااومي تجااادم إلياااا وثاااائق
الدركات الرسمية لتسجيلها

مسجل ،مأمور تسجٌل

تعديبلت سمين السجل  -نو العملية التي يجريها سمين السجل لتعديل
رصاايد األسااهم بالنمااام وذلاار كنتيجااة ألى ماان األحااداث الجوهريااة
بالدركة

تعدٌبلت أمٌن السجل

(( )1فااي بورصااة األوراق الماليااة) عمليااة تجتضاايها سحكااام قااانون
الهيئة المسا ولة عان إدار ساوق األوراق المالياة (البورصاة) ،التاي
بموجبها يتم مراجعة األسهم والسندات التي يرؼاب مصادرها ببيعهاا
إل الجمهور من قبل الهيئة المذكور ( )2في الحاسوب ،هي عملياة
قيااام المداااترح لبرناااامن حاساااوب باا عبلم المناااتن (مناااتن البرناااامن)
بدااارائا واساااتخداما ،وهاااذه العملياااة مفياااد للمداااترح ألنهاااا ت هلاااا
للحصول عل الدعم والتحديث عل البرنامن من قبل المنتن

تسجٌل ،تدوٌن
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Redemption

Reference price

Regional custody

Registered company

Registered shareholder

Registrar

)Registrar adjustment (REG

Registration

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

البورصة (او السوق المالي)

البورصة )او السوق المالً(

الئحة سو لوائح تصدرها مختلؾ الدوائر الحكومياة لتنفياذ الجاانون ،و
اللوائح ليست من عمل السلحة التدريعية و لي لها سثر الجاانون مان
الناحية النمرية ،عل سنا من الناحية العملية مان الممكان سن يكاون
للااوائح تااأثير هااام فااي تحديااد نتيجااة الحاااالت التااي تتضاامن نداااحا
تنفيذيا.

تعلٌمات ،أنظمة ،لوابح

األدخاص المعنية بالعرض

األشخاص المعنٌة بالعرض

تحويل موارد سو إلتعامات بين سحراؾ ذات عبلقة بين سحاراؾ ذات
عبلقة بؽض النمر عما إذا كانت مسعر سم ال.

معامبلت مع طرف ذي عبللة

هو فرد يدؽل مركع عضو في مجل اإلدار سو اإلدار التنفيذية سو
اإلداارافية لوساايح سو مستدااار اسااتثمار ،سو يعماال كماادير سو يدااؽل
وميفة إدرافية لدى الجهاات الماذكور سعابله ،سو يعمال كموماؾ سو
ممثل ألح من تلار الجهاات يجاوم بالتعامال ماع العاماة سو لدياا حرياة
التصرؾ في األوراق المالية وو األموال كجعء من عملا لدى الجهة
المرخصة للعمل في مجال األوراق المالية

شخص ذو عبللة

مستدارين مرتبحين

مستشارٌن مرتبطٌن

هو م در يجوم ب جاباة سا ال مااذا نداترح ولاي سيان نداترح .فهاو
ي ُجارن بين األسهم بعضها البعض ،سو بين األسهم و الم دار ،سو باين
األسااهم والساالع و السااندات ماان حيااث األداء .ويجااوم بجساامة حرفااي
المجارنة بجسمة سهم  1عل سهم  2وإذا كان الناتن يعياد ،هاذا يعناي
سن سهم  1سفضل سدا سء من سهم .2

األداء النسبً

عملية في السندات يتم من خبللها البياع بساعر وتااريخ محادد إلعااد
الدراء  ،وفجا لتدريع الحكومة البريحانية في عام  1996بالتصريح
بتداول السندات في سسواق الفائد  ،سعر الفائاد يمكان سيضاا تنفياذها
عل السندات واألسهم

عملٌة فً السندات

العائد المتحجق عل عجود الفائد والمعبر عنها بسعر الفائاد وتجارى
عل الجانب النجدح منها

العابد المتحمك على عمود الفابدة
والمعبر عنها بسعر الفابدة وتجرى على
الجانب النمدي منها

تجرير يصدره مدقق الحسابات و يبين رسيا في عدالة البيانات المالية
لمندأ استنادا إل سعمال التدقيق التي قام بها.

تمرٌر التدلٌك

إتفاقية لتحويل سصل مالي إل حرؾ ثان مجابل نجد سو عوض وخر و
اإللتعام المتبادل معا ب عاد إمتبلر األصل الملي في تاريخ مستجبلي
مجابل مبلػ مساو للنجد سو العوض اآلخر الذح تمت مبادلتا باإلضاافة
إل الفائد .

اتفالٌة إعادة شراء

سعر اإلسترداد.

سعر إعادة شراء

سسهم معاد درا ها.

أسهم مستردة
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة
Regulated market /stock
exchange

Regulations

Related Parties
Related party transactions

Related Person

Related/Dependent
consultants

Relative Performance

)Repo (sale and repurchase

Repo rate

Report, audit

Repurchase agreement

Repurchase price

Repurchased stock

شرح المصطلح باللغة العربٌة
يجوم محلل البحوث من جانب البيع بمتابعة قائمة من الدركات تكون
كلها عاد س في نف الصناعة ليندر تجارير بحثية لعمبلء دركات
السمسر في األوراق المالية .يجوم المحلل عاد س ببناء نماذج مالية
للدركات التي يجوم بمتابعتها وكذلر التحدث مع العمبلء والموردين
والمنافسين والمصادر األخرى في تلر الصناعة .المحصلة النهائية
تدمل تجرير بحثي ،وتوقعات مالية ،وسعر مستهدؾ ،وتوصية
للسهم.

المصطلح باللغة العربٌة

محلل البحوث )من جانب البٌع ومن
جانب الشراء(

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Research Analyst (Sell-side
)vs. Buy-side

وعل النجيض ،يركع المحلل من جانب الدراء في سن يكون عل
صواب وسن يتجنب األخحاء الكبرى حيث يستهدؾ سفكار استثمارية
تنتن سدا سء سفضل من م در السوق .يجوم المحلل من جانب الدراء
بتتبع المعلومات ،وبناء النماذج المالية ،وفهم نماذج سعمال الدركات
محل الدراسة في محاولة لتعميق معرفتا بها ليصل في النهاية
ألفضل توصيات األسهم.
هو وثيجة يعدها المحلل المالي كأحد سعضاء فرياق سبحااث االساتثمار
في دركات الوساحة في األوراق المالية سو بنور االساتثمار .وعااد س
مااا يركااع التجرياار البحثااي عل ا سااهم سو سسااهم فااي قحااا معااين سو
صناعة معينة سو عملة سو سلعة سو سدا ذات دخل ثابت.

تمرٌر بحثً

( ) 1فاااي المحاسااابة تعناااي الكلماااة ،مبلاااػ يحجاااع مااان األربااااح ؼيااار
الموععاااااة لمواجهاااااة مصااااااريؾ سو إلتعاماااااات مساااااتجبلية معيناااااة.
( ) 2فااي النمااام المصاارفي ،تعنااي الكلمااة المبااالػ التااي يحلااب ماان
المصرؾ اإلحتفام بها في خعينتا سو لدى المصارؾ األخارى علا
سن ال يستعملها في اإلقراض إل عمبلئا.

احتٌاطً

مبااالػ تسااتجحع ماان األرباح/صااافي الاادخل لتؽحيااة المحلوبااات ؼياار
المحتملاااة سو المتحلباااات الجانونياااة ،وتداااكل جاااعءا س مااان رس ماااال
المساهمين سو الفائض.

االحتٌاطٌات

هو المستوى المتوقع سن يواجا السهم سو السوق عنده قو بيعياة .إماا
بسبب سن األسعار قد وصالت عناده فاي الماضاي وإنخفضات مناا سو
إذا كااان هااذا المسااتوى كااان مسااتوى دعاام سو عنااده قااو داارائية فااي
الماضي وإخترقتا األسعار بعد ذلر ألسفل فأصبح مجاومة.

مستوي المماومة

هو مستويات سسعار التي يصعب تجاوعهاا صاعودا ،وتجاوعهاا يعاد
م درا س عل حالة من االنتعاش في السوق

حاجز المماومة

حسااااابات يااااأذن سصااااحابها باسااااتثمار سمااااوالهم اسااااتنادا س إلاااا عجااااود
المضاربة سو الوكالة مع قيود معينة حول المكان والكيفياة والؽارض
الذح يجب استثمار هذه األموال فيا.

حسابات االستثمار الممٌدة

قيود

لٌود

نتائن العرض

نتابج العرض

Results of takeover offer

مثل منتجاات صاناديق االساتثمار ،وحادات سمنااء االساتثمار ،التاأمين
عل الحيا  ،وصناديق التجاعد

منتجات التجزبة المالٌة

Retail financial products
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Research Report

Reserve

Reserves

Resistance

Resistance Level
Restricted Investment
Accounts
Restrictions /limitations

شرح المصطلح باللغة العربٌة
تدااير األرباااح المحتجااع إل ا النساابة المئويااة لصااافي األرباااح ؼياار
المدفوعاة كأرباااح ،ولكان يااتم االحتفاام بهااا مان قباال الداركة إلعاااد
استثمارها في سعمالها األساسية ،سو لسداد الديون .يتم تسجيلها ضمن
حجاوق المسااهمين فاي الميعانيااة العمومياة .وتحساب صايؽة األرباااح
المحتجع عن حريق إضافة صافي الدخل إلا سو حارح سياة خساائر
صااافية ماان بدايااة األرباااح المسااتبجا وحاارح سيااة توعيعااات سرباااح
للمساهمين.

المصطلح باللغة العربٌة

األرباح المحتجزة

اتفاقيااة يااتم ماان خبللهااا إسااناد دااركة التكافاال بعااض مخاحرهااا وفااق
اتفاقيااة إعاااد تكافاال إلعاميااة سو اختياريااة بوصاافها ممااثبلس للمداااركين
س إعادة التكافل
وفق عجد التكافل ،وذلر ب سهامها بجعء مان األقسااح بوصافا تبرعاا
في صندوق مدترر ضد سية مخاحر سو سضرار معينة.
سية م سسة سو كيان يدير عمبلس من سعماال إعااد التكافال ،وؼالباا س ماا
تكون تلر الم سسة سو الكيان -دون ضرور ذلر -جاعءا س مان الكياان
الجانوني الذح يتم االحتفام فيا بمصالح المداركين.

مشغل إعادة التكافل

األحااراؾ التااي تدااارر فااي اتفاقيااة إعاااد التكافاال مااع مدااؽل إعاااد
التكافل التي يحق لها االستفاد منا بموجب عجد إعاد التكافل.

مشاركو إعادة التكافل

دااركة تكافااال المداااركون فيهاااا داااركات تكافاال ابتدائياااة ،وتخضاااع
ألحكام دركة التكافل نفسها.

شركة إعادة التكافل

توعيع نجد ناجم عن تاوفير فاي ضاريبة اإلساتهبلر و عان بياع سصال
رس ماااااالي سو سوراق مالياااااة فاااااي محفماااااة اساااااتثمارات محفماااااة
اإلستثمارات سو سية معاملة سخرى ال تتعلق باألرباح ؼير الموععة.

عودة )أو استرداد( رأس المال

مجيا لجدر الموجودات عل تحجيق دخل معبر عنا كنسابة ،و هاذه
النسبة تكدؾ ربحية المندأ في عمليتها التدؽيلية و بذلر فهي تعمل
كمجيا لفاعلية و نداح اإلدار .

العابد على االستثمار

الربح العائد المتحجق من االستثمار وتوميؾ األموال

الربح العابد المتحمك من االستثمار
وتوظٌف األموال

مبلػ يعبر عنا بنسب مئوياة ،اكتساب نتيجاة اساتثمار األساهم العادياة
للدركة لفتر معلومة.

العابد على حموق الملكٌة

مبلػ يعبر عنا بنسبة مئوياة سكتساب مان اساتثمار رس ماال الداركة
بكاملااا ( األسااهم العاديااة و الممتاااع عائاادا مااديونتها الممولااة حويلااة
األجل).

العابد على رأس المال المستثمر

هي سداكال تمهار علا الرسام البيااني وتعتبار فتار حركاة عرضاية
عاد تمهر عل المادى المتوساح ،تادل علا سن هناار تؽييار حجيجاي
في معادلة العرض و الحلب وسن السوق سيؽير إتجاها .ال يمكان سن
نتوقع بعد هذه األدكال سن اإلتجاه سيستمر في إتجاها .ومان الممكان
حساب هدؾ الحركة المتوقعة بعد إكتمال هذه األدكال.

أشكال سعرٌة عاكسة لئلتجاه
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Retained Earnings

Retakāful

Retakāful Operator

Retakāful Participant
Retakāful Undertaking

Return of capital

Return on investment
)(ROI

Return on capital employed
Return on equity

Return on invested capital

Reversal Patterns

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

هااو سح ترتيااب تجااوم بموجبااا دااركة مدرجااة ب صاادار سسااهم جديااد
وعرضااها عل ا مساااهمي دااركة ؼياار مدرجااة عوضااا عاان سسااهمهم
بحيث تمثل األسهم الجديد سكثر من  %50من األسهم المصدر في
الدركة المدرجة بعد تنفيذ االستحواذ

االستحواذ العكسً

إتاحة الفرصة لمساهمي الدركة الحاليين فاي االكتتااب فاي حصاص
إضافية من الحرح الجديد

الحك فً شراء أسهم إضافٌة

عارض األساهم للمساتثمرين الحااليين (معاياا وحجاوق اإلصادار التاي
تنحبق عل المستثمرين الحاليين)

عرض األسهم للمستثمرٌن الحالٌٌن
)مزاٌا وحموق اإلصدار التً تنطبك
على المستثمرٌن الحالٌٌن(

اصااادار  /تاااداول الحجاااوق  ،حياااث يسااامح ب صااادار/تداول الحجاااوق
الخاصة باألوراق المالية بدكل منفصل

اصدار  /تداول الحموق  ،حٌث ٌسمح
بإصدار/تداول الحموق الخاصة باألوراق
المالٌة بشكل منفصل

يمكن تعريؾ المخاحر بأنهاا درجاة التعارض للتؽيار فا المحفماة،
ويمكاان سن يااأتي التعاارض الحتماااالت المخاااحر ماان خاابلل السااوق
والذى يعرؾ باسم مخاحر الساوق  ،سو بسابب التحريار الاذى يحارس
عل اسهم معينة والذى يسم سيضا باسم "مخاحر نوعية محدد " سو
ماا يعاارؾ باساام المخااحر النماميااة المتعلجااة سساساا باسااتجرار النمااام
المالي ،كما سن هنار سيضاا مخااحر تتعلاق بالعملاة وتلار التاي تتعلاق
بالتؽييرات التي تحرس عل سعر الصرؾ والعمبلت

المخاطر

عم لياااة قياااا
االستثمارية.

و تحليااال المخااااحر المرتبحاااة باااالجرارات المالياااة و

تحلٌل المخاطرة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Reverse Acquisition

Right

Rights issue

Rights issuing /trading
separate from possession

Risk

Risk analysis

مجاادار المخاااحر التااي تسااتحيع دااركة التكافاال اإلقاادام عليهااا لتحجيااق
سهداؾ سصحاب المصلحة في صندوق معين.

لابلٌة اإللدام على المخاطر )التكافل(

اإلجراءات التي تتخذها داركة التكافال سو إعااد التكافال لتجيايم تاأثير
األحاااداث الماضاااية والمساااتجبلية المحتملاااة التاااي قاااد تضااار بالداااركة
والتحكم فيها.

إدارة المخاطر )التكافل(

عنصر من المخصصات الفنية لصاندوق مخااحر المدااركين يعكا
درجة المخاحر وعدم التيجن لدى تحديد التجاديرات الحاضار  ،وي ُناتن
مخصصات فنية تعك الجيمة التي يتوقاع مان مداؽل تكافال وخار سن
يحالب بها بؽية االستيبلء (الفرضي) عل محفمة االلتعامات.

هامش المخاطر )التكافل(

يستخدم هذا المجيا للتنب بالمخاحر المستجبلية وفهم حجام المخااحر
المبني عل استجراء المعلومات السابجة

لٌاس نسبة المخاطر

Risk measurement

مخاحر عدم السداد

مخاطرة عدم السداد

Risk on default

مخاااحر التدااؽيل  -مخاااحر الخسااار بساابب األخحاااء المحبعيااة ،سو
ضعؾ األداء الم سسي ،سو بسبب الـتأجيل ،التعيياؾ ،عادم جاهعياة
النماااام المساااتخدم ،سو تلااار الناجماااة بسااابب سداء متعهااادح الخااادمات
المالية والمعلومات سو ؼيرها من األحداث المدابهة

المخاطر الناجمة عن التشغٌل
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)Risk Appetite (Takāful

)Risk Management (Takāful

)Risk Margin (Takāful

Risk operational

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة
الفااارق باااين ساااعر الصااارؾ المساااتجبلي و الساااعر الفاااورح المتوقاااع
مستجببل.

عبلوة المخاطرة

المخاااحر الناجمااة عاان عاادم قاادر الم سسااة للوفاااء بالتعاماتهااا عنااد
حلااول األجاال ويترتااب عل ا ذلاار عاادم قاادر م سسااة سو م سسااات
سخرى عل الوفاء بالتعاماتها سيضا مما يسبب سلسلة من ردود الفعل
والتأثيرات العكسية عل السوق والمعامبلت بصفة عامة

المخاطر النظامٌة

إعحاااء وعن لموجااودات سو محلوبااات معينااة اعتمااادا س علاا حبيعااة
المخاحر.

أوزان المخاطر

سح الفتاار التااي تسااتؽرقها التسااوية بعااد تنفيااذ عمليااة التااداول ويمكاان
تعريفهااا ماان خااابلل  T+nحيااث سن  nهناااا تدااير إلااا عاادد األياااام
المحلوبااة للتسااوية ،فمااثبل إذا كاناات  T+3معناهااا سن عمليااة التسااوية
تستؽرق ثبلثة سيام بعد يوم التداول حيث سن  Tهنا تدير إل التداول

فترة تسوٌة عملٌة التداول

تعااويض صاااحب االمتياااع عل ا دااكل نساابة مئويااة ماان األرباااح سو
المداركة في المنتوجات.

أتاوة

الحالة التي لم يعد مدؽل التكافل يواصال فيهاا سعمااالس تجارياة جدياد
لصالح صندوق مخاحر المداركين ،لكناا يواصال الوفااء بالتعاماات
الصااندوق فيمااا يتعلااق بعجااود التكافاال سااارية المفعااول إلا سن ينتهااي
سجلها ،بما في ذلر المنافع الناجمة عن تلر العجود.

تسرب المشاركٌن )التكافل(

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة
Risk premium

Risk systemic

Risk Weighting

Rolling settlement

Royalty

)Run-off (Takāful

S
عملية حماية موجودات المندأ من خبلل وجود نمام رقابة داخلية.

حماٌة الموجودات

بيع سلعة موصوفة في الذمة معلوماة الناو والمجادار والصافة باثمن
معلوم يادفع عناد التعاقاد وتسالم السالعة فاي المساتجبل دفعاة واحاد سو
عل دفعات.

السلم

هو المبلػ الذح تتلجاه الدركة فعلياا خابلل فتار محادد  ،بماا فاي ذلار
الخصومات والخصومات للبضائع المعاد  .هذا هو الارقم األعلا سو
اإليراد اإلجمالي الذح يتم حرح التكاليؾ منا لتحديد صافي الدخل.

المبٌعات أو اإلٌرادات

هااو دااكل ماان األدااكال السااعرية الكبلساايكية العاكسااة لبلتجاااه .وهااو
دكل سعرح يدل عل تؽيير تادريجي فاي معادلاة العارض و الحلاب
فتنتجل الحركاة مان إنخفااض حااد إلا إنخفااض ضاعيؾ إلا حركاة
عرضااية إل ا إرتفااا تاادريجي إل ا إرتفااا حاااد .وعاااد يأخااذ وقاات
عمني كبير وهاو يوضاح مرحلاة التجمياع الماذكور فاي نمرياة داو.
وتأخذ سحجام التداول نف دكل الصحن فاي الجاا وترتفاع بحاد ماع
بداية االتجاه الجديد.

شكل الصحن

هو تداول ال يحتاج إل صالة التداول بالبورصاة  ،ولكان مان خابلل
سجهع الكومبياوتر يجاوم المتاداولون ب دخاال عاروض الداراء والبياع
ومن ثم تتم عمليات التداول

التداول اإللكترونً
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Safeguarding of assets

Salam

Sales or Revenues

Saucer

Screen-based trading

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

مجيا الحساساية الاذح يساتخدم لجياا نسابة تؽيار العبلقاة باين قيماة
المحفمة وعنصر المخاحر المحتمل بها (سو ما يسم بخح المنحن
إذا تم التعبير عنا كرسم بياني)

ممٌاس الحساسٌة الذي ٌستخدم لمٌاس
نسبة تغٌر العبللة بٌن لٌمة المحفظة
وعنصر المخاطرة المحتمل بها )أو ما
ٌسمى بخط المنحنى إذا تم التعبٌر عنه
كرسم بٌانً(

Second order

مثاالس عل ذلر :إصدارات الحجوق ،سو سسهم المنحة

لٌام شركة مدرجة بإصدار أسهم جدٌدة

Secondary issue

( ) 1سسواق التبادل و العمليات الفورية (سح العملياات خاارج الساوق
المالية) حيث تدترى سو تباا الاوراق المالياة مبادار بعاد صادورها
األصااااالي ( ألول مااااار ) الاااااذح حااااادث فاااااي الساااااوق الرئيساااااية.
( )2الساااوق التاااي تاااتم فيهاااا المتااااجر باااأدوات الساااوق النجدياااة باااين
المستثمرين.

السوق الثانوٌة

سندات مدعومة (مكفولة) بضامان سماوال ( رهوناات ،سو حاق حجاع
سموال سو رهن عجارح).

سندات مضمونة

تعني بدكل عام األسهم والسندات سو سية حجوق سخرى الستبلم سرباح
سسهم سو فوائد ،وبمعني سكثر تحديدا تعني الحجوق التي يادعمها نوعاا
من الضمان.

االوراق المالٌة

اجراء متعارؾ عليا في بورصات األسواق األجنبياة حياث يجاوم باا
صنا الساوق وذلار بؽارض احاداث نفاص فاي المعاروض مان تلار
األوراق المالية في البورصات مجابل مصاريؾ ورسوم

التراض األوراق المالٌة

األوراق المالية محل العرض

األوراق المالٌة محل العرض

اصحبلح عام يحلق عل األسواق التي تاتم فيهاا المتااجر بااألوراق
المالية و تدمل كبل النوعين من األسواق )1( :السوق المنمم لتداول
األوراق المالية )2( .السوق الذح يتم فيا تداول األوراق المالياة مان
خااابلل الهااااتؾ سو دااابكة الحاساااب اآللاااي و يسااام Over the
).counter market (OTC

سوق األوراق المالٌة  /بورصة
األوراق المالٌة

كيان يتول سوية وتحويل األوراق المالية عن حريق الجيد الادفترح،
وفجا لمجموعة قواعد محدد مسبجا

نظام تسوٌة األوراق المالٌة

مسجلة في البورصة.

أوراق مالٌة مدرجة

( ) 1عملياة تحوياال قاروض مصاارفية سو عمليااات مالياة سخاارى ؼياار
قابلااااااااااة للتااااااااااداول إلاااااااااا سوراق ماليااااااااااة قابلااااااااااة للتااااااااااداول.
( )2بتجميع سدوات الدين في مجمع ( ،)POOLو بعاد ذلار إصادار
سوراق مالية جديد يدعمها مجمع سدوات الدين.

) (1التورٌك المالً
) (2عملٌة توزٌع المخاطرة

الذى يجب سن يتحابق مع مواصفة التعريؾ الدولية مثل مدونة سرقام
تعريااؾ األوراق الماليااة الدوليااة ( ،)ISINسو لجنااة نماام واجااراءات
تعريؾ األوراق المالية الرسمية ()CUSIP

الرلم التعرٌفً للورلة المالٌة
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Secondary market

Secured bonds
Securities

Securities borrowing /
lending
Securities for which the
offer is made

Securities market

Securities Settlement
System
Securities, listed

Securitization

Security identification
number

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة
عملياااات تجيااايم تاااتم للمخااااحر اإلئتمانياااة و المخااااحر اإلساااتثمارية
لاااؤلوراق المالياااة المصااادر ألول مااار  ،مااان قبااال وكااااالت تجارياااة
مختصة.

تمٌٌمات األوراق المالٌة

( ) 1بدااااااكل عااااااام ،مجااااااال معااااااين مثاااااال الجحااااااا التجااااااارح سو
الصناعي )2(...جاعس مان منداأ ياتم إصادار التجاارير المالياة حولهاا
مثاال نداااح معااين سو منحجااة جؽرافيااة معينااة )3(.جااعس ماان برنااامن
حاسوب.

لطاع

عل نحاق ضيق بصفة خاصاة فيماا يتعلاق بسياساات تخاص منحجاة
معينة

لطاعً

حيث يتم فصل سصول العمبلء عن سصول الدركة العضو بالسوق

فصل األصول

حت عام  1986كانت هذه األجهع سو الهيئاات تحما بصابلحيات
اإلدار الذاتية في المملكة المتحد  ،وسصبحت جميعها تخضع لسالحة
الخاادمات الماليااة بالمملكااة المتحااد  ،لكاام منااذ ذلاار التاااريخ سصاابحت
جميعها تخضع لسلحة الخدمات المالية بالمملكة المتحد

هٌبات ذاتٌة اإلدارة

اصدار او منح خيارات عل اسهم

اصدار او منح خٌارات على اسهم

محالبة االقلية بتجديم المسيحر لعرض دراء

مطالبة االللٌة بتمدٌم المسٌطر لعرض
شراء

العملياة التااي يااتم بموجبهاا إتمااام سح عجااد تاداول لنجاال ملكيااة األوراق
الماليااة ماان البااائع إلا المدااترح وتسااديد قيمتهااا بدااكل نهااائي وؼياار
مدروح.

عملٌة التسوٌة

عل سبيل المثال يتم تسوية السندات األوربية في ثالث يوم عمل من
تاريخ التداول  ،T+3بينما األساهم فاي المملكاة المتحاد ياتم تساويتها
خام يوم عمل من تاريخ التداول T+5

فترة التسوٌة التً تتم عمب المعاملة

فااي المملكااة المتحااد تخضااع عمليااة إعاااد الدااراء وااللؽاااء لحكاام
المحكمة العليا وموافجة مصلحة الضرائب في المملكة المتحد  ،بينماا
تخضع عملية االسترداد واعاد الدراء لموافجة هيئة األوراق المالياة
والسلع بدولاة االماارات علا سال تعياد النسابة عان  %10مان سساهم
الدركة

استرداد وإلغاء الشركة لجزء من
أسهمها

وهاو الارقم الااذح يمهار فااي الميعانياة العمومياة للدااركة عام األسااهم
المكتتب بها

رأس المال )المٌمة األسمٌة لؤلسهم
المصدرة(

الدااهاد التااي تصاادرها الدااركة مبينااا بهااا االساام ،سااواء كااان االساام
المحبو بها هو اسم المالر المسجل سو حامل الدهاد هو المالر

شهادة األسهم

حق المستثمر في تحويل خيار البياع سو الداراء ألساهم داركة معيناة
وفق سعر محدد سابجا وإحار عمني محدد

حك المستثمر فً تحوٌل خٌار البٌع او
الشراء ألسهم شركة معٌنة وفك سعر
محدد سابما وإطار زمنً محدد

تجسيم السهم الواحد إل عدد من األسهم ذات قيم سسامية سقال وتسام
سيضا عملية التجسيم الفرعي

تمسٌم السهم الواحد إلى عدد من
األسهم ذات لٌم أسمٌة ألل وتسمى
أٌضا عملٌة التمسٌم الفرعً
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Security ratings

Segment

Segmentation
Segregation funds

Self-regulating
)organization (SROs

sell options on a stock
Sell out

Settlement

Settlement, rolling

Share buyback

Share capital

Share certificate

Share option

Share split

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

نسبة من قيمة السهم المساعر حساب الداركة او صاندوق االساتثمار
المفتااوح  OEICبمااا يمثلااا ماان الاادخل الساانوح المتوقااع عاان الفتاار
المحاساابية الجاريااة بعااد خصاام كافااة التكاااليؾ والعائااد يمثاال المبلااػ
الخاضع للضريبة حسب نمام المملكة المتحد

نسبة من لٌمة السهم المسعرة

فئاة ماان األساهم ياانص بصاراحة علا تأجيال دفااع األربااح لهااا حتا
تحصل فئة سخرى من األسهم عل حصتها سو بعاد دفاع التاعام معاين
عل الدركة

أسهم مؤجلة األرباح

دخص حبيعي سو اعتبارح يمتلر سسهما صادر عن دركة مساهمة

المساهم

تمااويبلت المساااهمين فااي را المااال ماان خاابلل االكتتاااب فااي اسااهم
الدركة باإلضافة إل األرباح المحتجع

تموٌبلت المساهمٌن فً راس المال

Shareholder funds

الحجاااوق الجانونياااة للمسااااهمين مثااال حاااق التصاااويت فاااي الجمعياااة
العمومية

الحموق المانونٌة للمساهمٌن

Shareholder rights

حاملي األسهم العادية سو مساهمي الدركة

حاملً األسهم العادٌة أو مساهمً
الشركة

سجل رسمي يوثق ملكية سسهم دركة مساهمة كما يوثق انتجال ملكية
هذه األسهم وسح تصرؾ يتم عليها ويضم عاد سسماء مالكي األساهم
وعناوينهم وعدد األسهم التي يمتلكها كل منهم

سجل المساهمٌن

صندوق يمثل موجودات ومحلوباات مداؽل التكافال سو مداؽل إعااد
التكافل وال ينسب إل المداركين.

صندوق المساهمٌن )التكافل(

هي دركة ينجسم رس مالها إل سسهم متساوية الجيماة تجبال التاداول،
وتجتصر مس ولية المساهم علا قيماة األساهم التاي اكتتاب فيهاا ،وال
يسأل عن التعامات الدركة إال فاي حادود الجيماة االسامية لماا اكتتاب
فيا من سسهم

شركة المساهمة

األسهم الصادر سو المجترح إصدارها في رس

مال دركة

األسهم

عدد األسهم لرس المال المثبت في عجد تأسي
سو الاارقم يااذكر عاااد فااي جااعس حسااابات رس
العمومية للدركة.

الدركة ،و هذا العدد
المااال فااي الميعانيااة

رأس المال المصرح به

األحكام الدرعية العملية المساتنبحة مان المصاادر الدارعية (الجارون
والسااانة واإلجمااااا والجيااااا ) ،وؼيرهااااا ماااان المصااااادر الداااارعية
المعتمد .

الشرٌعة

كيان يجاد ّم ،وفاق حجماا وقدرتاا ،خادمات استداارات دارعية تدامل
خدمات المراجعة والتدقيق الدارعي ،وكاذلر نصاائح تتعلاق بتحاوير
المنتجااات المتفجااة مااع سحكااام الدااريعة ،بصاافتها جااعءا س ماان خاادماتها
المهنية.

شركة استشارات شرعٌة خارجٌة

المخاااحر تدااؽيلية ناتجااة عاان عاادم التااعام الم سسااة بمبااادئ وسحكااام
الدريعة في منتجاتها وخدماتها.

مخاطر عدم االلتزام بأحكام الشرٌعة
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Share yield

Share, deferred

Shareholder

shareholders

Shareholders Register

Shareholders’ Fund
)(Takāful

Shareholding Company

Shares

Shares authorized

Sharīʻah

Sharīʻah Advisory Firm

Sharīʻah non-Compliance
Risk

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

( )1عجع
( )2بيع عل المكدوؾ
( )3مبلػ جعئي
( )4قصير األجل
( )5ؼير كاؾ

) (1عجز
) (2بٌع على المكشوف
) (3مبلغ جزبً
) (4لصٌر األجل
) (5غٌر كاف

عملية يجوم بها المضارب في البورصة يتوقع انخفاض سساعار سساهم
دااركة معينااة فيجااوم ب ا قتراض بعااض األسااهم ماان وساايح و يبيعهااا
بالسااعر الجااارح الحااالي المرتفااع ،و ينتماار انخفاااض السااعر ليجااوم
بدراء سسهم جديد بالسعر المنخفض و يعيدها إل الوسايح (مساتبجيا
فارق السعرين ناقصا فائد الوسيح) كربح

البٌع على المكشوف

هو ذلر النو مان االساتثمار فاي سساواق الماال والاذح ينحاوح علا
دراء وبيع سوراق مالية عند سسعار محدد سلفأ بهدؾ تحجياق سربااح
خبلل فترات قصير نسبيا.

االستثمار لصٌر األجل فً أسواق المال

هااو مااا ي ُحلااق عليااا البلإتجاااه ،فهااو عبااار عاان تااواعن بااين الجااو
الداارائية والجااو البيعيااة .بحيااث سن يكااون هنااار منحجااة مجاومااة ال
تستحيع األساعار اختراقهاا ألعلا ومنحجاة دعام ال تساتحيع األساعار
إختراقها ألسفل.

إتجاه عرضً

صندوق سموال مستثمر تتم تؽذيتا بمباالػ سانوية و الؽاياة مناا ساداد
دين سو قرض سو استبدال سصل في تاريخ معين

صندوق أموال لسداد الدٌن أو استبدال
أصل

هي التي إن تم اإلخبلل بها نَجم عن ذلر قيود عل مدؽل التكافل سو
تدخل من ِقبل السلحات اإلدرافية.

مستوٌات مرالبة المبلءة )التكافل(

المتحلبات المالية التي يتم تحديادها بصافتها جاعءا س مان نماام المابلء
والمتعلجة بتحديد مبالػ موارد المبلء التي يجب علا داركة التكافال
سن تتوفر لديها إضافة إل الموجودات التي تؽحّي مخصصاتها الفنية
ومحلوباتها األخرى.

متطلبات المبلءة )التكافل(

الفااائض فااي الموجااودات العائااد عاان المحلوبااات الااذح يعااد متاحااا س
لمتحلبات المبلء وفق الجوانين المحلية سو الجوانين اإلدرافية.

موارد المبلءة

السندات والصكور المصدر من الجهات الحكومية بالبلدان المختلفة
والتي تمثل الدين الحكومي المحلي (الديون السيادية)

أوراق مالٌة الدٌن الحكومً

نمام تداول خاص  -ببورصة نيويورر لضمان سبلمة المعامبلت

نظام تداول خاص  -ببورصة نٌوٌورن
لضمان سبلمة المعامبلت

تخصيص سموال فاي اساتثمار يحمال فاي حياتاا مخااحر عالياة مثال
دراء خيارات سو عجاود مساتجبلية ،و تجاا الخحاور باالتؽيرات فاي
العائاااد و احتمالياااة التوعياااع لتلااار العوائاااد .سن اإلساااتثمار ألؼاااراض
المضاربة ترافجاا نتاائن تنب ياة ،لكان عبار مادى واساع مان العائادات
الممكنة مع احتماالت كبير لحدوث األمور المتحرفاة ،و المضااربة
سساسا ،هاي متااجر قصاير األجال ماع األمال بالحصاول علا رباح
سعل بصور ربح رس مالي إال سنها تكتنفها مخاحر سكبر.

مضاربة
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Short

Short selling

Short-term Investments

Sideways Trend

Sinking fund
Solvency Control Levels
)(Takāful
Solvency Requirements
)(Takāful

Solvency Resources

Sovereign debt securities

Specialist

Speculation

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

سوق تحدث فيا المضاربة بدكل دائم

سوق المضاربة

سحد المداركين في فعاليات السوق الذح يحاول سن يجني سرباحاا مان
خبلل درائا و بيعا عجاودا مساتجبلية و عجاود خياارات بتوقعاتاا عان
حركات األسعر المستجبلية

مضارب

عياااد فااي عاادد األسااهم الجائمااة لدااركة باادون سح تؽيياار فااي حجااوق
المساهمين سو في اجمالي الجيمة السوقية في تاريخ التجعئة

تجزبة ،انمسام

Split

( )1مكان ،نجحة( )2فوراس ،في الحال( )3جاهع للتسليم ،حاضر ()4
نجدح

) (1مكان ،نمطة) (2فوراً ،فً
الحال) (3جاهز للتسلٌم ،حاضر )(4
نمدي

Spot

هو السوق الذح تتم فيا تسوية المعامبلت سو استبلم وتساليم األوراق
المالية موضع الصفجات خبلل فتر عمنية قصير

السوق الفوري

Spot Market

سعر التسليم الحالي لبضاعة تمت المتااجر بهاا فاي ساوق الصافجات
الفورية

السعر الفوري

Spot price

عاارض السااحب او عاارض دااراء ماان المساايحر إلخااراج مساااهمي
االقلية

عرض السحب

Squeeze out

حااق األؼلبيااة فااي إخااراج األقليااة  ،او عاارض السااحب او عاارض
دراء من المسيحر إلخراج مساهمي االقلية

حك األغلبٌة فً إخراج األللٌة

كل دخص لا مصلحة مع الدركة مثل العاملين والدائنين والموردين
والعمبلء ،والوكبلء ،ومجدمي الخدمات للدركات

أصحاب المصالح

()1الرس مال الجانوني الموع عل سسهم
( )2دهاد سسهم
( )3المخعون من البضاعة الجاهع سو تحت التدؽيل سو المواد
الخام
( )4مواش
( )5يخعن ،يمول ،يجهع
( )6تستخدم في صناعة النجل مثل عربات سكر الحديد ،السيارات،
الجاحرات و المجحورات ،الداحنات

) (1أسهم
) (2شهادة أسهم
) (3مخزون
) (4مواش
)ٌ (5خزنٌ ،مولٌ ،جهز
) (6عربة تجري على عجبلت

دااراء سسااهم فااي سااوق و بيعهااا فااب نفا
لبلستفاد من فروقات األسعر

الوقاات سو فااي سااوق وخاار

المراجحة فً األسهم

توعيع سسهم في صور مجانية ،و يعلن عن توعيع األرباح عل هذا
النحو ؼالباا عنادما يكاون المركاع النجادح (السايولة) ؼيار كااؾ و/سو
عندما ترؼاب الداركة بعيااد معادالت التاداول ألساهمها عان حرياق
تجليل سو تنعيل السعر السوقي ألسهمها.

أسهم منحة

هي األسهم التي تجاوم الداركة بتوعيعهاا علا مسااهميها إضاافة إلا
التوعيعات النجدية وو بدال عنها

أسهم المنحة
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Speculative market

Speculator

Squeeze out – compulsory
acquisition

Stakeholders

Stock

Stock arbitrage

Stock dividend

Stock Dividends

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

سوق منمم يتم فيا تداول (دراء و بيع) األساهم و الساندات مان قبال
األعضاء في السوق الذين يعملون في نف الوقت كوكبلء (وسحاء)
و كمتعاملين سصلين و تجار ،و تتواجد البورصة في موقع معين فاي
المدينااة حيااث يلتجااي فيهااا الوسااحاء و المتعاااملون لتنفيااذ سواماار ماان
م سساات سو سفاراد مسااتثمرين لداراء و بيااع األوراق المالياة ،و كاال
بورصة تضع دروحا و متحلبات للعضوية فيها

سوق األوراق المالٌة  /البورصة

نمام عرض األسعار الكترونياا س علا الداداات ،حياث يمهار صانا
السوق األسعار التي يرؼبون التداول بها في األسهم

نظام عرض األسعار الكترونٌا ً على
الشاشات

الحق في دراء سو بيع سسهم دركة خبلل فتر محدد و بسعر محدد

خٌار األسهم

ترتيبات لمنح المومفين خيارات سسهم كنو من المنافع

خطط خٌارات األسهم

دااهاد تماانح حاملهااا الحااق فااي دااراء عاادد معااين ماان األسااهم بسااعر
محدد خبلل فتر محدد

امتٌاز شراء األسهم

حااق يخااول حاملااا دااراء سسااهم جديااد ماان نف ا الفئااة ،و يااتم عاااد
إصاادار حجااوق الدااراء للمساااهمين الحاااليين بالتناسااب ،سح سن تبج ا
نسبة حصة المساهمة في الملكية ثابتة

حك شراء األسهم

Stock right

هااي اإلجااراء الااذح ياانجم عنااا عياااد عاادد األسااهم المكونااة لرسساامال
الداااركة دون سن يصااااحبا عيااااد فاااي حجاااوق الملكياااة فياااا نمااارا
النخفاض الجيم االسمية والسوقية ألسهمها بنسب التجعئة المجرر

تجزبة األسهم "تمسٌم األسهم"

Stock Split

عرض بالمبادلة  ،استخدام المدترى األسهم كمجابل في العرض

عرض بالمبادلة  ،استخدام المشترى
األسهم كممابل فً العرض

سمر التداول الذح يتم تنفيذه وفق سعر محدد

أمر التداول الذي ٌتم تنفٌذه وفك سعر
محدد

الحد األقص للخسار المسموح با والذح للدركة سن تتحملا

الحد األلصى للخسارة المسموح به
والذي للشركة أن تتحمله

سمر يعح للوسيح لبيع سو داراء سوراق مالياة إذا ارتفاع سو انخفاض
سعرها عن الحد المعين

أمر بٌع او شراء لتفادي خسارة

Stop-loss order

خحح إستراتيجية

خطط إستراتٌجٌة

Strategic plans

( )1اكتتاب بأسهم دركة
( )2اكتتاب بمبلػ من المال كمتبر
( )3للدهاد عليها سو التصديق سو اإللتعام بها
( )4في ناد سو جمعية سو جريد ...

) (1اكتتاب بأسهم شركة
) (2اكتتاب بمبلغ من المال كمتبرع
) (3تولٌع وثٌمة
) (4اشتران
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Stock exchange

Stock exchange automated
)quotation system (SEAQ
Stock option
Stock option plans
Stock purchase warrant

Stock-for-stock offer

Stop limit order

Stop-loss limit

Subscription

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

الدااخص الااذح يعاارض سو يبيااع سوراقااا ماليااة لصااالح مصاادرها سو
حليفا ،سو يحصل علا سوراق مالياة مان المصادر سو حليفاا بؽارض
إعاد تسويق سو إدار عملية إصدار األوراق المالية

وكٌل اكتتاب

حق االكتتاب او حق االولوية او حق التوعيع

حك االكتتاب او حك االولوٌة او حك
التوزٌع

تعد دركة تابعة حيث يملر بها داخص نسابة تعياد علا  50%مان
رسسمالها سو يكون لديا السيحر الفعلية عليها

شركة تابعة

مستندات (دهادات) تُمثل ملكية نسبة دائعة في موجودات عينية ،سو
مجموعاااة مختلحاااة مااان الموجاااودات العينياااة وؼيرهاااا ،وقاااد تكاااون
الموجودات في مدرو محدد سو نداح استثمارح معيّن وفجا س ألحكاام
الدريعة.

الصكون

عملية إصدار صكور سو دهادات استثمارية تمثال حصاة داائعة فاي
ملاار موجااودات معينااة ،قااد تصاادرها جهااة مالكااة تبيعهااا إل ا حملااة
الصكور ،سو جهة سمينة تمثلها دركة ذات ؼرض خاص.

التصكٌن )إصدار الصكون(

الجهة الرقابية

الجهة الرلابٌة

هو المستوى المتوقع سن يواجاا الساهم سو الساوق عناده قاو دارائية.
إما بسبب سن األسعار قد وصلت عنده في الماضي وارتفعات مناا سو
إذا كااان هااذا المسااتوى كااان مسااتوى مجاومااة سو عنااده قااو بيعيااة فااي
الماضي وإخترقتا األسعار بعد ذلر ألعل فأصبح دعم.

مستوي الدعم

هي مستويات سسعار األسهم التي يصعب تجاوعها نعوال ،وإن حدث
ذلر ف نا يعد م درا س عل حالة من الركود في سسواق المال

مستوٌات الدعم

هذا التعليق اما سن يتم من الجهة الرقابية التي تعتبر جهاة االدراج سو
بناااء علاا حلااب الدااركة المدرجااة  ،وبناااء عليااا يااتم توقااؾ كافااة
عمليات التداول عل السهم والؽاء كافة األوامر من سجل األوامر

تعلٌك االدراج

هااو دااكل ماان األدااكال السااعرية الكبلساايكية المكملااة لبلتجاااه .وهااو
النموذج الوحيد الذح ال يمكن سن نتوقع من خبللا الحركة الجادمة إال
بعد إختراق سحد حدوده .هو عبار عن حركة عرضية ،كل قمة سقال
من الجمة السابجة وكل قا سعل من الجا السابق لا 4( .نجاح تحول
عل األقل) .حدود الداكل يتجااحعوا ماع مارور الوقات ليتصالوا عناد
قمة المثلث ( .)Apexتنخفض سحجام التداول داخل الداكل و ترتفاع
بدكل ملحوم مع إختراق سح من الحدين.

شكل المثلث المتماثل

(مصاارؾ اساتثمار عاااد ) اجتمعات علا هاادؾ اساتثمارح مثال بيااع
سااندات الجااروض (اقااراض الؽياار) و اقتسااام ارادات الفوائااد بنساابة
مساهمة كل عضو في هذه الجمعية

اتحاد مؤلت مكون من اثنٌن او اكثر من
األفراد او الجهات االستثمارٌة
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Subscription Agent/
Underwriter
Subscription right OR Preemption right OR allocation
right
Subsidiary Company

Ṣukūk

Ṣukūk Securitisation
(Sharīʻah-compliant
)Securitisation
Supervisory authority

Support

Support Level

Suspension of listing

Symmetrical Triangle

Syndicate

المصطلح باللغة العربٌة

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

T
مبلاااػ المسااااهمة الاااذح يلتاااعم باااالتبر باااا المداااارر فاااي التكافااال سو
المدااارر فااي إعاااد التكافاال لجاااء الوفاااء بواجااب المساااعد المتبادلااة
عل سبيل التعاون في تحمل المخاحر ،ويستخدم في دفاع المحالباات
من قبل المستحجين.

التزام التبرع )التكافل(

الضاامان المتبااادل نمياار االلتااعام بااالتبر بادااترار محاادد لصااندوق
مخاحر المدااركين بحياث إ ّن مجموعاة مان المداتركين يتفجاون فيماا
بينهم عل مساند بعضهم بعضسا ضد نو من األضرار المحتملة.

التكافل

سية م سسة سو كيان يدير عمبلس من سعماال التكافال ،وؼالباا س ماا تكاون
تلااار الم سساااة سو الكياااان -دون ضااارور ذلااار -جاااعءا س مااان الكياااان
الجانوني الذح يتم االحتفام فيا بمصالح المداركين.

مشغل التكافل

األحراؾ التي تدارر في منتن التكافل مع دركة التكافال التاي يحاق
لها االستفاد منا بموجب عجد التكافل.

مشاركو التكافل

دركة إلدار محفمة صندوق مخااحر المدااركين يمتلار مسااهموها
رس مال مفصول عن صندوق مخااحر المدااركين وتساتحق سجار
عاان سعمالهااا وحصااة عاان اسااتثمار موجااودات صااندوق اسااتثمارات
المداركين.

شركة التكافل

السيحر عل الدركة عن حريق تجديم عرض استبلء لداراء سؼلبياة
األسااهم بسااعر معااين سعل ا ماان سااعر السااوق ،و االسااتبلء يمكاان سن
يكون عدائيا سو وديا و عرض الدراء (الذح يحتوح سعرا هاو دائماا
سعل مان ساعر الساوق) هاو الوسايلة إلماتبلر داركة بخابلؾ رؼباة
إدارتها .سما اإلستبلء الاودح ،فيفارض علا الداركة مداتريا سن تبااد
بمفاوضة الدركة المنوح درا ها للتوصل إل اتفاق في جاو تساوده
المود و الرضا بين الحرفين و للحصول عل موافجة حملة األسهم

االستٌبلء على شركة

الدركة المستهدفة او الدركة محل عرض الدراء

الشركة المستهدفة او الشركة محل
عرض الشراء

االوراق المالية المستهدفة او االوراق المالية محل العرض

االوراق المالٌة المستهدفة او االوراق
المالٌة محل العرض

هو دراسة اتجاهات حركة سسعار األساهم وكمياات وقايم التاداول فاي
السوق بناا علا بياناات تاريخياة بهادؾ توقاع كمياات وقادم التاداول
المستجبلي واتجاهات األسعار

التحلٌل الفنً

هي م درات حسابية محسوبة من األساعار وتوضاح قاو سو ضاعؾ
محتمل ؼير واضح في حركة األسعار .وهاي م دارات مان الممكان
سن تتحرر في إتجاهات ومن الممكن سن تكون متذبذبة (تتحرر حول
محور ينتصفها) .ومن الممكن سن تكون م درات تسبق اإلتجاه ومن
الممكن سن تكون م درات تتأخر سو تتبع اإلتجاه.

مؤشرات التحلٌل الفنً

88

Tabarruʻ Commitment
)(Takāful

Takāful

Takāful Operator

Takāful Participant

Takāful Undertaking

Takeover

Target company or Offeree
Company
Target securities

Technical Analysis

Technical Analysis
Indicators
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المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

الجيمة المخصصة لتؽحية االلتعامات المتوقعة النادئة عن عجود
التكافل سو عجود إعاد التكافل .وبالنسبة ألؼراض المبلء المالية،
تدمل المخصصات الفنية عنصرين وهما:
(س) سفضل التجديرات الرئيسة الحالية للتكاليؾ التي تفي بالتعامات
التكافل سو إعاد التكافل ،ناقصا س منها صافي الجيمة الحالية
(التجديرات الحالية).
(ب) هامش المخاحر عل مدى التجديرات الحالية.

المخصصات الفنٌة )التكافل(

هو الحرح الذح يتميع بكونا يأخذ صورتين

الطرح والمنالصة

عروض الدراء بجصد االستحواذ

عروض الشراء بمصد االستحواذ

رسملة الدين

رسملة الدٌن

The capitalization of the
debt

ممارسة خيار التحويل من سندات ال اسهم

ممارسة خٌار التحوٌل من سندات الى
اسهم

The exercise of the
conversion option for a
convertible

هيكل الملكية

هٌكل الملكٌة

The Structure of capital

سوق فيها عدد ضئيل من الحلبات للدراء و العاروض للبياع ،و هاي
قااد تنحبااق عل ا صاانؾ معااين بأكملااا ماان العجااود المسااتجبلية ألوراق
مالية سو لسلع سو قاد تداير إلا سساهم معيناة ساواء كانات مساجلة فاي
البورصااة سو ؼياار مسااجلة ،و تكااون األسااعار فااي مثاال هااذا السااوق
متجلبة قياسا لؤلسواق ذات السيول الكبير  ،إذ سن عدد معامبلت البيع
و الدراء التي تتم عل قلتها ،من دأنها التأثير الباالػ علا األساعار،
لااذا ف ا ن كبااار المسااتثمرين يتحادااون هااذه األسااواق خدااية سن تتاارر
تعامبلتهم تأثيرا بالؽا عل سسعر األوراق المالية

سوق محدودة ،سوق ضٌمة

الحااد األدن ا المسااموح بااا للتذبااذب فااي العجااود المسااتجبلية سو عجااود
الخيارات

الحد األدنى المسموح به للتذبذب فً
العمود المستمبلٌة أو عمود الخٌارات

قيمة تحرر سعر بمعدل نجحة واحد تساوى  per cent 0.01فاي
سعر العجد المستجبلي سو الخيار الذى يتم تداولا في بورصة لندن

نسبة تحرن السعر فً لٌمة العمد
)عمود الخٌارات(

الفتر العمنية التي تُجا بها كفاية موارد المبلء  .ألؼراض المابلء
يتم تحديدها فاي الؽالاب لتجاارب الماد العمنياة التاي تحتاجهاا منحجياا
دركة التكافل سو السالحات اإلدارافية لتتخاذ اإلجاراءات بعاد حادوث
حادث سلبي في التجاارير الداخلياة سو الرقابياة لداركة التكافال .وي ُعاد
األفق العمني جع سءا من المجايي المستهدفة لمعاير متحلبات المبلء
الرقابية.

األفك الزمنً )التكافل(
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Technical Provisions
)(Takāful

Tender offer
Tender offers or Takeover
offers

Thin market

Tick

Tick value

)Time Horizon (Takāful

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

منهن لتجييم المركع المالي اإلجمالي لدركة التكافل ،تراعي االرتباح
بين المخااحر المتعلجاة باالموجودات والمحلوباات ومتحلباات المابلء
الرقابياااة وماااوارد المااابلء لداااركة التكافااال والتاااأثير المحتمااال لهاااذه
المخاحر عل المركع المالي لدركة التكافل.

منهج المركز المالً اإلجمالً )التكافل(

العائااد الساانوح عل ا اسااتثمار و يداامل ذلاار عياااد قيمتااا و سرباااح
األسااهم سو الفائااد  ،و بالنساابة لؤلسااهم المحااتفم بهااا حت ا اإلسااتحجاق
اجمااالي العائااد هااو العائااد حت ا اإلسااتحجاق و بالنساابة لؤلسااهم تجاادر
العياد في قيمتها باستخدام نسبة السعر /األرباح ،و في المتاجر في
الخيااارات يعنااي اجمااالي العائااد سرباااح األسااهم مضااافا إليهااا مكاسااب
رس المال باإلضافة إل الدخل من خيار البيع و /سو خيار الدراء

إجمالً العابد

سصول تم تجييمها بأكثر من قيمتها الحجيجية وبالتالي ت دى ارباكاا لماا
تسااببا فااي ائتمااان مبااالػ فيااا ال يجااد لااا ضاامانات حجيجيااة مثاال فجاعااة
االئتمااان والاارهن العجااارح فااي سمريكااا ابااان عااام  2007ندااأت ماان
تجييمات مبالػ فيها لؤلصول المبن عليها االئتمان ،وبالتالي سدت إل
قروض وائتمان مبالػ فيا ال يمت للواقع بصلة

أصول ممٌمة بغٌر لٌمتها الفعلٌة

دخص يعاول سعمال دراء وبيع األوراق المالية لحسابا الخاص

المتداول

هو

عملية بيع ودراء األوراق المالية من خبلل قنوات التداول التي توفرها البورصة

تداول فً البورصة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Total Balance Sheet
)Approach (Takāful

Total return

Toxic assets

Trader
Trading

هااي المكااان المخصااص فااي مبناا بورصااة األوراق الماليااة لتنفيااذ
عمليات بيع ودراء األوراق المالية

لاعة التداول

سوراق مالية قابلة للتداول

أوراق مالٌة لابلة للتداول

الداافافية واالفصاااح مرادفااان البااد منهمااا فااي سسااواق المااال بصاافة
خاصااة وف ا سااائر الاانمم والجاارارات بصاافة عامااة الداافافية تعتمااد
بصور كبير علا تاوفر واتاحاة المعلوماات الصاحيحة والجوهرياة
دون إبحاء سو تأخير سو نجص وسهم ما يتعلق بالمعلومات عان الساعر
والكمية وبما يكفل نعاهة التعامبلت والساوق  -عملات هيئاة األوراق
المالي ة والسالع علا تعمياق ثجافاة الدافافية مان خابلل منموماة البنياة
التحتياااة للتداااريعات بحياااث سصااابحت الدااافافية إلعامياااة فاااي كافاااة
المعامبلت

الشفافٌة

Transparency

سندات قصير األجل تصدرها الدولاة و ال تحمال ساعر فائاد  ،لاذلر
تبا بخصم في معايدات سسبوعية من قبل وعار الخعانة (المالية)

أذونات الخزٌنة

Treasury bills

( )1سندات قروض تصدرها حكومة الواليات المتحاد  ،تتمياع بأنهاا
حويلة األجل من  10سنوات فما فوق و تصدر بفئاات سقلهاا 1000
دوالر
( )2سندات الجروض تصدرها الداركات ثام يعااد دارا ها مان قبال
نف الدركات ،و هذه السندات تعتبر مساتهلكة سو محفاأ عناد إعااد
درائها

سندات الخزٌنة

وثيجة مديونة مالية تصدرها حكومة الواليات المتحاد  ،تحمال قسايمة
فائد مدتها سنة سو سقل من تاريخ الصدور

شهادة الخزٌنة العامة
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)Trading Hall (Trading Flaar
Transferable securities

Treasury bonds

Treasury certificate

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

التعامات حكومية متوسحة األجل ،حيث تستحق بعد سنة سو بعد 10
سنوات ،تصدر فئات عديد بين  1000دوالر إل مليون دوالر سو
سكثر من قبل حكومة الواليات المتحد

سندات الخزٌنة ،سندات التزام حكومٌة
متوسطة االجل

هي األسهم التي تجوم الدركة بدرائها وإعااد بيعهاا ،سو اساتخدامها،
من سسهمها المصدر

أسهم خزٌنة

اسهم الخعينة  ،دراء الدركة ألسهمها

اسهم الخزٌنة  ،شراء الشركة السهمها

سماار دفااع تصاادره الخعينااة البريحانيااة سو وعار الخعينااة األمريكيااة
لدفع األموال المستحجة عل وعير المالية بدير مصرفي

أمر دفع خزٌنة

اتفاقية إعاد تكافل خاصة بعجود (سو جعء منها) اكتتبات فيهاا داركة
التكافل ذات حبيعة محدد وفق االتفاقية.

اتفالٌة إعادة التكافل اإللزامً

هو دكل من األدكال الكبلسيكية العاكساة لئلتجااه ،وياأتي بعاد إتجااه
هااابح ،ويتكااون الدااكل بااأن تتحجااق حركااة هبااوح قويااة كاسااتمرار
لبلتجاه الهابح السابق ،ثم تتبعها حركة إرتفا  .ثام تانخفض األساعار
من منحجة الجمة السابجة هذه مرتين بدون إختراقها ألعل وتصل إل
نف الجا السابق تجريباا س مارتين سيضاا س بادون إختاراق ألسافل إلا سن
تتحجاق حركااة إرتفااا قوياة وتختاارق منحجااة الجماة ألعلا فااي الماار
الثالثة.

شكل المٌعان الثبلثة

هو دكل من األدكال الكبلسيكية العاكساة لئلتجااه ،وياأتي بعاد إتجااه
صاااعد ،ويتكااون الدااكل بااأن تتحجااق حركااة صااعود قويااة كاسااتمرار
لبلتجاه الصاعد السابق ،ثم تتبعها حركة إنخفاض .ثم ترتفع األسعار
من منحجة الجا السابجة هذه مرتين بدون إختراقها ألسفل وتصل إل
نف الجمة السابجة تجريبا س مرتين سيضا س بادون إختراقهاا ألعلا إلا سن
تتحجق حركة إنخفاض قوية وتختارق منحجاة الجاا ألسافل فاي المار
الثالثة.

شكل الممم الثبلثة

( ) 1تجمااع ؼياار مداارو لدااركات تنتخااب ماان بينهااا مجل ا إدار
مداااتركا مركعياااا مااان األمنااااء ،ليحاااتفم بالسااايحر علااا األساااعار
وإلساااتبعاد المنافساااة فيماااا بينهاااا ( )2بموجبهاااا تنجااال ملكياااة سماااوال
المسااتفيد ( )3ثجااة ( )4سمانااة ،ائتمااان ،عهااد ( )5تتااول مساا ولية
بموجااب سااند إئتمااان تعهااد لدااخص سو سكثاار يساام األمااين إدار سو
المحافمة عل سموال ممتلكات لمنفعة دخص وخر (المستفيد)

) (1اتحاد احتكاري لشركات ) (2عبللة
وكالة ) (3ثمة ) (4أمانة ،ابتمان،
عهدة ) (5شركة استثمار

دركة تكون عاد مرتبحة مع مصرؾ تجارح يعمل كأمين (وصي)
ألفااراد سو مندااآت إلدار سمااوال سو عجااارات سو ترتيبااات حراسااة سو
تحويل سسهم و تسجيلها و خدمات مدابهة سخرى ،كما تعمل دركات
اإلئتمان في إدار اإلستثمارات اإلئتمانية و تخحيح العجارات و تنمم
هذه الدركة قوانين الدولة

شركة ابتمان او )ترست(

موجودات مثل العجارات و األوراق المالية يحتفم بها كعهاد و تادار
من قبل سمناء

أموال ابتمان ،صندوق ابتمان
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Treasury notes

Treasury Shares
treasury stock

Treasury warrant

)Treaty (Takāful

Triple Bottom

Triple Top

Trust

Trust company

Trust fund

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

الوثيجة التي يندأ عنها االساتثمار ،فهاي قاد تكاون وصاية سو حجاة سو
سند ملكية

وثٌمة االبتمان واالستثمار

الدااخص الااذح يعاارض إليااا بحكاام الجااانون المحافمااة عل ا سمااوال
اإلئتمااان و إدارتهااا بأمانااة و بحكمااة لتحجيااق سؼااراض اإلئتمااان مثاال
وسايح سو قايم علا سماوال تفليساة تعينااا المحكماة سو الاادائنون إلدار
دكون الدركة المفلسة سو الدخص المفل

أمٌن ،وكٌل ،وصً ،لٌم

سحااد المسااميات التااي سحلجاات علاا األعمااة الماليااة العالميااة ضاامن
مساااااااميات سخااااااارى عدياااااااد تناقلتهاااااااا األوسااااااااح االقتصاااااااادية :
 Turbulenceاضااااااااااااااااااحراب  Recession -ركااااااااااااااااااود -
 Decline - Depressionتراجاع  Stag Inflation- -كسااد
مصحوب بالتضخم

أزمة  /عدم استمرار

( )1هو عدد المرات التي يستبدل فيها عنصر معين (مثل
الموجودات الثابتة ،حسابات العمبلء ،المومفون) خبلل الفتر
المحاسبية
( )2في بريحانيا تعني الكلمة حجم النداح سو حجم المبيعات

) (1معدل دوران
) (2حجم النشاط أو حجم المبٌعات

وهي تجي المدى الذح يمكان للداركة سن تنماو إلياا بادون معياد مان
االستثمار في رس المال خبلل فتر معينة

النسبة بٌن إجمالً المبٌعات لمنشاة فً
فترة معٌنة تكون عادة سنة ولٌمة
موجوداتها الثابتة

حبيعة او نو المجابل في العرض

طبٌعة او نوع الممابل فى العرض

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة
Trust instrument

Trustee

Turmoil

Turnover

Turnover ratio

Type of consideration

U
بيان مالي قام بتحضيره المدقق ،سو ساعد في تحضايره لداركة يجاوم
بتاادقيق بياناتهااا الماليااة ،إال سنااا لاام يفحصااا حبجااا لمتحلبااات معااايير
التحبيق المجبولة قبوال عاما ( ، )GAASوفي النتيجة يكاون المادقق
قد قدم خدمة محاسبية بتجميعا وتحضيره للمعلومات المالية ،لكن لام
يجاام بتحبيااق اجااراءات التاادقيق كأسااا لتكااوين رسح تاادقيق ،والبيااان
ؼير المدقق يجب تحديده عل سنا لم يتم تدقيجا ،ويجب علا المادقق
إصدار تجرير بحجب الرسح يبين فيا سنا يمتنع عان إباداء رسياا حاول
البيان المالي

بٌان مالً غٌر مدلك

االكتتاب بنسبة قليلة ال ترقي إل تؽحية األسهم المتاحة في اإلصدار
الجديد

االكتتاب بنسبة للٌلة ال ترلً إلى تغطٌة
األسهم المتاحة فً اإلصدار الجدٌد

حالة تكون فيها المندأ بحاجة إل رس
وومائفها بدكل عادح

ماال إضاافي لتنفياذ سعمالهاا

للة رأس المال

األصول المبني عليها العجود والخيارات  -األصول التي تبني عيهاا
عجود الخيارات والعجود المستجبلية

األصول المبنً علٌها العمود والخٌارات

الورقة المالية التي يجب تسليمها إذا تمت ممارسة عجد خياار بياع سو
دراء

الورلة المالٌة التً ٌجب تسلٌمها إذا
تمت ممارسة عمد خٌار بٌع أو شراء
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Unaudited statement

Under subscribed

Undercapitalization
Underlying asset

Underlying security

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

ومن الممكن سن تخفض سسهم الدركة ألقل مان قيمتهاا ألن الصاناعة
ؼير مرؼوب بها سو ألن الدركة ليست معروفة سو لهاا ساجل سربااح
ؼير منتمم سو ألسباب سخرى عديد

أوراق مالٌة تباع بألل من لٌمة التسٌٌل
أو المٌمة السولٌة التً تستحمها برأي
المحللٌن

( )1ي من عل
( )2يتعهد ،يضمن
( )3يكتتب

)ٌ (1ؤمن على
)ٌ (2تعهدٌ ،ضمن
)ٌ (3كتتب

( )1دخص سو دركة تتعهد مجابل ستعاب معينة بدراء جعء سو كل
إصدار الؽير من األسهم التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر ثابت من
الجهة المصدر لها ،عل سمل بيعها بأسعار سعل و تحجيق ربح من
ذلر
( )2م من ،دركة تأمين

) (1متعهد بتغطٌة إصدار
) (2مؤمن ،شركة تأمٌن

عملية تجييم الحلبات الجديد التاي يجاوم بهاا مداؽل التكافال سو مداؽل
إعاد التكافل نيابة عان مدااركي التكافال سو مدااركي إعااد التكافال
بنااا سء عل ا مجموعااة ثابتااة ماان المبااادئ التوجيهيااة لتحديااد المخاااحر
المرتبحااة بمجاادم الحلااب .ويجااوع لمدااؽل التكافاال سو مدااؽل إعاااد
التكافل قبول الحلب سو إلحاقا بفئة تصنيؾ مناسبة سو رفاض الحلاب
المجدم.

االكتتاب )التكافل(

دركات تؽحية االكتتاب

شركات تغطٌة االكتتاب

مخاحر الخسار بسابب سنداحة االكتتااب المتعلجاة بصاندوق مخااحر
المداااركين لاادى دااركة التكافاال سو دااركة إعاااد التكافاال .وتداامل
مصادر هذه المخاحر االفتراضات المستخدمة في التسعير سو الجيا
والتاااي يتضاااح بعاااد ذلااار سنهاااا ؼيااار صاااحيحة عناااد تجربتهاااا ،مثااال
المحالبات.

مخاطر االكتتاب )التكافل(

الحصيلة المالية لصندوق مخاحر المداركين لادى داركة التكافال سو
دركة إعاد التكافال مان عناصار األعماال الخاصاة بهاا ،وهاو يمثال
الرصيد بعد خصم المصاريؾ والمحالباات (بماا فاي ذلار سح تحارر
في قيمة مخصصات المحالبات المساتحجة) مان إيارادات المسااهمات
وباإلضافة إل عائدات االستثمار (الدخل واألرباح عل الموجودات
االستثمارية).

الفابض أو العجز التكافلً لبلكتتاب

Underwriting Surplus or
)Deficit (Takāful

مجموعااة ماان الدااركات االسااتثمارية التااي تدااترر معااا فااي تكاااليؾ
ومخاحر تؽحية إصدار جديد ألوراق مالية

اتحاد ضامنً تغطٌة

Underwritting syndicate

سسهم رس

المال المصرح بها إال سنها لم تصدر بعد

أسهم رأسمال غٌر مصدرة

صااندوق اسااتثمار مجفاال علاا عاادد محاادد ماان المسااتثمرين لتفااادح
المخاحر

صندوق استثمار ممفل على عدد محدد
من المستثمرٌن لتفادي المخاطر

العدد العادح لؤلسهم سو السندات سو السلع التي تدكل الحد األدن من
وحد التداول في البورصة

وحدة التداول
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المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Undervalued

Underwrite

Underwriter

)Underwriting (Takāful

underwriting companies

)Underwriting Risk (Takāful

Unissued capital stock

Unit investment trust

Unit of trading

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

( )1تثبيت السعم عل الوحد من المنتوج سو الخدمة المعروضة
للبيع في عبوات من كميات مختلفة
( )2سعر الوحد الواحد  ،عندما تكون عد وحدات معروضة بسعر
واحد

تسعٌر الوحدة الواحدة

سوراق ماليااة ؼياار مسااجلة وال يااتم تااداولها فااي البورصااة الرساامية،
وتتم عمليات تداولها بواسحة الهاتؾ سو عن حرياق دابكة اتصااالت
األنممة اإللكترونية التي تربح بين التعاملين باألسهم والساندات فيماا
ببنهم بدال عن البورصة

أوراق المالٌة غٌر مدرجة فً البورصة

التؽير في قيمة سصل العال في حاوع صااحبا ،ويختلاؾ عان كساب
سو خساااار متحججاااة مااان بياااع سصااال ،ويداااير المصاااحلح عااااد إلااا
انخفاااض فااي محفمااة اسااتثمار ناااتن عاان تحبيااق التكلفااة سو الجيمااة
السوقية ،سيهما سقل ،عل سسا إجمالي

خسارة أو كسب غٌر متحمك

حسااااابات يااااأذن سصااااحابها باسااااتثمار سمااااوالهم اسااااتنادا س إلاااا عجااااود
المضاربة دون فرض سية قياود .ويمكان للمضاارب خلاح سموالاا بهاا
واستثمارها جميعا س في محفمة مجمعة.

حسابات االستثمار المطلمة

اقتراض ؼير مضمون برهن ممتلكات معينة .والضمان الوحيد لمثل
هااذه الجااروض هااي المكانااة االئتمانيااة الرفيعااة للمجتاارض .إن هااذه
الجروض تكون عاد قصاير األجال ،ومان عيوبهاا سنهاا تحمال ساعر
فائااد مرتفع اا س (سعل ا ماان سااعر فائااد الجااروض المضاامونة) ،ألنهااا
تجرض ألجل قصير وال يوجاد فيهاا ممتلكاات مرهوناة ،عابلو علا
سنها تدفع دفعة واحد عند االستحجاق

لرض غٌر مضمون

(في االستثمارات بأوراق مالية) ،هي مخاحر فريد لنو معين من
األوراق المالية .لاذا ،فكلماا تناو االساتثمار فاي محفماة اساتثمارات
األوراق الماليااة ف ا ن تلاار المخاااحر يااعول سثرهااا moves to
 ،zeroألن المخاااحر الخاصااة بااأوراق ماليااة معينااة تعااادل وثارهااا
الواحااد لؤلخاارى .سمااا مكونااات هااذه المخاااحر فتتضاامن المخاااحر
االقتصاادية  ،economic riskومخااحر األعماال business
 riskوالمخاااحر الماليااة  financial riskوالمخاااحر المحاساابية
accounting risk

مخاطرة غٌر نظامٌة

عملية خاصة بسهم يتم تنفيذها بسعر سعل مان ساعر العملياة الساابجة
الخاصة بذلر السهم

عملٌة خاصة بسهم ٌتم تنفٌذها بسعر
أعلى من سعر العملٌة السابمة الخاصة
بذلن السهم

سلسلة من قمم و قيعان سعل من السابجة لها .تدل عل ضاعؾ الجاو
البيعية بعدم الوصول للجيعان السابجة وتادل علا قاو الجاو الدارائية
التي تستحيع سن تحجق قمم سعل جديد .

اتجاه صاعد

خااح االتجاااه هااو سدا ماان سدوات التحلياال الفنااي ي ُمهاار لنااا عاويااة سو
معدل تسار االتجاه ،وخح االتجاه الصاعد يتم رسما سسافل الجيعاان
خبلل االتجاه الصاعد فجح.

خط اتجاه صاعد

مبلػ ي خذ عند إبرام العجاد ،ويعاد جاعءا س مان الاثمن عناد تنفياذ العجاد،
وتعويضا س إذا فسخ العجد.

العربون
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Unit pricing

Unlisted securities

Unrealized loss, gain

Unrestricted Investment
Accounts

Unsecured loan

Unsystematic risk

Uptick

Uptrend

Uptrend line

ʻUrbūn
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V
هي عملية تحديد الجيمة العادلة ألصل سو لداركة ويوجاد العدياد مان
التجنيات والمنهجياات المتبعاة لتحدياد الجيماة ،حياث يأخاذ المحلال (سو
ال ُمجااايم) بعاااين االعتباااار إدار الداااركة ،وتكاااوين هيكااال رسسااامالها،
واحتمال تحجيق تدفجات نجدية مستجبلية ،والجيمة السوقية لؤلصول.

التمٌٌم

هااو احتياااحي سو مخصااص يندااأ بتحمياال حساااب مصااروؾ معااين
ولذلر فهاو مجتحاع مان األربااح لؽارض التحاوح مان التؽيارات التاي
تحدث في قيمة الموجودات التابعة للدركة.

احتٌاطً التمٌٌم

االنااادماج باااين الداااركة األم ومورديهاااا للماااواد الخاااام سو مداااتريي
بضاااائعها الجااااهع  ،واالنااادماج العماااودح يوساااع خحاااوح التوعياااع
واإلنتاج إما للخلؾ تجاه المصدر سو لؤلماام تجااه المساتهلر النهاائي،
والدركة التي تسيحر عل عملية اإلنتاج بكاملها تعتبر سنهاا مندمجاة
عموديا س بدكل كامل

االندماج العمودي

هي عدد األسهم/سو العجاود التاي تام تاداولها فاي الجلساة .وتعتبار سدا
مساعد لؤلسعار ،فأهم دايء فاي التحليال الفناي هاو حركاة األساعار
وتكون سحجام التداول إحدى الم درات التي ت كد حركة األسعار.

أحجام التداول

المحاولة سو الحلب لتملر جميع سسهم دركة مدرجة سو جميع األسهم
الخاصة بأح فئة سو فئات ضمن دركة مدرجة ،وذلر بخبلؾ األسهم
التي يمتلكها مجدم العرض سو األحاراؾ التابعاة لاا سو المتحالفاة معاا
في تاريخ تجديم العرض

عرض االستحواذ االختٌاري

تحكيم للخبلفات ؼير المحلولة من قبل حرؾ ثالث محايد يتفق علياا
الحرفان (العمال واإلدار )

تحكٌم اختٌاري

Voluntary arbitration

حالاة اإلفاابل االختياارح بفعاال إجاراء قااانوني مندا ه سحااد الماادينين
initiated by a debtor

إفبلس طوعً

Voluntary bankruptcy

عرض دراء اختيارح

عرض شراء اختٌاري

Voluntary tender offer

هاااو الحاااق الممناااوح لحامااال الساااهم فاااي التصاااويت علااا سياساااات
وقرارات الداركة فاي اجتماا الجمعياة العاماة بماا يتناساب ماع عادد
سسهما

حك التصوٌت

Voting Right

حجوق التصويت (او االقترا )

حموق التصوٌت )او االلتراع(

Voting rights

سهم يحق لحاملا سن بصوت الختيار مجل إدار الدركة وإلصدار
مجموعة جديد من األسهم وسية قرارات مهمة رئيسية في الثركة في
االجتما السنوح العادح لحملة ألسهم

سهم ذو صوت

Voting share

( )1قيام مجموعاة داركات بوضاع سساهمها فاي سماناة  trustوباذلر
يااااااااااااااااااتم خلااااااااااااااااااق منممااااااااااااااااااة واحااااااااااااااااااد احتكاريااااااااااااااااااة
( )2اتفاق عل سن يعهد مساهمو الداركة بأصاواتهم إلا سماين حتا
يواجا سياسة الدركة حسب االتفاق

اتحاد التصوٌت
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Valuation

Valuation reserve

Vertical merger

volumes

Voluntary Acquisition Offer

Voting trust
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W
عجاد يجتضااي حفاام مااال علا سابيل األمانااة وردهااا عنااد الحلااب وقااد
تكون بأجر سو ؼير سجر ،وهي سماناة لادى الماود لدياا وال يضامنها
إال بالتعدح سو التجصير سو مخالفة الدروح المتعاقد عليها.

الودٌعة

Wadīʻah

عجااد يعااين بموجبااا العمياال (ال ُمو ِكاال) الم سسااة بصاافتا وكاايبلس لتنفيااذ
األعمال نيابة عنا ،وقد تكون بأجر سو بدون سجر.

الوكالة

Wakālah

عجاااد يعاااين بموجباااا مدااااركو التكافااال سو مدااااركو إعااااد التكافااال
(ال ُمو ِكلاون) مدااؽل التكافال سو مدااؽل إعاااد التكافال (الوكياال) لتنفيااذ
سندحة االكتتاب واألندحة االستثمارية الخاصة بصاناديق التكافال سو
صناديق إعاد التكافل بالنيابة عنهم مجابل سجر معلوم.

الوكالة )التكافل(

( )1كفالة ،ضمان
( )2إذن صرؾ
( )3سند ملكية
( )4خيار دراء سوراق مالية بسعر معين خبلل فتر معينة
( )5سدا مالية تعحي حاملها حق دراء سسهم عادية

) (1كفالة ،ضمان
) (2إذن صرف
) (3سند ملكٌة
) (4خٌار شراء أوراق مالٌة بسعر
معٌن خبلل فترة معٌنة
) (5أداة مالٌة تعطً حاملها حك شراء
أسهم عادٌة

هااو دااكل ماان األدااكال الكبلساايكية المكملااة لبلتجاااه .ويااأتي عاااد س
كحركة تصحيحية لئلتجاه .وهو من األدكال المتوسحة إل قصير
األجل 3( .سسابيع عل األقل) .يدابا المثلثاات فاي سن حادوده تتجابال
سو تتجااحع ،و لكاان حاادح الدااكل ساويا س لهاام عاويااة صااعود سو هبااوح.
يااأتي دااكل الوتااد الصاااعد كحركااة تصااحيحية خاابلل اإلتجاااه الهااابح
ومن الممكن سن يعك اإلتجاه إذا جاء بعد إتجاه صاعد .ويأتي دكل
الوتد الهابح كحركة تصحيحية خابلل اإلتجااه الصااعد ومان الممكان
سن يعك اإلتجاه إذا جاء بعد إتجاه هابح.

شكل الوتد

قاعد تصويت المساهمين المستجلين عل عياد رس

مال الدركة

لاعدة تصوٌت المساهمٌن المستملٌن
على زٌادة رأس مال الشركة

األموال المستثمر كنجد في دركة ،وهو عياد الموجاودات المتداولاة
عاان المحلوبااات المتداولااة .وياادع كااذلر صااافي قيمااة الموجااودات
المتداولة net current assets

رأس المال العامل

نسبة الموجودات المتداولة إل المحلوبات المتداولة

نسبة رأس المال العامل

المعااادل المساااتخرج مااان قسااامة المبيعاااات علااا معااادل رس الماااال
العاماال ،وهااذا المعاادل يعكا فعاليااة المندااأ فااي اسااتخدام رسساامالها
العامل للحصول عل اإليرادات

معدل دوران رأس المال العامل

استهبلر رس
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المال

استهبلن رأس المال

)Wakālah (Takāful

Warrant

Wedge

White-wash Principle

Working capital

Working capital ratio

Working capital turnover

Write off capital

شرح المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة العربٌة

المصطلح باللغة اإلنجلٌزٌة

Y
معدل النمو عل سسا سنوح هو نسابة التؽيار فاي سح بناد مان سانة
ألخرى .سما معدل النمو السنوح المركب هو مجيا مفيد للنمو عل
ماادى فتاارات عمنيااة متعاادد حيااث يمكاان اعتباااره معاادل النمااو الااذح
يجودنا سنويا س من الجيمة األولية إل الجيمة النهائية بافتراض سن الجيماة
تضاااعفت خاابلل فتاار عمنيااة محاادد وي ُمكاان حسااابا سيضاا س باسااتخدام
المتوسح الهندسي.

معدل النمو على أساس سنوي ومعدل
النمو السنوي المركب

عبار عن سلسلة من سسعار الفائد الت تعمال بالمجابال ماع تاواريخ
االستحجاق

منحنى العابد

Year-on-Year Growth Rates
and Compound Annual
)Growth Rate (CAGR

Yield curve

Z
تااادفع بكامااال قيمتهاااا مضاااافا اليهاااا األربااااح المجمعاااة فاااي تااااريخ
االستحجاق
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سندات ببل كوبونات

Zero coupon bonds
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