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أدوات اإلستثمار في أسواق المال

سلسلة مطبوعات سوق الخرطوم لألوراق المالية
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إعداد  :إدارة البحوث والتطوير

كلمة السيد  /المدير العام
يسرني أن أقدم لكم كتيب أدوات اإلستثمار فيي أسيوا الميا وهيو واديد مين سلسيلة ماتو يات
سييو الطراييوم ليياورا المالييية للعييام 2017م ،واليي ن نفييد ميين طيليير الييي ن يير الييو ي
اإلدطارن واإلستثمارن وتدقيق أهيدا المسيتثمر الر ييد والتيي يمكين د يرها فيي ن يرين
رئيسيين  ،أولفما العائد ( الزيادة في استثمار المساهم سواء من التوزيعات للسفم أو مين اليرت
الرأسييمالي للسييفم و  ،وثانيفمييا المطيياارة التييي تقيييئ تتيياين العائييد ،فعييادة ي تيير أن المسيياهم
الر يد ي ضي اسسيفم التيي تدقيق لير أكتير ائيد ميا أقي مطياارة يمكين أن يتعير لفيا تقيدر
اإلمكان  ،ان نجاح ملية اإلستثمار في تدقيق اسهدا التي كيرت سياتقا يعتميد ليي وامي
كثيرة أهمفا تلك التي تتعلق تإتطا القرار اإلستثمارن الر يد  .وتعتمد ملية اتطا القرار لي
التيانييات المتييوفرة دييو اسورا المالييية الم ييدرة ميين جميييا جوانتفيا السييوقية والمالييية وال نييية
والتيئية والقانونية والقومية وغيرها وه ا ال يتأتي اال تتوفير معلوميات م ييدة تعيين المسيتثمرفي
اتطا القرار السليم ولفي ا كلير نقيدم لكافية المفتميين مين المسيتثمرين و يركات الوسيااة الماليية
واسكيياديميين والتييادثين والمدللييين الميياليين والمطت ييين ت ييأن اإلسييتثمار المييالي ميين اسفييراد
والمؤسسييات أو الفيئييات المدلييية واسقليمييية والدولييية ونأميي أن يلتييي هيي ا الكتيييب ادتياجييات
ومتالتات المست يدين .
طتامييا  ،أتقييدم تإسييمي واسييمكم تطييالل ال ييكر والتقييدير لجميييا المتعيياملين تسييو الطراييوم
لاورا المالية  ،وفرييق العمي تيإدارة التديول والتايوير ليي جفيدهم و ملفيم المطليل مين
أج تن يا التيداو وجي ب اإلسيتثمارالمدلي والمزييد مين رؤوئ اسميوا اسجنتيية تير تواتية
اإلف اح تن ر ثقافة اإلستثمار في اسورا المالية .

د :أزهرى الايب ال كى أدمد
المدير العام

مقدمة :
من أج تقييم السفم في سو اسورا المالية  ،ت ورة متا رة ولكي يتط المستثمر القرار اإلستثمارن
السليم تال راء أو تالتيا أو تاإلدت اظ تاسسفم  ،فيمكن اإل تماد لي تدلي العوام اسساسية
 Fundamental Analysisوال ن يعتمد لي ا داد تع مؤ رات قيائ أهمية السفم في التور ة
واستطدام نتائج ه ه المؤ رات في ا داد المقارنات التي يمكن أن يعتمد ليفا المستثمر في تقييم السفم ،
لي ما ا ا كان سعره منط ضا أو مرت عا  ،ويسعي المستثمر من
فسعر السفم تم رده ال يعتتر كافيا للتعر
التعام في اسسفم من أج تدقيق دة أهدا :
 -1الد و لي دط في ورة ن يب السفم من توزيعات اسرتاح .
 -2تعظيم العائد لي رأئ الما ( ارت اع قيمة السفم و طي فترة زمنية معينة وفي ضوء دد معقو
من المطاارة .
ة في اسسفم .
 -3المدافظة لي مستون القوة ال رائية للموارد المط
وغني ن التيان تأن اسهمية النستية لاهدا الساتقة تطتل من مستثمر آلطر و لك لي دسب ظروفر
وداجاتر ند اتطا قراره اإلستثمارن  .ويمكن تلورة أهدا المساهم في ن رين رئيسيين  ،أولفما العائد
( الزيادة في استثمار المساهم سواء من التوزيعات للسفم أو من الرت الرأسمالي للسفم و  ،وثانيفما
المطاارة التي تقيئ تتاين العائد ،فعادة ي تر أن المساهم الر يد ي ض اسسفم التي تدقق لر أكتر ائد
ما أق مطاارة يمكن أن يتعر لفا تقدر اإلمكان  .ولكي يدقق المساهم أهدافر فيجب لير أن يتط القرار
السليم ونقاة التداية هي تقييم السفم ن اريق تدديد القيمة الدالية للسفم  ،فضي ن دراسة الظرو
المالية واإلقت ادية لل ركة الم درة لاسفم ديل يتم دراسة مستون واتجاه متيعاتفا وأرتادفا ومستون
جودة منتجاتفا وموق فا التنافسي  ،وموق العمالة فيفا  ،وأية وام أطرن قد تؤثر في قيمة السفم وقت

التدء في ملية اإلستثمار  ،يتعين لى المستثمر أن يددد أهدافر اإلستثمارية تدقة كاملة
وت ا لية  ،و ادة مايكون هد المستثمر مزيجا متناستا من مجمو ة أهدا اإلستثمار فى
اسورا المالية التى يظفرها لنا ال ك التالى :

شكل يوضح  :أهداف اإلستثمار فى األوراق المالية
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بشكل
مستمر

أنواع األوراق المالية
*اسسفم
السفم هو جزء من رأئ ما ال ركة  ،ويمث دق المساهم مقدرا تالنقود لتدديد مسؤوليتر
ون يتر من الرت  ،و ادة يكون رأئ ما ال ركة المساهمة العامة مقسما الي أجزاء متساوية
يسمى ك منفما سفما ،وفي دالة امتيك أن فرد لسفم ركة مايكون قد أ ت أدد مالكي
لى الرت ا ا دققت ال ركة أرتادا  ،و لك ن اريق توزيا
ال ركة وتالتالي سيد
ال ركة لف ه اسرتاح  ،و لى العكئ ا ا لم تدقق ال ركة رتدية فلن توزع أرتادا ،تاإلضافة
الى أن السفم يعاي مالكر دق الت ويت لى القرارات في اجتما ات الجمعية العامة لل ركة
وكلما زاد دد اسسفم المملوكة للمساهم كلما زادت فر تر ليكون ضوا في مجلئ ادارة
ال ركة.

تعد الجمعية العامة السلاة العليا في الفيك التنظيمي لل ركات المساهمة العامة ديل
تتط القرارات الجوهرية والمفمة التي م ير تلك ال ركات وتوجفاتفا المستقتلية .
و ادة ماتتط ه ه القرارات ن اريق الت ويت  .وت ك ه ه الجمعيات دلقة و
تين ادارة ال ركة ومساهميفا ويمكن من طيلفا مناق ة مجلئ اإلدارة دو وضا
ال ركة وتقديم المقتردات التناءة لتعزيز مركزها في السو .

ويأط السفم دة قيم منفا:
*القيمة اإلسمية للسفم
هي القيمة المسماه للسفم ند اردة لإلكتتاب العام سو مره.

القيمة اإلسمية للسفم= رأئ ما ال ركة  /دد اسسفم

ب .القيمة الدفترية للسفم
افي دقو المساهمين ( اجمالي الموجودات – اجمالي المالوتات و في نفاية السنة المالية لل ركة
مقسوما لي دد اسسفم المكتتب تفا  .وهي تساوي القيمة اإلسمية لألسهم مضافا ً إليها كل من األرباح
المحتجزة غير الموزعة واألرباح الرأسمالية بسبب زيادة القيمة اإلسمية.

 ،وتدسب تالمعادلة التالية:
القيمة الدفترية للسفم= دقو الملكية /دد اسسفم
ج .القيمة السوقية للسفم
تمث قيمة السفم في السو  ،أن سعر تداو السفم تيعا و راء  ،وتعتتر ه ه القيمة اسكثر
ت ت تا تستب تأثرها تعوام كثيرة أهمفا العر والالب .

القيمة الحقيقية :
يرتتا م فوم القيمة الدقيقية تاسورا المالية امة وتاسسفم العادية ت ك طال ويد لى القيم المعقولة أو
القيم السوقية العادلة وتددد ه ه القيم تالنستة لسفم لى ضوء معايات موضو ية ت م قا دة موجودات
ال ركة ،انتاجية ه ه الموجودات المتيعات واسرتاح التي تدققفا ال ركة  ،اسرتاح الموز ة لى المساهمين
 ،آفا النمو المستقتلية ومقدرات ادارة ال ركة  .ان قيم السفم المدسوتة لى ه ه اسسئ هي مايفم
المستثمر تالدرجة اسولى لى ا تتار أنفا تمث ما يجب أن تكون قيمة السفم ويقوم المستثمر ادة تإجراء
مقارنة تين القيم الدقيقة المدسوتة وسعر السفم في السو  ،فإ ا كان سعر السو أ لى من القيمة الدقيقة ،
فإن لك يعني أن السفم مقيم تأكثرمما يجب وال ي ل لإلستثمار  ،ت لى العكئ السعر مناسب للتطلل
من السفم ا ا كان المستثمر مركز فير  ،أما ا ا كان سعر السو أق من القيمة الدقيقية فإن لك يعني أن
الى القيمة
السفم مقيم تأق مما يجب وأن ي ل لإلستثمار سن سعر السو يجب أن يرت ا في الوقت لي
الدقيقية مما يدقق رتدا رأسماليا للمستثمر  .و ندما يكون سعر السو مساويا الى القيمة الدقيقية فإن السفم
يكون مقيما كما يجب ومن الممكن أن يطتل سعر السو ن القيمة الدقيقية للسفم وينتج لك ن دة
أستاب أهمفا المضارتات والتي ب في أسعار اسسفم في التور ة  ،دم توفر المعلومات ن أداء ال ركة
 ،اإلف اح غير الكافي ن المعلومات من قت ال ركة  ،تدلي المعلومات ت ك طااىء من قت
المستثمرين  ،التاء في ردة فع السو من ديل تعدي سعر السفم وفقا للمعلومات الواردة  ،ان اإلطتي
تين سعر السو والقيم الدقيقية للسفم يطلق فر ا للرت واإلست ادة من مليات راء أو تيا اسسفم في
المدى الق ير .

اسورا المالية المدرجة في سو الطراوم لاورا المالية :

أوال  :أدوات الملكية:
تشمل األسهم العادية ،وتمنح لحاملها الحق في التوزيعات واألرباح والحقوق األخرى
المرتبطة بتسيير الشركة كالتصويت والمراقبة.
هناك العديد من أنواع اسسفم وهي كالتالي:
اسسفم العادية :
هي كوك ملكية تعد تمثاتة دق في ملكية ال ركة ،وتعاي لداملفا الدق في دضور الجمعية
العامة السنوية لل ركة ،والد و لى توزيعات ا ا مادققت ال ركة أرتادا.
هناك عدة أنواع لألسهم العادية أهمها:
 األسهم ذات السمعة الجيدة :Blue chip stocksوتدعى أيضا ً بأسهم الدرجة العالية ،وهي أسهم مصدرة من شركات مساهمة ذات سمعة
حسنة في سوق المال مدعمة بسلسلة من النجاحات عبر عدة سنوات ،وتوزيعات أرباح دائمة
وثابتة ،حيث تميل أسعار أسهمها إلى أن تكون مرتفعة ،وبالتالي معدل العائد على أسهمها
يكون منخفض ،ولكنها تعتبر أكثر أنواع األسهم أمان.
 أسهم الدخل :Income stockوهي أسهم تدفع أكبر جزء من عوائدها إلى المساهمين ،حيث تتميز هذه الشركات بأنها
ذات أعمال مستقرة ،بحيث ال تكون هناك حاجة إلى اعادة استثمار نسبة كبيرة من األرباح كل
عام.
 أسهم النمو :Growth stocksوهي أسهم تصدر من قبل شركات متوقع أن تنمو في السنوات القادمة ،ولكنها تتصف حاليا ً
بإنخفاض معدل العائد ،وذلك ألن الجزء األكبر من أرباحها توزع من أجل األبحاث والتوسع،
ولكن يتوقع ارتفاع قيمة هذه األسهم بسرعة في المستقبل.
 حقوق األولوية :Preemptive Rightsهي حق يستفيد منه حملة األسهم العادية ،حيث يعطى لكل مساهم الحق في شراء أسهم
جديدة بنسبة تساوي حصته من رأس المال ،في حال رغبت الشركة بإصدار أسهم جديدة.

وعادة ما تسعر األسهم الجديدة بسعر أقل من األسعار الجارية للسهم في السوق ،كما أنه
يحق لحملة هذا الحق بيعه إلى شخص أخر ،األمر الذي يجعل هذا الحق مميز.
األسهم العادية كمصدر للتمويل :
هناك ثيثة مزايا رئيسية ترتتا تإستطدام اسسفم العادية كم در للتموي اوي اسج وهي :
* أن المن أة غير ملزمة قانونيا تإجراء توزيعات لدملة ه ه اسسفم .
* تمث ه ه اسسفم م در دائم للتموي  ،ا ال يجوز لداملفا استرداد قيمتفا من الم أة التي أ درتفا .
* ا دار المزيد من اسسفم العادية يؤدن الى انط ا
لير زيادة الااقة اإلفتراضية المستقتلية للمن أة .

نستة القرو

والى جانب ه ه المزايا يتسم التموي تا سسفم العادية تتع

الى دقو الملكية  ،وهو أمر يترتب

العيوب من أهمفا :

* ارت اع التكل ة التي تتدملفا المن أة  ،ويرجا لك الى ستتين رئيسيين :
أولفما  :أن العائد ال ن يالتر دملة ه ه اسسفم ادة مايكون مرت عا  ،نظرا للمطاار التي تتعر
اسموا المستثمرة .
ثانيفما  :أن أرتاح اسسفم لى كئ فوائد القرو ال تعتتر من تين التكالي
الضريتة  ،ومن ثم ال يتولد نفا أن وفوروات ضريتية .

لفا

التي تط م قت دساب

*ا دار أسفم جيدة يدتم أن يترتب لير دطو مساهمين جدد  ،مما يعني ت تت أكتر لا وات في
الجمعية العمومية  ،تاإلضافة الي تط ي رت السفم وقد يكون في ه ا اضعا لمركز الميك القدامى ،
غير أن ه ا العيب قد يمكن التغلب لير تإ ااء الميك القدامى دق اسولوية في راء اإل دارات الجديدة
من اسسفم العادية .

اسسفم المجانية:
هي التي توزع لى المساهمين تنستة امتيكفم لاسفم العادية ،وتعد اسسفم المجانية تمثاتة
زيادة في رأئ ما ال ركة ،والمتولدة ن ادتجاز أجزاء من أرتاح ال ركة ،وتالتالي يكون
للمساهمين الدق في ه ه الزيادة في رأئ الما .
تجزئة السهم :Stock Split
وهي عبارة عن تجزئة السهم إلى عدة أسهم ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد األسهم وانخفاض القيمة
اإلسمية للسهم بنفس النسبة ،بحيث يبقى مجموع حاصل ضرب القيمة اإلسمية بعدد األسهم ثابت،

وتنخفض عادة القيمة السوقية بنفس نسبة انخفاض القيمة اإلسمية ،وتلجأ الشركات إلى التجزئة في
حاالت ارتفاع القيمة السوقية للسهم عن بقية أسعار األسهم في البورصة ،بحيث يصبح غير جذاب ،كما
تلجأ الشركات إلى التجزئة محاولة منها أن تجذب المستثمرين وخاصة الصغار منهم ،باإلضافة إلى أنها
تسعى إلى إعطاء إنطباع أن سعر أسهمها مقيم أقل من قيمته في السوق مقارنة مع نظرائه.

تجميع األسهم : Stock reverse
وهي الحالة المعاكسة لتجزئة األسهم ،حيث يتم تخفيض عدد األسهم وزيادة القيمة اإلسمية لكل سهم
بنفس النسبة ،بحيث ال تتغير حقوق حملة األسهم العادية ،ويبقى جداء عدد األسهم مع قيمتها اإلسمية
ثابت ،وغني عن البيان أن سعرها في السوق سوف يزداد بقرابة نفس النسبة ،وتلجأ الشركات إلى التجميع
في حالة انخفاض سعر السهم في السوق عن نظرائه ،بحيث يعطي انطباع أنه أقل درجة ،لذلك تسعى
الشركات إلعادة الثقل إلى سهمها.

ثانيا  :أدوات الدين أوالصكوك:
تتمثل هذه األدوات في الصكوك المصدرة من ( شركات المساهمة العامة أو الحكومة ) ،التي تعطي
لحاملها الحق في الحصول علي أرباح دوريه أو في نهاية المدة وفقا للصيغة الشرعية المستخدمه بالنسبة
للصكوك .

الصكوك ( صكوك اإلستثمار ):
ا
رفتفا هيئة المداستة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسيمية تأنفا وثائق متساوية القيمة تمث د
ائعة في ملكية أ يان أو منافا أو طدمات أو ملكية موجودات م روع معين أو ن اا استثمارن طال
و لك تعد تد ي قيمة ال كوك وق تاب اإلكتتاب وتدء استطدامفا فيما أ درت من أجلر .

صناديق اإلستثمار :
ناديق اإلستثمار تأنفا أو ية استثمارية يملكفا دد كتير من المستثمرين ،وت م لى مجمو ة من اسورا المالية
تعر
مستوى المطاارة اإلجمالية لإلستثمار،
التي يتم اطتيارها وفقا لمعايير وأسئ مدددة تدقق فائدة التنوع ال ن يؤدن الى ط
ين يقومون تإجراء الدراسات والتدول ن أفض ال ركات والمؤسسات التي يمكن
وتدار ه ه ال ناديق تواساة متط
اإلستثمار فيفا لضمان أفض ائد .

الميزة اسساسية ل ناديق اإلستثمار أنفا
توفر امكانية راء مزيد من اسسفم في
قاا ات أوسا ،اسمر الت ن يعاي
المستثمر فر ا أكتر لتقلي مطاار ت ت ب
اسسفم  .تتميز ناديق اإلستثمار تالطترة
واإلدترافية في ادارتفا  ،فالمستثمر
المتا ر في سو اسورا المالية يستوجب
لير م التدالي والدراسات واإللمام
تمدددات الرت والطسارة والمطاارة
المرتتاة تف ه اسورا المالية  ،وال تتوفر
ه ه المفارات اال لدى ريدة غيرة من

وتستفد

ال ناديق اإلستثمارية ادة اس طال

ال ين ال يملكون موارد مالية كافية لتناء مد ظة
استثمارية مستقلة تط فم يستايعون من طيلفا اطتيار

مجمو ة متنو ة من اسورا المالية تسا دهم لي ط
المطاارة المتوقعة ،كما تستفد

ه ه ال ناديق من تنق فم

الطترة والمعرفة تالوسائ اإلستثمارية أو أولئك ال ين ليئ
لديفم متسا من الوقت لمتاتعة سو اسورا المالية

مزايا اإلستثمار في صناديق اإلستثمار
* توفر الخبرة الفنية الالزمة :
يقوم مدير ال ندو تدراسة أداء ال ركات المقيدة تالسو واطتيار أفضلفا  ،ثم وضا اإلستراتيجية اليزمة
لإلستثمار التي تدقق أهدا ال ندو  ،وك لك يقوم تمراجعة أداء ال ندو ت ورة دورية في ضوء
أهدا ال ندو المدددة  ،و لك إل ادة النظر في ت كيلة اسورا المالية المكونة لر وفقا للتغيرات في
الظرو اإلقت ادية .

* تنويع اإلستثمارات :
يعني لك قيام ادارة ال ندو تإستثمار أموا ال ندو في مجمو ة متنو ة من اسورا المالية التي تنتمي
لقاا ات مطتل ة في السو ا يسا د التنويا لى تط ي المطاار التي يتعر لفا المستثمر  ،وتالتالي
يعم لى تقلي الطسائر و لك سنر في دالة تدقق طسائر لل ندو نتيجة انط ا سعر ورقة مالية معينة
يعوضر ارت اع سعر ورقة مالية أطرن

* تخفيض المخاطر اإلستثمارية :

ان توافر اإلمكانيات المالية الكتيرة والطترة لدى ادارة ندو اإلستثمار  ،وه ا ماقد ال يتوافر لدى الكثير
من المستثمرين  ،يجع توجير اسموا لإلستثمار في ندو اإلستثمار أكثر ضمانا .

* سهولة إسترداد األموال المستثمرة
يمكن لك مستثمر أن يقوم ت راء أو تيا أو استرداد وددات اإلستثمار تاريقة سفلة وتسياة  ،لكن يجب
لى المستثمر قت أن يتجر لإلستثمار في وددات ندو معين أن يست ير مست اره المالي ال ن قد يكون
وسياا في مجا اسورا المالية  ،أو أن مست ار مالي تأدد التنوك أو ت ركات اإلستثمار  ،ديل يقوم ك
مست ار تتدلي ادتياجات المستثمر المادية وأهدافر اإلستثمارية وتر ي ال ندو ال ن يتناسب ما
امكانياتر وأهدافر اإلستثمارية .

* تنوع األهداف اإلستثمارية بما يتناسب مع طبيعة كل مستثمر :
هنالك العديد من ناديق اإلستثمار ات اسهدا اإلستثمارية المطتل ة مث ال ناديق ات النفايات
الم تودر وال ناديق ات النفايات المغلقة وال ناديق ات النمو الرأسمالي وال ناديق ات العائد الدورن
ة التي تستثمر في قاا ات معينة وال ناديق التي تستثمر في أورا مالية معينة مث
وال ناديق المتط
السندات ات العائد الثاتت  .و ناديق اإلستثمار اإلسيمية .

* إنخفاض كلف األعباء اإلدارية :
من المعلوم أن اتمام قات و مليات اإلستثمار في اسسوا المالية تتم مقات مولة معينة  ،وفي الغالب
نستة ه ه العمولة تإرت اع دجم ال قة  ،وديل تتوافر لدى ناديق اإلستثمار أ و استثمارية
تنط
كتيرة يمكن لفا اترام ال قات الكتيرة تعموالت متدنية واإلست ادة من اقت اديات الدجم  ،وهو مايوفر
الكثير من التكالي واس تاء لى المستثمر .

* التنظيم والرقابة :
تعتتر ناديق اإلستثمار من أكثر الطدمات اإلستثمارية تنظيما وطضو ا للرقاتة من قت السلاات المعنية
الفيئات العامة لاسوا المالية .

* أنواع صناديق اإلستثمار :
الفد الرئيسي ل ناديق اإلستثمار هو زيادة القيمة الرأسمالية لد ل ال ندو لتعظيم رتدية المساهمين
فير  ،ل ا فإن الار المستطدمة لتدقيق ه ا الفد تطتل تإطتي اتيعة ك ندو  .ويوجد العديد

من األسس لتصنيف صناديق اإلستثمار  ،أبرزها :
أوال – على أساس الهيكل التمويلي :

صناديق اإلستثمارذات النهاية المغلقةClose Ended Fund :

هي وثائق استثمار قاتلة للتداو تالتور ة ،ديل يمكن راؤها أو تيعفا ن اريق التداو في التور ة
كأن ورقة مالية أطرن .هي قنوات استثمار مق ورة لى فئة مطتارة من المستثمرين  ،ديل يتم فيفا
ا دار دد ثاتت من الوددات يتم توزيعفا لى المستثمرين فيفا ك دسب د تر  ،وتارح ه ه ال ناديق
لإلكتتاب فيفا ا ا تتين لطتراء اإلستثمار أن هناك فر ة جيدة متادة لإلستثمار في مجا ما  .ولف ه
ال ناديق المغلقة ادة د مددد ومدة مدددة  ،ي ى تعدها ال ندو وتوزع ائداتر لى المستثمرين .
واتقا لنظام ه ه ال ناديق ال يجوز لمالكي ه ه الوثائق استرداد قيمتفا  ،كما أن ادارة ال ندو ال تقوم
ادة ت رائفا منفم  .وينتفي مر ال ندو تإنتفاء ال ترة الزمنية المددده لر ند ان ائر .

صناديق اإلستثمار ذات النهاية المفتوحة Open Ended Fund :
هي ال ناديق التي تتقى م تودة للدطو والطروج  ،دون تدديد لدجم الموارد المالية المستثمرة  ،وال لعدد
الوثائق ( الوددات و الم درة منفا  .وتإمكان المستثمر راء وددات من ه ه ال ناديق ندما يريد  ،كما
يمكنر تيعفا متى ما أراد تعد اطاار ق ير المدة  ،ديل أن ادارة ه ه ال ناديق تكون لى استعداد إل ادة
راء ما أ درتر من وثائق ا ا رغب أدد المستثمرين في التطلل منفا جزئيا أو كليا .
وتتعدد ناديق اإلستثمار  ،سواء كانت مغلقة أو م تودة  ،و لك تدسب اسغرا
التي ترمي اليفا ودرجات اسمان التي ترغب في تدقيقفا .

التي تؤديفا  ،واسهدا

ثانيا – على أساس الغرض من اإلستثمار :
صناديق النمو Growth funds
هى ال ناديق التي تكون تغر تدقيق مكاسب تؤدن الى نمو رأسما ال ندو  ،ن اريق تدقيق
تدسن في القيمة السوقية للت كيلة التي يتكون منفا ال ندو .

صناديق الدخل Income funds
هي تلك ال ناديق التي تفد للد و لى ائد مستمر  ،و ادة مايعتمد المستثمرون في ه ه ال ناديق
لى العائد منفا في مواجفة أ تاء معي تفم  ،ول لك ادة ما ي تم ت كي ه ه ال ناديق أسفما وسندات
ركات كتيرة ومستقرة تقوم تتوزيا اسرتاح المتدققة .

صناديق الدخل – Income funds – Growth
والنمو
هي تلك ال ناديق التي تجما تين أهدا

النو ين الساتقين  ،والتي تسمى أديانا تال ناديق

المتوازنة ( Balanced Fundو وهي التي
وتين اسسفم العادية منط ضة المطاار .

تقوم تتقسيم استثماراتفا فيما تين ال كوك

صناديق المؤشر Index fund
ه ا النوع من ال ناديق يستثمر في مجمو ة من اسسفم التي يتضمنفا مؤ ر السو .

صناديق المؤشرات المتداولة Exchange Traded Fund :
هي ناديق استثمارية مقسمة الي وددات متساوية يتم تداولفا في سو اسورا المالية طي
فترات التداو المستمر كتداو أسفم ال ركات  .وتتكون ناديق المؤ رات المتداولة كغيرها
من ال ناديق من سلة من أسفم ال ركات المدرجة في السو المالي والقاتلة للتداو  ،وتتميز
ت ك رئيسي ت افيتفا ديل تتتا ه ه ال ناديق دائما دركة المؤ رات تالتالي يسف لي
ميك وددات ه ه ال ناديق معرفة أداء ه ه ال ناديق من طي آداء المؤ رات تتتعفا أو
تداكيفا ،ويتم راء وتيا الوددات ن اريق رو التيا وال راء طي فترات التداو .
كما تتميز ناديق المؤ رات توجود انا سو يعم لي مداكاة أداؤها سداء المؤ رات
التي تتتعفا و لك ن اريق أوامر تيا و راء الوددات .
ثا لثا – على أساس عنصر األمان :
صناديق اإلستثمار ذات رأس المال المضمون Capital Guaranteed funds
هي تلك ال ناديق التي توفر للمستثمر ميزة المدافظة لى رأئ مالر  ،أو أن ادارة ال ندو تتدم وددها
الطسائر ا ا ماوقعت  ،و لك مقات د و ادارة ال ندو لى مولة نستية معينة ا ا تجاوز العائد المدقق
رقما معينا

ناديق اإلستثمار غير Unguaranteed funds
المضمونة
هي تلك ال ناديق التي تكون فيفا المطاارة تالنستة للمستثمر كتيرة جدا  ،ديل أن المستثمر ال يكون
معرضا لطسارة العائد فقا  ،ت أيضا قد يتعر لطسارة رأسمالر أو جزء منر .
كما توجد أنواع من ال ناديق اإلستثمارية تكون ات اتيعة معينة مث :
صناديق اإلستثمار المتخصصةSpecial Funds
هي ال ناديق التي تستثمر في قااع معين أو ن اا معين  ،أن التي تتاجر تالعميت أو السلا أو الن ا أو
اإلستثمارات العقارية أو أن تددد استثماراتفا في منااق جغرافية مدددة مث أوروتا أو الياتان  .وتفد
ادة ه ه ال ناديق الى تدقيق رت رأسمالي لى المدى الق ير  ،ل لك نجد أن أسعارها متقتلة مما يجعلفا
أكثر مطاارة .

صناديق اإلستثمار في سوق النقدMoney Market Funds
هي تلك ال ناديق التي تتكون من ت كيلة من اسورا المالية ق يرة اسج مث أ ونات الطزانة و فادات
اإلستثمار والكمتياالت الم رفية والودائا الم رفية  .والغر منفا هو تقلي امكانية ددول طسائر
رأسمالية ا ا ما ارت عت أسعار ال ائدة .

رابعا  -صناديق اإلستثمار اإلسالمية :
وهي ال ناديق التي تستثمر أموالفا في أدوات مالية تتوافق ما أدكام ال ريعة اإلسيمية المقررة من قت
المجاميا ال قفية مث هيئة المداستة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسيمية وتركز لى اسسفم والعقارات
والتأجير والتيا اسج والم اريا التجارية والم رو ات السيادية والمعادن الن يسة  ...الخ  .ت را أن
التكون منافية سدكام ال ريعة اإلسيمية .

وتقوم هذه الصناديق على أربع أسس :
اسو  :هو اطتيار ال ركات التي يكون أسائ ن اافا متاح وفقا للمعاير ال ر ير المعتمده في يستثمر في
ال ركات ات اسن اة المدرمة أو تلك التي تكون م ادر تمويلفا مدرمة ر ا .
الثاني  :أن يدسب مدير ال ندو أن دط لى اإلستثمارات الممسوكة من م در مدرم ر ا ثم يقوم
لير المستثمر في ال ندو .
تإستتعادها من الدط ال ن يد
الثالل  :أن يتقيد ت روار دة التيا في ي ترن أسفم ركة تكون أ ولفا من الديون أو النقود (لعدم
جواز تيا الدين لغير من هو لير تالدسم و ولضرورة التقيد ت روا ال ر في دالة النقود .
والراتا  :أن ال يمارئ المدير في ال ندو
الممسوكة من قت ال ندو .

مليات غير جائزة مث التيا لى المك و

لادوات المالية

أنواع الصكوك اإلسالمية المعمول بها في سوق الخرطوم لألوراق
المالية وفق الصيغ اإلسالمية :
.1

مالك موعود بإستجارها  ،تغر

تيعفا واستي اء ثمنفا من د يلة اإلكتتاب فيفا،

وت ت مملوكة لدملة ال كوك .

 . 2صكوك ملكية المنافع

 ،هي وثائق متساوية القيمة ي درها مالك ين موجودة

اجارة من عتفا ،واستي اء أجرتفا من د يلة اإلكتتاب وت ت من عة مملوكة لدملة
تغر
ال كوك .

 . 3صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة أو ( الموصوفة في الذمة )  :هي وثائق
ا ادة اجارتفا واستي اء
متساوية القيمة ي درها مالك من عة موجودة ( مستأجر و تغر
أجرتفا من د يلة اإلكتتاب فيفا ،وت ت من عة مملوكة لدملة ال كوك .

 . 4صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو ( من طرف موصوف في الذمة ) :
هي وثائق متساوية القيمة ت در تغر تقديم الطدمة من ار معين واستي اء اسجرة من
د يلة اإلكتتاب فيفا ،وت ت تلك الطدمات مملوكة لدملة ال كوك .
 . 5صكوك السلم  :هي وثائق متساوية القيمة ت در لتد ي رأئ ما السلم ،وت ت
سلعة السلم مملوكة لدام ال كوك .
 . 6صكوك اإلستصناع  :هي وثائق متساوية القيمة ت در إلستطدام د يلة اإلكتتاب فيفا
في ت نيا سلعة  ،وي ت الم نوع مملوكا لدملة ال كوك .
 . 7صكوك المرابحة  :هي وثائق متساوية القيمة ت در لتموي
وت ت سلعة المراتدة ممملوكة تالكام لدملة ال كوك .

راء سلعة مراتدة،

 .8صكوك المشاركة  :هي وثائق متساوية القيمة ت در إلستطدام د يلتفا في ان اء
م روع ،أو تموي ن اا لي أسائ الم اركة ،وي ت الم روع ملكا لدملة ال كوك،
وتدار كوك الم اركة لي أسائ ال ركة أو أسائ المضارتة .
 . 9صكوك الشركة  :هي وثائق م اركة تمث م رو ات تدار لي أسائ ال ركة تتعيين
أدد ال ركاء إلدارتفا .
 . 10صكوك المضاربة  :هي وثائق م اركة تمث م رو ات تدار لي أسائ المضارتة
تتعيين مضارب من ال ركاء إلدارتفا .
 . 11صكوك الوكالة باإلستثمار  :هي وثائق م اركة تمث م رو ات تدار لي أسائ
الوكالة تاإلستثمار ويعين وكي من دملة ال كوك إلدارتفا .
 . 12صكوك المزارعة  :هي وثائق متساوية القيمة ت در إلستطدام د يلة اإلكتتاب فيفا
في تموي م روع للمزار ة ،وي ت لدملة ال كوك د ة في المد و .

 . 13صكوك المساقاة  :هي وثائق متساوية القيمة ت در إلستطدام د يلة اإلكتتاب فيفا
في سقي أ جار مثمرة ،ور ايتفا لي أسائ المساقاة ،وي ت لدملة ال كوك د ة من
الثمرة .
 . 14صكوك المغارسة  :هي وثائق متساوية القيمة ت در إلستطدام اإلكتتاب فيفا في
غرئ أ جار لي أسائ قد المغارسة ،وي ت لدملة ال كوك د ة في اسر والغرئ
المعايير المهمة التي يتم على أساسها إختيار الصندوق :
إلطتيار ال ندو اإلستثمارن المناسب يجب لى المستثمر مراجعة المعايير الكمية التي تتعلق تأتعاب
ال ندو أو العمولة وأدائر ومطاارتر اضافة الى مقاييئ العائد لى المطاار  .يوة لى لك يتعين
مراجعة المعايير النو ية لما لفا من أهمية في تدقيق أفض المعايير الكمية  .ومن أهم المعايير النو ية لى
ستي المثا ال الد ر :
* ال ريق اإلدارن
*لجنة اإلستثمار
*اإلستراتيجية اإلستثمارية
*دجم ال ندو
* أ ضاء مجلئ ادارة ال ندو .
*سعر الوددة اإلستثمارية في ال ندو .
*ازدياد أو تراجا دجم ال ندو طي ال تره الزمنية الماضية .
* نجاح ال ندو في تدقيق أهدافر المعلنة  ،من العائد السنون المتوقا لى اإلستثمار  ،وامكانية توزيا
أرتاح .
* دجم السيولة المتوفرة في ال ندو وامكانية قيام المستثمر تتسيي استثماره أو الطروج من ال ندو
تسعر وسفولر .

كيف يختار المستثمر بين صناديق اإلستثمار ؟
هنالك العديد من اسسئلر التي ينتغي لى المستثمر اإلجاتر ليفا ند اطتياره لل ندو اإلستثمارن وهي :

* ماهو الهدف من اإلستثمار ؟

يعتمد اطتيار ندو اإلستثمار لى هد المستثمر وال ن ال يطرج ن اددى دالتين تدقيق دط دورى
أو نمو رأسمالي  .فالمستثمر ال ن ين د الدط الدورن يتوقا منر أن يضا استثماراتر في أورا مالية تدقق
ائدا ثاتتا تينما ال ن يتدل ن نمو رأسمالي يتجر لل ناديق التي تركز لى أسفم النمو الرأسمالي في
السو .

* ماهي مدة اإلستثمار ؟
ماهي ال ترة الزمنية التي ي ضلفا المستثمر سج توظي استثماراتر  ،وتتوزع تلك ال ترات لى اإلستثمار
ق ير اسج (( أق من سنةوو أو اإلستثمار متوسا اسج ويتراوح تين سنة وثيل سنوات أو اإلستثمار
اوي اسج (( أكثر من ثيل سنوات وو وت ير التجارب الى أن أفض الطيارات لتدقيق نمو رأسمالي جيد
هو اإلتقاء لى اإلستثمارات لمدى زمني متوسا الى اوي اسج .

* ماهي درجة المخاطرة ؟
تتعر سو اسسفم الى ت ت تات تدرجات مت اوتة في اسسعار في اسج الق ير  ،في اسج المتوسا
والاوي ييدظ زيادة أسعار أسفم ال ركات ات النتائج اإليجاتية وانط ا أسعار أسفم ال ركات المتعثرة
 ،كما أن تغير معدالت ال ائدة في السو يؤثر لى أسعار السندات ات العائد الثاتت فدينما ترت ا معدالت
أسعار السندات والعكئ دي  .وتعتمد درجة المطاارة التي يتقتلفا المستثمر
ال ائدة في السو تنط
لى دة معايير منفا ال ئة العمرية والدط وال و والمفنة ودرجة الت اؤ في التيئة اإلستثمارية المدياة
وفي متغيرات اإلقت اد الكلي  .ه ا الى جانب تع الموانا ال ر ية التي تدد من التوجر الى اإلستثمارات
ات العائد الثاتت وتالتالي لى تقت درجة مطاارة أكتر.

مخاطر اإلستثمار في الصناديق اإلستثمارية
تتمث مطاار اإلستثمار في ادتما طسارة جزء من رأئ الما المستثمر نتيجة لت ت ب أسعار اسسفم
والسندات واسدوات المالية اسطرى المستثمر فيفا فى السو مما يؤدى الى ت ت ب قيمة ناديق اإلستثمار .
ويوجد ثيثة أنواع رئيسية من المطاار وهى :

مخاطر السوق
وهي مجمو ة المطاار المدتم أن يتعر لفا السو والمتمثلر في  ،النمو ال على لل ركات أو تنتؤات
تالنمو لقاا ات أو نا ات معينة تغير فى المناخ اإلقت ادى أو تغير فى نظرة المستثمر ندو السو (من
ت اؤم الى ت اؤ و

مخاطر اإلئتمان
هى دم قدرة ال ركة م درة اسورا المالية لى الوفاء تإلتزاماتفا المالية و دفا كوتونات أو فوائد أو
قيمة السندات .
أ

مخاطر التضخم
تجدر اإل ارة تأن ك اإلستثمارات معرضة الى ه ه المطاارة وهي انكماش القوة ال رائية نتيجة إلرت اع
اسسعار ا أن ارت اع معد التضطم يعنى أن قيمة النقد المستثمر فى المستقت سو تكون أق من قيمتر
الدالية  ،ل لك يسعى المستثمر دائما الى تدقيق ائد أ لى من معد التضطم .

طريقة شراء أو بيع وحدات صناديق اإلستثمار
ناديق اإلستثمار كثيرا ن غيرها من اسدوات اإلستثمارية في اريقة تيا و راء ودداتفا  ،ا
ال تطتل
يتدأ المستثمر أوال تتدديد أهدافر اإلستثمارية  ،ثم يطتار ندوقا استثماريا يتناسب ما أهدافر  ،ثم ي ت
المستثمر دساتا استثماريا لدى ال ركة المالية الم درة لف ا ال ندو  ،ويما النما ج المتعلقة تاإل تراك
تما في لك تدديد دد الوددات المالوتة لل راء أو التيا  .و ند الرغتة في اإل تراك في ال ناديق
تمرا اة الجوانب التالية :
اإلستثمارية  ،ين
* لك

ندو استثمارن أيام مدددة للتقويم  ،وك لك للدطو أو التطارج منر .

* يكون راء الوددة في ال ندو تناء لى سعر الوددة التالي متا رة لتقديم الب ال راء .
* هناك رسوم ا تراك في ال ندو  ،تطتل
المستثمرة .

من

ندو آلطر  ،ورتما تتتاين أيضا تدسب المتالغ

* هناك ددود دنيا لإل تراك أو السدب أو اإلضافة تطتل
*مدة السداد ند السدب تطتل

من

ندو آلطر .

تين ال ناديق .

* صناديق اإلستثمار في السودان
قامت دكومة السودان تإ دار قانون سو رأئ الما ( السوداني و لسنة  1994وقانون كوك التموي
لسنة  1995ال ى سا د فى نمو سو الطراوم لاورا المالية توجر طال والقااع المالى توجر ام ومن
أهم نتائج ه ا القانون السماح تإن اء ناديق استثمار تستثمر فى اسسفم وال كوك الم درة من قت
الدكومة أو ال ركات واسورا المالير اسطرى ديل أ ار القانون الى اسدكام التي تنظم أداء و م ه ه
ناديق ديل جوز القانون ان اء ناديق تفد الى استثمار المدطرات في اسورا المالية في الددود
ووفقا لاوضاع التي تتينفا اليئدة التن ي ية  .ويجب أن يتط ندو اإلستثمار ك ركة المساهمة
ترأسما نقدن  ،ويجوز أن يكون ثلل أ ضاء مجلئ ادارتر من غير المساهمين فير  ،أو المتعاملين معر ،
أوممن ترتافم تر يقة أو م لدة  ،أو ممن يتولون ادارتر .و أما رأسما ال ندو يددد النظام اسساسي
ل ندو اإلستثمار النستة تين رأئ الما المدفوع لل ركة المن أة لل ندو وتين أموا المستثمرين في
ال ندو تما ال يجاوز ماتددده الائدة التن ي ية  .وي در ال ندو مقات ه ه اسموا أورقا مالية في
ورة وثائق اإلستثمار ي ارك دامولفا في نتائج استثمارات ال ندو  .ويتم اإلكتتاب في ه ه الوثائق ن
اريق التنوك المرطل لفا ت لك  .ويضا مجلئ ادارة السو اجراءات ا دار تلك الوثائق واسترداد

قيمتفا والتيانات التي تتضمنفا وقوا د قيدها وتداولفا في السو و يجب أن تتضمن ن رات اإلكتتاب في
وثائق اإلستثمار التي تاردفا ناديق اإلستثمار لإلكتتاب العام  ،التيانات اإلضافية اآلتية :
* السياسات اإلستثمارية .
* اريقة توزيا اسرتاح السنوية وأسلوب معاملة اسرتاح الرأسمالية.
* أسم الجفة التي تتولى ادارة ن اا ال ندو وملط ا وافيا ن أ مالفا الساتقة .
*اريقة التقييم الدورن س و ال ندو واجراءات استرداد قيمة وثائق اإلستثمار و و كي ية ادارة
ال ندو .
يترم ندو اإلستثمار ما مدير اإلستثمار قد ادارة  ،و لى ال ندو أطاار السو ت ورة من ه ا
العقد قت تن ي ه للتدقق من ات ا أدكامر ما القانون والقرارات ال ادرة تن ي ا لر  .و لى السو اتيغ
ال ندو ترأيفا في العقد طي طمسة ر يوما من تاريخ اإلطاار .

يدظر لى مدير اإلستثمار القيام تالعمليات اآلتية :
* جميا اس ما المدظورة لى ال ندو ال ن يدير ن اار .
* استطدام أموا ال ندو في تأسيئ ركات جديدة أو راء أورا مالية ل ركات تدت الت
دالة اإلفيئ .

ية أو في

* الد و لر أو لمديره أو للعاملين لدير لى كسب أوميزة من العمليات التي يجريفا .
* أن تكون لر م لدة من أن نوع ما ال ركات التي يتعام في أوراقفا المالية لدساب ال ندو ال ن
يديره .
* أن ي ترن المدير أو العاملون لدير وثائق استثمار لل ناديق التي يدير ن اافا .
* أن يقتر

من الغير  ،مالم يسم لر قد اإلدارة ت لك وفي الددود المقررة تالعقد .

* استثمار أموا ال ندو في وثائق

ندو آطر يقوم لى ادارتر .

* ا ا ة أو ن ر تيانات أو معلومات غير
* اجراء مليات تفد

ديدة .

زيادة موالت السمسرة .

ط ائل ال كوك :
 يمث ال ك د ة ائعة في ملكية دقيقية .
 ي در ال ك لي أسائ قد ر ي ،ويأط أدكامر .







انتقاء ضمان المدير ( المضارب أو الوكي أو ال ريك المدير و .
أن ت ترك ال كوك في استدقا الرت تالنستة المدددة وتدم الطسارة تقدر الد ة
ادتر لي نستة مدددة مستقا من قيمتر اسسمية أو
التي يمثلفا ال ك ،ويمنا د و
لي متلغ مقاوع .
تدم مطاار اإلستثمار كاملة .
تدم اس تاء والتتعات المترتتة لي ملكية الموجودات الممثلة في ال ك ،سواء كانت
اس تاء م اري استثمارية أو هتواا في القيمة ،أو م روفات ال يانة ،أو
ا تراكات التأمين .

الفرق بين الصك والسهم :
ال ك

السفم

 . 1ورقة مالية قليلة المطاار
. 2أداة تموي طارج الميزانية
 . 3ال ك لر تاريخ استدقا
 . 4دام ال ك ممو لل ركة الم درة

 . 1ورقة مالية ات مطاار الية
 . 2د ة ائعة في رأئ الما
 . 3السفم ليئ لر تاريخ استدقا
 . 4دام السفم ريك في رأئ ما ال ركة

ثالثا ً  :أدوات مركبة :
تتمثل في محفظة األوراق المالية ،وهي عبارة عن مزيج من األسهم والصكوك.

تحليل المحافظ اإلستثمارية وسياسات إدارتها
Portfolio Analysis & Management policies
مفهوم المحفظة اإلستثمارية :
المد ظة اإلستثمارية أداة استثمارية مركتة من مجمو ة من اس و المالية ( اسسفم
وال كوك و التي يستثمر تفا المستثمر أموالر مأطو ة كوددة واددة رياة أن يكون هد
المستثمر من تكوينفا هو :
 . 1تقلي مطاار اإلستثمار ن اريق تنويا اس و المستثمر تفا .
 . 2تنمية قيمتفا السوقية لتدقيق أرتاح رأسمالية الي جانب اسرتاح اإليرادية التي
ليفا من جراء ادت اظر تتلك اس و المالية .
يد

مفهوم إدارة المحافظ اإلستثمارية
ادارة المدافظ هي ملية اطتيار والمدافظة لى تركيتة معينة ومناستة من اس و تفد تدقيق أهدا
مة وفقا لمتالتات
وتالعات العمي أو المؤسسة ضمن المدددات والقيود الموضو ة أن تارة طاة م
المستثمر الطا ة ،ول لك تتالب استثمار متالغ كتيرة ،وفي ه ا النوع من اإلستثمار يمكن لمدير استثماراتك
( مدير المد ظة و أن يطتار ويقرر استراتيجية اإلستثمار وأدواتر ومستون المطاار والعائد المالوب دسب
ادتياج ونو ية المستثمر ،وا ا تغيرت ظرو السو فيمكن لمدير اإلستثمار مراجعة اسورا المالية ما
المستثمر ليغير أهدافر ،ول لك يجب أن يكون المستثمر دقيقا في اطتيار مدير المد ظة  .استنادا الى ه ا
التعري فإن ملية ادارة المدافظ اإلستثمارية تتضمن القيام تالطاوات التالية :
* تدديد وتقييم أهدا العمي وأولوياتر والمدددات اإلستثمارية تالنستة لر وتديل ت ك ه ه المردلة أ داد
السياسة اإلستثمارية للعمي والتي يجب أن تتضمن ما يلي :
* العائد المستفد من العمي ودرجة المطاار المقتولة ديل يجب التأكيد في ه ه المردلة لى العيقة
اإليجاتية تين المطاار والعائد .
* مدددات السيولة وتتضمن تدديد مدى داجة العمي الى وجود تدفق نقدن ثاتت طي فترة ادارة المد ظة
وتالاتا فإن وام ديدة تدط في تدديد لك  ،فإ ا كنا نتددل ن مي فرد فف ا يعني أن مر العمي ،
ملر  ،الدالة ال دية لر  ،دد اسفراد ال ين يعيلفم وغيرها من العوام من أنفا التأثير في تدديد
ادتياجاتر من السيولة  .أما ا ا كنا نتددل ن مي مؤسسة كتنك مثي فإن وام أطرى سيكون لفا تأثير
من تينفا موائمة أجا الموجودات والمالوتات والت ريعات والتعليمات التي تدكم أ ما تلك التنوك .
* مددد اسفق الزمني وتترز أهميتر ند التدء تإطتيار اسدوات اإلستثمارية الميئمة للمد ظة ويدط في
تدديده وام ديدة ا تمادا لى نو ية العمي ودسب ماتم تيانر في مددد السيولة.
ن اآلطر فالعمي ال ن
* مددد الضريتة ويعتتر ن ر أساسي كون أن لك مي وضا ضريتي يطتل
يتمتا تإ اء ضريتي ستطتل نو ية اس و المدارة لر ن العمي ال ن ال يتمتا ت لك .
* المدددات الت ريعية ويق د تفا القوانين واسنظمة المؤثرة في العمي وتالتالي تنوع مد ظتر اإلستثمارية .
* اية ا تتارات أطرى  ،كأن يكون العمي لدير استثمارات كتيرة في قااع معين طارج
المد ظة وتالتالي التأثير في توزيا اس و .
* ا داد استراتيجية اإلستثمار الميئمة للعمي استنادا الى أهدا

يديات مدير

ومدددات المد ظة .

* دراسة اسوضاع اإلقت ادية واإلجتما ية لاسوا المستفدفة واجراء ملية توقا سداء ه ه اسسوا .
* تكوين المد ظة استنادا الى اإلستراتيجية اإلستثمارية وتوقعات السو واجراء مراجعة ومراقتة سهدا
ومدددات المد ظة وك لك للتوقعات اإلقت ادية والمالية  ،وتالتالي اجراء التعديي ت المالوتة لى المد ظة

* تقييم أداء المد ظة دوريا .
لما تأن النسب اريقة لجما المعلومات الواردة أ يه هي ن اريق تعتئة استتيان معد مستقا لف ه الغاية .

خطوات تكوين المحفظة :
 -1تسمية اسهدا التي يسعي المستثمر لتدقيقفا في ظ موق ر من مدددات العائد والمطاارة .
 -2توزيا اس و  ،و لك تتدديد نسب اسموا التي يريد استثمارها في ال ئات المطتل ة من المنتجات
اإلستثمارية المتادة .
.
 -3اطتيار اس و  ،و لك تتدديد اسم ك أ

مزايا المحفظة اإلستثمارية :
من أهم المزايا التي تطتل تفا المد ظة اإلستثمارية تقلي المطاار ما امكانية ثتات
العائد والعم لي زيادتر نتيجة مايعر تمتدأ التنويا "  " Diversificationاال أن
ه ه الميزة ال يمكن تدقيقفا ما لم يكن التنويا متنيا لي أسئ سليمة تت ق ما متادئ
العلوم المالية .

مصادر المعلومات عن األسهم :
يجب أن يتني المستثمر في سو اسسفم قراره لى المعلومات وثيقة ال لة تمستقت السفم،
ل لك يجدر تر التدل والتدرن ن تلك المعلومات وم ادرها ويمكن تقسيم م ادر
المعلومات الى قسمين رئيسيين وهما:

مصادر داخلية:
وهي الم ادر التي تكون من داط ال ركة أو من طي موقعفا اإللكتروني لى تكة
المعلومات اضافة الى القوائم المالية المعدة من قتلفا في نفاية ك فترة مالية تاإلضافة الي
التقارير المالية المردلية .

مصادر خارجية وتتمثل في :
المعلومات المن ورة ن ال ركة من قت سو الطراوم لاورا المالية وسلاة أسوا الما
سوءا في ماتو اتفا وتقاريرها أو تر موقعفا اإللكتروني لى تكة المعلومات  ،اضافة
الى-:
* المعلومات المن ورة من قت

ركات الوسااة المالية.

* الدراسات المتط

ة.

* وسائ اإل يم المتنو ة (المقروءة -المسمو ة -المرئيةو.

المعلومات الضرورية عن الشركات :
يق د تفا أطتار ال ركات المستثمر فيفا أو المراد اإلستثمار فيفا ،وك لك اسطتار العامة ن
اسدوا اإلقت ادية  .وتطتل ه ه المعلومات تإطتي ال ركات  ،فمثي  :تالنستة لل ركات
التي تعم في القااع ال نا ي قد تكون المعلومات ن أسعار المواد اسولية اليزمة لإلنتاج
والتوقعات -سواء تإنط اضفا أو ارت ا فا – ا أثر ليفا أكثر من ال ركات التي تعم في
القاا ات اسطرى.
ويجب التدل دائما ن المعلومة المناستة التي تتناسب ما توجفات المستثمر ونيتر في التيا أو
ال راء أو الديازة.اال أنر ت ك ام هناك معلومات يجب االلت ات اليفا والتدل نفا نظرا
سثرها المتا ر في اتطا أن قرار استثمارن  ،وهي لى ستي ال كرال الد ر:
 القوائم المالية لل ركة طي فترات ساتقة. تدلييت النسب المالية الماضية تما في لك تواريخ اسرتاح والتوزيعات . ادارة ال ركة ومجلئ ادراتفا والتغير في أدائفا طي السنوات الماضية. اسسعار العالمية للمنتج ال ن تنتجر ال ركة ومقارنتفا تاسسعار مدليا. التدل ن م ادر النمو والتوسا في أ ما ال ركة مستقتي. اسطتار العامة ن اسدوا اإلقت ادية (أسعار المواد اسولية واتجاهاتفا  ،التضطم  ،سعرالعملة  ،أسعار ال ائدةو.

الطلب
هو كمية اسسفم التي يرغب المستثمرون ت رائفا ويمتلكون القدرة لى رائفا تالسعر
المعرو في الوقت المددد تإفترا تقاء اس ياء اسطرى لى دالفا  ،فإن العيقة التي
ترتا سعر السفم والكمية المالوتة منر في السو هي يقة اردية  ،فزيادة الالب لى
السفم يؤدن الى ارت اع سعره ا ا كان العر أق من الالب.

العرض
هو كمية اسسفم التي يكون المستثمرون مستعدين لتيعفا تأسعار مطتل ة  ،والعيقة تين الكمية
سعر السفم ا ا زادت الكمية
المعروضة لاسفم والسعر هي يقة كسية ا ينط
المعروضة من اسسفم لى الكمية المالوتة.
كفاءة أسواق المال : Market Efficiency
يقصد بمفهوم كفاءة أسواق المال أن أسعار األوراق المالية في أسواق المال تعادل قيمتها الحقيقية،
وأن حركة األسعار في السوق تعكس كافة المعلومات المتاحة سوا ًء أكانت هذه المعلومات معلومات
تاريخية أو معلومات مالية خاصة بالمنشأة أو معلومات عامة .

 سمات السوق الكفء: -1امكانية الد و لى المعلومات تسفولة ودون تكالي .
 -2جميا المستثمرين لديفم القدرة لى التدلي والتنتؤ.
 -3جميا المستثمرين ون دساسية الية للتغيير في اسسعار وتعدي تنية المد ظة الم تراة.
ولكي تتمكن الدكومة من تدقيق ك اءة أسوا الما تدتاج الى توافر راين رئيسين فيفا هما :

الكفاءة الخارجية و الكفاءة الداخلية.
 -1الكفاءة الخارجية  :externally efficiencyوتدعى بكفاءة التسعير price
efficiency
ويق د تفا و و المعلومات تسر ة كتيرة وانت ارها ت ك واسا الى جميا المتعاملين تديل تؤدن
الى تعدي أسعار ك اسورا المالية تسر ة وتاريقة وائية  ،وه ا يعني أن جميا المستثمرين لديفم
ن ئ ال ر ة لتدقيق اسرتاح وي عب لى أن مستثمر أن يدقق أرتاح استثنائية غير ادية.

 -2الكفاءة الداخلية  internal efficiencyوتدعى بكفاءة التشغيل و يقصد بها تنافس
المضاربين والسماسرة و المتعاملين بشكل عادل و بتكاليف تعامل منخفضة وبسرعة
كبيرة .
نماذج كفاءة أسواق المال :
مما سبق نجد أن كفاءة أسواق المال تعني أن ينعكس أثر المعلومات الواردة إلى السوق بسرعة على
األسعار بحيث ال يستطيع أحد تحقيق أرباح متميزة ( إال بالصدفة) من خالل إستخدامه لهذه المعلومات,
والسؤال هنا ما هي طبيعة المعلومات الواردة إلى السوق وهل لجميعها األثر نفسه على األسعار  ،يتبين

لنا من خالل الجدول أن المعلومات تنقسم إلى ثالثة أصناف هي معلومات تاريخية ومعلومات عامة
ومعلومات خاصة ،وبنا ًء على طبيعة هذه المعلومات تم تقسيم كفاءة أسواق المال إلى ثالثة درجات:
الدرجة الضعيفة للكفاءة والدرجة المتوسط والدرجة القوية.

جدول درجات كفاءة السوق
نوع المعلومات المؤثرة

درجة كفاءة السوق

1

الدرجة الضعيفة

المعلومات التاريخية المتعلقة بسعر السهم

2

الدرجة المتوسطة

جميع المعلومات العامة المتوفرة (المنشورة)

3

الدرجة القوية

جميع المعلومات المنشورة وغير المنشورة (داخل
الشركات)

أغرا

السو والتى دددت فى النقاا التالية:

(أو تنظيم ومراقتة ا دار اسورا المالية والتعام تفا تيعا و راء .
(بو ت جيا االدطار وتنمية الو ى االستثمارى تين المواانين وتفيئة الظرو
اسورا المالية تما يعود تالن ا لى المواان واالقت اد الوانى .

الميئمة لتوظي

المدطرات فى

(جو العم لى توسيا وتعزيز الملكية الطا ة لا و اإلنتاجية فى االقت اد الوانى و لى نق الملكية العامة
لا و الرأسمالية للدولة الى أوسا ال ئات الوانية .
(دو تاوير وتنمية سو اإل دارات و لك تتنظيم ومراقتة ا دارات اسورا المالية وتدديد ال روا والمتالتات
الواجب توافرها فى ن رات اإل دار ند ارح اسورا المالية ليكتتاب العام من قت الجمفور.
(هـو تاوير وت جيا االستثمار تاسورا المالية والعم

لى تفيئة المناخ االستثمارى المناسب لفا .

(وو توفير كافة العوام التى تسا د لى تسفي وسر ة تسيي اسموا المستثمرة فى اسورا المالية تما يطدم رغتات
المستثمرين .
(زو ترسيخ أسئ التعام السليم والعاد تين فئات المستثمرين وضمان تكافؤ ال رل للمتعاملين فى اسورا المالية
دماية ل غار المستثمرين .
(حو جما المعلومات والتيانات واالد ائيات وتوفيرها لكافة المستثمرين والمفتمين ت لك .
(او دراسـة الت ريعات ات العـيقة تالسو واقتراح تعديلفا تما يتناسـب والتاورات التى تتالتفا السـو .
لى السياسة المتعلقة تتنمية
(ىو اقتراح كي ية تنسيق السياسات المالية والنقدية ودركة رؤوئ اسموا واإل را
م ادر التموي المتوسا واوي االج فى السودان و لك تما يدقق االستقرار المالى واالقت ادن ومن ثم تدقيق
أهدا التنمية االقت ادية .

لماذا ترتفع أسعار األسهم؟
*النمو في أرتاح و متيعات ال ركة.
*ادطا

منتج جديد أو طدمة مغرية.

* توقا ا دار المزيد من المنتجات والطدمات
المتميزة.
*د و ال ركة لى قود جديدة.

لى تتاد الطترات و لك تاالت ا تاسسوا
(كو العم
المالية العالمية واإلقليمية والعرتية واالنضمام لعضويتفا.
( و ان اء جفاز مودد لتنظيم تدوي ملكية اسورا المالية
وايدا فا ومتاتعة ؤون المساهمين وادارة المركز أو اال را
والرقاتة لير.
(مو ترسيخ قوا د السلوك المفنى والمراقتة ال اتية واالنضتاا
تين الوكيء والعاملين فى مجا التعام تاسورا المالية.
(نو تأهي موظ ى الوكيء تما يتناسب والمستجدات التى تارأ
رفا ك اءتفم العلمية
نا ة اسورا المالية تفد
لى
والعملية.

* التغايات اإل يمية الواسعة.

لماذا تنخفض أسعار األسهم ؟

*تتين وجود فوائد أطرى للمنج.
* اقتا مستثمر م فور لى راء أسفم ال ركة.
*اقتا
ال ركة.

دد كتير من المستثمرين لى راء أسفم

*تو يات المدللين الماليين ت راء أسفم ال ركة.

* اإلنط ا

في أرتاح و وائد ال ركة.

*قيام أدد المستثمرين اسساسيين في ال ركة
تتيا أسفمر في ال ركة.

* ارت اع أسفم ال ركات في ن ئ القااع .

* تو يات المدللين الماليين تعدم راء
أسفم ال ركة.

* كسب ال ركة لد وى قضائية.

* فقدان ال ركة لعمي أساسي.

* تدني أداء ال ركات المنافسة.

* ازدياد دد مستفلكي منتجات ال ركة.
*التوسعات العالمية لل ركة.
*اإلستدوا

لى ال ركة من قت

ركة أطرى.

* ان اء كيان جديد من ال ركة اسم.
*ال ا ئعات.

* قيام مجمو ة كتيرة من المستثمرين تتيا
أسفمفم من السركة.
* تدني أداء ال ركة.
انط ا

أسفم ال ركات في ن ئ القااع.

* تغلب المنافئ لى ال ركة تإدطا منتج
أفض .
* رفا د وى قضائية كتيرة ضد ال ركة.
* معرفة دم سيمة المنتج.
* انط ا

دد مستفلكي منتجات ال ركة

* دور قانون قد تكون لر تدا يات سلتية
لى متيعات وأرتاح ال ركة.

شروط قيام أو إنشاء سوق لألوراق المالية :
يجب أن تتوفر تع ال روا في سو اسورا المالية كي تكون سو فعالة ومؤثرة وناجدة وتساهم في
التنمية اإلقت ادية منفا :
 -1العينية ديل يجب ن ر اسسعار اليومية لاورا المالية المتعام

ليفا في ن رة مكتوتة .

 -2يتم التعام داط السو من طي الوسااء الماليين ( السماسرة و ال ين يمثلون دلقة الو
والم ترن .

تين التائا

 -3يجب أن تكون اسورا المالية المدرجة قاتلة للتداو .
4ـ يجب أن تتسم أسوا اسورا المالير تالمرونة الكافية لسفولة انتقا ملكية اسورا المالية من مستثمر
آلطر.
5ـ يجب أن يتدقق في ه ا السو

ن ر المنافسة الدره تين العر

والالب لتكون سوقا متوازنة.

6ـ توافر الدرية اإلقت ادية دتي تتمكن اسوار المالية من القيام تدورها
7ـ وجود طتراء أك اء إلدارة التداو داط التور ة ،د اظا لي أموا العميء،ولضمان استمرار ن اا
السو .
8ـ توافر التقنية المناستة لرتا التور ات اسقليمية ـ ان وجدت ـ تعضفا تتع
تالتور ر  ،لضمان توافر المعلومات تدقر.
9ـ سر ة اتمام ال

قات و ر

 ،وك لك لرتا ال ركات

أوامر العميء طي المدة وتال روا المدددة تأوامرهم .

10ـ التأكد من أن التعام يتم لي أورا مالية سليمة،وأن قد العمليات تالتور ر غير م وب تالغش او
الن ب أو االدتيا أو المضارتات الوهمية.

11ـ يجوز التعام لي أن دد من اسورا المالية ويكون سعر التداو للورقة المالية هو آطر سعر لفا تم
تن ي ملير تر طي يوم العم ،و لك لي وددة تعام ال تق ن مأئر ورقة ،ويكون سعر االق ا للورقر
هو آطر سعر لفا تم تن ي ملية تة دتي نفاية يوم العم لي وددة التعام الم كورة ـ ملدوظر في سو
الطراوم لاورا المالية يكون سعر االق ا هو المتوسا المرج تكميات التداو للعمليات التي تمت طي
اليوم.
12ـ تلتزم ركة السمسرة التي ن ت ملية لي طي أوامرالعمي أو لي ورقة مالية غير جائز تداولفا
قانونيا أو مدجوز ليفا تتسيلم ورقة غيرها طي أستوع من تاريخ الماالتة واال وجب تعوي العمي .
13ـ تلتزم ك تور ة تقديم التقارير الدورية التالية ن دركة تداو اسورا المالير المقيدة تفا الي هيئر
سو الما :
* اطاار يومي ن دركر التداو .
* اطاار أستو ي ون
* اطاار ن

فرن واطاار فرن ن دركر التداو .

سنون وسنون ن دركر التداو ما العلم تأن للسودان سلاة أسوا الما .

14ـ التزام التور ة تإ داد ن رة فرية  ،تتضمن تيانا تاسورا المالية التي تتم قيدها طي ال فر
واجمالي دجم التداو ال فرن لاورا المقيدة موز ة لي قاا ات الن اا المطتل ة.
ولكي يقوم سو اسورا المالية تدور فعا التد من توافر العوام التالية:
 .1مناخ استثمارن مستقر يتمث في:
أ .دالة استقرار اقت ادن وسياسي واجتما ي.
ب .استقرار اسوضاع القانونية والنظام الضريتي في الدولة.
ج .سياسة اقت ادية ر يدة ومرنة.
د .وفرة من المدطرات أو ثروات اسفراد.
 .2هيك متكام من التنوك والمؤسسات المالية التي تستطدم أساليب فنير متقدمة.
 .3طترات فنية متط

ة.

 .4و ي اقت ادن ومالي.
 .5ركات متط

ة في ادارة مدافظ اسورا المالية.

 .6تكة ات االت متقدمة.

 .7تكات الكترونية مناستة سسوا اسورا المالية.

كما يجب أن يتوفر راان أساسيان:
 .1توافر الملكية الطا ة لف ه اسورا للمستثمرين سواء كانو أفراد اتيعيين او ا تتاريين وأن تمث ه ه
الملكير اما ن يتا في رأئ ما المن آت القائمر أو في قرو قدموها لف ه المن آت.
.2ضمان درية الت ر

في ه ه اسورا تالتيا.

ك يوض  :أهمية التور ات في اإلقت اد القومي

أداة فعل غير محدودة في اإلقتصاد

أهمية
البورصات
في
اإلقتصاد

ج ب ال ائ
توظي

غير المعتأ

اسموا ت عالية

تدتير الموارد واسموا
للم رو ات
زيادة ديوية الم رو ات

القومي
تدسين ك اءة اإلدارة
توجية مجيت اإلستثمار
تر يد اإلن ا اإلستثمارن
أداة تد ير وتنتير للمطاار
اداة ا تاع للمستثمر ال غير
والكتير
توفر قنوات سليمة لإلستثمار

القرار االستثماري:
مفهوم القرار اإلستثماري والمبادىء التي يقوم عليها والتحليالت الالزمة له:
ال يطرج القرار اإلستثمارن في اتيعتر ن أن قرار آطر من ديل كونر اطتيار التدي الميئم من تين
المستثمر الى اطتيار التدي الميئم فإن لير أن :
التدائ المتادة ولكي يتو
*يد ر التدائ المتادة ويدددها .
* يدل التدائ المتادة أن أن يقوم تالتدلي اإلستثمارن .
* يوازن تين التدائ في ضوء نتائج التدلي .
* يطتار التدي الميئم دسب المعايير والعوام الداطلية التي تعتر ن رغتاتر.
* كما أن هناك متادىء امة يجب مرا تفا ند اتطا القر ار اإلستثمارن سنتار لفا الدقا .

تحليل اإلستثمارات :
تتنوع مجاالت تدلي اإلستثمارات وتتعدد ويمكن تقسيمفا الى مجمو ات :
*تدلي العوام الداطلية وتعالج رغتات المستثمرين وميلوهم .
*العوام الطارجية وتمث المدددات لى مدى تدقيق المستثمرين لرغتاتفم والتي يجب ليفم أط ها تعين
اإل تتار ند اتطا هم القرار اإلستثمارن .
كما أن التدلي قد يكون تدليي جوهريا أو أساسياFundamental Analysis
وين ب لى التدائ أو الم اريا اإلستثمارية ن سفا و لى مجمو ة العوام الطا ة تك تدي والتي يقوم
المستثمر تتدليلفا ليطتار من ه ه التدائ ما ييئمر كما قد يكون التدلي تدلي فنيا Technical Analysis
وين ب لى أسعار أدوات اإلستثمارودركاتفا والعوام المؤثرة فيفا ...الخ
والفد من جميا ه ه التدلييت هو المسا دة لى اطتيار اإلستثمارأو مجمو ة اإلستثمارات الميئمة التي
تدقق أهدا المستثمر ورغتاتر .

تحليل العوامل الداخلية:
تتنوع ميو المستثمرين أفرادا ومؤسسات كثيرا ويمكن و
المستثمر دورا كتيرا في تدديد ماهيتفا ومن اسمثلة ليفا :
*تدقيق وائد ةميئمة .

فا تأنفا وام داطلية  ،وتلعب رغتات

* تدقيق دط ثاتت ومنتظم ميئم.
* ضمان سيمة رأئ ما المستثمر .
* تدقيق مركز ادتكارن في السو .
* تط ي
*المدافظة

دجم المطاار ن اريق تنويا اإلستثمارات.
لى القوة ال رائية لاموا المستثمرة ن اريق الدطو في قود المستقتليات ات الغيقة .

* تدقيق مستودع سيولة ميئم ن اريق اإلستثمار في اس و المالية ديدة السيولتة تدال من تجميد
اسموا .

ب .العوامل الخارجية :
ت ك ه ه اسهدا والرغتات الم كورة أ يه العوام الداطلية الواجب أط ها تعين اإل تتار والسعي
لتدقيقفا ضمن ناا المدددات التي ت رضفا العوام الطارجية ومن أمثلة العوام الطارجية ما يلي :
*المطاارة ات العيقة تاس

أو اس و المراد استثمارها .

* التضطم وتأثيره لى القوة ال رائية لاموا المستثمرة .
* الضرائب لى اسرتاح أو الرسوم الجمركية ووجود أو دم وجود اإل اءات الضريتية دسب قوانين
ت جيا اإلستثمار .
* اإلستقرار اإلجتما ي واسمني والسياسي طا ة ا ا كانت اإلستثمارات للمدى المتوسا أو العوام .
|* اس را

والقوانين أو اسنظمة .

ان اتطا القرار اإلستثمارن السليم يتالب اجراء مجمو ة من التدلييت التي تعاي للمستثمر مؤ رات ن
اإلستثمار اسجدى وتالتالي يسا د لى التقلي من مطاار اإلستثمار و أكثر أنواع التدلييت يو ا هي:

التدلي المالي :
هو استطدام التيانات المالية التي ت درها ال ركة في نفاية ك فترة مالية ثم اطضا فا الى دراسة ت
لى الوضا المالي ال دي لل ركة.
دقيقة تفد الوقو

التحليل الجوهري أو األساسي:Fundamental Analysis

يلية

كما أن هناك مجمو ة من العوام يقوم المستثمر تتدليلفا تالنستة لك تدي من تدائ اإلستثمار المتادة
ليطتار من ه ه التدائ ما ييءمر وجميا ه ه العوام تتعلق تالتدي اإلستثمارن أو الم روع ومن أهمفا :
*معد العائد المتوقا من التدي ومقارنتر تالعائد المرغوب فير .
* درجة المطاارة التي يت

تفا ك تدي .

*ا تتارات السيولة من ديل :
أ.توفرها في التدي (قاتلية التدي للتسويق و.
ب.توفرها للد و
* تكالي

لى التدي .

ال ر ة التديلة المتادة .

يالق لى ه ا النوع من التدلي اسم التدلي الجوهرن وييدظ أنر ين ب لى أداة اإلستثمار ن سفا أو
لى ال ركة أو الم روع .

التحليل الفني Technical Analysis
هي اددى الار لتوقا اسسعار من طي دراسة السعر الساتق ودركات السو لتوقا دركات السو
المستقتلية وهو نوع آطر من التدلي يكم التدلي الجوهرن وين ب التركيز فير لى أسعار اسسفم التي
كانت سائدة في الماضي ويتدل ن امكانية أن تكون ه ه يقة تين اسسعار في الماضي واسسعار التي
تسود في المستقت  .والتدلي ال ني هو مداولة لمعرفة تدركات السو المستقتلية ن اريق تدلي
معلومات السو الساتقة والرسوم التيانية  ،اتجاهات اسسعار ودجم التداو  ،فالسعر يطترك تك يء
وه ا مايعتمده ك المدللين ال نيين.

التدلي الن سي:
هو تدلي سلوكيات المتاجرين في السو ودالتفم الن سية وتوقعاتفم وآمالفم وتطوفاتفم  .وه ا النوع من
التدلي مفم جدا الن نستة دتر الية ويجب أن ال ننسى تأن طل مداات الداسوب التي تعاي توقعات
اسسعار ت ر و لى ت رفاتفم تعتمد في نفاية الماا توجفات السو .
يسا د التدلي الجوهرن والتدلي ال ني لى رفا ك اءة اسسوا المالية.

محلل اإلستثمار المرخص)Chartered Financial Analyst(CFA
هو طل مؤه سن يقوم تجميا التدلييت الجوهرية وال نية تاإلضافة الى العوام الداطلية والطارجية
وادد تم رده أم لى ك
التي تؤثر في قرار اإلستثمار تاس و المالية وسواء أكان اإلستثمار تأ
مد ظة استثمارية  .وي م دق الدراسة ال ن تم تأهي مدل اإلستثمار المرطل فير لى أمور متنو ة
ما التركيز لى العلوم المالية والمعايير واسطيقيات التي لفا يقة تالعم اإلستثمارن .

المبادىء التي يقوم عليها قرار اإلستثمار:
ولكي يتمكن المستثمر من اإلطتيار تين تدائ اإلستثمار المتادة في ضوء نتائج تدليلفا من وجفة نظر
العوام الم كورة أ يه التد لر من مرا اة مجمو ة من المتادىء العامة لإلستثمار سيتم تدثفا تاليا وهي :

مبدأ اإلختيار :Choice
أن المستثمر الر يد يتدل دائما ن فرل استثمارية متعددة لما لدير من مدطرات ليقوم تإطتيار المناسب C
منفا تدال من توظي فا في أو فر ة تتاح لر  .كما ي ر ه ا المتدأ لى المستثمر ال ن ليئ لدير طترة
في اإلستثمار تأن يستطدم الوسااء الماليين ممن لديفم مث ه ه الطترة .

مبدأ المقارنة:Comparability
أن الم اضلة تين التدائ اإلستثمارية المتادة إلطتيار المناسب منفا وتتم المقارنة تاإلستعانة تالتدلي
الجوهرن أو اسساسي لك تدي ومقارنة نتائج ه ا التدلي إلطتيار التدي اسفض من وجفة نظر المستثمر
دسب متدأ الميئمة .

مبدأ المالئمة :Relevance
ياتق ه ا المست ثمره ا المتدأ مليا ندما يطتار من تين مجاالت اإلستثمار وأدواتر ما ييئم رغتاتر وميولر
التي يدددها دطلر و مره و ملر وك لك دالتر اإلجتما ية ويقوم ه ا المتدأ لى أسائ أن لك مستثمر نما
ت ضي يددد درجة اهتمامر تالعنا ر اسساسية لقرار اإلستثمار  ،والتي يك فا التدلي الجوهرن أو
اسساسي وهي :
*معد العائد لى اإلستثمار.
* درجة المطاارة التي يت

تفا لك اإلستثمار.

* مستوى السيولة التي يتمتا تفا ك من المستثمر وأداة اإلستثمار.

مبدأ التنويع:Diversification
يلجأ المستثمرون الى تنويا استثماراتفم للدد من مطاار اإلستثمار.

مؤ رات اسسوا المالية
Financial Markets Indexes
يعر مؤ ر السو تأنر رقم و ي يلطل التغير النستي في قيمة مجمو ة من العنا ر ،المؤ ر هو
تارة ن رقم قياسي يلطل أداء سو ما من طي تجميا أسعار مجمو ة ينية من اسسفم .وقد تم
تأسيئ أو مؤ ر في نفاية القرن التاسا ر من قت " ت ارلز داو " و " ادوارد دجونز " Dow Jones
أ فر مؤ ر يقيئ أداء أكتر ال ركات ال نا ية اسمريكية  .ولمؤ ر أسوا الما دة استطدامات تفم
المستثمرين والمدترفين والمدللين وال ركات المدرجة وغيرهم من اسارا التي تتعام في اسسوا
المالية .

إستخدامات المؤشر كالتالي :
 . 1يستطدم لمعرفة التوجة العام لاسعار في اسسوا .
 . 2يستطدم لمقارنة أداء اسسوا المالية فيما تينفا مدليا و الميا .
 . 3يستطدمفا المستثمرون والمدللون لمعرفة أداء استثماراتفم قياسا تأداء المؤ ر .
 . 4تقدير المطاار ند قيائ المطاار النظامية لمد ظة اسورا المالية .
مؤ رات أسوا اسسفم :
يوجد العديد من مؤ رات اسسفم فمنفا مايقيئ أداء السو ت ورة امة)(Composite
ويدتون لى كافة اسسفم المدرجة في السو ومنفا مايقيئ جزئية معينة من السو مث :
القااع اإلقت ادن :ويقيئ أداء اسسفم التي تمارئ ن اا اقت ادن معين ،كمؤ ر قااع التنوك مثي.
القيمة السوقية :ويق د تفا دد اسسفم الم درة مضروتا تسعر السفم ل ركة معينة ديل يتجر القائمون
لى ان اء مث ه ه المؤ رات الى تقسيم ال ركات الى ثيثة أقسام رئيسية استنادا الى القيمة السوقية
( : (Market Capitalizationال ركات الكتيرة  ،ال ركات المتوساة وال ركات ال غيرة .
التوزيا الجغرافي  :وهنا يتم استطدام المؤ رات لقيائ أداء مجمو ة من اسسفم في منااق جغرافية معينة
 50EuroStoxxأو دتى قيائ أداء أسوا اسسفم العالمية ت ورة امة مث مؤ ر
.Morgan Stanley Capital International World Index
مؤ رات تعتمد لى ال

تين ال ركات القادرة لى تدقيق معدالت نمو الية وتالتالسي فإن مضا

P/Eلفا مرت ا) ( Growthوال ركات التي تواجر م اك في النمو وتالتالي فإن مضا
P/Eلفا منط

) .(Value

كما ظفرت مؤ رات تجما تين أكثر من ن ر من العنا ر الم ار اليفا أ يه .
فوائد إستخدام مؤشرات األسهم
يمكن تلطيل فوائد مؤ رات اسسفم ت ورة طا ة ومؤ رات اسدوات المالية ت ورة امة تما يلي :
يستطدم المؤ ر لمتاتعة أداء السو أو الجزئية من السو التي يمثلفا .
يستطدم المؤ ر كدلي ) (Benchmarkللدكم لى أداء مدراء اإلستثمار .
يستطدم لقيائ العيقة تين مؤ رات اسدوات المالية المطتل ة ولدلو مطتل ة وه ا اسمر تترز أهميتر
ند ان اء المدافظ المالية التي تركز سياستفا اإلستثمارية لى توزيا اإلستثمار تين مطتل
العديد من الدو .

اسدوات وتين

يستطد المؤ ر من قت القائمين لى وضا السياسات والت ريعات المالية واإلقت ادية للدكم لى مدى اسثر
ال ن سيتركر ت ريا معين لى أداء السو .
يستطدم المؤ ر مايعر تالمطاار النظامية سن أداة مالية .وتعر المطاار النظامية تأنفا المطاار
المرتتاة تالسو ت ورة امة وليئ تمطاار تلك اسداة ت ورة طا ة .
وأطيرا فقد أ تدت المؤ رات تستطدم كأسائ لتع أدوات الم تقات وتالتالي استطدامفا لغايات التدوا
أو المضارتة ودون الداجة للتعام ما اسسفم المكونة لف ا المؤ ر .
أما أهم المزايا التي يجب توفرها بمؤشر األسهم فتتلخص فيما يلي :
 .1التنويا  :ويق د تفا تمثي المؤ ر لدجم معين من السو ي ت معفا تأثير العوام الطا ة تسفم
معين قلي جدا لى ه ا المؤ ر وتالتالي فإن المؤ ر سيعكئ العوام التي أثرت تالسو ت ورة اجمالية.
 . 2تعدي المؤ ر متا رة ليعكئ اآلثار المترتتة ن قرارات ال ركات مث تقسيم
اسسفم ) (Stock Splitأو مليات اإلندماج والتملك .
 . 3يجب أن تكون اسسفم المكونة للمؤ ر من اسسفم التي يوجد ليفا أدجام تداو جيدة تديل ت ت
ممثلة لدركة السو .
أنواع المؤشرات إستنادا إلى عملية توزين األسهم المكونة للمؤشر

المؤ رات ات اسوزان المتساوية ) : (Equally- Weighted Indexوهي المؤ رات التي تكون اسسفم
المكونة للمؤ ر ات أوزان متساوية وتالتالي ففي متنية لى فكرة قيام المستثمر تإستثمار متلغ معين أو
نستة معينة في ك سفم تغ النظر ن قيمتر السوقية .
المؤ رات الموازنة تأسعار اسسفم المكونة لفا) (Price- Weighted Indexوهنا يتم استثمار
دد أسفم معين من ك سفم مكون للمؤ ر وتالتالي فإن ال ن يددد اسهمية النستية لك سفم في
المؤ ر يعتمد لى السعر السوقي لك سفم .
المؤ رات الموازنة تالقيمة السوقية لاسفم المكونة لفا)(Market Capitalization Weighted Index
وهنا تقوم فكرة المؤ ر لى استثمار متلغ في ك سفم يعتمد لى القيمة السوقية لر والتي تعر
اسسفم الم درة مضروتا تالسعر السوقي للسفم .

تعدد

طريقة حساب المؤشر:
مؤ ر الطراوم  30هو تارة ن القيمة المرجدة للتداو  .يتم دساب المؤ ر من  30ركة والتى تمث
ال ركات االكثر سيولة فى السو .
يتم وضا  %10كدد اق ى لضمان تمثي اكتر قدر من ال ركات ال غيرة فى دساب المؤ ر  .لدى سو
الطراوم ليورا المالية  3مؤ رات أطرى تضم اكتر  30ركة فى ك قااع ،ه ه المؤ رات هى مؤ ر
التنوك واالستثمار ،مؤ ر ال نا ة ،ومؤ ر الطدمات والتأمين .ك ه ه المؤ رات تستطدم القيمة المرجدة
وهى ن ئ اريقة دساب مؤ ر الطراوم .30
كانت القيمة االتتدائية لدساب المؤ ر  100نقاة وفى االو من فر يونيو تم تعدي القيمة الى 1000
نقاة.
معادلة المؤشر
:
30
Σ Pit Qit Fit Cit
i=1
= Index tــــــــــــX 1000
Divisor adj
حيث ان :
Index t
قيمة المؤ ر فى اليوم
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t:اسعار اغي ركات المؤ ر فى اليوم
Qit
t:اجمالى دد اسفم ركات المؤ ر فى اليوم
 :Citمعام الدد االق ى للورقة المالية فى اليوم t
:معام التعويم الدر ( نستة مئوية من دد االسفم المتداولة الى اجمالى رأئ
Divisor adj
:معام قسمة المؤ ر
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يتم حساب معامل التعويم الحر والقيمة المرجحة كل ثالثة شهور (ربع سنوية) بنهاية شهر مارس  ،يونيو،
سبتمبر  ،ديسمبر .بينما يتم إعادة تعيين شركات المؤشر فى بداية شهر يوليو من كل عام .ويتم اختيار العينة
بناءا ً على معايير تتضمن كل من رأس المال السوقى ،سيولة الورقة المالية ،معدل العائد على السهم

