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تقدمي...

عند الدخول إلى عالم جديد ال بد من اإلطالع على مجريات وخبايا هذا
العالم وطبيعته والقوانني املنظمة له والسائدة فيه ،وذلك حتى نمتكن من
التعاملمعهبشكلسلمي،وهذامايحدثبالضبطعندالرغبةفيدخولعالم
االستثمار في األوراق املالية .فاالستثمار في األوراق املالية له مبادئ وأسس
وآليات خاصة به يمت التعامل بها ضمن إطار حتدده قوانني وتشريعات معينة.
ومنهذااملنطلقفإنهذاالكتيبيهدفإلىمساعدتكعزيزياملستثمر
علىفهممجرياتعالماالستثمارفياألوراقاملاليةوتمنيةالوعياالستثماري
لديك ،وذلك عن طريق شرح أساسيات االستثمار فيها وأنواعه واألدوات
واملفاهمي املرتبطة به.
ويأتيإصدارهذاالكتيبضمنإطارحرصناعلىتوعيةوتثقيفاملستثمرين
بجميعفئاتهم،وخاصةصغاراملستثمرين،بحيثيكونالواحدمنهمقادراً
على إتخاذ قراره االستثماري بشكل سلمي ،وذلك من منطلق أن املستثمر
الواعيهواألساسلنجاحسوقاألوراقاملاليةبشكلخاصوعمليةاالستثمار
بشكل عام.
وعليه يسرنا أن نضع بني يديك هذا الكتيب التوعوي الذي يوضح جانبا
كبيرا من أساسيات االستثمار في األوراق املالية.
مع حتيات
الهيئة العامة لسوق املال
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تعريف االستثمار

تعددتتعاريفاالستثمارولكنكلهاتشيرفينهايةاملطاف
إلى هدف واحد ميكن تلخيصه في الرغبة في تمنية رأس املال
وتكوين الثروة .ولذلك يبقى لالستثمار دوراًهاما وحيويا في
عملية تطوير املجمتعات واإلرتقاء مبستوى معيشة أفرادها.
فكلمنايسعىلتأمنيمستقبلهومستقبلأوالدهبثروةحتققله
اإلستقرار املادي في املعيشة.
فاقتصاديايع ّرفاالستثمارعلىأنهتوظيفاملوجوداتاملادية
للمساهمةفيإيجادطاقةإنتاجيةجديدة،أوتوسيعطاقةإنتاجية
موجودة.
وأماماليافهوالتعاملباألموالللحصولعلىأرباحتعوضعن
القميةاحلاليةلألموالاملستثمرةوعنعواملاملخاطرةاملختلفة.
وبشكلعامميكنتعريفاالستثمارعلىأنهعمليةتشغيلأو
توظيفماميلكهالشخصأواملؤسسةمننقودأوممتلكاتغير
نقدية لغرض احلصول على عائد مادي على هيئة إيرادات أو
دخل أضافي في املستقبل.
وهناكأوجهعديدةلالستثماروتصنفحسباملجاالتاملتاحة،
فهناكاالستثمارالصناعيواالستثمارالعقاريواالستثمارفي
األوراقاملالية(والذيهواحملوراألساسيلهذاالكتيب)وأنواع
أخرى كثيرة .ويبقى القرار لدى الفرد وقدراته املالية في حتديد
نوعية االستثمار الذي ميكن أن يقوم به.
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االستثمار في األوراق املالية

يعتبر االستثمار في األوراق املالية من أكثر أنواع االستثمار شيوع ًا بني سكان العالم ،وذلك
نظرا لسهولة الدخول فيه وبساطة اإلجراءات اخلاصة به ،حيث أنه ال يتطلب رأسمال كبير
أو يحتاج إلى بذل جهود كثيرة ،فحتى جزء من الراتب الشهري يكفي للبدء به واالسمترار
فيه ،كما ميكن القيام به حالي ًا من أي مكان وفي أي زمان ،وبذلك يفضله عددا كبيرا من
الناس .وباإلضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من االستثمار يعتبر حتديا ألنواع االستثمارات
األخرى ،فقد يكون أكثرها ربح ًا و أكثرها إرضاء للمستثمرين.
وعادةمايكوناالستثمارفياألوراقاملاليةمحفوفامبخاطرسرعةتغيرأسعارهابنياالرتفاع
واالنخفاض،وهذامرتبطبشكلكبيربأداءالشركةواالقتصادبوجهخاص،فإحمتالالربحأو
اخلسارةواردفيأيحلظة،فلذلكينبغيأنيكونلدىاملستثمراملعرفةالكافيةبكيفيةالتعامل
في األوراق املالية واإلملام التام بالعوامل املؤثرة فيها ،وعادة ما ينصح بتكوين محفظة مالية
لتقليل نسبة املخاطرة .فهناك عدد من األساسيات واملبادئ اخلاصة باالستثمار في األوراق
املالية تختلف عن تلك املوجودة في األنواع األخرى من االستثمار ،والتي ينصح بإتباعها.
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طرق االستثمار في األوراق املالية

هناك طريقتان معروفتان يمت من خاللهما االستثمار في األوراق املالية ،وهما :االكتتاب في
األوراقاملاليةالتييمتإصدارهافيالسوقاألولية،وتعدأسهلالطريقتنيوقدتكونأربحهما،
حيثيستفيداملستثمرمنالفارقبنيسعراإلكتتابوسعرالتداولبعداإلدراجفيسوقاألوراق
املالية.
وأما الطريقة األخرى فهي شراء وبيع األوراق املالية املتداولة في السوق الثانوية بهدف
احلصولعلىعوائدنقديةأورأسماليةتزيدمنرأسمالاملستثمر،وذلكمنخاللتوزيعات
أرباح الشركات التي مت االستثمار فيها أو بعد بيع األوراق املالية عند إرتفاع أسعارها.
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أساليب االستثمار

قبلالدخولإلىعالماالستثمارفيسوقاألوراقاملاليةيجبحتديدالتوجه
االستثماري،فهلهوانتظارأرباحآخرالسنةكدخلسنويأوالرغبةفيحتقيق
ربحسريعفيوقتقصير.وفيضوءذلكيتحدداألسلوباالستثماريالذي
يسلكه كل منا ،فهناك نوعان من أساليب االستثمار في سوق األوراق املالية
وهما:
االستثمار طويل األجل (: )Long Term Investment

وهو شراء أوراق مالية طويلة األجل واالحتفاظ بها بهدف احلصول على
عوائدسنويةتعتبركمصدردخلسنويبالنسبةللمستثمر،وهوماينصحبه
لتفاديمخاطرتقلباتاألسعار.وعادةمايتبعهذااألسلوباألشخاصالذين
يرغبون في تأمني دخل لهم وقت التقاعد.
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االستثمار قصير األجل (: )Short Term Investment

وهو شراء أوراق مالية قصيرة أو طويلة األجل بهدف بيعها مباشرة عند ارتفاع أسعارها
لتحقيقأرباح،وهذهاألرباحتسمىأرباح ًارأسمالية(،)CapitalGainsكمايطلقعلىهذا
األسلوب املضاربة.
وهذااليعنيأنهيجبااللتزامبأسلوبواحدفقط،فميكنالتحولمناالستثمارطويلاألجل
إلى القصير األجل لغرض االستفادة من ارتفاع أسعار األوراق املالية التي مت شراؤها إذا حدث
ارتفاعجيدفيأسعارها.كماميكنالتحولمناالستثمارقصيراألجلإلىالطويلاألجللغرض
احلفاظ على االستثمارات فميا لو شهدت األسعار انخفاضا ملحوظا.
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أسس االستثمار السلمي

هناك عددا من األسس العلمية السلمية التي
يجب إتباعها عند االستثمار في األوراق املالية،
حيث أن إتباعها يسهم بشكل كبير في جعل
االستثمار سلمي ًا وبعيداً بقدر اإلمكان عن
مخاطر تغير األسعار ،كما يسهم في تعزيز
قدرة املستثمر على بناء القرار االستثماري
السلمي ،ومن هذه األسس:
 lالتفكيردائماباستثماراملدخراتوعدماللجوءإلىاإلقتراضأوالرهن،حيثأنذلكيجعل
املستثمر قادراً على حتمل تبعات األزمات التي قد حتدث في السوق.
 lحساب النسبة املتوقعة لالستثمار بشكل دوري.
 lعدم استثمار مبالغ كبيرة في األسهم دفعة واحدة وفي توقيت واحد.
 lاالستثماربطريقةدوريةأوبشكلتدريجيعبردفعاتمنتظمةوموزعةعلىفتراتطويلة.
 lتكوينمحفظةاستثماريةوتنويعهابحيثتشملمختلفالقطاعاتاملدرجةفيسوقاألوراق
املالية،وذلكلتجنبأيظروفقدتؤثرفيبعضالنشاطاتاالقتصادية.كمايجباالنتباه
يصعب من إدارتها أو تدبيرها بشكل محكم.
إلى أن املبالغة في تنويع احملفظة االستثمارية ّ
 lجتنباملضاربةبقدراإلمكانوالتفكيرفيجعلجزءاًكبيراًمناالستثماراتللمدىالبعيد.
 lاملتابعة املسمترة ملجريات احمليط االقتصادي وخاصة األخبار املتعلقة بسوق األوراق املالية
والشركات املدرجة فيها.
 lمتابعة أداء و أخبار الشركات التي مت االستثمار فيها أو هناك نية لالستثمار فيها.
 lمتابعة االستثمارات في سوق األوراق املالية بصفة دورية.
 lالتحلي بالصبر دائما عند التعامل في سوق األوراق املالية وعدم التسرع في إصدار القرار.
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l

احلذر من الشائعات أو الوعود بعوائد كبيرة إلنها عادة ما تكون مصحوبة مبخاطر
عالية جدا.

خطوات االستثمار في سوق األوراق املالية

لضمان نسبة كبيرة من جناح عملية االستثمار في سوق األوراق املالية فإن هناك خطوات
أساسيةيجبعلىاملستثمرإتباعهاوتأتيضمنمرحلتني،حيثتشملاملرحلةاألولىاخلطوات
التي ينبغي القيام بها قبل إتخاذ القرار باالستثمار ،وهي كالتالي:
l

العملعلىتكوينخلفيةكاملةعنعملياتاألسواقاملالية،حتىيتسنىفهمآلية
عمل أسواق األوراق املالية وكيفية التعامل مع معطياتها.

l

اإلطالع على كافة القوانني واللوائح املنظمة لعمل السوق.

l

حتديدالتوجهاالستثماريحسبالفتراتالزمنية(طويلاألجلأوقصيراألجل).

l

حتديد فميا إذا كان لدينا االستعداد للمخاطرة ولدينا القدرة على مواجهة أية
أزمات.

l

اإلطالععلىالبياناتاملاليةالتيتصدرهاالشركاتاملدرجةأوسوقاألوراقاملالية،
فهذا يساعد كثيرا في إختيار الشركات املناسبة.

l

إستشارة من لهم القدرة على فهم وحتليل البيانات املالية إذا لم تكن لدينا القدرة
على فهمها.

l

دراسة وحتديد البدائل والفرص االستثمارية املتاحة األخرى.

وتشمل املرحلة الثانية اخلطوات التي ينبغي القيام بهابعداتخاذالقرار باالستثمار في سوق
األوراق املالية ،والتي تمتثل في التالي:
l
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احلصولعلىرقممساهممنشركةمسقطلإليداعوتسجيلاألوراقاملالية،حيث
أن جميع االستثمارات سوف تكون مسجلة حتت هذا الرقم.
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l

إختيارالوقتاملناسبللدخولفيالسوق،وجتنبالدخولفياألوقاتالتيتشهدفيه
السوق ارتفاعا غير مبرر.

l

إختيار الشركة املناسبة لالستثمار بها.

l

حتديد كمية األسهم التي سوف يمت شراؤها و السعر املناسب لها.

l

إختيار الوسيط الذي سوف يقوم بإدارة وتنفيذ العمليات االستثمارية.

l

فتح حساب لدى الوسيط.

l

طلبتفويضالشراءأواتفاقيةأوعقدإدارةاالستثمارمنالوسيطوأيمستندات
أخرى ذات صلة .مع احلرص على اإلطالع عليها بدقة وعناية قبل التوقيع عليها،
واالحتفاظ بنسخ منها بعد التوقيع عليها.

l

السؤالعنجميعالتكاليفالالزمةلتنفيذعملياتكاالستثماريةمثل(:عموالت
الوسيط ،عمولة إدارة احملفظة).
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l

حتويل املبالغ املراد استثمارها إلى حساب الوسيط.

l

إعطاء األمر للوسيط بتنفيذ عمليات الشراء.

كيفية حترير تفاويض الشراء أو البيع

عند حترير تفويض الشراء أو البيع وقبل إعطاءه للوسيط
فمن الضروري التأكد من البيانات التالية:
 lاالسم بالكامل.
 lالرقم املوحد للمساهم.
 lفترة صالحية التفويض.
 lطريقة التفويض :خطي أو هاتفي أو شفهي.
 lنوع التفويض :شراء أو بيع.
 lأسم الورقة املالية.
 lالكمية التي ترغب بشرئها أو بيعها.
 lنوع األمر :أمر بسعر السوق أو أمر بسعر محدد
أو أمر مقيد بحد سعري.
 lأية تعلميات موجهة إلى الوسيط.
 lأية مالحظات مضمنة في التفويض.
وميكن حترير تفويض الشراء أو البيع وفقا للتالي:
 lأمر بسعر السوق :وهو أفضل سعر بيع أو شراء يعرض في السوق بالنسبة للورقة املالية
التي يمت اختيارها.
 lأمر بسعر محدد :وفيه يحدد سعر التنفيذ وال ميكن للوسيط أن يتجاوزه عند إمتام أي
عملية شراء أو بيع.
 lأمر مقيد بحد سعري :وفيه يعطي العميل احلرية للوسيط لتنفيذ األمر حسب ما يراه
مناسبا ضمن احلد السعري احملدد له.
كما ميكن حتديد فترة صالحية التفويض على النحو التالي:
 lأمر صالح ملدة يوم واحد :وتنتهي صالحيته بانتهاء جلسات التداول في ذلك اليوم.
 lأمر صالح لتاريخ محدد :وتنتهي صالحيته بانتهاء جلسات التداول في ذلك
14
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التاريخ ،وال يجوز للوسيط جتاوزه.
أمر صالح ملدة سنة :هو أمر صالح ملدة سنة من تاريخ حتريره.

ماذا عليك أن تفعل بعد إنتهاء كل عملية

بعد قيام الوسيط بتنفيذ األمر الذي مت تفويضه له ،فيجب القيام بالتالي:
 lاحلصول على الفاتورة األصلية التي تبني تنفيذ العملية من الوسيط.
 lاحلفاظ على جميع املستندات املتعلقة بالعمليات املنفذة.
 lالتأكدبشكلدوريمنسالمةاألرصدةعنطريقكشفملكيةاملساهممنشركة
مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية.
 lفيحالةوجودأياختالففيأيمناملستنداتذاتالصلةباالستثماراتلدى
الوسيط أو شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية ،يجب إبالغ الوسيط
والتأكد من إجراء التصحيح الالزم.
ما هي حقوقك كمستثمر

مبجرد أن يقوم الشخص بشراء أسهم في أية شركة مدرجة يصبح قانونيا أحد املساهمني
فيها ،وهناك عددا من احلقوق التي كفلها كل من قانون سوق رأس املال وقانون الشركات
التجارية للمساهم في شركات املساهمة العامة ،ومنها:
 lحضور اجلمعيات العامة للشركة واالقتراع والتصويت فيها.
 lاإلطالع على نظام الشركة وميزانيتها وبياناتها املالية وتقارير مجلس إدارتها.
 lمناقشة مجلس إدارة الشركة في البنود الواردة في جدول أعمال اجلمعية العامة.
 lمناقشة مراقب احلسابات أثناء اجلمعية العامة في البنود الواردة في البيانات
املالية.
 lاملطالبة بعقد جمعية عامة أو إدراج إي اقتراح في جدول أعمال اجلمعية العامة.
 lقبض أنصبة األرباح املعلن عنها في اجلمعية العامة.

استثمر بحكمة
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l
l
l
l

l

حق األفضلية في االكتتاب بأسهم جديدة.
االشتراك في توزيع موجودات الشركة عند التصفية.
الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة.
التقدم بطلب إلى الهيئة العامة لسوق املال لوقف قرارات اجلمعية العامة إذا كانت
ليست في صالح الشركة أو تصدر لصالح فئة معينة من املساهمني أو لإلضرار
بهم أو جللب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة ،ويشترط أن متثل أسهم املطالبني
باإليقاف على األقل  % 5من أسهم الشركة.
مراجعةاحملكمةاملختصةللتقدمبطلببطالنأيقراراتخذخاللاجلمعيةالعامة
بصورة مخالفة للقانون أو للنظام األساسي للشركة أو نظامها الداخلي.

املعايير اخلاصة باختيار األسهم

هناك بعض املعايير اخلاصة بإختيار األسهم التي يجب اإلطالع عليها دائما قبل
إتخاذ القرار بشراء سهم أي شركة ،وذلك لضمان العائد على االستثمار ومنها:
 lحجم الشركة.
 lاألداء السنوي و الدوري للشركة.
 lأداء الشركة باملقارنة مع الشركات األخرى في نفس القطاع.
 lكفاءة الشركة اإلنتاجية وقدرتها على املنافسة.
 lأسلوب إدارة الشركة وسمعة اإلدارة.
 lسعر السهم.
 lأرباح كل سهم.
 lنسبة سعر السهم للربح.
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l
l
l

العائد على حقوق امللكية.
معدل دوران سهم الشركة.
مقياس تقلب سعر السهم.

مواجهة أزمات السوق وخسائر األسهم

الينبغياعتبارأزماتالسوقمشكلةيصعبالتعاملمعها،فالسوقمعرضةملواجهةأزمات
ويجب التصرف والتعامل بحكمة وقت حدوث أي أزمة .ويجب إدراك اجلوانب التالية:
 lمخاطرتقلباألسعارمتأصلةفيجميعأسواقاألوراقاملالية،ومناملمكنحدوثهافي
أي وقت.
 lميكنالتحكمفيمستوياتاملخاطرةمنخاللإختيارالسهماملناسبوالتنويعفي
احملفظة االستثمارية.
 lعدمالتسرعفيالبيعإذاتعرضالسوقألزمةحادة،وإستشارةمنلديهماخلبرةفي
التعامل في األسواق املالية.
 lاالستثمارطويلاألجلوالتأنيواالحتفاظباألسهمفيحالةالتراجعامللحوظفي
األسعار قد يكون خير وسيلة للحفاظ على استثماراتك.
 lمن الضروري إدراك أن أسعار األسهم ال ميكن أن تسمتر باإلنخفاض لفترة زمنية
طويلة وال ميكن أن تسمتر باإلرتفاع كذلك.

استثمر بحكمة
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l

l

أحياناقديكونالتراجعامللحوظفيأسعاراألوراقاملاليةغيرمبررا،وخاصةعندما
تكون أرباح الشركات املدرجة مرتفعة واألوضاع االقتصادية سلمية ومتينة.
إذا انخفضت أسعار األسهم مع انخفاض السوق ،فإن ذلك يعتبر مؤشرا طبيعيا.

مؤشرات مالية قد تفيدك

املؤشر

استخدام املؤشر

طريقة حساب املؤشر

معدل دوران السهم

يقيس متوسط عدد مرات تداول
السهم في فترة معينة

عدد األسهم التي مت تداولها في تلك الفترة

عائد السهم الواحد

يقيس نصيب السهم الواحد من األرباح
بعد اقتطاع الضرائب

عدد األسهم املكتتب بها

ريع السهم

يقيس نسبة األرباح التي يحصل عليها
السهم إلى سعر شراء السهم

نصيب السهم من األرباح النقدية املوزعة

العائد على االستثمار

يقيس نسبة صافي األرباح بعد الضرائب
إلى مجموع موجودات الشركة ،ويبني
كفاءة التشغيل في إدارة الشركة

العائدعلى حقوق
املساهمني

يقيس نسبة صافي األرباح بعد الضرائب
إلى حقوق املساهمني ،ويبني العائد
الذي سوف يجنيه املستثمر

العائد على حقوق
امللكية

يقيس نسبة مدى اعمتاد الشركة على
حقوق املساهمني كمصدر لمتويل
استثمارات الشركة .وتعتبر أي نسبة
أعلى من  %15جيدة جدا.

عدد األسهم املكتتب بها في نهاية الفترة

صافي األرباح بعد الضرائب

سعر شراء السهم
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صافي األرباح بعد الضرائب
مجموع موجودات الشركة

صافي األرباح بعد الضرائب
مجموع حقوق املساهمني
حقوق املساهمني
مجموع موجودات الشركة

هناك بعض املؤشرات املالية التي تستخدم لقياس أداء الورقة املالية والقمية العادلة لها
وميكناإلعمتادعليهابشكلكبيرفيعمليةاختيارالشركاتاملناسبةلالستثمار،كماأنهذه
املؤشرات تساعد كثيرا في عملية إتخاذ القرار االستثماري السلمي ،ومن هذه املؤشرات:
مصطلحات ومفاهمي

هناك عددا كبيرا من املصطلحات واملفاهمي اخلاصة بسوق األوراق املالية ،والتي يجب
اإلطالععليهاوفهمهابشكلجيد،حيثأنذلكيساعدكثيرافيعمليةاتخاذالقراراالستثماري
بشكل سلمي ،كما قد يزيل اإلبهام والغموض عن بعض اجلوانب املتعلقة بالسوق وخاصة عند
اإلطالع على التقارير املالية ،وفميا يلي نورد بعض املصطلحات الشائعة ،وهي كالتالي:
l

l

l

l

l

قانون سوق رأس املال (  : ) Capital Market Lawالقانون الذي ينظم
سوق األوراق املالية في السلطنة ،ومبقتضاه مت فصل الدور التشريعي والرقابي
الذي اسند إلى الهيئة العامة لسوق املال عن الدور التنفيذي الذي اسند إلى سوق
مسقط لألوراق املالية.
الهيئة العامة لسوق املال (  : ) Capital Market Authorityهي
جهةحكوميةتشريعيةورقابيةوتنظمييةتتولىمهمةاإلشرافعلىقطاعيسوق
رأس املال والتأمني في السلطنة .مت إنشاءها مبوجب املرسوم السلطاني السامي
رقم  98/80الصادر بتاريخ  9نوفمبر  ،1998وتمتتع بالشخصية االعتبارية
وباالستقالل املالي واإلداري ويرأس مجلس إداراتها وزير التجارة والصناعة.
سوق األوراق املالية (  : ) Securities Marketهي املكان الذي يمت فيه
تداولاألوراقاملاليةمنأسهموسنداتعنطريقشركاتالوساطة.ومبعنىآخر
املكان الذي يجمتع فيه مشتري وبائعي األوراق املالية.
السوق األولية (  : ) Primary Marketهي السوق التي يمت فيها إصدار األوراق
املالية وطرحها لعامة اجلمهور سواء ألول مره أو عند زيـــــادة راس مـــال الشركة .و
فيها تنشأ عالقة مباشرة بني مصدر الورقة املالية و املكتتب (املستثمر).
االكتتاب العام (  : ) Public Subscriptionهو دعوة عامة اجلمهور
استثمر بحكمة
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لإلكتتابفيأسهمشركةمساهمةعامةقيدالتأسيسأوعندزيادةرأسمالشركة
قائمة وفقا للشروط واألحكام الواردة بنشرة اإلصدار املعمتدة من الهيئة العامة
لسوق املال .أو مبعنى آخر طرح األوراق املالية لإلكتتاب من قبل عامة اجلمهور.

20

l

اإلكتتاب اخلاص (  : ) Private Subscriptionهو دعوة موجهة إلى فئة
معينةأوأشخاصمعيننيلالكتتابفيأسهمشركةمساهمةعامةأوعندزيادةرأسمال
شركة قائمة وفقا للشروط واملتطلبات التي حتددها الهيئة العامة لسوق املال.

l

السوق الثانوية (  : ) Secondary Marketهي السوق التي جتري فيها
عمليات شراء األوراق املالية وبيعها مباشرة أو بالوساطة وتبادل وانتقال ملكيتها
في القاعة أو في مكاتب الوسطاء أو في مكاتب السوق.

l

السوق النظامية (  : ) Regular Marketويمت من خاللها تنظمي التعامل في
القاعة باسهم شركات حتكمها شروط إدراج خاصة بها.

l

السوق املوازية (  : ) Parallel Marketويمت من خاللها تنظمي التعامل في
القاعة باسهم شركات حتكمها شروط إدراج خاصة بها.

l

السوق الثالثة (  : ) Third Marketيمت من خاللها تنظمي التعامل في القاعة
بأسهمشركاتحتكمهاشروطإدراجخاصةبها،كمايمتمنخاللهاتنظميعمليات
التحويل العائلية واإلرثية التي تمت خارج القاعة.

l

األوراق املالية (  : ) Securitiesهي أصول ميتلكها املستثمر ومتثل جزءاً من
رأسمالشركةأوجزءامندينعلىشركةأومؤسسةأوحصةفيصندوقاستثماري،
وهيعبارةعناألسهموالسنداتوالوحداتاالستثماريةوغيرها،وعرفهاقانون
سوقرأساملالالعمانيعلىأنهااألسهموالسنداتالتيتصدرهاشركاتاملساهمة
والسنداتالتيتصدرهااحلكومةوهيئاتهاالعامةوسنداتاخلزانةوأذوناتهاوأية
أوراق مالية أخرى قابلة للتداول في سوق مسقط لألوراق املالية.

استثمر بحكمة
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l

l

l

l

l

l

l

l

l

أسهم (  : ) Sharesهي حصة في رأس مال شركة مساهمة ،وتكون مقدرة بقمية
معينة،وتعتبرمبثابةسندملكيةيثبتحقمالكهفيرأسمالالشركة،ويعطيهاحلقفي
توزيعاتاألرباحوالتصويتعلىقراراتاجلمعياتالعامةللشركةوغيرهامناحلقوق.
السندات (  : ) Bondsهي ورقة مالية ائمتانية تصدر من قبل الشركات
واحلكومات بهدف االقتراض من املستثمرين ،ولها فترة زمنية محددة يستحق
خاللها حاملها مقدارا معينا من الفائدة تدفعه اجلهة املصدرة .ويعتبر مبثابة
سند دين على الشركة مقابل نسبة فائدة معينة وتتعهد الشركة بسداد قميته في
وقت معني ،وال يعطي مالكه احلق في توزيعات األرباح أو التصويت.
قاعة التداول (  : )Trading Floorاملكان املخصص في مبنى السوق لتنفيذ
عمليات بيع وشراء األوراق املالية.
الوسيط (  : ) Brokerالشركات املرخص لها للقيام بأعمال الوساطة في
السوق.وتقومبعملياتالبيعوالشراءنيابةعناملستثمربعدعقدإتفاقمعهحتدد
فيه شروط البيع والشراء.
املضاربة (  : ) Speculationsعمليات البيع والشراء قصيرة األجل التي يقوم
بها املستثمر بهدف حتقيق الربح السريع.
احملفظة املالية (  : ) Portfolioمتثل مقدار األوراق املالية التي ميلكها
املستثمرفيشركاتمختلفة،وتسجلباسمهفيسجالتاملساهمنيلدىشركة
مسقط لإليداع وتسجيل األوراق املالية.
حساب العهدة (  : ) Trust Accountميثل جميع األوراق املالية التي
ميلكهااملستثمرفيحسابمسجلباسمشركةالوساطة،واليمتتنفيذأيعمليات
فيه إال من خالل نفس شركة الوساطة.
سعر االفتتاح (  : ) Opening Priceهو السعر الناجت عن تطابق أوامر خالل
جلسة ما قبل االفتتاح.
سعر اإلغالق (  : ) Closing Priceهو متوسط سعر األوراق املالية املتداولة
خالليومتداول،ويمتاحتسابهإذاجتاوزمجموعاألوراقاملاليةاملتداولةحداأدنى
يحدده مجلس إدارة السوق .
عينة املؤشر ( : )The Share Price Indexمجموعة من األسهم لشركات
استثمر بحكمة
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l

l

l

مدرجةمنمختلفالقطاعاتتعداألكثرتداوالواألكبرمنحيثالقميةالسوقية،
ومن املفترض أن يعكس التغير في أسعار تلك األسهم اإلجتاه العام السائد في
السوق.
مؤشر سوق مسقط  : )MSM-30( 30 -يعتبر قراءة حلركة عينة
املؤشرالتيمنجانبهاتعكسحركةأداءسوقاألوراقاملاليةعامة.ومنناحيةثانية
ليسبالضرورةأنيعكسالتغيرفياملؤشراجتاهحركةأسعاركافةاألسهماملتداولة،
فقد يكون هناك انخفاض في املؤشر بسبب انخفاض أسهم بعض الشركات في
عينةاملؤشروفينفسالوقتيكونهناكإرتفاعفيأسعارمعظماألسهماملتداولة
األخرى في السوق.
أرباح نقدية موزعة ( : )Cash Dividendsوهي األرباح املخصصة للتوزيع
علىاملساهمنينقداً بصورةسنويةأودوريةبناءعلىالنظامالذيتتبعهالشركة.
وتتولىشركةمسقطلإليداعوتسجيلاألوراقاملاليةعمليةتوزيعاألرباحالنقدية
ملعظم الشركات املدرجة في سوق مسقط لألوراق املالية ،وحتويلها إلكترونيا إلى
احلسابات املصرفية للمساهمني.
أسهم مجانية ( : )Bonus Sharesوهي األسهم التي متنح ملساهمي الشركة
دونمقابلبهدفزيادةرأسمالالشركةومتنحعوضاعنتوزيعاتاألرباحالنقدية
بهدفتعزيزاملركزاملاليللشركة،وفيالعادةمتنحهذهاألسهممناإلحتياطيات
اإلختيارية واألرباح املرحلة لدى الشركة.

الهيئة العامة لسوق املال
دائرة التوعية واإلعالم
ص.ب  3359 :الرمز البريدي  112 :روي
هاتف 24823113 :
فاكس 24817471 :
البريد اإللكتروني
info@cma.gov.om
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