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 البورصات العربية 
 أوال: تطور فعالية األسواق المالية 

أكثر الدول العربية أسواقا مالية وأخذت ىذه المؤسسات بالتنامي واالنفتاح لقد أنشأت 

والتعاون فيما بينيا ومع المؤسسات المالية الدولية تستفيد من تجارتيا وتحاول تجنب 

األزمات التي يمكن أن تتعرض ليا ىذه األسواق, إضافة إلى ذلك فقد حدثت بعض 

الية العربية بيدف رفع فعالية وكفاءة ىذه التحسينات اليامة عمى عمل األسواق الم

 األسواق وأىم ىذه التحسينات:

تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح والدقة في التعامل بحيث ال يستطيع الزبون أو  1-

الوسيط تنفيذ أوامر البيع والشراء إال حسب نشرة األسعار وحركة البيع والشراء كما ال 

امية باالتفاق مع بعض زمبلئو ألن أنظمة يستطيع الوسيط إنجاز عمميات غير نظ

 الرقابة أصبحت قادرة عمى ضبط أساليب الغش ومراقبتيا.

الكويت  –أدخمت عممية المضاربة عبر االنترنت في بعض البورصات )السعودية  2-

قطر( بحيث أصبح بمقدور المضارب العربي ممارسة ىذا النشاط في البورصة  –

 األسواق األجنبية.الوطنية بدال من ممارستو في 

أنشأت بعض البورصات العربية مراكز إيداع وحفظ مركزي تتميز بالكفاءة بيدف  3-

تسجيل ونقل الممكية وتسوية قيم األوراق بين المتعاممين وتعبر مراكز اإليداع ميمة 

 في البورصة ألنيا تقوم بعمميات المقاصة والتسوية.

 اإلصبلحات التي قامت بيا أكثر الدول. ازدياد عدد الشركات المدرجة وذلك بسبب 4-
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حاولت وتحاول بعض البورصات تحديث مؤسسات الوساطة وتطوير مينة إدارة  5-

المحافظ االستثمارية لمغير وتحديد معايير السموك الميني وتحديد أسس العمل 

لمؤسسات الوساطة وفرض الغرامات والعقوبات عمى كل من يخالف تمك األسس ألن 

قل إلى المضاربين تاء وتنأكثر االنحرافات في األسواق العالمية تبدأ من الوسط

دارات الشركات المساىمة التي تدعم تمك التوجيات فتؤدي في النياية لؤلزمات في  وا 

 األسواق المالية.

 –شيرية  –أسبوعية  –التزمت أكثر البورصات العربية بإصدار نشرات )يومية  6-

كما سنوية( تتضمن كافة المعمومات عن حجم السوق والتداول ومؤشرات األسعار, 

وتعطي إدارات البورصات العربية معمومات لمصحافة اليومية عن حركة وحجم 

 التداول بحيث أصبحت المعمومات متاحة لمجميع وبدون تكمفة.

 ثانيا: خصائص األسواق المالية العربية 
انخفاض حجم السوق ونشاطيا مقارنة مع حجم الناتج في الدول العربية, ويعود سبب 

مرين عمى نمط شركات األشخاص, حيث يفضل القسم األعظم ذلك العتماد المستث
دارتيا بشكل مباشر, في حين يتطمب تأسيس شركات  منيم تأسيس شركات سريعة وا 

فقط لمييئة العامة  قمساىمة فترة أطول وتدخل جميع المساىمين في اإلدارة حيث يح
 لممساىمين انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة ومراقبة عمميم.

 صندوق النقد العربي ثالثا: مؤشر
ألنو  نظرايعتبر صندوق النقد العربي أحد أىم المؤسسات المالية والنقدية العربية 

المؤسسة الوحيدة التي تعنى بشؤون المال والنقد وتمثل الدول العربية في المحافل 
الدولية وتسعى لنقل تجارب اآلخرين في ىذا المجال كما ويساعد الصندوق الدول 
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اإلقراض والخبرات وقد ركز اىتمامو في السنوات األخيرة عمى مساعدة العربية في 
األسواق المالية العربية فأنشأ قاعدة بيانات ليذه األسواق شكمت مصدرا ىاما 

 لممعمومات لكل الدول العربية والعالم.
وكان مقره أبو ظبي مدينة المال والتجارة وييدف  1975تأسس الصندوق عام 
 لتحقيق األىداف التالية: 

 .تصحيح االختبلل في ميزان المدفوعات لمدول العربية 

  تحقيق االستقرار في أسعار الصرف لمدول العربية وتحقيق قابمية التحويل
زالة كافة القيود عمى حركة المدفوعات.  لمعمبلت العربية وا 

 التعاون النقدي بين الدول العربية بحيث يساعد ذلك عمى  دعم كافة أشكال
 زيادة معدالت النمو االقتصادي.

  تقديم النصح والمشورة لكل الدول العربية فيما يتعمق بالمال والنقد وأسعار
 الصرف والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

 .تطوير األسواق المالية والعربية 

 قد عربية )الدينار العربي الحسابي( وتييئة دراسة إمكانية إنشاء وحدة ن
 الظروف إلنشاء ىذه العممة بحيث تصبح قابمة لمتداول.

وفي إطار تطوير األسواق المالية العربية فقد أنشأ الصندوق مؤشرا لؤلسواق المالية 
سوقا عربيا ويجري قياس أحوال ىذه األسواق وقد حقق  12العربية حيث أخذ المؤشر 

 وبة حيث نقارن النسب مع النسب العالمية. األىداف المطم
=المركب الصيغة العامة لممؤشر

  

  
       

 .  1المؤشر المركب عن الفترة  XLحيث: 

MI .القيمة السوقية لؤلسيم عند فترة القياس 

BI  .القيمة السوقية لمسيم عند فترة األساس 
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 مفيوم االستثمار في األصول المالية:

مفيوم االستثمار كثيرًا في السنوات األخيرة حيث أقامت أكثر الدول  لقد تطور
النامية أسواقًا مالية األمر الذي شجع عمى تشكيل رساميل وطنية لممضاربة في 
البورصة وشجع أيضًا المضاربين األجانب لمدخول إلى البورصات في ىذه 

ال قد دفع الدول, كما وأن تعاظم األرباح نتيجة المضاربة في أسواق الم
المضاربين لمضغط عمى حكومات الدول المتقدمة وعمى منظمة التجارة العالمية 
لتخفيف القيود المفروضة عمى حركة البورصات وفتح أسواق البورصة أمام 

 المستثمرين األجانب.

ن يوظف ما أيحتاج المستثمر في األوراق المالية لمخبرة والميارة لكي يستطيع 
في األصول الرابحة واآلمنة, لذلك يعرف أحد المستثمرين  يتوفر لديو من أموال

 االستثمار بقولو:

ىو القدرة عمى التنبؤ بالمستقبل استنادًا لتحركات أسعار األسيم والسندات 
وعنصري العرض والطمب بيدف شراء األصول المالية الرابحة واآلمنة والتي تدر 

 دخبًل مستقرًا خبلل الفترات القادمة.

 من ىذا التعريف يمكن تحديد خصائص االستثمار المالي بما يمي: وانطالقا  

   توفر اإلمكانيات المادية والمالية البلزمة لتمكن المستثمر من شراء األصول المالية
 والمضاربة بيا بيدف الحصول عمى العائد.

   أو عدة أصول أو « أسيم » تجمع المضاربة في األسواق المالية بين شراء أصل معين
 يام بتنويع المحفظة التي يرغب المستثمر بتكوينيا.الق

   الحصول عمى العائد وغالبًا ما يسعى المستثمر في األصول المالية لممضاربة في
األصول التي تدّر دخبًل ويمكن أن ترتفع أسعارىا بآن واحد لكي يحقق ىدفو في 

 المضاربة.
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  ة المصير أو األصول التي المضاربة في األصول اآلمنة واالبتعاد عن األصول مجيول
 تمتمكيا الشركات الحديثة ألنيا تكون عرضة لممخاطر.

 أما المستثمر في األوراق المالية فينبغي عميو دراسة الظروف والعوامل التالية:

   دراسة الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتعرف عمى ىذه
مباشرة عمى ؤثر يالعوامل ىذه األوضاع بشكل جيد ألن أي عامل من 

 األسعار في البورصة.

   دراسة أوضاع الشركات التي سيضارب بأسيميا وىل لدييا خطط مستقبمية
 وما ىو تأثير ىذه الخطط عمى ربحية الشركة.

   دراسة حركات األسعار لؤلسيم خبلل فترة زمنية طويمة بيدف رسم توجو
 حاليا.لو بقيت الظروف عمى  مستقبمي والتنبؤ بما سيكون عميو الوضع

  دراسة العرض والطمب وحركة االستثمار والمستثمرين وأين يتوجو 
المستثمرون وما ىي الكميات المعروضة والمباعة وذلك لتحديد األوراق التي 

 يمكن المضاربة بيا.

   التأكد من عنصر المخاطرة ألنو كمما ارتفعت األرباح لسيم ما أو لسند ما
مر يجب أال ييتم بالربح عمى حساب كمما ازدادت درجة المخاطر, فالمستث

 .عنصر المخاطرة وأيضًا أال يبالغ في درجة األمان فبل يحقق األرباح

 أىداف االستثمار في األوراق المالية: -ثانيا  

نتاج المادي أو الخدمي أو كان ي مستثمر سواًء كان في حقل اإلأيسعى 
لكافة األنشطة  مضاربًا في سوق المال إلى الربح ألن الربح أصبح محركاً 

االقتصادية في الوقت الحاضر فالربح ىو أحد المحددات اليامة لبلستثمار 
بالنسبة لممشروع الواحد خبلل أي فترة من الزمن ويعتبر الربح مؤشرًا في تقدير 

 الطمب عمى منتجات المشروع.
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يسعى كل مستثمر في األسواق المالية ميما كان حجم عممو وميما تعددت و 
 يمو واألصول التي سيضارب بيا لتحقيق األىداف التالية:مصادر تمو 

   زيادة حجم األرباح وذلك عن طريق المضاربة باألصول التي ترتفع درجة
 .مخاطرىا

  .تنمية محفظة األوراق المالية 

   زيادة حجم المبلءة المالية:حيث المبلءة المالية تعني ما يمتمكو المستثمر
 يارات وشقق سكنية وغيرىا.من أصول مالية وأراض ومباٍن وس

  .التأثير عمى مجريات األحداث في اجتماعات الجمعية العمومية لمشركة 

  .رفع مكانة السوق المالي وتحسين سمعتو 

  :المخاطرة  إن مقولة الربحية زيادة حجم األمان وتخفيف حجم المخاطر =
و أسيم لى األإيعني أن يتوجو المضارب  الذلك ىي مقولة موضوعية,لكن 

 اآلخرونيقدم عمييا  السندات ذات المخاطرة المرتفعة أو المضاربة بأصول ال
 فإذا حدثت المخاطر يتعرض المضارب لئلفبلس مباشرة".

 العناصر المؤثرة في تحديد أسعار األسيم: :ثالثا  

لكي يستطيع المضارب الدخول إلى األسواق المالية والمضاربة باألسيم 
المعمومات واإلحصاءات حول أسعار وتطورات ىذه  والسندات يحتاج لمعديد من

 األسيم والتعرف عمى السياسة االقتصادية التي تتبعيا الحكومة.

جراءات سوق نضعيا بالتوالي:  لدينا عوامل وداخميا أيضا  عوامل وا 
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 مؤثرات السياسة االقتصادية العامة: -أوال  

 :اإلجراءاتأىم ىذه 

ويقصد بيا حجم الناتج ونوعية السمع والخدمات  :نتاجية لمدولةالقدرة اإل (1
نتاجية والخبرات والكوادر العاممة في االقتصاد إلوحجم الصادرات والطاقات وا

 الوطني وتوجيات الصناعة الوطنية.

 .العام السابق /العام السابق  - معد النمو االقتصادي: الناتج في ىذا العام (2

ترتفع    يا زيادة في العرضتقابم زيادة في الطمب ال معدل التضخم: (3
 .سعاراأل

 .سرعة التداول النقدي / عرض النقد والسياسات النقدية: الناتج (4

لعامة لمدولة اصدور الموازنة المال ينتظر المراقبون في سوق  نفاق الحكومي:اإل (5
حيث توضح مفردات الموازنة رغبة الحكومة وتوجياتيا  بفارغ الصبر وشدة الحذر

نفاق االستثماري وخاصة وبالتالي كمما زادت الدولة من حجم اإللمعام القادم 
 كمما ساعد ذلك بتنشيط االستثمار. ةساسيمشاريع القاعدة األ

ستراتيجيتياإن خطة الدولة : تنشيط وتشجيع االستثمار (6 في تنشيط  وا 
االستثمار تنجم عن حاجة االقتصاد لمزيد من االستثمارات,لذلك تصدر 

جنبي. جراءات التي تشجع من خبلليا االستثمار المحمي واألمجموعة من اإل
 يجاباً إو الخدمي كمما انعكس ذلك أنتاجي الستثمار اإلاكمما ازدادت حركة 

ذا انخفض حجم إسعار وبالمقابل ألاالبورصة وتحسنت  سعار فيعمى األ
 سيم والسندات.سعار األأاالستثمار يبلحظ تراجع في 

يساىم في تأسيس شركات مساىمة جديدة تزيد من  كما وأن تنشيط االستثمار
صول المالية وتنوعيا وجذب المضاربين لمسوق وتنشيط السوق بشكل ألاعرض 
 عام.
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 الظروف العالمية: :ثانيا  

 نتاج العالمي وذلك استنادًا لؤلنواع التالية:تؤثر بشكل أوسع عمى الطمب واإل

o  واالجتماعية خاصة في األقاليم حاالت الحروب واالضطرابات السياسية
القريبة أو في األقاليم الحساسة وخاصة في الدول المتقدمة ذات التأثير 

 األوسع عمى االقتصاد العالمي.

o  انييار البورصات في دولة من الدول يؤدي إلى تراجع االستثمار في
والسندات  األصول المالية في دول أخرى مما يؤثر سمبًا عمى أسعار األسيم

 توقف المضاربون عن االستثمار.وي

 مالحظة:

أدى إلى انييار األسعار في البورصة  1929إن انييار بورصة نيويورك عام 
 األوربية وحمول الكساد الكبير آنذاك.

أدى انييار البورصات في دول جنوب شرق آسيا إلى الركود  1997وفي عام 
 سباب التالية:في االقتصاد العالمي وذلك لؤل

  سيوي عمى سيا بسبب انخفاض الطمب األأتراجع صادرات العالم نحو
 زمة.ولية والسمع الصناعية نتيجة األالمواد األ

  زمة ديون مؤجمة السداد أخمق  سيا عن سداد ديونيا مماأتوقف دول
 مريكية.وروبية واألومستحقات لمبنوك األ

 روبية و سيوية التي شاركت بيا الشركات األفبلس الشركات األإدى أ
رباحيا أو الشركة المساىمة وتراجع حجم أم مريكية لتأثر الشركة األواأل

 وروبي.وانخفاض الطمب حتى في االقتصاد األ
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  وروبية نتيجة تراجع سيم والسندات في البورصات األسعار األأانخفاض
فبلس عدد كبير من المضاربين في دول جنوب ا  رباح االستثمار المالي و أ

 سيا.أشرق 
 والكساد في االقتصاد العالمي الرواج. 

  األحداث الطارئة التي تصيب القادة والسياسيين عمى رأس عمميم تدفع
 .األفراد لمحذر والترقب

 و شركة:أالظروف الخاصة بكل منشأة : ثالثا  

 تقسم الظروف الخاصة بالشركات لمعوامل التالية:

يتأثر الربح في كل شركة  حجم األرباح التي توزعيا الشركات سنويًا لؤلسيم: (1
نتاج القتصادي وازداد حجم اإلالعام فكمما ازداد معدل النمو ابالوضع االقتصادي 

رباح وبالتالي يحصل األمعدالت الوطني كمما حققت الشركات زيادة في 
مر الذي يدفع المضاربين المساىمون عمى زيادة في عائدات السيم الواحد األ

 فضل.أرباحيا بمعدالت أم التي تزداد سيلزيادة حجم الشراء من األ

 القيمة السوقية. / نسبة التوزيع × االسميةالقيمة  معدل العائد الحقيقي=

=       

    
 =0.33 ×0.35  =11.5 % 

 فضل.أرباح أفالمضارب يشتري السيم الذي ازداد معدل عائداتو ألنو يحقق لو 

المالي والمحاسبي تفرض  اإلفصاحن قواعد إ اإلفصاح المالي والمحاسبي: (2
عمى الشركات المساىمة نشر كافة االحتياطيات المحتجزة وغيرىا من 

خرى الختيار أالمعمومات التي يمكن االعتماد عمييا عند المقارنة بين شركة و 
رغم كل ىذه المعايير والتزم الشركات بيا فإننا , و المضاربة بياأسيم األ

 ومات كاذبة.نبلحظ تبلعب بعض الشركات ونشر معم
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سواق المال لدراسة وضع أالمالي والمحاسبي المضاربين في  اإلفصاحيساعد 
خرى بيدف االختيار والمضاربة فكمما زادت أالشركة المحاسبي ومقارنتيا بشركة 

خفت أفصاح في الشركة كمما ازداد الطمب عمى سيم ىذه الشركة وكمما درجة اإل
ا ابتعد المضاربون عن االتجار حصاءات كممالشركة بعض المعمومات واإل

 بأسيميا.

ستراتيجيتياخطة الشركة  (3 نتاجيا من السمع خطة سنوية إل تحدد كل شركة :وا 
ذا إرباح المتوقعة وحجم الصادرات والخدمات وتتضمن ىذه الخطة معدل األ

 كانت الشركة تتعامل بمنتجات خاصة بالتصدير وحجم القوى العاممة واستناداً 
دفع ي رباح والربح الخاص بكل سيم وىذا ماليذه الخطة يمكن تقدير حجم األ

 سيم ىذه الشركة.أقدام عمى شراء المضاربين لئل

ستراتيجيتياإن خطة الشركة السنوية  لممساىمين وتقوم  إحداثياتالعامة تنشر  وا 
 بتغطية ىذه التطورات في كل شركة مما لخاصة بالبورصةا اإلعبلموسائل 
سيم مام المضاربين لمتعرف عمى وضع كل شركة واختيار األأالمجال يفسح 
 لى معطيات محددة.إ استناداً 

تحالفات الشركة الوطنية مع الشركات األجنبية: إن ظاىرة اندماج الشركات  (4
موال نتاجية مع شركات األإو اندماج شركات أنتاجية مع بعضيا البعض اإل
فقد اتفقت ثبلث شركات  العصر,و شركات الخدمات تشكل سمة من سمات أ
 نظمة المعمومات وىي أتمتة و وروبية تعمل في مجال الحاسوب واألأ

Bullو  الفرنسية TCLكبر تحالف أقامة إلمانية عمى البريطانية وسيمتر األ
 وروبا والعالم.أفي  في مجال الكمبيوتر
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 سياسات البورصة وتوجياتيا: -رابعا  
البيع والتداول لؤلوراق المالية وبالتالي يتوقف  فيي شركات مالية تعمل في مجال

نشاط المضاربين والمستثمرين عمى نشاط البورصة وخططيا وتوجياتيا 
 المستقبمية وذلك استنادًا لئلجراءات التالية:

 السماح بدخول رساميل أجنبية بيدف المضاربة:  (1

حيث  ار,وىذا ما يسمى في عموم البورصات والمال رأس المال الساخن أو الطي
تتطاير ىذه الرساميل من بورصة إلى أخرى وراء األسعار المتصاعدة واألرباح 
المرتفعة التي تحصل عمييا ألن صاحب رأس المال القصير أو المضارب 
األجنبي ال ييتم في السوق المالية الوطنية إال في حاالت الصعود, فقد دخل إلى 

لى اندونيسيا مميار دوالر بي 11.9 حوالي 1995ماليزيا عام  دف المضاربات وا 
لى الفمبين حوالي 11.6 حوالي  لى تايبلند  4.6مميار دوالر وا  مميار دوالر وا 
مميار دوالر وجميعيا توجيت لممضاربة ورفع األسعار وعندما بدأت  9.2حوالي 

 األزمة غادرت ىذه الرساميل فورًا.

ذا سمحت فيي في حين ألمانيا تمنع دخول ىذه الرساميل بيدف المضاربات  وا 
 تحدد طريقة الدخول والخروج لكي ال تحدث األزمات المتوقعة.

 رأس المال الوطني المضارب:  (2

يتوقف حجم رأس المال الوطني المضارب في أسواق المال عمى عدة عوامل 
 أىميا:

  حجم الدخل الوطني وما يخصص منو لبلدخار فكمما ازداد الدخل تزداد
 وبالتالي تزداد األموال المخصصة لممضاربات.القدرة عمى االدخار 

  ت لمداخل. اعبلقة المواطنين بالخارج والقدرة عمى تحويل المدخر 

 .عدد الشركات القائمة في االقتصاد الوطني 
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  عدد المضاربين والمستثمرين وشركات التأمين وشركات استثمار األموال
 وصناديق االستثمار وغيرىا.

  كة المضاربة وقمع المخالفين واستقرار السوق, إن التنظيم واإلدارة وضبط حر
ىذه العوامل تشجع عمى االستقرار وزيادة حجم رأس المال المخصص 

 لممضاربة وبالتالي يؤدي ذلك لتنشيط السوق.

"( إمكانية تسجيل أسيم لشركات أجنبية يؤدي لزيادة عرض األسيم والسندات 3
 وينشط المضاربة ويجذب مستثمرين أجانب.

 مصادر الحصول عمى المعمومات: -ا  خامس
 يستطيع المستثمر الحصول عمى المعمومات من المصادر التالية:

  التقرير السنوي لمشركات أو ما يسمى الميزانية مع التحميل المالي البلزم
 ليا.حيث تصدر كل شركة عدة تقارير سنوية كما يمي:

  السنوي.تقرير سنوي يقدم لمييئة العامة لمشركة خبلل االجتماع 

 .تقارير ربعية تصدرىا الشركات عن نشاطيا 

  تقرير سنوي أو ربعي يقدم إلى إدارة السوق المالية عن عمل الشركة
وتوجياتيا ويتضمن تحميبًل" ماليًا" عن األسيم والديون ومصادر التمويل 

 األخرى.

  كل ما يصدر عن الشركة من معمومات تخص سوق المال واألسيم والتحميل
 ضع الشركة المساىمة.المالي لو 

 .تقارير بيوت السمسرة التي تقدميا لممستثمرين 

  التحميل المالي لممراكز المتخصصة بدراسة كل نشاط صناعي والشركات
 المتواجدة فيو.

 :الصحف والمجبلت المالية المتخصصة 
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 تظير المعمومات في نوعين من الصحف:
 ة تتضمن أسعار الصحف اليومية وتنشر تقارير يومية عن نشاط البورص

االفتتاح وأسعار اإلقفال ومقدار الصعود والشركات التي ارتفعت أسيميا 
والشركات التي انخفضت أسيميا وحجم التعامل والعناصر المفاجئة في 

 حال حدوثيا.

 :المجبلت المتخصصة 
 االختيار: -سادسا  

 المسائل التي يناقشيا المستثمر عند االختيار: -أوال  
األسئمة التي يناقشيا المستثمر قبل شراء كل ورقة أو االختيار ما ىي  سؤال:

 ‼بين ىذه األوراق؟؟
 .األسئمة المتعمقة بحالة االقتصاد العالمي 

 ىي ظروف االقتصاد الوطني وىل الحالة توصف بالرواج أو الركود؟؟ ما 

 ما ىو حجم ميزانية الدولة وما ىو مقدار العجز السنوي في الموازنة؟؟ 

 مة أخرى حول األوضاع االقتصادية العامة.وىناك أسئ 

 :األسئمة المتعمقة بالشركات صاحبة األسيم 

  ىل الصناعة التي تعمل فييا الشركة تخضع لظروف ومتغيرات محمية
 .‼ودولية تؤثر عمييا؟؟

  ما ىي السمع التي تنتجيا الشركة سمعة واحدة أو عدة سمع وما ىو حجم
 ‼الطمب المحمي عمى ىذه السمع؟؟

 ىو حجم المبيعات وىل تتصف بالتقمبات أم أنيا ثابتة؟ ما. 

  ىل عناصر اإلنتاج التي تستخدميا الشركة متوفرة باستمرار أم ىناك ندرة
 .نتيجة لتقمبات المناخ؟
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 الشراء والبدائل الممكنة: -ثانيا  
 لكل نوع من أنواع االستثمار إيجابياتو وسمبياتو كما يمي:

  شركات قديمة:اختيار شركات حديثة أو 

 إن لكل شركة مزايا وعيوب, نقاط قوة وضعف.
وىذا االختيار ىو مغامرة محفوفة بالمخاطر ألن أي حدث لبلقتصاد الوطني سواًء 
كان داخميًا أو خارجيًا سوف يؤدي لزيادة أسعار األسيم بل ربما تنخفض ويخسر ىذا 

 المغامر.
 .اختيار شركة أو عدة شركات في قطاع متكامل 

 تشار: أي أن يقوم المستثمر بشراء أسيم عدة شركات في قطاعات مختمفة االن
 في الصناعة والزراعة والخدمات وغيرىا.

 الشراء والبيع وتسديد العموالت: -سابعا  
بعد أن يكون المستثمر قد تعرف عمى وضع االقتصاد الوطني والقطاع االقتصادي 

ركات األعمال اإلنشائية والبناء والشركات العاممة بو واختار المضاربة في أسيم ش
وحدد بشكل دقيق الشركات التي سيشتري أسيميا وعدد األسيم ينتقل لمخطوات 

 التالية:
  تحديد السمسار الذي سيعتمده لشراء األسيم وعادة ما يكون الوسيط المصرف

التجاري أو أي وسيطًا في البورصة وذلك حسب رغبة المستثمر وعند اختيار 
خذ بعين االعتبار السمعة المالية وزبائن ىذا الوسيط وقدرتو عمى الوسيط يجب األ

 الشراء ومدى مصداقيتو في التعامل ومدى النصائح التي قدميا لآلخرين.

  ثم تأتي خطوة فتح حساب لدى السمسار عن طريق مصرف تجاري ويخول ىذا
 السمسار بتحريك الحساب لتسديد قيمة األوراق التي سيقوم بشرائيا.

 األوامر التي سيحررىا لمسمسار, أمر محدد بالسعر والزمن, أمر مفتوح  يحدد
 وغيرىا من األوامر المعروفة.

  الشراء: يقوم السمسار بشراء األسيم المحددة في أمر الشراء وتسجيميا في
  المقصورة وسجبلت الشركة صاحبة األسيم.


