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المقدمة
عزيزي الم�ستثمر �ضمن �سعيها الدءوب لتعميق ثقة المتعاملين
ب�سوق الخرطوم للأوراق المالية ووتفعي ً
ال لخطة تطوير ال�سوق والتي
من �أحدى محاورها زيادة الوعي اال�ستثماري لدى المواطنين كافة ،
تقدم ال�سوق �سل�سلة من كتيبات التوعية التي تهدف �إلى تعميق الثقافة
و المعرفة اال�ستثمارية لديهم .
و ت�أتي هذه الإ�صدارة لت�سليط ال�ضوء على �أ�سواق المال ومعرفة
الأوراق المالية المتداولة فيها ويزدادوا علماً بالقوانين واللوائح التي
تحكم عمل هذه الأ�سواق و المتعاملين فيها.
هذه الإ�صدارة تو�ضح بب�ساطة الأ�س�س الأولية لال�ستثمار في �سوق
الخرطوم للأوراق المالية  ،و الهدف منها الم�ساعده في معرفة كيفية
اال�ستثمار في ال�سوق .
كما �أن هذه الإ�صدارة ال يفهم منها وعود ذهبية بتحقيق الأرباح ،
فعلى الرغم من �أن بع�ض من الم�ستثمرين قد حققوا �أرباحاً كبيرة من
خالل اال�ستثمار في ال�سوق �إال �أن هنالك �أي�ضا من تكبد خ�سائر  ،لذلك
ف�إن �أتخاذ القرار الإ�ستثماري يتطلب درا�سة نوع اال�ستثمار الذي ترغب
فيه من كافة جوانبه  ،مع الإ�ستعانة ب�أراء الخبراء في هذا المجال .
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مفهوم السوق المالي
ال�سوق املايل مفهومه ك�أي �سوق من الأ�سواق العامة  ،فالأ�سواق هي مكان يجتمع فيه
البائعني وامل�شرتين لتبادل ال�سلع  ،تختلف هذه ال�سلع ب�إختالف نوعها و�أ�ساليب تبادلها
وذلك تبعا لتغري احتياجات �أفراد املجتمع  ،وتعرف ال�سوق املايل ب�أنها :
هي املكان الذي يتم فيه �إنتقال ملكية الأوراق املالية بيع ًا و�شراء ًا بو�سائل خمتلفة � ،أو
هي املكان الذي يتم فيه التداول».
وتنق�سم ال�سوق املايل �إىل عدة �أ�سواق  ،من �أهمها :
 -1ال�سوق النقدي
� -2سوق ر�أ�س املال
� -3سوق امل�شتقات
 /1ال�سوق النقدي:
وهي ال�سوق التي تتداول فيه الأوراق املالية الق�صرية الأجل املتدنية الأخطار و من �أهم
هذه الأوراق :
� -1أذونات اخلزانة (اخلزينة)
� -2شهادات الإيداع القابلة للتداول
 -3الأوراق التجارية القابلة للتداول
� /2سوق ر�أ�س المال:
هي ال�سوق التي يتم فيها تداول الأوراق املالية الطويلة الأجل  ،والتي من �أبرزها :
 -1الأ�سهم
 -2ال�صكوك

3

و�سميت بطويلة الأجل لأن لي�س مل�شرتي الورقة احلق يف مطالبة ال�شركة با�سرتداد قيمتها
طاملا �أن ال�شركة ما زالت قائمة� ,أو مل يحل �أجلها كما يف ال�صكوك .
ويتكون �سوق ر�أ�س املال من ثالثة �أ�سواق هي :
 /1ال�سوق الأولية :
هي التي يتم من خاللها طرح الأوراق املالية للجمهور لالكتتاب العام ،
وت�سمى �سوق االكتتاب  ،ولأنها ال�سوق التي تظهر فيها الورقة املالية للمرة
الأوىل .
 /2ال�سوق الثانوية �أو �سوق التداول:
بعد االنتهاء من االكتتاب يف الأوراق املالية ينتهي دور ال�سوق الأولية،
و�إذا ما رغب امل�ستثمر يف بيع �سهم �أو �شراء املزيد  ،فيمكن له ذلك من
خالل �سوق التداول �أو ال�سوق الثانوي � ،إذن هي ال�سوق التي ي�ؤول العائد من
عمليات البيع وال�شراء �إىل خمتلف البائعني و امل�شرتين و لي�س �إىل اجلهة
امل�صدرة للأوراق املالية كما هو احلال يف عمليات ال�سوق الأولية  .وتنق�سم
ال�سوق الثانوية �إىل �سوقني :
السوق النظامية (البورصة) :
وهي �سوق يتم فيها �إدراج �شركات م�ساهمة عامة م�ستوفية لكل �شروط الإدراج املتمثلة
يف .:
 .أ�أن تكون �شركة م�ساهمة عامة ويكون ر�أ�س مالها وفق ًا ملا يحدده قانون ال�شركات .
.ب�أن يكون مدفوع ًا من قيمة الأ�سهم ( ) % 50على الأقل .
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 .ج�أن يكون قد م�ضى على قيام ال�شركة بن�شاطها عام واحد على الأقل .
 .د�أن تن�شر تقرير �سنوى يظهر احل�سابات املالية اخلتامية لل�شركة تبني مركزها املاىل
ونتائج �أعمالها على �أن تكون قد متت مراجعتها من قبل مراجع ح�سابات مرخ�ص على
�أن يغطى التقرير �سنة كاملة بغ�ض النظر عن تاريخ بدء ال�شركة لن�شاطاتها العادية .
 .ه�أن تلتزم ال�شركة بن�شر املعلومات الواردة فى الفقرة ( د ) فى �صحيفتني يوميتني وملدة
يومني متتاليني على �أن يت�ضمن الن�شر ا�ضافة للميزانية ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية
اي�ضاحات ح�سابية حول البيانات املرفقة .
 .و�أن تلتزم ال�شركة بتقدمي تقرير موجز عن �سري عمل ال�شركة لأقرب فرتة زمنية من
تاريخ الأدراج .
 .ز�أن تلتزم ال�شركة بارفاق امل�ستندات والوثائق التالية -:
 طلب ادراج تقدمه ال�شركة املعنية . ن�سخة عن عقد الت�أ�سي�س والنظام الداخلى لل�شركة . ك�شف با�سماء امل�ساهمني وعدد الأ�سهم التى ميتلكها كل منهم . ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س االدارة وعدد الأ�سهم التى ميتلكها كل منهم �أ�سماء الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع عن ال�شركة مع مناذج من توقيعاتهم . ن�سخة من امليزانية ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية واالي�ضاحات املرفقة مع تقريرمراجع احل�سابات
 ن�سخة من �شهادة ت�سجيل ال�شركة . ن�سخة من �شهادة بدء مزاولة العمل . ن�سخة من �أعداد ال�صحف التى مت بها ن�شر احل�سابات املالية لل�شركة . -ن�سخة من �شهادة ملكية �أ�سهم ال�شركة ( منوزج ) .
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السوق الموازية :
وهي ال�سوق التي يتم فيها �إدراج �شركات م�ساهمة عامة ب�شروط �إدراج �أقل من ال�سوق
النظامية .
 .أ�أن تكون �شركة م�ساهمة عامة �سودانية .
.ب�أن يكون ر�أ�سمال ال�شركة وفق ًا ملا يحدده قانون ال�شركات .
 .ج�أن يكون قد م�ضى عام على ت�أ�سي�س ال�شركة و�أ�صدرت ميزانية مراجعة .
 .د�أن يكون مدفوع ًا  %25على الأقل من قيمة ال�سهم.
 .ه�أن تقدم ال�شركة تقرير ن�صف �سنوى عن املوقف املاىل لل�شركة بتوقيع املدير العام
ورئي�س ق�سم احل�سابات وميزانية �سنوية مراجعة وخمتومة بوا�سطة مراجع قانونى
وتلتزم ال�شركة بن�شرها فى ال�صحف اليومية وملدة يومني على الأقل .
 .و�إذا كانت �إحدى ال�شركات املدرجة �أ�ص ًال فى ال�سوق النظامى و�إنطبقت عليها �شروط
�إنتقال ال�شركة من ال�سوق النظامى �إىل ال�سوق املوازى وهذه ال�شروط هى :
 �إنخفا�ض حقوق امل�ساهمني فى ال�شركة �إىل مادون ر�أ�س املال املدفوع �إذا �أظهرت احل�سابات اخلتامية لل�شركة خ�سارة ملدة �سنتني متتاليتني مهما بلغتقيمة هذة اخل�سارة
 �إنخفا�ض عدد حملة الأ�سهم عن  100م�ساهم مل يتم تداول �أ�سهمها فى ال�سوق النظامية ملدة �ستة �أ�شهر .زيقدم طلب الإدراج �إىل �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ومرفق معه امل�ستندات
التالية :
 ن�سخة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الداخلى لل�شركة (الالئحة) ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني فى ال�شركة وعدد الأ�سهم التى ميتلكها كل منهم -ك�شف ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة وعدد الأ�سهم التى ميتلكها كل منهم
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 �أ�سماء الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع نيابة عن ال�شركة ومناذج من توقيعاتهماملعتمدة
 البيانات املالية اخلا�صة ب�إيرادات وم�صاريف الت�أ�سي�س (امليزانية الإفتتاحية) حم�ضر �إجتماع اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سى معتمدة من رئي�س املجل�س و ( )2من�أع�ضائه .
 تعهد مكتوب بالإلتزام بالأحكام والنظم والتعليمات .وميكن لل�شركة �أن تنتقل من ال�سوق املنظمة �إىل املوازي �إذا قل عدد امل�ساهمني فيها
�إىل  100م�ساهم �أو ما دون � ،إذا مل حتقق �أرباح ًا ملدة �سنتني متتاليتني � ،إنخفا�ض حقوق
امل�ساهمني دون ر�أ�س املال املدفوع �أو �إذا مل يتم تداول �أ�سهمها ملدة �ستة �أ�شهر  .كما ميكن
لل�شركة يف ال�سوق املوازي الرتفع لل�سوق النظامي متى ما �أ�ستوفت �شروط الإدراج يف ال�سوق
النظامية.
 /3ال�سوق الثالثة (خارج قاعة التداول) :
وتتم فيها التحويالت املتمثلة يف  :التحويالت الإرثية  ،التحويالت
العائلية ،حتويالت الأقارب للدرجة الثالثة  ،التحويالت خارج ال�سودان
والتحويالت ب�أمر املحاكم وخالفه .
تعريف األسهم :
ال�سهم عبارة عن ح�صة �أو ملكية يف �شركة معينة تتيح ملالكها �أن يكون م�شارك ًا يف ربحها
�أو خ�سارتها  .فهي عبارة عن حق ملالك هذا ال�سهم على �أ�صول ال�شركة ،بحيث ميكنه ت�سييل
هذه الأ�سهم كل ًيا �أو جزئ ًيا دون الت�أثري على ال�شركة ذاتها.
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ي�ساهم امل�ستثمر يف �سهم �شركة معينة من ال�شركات املدرجة بالبور�صة لتوقعه بتحقيق
ربح من خالل زيادة يف �سعرها الحق ًا � ،أو لتوقعه احل�صول على جزء ًا من �أرباحها التي
�ستحقق.
وغالب ًا ما تزيد �أ�سعار الأ�سهم �أو تنخف�ض طبق ًا للعر�ض والطلب يف ال�سوق  ،وهذا قد
يقلل جزء ًا من قيمتها يف املدى الق�صري .ورغم �أن الأ�سهم قد ُتع ِّر�ض �صاحبها الحتماالت
�أقوى خل�سارة ر�أ�س ماله �أو جزء منه مقارنة بغريها من املجاالت اال�ستثمارية (ال�صكوك)،
�إال �أنها يف الوقت نف�سه تو ِّفر فر�ص ًا جيدة للح�صول على �أرباح جمزية .
وعند امتالك امل�ستثمر ل�سهم يف �شركة ما يكون له حق �إبداء الر�أي فيما تقوم
به من �أعمال ،ويكون ذلك ب�شكل يتنا�سب مع حجم ملكيته يف ال�شركة  .و يحق لكل
م�ساهم الت�صويت على القرارات الرئي�سية املتعلقة بال�سيا�سات العامة لل�شركة ،مثل
قرار طرح �أ�سهم ًا �إ�ضافية يف ال�سوق� ،أو اندماجها مع �شركة �أخرى وغريها .وتعقد
ال�شركات اجتماعات �سنوية (اجلمعية العمومية) يتمكن امل�ساهمون فيها من املناق�شة
والت�صويت على م�ستقبل ال�شركة والرت�شح ملجل�س �إدارتها .
يف حالة �إمتالكك ل�سهم يف �شركة ما تكون قد �أ�صبحت �أحد مالك هذه ال�شركة.
وتتحقق الأرباح �إذا حققت ال�شركة �أرباح ًا و ذلك عن طريق توزيع هذه الأرباح و �أي�ضا
عند ارتفاع �سعر �سهم ال�شركة (ربح ر�أ�سمايل) و على العك�س �إذا مل حتقق ال�شركة
ربحية و كانت خا�سرة لن توزع �إرباحا و �سوف ينخف�ض �سعر ال�سهم.
تعريف الصك :
هو م�ستند مديونية طويل الأجل ت�صدره (اجلهة املمولة) لدائنيها (حملة ال�صكوك).
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وهو تعهد مكتوب بدفع مبلغ معني يف تاريخ معني يف امل�ستقبل بالإ�ضافة لربح يدفع على
فرتات مت�ساوية يحدد يف ن�شرة الإ�صدار .
و مبا �أن �سوق اخلرطوم
للأوراق املالية يعترب �سوقا
�إ�سالميا �أي مبعنى �أن التداول
الذي يتم من خالله يقوم على
�أ�سا�س �شرعي ،ف�إنه جرت العادة
على تداول ال�صكوك الإ�سالمية
بدال عن ال�سندات ،ت�صدر
ال�صكوك مبختلف �أ�شكالها من
وزارة املالية و االقت�صاد الوطني
نيابة عن حكومة ال�سودان و يتم
ت�سويقها عرب �شركة ال�سودان
للخدمات املالية و بع�ض النوافذ الأخرى  ،كما رخ�ص قانون �صكوك التمويل ل�سنة 1995م
لبع�ض اجلهات الأخرى ب�إ�صدار ال�صكوك مثل احلكومة االحتادية وحكومات الوالية  ،املجال�س
املحلية املن�ش�أة وفق ًا لأحكام قانون احلكم املحلي ل�سنة 1991م  ،الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
املن�ش�أة بقانون � ،شركات امل�ساهمة العامة و�أية جهة �أخرى يوافق لها جمل�س الوزراء بناء علي
تو�صية الوزير .
�أما مدة اال�ستحقاق لل�صك ،فقد تتغري من �صك لآخر فقد يكون تاريخ اال�ستحقاق عام
كامل  ،و �إذا ما احتفظ بال�صك حتى تاريخ اال�ستحقاق ،ف�سوف يح�صل على عائد �سنوي
�أو ن�صف �سنوي (ح�سبما يتقرر يف ن�شرة �إ�صدار ال�صك) يتمثل يف ن�سبة مئوية عن القيمة
اال�سمية ،وكذلك احل�صول على القيمة اال�سمية عند تاريخ اال�ستحقاق.
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مثال� :إذا كانت القيمة اال�سمية لل�صك ( )500جنية ،والعائد املقرر � %15سنويا ،ف�إن
من حق حامل ال�صك احل�صول على  75جنية كل عام� ،أما �إذا كان العائد ن�صف �سنوي،
فيح�صل على  37.5جنية كل �ستة �أ�شهر ،و ق�س على ذلك لأي فرت من ال�سنة .
تختلف ال�صكوك عن الأ�سهم يف �أن حلامل ال�صك احلق يف ا�سرتداد القيمة اال�سمية
عندما يحني تاريخ اال�ستحقاق املبني يف ن�شرة الإ�صدار  ،و �إذا قرر امل�ستثمر الت�صرف يف
ال�صك قبل تاريخ اال�ستحقاق فعليه عر�ضه يف ال�سوق للبيع� ،إذ لي�س من حقه �إرجاعه قبل
بلوغ ذلك الوقت.
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التداول وأنواع بيع وشراء األسهم
تطلق كلمة «التداول» على عملية بيع و�شراء الأوراق املالية ل�صالح عمالء يف ال�سوق.
وغالب ًا ما يتم ذلك من خالل “توكيل �شخ�ص يتقا�ضي عمولة حمددة مقابل هذه الوكالة
�أو جزء منها و ي�سمى وكيل (و�سيط �أو �سم�سار) .
ويتوجب على امل�ستثمر عند رغبته يف التداول يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية القيام
باخلطوات التالية (ت�أ�سي�س بيانات امل�ستثمر اجلديد لأول مرة) :
1 .1فتح ح�ساب مع �إحدى �شركات الوكالة املرخ�ص لها مبزاولة �أعمال الوكالة يف
ال�سوق.
2 .2ملئ النموذج املحدد ل�شراء �أو بيع الأوراق املالية لدى الوكيل الذي يتعامل معه.
3 .3حتديد نوع الأمر لل�شراء �أو للبيع  ،فعند تعبئة منوذج البيع �أو ال�شراء على امل�ستثمر
اختيار نوع الأمر املراد تنفيذه وذلك ح�سب الت�صنيف الآتي:
•�أمر ب�سعر حمدد  :حيث يقوم امل�ستثمر بتحديد ال�سعر الذي يرغب بتنفيذ ال�صفقة
على �أ�سا�سه ويجب على الوكيل التعامل والتقيد بهذا ال�سعر.
•�أمر ب�سعر ال�سوق  :حيث يقوم امل�ستثمر ب�إ�صدار �أمر �إىل وكيله بتنفيذ ال�صفقة
ح�سب �أف�ضل الأ�سعار املتاحة .ويقوم الوكيل بالتعامل والتنفيذ ح�سب �أف�ضل
الأ�سعار.
•�أمر لتاريخ حمدد :حيث يقوم امل�ستثمر بتحديد مدة �صالحية الأمر امل�صدر من
قبله �إىل الوكيل .
كذلك على امل�ستثمر �أن يقوم بتحديد مدة �صالحية للأمر املعطى لبيع �أو �شراء الأوراق
املالية قد يحدد بيوم �أو �أ�سبوع �أو �أي فرتة يراها امل�ستثمر منا�سبة.
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مؤشر الخرطوم :
يقي�س امل�ؤ�شر �أداء الأوراق املالية املتداول ًة يف ال�سوق ،ويعمل امل�ؤ�شر كمعيار ا�سرت�شادي
للم�ستثمرين لتقييم �أداء واجتاهات التداول يف ال�سوق وتغطي ال�شركات املكونة مل�ؤ�شر
اخلرطوم �أغلب القطاعات املكونة لل�شركات املدرجة يف ال�سوق التي ت�شمل :البنوك ،
الت�أمني  ،ال�صناعي ،التجاري ،اخلدمات املالية� ،أخرى ،الزراعي  ،االت�صاالت والو�سائط،
(ال�صناديق اال�ستثمارية و ال�شهادات اال�ستثمارية الحق ًا) .وترتفع قيمة امل�ؤ�شر وتنخف�ض
بنا ًء على�أداء الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق  .كما ير�صد التغريات اليومية احلادثة يف
�أداء الأوراق املالية والتوجهات امل�ستقبلية يف ال�سوق.
وقد بد�أ التعامل مب�ؤ�شر اخلرطومم يف �أكتوبر  2003عند نقطة الأ�سا�س  1000نقطة .
كيف تتم قراءة نشرة السوق اليومية :
يقوم ال�سوق يومي ًا و�أ�سبوعي ًا و�شهري ًا و�سنوي ًا ب�إ�صدار ن�شرة تلخ�ص املعلومات الأ�سا�سية
عن حركة ،و�أداء الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق  .وتقوم بتوزيعها على عدة مواقع مالية
متخ�ص�صة على�شبكة الإنرتنت وال�صحف ،الإذاعة والقنوات الف�ضائية  .وتو�ضح هذه
الن�شرة للم�ستثمر التغريات اليومية على �أ�سعار الأوراق املالية وكيف كان �أدا�ؤها يف فرتات
مقارنة خمتلفة .
يبدو للجميع �أن اجلداول املن�شورة يف الن�شرة �أو بال�صحف وو�سائل الإعالم املختلفة
معقدة بع�ض ال�شيء لكرثة املعلومات و�ضيق امل�ساحات التي تعر�ض فيها� ،إ�ضافة �إىل �صغر
خطوطها ،ولكن قراءة هذه اجلداول ت�صبح �سهلة �إذا تعلم امل�ستثمر حمتوياتها.
فكل جدول يت�ضمن عادة �أ�سم الورقة املالية (ال�شركة �أو ال�شهادة �أو ال�صندوق) ،
وقد تعر�ض معلومات عن �أ�سعارالأوراق املالية يف يوم التداول ال�سابق (الأ�سبوع �أو ال�شهر
�أو ال�سنة للمقارنة)  .و�أ�سعار �إقفالها يف نهاية ذلك اليوم �أو الفرتة  .كما يعر�ض �أعلى

12

�سعرخالل جل�سة التداول اليوم  ،و�أقل �سعرخالل اليوم نف�سه  ،و�سعر الإقفال  ،والقيمة
الإ�سمية للورق املالية بالإ�ضافة لعدد العقود التي مت تنفيذها  .ويف نهاية الن�شرة توجد
�إجماليات لعدد الأ�سهم  ،عدد ال�صكوك  ،حجم التداول بالن�سبة ملجموع الأ�سهم  ،حجم
التداول ملجموع ال�صكوك ثم بعد ذلك عدد العقود التي مت اتنفيذها خالل جل�سة (جل�سات)
التداول الكلي .
السوق األولية:
بد�أت ال�سوق الأوية ن�شاطاتها يف العا�شر من �أكتوبر من العام 1994م حيث تقوم
بالإ�شراف على �إ�صدارات الأوراق املالية احلديثة �أو القائمة  ،حيث تقوم الإدارة امل�شرفة
على ال�سوق الأولية (دائرة ال�شركات والإ�صدارات) بتنظيم التعامل فيها من خالل متابعة :
اإلصدارات الحديثة :
حيث تقوم بالإ�شراف على �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة العامة احلديثة
الت�أ�سي�س وذلك مبراجعة كتيب عقد والئحة الت�أ�سي�س الذى �أعدته ال�شركة ويراجع فيه
موقف ر�أ�س املال ( %75 - %25من ر�أ�س املال) وتوزيعات الأ�سهم ون�سب امل�ؤ�س�سني (ن�سبة
امل�ؤ�س�س الواحد ال تزيج عن  %10من ر�أ�سمال ال�شركة)  ،كما يتم �إدخال جميع املواد التي
يحددها القانون لت�ضمن �ضمن الئحة ال�شركة  ،بعد ذلك تقوم ال�شركة مبراجعة امل�سجل
التجاري لإخذ �شهادة الت�أ�سي�س وتعود ال�شركة مرة �أخرى لل�سوق للقيام ب�إجراءات الطرح
للإكتتاب العام  ،حيث تقوم ال�شركة بعمل ن�شرة �إ�صدار (وفق ًا للنموذج املعد من قبل �إدارة
ال�سوق  .حيث يجب على امل�ستثمر قبل �شرائه �أي �أوراق مالية يف �إكتتاب عام قراءةن�شرة
الإ�صدار  ،وهي وثيقة �صيغت لت�ساعد امل�ستثمر على تقييم املخاطر املتوقعة يف اال�ستثمار
يف الورقة املالية املعنية  ،وكذلك يف الت�أكد من �أن هذا اال�ستثمار يلبي �أهدافه اال�ستثمارية
وتقوم الن�شره ب�إعطاء خلفية تاريخية متكاملة عن الورقة املالية املطروحة للإكتتاب العام
ويتمثل ذلك يف تاريخ الت�أ�سي�س  ،و�أهداف ال�شركة اال�ستثمارية  ،الغاية من طرح الأ�سهم،
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مراكز الإكتتاب (البنوك �أو �شركات الوكالة) ،طريقة الإكتتاب � ،سعر الورقة املالية و�إن
كانت هنالك عالوة �إ�صدار �أم ال � ،أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة وح�ص�صهم من الأوراق
املالية و�أية معلومات �أخرى ترى �إدارة ال�سوق �إ�ضافتها مل�ساعدة امل�ستثمر لإتخاذ قراره ب�أن
ي�ستثمر يف الورقة املالية �أو ال ي�ستثمر .
اإلصدارات القائمة (زيادة رأس المال) :
تقوم �أي�ض ًا بتنظيم الإ�صدارات لل�شركات القائمة بعد �إتخاذ ال�شركة قرار ًا يف اجلمعية
العمومية لها بزيادة ر�أ�سمالها وموافقة امل�سجل التجاري و�إح�ضار ال�شهادة امل�ؤيدة لذلك،
ثم يتم �إعداد ن�شرة الإ�صدار والتي تو�ضح تاريخ الت�أ�سي�س  ،و�أهداف ال�شركة اال�ستثمارية،
الغاية من طرح الأ�سهم  ،مراكز الإكتتاب (البنوك �أو �شركات الوكالة)  ،طريقة الإكتتاب،
�سعر الورقة املالية و�إن كانت هنالك عالوة �إ�صدار �أم ال � ،أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وح�ص�صهم من الأوراق املالية و�أية معلومات �أخرى ترى �إدارة ال�سوق �إ�ضافتها مل�ساعدة
امل�ستثمر لإتخاذ قراره ب�أن ي�ستثمر يف الورقة املالية �أو ال ي�ستثمر .
اإلدراج :
تقوم �أي�ض ًا الإدارة امل�شرفة على ال�سوق الأولية بالعمل على �إدراج ال�شركات بال�سوق
الثانوية .
الجمعيات العمومية للشركات :
تقوم �أي�ض ًا الإدارة امل�شرفة على ال�سوق الأولية بح�ضور اجلمعيات العمومية ممثلة لل�سوق
كمراقبني لهذه الإجتماعات .
اإلفصاح :
تقوم �أي�ض ًا الإدارة امل�شرفة على ال�سوق الأولية مبتابعة عملية الإف�صاح الذي يعترب مبثابة
روح الأ�سواق املالية وذلك لأن املعلومة املالية �أو الإدارية لل�شركات ميكن عربها �إتخاذ العديد
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من القرارات التي قد ت�ؤثر على ن�شاط ال�سوق ويق�سم الإف�صاح �إىل �إف�صاح �سابق للإدراج
و�إف�صاح الحق للإدراج .
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :
تقوم �أي�ض ًا الإدارة امل�شرفة على ال�سوق الأولية مبتابعة �إجراءات مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب حيث مت �إ�صدار الئحة لتنظيم هذا العمل وزع على جميع اجلهات املتعاملة
مع ال�سوق .
الهيكل التنظيمي للسوق:
يتكون الهيكل التنظيمي اجلديد لل�سوق من :
1 .1جمل�س �إدارة ال�سوق
2 .2امل�ست�شارين (الإقت�صادي  +القانوين)
3 .3املدير العام
4 .4نائب املدير العام
5 .5دائرة ال�شئون الإدارية
6 .6دائرة ال�شئون املالية
7 .7دائرة ال�شركات والإ�صدارات
8 .8دائرة الدرا�سات والبحوث
9 .9دائرة الوكالء والقاعة
1010دائرة التقنية
 1111دائرة املراجعة الداخلية
 1212دائرة املراجعة واتلفتي�ش
 1313دائرة مركز الإيداع .
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شروط وإجراءات تسجيل شركات الوكالة :
الشروط العامة:

�أو ًال  :يجب �أن تكون ال�شركة �إما :
.4

.5
.6
.7

�4شركة م�ساهمة عامة وتقوم ب�إ�صدار �صناديق �إ�ستثمارية  :ر�أ�سمالها  25مليون
جنيه املدفوع منه  6,250( %25مليون جنيه) .
�5شركة م�ساهمة عامة وال تقوم ب�إ�صدار �صناديق �إ�ستثمارية  :ر�أ�سمالها  10مليون
جنيه املدفوع منه  2,500( %25مليون جنيه) .
�6شركة خا�صة وتدير حمافظ �إ�ستثمارية  :ر�أ�سمالها واحد مليون جنيه املدفوع منه
� 250( %25ألف جنيه) .
�7شركة خا�صة وال تدير حمافظ �إ�ستثمارية  :ر�أ�سمالها � 200ألف جنيه املدفوع منه
. )50( %25

ثاني ًا  :يجب �أن تكون ال�شركة متخ�ص�صة يف �أعمال الوكالة فقط كما
يف املادة ( )34من قانون ال�سوق والتي تن�ص على :
.1
.2
.3
.4
.5
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1الوكالة بالعمولة �شراء وبيع الأوراق املالية ل�صالح العمالء.
2الوكالة بال�شراء والبيع ل�صالح حمفظة الوكيل .
3الوكالة يف تغطية �إ�صدارات الأوراق املالية .
4العمل كم�ست�شار مايل و�إدارة حمافظ الغري وا�ستثماراتها يف الأوراق املالية .
5ثالث ًا  :تقدم ال�شركة كفالة مالية م�صرفية يف �صورة ( وديعة  ،خطاب �ضمان ،
�أوراق املالية معتمدة ترهن ل�صالح ال�سوق �أو نقد ًا ).

مصلحات مهمة بالبورصة :
الأوراق المالية

هي الأ�سهم التي ت�صدرها �شركات الم�ساهمة العامة وال�صكوك
التي ت�صدرها �شركات الم�ساهمة العامة والحكومة وم�ؤ�س�ساتها
وهيئاتها العامة للح�صول على �أموال لتحقيق �أغرا�ضها .

ال�سهم

هو ح�صة �شائعة من ر�أ�سمال �شركة م�ساهمة عامة تتيح لماكه
ممار�سة حقوقه (الت�صويت – الأرباح) و�أداء واجباته (دفع
قيمته) .

القيمة الإ�سمية لل�سهم

هي قيمة ال�سهم عند ت�أ�سي�س ال�شركة لأول مرة وتكون هي
�أ�سا�س �أي طرح لأ�سهم وكذلك تح�سب عليها الأرباح .

القيمة الدفترية لل�سهم هي قيمة ال�سهم بعد ق�سمة حقوق الم�ساهمين على عدد
الأ�سهم المدفوعة ويتم بها �إدراج �أ�سهم ال�شركة �أول مرة في
ال�سوق.
القيمة ال�سوقية لل�سهم

هي قيمة ال�سهم بناء على العر�ض والطلب في ال�سوق .

القيمة الحقيقية لل�سهم هي قيمة ال�سهم بعد �إعادة تقييم �أ�صول ال�شركة وق�سمتها على
عدد الأ�سهم المدفوعة .
حجم التداول

هي القيمة الناتجة من �ضرب عدد الأ�سهم المتداولة في �سعر
ال�سهم.

ر�أ�س المال ال�سوقي

هي القيمة الناتجة من �ضرب عدد الأ�سهم المكتتب بها في
�سعر ال�سهم في نهاية فترة محددة .

معدل دوران ال�سهم

وهي ن�سبة مئوية ناتجة من ق�سمة عدد الأ�سهم المتداولة على
الأ�سهم المكتتب بها في �شركة معينة .
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حقوق الم�ساهمين

هي القيمة الناتجة من ق�سمة(مجموع الأرباح المرحلة � +أرباح
العام  +ر�أ�س المال المدفوع  +الإحتياطيات – الخ�سائر) على
عدد الأ�سهم المدفوعة .

�أ�سهم مجانية

هي �أ�سهم منحة توزع من �ضمن توزيعات الأرباح وبن�سبة
معينة من التي يمتلكها كل م�ساهم تحددها الجمعية العمومية
لل�شركة .

ال�صندوق الإ�ستثماري

هي وعاء �إ�ستثماري يهدف �إلى جمع مدخرات الم�ستثمرين
و�إ�ستثمارها في مجاالت مختلفة وتوزيع العائد على �أ�صحاب
ال�صكوك المكونة لل�صندوق .

محفظة

و�ضع مبلغ من المال مع �شركة وكالة لإ�ستثمارة وفق �شروط
عقد المحفظة الموقع بين الم�ستثمر والوكيل .

�صناع ال�سوق

هم �شركات الوكالة العاملة بال�سوق.
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