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كلمة السيد  /المدير العام
يسرني أن أقددم لكدم كبيد خطداا اسسدبامار دي أسداا المدا اهدا ااددد مدن سلسدلة
مطباعا سا الخرطام لألارا الماليدة للعدام 2017م ،االدي ندددم مدن خ لدي لدي
نشددر الدداعي اسدخددار ااسسددبامار ابدفيددم أهدددام المسددبامر الرشدديد االبددي يمكددن
دصرها ي عنصرين رئيسيين  ،أالدما العائد ( الزيادة ي سبامار المسداهم سداام مدن
البازيعا للسدم أا من الربح الرأسمالي للسدم )  ،ااانيدما المخاطرة البي بفدي ببداين
العائد ،عادة يفبرض أن المساهم الرشيد يفض األسدم البي بدفم لي أكبر عائدد مدأ أقد
مخدداطرة يمكددن أن يبعددرض لدددا بفدددر اسمكددان  ،ن نسدداا عمليددة اسسددبامار ددي بدفيددم
األهدددام البددي يكددر سددابفا يعبمددد علددي عاام د كايددرة أهمدددا بل د البددي ببعلددم ب بخدداي
الفددرار اسسددبامار الرشدديد م ابعبمددد عمليددة بخدداي الفددرار علددي البيانددا المبددا رة دددا
األارا المالية المصدرة من سميأ ساانبددا السداقية االماليدة االفنيدة االبيئيدة االفانانيدة
االفاميددة اريرهددا اهدديا ي يبددتبي ي ببددا ير معلامددا مفيدددة بعددين المسددبامر ي بخدداي
الفرار السليم الديا كلي نفدم لكا دة المدبمدين مدن المسدبامرين اشدركا الاسداطة الماليدة
ااألكدداديميين االبدداداين االمدللددين المدداليين االمخبصددين بشددتن اسسددبامار المددالي مددن
األ راد االمؤسسا أا الديئدا المدليدة ااألقليميدة االداليدة انتمد أن يلبدي هديا الكبيد
دبياسا امبطلبا المسبفيدين م
خباما  ،أبفدم ب سمي ا سمكم بخالص الشكر االبفدير لسميأ المبعداملين بسدا الخرطدام
لألارا المالية  ،ا ريم العم ب دارة البداث االبطاير علي سددهم اعملددم المخلدص
من أس بنشديط البدداا اسدي اسسدبامارالمدلي االمزيدد مدن رؤا األمداا األسنبيدة
عبر باابة اس صاا بنشر افا ة اسسبامار ي األارا المالية م

د :أزهرى الطي الفكى أدمد
المدير العام

مفدمة :
كار ي السناا األخيرة اسبساه لإلسبامار ي أداا األساا المالية كاسيلة لنما
رأ الما ابداا عن العائد المناس م ابالررم من بدفيم بعض المسبامرين لعاائد
مربفعة ن البعض أيضا قد خسراا مبالغ مربفعة ،ي من الطبيعي أن ببدر أسعار
األسدم علي سبي الماا صعادا اهباطا كنبيسة لعدد من العاام المرببطة بسعر
السدم االصناعة االسا كك م اي يمكننا ببرير الخسائر المربفعة للعديد من
المسبامرين ي كنبيسة للسد اقلة المعر ة االخبرة ي البعام مأ األداا اسسبامارية
م امن هنا يتبي هيا الكبي سلفام الضام علي اسسبامار من ديث مفدامي اآليابي
اطر بفييمي انصائح مدمة للمسبامرين وكيم يبسبامراا أماالدم ى البارصة ارير
يل من المااضيأ البي يس علي المسبامر أن يلم بدا م
العوامل التي تساهم في تحقيق المناخ اإلستثماري المالئم
المقصود بالمناخ اإلستثماري أو البيئة اإلستثمارية
المناخ اإلستثماري يمكن إعتباره أنه :

" مسم األاضاع الفانانية ااسقبصادية االسياسية ااسسبماعية البي يبم يدا اسسبامار
"

اهكيا ن األاضاع اسقبصادية ليس المددد الاديد أا الرئيسي لبدديد الاضأ العام
لمناخ اسسبامار  ،دنا عاام أخرى ي بف أهمية م ابسعى الدا اخصاصا ي
الاق الدالي لى معالسة أ خب ي أا بشاها بعاني مندا األاضاع سابفة اليكر ،
لبدسين المناخ اسسبامار اسي اسسبامارا البي بساهم ي بدفيم العديد من
األهدام البي مندا سل البكنالاسيا ااسدارة الكفؤة ابا ير العم ابخفيم ددة البطالة
اصاي لبدفيم البنمية المسبدامة ار أ المسباى المعيشي للمااطنين م
اببين البسربة العملية االعديد من األبداث االدراسا أن هنا عاام هامة لدا دار
كبير ي يساد المناخ اسسبامار الم ئم ي أ بلد ي العالم امندا اطننا العربي م
ومن أهم هذه العوامل ما يلي :
* اساد اسسبفرار اسقبصاد االسياسي م

* درية دركة رأ

الما (أص اسسبامار اما ينبج عني)

* الداا ز ااسعفاما من الضرائ االرسام م
* سدالة اسسراما للدصا على برخيص لإلسبامارم
* سدالة سراما بنفيي اسسبامار االبعام مأ السدا الرسمية م
* مكانية بدفيم عائد مربفأ على اسسبامارم
* مدى با ر بشريعا ببميز بالاضاا االعدالة ااسسبفرارم
* م ئمة البشريعا ااسسراما للمعايير الدالية اآخر البطارا يا الع قة م
* اساد نظام قضائي يبميز بالنزاهة اسرعة نساز المعام

م

* با ر البنية األساسية البدبية من نظام بصاي اخدما اطر ارير يل م
* اساد سا مالي كفؤ انظام مالي امصر ي مبطار م
* با ر مصادر منح البسدي

اسئبمانية م

* مكانية السيطرة على المشراع م
اب سبعراض العاام البي سبم يكرها ننا ندر مدى أهمية البشريعا ادارها ي
سي اسسبامارا المدلية االخارسية لما با ره هيه البشريعا من طار قاناني
امؤسسي لدماية الدفا ابدفيم العدالة ابا ير الداا ز ا زالة الفياد االناادي
اسسرائية االفنية ااسدارية ارير يل  ،كما أن اساد سا مالي منظم يبميز بالكفامة
االعدالة ابا ير الخدما االمعلاما الضرارية لإلسبامار يعببر أدد العاام
الرئيسية البي بساهم ي بدفيم المناخ اسسبامار الم ئم م

كيف تستثمر أموالك فى البورصة ..؟
اسسبامار ى البارصة ن اعلم لي أصالي اقااعده  ,اهى عملية بدباج لى مدارة
ادنكة ا لى قدرة الفرد على النفاي لى ما ارام دس المسبفب امداربي ى بشخيص
سيد للفرص الفائمة ى السا االبى يمكن نبدازها بسدالة ايسر ا عالية ممم البعام
ى البارصة يباقم على عدة عاام أهمدا -:

* الفدرة على البنبؤ بما سيكان عليي الاضأ ي المسبفب  ،ن هيا البنبؤ يباقم على
مدى با ير المعلاما البى لدي عن األسدم االسندا االصكا المطرادة ى
البارصة للبداا ممم المعلاما الكا ية  ،االدكم الصديح عليدا ى الاق المناس
ا نبداز الفرص الساندة بمكنان من بدفيم األهدام المرساة االاصا لى بدفيم
األرباا المربفعي من سبغ هيه الفرص م
* المبابعة االرصد الفارى لدركة أسعار األسدم االسندا االصكا  ،نظرا ألندا
عرضة للبغير المفاسئ السريأ امعر ة أى العاام بؤار على دركبدا :
سياسية – نية – قبصادية – دارية ممم لخ م
ى السا
* الاقام على مدى سبعداد األطرام للبيأ االشرام ا سرام المعام
ابالبالى معر ة بساها البعام ااألسعار  ,من خ رصد (( ائض العرض )) أا
(( ائض الطل )) ممم اباازنا ك من قاى العرض اقاى الطل ابتاير ك مندا
على األسعار السائدة ى السا م
على الررم من أن عنصر المخاطرة ماساد ي سميأ قرارا اسسبامار  ،اها قائم
امبااسد ى كا ة األنشطة االمشراعا االشركا  ،ي أن المسبامر الااعى يدر أن
هنا رقا مابين المخاطرة العشاائية اسربسالية العفاية  ،امابين المخاطره المدسابة
سيدااالبى يبم داربدا باعى ا درا اأخي كا ة عناصرها ي الدسبان  ،امن ام ن
دسن خبيار المشراع أا الشركة البى أصدر الارقة المالية يكان أدد العناصر
الرئيسية البى بسبخدم للدد من المخاطرة االمغامرة رير المدسابة ديث يفض
المسبامر اليكى خبيار األارا المالية للشركا البى ببمبأ بالعناصر األبية -:
 سمعة دسنة ببناا الشركة االفائمين على داربدا من ديث قدربدم ادرصدم علىسداد لبزامابدم االا ام بدا اعدم اساد ما من شتني أن يددد قدره المشراع على سداد
لبزامابي نبيسة لسلاكيا رير مسئالي يبصم بدا الفائمين على داربي م
 قدره مربفعة على دارة النشاط بنساا يشدد بدا باريخ الشركة الداااسنسازا اسيسابية المدففة م
 -نما مبااص

باألرباا

ى أرقام اأدسام اسنباج االبيأ ااألرباا المدففة م

 -بصاعد انما مباازن مسبفر لسعر أسدم الشركة المطرادة للبداا

ى البارصة م

ايسبلزم األمر الفيام بدراسا ابداث مسبفيضي بفام أاي ا أخيرا على سمأ بيانا
ددياة صادقة امنبظمة ا عالة عن الشركا المساهمة المطراا أسدمدا للبداا ى
البارصة  ،ابدليلدا االاقام من خ لدا على مدى ربديبدا  ،اقاة مركزها المالى ،
اأاضاعدا اسقبصادية االبسايفية  ،اماها مباقأ لدا ى المسبفب ممم اي يفبصر هيا
على الشركة فط ممم ب يمبد أيضا لى اسقبصاد الفامى على مسبايابي الكلية
اسسمالية لبدلي السياسا اسقبصادية الكلية المبصلة م بالبارصة أى باآلبى :
 السياسا المالية امصادر ا سبخداما الماازنة العامة للدالة انبائج الميزانيةاالدسا الخبامى للدالة اما يعكسي من ائض أا عسز الميزانيي  ،اسياسا بماي
العسز امساي سبخدام الفائض م
 السياسة النفدية بعناصرها الا اة المكاني لدا أى السياسة اسئبمانية اهيك أسعارالفائده  ،اسياسة أسعار الصرم  ،اسياسة دارة الدين العام م
 سياسة البسارة الخارسية اااضاع ميزان المد اعا اه بعك هيه األاضاعائضا أا عسزا اماقأ هيا الفائض االعسز اأسبابي ا ى أى قسم من أقسام ميزان
رأسمالية )م
سارية منظاره أم رير منظاره امعام
المد اعا ( معام
 الفاانين االبشريعا اما بضعي من ضاابط اقياد اما ببيدي من عفاما اداا زادعم امسانده من سان الدالة أا أى من اددابدا اازاربدا اهيئابدا العامة م
ا ي ضام ما بفدم اريره يبم رصد امبابعة المبغيرا االمسبسدا االعناصر الفاعلة
االظااهر المديطة بدا لبكاين رأى اقناعة شبي دفيفية عما سيكان عليي الاضأ
مسبفب بالنسبة لألسدم المطرادة للبداا االبعام عليدا ي سا األارا المالية
دبى يمكن بخاي الفرار المناس باسسبامار يدا أا اسببعاد عندا م
البارصة يخضأ لسملة عاام ماضاعية انفسية
ابصفة عامة ن اسسبامار
امزاسية بشك ي مسماعدا العام مزيسا مبرابط يبصم باللدظية ممم بمعنى أن قرا ر
اسسبامار ى لدظة معينة يخبلم عن يا الفرار ى لدظة أخرى ابالبالى يبعين أن
بكان العاام الماضاعية هى أكبر العاام المسيطره على بخاي الفرار ممم ايسبرشد
ى هيا المسا بمسماعة من الخطاا البى ننصح ب بباعدا على الندا البالى :

خطوات اإلستثمار فى البورصة ...

ن عملية اسسبامار بخضأ لخطاا مردلية يا بسلس منطفى مبرابط  ،نعرض
لك مندا على الندا البالى :
الخطوه األولى  :ضع أهدافك اإلستثمارية :
قب البدم ي عملية سبامار  ،يبعين على المسبامر أن يددد أهدا ي اسسبامارية بدقة
كاملة ابفاعلية  ،اعادة مايكان هدم المسبامر مزيسا مبناسبا من مسماعة أهدام
اسسبامار ى األارا المالية البى يظدرها لنا الشك البالى :
شكل يوضح  :أهداف اإلستثمار فى األوراق المالية

هدف الربحية

هدف األمان المستقبلى

أهداف
المستثمر

التراكم
هدف النمو

الرأسمالى
المتزايد

هدف تحقيق المكانة
هدف التأثير فى الجمعية العمومية

هدف مواجهة اإللتزامات
المستقبلية ( السيولة )

بشكل
مستمر

ديث أن اسسبامار ى األارا المالية ببنازعي سملة أهدام ممم ك مندا يخبلم ى
أالايابي ببعا سخب م بساها اميا ارربا المسبامرين االظرام اسقبصادية
ااسسبماعية البى يمر بدا ك مندم  ،اأهم هيه األهدام ما يلى :
* هدف تعظيم الربحية ممم االيى يعنى بعظيم المخاطرة اعندما يكان هيا الددم لي
األالية األالى ي سلم أ ضليا اأهبماما المسبامر ايعنى هيا قيام المسبامر باألقدام
بسساره على اسسبامار ى األارا المالية الخطرة االبى بدباى على مخاطرة أعلى
ديث أن :
المخاطرة = الربحية
أى كلما ربفع المخاطرة ا زداد  ،زداد معدا الربدية ا ربفع م
* هدف تحقيق ودعم األمان المستقبلي  ...اهيا الددم يمي ليي من يرربان ى
ضمان دياه هادئة امسبفره بعد الخراج من المعاش  ،اضمان دخ ضا ي مسبمر
امسبفر اي مانأ بالطبأ من أن يزداد هيا الدخ مأ األيام ممم اممكن بدفيم هيا الددم
من خ بكاين مدفظة من األارا المالية البى بعم بماابي ادبياطى مبراكم بزداد
قيمبي مأ األيام أى يعم مدير المدفظة على ا يساد مدخرا مسبامره بزداد قيمبدا
ب سبمرار ابمكن المسبامر من مااسدة أ مخاطر قد يبعرض لدا مسبفب ابالبالى
يسبطيأ بتكيد عاام األمان المسبفبلى بالنسبة لمدخرابي ا سبامارابي اعاده ما يبسي
لى الصكا الصادرة عن الدكامة االمؤسسا المالية المسبفرة ايا العائد المباازن
ارالبا ما يعلن المسبامر بد هيا الددم عن أهدا ي الفرعية بالفا أني مسبامر من
أس دماية أماالي النفدية من فدها لسان من قابدا الشرائية نبيسة ربفاع األسعار
االفاى البضخمية  ،ض عن بتمين عائد ضا ى ادخ ضا ى يعيني على مااسدة
أعبام الدياة عند البفاعد اايدالة للمعاش م
* هدف النمو  ......أى الزيادة ى الفيمة ابمعنى آخر الزيادة البراكمية الرأسمالية
لفيمة األارا المالية البى ى دازبي نبيسة لإلدبياطيا المبراكمة ااألرباا المدبسزة
الألصا البى بزداد قيمبدا ب سبمرار ( األراضى  /العفارا ) ممم ابالبالى ن
المسبامر يبدث عن المساي اسسبامارية البى بدفم لي هيا الددم نراه يبسي لى
أسدم الشركا البى يمي مسل داربدا لى الباسأ ازياده خطاط نباسدا ارأسمالي
أرباددا ابكاين دبياطيا علنية اسريعي بدعم من مركزها المالى ابساعدها على
النما بشك مسبمر م

* تحقيق المكانة فى المجتمع اإلقتصادي  ...من خ ديازة مسماعا مبناعة من
األسدم االصكا يبم بدايرها بشك كمم مؤار ا عا ا ى الاق نفسي زيادة الفدرة
على مبابعة ما يددث ى األساا المالية الداضرة االبعاقدية المسبفبلية ا ى الاق
نفسي بعظيم دسا اآلخرين بفيمة المسبامر يابي  ،ابكاين رأى عام عني  ،ابصفة
خاصة بالنسبة للمؤسسا البمايلية ساام كان بنا أا مصارم أا شركا ممم
ديازة ابمل كم كبير من األسدم ابفيمي ضخمي يؤكد الم ئمة اسئبمانية االمكاني
المالية للشخص المسبامر يدا م
* هدف التأثير فى مجريات األحداث وفيما يحدث فى الجمعيات العمومية للمساهمين
 ...وإجراء التغييرات الالزمة في السياسات واإلسترتيجيات المتبعة بشكل يحقق
األهداف الرغوبة  ...اها هدم رئيسى للمنا سين أا ألصدا المصالح اسماعا
الضغط االنفاي المالى ااسقبصادى ساام من المنا سين أا من المازعين االماردين أا
دبى العاملين ى المشراع االيين يبتاران بفرارا السمعيا العمامية للمساهمين
أا بفرارا مسال دارة الشركا  ،امن ام ن ديازبدم لدسم كبير من األسدم
يمكندم من البتاير على قرارا السمعيا العمامية للشركة ابعبير لسياسابدا اسنباسية
االبسايفية االبمايلية امايبص أيضا بالعاملين يدا م
* هدف مواجهة اإللتزامات المستقبلية  ...ايبم بدفيم هيا الددم بشك بلفائى من
خ بكييم البد فا النفدية الداخلة المبدففة عن اسسبامار ى األارا المالية مأ
البد فا النفدية الخارسة الخاصة باسلبزاما الخارسية  ،امن ام ضمان الفدرة على
بدفيم السيالة الكا ية ال زمة لبغطية اسلبزاما ديث أن ديازه الشركا صادبي
الفائض ألسدم ممبازه أا أسدم مررابي ايا طل عليدا ى السا  ،يمكندا من
بغطيي دبياسابدا الطارئة من األماا دان أن يبتار رأ الما العام الخاص
بالشركة أا ببتار دركة النشاط الي بفام بي ممم امن ام ن الشركا الناسدة بعم
على بكاين ا دارة مدا ظ سيده من األارا المالية سريعة البداا أا عالية النشاط ي
البارصة م
ااألهدام اسسبامارية ى الااقأ هى مزيج من ك األهدام السابفة اليكر  ،اببددد
درسة أالاية ك مندا ا فا سدبياسا اطبيعة الفرد المسبامر اا فا للبكليفا المعطاة
لمدير اسسبامار ى الشركا االمؤسسا البى بعم على بكاين ا دارة مدا ظ نشطة
لألارا المالية م

الخطوة الثانية  :إختر الورقة المالية المناسبة :
كيف تختار الورقة المالية المناسبة ...؟
بعد بدديد األهدام اسسبامارية ببدأ الخطاة البالية اهى خبيار الارقة المالية (
أسدم/صكا ) البى ببناس مأ هيه األهدام  ،اهى عملية برببط أساسا بالمشراع
اليى أصدر الارقة المالية ابالبالى ن خبيار لارقة مالية معينة يعنى خبيار
للشركة أا المشراع اليى أصدرها  ،امن ام يبعين علي سرام بفييم لديا المشراع أا
لبل الشركة يبم من خ لي الدصا على سابا اا ية عن هيه األسئلة :
السؤال األول :ماها موقف منبسا الشركة ى األساا المدلية أا األساا الدالية
اه ببسي لى الزيادة أم لى اسنخفاض ؟
السؤال الثاني  :ه الطل على منبسا الشركة يبسي لى الزيادة مأ الزمن أم لى
البناقص ممم اماهى معدي يل ؟
السؤال الثالث  :ه ببتار مبيعا الشركة بالبفلبا الداداة ي السا ممم اببغيرا
أياا المسبدل  ،أم أندا ببمبأ ب سبفرار ي الطل ممم؟
السؤال الرابع  :ه الصناعة البى يعم يدا المشراع بخضأ للمبغيرا السياسية
االمسبسدا المدلية االدالية ابطارابدا  ،أم أندا ببمبأ بفدر كبير من اسسبفرار
ألاضاع دبكارية ااببة امسبفرة ممم؟
السؤال الخامس  :ه عناصر اسنباج البى بسبخدمدا الشركة مبا رة اب سبمرار  ،أم
أن هنا ندرة نبيسة لبفل ظرام المناخ االطف ابتايرها على مدى ا رة أا ندرة
المدصا بالنسبة للمنبسا الزراعية  ،أم أن هنا عناصر أخرى بؤد لى بفلبا
عنيفة ى األسعار ( مناطم سبفرار سياسى ا سبماعى اعسكرى ) بالنسبة للمنبسا
البعدينيي أا الصناعية البمايلية أا ريرها ممم؟
اسمعة رسا اسدارة
السؤال السادس  :ه دارة الشركة ناسدة ممم اماهى مؤه
يدا ممم اه مشداد لدم بالكفامة ااسلبزام ادسن الخلم االماابره اقاة البدم مم؟
السؤال السابع  :ماهى أاضاع المنا سة ى السا بالنسبة للشركة اللارقة المالية البى
بصدرها من ديث :

* مركز الشركة البنا سى مممما
*مدى الطل على الارقة المالية ممما
*دصة الارقة المالية ى السا ممم؟
السؤال الثامن  :ه قاة الشركة الدالية بسبند لى عاام يابية قائمة على الكفامة  ،أم
لى عاام خارسية قائمة على :
* اضأ دبكارى نبيسة قاانين معينة ممم أا  /ا
*دعم مالى مباشر أا رير مباشر من الدكامة ممم أا  /ا
* دفا معر ة ابراما

خبراع لدا دم سبغ لدا الاديد ممم ؟

السؤال التاسع  :ه ببا ر لدي معلاما كا ية امسبمرة عن ماقم الشركا المزمأ
اسسبامار ى أاراقدا المالية  ،ايل للدكم على :
* مدى األمان أى مدى الفدرة على دارة األارا المالية بكفامة ا عالية اب سبفرار ممم
ا
* مدى السيالة ،أى مدى الفدرة على بيأ ا عادة طرا ابيأ هيه األارا امدى الطل
عليدا ممم ا
*مدى العائد المدفم ساام عند شرام الارقة المالية أا ب سبمرار اسدبفاظ بدا االبعام
عليدا ممم ؟
امن خ اسسابة على هيه األسئلة يبم الدكم على األارا المالية المعراضة  ،اها
أمر يدباج لى المعر ة الكاملة بتاضاع السا  ،ا ى الاق يابي قدرة مناسبة على
بدلي البيانا المالية االاقام على مؤشرابدا  ،ديث ي يس اسعبماد فط على سعر
السدم السائد ى السا  ،ب يفض دائما أن يساند رأي بدلي دديث اسليم للفاائم
المالية البى بصدرها الشركة مبضمنة مايلى :
* ميزانيا الشركة عن الخم

سناا الماضية م

* دسابا األرباا االخسائر عن الخم
* دسابا المباسرة عن الخم

سناا

الماضية م

سناا الماضية م

ايفض دائما أن بالى عناية خاصة لمساي اسهبمام ى البدلي المالى ما :
* دسم اشك ديان الشركة امن هم الدائنين اع قة المديانية بك من رأسما الشركة
ادفا المساهمين ( اسدبيا طيا  /األرباا رير المازعة )م
* نسبة األرباا السناية البى بدففدا الشركة لى سمالى دفا الملكية
اعادة ما بكان بداية بكاين المدا ظ المالية هى خبيار ما بين بديلين أساسين هما :
البديل األول  :اسخبيار من أسدم الشركا كبيرة الدسم  ،االمسبفرة ى البارصة
االمسسلة مني زمن طاي اأاراقدا المالية مبداالة امعرا ة للسميأ الديا البدي
مسماعة من المزايا أهمدا :
 ا ره المعلاما االبيانا المبادة االمعرا ة عن هيه الشركة م ا ره المعلاما يدا االبيانا المبادة االمعرا ة عن الارقة المالية البى بصدرهاهيه الشركة  ،اسدالة الدصا عليدا  ،ا ى الاق يابي يا ما ررب ى بيأ الارقة
المالية سيكان من السد اساد من يرر يدا ايعم على شرائدا م
البديل الثاني  :اسخبيار من أسدم الشركا السديدة الاليدة االناشئة االبى ي بزا بنما
اببسأ اببمدد بدريسيا م
اهيا الناع من األارا المالية يخفى ى طيابي مخاطرة ا رصة كبيرة لبدفيم أرباا
مربفعة نظرا لآلبى :
* أن سعر السدم رير المعرام يكان مبدنيا ى بداية صداره ام يزداد بدريسيا مأ
معر ة المبعاملين بي م
* أن قبصاديا اسنباج للشركة الناشئة بكان منخفضة ى بداية عملدا ام بزداد
بدريسيا مأ كبسا الخبرة االممارسة االمعر ة بتداا السا امن ام بزداد أرباددا
نبيسة لك من نخفاض بكاليم اسنباج ( نخفاض الفاقد االبالم االمعي االمرداد
ارير المسبغ من الطاقة اسنباسية ) ا ربفاع كفامة ( البيأ االبسايم ااسدارة )
ا زدياد الخبرة االممارسة م

الخطوة الثالثة  :حدد قيمة السهم وعناصر الجذب فيه :
كيم بددد قيمة السدم اعنصر السي
ببددد قيمة األسدم الدفيفية من خ

يي مممم؟
رؤية مبكاملة الساان بشم بعدين أساسين هما :

البعد األول  :بدديد نسبة العائد على السدم ب عببار أن العائد على السدم ها أدد
العاام المدفزة على اسسبامار يي  ،ايبم دسا العائد على السدم من خ بدديد
نسبة سعر السدم لى ربدة السناى م
أى وفقا للمعادلة اآلتية :
عائد السدم
____________________ %
سعر السدم
ما يا ما كان سعر السدم 500سنيي ساداني اعائده 100سنيي سنايا  ،ن
نسبة العائد بصبح %20 = %500/ 100م
اهيه النسبة بالطبأ ى دالة بغير مسبمر  ،ايل ببغير دسم اناع النشاط اظرام
السا اآليا العرض االطل  ،ابسبخدم هيه النسبة سسرام المفارنا مابين :
*الشركا المماالة االبى بصدر أسدم بديلة يمكن اسسبامار يدا م
* الشركا المنا سة االبى بصدر أسدم مطرادة للبداا

ى السا م

* الشركا األخرى ى الصناعة أا ى النشاط بشك عام م
امن خ هيه المفارنا يبم البمديد للفرار اسسبامارى مأ األخي ى اسعببار الرؤية
المسبفبلية لك من أاضاع الشركا ا بساهابدا ى الباسأ االزيادة ى الدسم ا ى
األسدم من خ الباسأ ى اسصدار أا زيادة ك من الفيمة الرأسمالية أا نسبة الربح
المازع ابدلي أسبا يل ى طار النظرة الشاملة االمبكاملة لعملية اسسبامار م
البعد الثاني  :بدديد بفريبى للسعر الدفيفي للسدم المطراا ى البارصة للبداا ممم
ديث أن كايرا ما بخبلم األسعار الدفيفية عن األسعار اسسمية  ،اعن األسعار
الساقية على الندا البالى :

السعر الحقيقي للسهم :
اها يل السعر المفبرض أا اليى يس ايبعين أن يكان عليي السدم ايعبر عن ما
يس أن يبم البعام بي اها سعر يبمبأ بفدر كبير من اسسبفرار لخضاعي لعاام
مسبفرة ي ببغير كايرا أا لخضاعي لعاام ماضاعية بشك رئيسى م اها ى الااقأ
يبددد من خ معر ة نصي السدم الاادد من سمالى الماسادا (( األصا –
اسلبزاما الخارسية للمشراع )) أى مفدار ما يخص السدم من أصا معبر عندا
بفيمي نفدية عند بخاي قرار بصفية أا بيأ المشراع م
السعر اإلسمى للسهم :
اها يل السعر اليى أصدر بي السدم اطبأ على ارقبي اها سعر رير قاب للبعدي أا
البغيير ابظ بي قيمة األسدم ألني يشك سمالى رأ الما المساهم بي ى الشرام
بصرم النظر عن ماها سائد ى البعام اها سعر ااب ي يبغير م
السعر السوقى للسهم :
أا للبعام ى البارصة على
اها يل السعر اليى بم بسسيلي نبيسة آلخر معام
هيا السدم ممم اها سعر يبغير بشك كبير اسريأ لخضاعي لعاام كايرة مبناعة
يصع البنبؤ بدا أا السيطرة عليدا االبدكم يدا ابدا قدر كبير من البفدير الشخصى
ابتاره الكبير بالعاام الظر ية مكانا ازمانا الما كان هنا صعابا بااسي عملية
دسا الفيمي الدفيفية للسدم ،االبى من أهمدا صعابي بفدير قيمي األصا الرأسمالية
ااألصا الااببي ( أراضى – عفارا – مبانى -اآل معدا ) يعببارا بغيرا
األسعار اأربفاع الفيمي ابعارض اعاده بفيمدا مأ المباد م المداسبية (سعر الشرام ،
السا ايدما أق ) ممم الخ فد بم سبخدام أسالي أخرى ى بفدير الفيمة الدفيفية للسدم
ممم ويتم حساب القيمة الحقيقية للسهم من خالل معادلتين أساسيتين هما :
معادلة حساب القيمة الحقيقية البسيطة للسهم :

اهيه المعادلة قائمة على أن المشراع اليد قابي اليابية اأن ماها قائم اآلن ي يعنى
بالضرارة سبمراره ردا ممم اليل ن الفيمة الدفيفة يبم دسابدا على ماها قائم اآلن
على الندا البالى :
الفيمة الدفيفة = الفيمة اسسمية × العائد السناى ×2/1
يا كان لدينا سدم قيمبي اسسمية  200سنيي امعد عائده السناى  %10ن قيمبي
الدفيفيفة بصبح على الندا البالى :
 1000= 2/1×2000 = 2/1×10× 200سنية
أى أن قيمة السدم الدفيفية بفا ك من قيمبي اسسمية االساقية ابالبالى ن هيا السدم
يباع ى السا بتق من قيمبي اها يما رصة سبامارية مناسبي للبعام عليي م
*معادلة حساب القيمة الحقيقية للسهم مع األخذ فى اإلعتبار معدل النمو السنوى الذى
يحققه المشروع :
اهيه المعادلة بعطى للبراكم الرأسمالى ( زيادة دسم اقيمة اسدبياطيا )
أهمية خاصة ابتخيها ى الدسبان عند دسا الفيمة الدفيفية للسدم على الندا البالى :
الفيمة الدفيفية للسدم =
الفيمة اسسمية × (العائد السناى  +معد النما السناى ) × ½
فى الماا السابم  ،يا كان السدم يدفم معد نما سناى بااقأ  %5سنايا ن قيمبي
الدفيفة بصبح على الندا البالى :
الفيمة الدفيفية = = 2/1× )10+5( × 200
=1500=2/1× 15 × 200
امن هنا ن الفيمة الدفيفية ببضمن براكما العائد السناى امعد نما األر باا
ايل بشك مسبمر ممم ايدمنا هنا الفا أن معد العائد السناى للسدم ى بساهابي
البصاعدية أا ى بغيرا معدي نماه أا هباطي نما يسبند لى الفاة اليابية البتايرية
للمشراع االبى يببضمن فط زيادة الطاقة اسنباسية الكندا أيضا ببضمن بنامى الخبرة
االمعر ة االدراية ا كبسا سمعة كا ية امناسبة ا زدياد هبمام المسبامرين بي م

الكفامه اسنباسية للمشراع اقدربي على بخفيض بكاليم اسنباج ازيادة الربدية
لمفدربي األ ض على البسعير االبازيأ االبرايج بؤار بتاير مباشرا على سعرالسدم
ي البارصة م

الخطوة الرابعة  :نوع إستثماراتك فى البورصة :
بفبضى عملية اسسبامار المالى عدم بركيز سباماراب ى شركة ااددة  ،ب أني يفض
دائما أن يكان هنا مزيسا أا باليفة مبناعة امنبشرة امازعة بازيعا مبكام دبى ي
ببعرض المدفظة لمخاطر عنيفة بففدها قابدا أا بؤار على العائد مندا م
اي يعنى هيا بالطبأ الدخا ى كا ة األسدم المعراضة االمطرادة للبداا ى
البارصة اشرام عدد قلي من سميأ هيه األسدم  ،دا أمر يؤدى لى بشبي السدد
ا لى ضياع الاق م
امن هنا ن باظيم سميأ األماا ابركيزها ى ناع اادد من األسدم يعرض
المسبامر لمخاطرة ضخمة  ،ايصبح مسبفب سبامارابي مرهان بالكام بما سيددث
لديا السدم كما أن المغامرة ى عملية بنايأ ابازيأ المخاطرة ببعديد ابنايأ األسدم قد
بؤدى لى مباع ضخمة ى مبابعة أسعارها ابدلي ماقفدا ا داربدا م
االعدد المناس لعملية البنايأ بالنسبة للمسبامر يبعين أن ييزيد عن  15ناع من
األسدم اأن ي يف عن خمسة أنااع من األسدم  ،االمدى اليى يبم داربي مابين الدد
األدنى االدد األقصى ها مدى برسيدى بفاضلى يبددد ا فا لإلمكانيا االماارد
المالية االبشرية ااسدارية الخاصة بك مسبامر أا مدير للمدفظة م
االبنايأ يمكن أن يددث ى دالة شرام أسدم اصكا سبامار من عدة شركا
نف النشاط  ،كما يمكن أن يددث ى دالة شرام أسدم اصكا سبامار ى عدة
مساي مخبلفة ايبم البنايأ ا فا ألسالي مخبلفة أهمدا :

ى

* األسلوب التكاملى :
اعادة مابكان بداية العملية اسسبامارية قائمة على خبيار مسا للنشاط  ،ام خبيار
شركة بعم ى يا النشاط  ،أى خبيار سدم شركة أسمن معينة  ،ام اسنبفا لشركة
أسمن أخرى  ،يا ما بم الدصا على أسدم من سميأ شركا األسمن الناسدة يبم
اسنبفا لى أسدم شركا المفااي  ،ام أسدم شركا مسبلزما المفااي ( البابا

االدهانا  ،الزساج ممم لخ ) أى الشركا البى ببعام
البى ببكام معدا بالببابأ م

ى نف

النشاط  ،ام الشركا

* األسلوب اإلنتشارى :
أى الفيام باسسبامار ى شركة معينة بابعة لنشاط معين  ،ام شركة أخرى بابعي لنشاط
أخر  ،اي باسد ع قة مباشرة بين النشاطين  ،ب يكان ك مندما شبي مسبف بماما
عن اآلخر م اهكيا  ،ما يبم شرام أسدم لشركة بصاي  ،ام أسدم لشركة خدما
 ،ام أسدم لشركة أسمن  ،ام أسدم لشركة بتمين أابن ممم اهكيا م
ايمي كبار المسبامرين يا الطبيعي اسدبكارية أا الباداين عن الفاه االنفاي االسيطرة
لى سبخدام األسلا البكاملى ى بكاين ا دارة مدا ظدم اسسبامارية  ،من خ
المدفظة اسسبامارية البكاملية يمكندم باسيي السا  ،االمدا ظة على سبفرار ابرابط
مصالددم اسسبامارية م
ى دين يمي صغار المسبامرين لى األسلا اسنبشارى البنايعى لضمان عدم دداث
مخاطر بلبدم رؤا أماالدم المددادة أا عدم بعرضدم لبفلبا أا هزا عنيفي بؤار
على قيمة سبامارابدم اقد بدفم لدم خسائر ي يسبطيعان بدملدا م

الخطوه الخامسة  :إفتح حساب مع سمسار فعال فى البورصة :
ني

يا كان لدي الرربة الدفيفية ى أن بصبح من كبار المسبامرين ى البارصا
يبعين علي نبفام سمسار عا من سماسره البارصة مشداد لي بكفامة االفدرة
االفاعلية االصد االنزاهة ممم اأن يبم اسبفا معي على بح دسا سارى طر ي
عليي اأن يبم بح هيا الدسا بماس عفد يددد الااسبا االشراط
سبمام المعام
ااسلبزاما لك طرم من األطرام ممم اقد يكان سعببارا الافة الكاملة ى
الطر ين مايبرر عدم الداسة لى اساد عفد م
ايفض ى كاير من األعما أن يكان الاسيط ها البن البسارى اليى ببعام معي
الدي معي دسا سارى الديي رصيد مناس  ،ض عن بنامى الع قا بينكما م
يا لم يكن لدي رربي ى أن يكان البن ها الاسيط  ،ني يمكن أن بلست مباشرة لى
السمسار اأن بفبح لديي دسا سارى للبعام  ،ايدباج السمسار لى عدة بيانا هى :
* اسسم بالكام

*باريخ المي د
* السنسية
*رقم البطاقة الشخصية
* العناان الدائم االعنااين المؤقبة
* رقم الدسا ى البن اليى سيفام بالخصم عليي أا اسضا ة لي ( رقم دسا الفيزا ،
الماسبر كارد  ،أا بطاقة اسئبمان البى لدي )م
* بزكية من شخص مااا بي أا مؤسسة بام ي ( ى دالة الضرارة )
ابفبح هيا الدسا بسبطيأ أن بفام ب خطار السمسار للفيام بعمليا بيأ أا شرام
األارا المالية لدساب ى األساا االبارصا  ،عادة مايكان صدار األاامر ابلفى
سابا بنفييها عن طريم اآلبى :
* البليفان
* الفاك
* البلك
* البلغرام
* الداس الشخصى ( الكمبيابر الشخصى )
* المفابلة الشخصية
* مندابى السمسار المبسالين ازياربدم الشخصية لي
أماكن بااسد المدددة لدم مسبفا م

ى مكبب أا باسبصا ب

ايدباج السمسار عاده لى مدلة زمنية ببرااا مابين  24ساعة لى  48ساعة لبنفيي
ا نبداز الاق المناس لبنفييها  ،على أن يبم برصيد
الصففا ا سرام المعام
دساب مأ السمسار اد أ عمالبي م
االدسا السارى مأ السمسار أمر ضرارى ايزم لك مسبامر عا ى البارصا
ا بمام العمليا  ،ض عما يؤدى
لما يا ره من سدالي ايسر ى سرام المعام

ى

ليي من زياده ابراكم الافة مابين ك من الاسيط (بن  /سمسار ) اما بين المسبامر م
اقد بضأ بعض الدا قياد مؤقبي على بح الدسابا السارية لدى شركا السمسره ،
اهى قياد يبعين زالبدا ابشك سريأ  ،ا عاده األمار لى طبيعبدا  ،خاصة اأن
اساد ما هيه البعفيدا يؤدى لى نكماش أعما البارصة ا لى عدم سبفرار
يدا م
المعام

الخطوة السادسة  :راجع بشكل دورى أوضاعك اإلستثمارية :
بدباج عملية اسسبامار السليم ى األارا المالية لى بنظيم ابربي ألاضاع المالية
ا لى مبابعة دقيفة اسليمة اداياة لبطار سير األمار  ،امن هنا يبعين اآلبى :
* عداد مدفظة سليمة لاضأ األارا المالية ا فا لبربيبدا الزمنى م
* عداد سس خاص بك سبامار م
* نظام معلاما يبم من خ لي بداين مبغيرا امسبسدا البعام م
امن خ هيا كلي يبم داريا عادة النظر ى المدفظة ابصديح األاضاع  ،ابدار
أى قصار قب سبفدالي االبتكد من أن بفم على أرض صلبة م
االمراسعي الدارية لألاضاع اسسبامارية أمر ضرارى اأساسى ايزم يبم بشك يكى
من خ مفارني األدام الخاص باألارا المالية البى بضمدا المخفظة اسسبامارية مأ
-:
 خريطة اسسبامار من ديث البنايأ االبشكي االبكام م أهدام اسسبامار من ديث البتاير االباسيي االسيطره  ،أا من ديث الربدية ابفليالمخاطرم
درية الدركة اقابلية البسيي اسرعة الخراج من سبامارا معينة بيابدا م
 مبغيرا العم اسسبامار امسبسدا ابطارا النشاط الفائم ى البارصة بشكخاص اكيا ى األنشطة اسقبصادية بين األخرى بشك عام م

الخطوه السابعة  :تمتع بقدر مناسب من المرونة فى الحركة وعدم الجمود
أمام ما تقضيه حركة المعامالت فى األسواق :

كايرا مايفأ المسبامر ضدية يابي المبشبسي بناع معين من األارا أا بتارا مالية
بيابدا دان أن يكان هنا أسبا ماضاعية ليل  ،امن ام بددث لي خسائر كان
يمكن لي بسدالة بسنبدا يا ما أددث ناع من الدركة هنا أا هنا  ،امن ام يبعين
مراعاة اآلبى :
* أن ي بفام باسسبامار ي يا كان لدي ائض من الما لس ى داسة ليي دبى ي
بضطر لى بيأ أارا مالية ى اق رير مناس بدفم خسارة م
* أن بنبدز رصي ربفاع األسعار لبدفيم مكاس من خ
اسعر البيأ م

الفر بين سعر الشرام

* أن ي ببفيد باسسبامار ى البارصة أا ى األارا المالية  ،يا ماظدر ل
ببردد م
مسا آخر لإلسبامار يدر علي عائدا أا مكسبا أ ض

رصة أا

* أن ي ببردد ى البخلص من أى ارقة مالية سيئة األدام  ،اقم ارا ب سببدالدا بارقة
مالية أ ض مندا ابالبالى سببدا السيم باأل ض مني اي بدبفظ ب سبامار معين ليابي
م
البعام ى بارصة األارا المالية يدباج لى عف مفباا  ،ا كر مسبنير  ،اعدم
اساد أى سماد أا نغ على أاضاع أا أ كار معيني  ،السماد اعدم الدركة اقلة
المراني قد بؤدى لى خسائر رير عاديي نظرا لعدم قدره المسبامر السامد على رؤيي
المخاطر أا على بدديد رص اسسبامار السائدي االبديلة البى يمكن اسنبفا االبدا
ليدا ا نبدازها  ،امن ام بخبنم مدفظبي المالية ابفبفد قدربدا على بدفيم األهدام م

الخطوه الثامنة  :تعرف على أنواع أوامر البيع والشراء فى البورصات :
ببعدد أنااع أاامر البيأ االشرام ى البارصا  ،ايمكن لنا معر ة أهمدا من خ
الشك البالى :
شك ياضح  :أنااع أاامر المسبامر ي البارصا
أوامر
المستثمر

أمرطلب ( أمر سوقى )

اإلستثمارية

أمر محدد ( أمر محدود )
أمر يومى للتعامل
أمر سارى المفعول حتى إلغاؤه

الطلب المتدرج
أمر وقف التعامل
أمر بالبيع قبل الشراء
أمر بالشراء الحدى
أمر خاص بعقود المستقبل
أمر خاص با لخيارات

أوامر إلى
الوسيط أو
السمسار

وفيما يلى عرض موجز لكل منهما :
 األمر السوقى أوامر طلب :اها أمر يصدره المسبامر لى السمسار أا البن الاسيط لبنفيي الصففة ( بيأ  /شرام )
بت ض سعر يمكن الدصا عليي ى السا  ،ا ى هيه الدالة يفام السمسار باآلبى :
* ى دالة الشرام يفام الاسيط بزيادة السعر بدريسيا لى أن يص لى السعر اليى
عنده يفام البائأ بالبيأ ابالبالى ببم الصففة م
* ي دالة البيأ يفام السمسار بخفض السعر بدريسيا دبى يص لى السعر الي
يرر المشبرى ي الدصا بي على الارقة المالية المعراضة اعندها ببم الصففة م
 أمر محدد :اها أمر مدددة يصدر لى السمسار أا لى الاسيط لبيأ أا شرام :
* عدد مددد من األارا المالية ( أسدم  /سندا  /صكا ) لشركا مددده بيابدا م
* بسعر مددد ي يبعين بساازه
*خ

بره مدددة ي يس بساازها

اهيا األمر المددد شك اماضاعا ازمانا اكما  ،يففد قابي يا لم يبم بنفييه كما بم
اسبفا عليي أا نفض المدلة الخاصة بي م
 أمر يومى :اها أمر مدبي الزمنية يام عم  ،ديث يفام المسبامر ب صداره لى السمسار
بباسيدا معينة يبم بنفييها خ يام العم اينبدى مفعا هيا األمر ب نبدام ساعا
العم الرسمية ى البارصة أا يمكن للعمي المسبامر لغاؤه قب نفضائدا ب ب غ يل
لى السمسار م
 أمر سارى المفعول حتى يتم إلغاؤه :اها أمر يتخي شك مسبمرا مسبديما لفبرة من الزمن دبى يبم لغاؤه أا نبدام الغرض
مني  ،ما صدار المسبامر أمرا للسمسار للفيام بشرام ما يعرض ى السا من سدم

معين  ،اعلى أن يبم يل بسعر معين ادان بدديد لعدد األسدم  ،أا دان بدديد لمدة
البنفيي م
اعادة ما يفام السمسار بمراسعة المسبامر من اق آلخر م
 أمر طلب متدرج :اها أمر يصدره المسبامر لى السمسار بشرام أا بيأ عدد معين من األارا المالية
بتسعار مبفاابي على الندا البالى :
* شرام أا بيأ أسدم معينة ( عدد  200سدم) بسعر  5سنيي م
* شرام أا بيأ أسدم معينة ( عدد 100سدم ) يا بلغ السعر 10سنيي م
* شرام أا بيأ أسدم معينة ( عدد 100سدم) يا بلغ السعر 12سنية م
* شرام أا بيأ أسدم معينة ( عدد  250سدم) يا بلغ السعر  20سنيي م
اهى عملية بدباج ليدا دارة المدا ظ المالية دبى ي بصا بالسماد ابففد هد دا
اسسبامارى م
* أمر وقف التعامل :
اها ينفسم لى قسمين رئيسين هما :
أمر وقف الشراء :
اها عبارة عن طل شرام بسعر أعلى من السعر السائد ى السا  ،ايل ى دالة ما
يا لم يكن هنا ار مطراا للبيأ عند هيا السعر  ،ديث أن البائأ عادة يدسم عن
بيأ أاراقي يا ماباقأ نخفاضا كبيرا ى أسعار أاراقي الماليي يضأ أمرا بالبيأ عندما
يص السعر لى دد معين  ،ايصبح هيا األمر كبعليما مسبديمة سارية المفعا
مشراطة ببدفيم هيا السعر م
أمر وقف البيع :
اهاعبارة عن طل بيأ سعر أق من السعر السائد ى السا ألن السائد ى السا ي
ياسد معي طل شرام على الارقة  ،امن أس يل ن البائأ يرر ي بيأ أاراقي

عند سعر أدنى من السعر السائد يا اص السعر ليي  ،دبى يسن نفسي خسائر بدنى
األسعار لى أدنى من يل اما أن يص سعر الارقة لى هيا المسباى يفام السمسار
بالبيأ اببم الصففة م
اااقأ األمر أن ك السعرين هما بماابة األاامر المسبديمة البى يصدرها البائأ
االمشبرى لك من السمسار أا الاسيط لبسن الخسائر البى ببرب على نخفاض
األسعار بدرسة كبيرة ي يسبطيأ أى مندا بدملدا ممم اها بماابة دبزاز أا بداط من
بصاعد الخسائر أا بماابة بسن خسائر كبيرة بخسائر مددادة م
أمر بالبيع المسبق على الشراء :
اهي عملية سبدانة مؤقبة يفام بدا المسبامر  ،ديث يسبدين أسدم معينة من الاسيط أا
السمسار ايدص عليدا على سبي األعارة أا اسسبعارة المؤقبة  ،ايفام المسبامر ببيأ
السدم ى السا بالسعر السائد على أم أن يعاد ايشبريي بسعر أرخص ايعيده لمن
سبعاره مني ايسبفيد من را األسعار ( سعر البيأ  /سعر الشرام )م
الشراء بالهامش أو الشراء الحدى :
اها يبم عن طريم البماي السزئى لعملية الشرام  ،أى أن يفام المسبامر ببماي سزم
من سبامارابي ى األارا المالية  ،على أن يبالى الاسيط بماي السزم الباقى  ،أى
يفام المسبامر باسقبراض من الاسيط لشرام األسدم البى يرر يدا م اها النشاط
الغال اليى بمارسي البنا امؤسسا البماي شبي المصر ية لبماي مشبريا
عم ئدا من األارا المالية م
أمر خاص بشراء عقود المستقبل :
عفد المسبفب ها عبارة عن عفد بين بائأ امشبرى ملزم للطر ين اندائى  ،الكني قاب
للبداي لطرم أخر مسبفيد ممم ايبم بماسبي بسليم صففة ى باريخ يدم ابسعر مبفم
عليي مسبفا ابماس العفد يبم اسبفا على اآلبى :
* ماعد البسليم ى المسبفب م
* السعر اليى يبعين د عي ى باريخ البسليم م
* ناع اكمية األارا المبفم عليدا م

أمرخاص بشراء الخيارات :
عفاد الخيارا عفاد ببيح للمشبرى أن يفام بشرام صففي أارا مالية معينة مفاب د أ
عربان معين  ،ايمكني أن يلغى الصففة مفاب خسارة العربان  ،ابالبالى دا عفد رير
ملزم للمشبرى شام أن ينفيه أاشام عدم بنفييه ا فا لما بميلي عليي مصالدي ا ربباطابي م
أمر خاص بالعقود اآلجلة :
برة معينة  ،ايبم
اهاعفد ملزم للبائأ االمشبرى لعفد صففة معينة بسعر ااب خ
اسبفا عليي بالبفااض  ،ابالبالى يبم الد أ ى العفاد اآلسلة باسيلبين :
 الد أ بالكام داضرا م -الد أ السزئى داضرا مأ اسسبكما مسبفب م

الخطوه التاسعة  :تعرف على الفاعلون األساسيون فى البورصة :
يبعدد الفاعلان الرئيسيان ى البارصا اببرااا مابين المسبامر الفرد  ،االمسبامر
السماعى  ،اك مندما يدباج لى معر ة من هم المؤارين ى البعام االيى يظدرهم
لنا الشك البالى :
شك ياضح  :الفاعلان الرئسيان ي البارصا
تلقى أوامر .
صناعة أسواق.
تدوير محافظ .
إنعاش السوقم
والتعامل.

السماسرة
وسطاء التعامل
شركات إدارة
المحافظ
صناديق اإلستثمار
مندوبى الحكومة
وكالء المستثمرين

تعامل فعال فى
البورصة

ا يما يلى عرض ماسز لدار ك مندم :
* السماسرة :
اهم أهم الفاعلين ى األساا االبارصا  ،ديث يفامان ببلفى األاامر ابنفييها ،
أاامر البيأ االشرام  ،ا سرام الصففا  ،اها مسبشار سيد لما لديي من معلاما
داضرة اكاملة عن األارا المالية المطرادة للبداا ى األساا  ،اكيا عن باقعابي
لما سام يكان عليي مسبفب البعام على هيه األارا  ،السمسار من خ الخبره
االممارسة الطايلة  ،ااسدبكا اللصيم باطرام البعام من بائعين امشبرين  ،امن
مضاربين امغامرين امسبامرين يكان عالى الدساسية الديي قدر كبير من الشفا ية
بساعده على البنبؤ بابساها الطل االعرض  ،البيأ االشرام  ،ابابساها البعام
اميا المبعاملين م
* وسطاء التعامل :
اأهم هؤيم الاسطام البنا االمصارم البى ببالى البعام بيابدا أا ب سم عم ئدا
لشرام أابيأ أا طرا األسدم االصكا ألا مرة ا عادة بداير هيه األارا ى
البارصا ممم البل البنا قدرا رير مددادة على الدراسة االبدث االبدلي
ابا ير البيانا االمعلاما  ،ض عن بماي الصففا لعم ئدا المخبلفين ممم اعادة
ما يفام المسبامرين ببببأ خطاا البنا ااسقبدام بدا ى ديازة ابيأ اشرام األسدم
ممم امن ام بعد البنا االمصارم من أكار الفااع ى مسا صنأ األساا البنا
بما يبا ر لديدا من :
 كاادر يشرية مؤهلي امدربة ايا خبره طايلة ممبدة امبراكمة امكبسبة من البعامطاي األمد ى البارصا المخبلفة
 أماا مبادة اداضره اكا ية امخصصي اقابلة للبخصيص لإلسبامار ى األاراالمالية المطرادة للبداا ى البارصة م
 مكانيا على صناعة الفرص ا نبدازها اع قا مبرابطة امبشابكة مأ العديد مناألطرام الدالية االمسبفبلية البى ببعام ى البارصا االمدبم دخالدا لسا
امسا البعام أيضا م

ابيل بصبح البنا من أهم اأخطر اسطام البعام
على المسبامر رصدا بساهابدا م

ى األارا المالية البى يبعين

* شركات إدارة المحافظ :
اهى شركا مبخصصة ى عمليا البنايأ ااسنبشار االبازيأ لألارا المالية البى
بكان مندا مدا ظ األارا المالية اهى بعم لصالددا الصالح عم ئدا أيضا ايمبد
نشاطدا لى األساا الدالية الي فط البارصا المدلية ممممم اكلما كان هيه
الشركا عاليي الكفامه اعددها كبير  ،كلما سبطاع أن بدر ابنشط معام
البارصة  ،انؤدى لى يساد باازنا دا ظة سسبفرار البارصة ا سبمرار أليابدا ى
العم بشك سليم م
* صناديق اإلستثمار :
اها عبارة عن بسمأ مالى يتخي شك (( السلة )) أاالاعام اليى يدباى على بشكيلة
 /عفاد  /سلأ  /بضائأ  /مااد مخبلفة
مبناعي من اسسبامارا ( أارا مالية  /عم
) يبم شرائدا بمعر ة دارة الصندا ابدار على شك مخفظة مبكاملة  ،ايدار
الصندا بمعر ة شركة دارة مسبفلة عني ممم اأنااع الصناديم كايرة امبعددة  ،مندا
المغلم االمفباا  ،امندا ماها بابأ للبنا  ،امندا ماها بابأ لشركا البتمين
اصناديم المعاشا ممممم ابفام هيه الصناديم بشرام ابيأ األارا المالية المبداالة ى
البارصة االمسبامر اليكى يبببأ دركة هيه الصناديم لما لديدا من خبرام امسبشارين
يفامان برصد ابببأ المبغيرا ابدلي اسبساها اسسبامارية ااسسبفادة من الفرص
السائدي لإلسبغ ااسنبداز ى البارصة م
* مندوبى الحكومة فى البورصة :
يبعين اساد مندا للدكامة ى البارصا الرسمية مدبمي اسشرام على دركة
البعام امبابعبدا للبتكد من س مبدا اعدم اساد ما من شتني أن يخ بفاانين البعام
أا يؤار سلبا على دركة البيأ االشرام  ،ا ى الاق يابي يفام بالبدخ السريأ يا ما
اسد هنا ب ع أا عمليا مشباهة ببم ى البارصة ا يفام البعام عليدا  ،أا يا
ماشعر أن هنا أزمة قادمي بددد سا الما يفام ب قفا البارصة م
* وكالء المستثمرين ( أمناء اإلستثمار ) :

اهم من أهم الفاعلان الرئيسيان ى مسا البعام على األارا المالية  ،ديث يفامان
باسبصا بكبار المسبامرين ى البارصا ا قناعدم بالبعام على أارا مالية معينة
اصنأ أساا لدا  ،ابصفة خاصة هؤيم المغامرين االمضاربين ى البارصا ،
امعظم نشاطدم يبص بعفاد الخيارا االمسبفبليا االماسدا م
كما ينشط هؤيم الاك م ى بغيية سا الما باألارا المالية السديدة البى بطرا
ألا مره أا البى بضام لى السا من خ زيادا رؤا األماا الخاصة
بالشركا المسسلة بالبارصة االبى ببداا أسدمدا ى السا م

حساب معايير قياس نشاط السوق ومدى كفاءته:
بيعا اشرام ،اكا ة البصر ا
السا ها الاعام الي بص يي كا ة المعام
سبامارا امضاربة ،اكلما كان السا عاي امبكام للصراا الساقية كلما كان كفئا
 ،اكلما كان مشبعا سدبياسا المبعاملينم
سسبيعا دركة المعام
الما كان سا األارا المالية عالى الدساسية لدرسة كبيرة لك من المبغيرا
االمسبسدا المخبلفة ساام كان :
*سياسيةم
* قبصاديةم
* سبماعيةم
ي هيه السا ببتار أيضا ،الما كان العاام اسقبصادية مبعددة
ن المعام
امبناعة بشبم مبغيرا النابج الفامى االدخ الفامى انصي الفرد من ك مندا ،
امعدي البضخم االسياسا النفدية بعناصرها( السياسة اسئبمانية اسياسة أسعار
الصرم ،اسياسة دارة الدين العام ،االعائد على اسسبامار ي األصا ) ممم
اببتار أيضا أسعار األسدم بالسياسا البسارية ابصفة خاصة المؤاره على ميزان
المد اعا أى سياسا البسارة الخارسية المبعلفة باسسبيراد االبصدير ،ادسم
المعراض النفد اماها مباا من كمية اسائ الد أ االسيالة من ك من العملة
األسنبية ا بصا يل كلي بمسباى األساا اسقبصادية امسباى
المدلية االعم
النشاط للمسبمأ م

هيا على المسباى الفامى العام  ،أما على المسباى الخاص ن دالة سا األارا
المالية ببتار بفاى العرض االطل الفعلى على األارا المالية المطرادة للبداا ي
البارصة ممم الما كان قاى العرض االطل ببتار بعدة عاام من أهمدا:
* عدد البائعين ا بساهابدم البيعيةم
* عدد المشبرين ا بساهابدم الشرائية م
ايبتار ك من البائعين االمشبرين ابالبالى السا أيضا بالناادى النفسية اداي
البفاؤ أا البشاؤم أا بساها بتار ك مندم بالناادى العاطفية االنفسية اباألشاعا ،
امن ام ببتار أيضا بيل عراض ك مندم بالبيأ أا بالشرام ابالبالى يددث ما يلي:
* كلما زاد عراض الشرام بربفأ األسعارم
* كلما زاد عراض البيأ بنخفض األسعارم
ا ي ااقأ األمر ن قرار البيأ أا الشرام يخضأ للعديد من العاام الداكمة االمبدكمة
ي سلا ك من البائأ االمشبرى ،ن كان يس الباضيح أن ك هما معا اسدى
طر ى عملية المبادلة  ،اك هما معا يبااسدان ي نف اللدظة ا ي يا الاق الكن
ي عك ايبساه ممم ايفام السماسره بدار دياى ي هيا الخصاص من خ
مندابيدم الساالين اليي يزاران المسبامرين ايفنعاندم ببصرم معين أا يرشداهم
لسلا معين ممم
امن ام قيام المسبامرين ب سرام خببارا قيا معد النشاط الدالى ى السا ،
ادسم المباقأ مسبفب يي من خ معر ة ايبساه السائد ي بداا األسدم االي
يصبح من المعايير شديدة األهمية المؤارة على البعام ي البارصة م
ايسبخدم ى يل عدة معايير رئيسية ياضددا لنا الشك البالى :

شك
معايير قيا

معايير قيا

نشاط البارصة اكفائبدا البشغيلية

معد داران األسدم

نشاط

البارصة اكفامبدا
األرباا قب الضريبية لفيمة السدم الساقية

البشغيلية

مضاعم سعر السدم

المؤشرا المكملة األساسية

عدد أيام البعام خ

المدة

سمالي دسم البعام خ

المدة

سمالي رؤا

الفيمة الساقية للفيمة اسسمية

مباسط األارا المبعام عليدا

بازيأ دسم البعام على الفطاعا

عدد الشركا البي بم عليدا البعام

الشركا

ناع المبعاملين  :أ راد مم مؤسسا
سعر اسقفا باألسعار السابفة

المبعام عليدا لى سمالي الشركا

عدد عمليا

سمالي عدد األسدم المفيدة

أسبا

أماا الشركا المفيدة

ربفاع أا نخفاض ارقة

ارقة معينة

ا يما يلي عرض ماسز لك مندا:
*معدل دوران األسهم :
اها من أهم المؤشرا ديث يفي هيا المؤشر النسبة المئاية لبداا أسدم شركة
معينة أا مسماعة شركا مدددة من قب  ،داخ قطاع معين للبعرم على نشاط هيا
برة معينةم
السدم أا بل األسدم ى طارأسدم المسماعة كلدا ى سا البداا خ
ايبم سبخراج هيا المعد بفسمة عدد األسدم المبداالة (أا الفابلة للبداا ) خ
أا خ الفبرة الزمنية المدددة  ،على عدد األسدم المفيدة ى البارصة مم

العام

على الندا البالي :
عدد األسدم المبداالة خ

العام /سمالي عدد األسدم المسسلة بالبارصة ×100

* نسبة الدخل قبل الضريبة إلى القيمة السوقية لألسهم :
 Net Income beforeايطلم على هيه النسبة  ،نسبة ربدية رأ الما الساقي
ابسبخدم هيه النسبة ى باضيح الدخ اليىTaxes To Market Value of Shares
يالده رأ الما الساقي (قيمة األسدم ي السا ) على مسباى الشركة من نادية ،
اعلى مسباى ك من :
*الفطاعممممم أى الشركا المماالة ليا النشاط م
* الفطاعا األخرى مممممم أى األنشطة المنا سة األخرىم
امن ام ببم مفارنة الدخ الي يدففي السدم بالنس البى بدففدا األسدم األخرى
للمشراعا المخبلفة ابالبالى ظدار األاضاع الدفيفية أمام المسبامرين سبخاي
قرارابدم ساام:
* بالبيأ أاالشرام لديا السدم م
*اسسبمرار ى ديازة السدم م
ايبم سبخراج هيه النسبة بفسمة صا ى دخ الشركة قب خصم الضرائ على الدخ
اقسمبي على الفيمة الساقية للسدم السائدة ى البارصة قفا نداية العام على الندا
البالى:

صا ى الدخ قب خصم الضرائ  /الفيمة الساقية لألسدم الفائمة × 100
*مؤشر مضاعف سعر السهم على مستوى القطاعات وعلى مستوى السوق:
اها من أهم المؤشرا العامة البى بعطى ديلة ااضدة للسا  ،اها يعطى قياسا
للفيمة الدفيفية ألسدم الفطاعا المخبلفة ي سا البداا  ،ا ى الاق نفسي يمكن
عداده على مسباى السا كك ي باريخ معين م
ايبم سبخراج هيا المؤشر على أسا المباسط المرسح لمضاعم سعر السدم
للشركا داخ صناعة ااددة أا قطاع معين بيابي ممم ايبم يل على الندا البالى:
سمالي السعر الساقى لكا ة األسدم ى صناعة مدددة /سمالى العائد اليى بدففي هيه
األسدم ×=100ممعدد مرا
أا على مسباى السا على الندا البالى:
سمالى العائد لكا ة األسدم المسسلة ي البارصة /سمالى العائد اليى بدففي هيه األسدم
×=100مم عدد مرا
*المؤشرات السوقية األساسية األخرى:
اهى دزمة مبكاملة من المؤشرا االنس البى يفام مبخي قرار اسسباما ر بالبعاي
عليدا لفيا مدى كفامة السا  ،امدى بكام صرادي الساقية اقدربي على سبيعا
مبغيرا امسبسدا البعام  ،ا ى الاق يابي ظدار أاار هيه المبغيرا انبائسدا
على عمليا البداا االبعام م
وتشتمل هذه المؤشرات على مايلى :
*مؤشر مدى التعامل :
ايفي هيا المؤشر عدد أيام البعام خ مدة معينة ا فا سدبياسا مبخي الفرار
لمعر ة مدى كفامة ا نبظام أعما البارصة ممم( أى لمدة أسباع  ،شدر ،سنة )م
*إجمالي حجم التعامل:
اهيا المؤشر يبعلم أساسا بفيا
المبداالة أا الفابلة للبداا  ،خ

البى بم على األارا المالية
دسم المعام
برة معينة ممم شاملة ك من :

* المعام

داخ المفصارة م

* المعام

البى بم خارج المفصارة م

* مؤشرات توزيعات حجم التعامل على مستوى القطاعات :
البى بم لألارا المالية
اهيا المؤشر يدبم بصفة أساسية ب ظدار المعام
لصناعة معينة أا لفطاع معين من األنشطة البى طرد شركابدا أسدم مفيدة ى
البارصة م
*مؤشر المتوسط اليومى لحجم التعامل داخل وخارج المقصورة :
ايسبخدم هيا المؤشر بصفة رئيسية ى ظدار مدى قاة السا اقدربي اسسبيعابية على
سبيعا العمليا المخبلفة ديث يبم دسابي على الندا البالى :
دسم البعام داخ اخارج المفصارة خ

برة معينة /عدد أيام البعام خ

الفبرة

*نسبة عدد الشركات التي يتم التعامل على أورقها خالل المدة إلى مجموع الشركات
المقيدة :
ابظدر هيه النسبة مفدار دسم األارا النشطة لى سمالى األارا المفيدة بالبارصة ،
ديث أن كاير من األارا بظ خاملة ساكنة ي يسرى عليدا أى بعام أابداا م
ابالبالى ان قيمبدا المسسلة بدا بصبح – اضأ ش م
* تطور نمو إجمالي عدد األسهم المقيدة سواء إكتتاب عام أو إكتتاب مغلق :
ايساعد هيا المؤشر على باضيح دسم السا  ،امفدار امعد نماه ممم امن ام معر ة
مكانيا بطاره  ،ا ى الاق يابي بدديد بساها هيا النما ممم ايبم سبخراج هيا
المؤشر على الندا البالي :
عدد األسدم ى نداية العام /عدد األسدم ى بداية العام ×=100
* تطور إجمالي رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة:
ايخدم هيا المؤشر سانبين أساسين هما :

الجانب األول  :المسبامر المدلى اليى يرر ى البعرم على بطارأدسام رؤا
األماا للشركا المفيدة ى البارصة امدى بناس معدي نماها مأ نما ك من
أزدياد األسعار اكيا مأ بساع أدسام المشراعا م

الجانب الثانى :المسبامر األسنبى الي يرر ى الدخا لى سا اسسبامار من ديث
مدى مكانية مساهمبي أا مشاركبي ى مشراع ضخم الدسم اقدرة البارصة على
سبيعابي م
ايبم دسابي على الندا البالي :
سمالي رؤا األماا ى نداية الفبرة  /عدد الشركا  +سمالى رؤا
بداية الفبرة  /عدد الشركا =

األماا

ى

* مقارنة القيمة السوقية لألوراق التى تم التعامل عليها خالل فترة معينة بالقيمة
اإلسمية لنفس األوراق :
ايسبخدم هيا المؤشر للاصا لى ديلة ااضدة عن البطار اليى كبسببي الفيم
الساقية لألارا المالية المبداالة امفدار الافة ى ك من :
* السا يابدا ا سبفرارها اكفائبدا م
* الشركا البى أصدر هيه األارا م
ايبم دسا هيا المؤشر على الندا البالى :
الفيمة الساقية لألارا البى بم البعام عليدا خ
=

العام  /الفيمة اسسمية لديه األارا

* مؤشر المتوسط اليومي لكمية األوراق التى تم التعامل عليها وعدد العمليات التى
تمت على كل ورقة مالية :
اها ى ااقأ األمر مؤشرين انين  ،الي
الندا البالى :

مؤشرا ااددا  ،ديث يبم دسابدما على

مؤشر المباسط اليامى لكمية األارا = عدد األارا البى بم البعام عليدا  /عدد أيام
البعام
مباسط عدد العمليا = عدد العمليا البى بم  /عدد األارا المبعام عليدا
* تحليل حجم معامالت البنوك والعمالء اآلخرين :

ديث يدبم هيا المؤشر بفيا بساها المبعاملين ى البارصة ساام كان مؤسسا
لديدا الخبرة االمعر ة االدراية ابمل من اسمكانيا البشرية االمادية ما يؤهلدا لفيادة
السا ما  :البنا االمصارم اشركا البتمين اصناديم اسسبامار أا من سان
األ راد العاديين اينم دسابدا على الندا البالى :
دسم معام

البنا  /سمالى دسم المعام

× = 100

أا
دسم معام

األ راد  /سمالى دسم المعام

×100

*مقارنة سعر إقفال الشهر لكل ورقة مالية بسعر إقفال ذات الورقة الشهر الماضى :
اهى مفارنة بساعد على رصد ابدديد اسبساه اليى يطرأ على دركة اسعر الارقة م
ايبم دسابدا على الندا البالى :
سعر قفا الشدر للارقة المالية  /سعر قفا الشدر الماضى ليا الارقة =
* تحليل األوراق المالية التي إرتفع سعرها فى السوق خالل العام  ،وتلك التى إنخفض
سعرها خالل العاخرى التى لم يطرأ على سعرها أى تغيير :
ايددم هيا البدلي للبدث عن عدة عاام هى :
* العاام البى أد بغيير األسعار ساام بالزيادة أا النفصان م
* العاام البى ساعد على دداث البغيير ى األسعار االظرام البيئية ااألداا
البى أداط يل م
أما بالنسبة لألارا البى اب سعرها الم ببغير خ هيه الفبرة يبم العرض ألسبا
يل أى للعاام البى أد لى بابي ابسميد هيا السعر م
ن هيه البدالي أمر شديد األهمية بالنسبة لك من المسبامر االمضار ى األارا
المالية على دد ساام  ،امن ام ن العم على با ير البيانا االمعلاما  ،امبابعة
نعكاسابدا ابطارابدا ي السا يساعد على دسن برشيد الفرار اعلى اعليبي

البخطيط ل سبامار

قب البدم بعملية ايسبامار ي سا األارا المالية يبد من الفيام بما يلي:
*بدديد هدم ايسبامارم
*بدديد مفدار الما الي سيبم ايسبامار بيم
*بدديد المخاطر المباقعة ن أمكن البتكد من الفدرة على بدم األزما م
*الدرص دائما على مبابعة ايسبامارا

ي سا األارا المالية ابصارة داريةم

*البدلي بالصبر عند البعام ي سا األارا المالية اعدم البسرع ي صدار
الفرار  ،خاصة ي برا بيبي األساا بشك كبيرم

