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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  صفحة  الــمــــــوضــــــــــوع  م
  ١  الفهرس  ١
  ٣  فكرة عامة  ٢
  ٥  اعرف نفسك  ٣
  ٦  عشر نصائح للمبتدئني باألسهم  ٤
  ٩  نصائح للمستثمر اجلديد  ٥
  ١٣  مبادئ وأسرار بيع األسهم يف األسواق السعودية  ٦
  ١٥  ديةقبل البداية اجل  ٧
  ١٦  كيفية تكوين حمفظة متوازنة  ٨
  ١٧  كيف تصبح مضارباً ناجحاً  ٩
  ١٧  استراتيجية املتاجرة  ١٠
  ١٨  خطوات البدء يف جتارة األسهم  ١١
  ٢٣  كيف تدخل يف املضاربة  ١٢
  ٢٤  كيف تبدأ املضاربة على السهم  ١٣
  ٢٤  صفات املستثمرين والتجار الناجحني  ١٤
  ٢٥  – جتربة وخطوات –ناجحاً كيف تكون مضارباً   ١٥
  ٢٧  وقفات مع املضاربة اليومية  ١٦
  ٢٨  تنبيهات للمضاربني  ١٧
  ٢٩  معىن التجميع والتصريف  ١٨
  ٣٠  نظرية التجميع والتصريف  ١٩
  ٣٠  كيف تعرف أن الوضع تصريف أم جتميع  ٢٠
  ٣٠  كيف تعرف الفرق بني التجميع والتصريف  ٢١
  ٣١  لتجميع على سهم معنيملن يريد معرفة التصريف وا  ٢٢
  ٣٢  ما هي نقاط الدعم واملقاومة  ٢٣
  ٣٢  كيفية االستفادة من نقاط الدعم واملقاومة  ٢٤
  ٣٣  السوقية ؟+ الدفترية + ما معىن القيمة االمسية   ٢٥
  ٣٣  ما املقصود بالقيمة االمسية والدفترية ؟  ٢٦
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  ٣٤  مىت يرتفع السهم ومىت ينخفض  ٢٧
  ٣٤  عدم وجود إعالنات معينةكيف تكسب يف ظل   ٢٨
  ٣٤  ملاذا الشركة الفالنية عرضت أسهمها للبيع  ٢٩
  ٣٥  ما هو شريط األسهم  ٣٠
  ٣٦  مواعيد افتتاح السوق  ٣١
  ٣٦  توضيحات التجزئة  ٣٢
  ٣٧  ما هي عملية زيادة رأس املال واآلثار املترتبة على هذه الزيادة يف تقييم األسهم  ٣٣
  ٣٨  ما هو السعر العادل  ٣٤
  ٣٩  فائدة االرتفاع إىل النسبة  ٣٥
  ٣٩  توزيع األرباح  ٣٦
  ٤٠  عمولة الوسيط  ٣٧
  ٤١  حساب سعر االفتتاح  ٣٨
  ٤٢  مرحلة اختاذ القرار  ٣٩
  ٤٣  مرحلة القياس  ٤٠
  ٤٣  فن االرتداد ملن ميلك الكاش وطرق االستفادة منها  ٤١
  ٤٤  فن التخلص من التعليق باألسهم وكيفية التعديل  ٤٢
  ٤٦  تدوير األسهم  ٤٣
  ٤٧  كيف أعرف املدى املضاريب  ٤٤
  ٤٨  كيف حتدد القاع  ٤٥
  ٥٠  اعرف أدواتك  ٤٦
  ٥١  متطلبات بيئة العمل للمضارب اليومي خالل االنترنت  ٤٧
  ٥٢  أنواع األوامر وآلية التنفيذ  ٤٨
  ٥٦  التحليل وأنواعه  ٤٩
  ٥٩  التحليل الفين  ٥٠
  ٥٩   واالستفادة منهاكيف ميكن قراءة الرسوم البيانية  ٥١
  ٦٠  بعض الطرق اخلاطئة اليت يتبعها بعض املتداولني  ٥٢
  ٦١  املصطلحات وبعض التعاريف والعمليات  ٥٣
  ٦٦  احلكم الشرعي يف التعامل باألسهم  ٥٤
٥٥      
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  ي بنك واطلب منهم فتح حساب تداولأببساطة توجه إىل 

وجيب أن يكون لديك حساب جاري يف ...  عبارة عن حمفظة استثماريه وهو باألساس اطلب منهم فتح حساب تداول
حساب تداول ووضع   ريال حسب البنك رسوم فتح١٠٠٠ىل إ ريال ٥٠٠يطلب منك املوظف مبلغ  . البنك نفس

 يام حىت يتم تسجيلأ ٣سهم فعليك االنتظار ملدة باأل ول مره لك للتعاملأذا كانت هذه إو ، الباسوورد واليوزرنيم
 كمستثمر امسك يف مؤسسة النقد

بعد ذلك تقوم بتحويل املبلغ من  سهم مثن تعمل به يف األأبعد ذلك تودع يف حسابك الشخصي املبلغ الذي تريد 
يداع املبلغ تستطيع البدء يف الشراء والبيع عن طريق إيام وأ ٣ـبعد انتهاء ال . ىل حساب تداولإحسابك اجلاري 

  االنترنت
 /http://www.tadawul.com.sa كنك من خالله متابعة السوق هوالذي مي املوقع

   
  مثل
 :  مساء الشركاتأوحتته 
 :  وهي متثل  : ةعمدة وهم السعر والكميأوينقسم حتته عدة  سهمو شراء األأبيع  متت لةخر صفقآوهو ميثل
  .وكميتها سهم اليت مت بيعهاسعر األ

 : ول عملية بيع لبنك أمثال مت فتح السوق وكانت  ، عملية تتم عند افتتاح السوقسعر ل وهو أول
  .الفتتاح سيكون بنفس السعرن اأستجد ...... للسهم الواحد   ريال٢٠٠الرياض بقيمة 

 : به السوق قيمة  ذا كان السعر الذي افتتحإمثالً ة ، ئاالتغري عن سعر االفتتاح ونسبة التغري يف امل وهي قيمة
  ريال٢٠٠,٢٥السهم ليصبح مببلغ  وبعد ذلك زادت قيمة)  يسمى بسعر االفتتاح ( ريال ٢٠٠= سهم بنك الرياض 

 فسيظهر ةذا كانت خسارإخضر و ريال باللون األ٠,٢٥ رقم  )القيمة (ـ عند العمود املسمى بسيظهر يف خانة التغري
  .محرباللون األ

 رياالت ١٠كانت قيمة السهم  ذاإ :صلي مبعىن  بالنسبة املئوية لقيمة السهم األة ستظهر نسبة الزياد ) % (خانة وعند
 %١  رقم ) % (وارتفع رياالً واحداً فستظهر يف خانة

من قيمة  % ١٠ كثر منأو اخلسارة لسهم معني أ ةسهم السعودية ال يسمح بالزيادن سوق األأمهيتها يف أ وتكمن
   .السهم

  : وحتته عمودين ومها  
  .ىل حلظة تصفح املوقع إاليت متت منذ االفتتاح  وهي عدد الصفقات : عدد الصفقات      
  : مثالً،سهم اليت مت تداوهلا خالل عدد الصفقات األ وهو يظهر كمية : ةالكمية املتداول      

 ٤= عدد الصفقات               سهم٢٠٠٠ =املتداولةالكميه                      
 قبال الناس على سهم معنيإحتكم على مدي  نأربع صفقات فقط ومنه تستطيع أ سهم يف ٢٠٠٠نه مت تداول أمبعىن 

http://www.tadawul.com.sa/
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: وحتته السعر والكمية .  
 : وحتته السعر والكمية .  

ن الفرق أتريد الشراء وجمموعة العرض اليت تريد البيع واملالحظ   جمموعة الطلب واليت،وهنا جمموعتني من املستثمرين 
 ٢٠٠,٢٥ ن الذين يعرضون يريدون البيع مببلغإ ف ريال مثال٢٠٠ًـراد الطالبون الشراء بأذا إف بينهم ربع ريال غالباً

حد العارضني للبيع مببلغ أيتنازل  نأو أ ٢٠٠,٢٥ ـحد الطالبني برفع السعر والشراء من العروض بأن يضطر أما إف
   :مثالً ، العرض وأ ريال والذي حيدد من سيتنازل هو كمية الطلب ٢٠٠
   ريال٢٠ سهم واملبلغ هو ٢٠٠٠كمية الطلب       
  ريال٢٠,٢٥واملبلغ   سهم٦٠٠٠٠وكمية العرض      

ن العارضني سوف يتنازلون لقلة الكمية أنستنتج  كرب بكثري من كمية الطلب ومن ذلكأن كمية العرض أنالحظ 
 ١٩,٧٥فضل طلب بعد ذلك مببلغ أالطالبون حىت تنقضي الكمية ويصبح   ريال عندها سيشتري٢٠وسيبيعون بسعر 

  : مثالً
 ١٩,٧٥فضل سعر أسهم و ٥٠٠٠ كمية الطلب      
 ٢٠فضل سعر أ و٥٠العرضوكمية       

  .ويشترون بسعر العرض لقلة الكمية ويرتفع من جديد يف عملية تشبه التأرجح عندها يتنازل الطالبون
  :كان السهم يرتفع فما حيدث هو التايل على سبيل املثال ذاإو

 ٢٠= سعر  فضلأ و٢٠٠٠= كمية الطلب       
 ٢٠,٢٥= فضل سعر أ و٦٠٠٠= كمية العرض       
 حمدودية كمية العرض فيصبح بعد فتره الوقت تزداد كمية الطلب معومع 

 ٢٠فضل سعر أ و٥٠٠٠= كمية الطلب       
 ٢٠,٢٥فضل سعر أ و٦٠٠٠= العرض  كمية       

 السهم فيصبح اآليت يتنازل العارضون ويبيعون مع ازدياد الطلب على
 ٢٠فضل سعر أ و١٠٠٠كمية الطلب       
  ٢٠,٢٥ فضل سعرأ و٥٠كمية العرض       

 علىىل السعر األإ عندها يتغري الوضع ويشتري الطالبون بسعر العرض وتنتهي كمية العرض لتنتقل
 ٢٠,٢٥سعر وأفضل  ٥٠كمية الطلب       
  ٢٠,٥ سعروأفضل  ٥٠٠٠كمية العرض       

  .علىىل السعر األإويزيد الطلب ليطغى على العرض حىت تنتهي كمية العرض وينتقل 
 :  احلايل ىل الوقتإليه السهم من فترة االفتتاح إدىن سعر وصل أهو.  
 :  ليه السهم خالل فترة تداولهإعلى سعر وصل أهو.  
  

 



 - ٥ -

 
 وتزيد من توازنك ومتنع عنك اجتاهك  النقطة ال حتتاج للشرح الكثري ولكنها ضرورية وأساسية ومن خالهلا حتددوهذه

 وأيضا ،  جيب أن حتدد هل أنت مضارب أو مستثمرنإذ كافيه ، نقل بني األسهم ودون درايةالتخبطات وذلك بالت
 فمنهم من يكون مضارب يومي ، باملدد الزمنية هلم حسب خططهم وحسب أحوال السوق معهم املضاربني خيتلفون

اجلميع يعرفها وهي املعلومات  وهذه ، ومنهم من يضارب على أسهم ثقيلة وأسهم خفيفة ،  ووووشهريوأسبوعي 
 فمن السهل بأن جتد مثل هذا الكالم يف مجيع الصفحات ،  ولوجوب تطبيقهاألمهيتهاللتذكري فقط وحنن نردد 

  . مبكان بأن تطبقها بكل حذافريها وجيب أن تتقيد ا وهي لصاحلك واملنتديات بس من الصعوبة
  :ومن ضمنها ،  توظيف رأس املال وإدارة املخاطر وحسناالنضباطالقواعد العامة واليت تساعدك على  هناك بعض

  .  واضحة لتجارتكإستراتيجية ضع - ١
  .  الوسيطاختيار دقق يف - ٢
  . للمخاطرةضع حداً  - ٣
  .  )الومهية ( االفتراضيةعمليات املتاجرة  تدرب على - ٤
  . كن منضبطاً - ٥
  . عمليات املتاجرة  ال تبالغ يف- ٦
  . هم نوع يف األس- ٧
  . قرر احلساب املناسب حلساب املتاجرة- ٨
 .اخلسارة بسهولة   أستثمر يف حدود واليت تتيح لك تقبل- ٩

  .  على املصادراالطالعدخول السوق دون تلقي أخبار أو   جتنب- ١٠
  . العاطفة من خالل تعامالتك  جتنب أن تغلب عليك- ١١
 . ال تدع الشائعات ز من ثقتك بنفسك - ١٢
  .  جتارتك دائماً بكمية صغرية من األسهمأبدا - ١٣
  .  دائماً بضرورة جين األرباح كبريةاإلحساسابتعد عن  - ١٤
  . فقط  أحتفظ باألسهم الراحبة- ١٥
  .  ال تبالغ يف شراء األسهم اخلاسرة يف حال هبوطها- ١٦
   .بسعر منخفض وبعها بسعر مرتفع  أشتر األسهم- ١٧
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، حيث  باألسهم رجاالً ونساًء وتورط الكثريين منهم ذا النوع من التجارة مع ظهور اإلقبال املتزايد من املتعاملني

 نسبة نأوأعتقد  ، ، ورمبا تورط بعضهم حبقوق اآلخرين مدعياً الكسب السريع هلم صحته وماله ووقته خسر البعض
املعرفة بأسرار هذه التجارة وكيفية  ويف ظل قلة.  %٨٠ن صغار املضاربني تتجاوز املضاربني يف سوق األسهم م
، كان البد من تقدمي النصح  أو ايار حاد ألسعار األسهم ، خاصة عند حدوث تراجع الدخول إليها واخلروج منها
 ، واملثل الصيين ) ن النصيحةالدي ( من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم السوق انطالقاً والتوجيه للمتعاملني ذا

  " .ال تطعمه السمك بل علّمه كيف يصطاد السمك : " املشهور يقول
اكتسبه وفيم  قوله هو أن على املرء الذي يريد تنمية ماله أن يراقب اهللا تعاىل يف ماله من أين وإن كان شيء البد من

إىل العواقب واملخاطر اليت ميكن أن حتدق ذا  ون النظر، وأال جيعل هدف حتقيق الربح السريع هو معيار النجاح د أنفقه
  .املال

   :التعامل باألسهم فعليك بالنصائح العشر التاليةيف مبتدئاً  وإذا ما قررت أو كنت
  :ونصيحيت لك أال تضع كل ما متلكه من مال يف املال الذي سوف ختصصه للتعامل باألسهم البد أن تقدر حجم ، 

، فهناك من باع مرتله وسيارته  مضارباً ، بل يف جمال ترتفع به نسبة املخاطرة فيما لو كنت لربح أو اخلسارةجمال حيتمل ا
، ونصيحيت أن تبدأ  على األرباح مث خسر كل ماله الزائد يف احلصول واقترض وأثقل على نفسه الديون ألجل الطمع

شيئاً  ، بل تدرج يف الشراء وضع هذا الربع دفعة واحدة، وال تغامر ب ) من رصيدك% ٢٥ (لديك  بربع املال الفائض
  .صلبة ، إىل أن تتعرف على أسرار العمل باألسهم وتكون قد وضعت قدميك على أرض فشيئاً
  :ًيهتم بتحصيل األرباح الناجتة عن فروق  فاملضارب.  حدد موقفك من التعامل باألسهم كونك مضارباً أم مستثمرا

سريع التحرك واالنتقال من شركة مسامهة ألخرى وسريع الدخول  ، لذلك هو ملتداولة يف السوقأسعار األسهم ا
صورة  ، بينما املستثمر حيرص غالباً على األرباح اليت توزعها الشركات يف وخماطره عالية ، واخلروج من وإىل السوق

حركة من املضارب ولديه الصرب  لذا فهو أقل، و ، إضافة إىل األرباح املتحققة من فرق أسعار األسهم أسهم أو نقود
واخنفاض أسعار األسهم يكون من املفيد أن تكون مضارباً جلين  لكن يف حالة ارتفاع.  على تقلبات السوق وخماطره أقل

  .حىت ال تقع يف خسائر كبرية األرباح وكن حذراً جداً
  : خسارة الشركة أو نزول أسعار أسهمها يف السوق ؛ ألن  واحدة  شركةأسهممن اخلطأ أن تضع كل مالك يف

، وحاول  بل عليك باختيار أسهم الشركات اجليدة يف السوق.  جبميع مالك أو بعضه ألي سبب كان رمبا يذهب
 الشركات الصغرية ، فئة ، فئة الشركات املتوسطة فئة الشركات الضخمة ( ثالث فئات إىلالشركات املسامهة  تصنيف

 الشركات املتوسطة حبكم أا أفضلعلى  ، مث عليك بالتركيز  السوقية ألسهمهااإلمجاليةلقيمة ، وذلك حسب ا )
  .املتصاعد وأرباحها يف الغالب مستقرة وشبه مؤكدة شركات جتاوزت مرحلة التأسيس وأخذت يف النمو

  :واحرص أن تتعرف على جمموعة ، السوق عن أفضل الشركات املسامهة واألسهم املتداولة استشر أهل اخلربة يف 
، وال تكتفي باملعلومات  باستمرار املسامهني الذين هلم خربة جيدة يف السوق وحاول أن تكون واحداً منهم وناقشهم من

، بتخصيص نصف ساعة فقط  من ثقافتك اليومية عن األسهم اليت حتصل عليها من هؤالء األشخاص بل عليك أن تزيد
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 وتتبع األخبار يف وسائل اإلعالم املختلفة، وتصفح بعض املواقع عن األسهم خاصة موقع  األسهميوميا لقراءة اجلديد عن
احمللية باعتباره املصدر  الذي يعرض تفاصيل كاملة عن األسهم ) /http://www.tadawul.com.sa ( تداول

  .تنشر تقارير مهمة عن األسهم والشركات املسامهة ، إضافة للمواقع األخرى اليت  السعوديةالوحيد لتداول األسهم
  :وللقيام بذلك عليك .  والقانوين للشركات املسامهة قبل أن تقدم على شراء أسهمها أدرس الوضع املايل
السهم خالل فترة  ك بتتبع حركة أسعارالتحليل الفين للسهم وحجم تداوله وذل:  األول:  جانبني هامني مها بتحليل

التحليل :  ، الثاين اإلقبال على شرائه يف السوق معينة وتتبع مؤشر هذا السهم ومقارنته باملؤشر العام لألسهم ومدى
عليها من حيث حجم املمتلكات واإلنتاج واملبيعات واألرباح خالل عدد من  األصويل للشركة اليت وقع اختيارك

الصادرة  القيمة السوقية ألسهم الشركة وقوة منافستها يف السوق وجملس اإلدارة ونوعية القرارات السنوات وكذلك
  .عنه

  :باحلصول على املعلومات واإلجراءات اخلاصة  ، وذلك التعرف على حقوقك الكاملة كحامل مللكية السهم
، والرسوم أو العموالت املتعلقة  تكاليف السهم، ومعرفة خماطر و أسهمها بالشركة املسامهة اليت ستمتلك بعضاً من

أو السمسار  ، إضافة إىل معرفة الطريقة القانونية يف رفع الشكوى ضد الوسيط تنفيذ البيع أو الشراء حبسابك عند أمر
  .إذا وجدت منه أي قصور أو كان سبباً يف خسارتك

  :ف تقوم بتغيريها أو تنويعها عند تقلب السوقالتعديالت على حافظة األسهم لديك وكي تعلم كيف تدخل 
متذبذباً بشكل كبري و  ، وال حتاول الدخول للسوق عندما يكون املؤشر العام لألسهم وتذبذب حركة أسعار األسهم

اً وتذكر أن أسعار األسهم عموماً متقلبة دائم.  مفتعالً  وليس، إال إذا كان االرتفاع العام يف أسعار األسهم طبيعياً حاد
  .املدى البعيد  مؤشراا ترتفع علىأنال أ

  :قاعدة الدعم واملقاومة الختاذ قرار بإتباعكوذلك  ، تعلم مىت تبيع األسهم اخلاسرة ومىت تبيع األسهم الراحبة 
ل ، حيث يقصد بالدعم شراء السهم عند أق الظروف الطبيعية واستقرار السوق يتعلق بشراء األسهم أو بيعها يف ظل

، أما  كذلك يتجه حنو املسار التصاعدي مع مالحظة أن يكون املؤشر العام يتجه حنو املسار التصاعدي سعر له وهو
، وميكنك يف هذه احلالة  املسار التنازيل  مستوى له مث بدأ يتجه حنوأعلى إىلاملقاومة فو بيع السهم عندما يصل سعره 

من قيمة % ١٠لذي ال يسمح بارتفاع السهم أو نزوله ألكثر من نسبة ا االستفادة من نظام تداول األسهم السعودية
  .هذه النسبة على اختاذ قرار الشراء أو البيع ، حيث تساعدك السهم
  :األسهم يف البيع والشراء وحصر أهم املؤشرات االقتصادية اليت تفيدك يف اختاذ  ضع جدوالً حلركة تعاملك مع
، وكذلك  تقل عن ستة أشهر لعام واملتوسط املتحرك لألسهم خالل فترة زمنية معقولة يفضل أالمثل تتبع املؤشر ا القرار

 البيتا " االحتفاظ مبقياس إىل إضافة،  باملؤشر العام لألسهم مؤشرات أسهم الشركات اليت تتعامل مع أسهمها ومقارنتها
 ( ، كذلك عليك بعمل حفظ  درجة املخاطرةالسهم مع املؤشر العام وهو مقياس ملعرفة الذي يقيس درجة تذبذب" 

copy ( ا واستخدام قلم مظهر الكتابة لتحديد أفضل األسهم  حلركة تداول األسهم كل يوم وجعلها يف ملف خاص
  .اليت عليها حركة تداول كبرية

  :لربح السريع املهمة عن األسهم والشركات املسامهة وتسعى للحصول على ا إذا كنت تبحث عن املعلومات

http://www.tadawul.com.sa/
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 األسعار اللحظية فالبد أن تكون عارفاً بأسرار جتارة األسهم عرب االنترنت خاصة إذا كنت تبحث عن من وراء األسهم
يف مفضلتك أهم املواقع اليت تساعدك على  ، واجعل ، وليست األسعار املتأخرة عرب شاشات التداول وزمحة املسامهني

وبياناا واملواقع اليت تساعدك يف التعرف على املقاييس األساسية الختاذ  مهةمعرفة أسعار األسهم والشركات املسا
   .، وكذلك املواقع اليت تقدم تقارير جيدة عن األسهم احمللية أو العاملية املناسبة القرارات
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، فإياك إياك والتكسب من األسهم احملرمة  اكتسبته من أيناعلم قبل كل شيء أن اهللا سيسألك عن مالك  / ١

  .احلرام ممحقة للمال والربكة واملشبوهة وعليك باحلالل وإن قل فإن
الشرعية كالصالة وبر الوالدين وصلة الرحم وعيادة املريض  احذر أن تشغلك األسهم عن الواجبات واحلقوق / ٢

  .وغري ذلك
  .تحسر إذا فاتك ربح فإا أمور مقدرة أزال، وال ت حتزن إذا خسرت ال / ٣
  .األخرى ، فإذا انتهى وقت التداول فأقبل على أهلك وبيتك وشؤونك وقتك كله باألسهم ال تشغل / ٤
  .نفسك وأهلك خصص يومي اخلميس واجلمعة للراحة والترته والزيارات والترفيه عن / ٥
  .حق وال يعلم ما يف النفوس إال اهللا فإن العني.  سهمال حاجة إىل أن يعرف الناس أنك تتاجر يف األ / ٦
وال تعش على فتات موائد .  أصول هذه الصناعة قدر استطاعتك ، وأن تتعلم حاول أن تثقف نفسك بنفسك / ٧

  .اآلخرين
أنك وثق  ، شفاء العي السؤال ، فاسأل أهل اخلربة من الثقات يف املنتديات وغريها عما يشكل عليك اعلم أن / ٨

  .ستجد بغيتك إن شاء اهللا
  .وحاول أن تتعرف على الكتاب املميزين ، ال تسلم عقلك لكل من يكتب يف املنتديات / ٩

، أو حدوث جين أرباح حاد أو تصحيح  سهم على إحدى النسبتني إذا حدث يف السوق أمر مهم كإغالق / ١٠
 نبه على هذا  أن من الكتاب من– يف الغالب –ستجد املنتديات قبل أسبوع من هذا احلدث و فارجع إىل ما كتب يف

املستقبل فإن جنح فأدرجه  وهنا عليك أن تسجل اسم ذلك الكاتب مث ضعه حتت املراقبة لتخترب قدراته يف.  احلدث
  .ضمن قائمة الثقات

 .الشائعات والتوصيات اجلوفاء اليت ال يدعمها خرب أو حتليل مقنع  احذر من االنسياق وراء / ١١
  .عن املشاركة اليت يكون رصيد كاتبها من املشاركات قليال، فالعربة بالكيف ال بالكم ال تعرض / ١٢
  . بالكيف ال بالكم–لك   كما قلت–ال تظن أن كثرة مشاركات العضو دليل على متيزه ، فالعربة  / ١٣
 على - بالضرورة -ال تدل)  ... يطمساهم نش ... مساهم فعال ( األلقاب اليت جتدها حتت بعض املعرفات مثل / ١٤

  .طرحهم متكن أصحاا وجودة
، وليكن تركيزك  ، فال تتأثر ما مطلقاً املطبلني ، وطائفة ، طائفة املرجفني اعلم أن يف املنتديات طائفتني خطريتني / ١٥

  .القائمة على معطيات السوق
معك واصرب حىت يتضاعف رأس مالك إن  بل ابدأ مبا،  ال تبدأ رحلتك مع األسهم بقرض أو دين أو تسهيالت / ١٦

  .شاء اهللا
  .الناس وإن أعطوك نسبة عالية فإنك تقدر على محل مهك وال تقدر على محل مهوم ال تضارب بأموال اآلخرين / ١٧
 حتديثها بعد كل عملية مستعيناً ، وعليك ، ولتكن لك خطة حمكمة  ومدروساًجيب أن يكون عملك منظماً / ١٨
  ) .أصدقائك ميكن تعلم اإلكسل عن طريق أحد. (  ربنامج اإلكسلب
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  .فأنت مستثمر ناجح من رأس مالك% ٥ -٤إذا استطعت أن حتقق أرباحا شهرية يف حدود  / ١٩
  .السوق غري واضح  إذا كان مسار، وخصوصاً  أن تدخل السوق كل يومليس شرطاً / ٢٠
  . ، فإن املفاجآت كثريةالسوق مغرياً  ومهما كانا كان قليالً مهمال تدخل السوق برأس مالك كامالً / ٢١
  .فإن الطمع آفة قاتلة كبدت الكثريين خسائر فادحة.....  تطمع ال .... ال تطمع ....ال تطمع  / ٢٢
 – رحبك ألنك  وال تفكر يف زيادة مبكسب ممتاز غري متوقع فامحد اهللا وغادر الصالة فوراًاهللا يوماً إذا رزقك / ٢٣

  . قد ختسر هذا املكسب- ببساطة
  .اليومية فإا خطرية وال يقدر عليها إال احملترفون ال تبدأ مسريتك باملضاربات / ٢٤
  .، وهكذا مث انتظر الرتول القادم.  ، وبع إذا ارتفع يف حال نزوله ال تدخل السوق إال / ٢٥
 من املستثمرين ذر سيخلق فيك القناعة اليت ال ميلكها كثري، وهذا احل ، وتوقع أسوأ االحتماالت دائماً كن حذراً / ٢٦

. 
  .ال تغفل عن أسهمك أبدا فإن السوق مليء باملفاجآت / ٢٧
انتظر واصرب وستبيعه  ، بل" تعلقت يف السهم"  :  أو ريالني فال تقل بسعر مناسب مث نزل رياالًإذا اشتريت سهماً / ٢٨

  .إن شاء اهللا مبكسب
 دليل على أنك تعجلت يف الشراء - يف الغالب -  مث ارتفع فهذاسهماً ، أو بعت  مث نزلت سهماًإذا اشتري / ٢٩

  .تأيت خبري ، والعجلة ال والبيع
وعليك بالتركيز على سهم .  أسباب اخلسارة إياك والتنقل من سهم إىل سهم بشكل عشوائي فإن ذلك من أعظم / ٣٠
  .سهمني ومتابعتهما أو
،  املتداولني اآلخرين  مبا تسمعه يف الصاالت من بالدخول يف سهم ما فال تغري قناعتك متأثراًتنعاًمق إذا كنت / ٣١

  .فلكل قناعته اخلاصة
 يف توقيت الدخول  ما يتعلق باملؤشر نفسه فإن ذلك يفيد كثرياًوخصوصاً تعرف على نقاط الدعم واملقاومة / ٣٢

  . بداية مشواركالتأكيد على جتنب املضاربات يف مع.  واخلروج
  مثالًل النقطة بربع أو نصف ريال على نقاط الدعم واملقاومة فضع أمرك قباعتماداً إذا أردت الشراء أو البيع / ٣٣

  .لتضمن تنفيذ األمر
، حركة  ، كمية األسهم املنفذة السيولة( وهي  ، هناك عدة أمور عامة جيب مراقبتها ما دمت يف السوق / ٣٤

 ) .ة عدد الشركات املرتفعة واملنخفض ، ط الدعم واملقاومة للمؤشر، نقا الكهرباء
 ا األسهم اليت مل تتحرك منذ مدة طويلة وأسعارها مناسبة وتذبذا ضيق ، وأقصد  عن الفرص النائمةاحبث دائماً / ٣٥

. 
 .ة وابتعد عن الشركات اخلاسر)  سنوية اليت توزع أرباحاً( عليك باألسهم ذات العوائد  / ٣٦
يف اليوم التايل أو رمبا يف آخر اليوم   على قطاع معني فاعلم أنه سيفقد بعض مكاسبهإذا كان نشاط السوق مركزاً / ٣٧
، واحملترف هو من يسبق القوم إىل  السيولة بعد ذلك إىل قطاع آخر ، ألن املضاربني سيجنون أرباحهم لتتوجه نفسه
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  .الراكد ذلك القطاع
ال تبدأ من : ( وبعبارة أخرى .  بسعر عال  ألنه قد يتراجع فتتعلق فال جتر خلفه أبداً كثرياًإذا ارتفع سهمك / ٣٨

  ) .حيث انتهى اآلخرون
بلغت  سهم عن التداول ليتمكن املسامهون من االطالع على إعالنه ، وتكاثفت عليه الطلبات حىت إذا أوقف / ٣٩

  .بعد ذلك أمر بيع واحد مث يتراجع السهمالنسبة فإياك والدخول فيه ألن الطلبات قد تلىب ب
واسأل .  تطلبه ألنك ال تدري ماذا ينتظره يف الغد إذا أغلق السهم على النسبة العليا أو الدنيا فحذار حذار أن / ٤٠

  . ماذا أقصد٢٠٠٤أهل مايو 
وهذا حيدث .  يتراجع فجأة إذا دخلت يف سهم مث ارتفع حىت بلغ النسبة العليا أو قارا فتخلص منه مباشرة فقد / ٤١

  .يف الزراعيات كثرياً
 السوق وتظهر عالمات ، ولكن انتظر حىت يستقر مباشرة ألن الرتول قد يستمر إذا نزل السوق فال تشتر / ٤٢

  .االرتداد
لب أنه بارتفاع قوي فالغا) مسائية أو صباحية  ( إذا أغلق السوق على اخنفاض واضح مث افتتح يف الفترة التالية / ٤٣

 نقطة فقط فهو اخنفاض ختويفي، والدخول ٢٠ – ١٠افتتح بوط يف حدود  ، وإذا ، والدخول جمازفة ارتفاع تصريفي
  .جيدة فرصة
، وال تدخل السوق حىت  االرتفاع ومهياً إذا ارتد السوق بعد هبوط ما فال تتعجل يف الشراء فقد يكون هذا / ٤٤

  .تتأكد من أن االرتفاع حقيقي
  .أدىن شك تشتر يف بداية التداول أبدا إال إذا كانت عندك توصية قوية ال يراودك يف صدق صاحبها ال  /٤٥
  .تسحب قبل التداول بدقيقة أو دقيقتني ال ختدعك الطلبات القوية اليت تكون على السهم قبل التداول فقد / ٤٦
إن كان هناك سحب قوي من العرض فادخل يف ، ف األخرية من كل فترة  يف الدقائق العشرراقب سهمك جيداً / ٤٧

أو ريالني عن  مث اعرضه يف الدقائق األوىل بفرق ريال.   يف الفترة التالية غالباًفإنه سيبدأ مرتفعاً السهم مباشرة دون تردد
  .بسعر أقل ولك أن تطلبه مرة أخرى بعد تراجعه.   سيتراجعسعر اإلغالق ألنه غالباً

  .، والعكس صحيح التالية على اخنفاض ى اخنفاض فالغالب أن يفتتح يف الفترةإذا أغلق السهم عل / ٤٨
 مث استقر – دون سبب -اإلغالق بنحو ريالني أو ثالثة وواصل ارتفاعه  إذا افتتح السهم بسعر أعلى من سعر / ٤٩

تصريف  فاعلم أن ذلك) الرش ( قدر ربع ساعة أو حنوها وبدأ بعد ذلك بالتراجع وتلبية الطلبات  على السعر العايل
  .وعليك بسرعة اخلروج من السهم.  واضح
، وهنا جيب  فهو يف مرحلة التجميع)  من أسبوع إىل ثالثة( ضيق ملدة طويلة  إذا كان السهم يتذبذب يف نطاق / ٥٠

  .اجلماعي ، وأبرز سهم ميثل هذه الصورة سهم النقل ألنه قد يتحرك فجأة وبال مقدمات مراقبته جيداً
  .الشركات فاخرج من السوق فوراً  بالبنوك فقط مع تدين أسعارإذا كان املؤشر العام مرتفعاً / ٥١
، وتوقع  أيام دون توقف فصف حمفظتك واخرج من السوق فوراً إذا ارتفع السوق مث واصل ارتفاعاته لعدة / ٥٢

  . وشيكاًهبوطاً
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  . بعد كل هبوط بعد كل ارتفاع وارتفاعاًهبوطاً توقع / ٥٣
 والتصحيح املتزامنني مع ارتفاعات السوق أمر صحي وممتاز لتحقيق التوازن واكتساب اعلم أن جين األرباح / ٥٤

 .القوة 
، ولذا فعليك  أصبح أداة للترغيب والترهيب ، وأنه اعلم أن املؤشر العام ال يؤدي وظيفته اليت وجد من أجلها / ٥٥

 .مك أال تعطيه جل اهتمامك وركز على حركة أسه
،  ، الكهرباء ، سابك الراجحي( ربع شركات أب  أو إجياباً، سلباً  أن املؤشر العام يتأثر يف املقام األولتذكر دائماً / ٥٦

  .اإلمسنت مث البنوك وشركات)  االتصاالت
 وهي ، ماله بل بعته خبسارة نصف ريال  فال تظن أنك بعته برأس١٥٠ مث بعته بـ ١٥٠ بـ إذا اشتريت سهماً / ٥٧

 ) .اً  ريال شراء أو بيع١٠٠٠٠ عن كل - غالبا –رياال  ١٥( عمولة البنك مقابل عملييت الشراء والبيع 
  .تداول يف متابعة السوق ألن األسعار فيه متأخرة مخس دقائق ال تعتمد على موقع / ٥٨
، ولذا  تشعر  حتديث من غري أنتتوقف الشاشة يف البيت أو يف صاالت التداول عند أسعار معينة دون  ماكثرياً / ٥٩

  .يعين أن األسعار حمدثة ، فإذا كانت تتحرك فهذا عليك مراقبة املؤشر أو قيمة التداول أو الكميات
  .بسعر أقل من السعر الذي رأيته على الشاشة اعلم أن البيع بسعر السوق أمر خطري ألن أمرك قد ينفذ / ٦٠
  . من تقوى اهللا عز وجل وحتري احلالل والبعد عن احملرمات والشبهاتأوال وأخريا أوصيك مبا أوصيتك به / ٦١
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  . الالزم  وميسكون األسهم اخلاسرة منها لفترة أطول مناًمبكراملستثمرين ببيع األسهم الراحبة  يف العادة يقوم الكثري من
  . ميزة للمستثمر الذكي الناجحامل  جيب بيعها هو العالمةومىتسهم اليت جيب بيعها لذلك فإن معرفة أي األ

تريد أن تقتنص الفرصة املناسبة لبيعه جلين األرباح وحصد مثار  من البديهي أنه منذ وقت شراءك للسهم وأنت
 عدة أسئلة وأحبث يفتفكر بالبيع ال تركز علي سعر البيع فقط فتمهل وأسال نفسك   فإذا كنت . استثماراتك

  . ستقبل ذلك السهمقتصادية عن األجوبة اخلاصة مبالااملنتديات 
وذلك  اخترته الذي االستثمار ولكن تتفحص أداء االستثمار ىما فإنك تتوقع معدل عائد معني عل عندما تشتري سهم

مث أحسب عائد السهم  ك بالسهمظحتفااعليك أن تقوم بعمل حسابات عن العائد الذي ستجنيه وحتصل عليه من 
  . االبتدائيةالقيمة  ) / الدخل+  القيمة االبتدائية -القيمة النهائية ( اإلمجايل 

والبيانات املالية للسهم وأحسب مكرر األرباح لتلك   التقارير السنويةأقراللتحقق من جودة مستوي أداء السهم 
 ريال تضعه يف ذلك ١٧ إيل ١٤يكون عادة بني علي رحبها السنوي والذي  الشركة وذلك بقسمة سعرها السوقي

  . د خالل مرور سنةحريال وا السهم ليعطيك
البيع اخلاصة بك ولكن مبعرفة بعض القواعد العامة ونوعية األسئلة  وتذكر بأنه ال توجد معادالت علمية لتوجيه قرارات

تصبح مستثمر   ميكن أناإلنترنت من خالل صاديةواالقت االستثماريةوباالستخدام األمثل للمنتديات  اليت جيب أن تسأهلا
  . ناجح

  
احملترف  قواعد البيع اليت جيدها املستثمر املبتدئ مفيدة وقد يكون املستثمر املتمرس أو لك األمثلة التالية سوف توفر

  .  خمتلفةأخري يستخدمها أو يستخدم قواعد اًأيض
نظام شخصي   جديد أو متمرس جيب عليك أن تقوم باختياراًري إليه سواء مستثمتنتم وبغض النظر عن أي تصنيف

بالسهم املتهاوي   ولكن أعلم أنك سوف تتكبد اخلسائر وبشكل مستمر إذا متسكت . ستمراريتهاوحتافظ علي  معني
 اختياراتكشكل عاطفي مع  باً تكون مرتبطالجيب أ  وبالتايلاالرتفاعن سعر السهم ميكن أن يعاود أب اعتقاد علي اًسعري

و املنطقي وجتنب األسلوب العاطفي للبحث عن أفضل اخليارات يف تداول   بل أستخدم األسلوب العقلياالستثمارية
  . األسهم واقتناء

تقوم بتطوير بعض قواعد البيع الشخصية   بالسهم ملدة طويلة هي أنظاالحتفا احتمالإن أحد الطرق اليت تقلل من 
 وختزين هذه اخلطة يف جهاز كمبيوترك استثماراتكيف خطة   عن طريق كتابة قواعد بيع خاصة بك وذلك . لديك

  . الًمستقب الشخصي للرجوع هلا
 السهم إذا حتقق أي من ببيعمن خالهلا   بأنك تقومأوامرقد تشتمل قواعد البيع اخلاصة بك علي :   سبيل املثالىفعل

  :الشروط التالية
  . اًسلفالسهم إيل مستوي حتت مدي مستوي سعر التداول الذي حددته  إذا أخنفض سعر / ١
 وخرباء السوق السعودي لألسهم بتصنيف الشركة من خالل اجلرائد اليومية أو املنتديات أذا قام حمللون  /٢
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  .  علي أا مستقرة أو أن عوائدها سوف ترتفع بشكل متأخر عن السوقاالقتصادية
  . ات الشركة أو الرحبية أو الوضع املايل هلا يف حالة خطرة أن منو مبيعاكتشفت / ٣
  . حقيقي  أو ما متلكه من أسهم يف تدهوراستثمارك أن القطاع الذي ينتمي إليه اكتشفت / ٤
  . احنسارلألسهم يف  ت بأن الشركة قد تفقد تفوقها التنافسي وحصتها من السوق السعوديحظال / ٥
  . يرتفع هم يف تزايد ولكن سعر السهم الت أن حجم تداول السحظال / ٦
  . جيدة وكقاعدة عامة ال حتتفظ بالسهم الذي ال يوفر فرصة استثمارية / ٧

  
 ولكن قد تبدو األرباح علي الورق جيدة ولكن استثمارمن وراء أي  بال شك أن حتقيق األرباح هو اهلدف احلقيقي

املبكر  شخصي هو الذي سوف يوفر لك التمويل لتعليم أبنائك أو التفكري بالتقاعدحسابك ال دخول تلك األرباح يف
ن أن  فيجب عليك اآلاالستثمارية  من حمفظتكاً كبريوعليه إذا كان سهمك يباع بسعر مرتفع وهذا السهم يعترب جزًء

ع قبل أن يصل السهم إيل ال تبيأسوف تبيع السهم فيجب عليك  عالوة على ذلك إذا كنت تتوقع بأنك . عه ببيتفكر
  . باالخنفاض  يبدأ السهمأنومبعين آخر جيب عليك أن تبيعه عند أفضل سعر وقبل   لهارتفاعأعلي مستوي 
  :املالئمة األفكار بعض أعاله تعطيك القائمة التالية أولتطبيق املبد

ك أن تبيع السهم اآلن وتأخذ مشتراك له فيجب علي أعلي من سعر% ٥٠ مبقدار اًحاليولنفرض أن سهمك يباع  / ١
  .  أن يرتفع السهم أعلي من ذلكاحتمال األرباح ورب ا أذا مل يكن هناك

 فإذا وصل سهمك  . يكون سعر البيع ولكن مستوي قياسي بنظرك  ليس بالضرورة أناًمستهدف اًسعر اًمسبقحدد  / ٢
 وأحرص علي أن مراجعة شركات شبيهة ملعرفة ما  . ةاالستثماريأن تعيد تقييم خطتك  إيل هذا املستوي القياسي جيب

  . لذلك السهم كانت تبيع بنفس املستوي أو أعلي وإذا كان كذلك فمن الضروري أن ترفع سعرك املستهدف إذا
أو مت تضمينه أو إدراجه يف العديد من  فكر بالبيع إذا بدأ السهم بالظهور علي قوائم بيع شركات الوساطة / ٣

  . كثرية يف وسائل اإلعالم  أو ظهر يف إعالنات طلبستثماريةاالالصناديق 
 أو استثماراتك جيب أن تفكر ببيع جزء من االستثمارية من حمفظتك% ١٠إذا كان السهم املرتفع ميثل أكثر من  / ٤

ستحصل علي جزء من الربح ويف نفس الوقت تستفيد إذا ما استمر السهم  جمموع تلك األسهم فبهذه الطريقة
  .  بالسهم من ناحبة أخريواالحتفاظ من البيع من ناحية االستفادة  ومبعين . االرتفاعب
 سعر بأعلىستبيعه   وبالتايل ال تتوقع بأنك .  مل تشتريه يف أقل سعر لهفأنتالسهم عند اعلي سعر له  ال تطمع ببيع / ٥

حدسك أو نشاط  (لي أحاسيسك الداخلية ع  الالزمة فإنك ال تزال حباجة لالعتمادتالتحليال بعد عمل مجيع حىت
  . للبيع لذلك السهم من حيث الوقت املناسب)  احلاسة السادسة عندك

  . أقل  عن سعر بيعه سواء أعلي أواًكثريإذا كان سعر السهم خمتلف  / ٦
إذا ما حدثت هذه بيع أسهمك الشخصية   مايل وبالتايل فكر يفايارأن حركة املبيعات الكبرية قد تنذر يف ظهور  / ٧

  . اخنفاض ع يفي إذا كان سعر الباًوخصوصالتعامالت 
السهم اخلاسر يف الغالب أصعب من   يف مجيع األوقات ولذلك أن بيعاً أنه ال ميكن أن يكون موقفك صحيحتذكر / ٨
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ذ جيب عليك أن تقوم معينة ولكن الشركة مل حتقق توقعاتك حينئ  بناء علي توقعاتاًيع السهم الرابح فإذا اشتريت سهمب
  . عواطفك الشخصية وأشعل بواطن عقلك لتقوم بالبيع بتغطية عيونك و إغالق

   :ع للسهمبيسوف تساعد قراراتك يف ال القائمة التاليةوعلي ذلك 
 عندما يكون السوق يف هبوط وإذا اخنفض سعر اكمشترمن سعر  % ٢٠ع السهم إذا اخنفض سعره مبقدارببيقم  / ١

 عندما يكون السوق يف ركود% ١٥ذا اخنفض السهم مبقدار إرتفاع وايكون السوق يف  ما عن% ١٠ار السهم مبقد
  .  لبيعهاًمتهيدعليك أن تعيد تقييمك للسهم   فيجب. 
  . للشركة إيل اعلي مستوي هلا ومن مث بدأت باالخنفاض إذا ارتفعت اإلرادات ومعدل النمو / ٢
  . اًأو جزئي اًكليهم أو وقف دفع العوائد الس قيام الشركة بتخفيض عائد / ٣
 مث ضع  . دراسة سبب عدم ظهور السهم بناء علي ما كنت تتوقعه ع سهم خاسر جيب عليكببيإذا قمت  / ٤

 األخطاء وهذه املالحظات ستساعدك علي تفادي الوقوع مبثل هذه  . االستثمارية مالحظات الدراسة يف خطتك
  . باملستقبل

 مبعين إذا كان  . دراسات عليه وعلي نشاط الشركة  ولكن بعد عملاستبدالهلسهم بعد فترة جيب عليك أذا مل يتحرك ا
 وممكن تعرف ما إذا  . أو عادي لفترة من الزمن فقد تكون حباجة الستبداله السهم الذي استثمرت فيه ذو أداء متوسط

ذا كان إف  .  مع مؤشر السوق لألسهم وقطاعاته فيه متوسط األداء من خالل مقارنتهاستثمرتالذي  كان ذلك السهم
عه وحترير أموالك والبحث عن سهم ببي  لسهمك الراكد بصفة مستمرة فقد يكون من الضروري التفكريمماثالًاملؤشر 

 وإذا مل جتد سهم أخر فهنا فكر يف توزيع العوائد بني أفضل  . العمولة  مع خسارةآخرب واستبدالهآخر ذو أداء أفضل 
 جيدة استثمارية  فمن احملتمل أن تظهر فرصة . ن تلتزم الصرب الصربأ أو من املفضل ب . يف حمفظتك هم احلاليةاألس
  . الً آجم أ عاجالً

  
 
 .ومهي  اشتر وبع بشكل
تري وبيع نت ناوي تشتغل به يف السوق واشأو املبلغ اللي أ  ريال مثال١٠٠,٠٠٠ً واعترب انك متلك ةخذ قلم وورق

يعطيك  سابيع وراقب تغريات السوق وحركة السهم اللي اشتريت فيه ومهياً طبعاً وهذا راحأ و ثالثةأسبوعني أملده 
  .سهم ومىت تشتري وتبيعصورة عن كيفية حركة األ

راقب السهم بعد خسارتك وشوف هل ....  وال تتوقف اخلسارة أسباباحبث يف   خسرانإذابعدها احسب الناتج 
  .ذا كنت كسبانإ ء ونفس الشيئم خاطأم يرتل وهل كان قرار بيعك صائب أ فع بعد ذلكيرت

ول ما أتذكر أ وةحياناً يف هذه الفترأ وتتغري جمريات السوق ة جيدةفتر  فيها فهيتستهني ترى ال ةبالنسبة للفترة املسائي
ا وانقلب وضعه   يف ذلك اليوم ال بأسةحي الصباةنزوالً يف يوم االثنني الشهري كانت الفتر% ١٠بنسبة  طاح السوق

  .فاخلري واجد بس فتح عيونك ون مضاربام يف العصر ولذلكءن بعض اهلوامري يبدأكما .... بالعصر 
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  :ثالثة أجزاء م احملفظة إىليعند تكوين حمفظة متوازنة عليك بتقس

:  لفترة طويلة حىت يتم الربح فيها وأنصح يف هذا   استثمار أي يتم الصرب عليه أسهماختيار ويكون فيه
األسهم اليت تعطي أرباح سنوياً أو نصف سنوياً وهنا البد أن تكون أسهم متنوعة  النوع أن تكون أسهم ذات عوائد أي

  . على سهم واحد فقطاالقتصار وليس
:  األنواع فقد تكون مضاربة يومية أو أسبوعية هذي يكون لألسهم املضاربة وقد ختتلف.  

: ذا املبلغ وعند صعود السوق بيع اللطوارئ أي مبعىن عند نزول السوق   يكون مبلغ من املال شتري
  .أخرىاملبلغ إىل الطوارئ مرة  وأرجع

ن يف ذلك الوقت مل يندم بأن يكون لديه  فمواالرتفاعالسابقة   ميكن كلنا شاهدنا فترة الرتولوهذا اجلزء مهم جداً
   . ولكن من يتعظاالحتياطي املال رأسمن % ٤٠أكثر من  سيوله للشراء فقد كسب
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الهم يف زمنية قصرية قد تتراوح بني يوم إىل عشرة أيام تقريبا ، وا  الشراء والبيع لسهم ما يف مدةااملضاربة يقصد 
ني وخباصة لاملتعام كرب مشكلة تواجه معظم اإلخوةأالوقت املناسب للدخول واخلروج من السهم ، وهو  املضاربة اختيار

  .املضاربني
و طمعهم بالسهم ومراقبة اإلشاعات اليت تصدر أمن حيث خوفهم  كذلك جيب دراسة نفسية املتعاملني ومالك السهم

بعكس  امسيه هنا ببيع القطيع مما يؤدي بالسهم إىل االخنفاض ،  موجات بيع وهو ماىلإعادة  عن السهم فاخلوف يؤدي
  ىل شراء للسهم مما يرفع سعره بالسوقإالطمع فيؤدي 
بشكل  و الرتولأن السوق معرض يف أي وقت لالرتفاع أاإلشاعة وبع عند اخلرب ، وضع يف بالك  دائما اشتر عند

   .قات اليت حتدث على السهمراقب الصف. مفاجئ فأستغله لصاحلك 
 

  
فيجب أن تكون خمططاً لعملية الشراء ومل يتبقى  املتاجرة على دفعات مبعىن بأنك إذا أردت أن تشتري سهماً معيناً / ١

) س  (  معني مثل عندما تقرر أن تشتري مثالً سهمشيءهي طريقة تتبع لعمل  فاإلستراتيجيةعليك إال حتديد السهم ، 
يكون   إستراتيجية حمددة وجيب أنوهذه النسبة على دفعات ، هذهوتوزع % ١٠مالك وتأخذ منه  فتنظر إىل رأس

  .  أو طريقة بأسلوب أخر حمددإستراتيجيةلكل تاجر 
  . تغيريات كبرية يف األسعار وذلك من خالل متابعة السوق الدقيقة  من وراءاالستفادة / ٢
  . بح ضئيل مقابل كمية ضخمة من األسهمامش ر االكتفاء / ٣
  لتسهيل وصولاملهيأ واالجتماعياألخبار والشائعات وذلك من خالل احلضور الذهين   علىاعتماداًاملتاجرة  / ٤

   . املعلومة
:  

  :بالتجارة فمثالً هلا التنويع ولكن فيه أساسيات يرتكز عليه التاجر وأوآلخرنظرة فهي ختتلف من شخص  ومن وجهة
  ) :نظريطبعاً من وجهة ( لديك مليون ريال كيف ممكن توزيعه 

  . ألف مصروف وسيولة ) ١٠٠( 
   .ألف عقار ) ٥٠٠( 
   .ألف مضاربة ) ٢٠٠( 
  .استثمارألف  ) ٢٠٠( 
ت حمدودة لسهم معني فهنا بشراء كميات وعلى دفعا وذلك ، ستثمر يف حدود واليت تتيح لك تقبل اخلسارة بسهولةا

   :يف نفس السهم :نضرب املثل فنقول 
   . ريال١٠٠بسعر  ) س( شريت كمية حمدودة لسهم 
   . ريال٩٥بسعر  ) س( شريت كمية حمدودة لسهم 
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   . ريال٨٠كمية  بع ...  ريال٩٠بسعر  ) س( كمية حمدودة لسهم  شريت
   . ريال٧٥بع كمية   ... ريال٨٠بسعر  ) س( شريت كمية حمدودة لسهم 
   .ريال ٧٥ بسعر ) س( شريت كمية حمدودة لسهم 

 املعمول ا كما أا جتنبك االستراتيجياتمن   الطريقة تتم من خالل الشراء بدفعات وكميات حمدودة وهي تعتربفهذه
  . اخلسائر

 ز من ثقتك بنفسك ال تدع الشائعات -
  . كن منضبطاً -
  . القرار قرارك أنت -
  . وتأكد أنك قادر على حتليل األمور بنفسك ثق بنفسك -
  . بأحد االستعانة قرارات بنفسك دون اختاذ -
  .  للتأثري عليكلآلخرينال تدع جماالً  -
 األساسي  بالسهم من خالل التحليلاقتناعكوذلك من خالل  ، منخفض وبعها بسعر مرتفع أشتر األسهم بسعر -

 فسوف تبيعه ارتفاعهمنخفض ويف حالة  هم بناًء على حتليل فين فأنت سوف تشتريه بسعرفعندما تشترى الس،  والفين
أخنفض فأكيد بأنك سوف تتبع طريقة أستثمر يف حدود واليت  بناًء على سياستك ونوعيتك من خالل السوق أما إذا

   . واليت مت شرحها مستقبالً تتيح لك تقبل اخلسارة بسهولة
  

 
 جترب من غري أي ى وتبغجديدة ة أو تكون جترباخلسارةهل للربح أو  حدد لنفسك ملاذا دخلت سوق األسهم / ١

 هدف ؟
  :اإلجابةمن السؤال ألنه مهم أعطيكم  اتستغربو ال
 خبسارة حىت لو نزل السوق وبيكون الصرب عندك أطول على السهم حىت ح تبيعار لربح فعمرك ماا لو كان هدفك - أ

كنت من هذا  إذا،  بعدم البيع خبسارة وهذا بأمر اهللا سبحانه وتعاىل ةوبالتايل تتكون لديك قناع  أسابيعإىللو وصل 
 سعر إىل ورجع إالعملية تصحيح  يل وأصاب السوقارتفع ومت شرائه بسعر عايوجد سهم ال النوع فسوف أخربك أنه 

هي   ماةوطول فترة تداويل يف جمال األسهم يعين املسال خربيتحظته من خالل الشراء وأعلى منه بكثري وهذا ما ال
  . صربال قليل من ةاألسهم املسأل خسارة أو ضياع املال يف سوق

  .  أفضل من األسهملالستثمارعلى جمال   أقولك روح دورةساراخل لو كان هدفك - ب
  .  رك على قد رحبكئن خساأنك بتربح فيها وبتكو  من غري هدف فما أعتقدة جديدة لو كانت جترب- ج
 
 تفتح حيفظ فيها األسهم اململوك لك وال  وهذي احملفظة مثل احلساب اجلاري ولكناستثماريهحمفظة  بد من إنشاءال / ٢
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 فيه وعلى احملفظةيكون احلساب اجلاري يف نفس البنك الذي تود فتح   غري حبساب جاري والبدةاالستثماري احملفظة
   :عرفت أن حسب ما

  احملفظةف لفتح احلساب اجلاري وإنشاء الآ ٥٠٠٠البنك األهلي يطلب فوق  - أ
  ألف ٥٠٠٠٠الفرنسي  البنك - ب
  ألف ٥٠٠٠٠ سامبا - ج
   ريالألف ١٠٠٠٠٠ غري فوق احملفظة يفتح ار ماص ا الراجحي كان أي مبلغ لكن يقولو- د

  ريال٥٠٠ وقدره البنوك تأخذ رسم سنوي دمات النت والتداول فيها فكلخل ةأما بالنسب
 من هاليس لديه خدمات التداول بالنت لكن مجيع البنوك ميكن التداول في األهلي والبنك االشتراكلكن الراجحي وقف 

  .  خالل الصاالت
 
 يوم وطبعا ٢٠ يوم واألهلي ١٥فالراجحي يأخذ   فيهاةاالستثماري احملفظةختتلف البنوك يف عدد األيام اليت يتم فتح  / ٣

  . ةأيام ينفتح لك حمفظ ٣ يعين خالل واسطةكان هناك  لوخيتلف 
 
 املستخدم والرقم السري من البنك للتداول باسمتزويدك   يف النت يتمواشتراك احملفظةبعد إمتام عملية تكوين  / ٤ 

  .  العمليةمن تنبيهكم بأن هناك مميزات وأيضا عيوب هلذي  بد الاحلالةويف هذي ، بالنت 
 :  

 الصالة يف طوابري انتظارالتنفيذ وإدخال األوامر بدل من  سرعة / أ
   وبالعكساحملفظة احلساب اجلاري من إىل  على التحويلالقدرة/ ب 
  أخذ القرار من غري ما أحد يأثر عليك  يف الصالة وبالتايلةالضجالتركيز بدل / ج 
   يف اليوم الواحدةميكن إجراء كذا عملي/ د 

:  
  معاكالصفحةتنفتح ما عض األحيان يعلق وب/ أ 

  .  دقائق ٢ األسعار متأخرة بفرق/ ب 
وممكن املبلغ بعد البيع يتعلق لكن بريجع يف  اإلدارةله يوم علشان ينحل من  يف النادر تعليق األوامر وهذا يأخذ/ ج 

  األخري
  . تصادفنا يف النت هذي بعض املشاكل اليت

 
 االتبادل بالشراء والبيع بني املسامهني على األسهم فمثال أن معرفة معىن التداول وهي عمليةبد من بعد هذا كله ال / ٥

 سهم مين وهذا يتم عن طريق ١٠٠٠ ـ وتشتري الأنت تأيتالبحري وقررت أبيع   سهم يف١٠٠٠اليوم أمتلك 
  .  والوسيط يف ذلك مؤسسة النقد وتداول العرض والطلب
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  .  ريال من البائع والشاري لكل عشرة األلف ريال١٥النقد مبلغ قدرة  سسةؤع تأخذ معند كل عملية شراء وبي / ٦
 
مباشر وهي تعرض  ك بطاقة تباع يف مكتبة جرير تسمى بطاقةا لكن هنةح يعطيك األسعار مباشرار البنك ما طبعاً / ٧

 أفضلها ولكن البطاقة من هذي عدة أنواع كا وأيضا تفاصيل األوامر وكمية الطلبات والعروض وهنةاألسعار مباشر
 ١٥ األخرى فهي تعرض فقط البطاقةالشركات وتفاصيل األوامر هلا أما  بطاقة مباشر برو وذلك حيث أا تعرض مجيع

حذف   فقط وميكن متابعة الباقي عن طرقة شرك٣٠ غري ةبعاتمميكن   وهي صفحتان يعين الةالواحد الصفحة يف ةشرك
  . بعض من هذي الشركات

 
  :عند التداول قد جتد عدد من اخلانات / ٨

  :  سهم املواشي جند أنه   مثلالشركة يف السوق هلذي املطلوبةهذا معناه شراء وهو يعطيك عدد األسهم
 للشراء بأقل من هذا السعر ومن مثطلب   ريال أيضا ميكن وضع٩٩ سهم بسعر ألف ١٠٠٠٠٠يوجد عليه طلبات 

  .   يومنيإىل يف نفس الوقت أو يـتأخر ذالتنفي يرتل السعر ويتم نفيذ وقد حىت يتم التاالنتظار
 : ألف ٥٠٠٠٠ للبيع نأخذ مثال على سهم املواشي كمية العرض املعروضةاألسهم  ةوهي تعين كمي 

 إليه من هذا السعر وتنتظر حىت يتم الوصول أعلىوميكنك وضع  ٩٩,٥بسعر 
 : متت يف هذا اليوماليت الصفقات وعددها ةكميمتثل  وهي   .  

 :اللحظة السهم يف هذه إليهوصل  وهو السعر الذي  .  
 : مثال  % ١٠ أو الرتول هو االرتفاع السهم يف إليه وأقصى حد يصل ارتفاعه وهذا يعين نسبة نزول السهم أو

زاد بنسبة  لون األخضر هذا يعين أن السهم قدل با١التغري  ريال وكان ١٠٠املواشي نفرض أن سعره  على ذلك سهم
 أخر فلو إىلوختتلف نسبة التغري من سهم  لون األمحر هذا يعين أن السهم قد نزل ريال واحدلريال واحد ولو كان با

  . ريال أما تكون صعود أو نزول ٣تساوي % ١ ريال فمعىن أن ٣٠٠كان سعر السهم 
 : هلذا اليوم  السهمإليه وصل رتفاعاوهو أقصى  .  
 :  اليوم  هلذام السهإليهوهو أقصى نزول وصل .  

 
كنت  طويل األجل مبعىن لو مستثمر ي أو شهري أوعسبوأحدد لنفسك هل تريد أن تكون مضارب يومي أو  / ٩

   اإلسبوعايةعين أنك تبيع السهم يف إسبوعي فهذا ي  . أو ربحخبسارة سواء مضارب يومي فإنك جتين أرباحك يومياً
 توزع وأيضا اليت املستثمر طويل األجل وهذا يهمه األرباح  . والشهري نفس اإلسبوعي . وتشتري بداية األسبوع

ومنها البنوك وسابك   مثل ذلك شركة الراجحي والكهرباء وهذا يكون فقط يف شركات العوائدةالسعر بعد سن فرق
  . ريهاوسافكو والكهرباء وغ

 
 ريال خسارة وبعد ذلك ٤ ريال كمكسب و٥للمكسب واخلسارة يعين تقول يكفيين  حدد لنفسك مقدار معني / ١٠
  .  مكسب يف السهم اجلايإىل اخلسارة أعدل
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تأكيد اخلرب ألن السهم بيرتل بعد التأكيد أكرب مثال على ذلك قرار توزيع  دائما أشتري على اإلشاعة وبيع عند / ١١
   . ريال ٦شاعة وعند تأكيد اخلرب ثاين يوم نزلت بالنسب أو بفارق إلرتفاع وقت اانت يف ااألسهم ك ح مجيعالقم

  
   عدة قطاعاتإىلتنقسم األسهم  / ١٢
  شركة٢٦ القطاع الصناعي وحيتوي على - أ
  شركات٩لقطاع الزراعي وحيتوي على  - ب
  بنوك٩ قطاع البنوك وحيتوي على - ج
  شركة١٨ ات وحيتوي علىاخلدم  قطاع- د

  قطاع الكهرباء وحيتوي على شركة الكهرباء فقط-هـ 
  . لالتصاالت  وقريبا شركة اإلحتادالسعودية االتصاالت وحيتوي على شركة االتصاالتقطاع -  ي
   شركات٨ قطاع اإلمسنتات وحيتوي على -و 

 ة شرك٧٢مجيع القطاعات هي  عدد الشركات املندرجة حتت
 
  .   وليس أكثر من ذلكاالرتفاعيف % ١٠واألسهم وأيضا  للمؤشر % ١٠تسمح غري برتول  ه النقد المؤسس / ١٣
 
نفرض   السعر احلايل مثلإىل حىت يصل واالنتظارالعرض بأقل أو أكثر من املعروض يف السوق  ميكنك الطلب أو / ١٤

 ريال أو ٤ أو ٢احلايل ب   بسعر أقل من ريال ولكن أنا أريد٢٠٠أننا نريد شراء سهم البحري وهو معروض بسعر 
  . يعين رمبا يومني أو أكثر حىت يتم التنفيذ  من الزمنةوتضع فتر% ١٠تتجاوز نسبة  أكثر من ذلك على أن ال

 ريال ولكن أريد ٢٠٠ سهم من البحري وسعره يف السوق ١٠٠٠عندي  لكن لو حصل العكس وأردت البيع مثل
 يزيد رتفاعه وميكن وضع أي مبلغ على أن الزم الاللل فأضع أمر التنفيذ والزمن اريا ٥  أو٢بيعه بأعلى من ذلك 

  .  % ١٠ وهي ا املسموح االرتفاعسعره عن نسبة 
 
املايل للشركات وخصوصا إذا كنت مستثمر طويل األجل وميكن احلصول على املعلومات  بد من دراسة الوضعال / ١٥
   . تدياتموقع تداول أو من موقع بعض املن من

   للشركاتاجلديدةيهمه األخبار  أو خسارا وكل ما يهم أمر الربح الشركة  للمضارب البالنسبة
 
  .  ويف حالة الرتولاالرتفاعلكل سهم يف حالة   %١٠ ـكيفية حساب نسبة ال / ١٦
 ذلك سهم البحري  لثاين يوم مثال علىاالرتفاع يعطينا نسبة ١,١يف   يف االرتفاع نضرب سعر إغالق السهم- أ

 ٢٠٠ - ٢٢٠ = ١,١  *٢٠٠لثاين يوم  % ١٠ـ أحسب نسبة الى ريال وأبغ٢٠٠سعر  ونفرض أنه أقفل على
  والسهمة خرب جديد وحصلت عليه مضاربللشركة وهذا إذا كان  .  ريال ٢٠ تساوي ارتفاع  يعين نسبة٢٠=
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  . الطريقة ذي النسبة فيمكن لك حساب هذي ةحيقفل نسب
  تدخل يف السهم لكنى ويرتد بعد دقائق يف الرتول وأنت تبغةاألحيان يقفل السهم نسب  من احلساب يف بعضالفائدة

وتعلقت لكن لو  تعرف ودخلت وشريت ولقيت نفسك بعد دقائق حتت ونزل سعر السهم  وأنت ماةالسهم قفل نسب
  . النسبةيع عند تقفيل وتب  وباقي عليه كم ريال بعد احلساب فتقدر تدخلالنسبةالسهم مكمل على 

 وتكون كالتايل طبعا مثال البحري والسعر ٠,٩السابق يف  رف سعر إقفال اليومص يف حالة الرتول يتم حسابه ب- ب
  . ريال يف حالة الرتول ٢٠ = ٢٠٠- ١٨٠ =  ٠,٩  *٢٠٠ ريال ٢٠٠عند 

وتستفيد من هذا بطلب السهم عند ويكون السوق نازل بالنسب  الفائدة قد حيدث يف السوق جين أرباح أو تصحيح
 ريال وأنت تظن ١٩٠كنت تعرف هذا احلساب فرمبا تشتري عند سعر  حالة الرتول فلو ما سعر تقفيل السهم نسبة يف

حصولك على   ريال فبدل من١٨٠ تالقي السهم كمل نزول ووقف عند سعر أةأخذته عند أقل األسعار وفج أنك
  . يه بأقل من ذلك ميكن احلصول عل١٩٠السهم عند سعر 

 
  :  ثالثة أقسامإىل فظةبد من تقسيم احملواملستثمر وقبل دخول السوق ال للمضارب / ١٧
  طويل األجل ويكون يف شركات العوائدلالستثمار  قسم- أ
  للمضاربة قسم - ب
 ارئوللط  قسم- ج
 
 املضاربةدد من الشركات يعين قسم من ع متنوعة بل خليها أحد هذا أكرب خطا يف سهم واحملفظةتضع مجيع  ال / ١٨

  . ثالثةخليه على األقل يف شركتني أو  االستثمار وأيضا قسم ةخليه يف أكثر من شرك
 
تبيع يف التجميع وتشتري  فأدرس كمية الطلبات والعروض حبيث أنك ال  وتريد الدخول فيهاةعندما تتابع شرك / ١٩
  . التصريف يف
 
 حيث يقوم ةمستوى له والتجميع بكميات صغري  أدىنإىل يتم تركيع السهم احلالةهذه كيفية معرفة التجميع يف  / ٢٠

 فيظن أا الكبرية ةاألسهم للبيع فيأيت املساهم للبيع ويرى هذي الكمي  منة كبريةمضارب السهم أو اهلامور بعرض كمي
 يتم اللحظة املعروض ويف هذهوالسهم سوف يرتل ويف هذا الوقت يتخلص املساهم من السهم بأقل سعر من  تصريف

 يومني وبعد ذلك يرجع يضغط أويوم   بسيطة ويكون السهم واقف عند سعر معني لفترةبكمياتالتجميع من اهلامور 
  .  العدد املطلوبإىلأسعار أقل وبعد ذلك يتم جتميع حىت يصل   وهو جيمع عندالطريقة بنفس ة ثانيةعلى السهم مر

 
العروض   للفت نظر املضاربني بشراء أغلبيةوبسرعةف بعد عملية التجميع يقوم اهلامور التصري كيفية معرفة / ٢١ 

 يقوم اهلامور بعرض اللحظةويف هذه  ا يشتروواويبدؤ ينتبه املضاربني اللحظة ويرفع السهم ريالني ويف هذه املوجودة
  . االفتتاح سعر إىل الرتول  يفويبدأ ةيقفل السهم نسب ما  على املضاربني وسرعانة عند أسعار عاليةالكمي
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 ة وبيقفل نسبة أو من سهم عليه مضاربإشاعة إذا كنت متأكد من إال ساعةأول نصف  تشتري يف  ال :للمضارب / ٢٢
يعين هذا يتضح من  ارتفاع وسوف يفتح ثاين يوم على مريبةخالل متابعة سهم لليوم السابق يكون قفل بطريقه  أو من

  . أخر دقائق قبل إقفال السوق   العروض يفالتهام اليوم السابق ومن طريقة كمية التداول للسهم يف
 ؟ة رتفاع بعد رفعه وأن للسهم بقياالسهم سوف يواصل  كيف تعرف أن / ٢٣

 وسوف ارتفاعالتنفيذ فلو كانت أكرب من اليوم السابق فأعلم أن السهم أخذ حقه من  يتم ذلك عن طريق مراقبة كمية
 .  لليوم التايل االرتفاعيواصل  أما لو كان كمية التنفيذ أقل من اليوم السابق فهذا يعين أن السهم سوففابتعد عنه  يرتل

  
 

 ؟ السبب ، ما خرى بدأت يف االخنفاضأ ةسهم بدأت يف االرتفاع وجمموعالسوق تالحظ جمموعة من األ أعندما يبد
 ة كبرية بدرجةو معلومات الشركأرباح أمه  شتري هنا وهناك واملضارب مان بعض الناس يأفيه سبب معني سوى  ما
ذا نزل خرب عن إف ، سهم اللي قد ترتفععطاء مالمح عن األ إلةولكنها مهم ساسي يف ازدياد السعرأ شرط ليستا أل

بالفعل   يضاربونحد كون املضاربنيأ هذي قد ال يشتري فيها ةن الشركتكون ملهوف على الشراء أل  مو الزمةشرك
 ةمر الشركأيصري % ٦و أ% ٥ة  ما نسبةذا تعدت نسبة شركإىل الشركات فإلكن تترقب وتنظر  ، خرىأعلى شركة 

الزم تراقب السهم عن قرب وتالحظ مستوى الطلب   على السهم وعندهاةمريب حبيث قد تكون هناك مضارب
   .والعرض والكميات

و اقتنص أ  وتوكل على اهللا واشتر بسعر العرضةنه فيه مضاربألعرض اعرف الطلب دائما يطغى على ا نأذا الحظت إ
عيونك عليه حىت ما يرتل بصورة  ذا استطعت بفارق بسيط وعندها يبدأ السعر يف االرتفاع والزم تكونإقل منه أب

 ترتل وترتل وختسر ناًحياأا صل ترتل ألميكن ترتفع وهي باأل رضى دائما مبا يف اليد وال تقول بنفسك احلنيأ وةمفاجأ
السوق  وضح ملا تدخلأوراح تفهم كالمي بشكل ة ، نت الضحيأ وترتفع وترتل وتصري ةاخلسار وتقول احلني بعوض

 .ذن اهللاإب
فيها   ولكن املهم فقط الربح بعيداً عن حقل البنوك طبعا ملاةو اسم الشركأىل نشاط إيلتفت  املضارب اجليد هو الذي ال

قبال الناس إالسهم ومدى  لكن اللي حيرك املضارب هو حجم تداول ، سهمهاأة التداول يف من شكوك حول شرعي
 ةجيد حبيث تتم فيه عمليات البيع والشراء بسرع نه نشاط هذا السهمأعليه فكلما كثر حجم التداول كلما عرفت 

   .دىن مثل ما وضحت لكمواأل علىيعين ارتفاع يف سعره وطبعا األ
 ريال وكل ٥٠مسية بالسهم وغالباً ما تكون بسعر  االةبالقيم  تسمىة عن شهادة ذات قيمة معينةرما السهم فهو عباأ

 قيمة السهم فيها ةسهمها كبعض الشركات العقاريأسعار أ بتداول ةاللي مو موجود سهمها وبعض الشركاتأ وةشرك
   .ريال ٥٠,٠٠٠
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 .ة حيانا ثانيه تكون مدبرأ ولكن ةحيانا بالصدفأ

 ةيدخلون السوق ويشترون كل الكمية املعروض  من املضاربني باالتفاق فيما بينهمةو جمموعأ مضارب مليونري : مثالً
  :ة  شركة معين :مثالً

 ٢٠٠٠كمية ب ٢٠= طلب  فضل سعر      أ
 ٥٠٠٠ بكمية ٢٠,٢٥فضل سعر عرض       أ

  :قل للربع اللي بعده فيصري الوضع كالتايلكمية العرض فينت يشتري املضاربون كل
 ٥٠بكمية  ٢٠,٢٥= فضل سعر طلب       أ
 ١٠,٠٠٠ بكمية ٢٠,٥فضل سعر عرض       أ

 فينتقل السعر للربع اللي بعده ويشترون املضاربني كل كمية العرض
   .ون الناس يف الشراءءويبدرياالت ويتنبه املضاربون للي حيصل  ٣و أوهكذا يستمر املضاربون فريفعون السهم ريالني 

 % .١٠ ىلإعن الشراء ويصريوا الناس يشترون فريفعون السعر  ) ةسبب املشكل( املضاربون  عندها يتوقف
 يرتل جداً فيبيعون بسعر الطلب حىت ة ما تكون كثريسهمهم وغالباًأيف بيع ) ة سبب املشكل ( املضاربون أعندها يبد

  .وهم طبعا كسبانني بكذا ربع اللي حتتهالسهم ربع ريال وبعدها يبيعون لل
يف البيع ويستمر البيع حىت يرجع سعر السهم ملستواه  ون هم بعدء يرتل يبدأن سعر السهم بدأوملا يشوفون الناس 

  . بفقاعة الصابونسابقاً مسيتهأوهذا اللي يصري  . صلياأل
   .سعاروشريط األاللي تتعامل معه  سهم من موقع البنكسعار األأن تتابع أونصيحيت 

 
 
  .  ديناميكيات السوقواستيعاباملعرفة لفهم  / ١
  . للمعطيات واملعلومات املتوفرة الثقة الكاملة بالنفس للتصرف وفقاً / ٢
  . اجلرأة واألقدام على تنفيذ الصفقات دون تردد / ٣
  . أخطاء املاضيالرغبة يف تعلم الدروس والعرب من  / ٤
  . حدوثهلتقبل الفشل يف حالة  اإلحساس باملسئولية / ٥
  . الدراية واخلربة لتشغيل وإدارة األموال بشكل جيد / ٦
  .  بعملية املتاجرة لذاا فقطواالستمتاعالعاطفة للتمتع  / ٧
  . بالصرب جتنباً للحركات السريعة اخلاطفة التحلي / ٨
  .  أمر أخربأي االنشغالوعدم   الشراء والبيعالتركيز على عمليات / ٩

  .  اوااللتزام أنظمة السوق واحترام االنضباط / ١٠
  .  لتركيز ذهنياً وجسدياًاالحتمالالقدرة على  / ١١
  .  األسرةإلفرادوختصيص جزء منه   الوقتاستغاللحسن  / ١٢
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  . عملية أيالدخول يف  وزن األمور بشكل يرتكز على البديهة قبل / ١٣
  

 
توصيات شراء وذلك بعد مشاركة  وصلتين رسائل عديدة تطلب املساعدة يف أوقات الدخول واخلروج يومياً وإعطائهم

 يومياً عن طريق % ٥إىل  % ٤اهللا وكرمه أحقق يومياً من   اخلاصة ذكرت فيها أنين بفضلاالستشاراتيل يف منتدى 
 . من رأس املال بدون أي مبالغة% ١٤حققت يف يومي األربعاء واخلميس املاضيني حوايل  وذكرت أنين قد . املضاربة

 كنت أدخل صباحاً و االيارات ففي عز أيام .  مايو وحىت اآلن رحبت أكثر من نصف رأس مايلاياراتومنذ بداية 
وأنا أحاول مساعدة البعض ولكن ..  والشكر وكل الفضلأضارب وحققت يف تلك األيام مكاسب جيد وهللا احلمد 

حيث  . عن إرسال رسائل خاصة لكل زميل عن أي عملية بيع أو شراء أقوم ا يومياً  يف املضاربات قد يعيقيناماكي
  . أحياناً عمليات البيع والشراء اليت أنفذها فوق العشر مرات تصل

  . هذا السوق فقد تفيدكممشاركتكم طريقيت يف العمل يف ولكنين أحب
 ولكنين أذكر ذلك حسب طلب البعض مين و أيضاً ألنين آسي وأحزن للبعض عندما يقول . ال أذكر ذلك مباهاةً

  ! كانت لعلّ و عسى أن تعود األسعار كما . االيارشخص أنه متعلق يف أسهم بأسعار ما قبل 
  ! والبعض يقول أنه خارج السوق منذ أسبوعني أو شهر

  !  جتميد للمال بدون فائدة ، وأنا أعترب أنّ جتميد املال خسارةامسه هذا
  ! و البد أن جتاريه يف نزوله وطلوعه . يا مجاعة يف خري كبري سواء طالع أو نازل السوق

  ! املضاربة هي احلل للخروج مبكاسب يف األيام احلالية
  ! هي روح عامل األسهم فاملضاربة

  !  وقد طلقته تطليقاً منذ زمن وأكره تعليقاته املميتةاالستثمارفأنا أكره 
  ! االياربسهولة ، ليس كما كان الوضع قبل  ويف هذه األيام تطلب بالسعر الذي تريد وينفذ لك

  ! ويضع العناوين الرباقة لذلك . املؤشر كما يكابر البعض ويقول ال للبيع امحراروليس من العيب البيع عند 
  مل املكابرة ؟؟ ! )السيف على رقبيت  لن أبيع ولو وضعوا(  لزميل يقول االيار أحزنين يف فترة وأذكر عنواناً

  ، وال حول وال قوة إالّ باهللا ، فما رأيكم لو باعه عند بدايةااليارقبل  وذلك السهم سعره اآلن أقل من نصف سعره
  . ولكنها مشيئة اهللا !  من حتتالتقاطه وعاود االيار

من حتت   أسهميالتقاطوأهوى  . االرتداد رائحة اشتمامعند بداية الرتول وأول من يشتري عند  نا أول من يبيعفأ
  !  وال بد أن تكرهوه أيضاً ! وأكره التعليق

  ! السعودي فإنّ هناك مؤشر يدلك على وقت الدخول واخلروج أال وهو سهم الكهرباء وبالنسبة مليزة السوق
  :وهي كالتايل) عبقرياً  لست( ك ا هي نفس طريقة أي مضارب يف هذا السوق وطريقيت اليت أنصح

 (دائماً ، فكن متالزماً مع هذا السهم يف طلوعه ونزوله  وهي أن يكون سهم الكهرباء حتت متابعتك الشديدة / ١
  .وكن سريعاً يف ذلك) الكهرباء وبع عند بداية نزوله   عند بداية طلوعاشتري



 - ٢٦ -

ال  الدخول بعد نزول ما عندما جتد أن الطلبات على سهم الكهرباء بدأت تعود بقوة وأيضاً  تعرف وقتوببساطة / ٢
 . )سهم عند كل ربع ريال  على األقل طلبات بثالثني ألف( بد أن تكون كمية الطلبات كبرية عند كل ربع ريال 
عندها أدخل  . ونصف أو ريالني على األقلطلوعاً ريال  ارتدتبشرط أن ال تدخل يف السوق حىت جتد أنّ الكهرباء 

  يف الغالب يكون سريعاً ومضاريب السوق سريعني جداًفاالرتداد . وأشدد على السرعة بسرعة يف األسهم األكثر نزوالً
  !  الفرصانتهازيف 
 احلد على سهم الكهرباء وجتد يف نفس الوقت أن وبالنسبة ملعرفة وقت اخلروج من السوق هو ضعف الطلبات / ٣

 التقاط كسره قريب فعندها صفي احملفظة ولو خبسارة بسيطة وستعاود احتمالاليوم  األدىن لسعر سهم الكهرباء يف ذلك
  ! أسهمك بأرخص مما بعت

يف التنفيذ ، وأحياناً تكون هناك عروض ممتازة إذا مل تقرر شراءها يف   القراراختاذاملضاربة حتتاج إىل خربة وسرعة يف  / ٤
  ! ا غريك  سبقكثواين
لكل سهم ، و هي متغرية يومياً حسب وضع  وكي تكون مضارب حمترف البد من معرفة نقاط الدعم واملقاومة / ٥

بأسعارها الدنيا اآلمنة لكي تكون يف أمان من اخلسارة وتتخلص منها  السوق ، فبمعرفتها تستطيع الشراء األسهم
  . قدر اهللامعاودة الرتول مرة أخرى ال بسهولة يف حالة

  .، بع وخذ غريه من الفرص ال تطمع ، ريال أو ريالني مكسب جيد / ٦
  ! فستلتقط أسهمك إن شاء اهللا بأرخص مما بعت تقبل اخلسارة بالبسيطة عند خروجك و ال تكابر / ٧
  تنتظر ففي الغالب فوراً ، والاالفتتاح وبع عند اشتريآخر دقائق الفترة املسائية  يف حالة طلوع قوي للسوق يف / ٨

  . بدقائقاالفتتاحيهبط السعر بعد 
 يف اليوم االفتتاح من الشراء فسيكون احذرشارف على اإلقفال مساًء   وقداياريف حالة هبوط قوي للسوق أو  / ٩

 ٤ ـلسابق باإلقفال ا  الفترة الصباحية واشتري بأسعار تقل عنافتتاح دقيقة بعد ٢٠ـنزوالً ، وانتظر إىل ال التايل أمحر
وقرر حسب حركة هذا ) أشرت سابقاً  اكم( وأنتظر حىت ترى وضع السوق مبتابعة سهم الكهرباء % ٥أو % 

  ! من رأس مالك يف يوم واحد % ١٥طلوعاً وحتقق أكثر من  السهم املتحكم يف السوق فقد حيقق سهمك النسبة
متعبة جداً  ري وحتتاج إىل جزء كبري من وقتك وتفكريك وهياليومية حتتاج إىل بذل جمهود ذهين كب للعلم فاملضاربة / ١٠

  ! ، وهي سبب رئيسي ألمراض الضغط والسكر والقلب وزعل أم العيال منك
 % ٣٠ أو ٢٠ أو ١٠ ـقد يقتنع ب املضارب الناجح يستطيع تدبيل رأس ماله عدة مرات سنوياً أما املستثمر / ١١

  ! فعالً ولكنه قد جيين يف أيام ما حيققه املستثمر يف سنة فيبذل جهد كبريسنوياً ولكن باله مرتاح ، أما املضارب 
ناجحة بفضل اهللا ، حيث   عملية١٥ إىل اثنني هلذه الطريقة هي عملية أو باستخداميفنسبة عمليايت اخلاسرة  وبالنسبة يل

  .للدخول و اخلروج أحتني جبدية الشراء بأسعار آمنة وأحتني الوقت املناسب
الشهور املاضية كما تعلمون ، ومع ذلك حققت   تعلمون باألمس كان التداول فيه هو األضعف يفاق كموالسو

يف الفترة املسائية ، يف حني أنّ اجلميع  % ٢,٥يف الفترة الصباحية و  % ١ . من رأس مايل % ٣,٥باألمس حوايل 
  . السوق أو هو خارجه كان متشائم من
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لكم أنكم تستطيعون التكسب من السوق يف طلوعه ونزوله  خلاصة بتجربيت كي أدللومشاركيت هذه كانت باألمثلة ا
أمس تستطيع التكسب ، ولكن ال خترج متاماً من السوق وجتمد مالك وال تأسى على  وحىت يف يوم تداول ضعيف كيوم

  .ين أعمل ذه الطريقةوقد يتفق معي البعض أو خيتلف ، ولكن . فات من خسائر فستعوضها إن شاء اهللا باملضاربة ما
  .عليكم املضاربة هي ديدنكم يف هذه األيام فال تفوتوها

 إن شاء لالحترافمث التطبيق مببالغ صغرية حىت يصل  وبالنسبة لقليلي اخلربة فعليهم بدراسة السوق وتعلم املضاربة أوالً
  .اهللا

 . سهم الكبرية التذبذب وذوات األسعار الرخيصةاألكثر نشاطاً وبعض األ يف األيام السابقة كان تركيزي على األسهم
قريب من املواشي  أحبها جداً تذبذا مجيل ولكن أتعامل معها حبذر وأعرض بفرق ريال أحياناً سعرها )  القصيم (مثل

  .ولكن تذبذا أعلى
ة لدي بالنسبة تلك هي األسهم املفضل . وأيضاً حائل واجلماعي واجلوف والغذائية وسيسكو والكهرباء وفتيحي

   .ويف األيام الصعبة جداً أجته إىل العقارية وأضارب فيها بكامل رأس املال وحدها . للمضاربة
  

 
  هذا البحر اهلائجأمواججله وخاض يف أمن   السوق قد يفقد اهلدف الذي قدمأحداث ومن خالل اإلخوانكثري من 

 أو Day Trader هل هو مضارب يومي  كان مضاربوإذا مستثمر أورب مضا فترى الشخص ال يعرف هل هو
 لذلك جيب على أي متعامل يف سوق  . وقت الفرص مثل أيام االياراتإالال يشترون  قناصي الفرص الذين هو من
   :وقفات عن املضاربة اليومية لذلك هذه  أن حيدد هدفهاألسهم
:  

 وتنقصه األسواق جديد يف أولذلك ال تصلح ملن موارده املالية حمدودة   ذات خماطر كبريةاملضاربة اليومية قد تكون
قد  املضارب اليومي ن القليلة ألةوال تصلح املضاربة اليومية ملن يبحث عن املخاطر ، األسهم أسواق اخلربة يف طبيعة

  .رأمسالهيفقد جزء كبري من 
الكبرية   لبناء بيت للمستقبل بسبب املخاطرةأو ادخرا ملشروع زواج مثالً بأموالاليومية  لذلك ينصح بعدم املضاربة

  .يف هذا اال
:  

 خسائر إىل  تقود يف نفس الوقتألا  العالية من خالل املضاربة اليوميةاألرباحباحلصول على   من االدعاءاتكن حذراً
 . كبرية

: 
والشراء   البيعأوامر تعرف كيف تنفذ أن السوق فيجب عليك أحداث معرفة ودراية عن كل إىل تاجاملضاربة اليومية حت

 يف واألخبار اإلشاعات  وسلوك املضاربني وكيف تؤثراألسهموكيف حساب العموالت وجيب عليك معرفة سلوك 
 . السوق
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التحليل الفين وكيف تقرأ الرسوم تكون لديك خلفية عن  أنكذلك عليك معرفة استراجتيات البيع والشراء وجيب 
  .اخلسارة البيانية وخاصية احلد من

:  
 بدون سبب فقط أو يهبط بصورة كبرية بسبب أن وميكن  حساس جداًاألسهم ن سوقأ تضع يف ذهنك بأنعليك 

   .التشاؤم لدى املتعاملني والعكس صحيح بسبب مشاعر
 :  

 تراجع مجيع هذه العمليات يف أنلذلك جيب  قوم يف اليوم الواحد بعمليات كثرية بني بيع وشراءاملضارب اليومي ي
البعض ال يهتم ذا اال وتكون النتيجة دفع عموالت يومية تفوق  نحسابك والتأكد منها وخصوصا العموالت أل

  .ي  يدرأن بدون رأمساله يتآكل األمر وذا هرباحأ
  

 
يف أول نصف ساعة من بداية التداول ولكن يفضل البيع يف أول نصف ساعة ولكن  تشتري  الللمضاربنيبالنسبة  / ١

فالبد من دراسة  يكون السوق نازل وتبيع وبعد ذلك يف نفس اليوم يرتفع التأكد من وضع السوق فمثالً ال بشرط
 السهم بل راقب السهم وإذا كانت ارتفاع ة علىالسهم قبل البيع ومعرفة كمية الطلبات والعروض ليست بالضرور

و إذا كان صعود ونزول  ،السهم فهذا دليل على أا عمليات تدوير  هناك عمليات بيع وشراء كبرية ومل يتحرك سعر
  .الكبري فهو مؤشر على عمليات حقيقية وصعود السهم التنفيذ للسهم فأعلم وأن

 ن الناس اليت قامت بالبيع وندمت أشد الندم وأضرب لكم مثال يوم األربعاء فكثري مأبداً تبيع أسهمك خبسارة ال / ٢
 ١١٨,٧٥صعد السهم إىل   وبعد ساعة٩٧ املال مببلغ رأسبيعت عدد من األسهم يف شركة اللجني بعد إقرار زيادة 

 .الصرب   عامل األسهم هو عامل من١٤٣,٥وبعدها بيومني أصبح سعر السهم 
  .إلشاعة وبيع عند اخلربأشتري السهم عند ا / ٣
  .للشركات تكون معروفة يف السوق تضارب على أخبار ال / ٤
 مبا كتب لك فعصفور يف اليد ىرضاتطمع يف املزيد و البيع وال البد من حتديد سعر للسهم تريد الوصول له ومن مث / ٥

  .خري من عشرة على الشجرة 
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 قد تصل طويلة ةصفقات وعلى مدار فترة زمني  ويتم الشراء بعدةة من اهلامور لشركة معينةالتجميع هو شراء أكرب كمي
  .  أسبوعني إىل
  

 يرتفع يكون سعر السهم يف أقل مستوى له ومل / ١: ها هلا عدة أسباب ومن
  وهذا ماالشركة من القائمني على املعلومة ه غري اهلامور وهذا رمبا يكون أخذ أحد يعلم عن الرمبا يكون هناك خرب / ٢

 الشفافية عدم وجود  :ينقص السوق عندنا
  .   فقط يف املضارب واهلامور يف رفع السهم فقطةرمبا تكون رغب / ٣
مثال سهم  ل وأعطيكم أكربالسهم الذي يتم رفعه يؤثر على القطاع املوجود فيه فريتفع القطاع كك رمبا يكون هذا / ٤

القطاع اخلدمايت وبالفعل مت رفع القطاع  إىل االنتباه من أجل لفت السابقة الفترةالبحري أراد املضارب رفع السهم يف 
  .  اخلدمايت

 سهم أخر وهذا ما لوحظ يف سهم إىلخاص فيه ولكن املضاربني يتنقلون من سهم   ليس لكل سهم مضاربطبعاً / ٥
  .   سهم أخرإىلنتقل ارتفع صرفها وهذا املضارب  اع فيه املضارب وبعد مامج حائل فقد
  

 يستطيع أن يتحكم فيها هناك بعض اإلشارات اليت ال املضارب أو اهلامور ليس بغيب حىت يعطي إشارات التجميع ولكن
ياين للسهم وميكن احلصول عليه من موقع تداول وأكرب وهذا يتضح من الرسم الب  أيام٦ثبات السعر للسهم ملدة  / ١

  .   ريال١٥٩ إىل ١٥٣ أيام مابني ١٠ثبت ملدة  ذلك صدق فقد مثال على
 .  له لو حصل جين أرباح للسوق ةسرع السهم نراه يرتد بأقصى / ٢
  .  السحب من الطلبات / ٣
بسعر  د سعر معني فيأيت غري من املسامهني ويبيع للبيع عنةوذلك من خالل عرض كميات كبري على السهم الضغط / ٤

  .  أقل من السعر املعروض ويتكرر ذلك على مدى أيام التجميع
  .  أم الازدياد هل هي يف ةمتوسط عدد الصفقات ومعرف بد من مراقبهال / ٥

  
  .   وبفرق األسعاربسرعة املوجودةيلتهم العروض  / ١
  .  طلب كميات كبري للسهم يتم / ٢

 وبذلك يتم التجميع للسهم
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 : حد الشركات مبا يسمى بالتجميعأن يرفع من سعر أذا حب أرأس املال الضخم  يقوم املضارب ذا.  

سهم بسعر  من األةهائل ها ويعرض كمية عليها لرفع قيمتةسهم للشركة املختار املضاربأن ميلك أ: بطريقتني  وتكون
 حىت ةاملتعاملني ببيع السهم خلوفهم من اخلسار أعندها يبد...  حىت تنخفض قيمتها ةمنخفض ليضغط على سعر الشرك

  يف عملية التجميع منأن يبدأو أ . ن يشتري بهأ) اهلامور( و ما يسمى أاملضارب  دىن والذي يريدىل السعر األإيصل 
  .ود بدون الضغط على السهمالسعر املوج

سهم وعندما يكتفي  من األة كبريةمتتايل حىت يشتري بسعر ثابت كمي  بشكلةفيقوم املضارب بطلب كميات صغري
يتهافتون على  مر الذي جيعل املتعاملني بالسوقاأل ،  يلفت االنتباه للسهمالعرض بشكل سريع حىت سهمأيقوم بشراء 

  .فيقوم مبا يسمى بعملية التصريف)  اهلامور( السعر الذي يريده املضارب ىل إن يصل السهم أىل إالشراء 
 ئ يف غمرة تفاجة ومتتابعةسهمه بكميات قليلأفيقوم بعرض  ..  تشبه عملية التجميع لكن بالعكسعملية 

مل أ ن خابألكن بعد وشرائهم فيه حىت تنتهي الكمية اليت ميتلكها املضارب مث يترك السهم و املتعاملني بسعر السهم
 .ى خرأ يف رحلة هبوطه مرة أارتفاعه ليبد

  
  

  :الطلب ، فال تدخل وصرف سهمك معهم يكون عند تنفيذ الطلبات بسعر عادة ما.  
: كهم يف التجميعالطلبات بسعر العرض ، حيث يكون هناك جتميع وشار يكون عند تنفيذ  عادة ما.  

 و قريباًأالقاع  ىلإاملضاربة عندما يكون السوق قد تعرض لرتول لعدة أيام متتالية حىت يصل سعر السهم  أفضل أوقات
  .منه ، واختر السهم األكثر اخنفاضا ألنه سيكون األسرع ارتدادا

عند املقاومة للسهم ويبدأ باالخنفاض  ونيك  وعادة ماىل سعر يصبح اإلقبال عليه ضعيفاًإأما البيع فعندما يصل السهم 
  .وخباصة املؤشر والشركات املؤثرة فيه فال تتردد يف البيع عندها مع مراقبة السوق ككل

  
  

 فما هو  ، روتصريف وكثريون خيتلط عليهم االم  وحنن نتابع عملية التداول كلمة جتميعأذهاننا إىليتبادر   ماكثرياً
   ؟الفرق بينهما

  : التاليةاألسطر يف أوضحه أن أحببت هذا ما
 

 .تكون بكميات كبرية جداً  طلبات الشراء / ١
 .طلبات الشراء تكون أسعارها متقاربة  / ٢
 .بسعر العرض  التنفيذ / ٣
 . سعر إغالق اليوم نفسه مقارب من  حبيث يكون أعلى سعر للسهمارتفاعهثبات سعر السهم والضغط بعدم  / ٤
 . السهم انطالقةوهي بداية  ،  ملستوى املقاومة األوىل صعوداًالسهم اختراق / ٥
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  بسيط جداًبارتفاعأمس   اليوم أعلى من سعر إغالقافتتاحيف الغالب سعر  / ٦
 يصرف هذه األسهم السوق وذلك إليهام املشترين بأنه افتتاح يعرض املضارب كميات كبرية وخصوصاً قبل أحيانا / ٧

  .واحلقيقة هو جيمع ا
 

  ) .كميات التداول كبرية( عروض البيع كبرية  / ١
  .عروض البيع تنفذ بسعر الطلب / ٢
 .عروض البيع تكون أسعارها متقاربة  / ٣
  . كبريبارتفاع اليوم أعلى من سعر إغالق أمس افتتاحيف الغالب سعر  / ٤
 .قريب جداً ألدىن سعر لليوم نفسه اإلغالق لليوم  سعر / ٥
 .األول والثاين نزوالً  كسر السهم ملستوى الدعم / ٦ 

   . تكون وضحت الصورةأن أمتىن
  

  
تركيز ال البد من،  يف السهم) السهم شراء أو بيع ( يسأل عن التجميع والتصريف وهل  أخي املضارب اليومي و ملن

  :  اخلطواتهذهعلى سهم معني لتعرف ذلك وتتابع 
الطلب   متت بسعرالصفقةهل  : وتسأل نفسك هذا السؤال املهم.. اليت تتم يف السهم   ال بد من مالحظه الصفقات*

   ؟أو سعر العرض
ضاربني على  حلظات تصريف من املوهذه، وبع السهم ) تصريف  ( الصفقةمعىن ذلك أن  : ذا متت بسعر الطلبإ / ١

  .ألنك سوف حتصل عليه بسعر اقل بعد دقائق. الدخول يف السهم  وعليك عدم. السهم 
املضاربني  وهي حلظات جتميع من، وجتميع على السهم ) شراء  ( الصفقةمعىن ذلك أن  : العرض أذا متت بسعر / ٢

ذا متت إ أن خترج من السهم فوراً ولكن جيب عليك.. وعليك الدخول معهم يف السهم واخلروج معهم . على السهم 
  ) .معهم  اخلروجةشارإوهذه (  بعد ذلك بسعر الطلب كثريةصفقات 

  %٩٠ مطبقه بنجاح بنسبه القاعدةوهذه 
السهم يف اليوم  ةوحال ، العامة السوق ة باالعتبار حالاألخذمع .  ومع الوقت تكون سهله الطريقة ولكم أن جتربوا

  .السابق
 ويف نفس الوقت تابع  )والعرض يف السهم املعين سعر الطلب ( حط عينك على  ) مباشر(امج  برنأذا عندك* 

قاعدين   نفذ بسعر العرض فالناسوإذا ذا نفذ بسعر الطلب فالناس قاعدين يبيعون، إ ) أخر سعر  (املنفذةالصفقات 
  .يشترون السهم

فهناك . ألفضل سعر طلب  مطابق) وأخر سعر  ( دةزيايف  ذا مل يتحرك سعر السهم وجتد حجم التنفيذإ  :ةمالحظ
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 . تصريف على السهم
   املضاربةللتعامل مع نفسي للمبتدئني)  تعطيك مؤشر على السهم األقلعلى % ( ٩٠ بنسبة ة جمربالطريقة هذه

  
  

وسأحاول . ني النقطتني الدعم واملقاومة هات حد توجهات التحليل الفين للسهم ، حيث مير السهم لفترة ما بنيأهي 
  :تبسيطها فيما يلي

بسعره مما يؤدي  ىل مراحل سعريه معينة فان املتعاملني يرغبون يف شرائه ويهتمونإبه عند نزول السهم  يقصد: الدعم 
نه إدعم نزوال فعندما يتجاوز سعر السهم نقطة ال ماأ. بالتايل إىل دعم سعر السهم بالشراء ضد الرتول أكثر من ذلك 

نه قد يرتل أكثر فأكثر حىت يصل السهم أحيانا إىل النسبة مبالكه للتخلص منه أل يعين خطورة احملافظة عليه ، مما يؤدي
 %١٠ السفلى
ما عند ختطيه نقطة أمراقبه يعرض عن شرائه ،  وهو بعكس الدعم ، فعندما يرتفع السهم بشكل كبري مما جيعل: املقاومة 

  .ىن ذلك اجتاه جيد للشراءاملقاومة فمع
  

  
مبعىن آخر فإنك إذا وجدت  . ، فهي خطرية ونقاط فرص نقاط الدعم واملقاومة هي مناطق ينبغي االهتمام ا واحترامها

 (Stop Loss) ارةاملخاطرة مع نقطة إيقاف خس أن الدعم واملقاومة قادمني فإن ذلك يوفر نقطة دخول منخفضة
أن جتعل من شعائرك اليومية حساب نقاط الدعم واملقاومة بعد أقفال  وحىت تكون مضارب ناجح عليك.  قريبة مميزة

من حركة  وعليك بدراسة حركة سعر اليوم التايل حىت ميكنك التأقلم.  لألسواق واألسهم املهتم ا كل يوم بالنسبة
وهلذا عليك التعرف على نقاط الدخول  مة ميكنها أن تساعدك على املدى القصري، حيث أن نقاط الدعم واملقاو السوق

إن حساب نقاط الدعم واملقاومة قد تكون صحيحة ف وأخرياً . (Stop Loss)  احملتملة ومستويات إيقاف اخلسارة
  ملحوظة وغري طبيعية عنوبالتايل فإنه إذا مل يتم توافر أخبار.  لألسهم والسوق طبيعية يف حالة أن الظروف املصاحبة

وإذا حدث ألي .  القريبة األمد السوق بني أقفال األمس وافتتاح اليوم فإنه ميكنك أن تتوقع نقاط الدعم واملقاومة
  .نقاط الدعم واملقاومة الثانية سيتم اختبارها سبب أن فشلت نواحي الدعم واملقاومة قصرية األمد فإن

دراسته   التحليل الفين واليت ال يستطع أي مستثمر االستغناء عنها يفوأدواتساسيات أحد أ تعترب نقاط الدعم واملقاومة
أخرى مساعدة ، حجم التداول ،   ، حيث أن نقاط الدعم واملقاومة تعتمد على عدة مؤشراتاألسهم التحليلية حلركة

 .وكثري من هذه املؤشرات  قوة العرض والطلب على السهم ، التدفقات النقدية ،
املقاومة نالحظ أن كمية العرض تزيد على كمية الطلب ومييل   مستوى نقطةإىلنه غالبا عندما يصل سعر السهم أكما 

  مستوى نقطةإىل سعر السهم ، وأيضا حيدث العكس عندما يصل سعر السهم وحيدث هبوط يف  البيعإىلاملستثمرين 
عند هذا املستوى يعترب رخيص ،  ري أن وصول سعر السهم الشراء ، حيث جيد الكثإىلالدعم مييل الكثري من املستثمرين 

   االرتفاع مرة أخرى حنو مستويات مرتفعة إىل السهم جمدداً ومن مث نالحظ زيادة كمية الطلب على كمية العرض ويعود
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 : الشركةم وقت إنشاء وهي تعين سعر شراء السه .  
   :عليه املساهم   ما سوف حيصلة وهي قيمللشركة ةوهي تعين حق املساهم يف حالة حصول تصفي
  : كالتايلةقيميلك من األسهم وميكن حساب هذي الطر مقابل ما
  .  للسهمالدفترية القيمة= على عدد األسهم / الناتج = الديون  - الشركةأصول 
 : وهي تعين سعر السهم يف السوق والتداول عليه .   

 
 :  ـ من قبل املسامهني وهي حاليا بالشركةيف   تدفع عند االكتتابأو اليت دفعت القيمةهي 
   : مثالإصدار عالوة ةضافإ تدفع مع العادة يف والقيمة ٥٠
  . للسهم ١٧٠ = ١٢٠ اإلصدار وعالوة ٥٠ ـم االتصاالت بسه

 :  املاضية السنني أو للسنة الشركة ألداءهي قيمة السهم مضاف هلا حقوق املسامهني كنتيجة   
 : هي قيمة السهم كنتيجة لعوامل العرض والطلب.  

 فهذا دليل السوقية وليس االمسية القيمة عن الدفترية القيمةيد  عندما تز ) :خاصةوجهه نظر  (ة ؟ كيف االستفاد
والعكس يكون دليل علي سوء ة ، ضافيإ واسهم أرباح وعوائدها اليت قد تكون بتوزيع الشركة أداءواضح علي حسن 

 الزالت شركةال أن أو مسعتها إيل ةضاف باإلةستراجتياإل  وعدم جدوى اخلططةداري واإلالتشغيلية لظروفها الشركة أداء
تعديل لتتوافق مع متطلبات السوق والتفوق علي  ( مزيد من الوقت ومزيد من التخطيط إيليف طور البناء وحتتاج 

   ) .واخلارجية الداخلية املنافسة
هلا  ( مضاعفه أضعاف السوقية لذلك نري قيمتها وكنتيجة االمسية من قيمتها أكثر الدفتريةهناك شركات قيمتها 

 طويلة لفترةيعين يشتري الواحد وينسي  (عيد املدى  بلالستثمار ذات عوائد جمزيه وهي جيده أي  )د باخلريمستقبل واع
   )االمسنتات  ) (زيادة أسهموما يستلم من عوائد يشترى ا 

علي جيعل االستثمار فيها   ومسعتهاالشركة وحسب وضع االمسية اقل من قيمتها والدفترية السوقيةهناك شركات قيمتها 
   )العقاريات والصناعيات ( الطويل جمدي وله مثاره ىاملد

 ال ميكن وضع أي هذه الشركات حمفوف باملخاطر أداء لكن االمسيةقل من أ ة ودفترية سوقيةهناك شركات ذات قيم
ون  فيها ملياملخاطرة ودرجه النية حسىن اضحاياه يكون من شرسةجتاهتها ومستقبلها وتتم عليها مضاربات تصور إل

   % ةئا مألف
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قدمي الزمان ورمبا منذ افتتاح السوق وقد عرفوا   يف هذا السوق منةصحاب خربأان املوجودين يف الصاالت خواإل
 . خوان مع اإلة املستمرةواملتابعبالتجربة  ء اهللاشا نإشيء راح تكتسبه  سهم وهذاساليب املضاربني وسلوك األأ
  :عالنات عن شركة معينه مثالًواإل خبارو ذاك راح يكسب فبوجود األأن هذا السهم إ لكيفية معرفه ةما بالنسبأ
خرى أ ة مع شركةعالن اندماج الشرك ، أو إ بالعام املاضيةالفتر رباح نفسأ عن ية الفالنةرباح بالزيادأ ةعالن شركإ

 ةو فوز الشركأ ةن توقيع عقود عمل مع هيئات حكوميعالة ، أو إدارسهم على اإلاأل  صاحبةةوسيطرة الشرك
  .ة احملفز عالناتاإل وغري ذلك من ،  له الربحةمبشروع معني حبيث تكون النظرة املستقبلي

ىل إسهم حبيث ينقسم كل سهم عالن تقسيم األإ  :مثل سهماخنفاض سعر األ ىلإخرى قد تؤدي أعالنات إوهناك 
عالن إو أ ة الفالنيةالعام املاضي بالنسب رباحأقل من أرباح العام احلايل أن أن بعال إو ، أسهم واحد سهمني بقيمة

 .ة اخلسار
 أ ويبدةالناس يف شركة معين حبيث يشتري الكثري من الشركات اليت حتصل عليها مضاربه بشكل حاد يضا هناك بعضأو

على مستويات مث أىل إن حبيث يرتفع السهم حياكثر األأيف   وهذي مثل فقاعة الصابونة خميفةالسعر يف االرتفاع بسرع
ن تبيع فور أحد فقاقيع الصابون هذي جيب عليك أذا واكبت إصلي فمستواه األ ىلإيرتل بعد ذلك فجاه لريجع 

   .باخنفاض سعر السهم حساسكإ
 

 
 تدل على ارتفاع ة فيه مؤشرات معيناهللا وطبعاً  والتوكل علىةسهم تتطلب منك اجلرأ يف األة املضارب،خوان إشوفوا يا 

   .كيدةأ ليستالسهم ولكن 
 التنفيذ على وحجمدىن واأليام من ناحية االفتتاح واألأ ٦خر آ الزم تشوف ةسهم شركة معينأل عند شرائك

 ٦ـىل الإ ولو نظرت ة متتالي وأليامةبكثر ن الناس مقبلني على شراء هذا السهمأي أن حجم التنفيذ عايل جداً أالحظ 
 ريال ٦٦ن سعر أ ريال مما يدل على ٧٠ىل إ ٦٦ كمثال من  ،متذبذب يام قبل هذا اجلدول لو جدت سعر السهمأ

  .مناسب جداً
مضاربه على السهم وهذا شي مشجع ويدل على ارتفاع يف اليوم  ينبهنا بوجود% ١٠ـوصول سعر السهم لنسبة ال

مث يعود السعر   ريال٣و أن اليوم اللي بعده عند افتتاح السوق قد يرتفع السهم ريالني أل ، احلذر اللي بعده لكن جيب
 .حيصل دائماً  ءملستواه الطبيعي وهذا الشي

  
 

س مال مببلغ أترضون رويف عمال املعنيني للمشروعيت رجال األأساس كوا مساهم يأ على ةنشاء شركة معينإيتم  عندما
  . ريال مثال٢٠٠ً

  ؟وش يسوون ..  ريال فقط١٠٠عمال ميلكون مبلغ رجال األ
 ١٠٠عمال نصها ويدفعون رجال األ خذونأسهم كل سهم قيمته ريال واحد مثال يأ ريال بشكل ٢٠٠ـيقسمون ال
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عمال والرجل الذي خر لرجال األآل والنصف اة نصف الشركةالعام  حبيث ميلكةسهم اللي تبقى للعامريال ويبيعون األ
ريال واحد  سهم الشركة بقيمة امسيهأترتل  . دارة الشركة وهكذاإ للمسامهني حيق له بةبالنسب سهم من األةغلبيميلك األ

و أ كون السهم ارتفع ةالشرك و اخلسائر وال يفيد ذلكأرباح ويشتري الناس ويرتفع سعرها وينخفض حبسب األ
  .اخنفض

  ريال واحد السهم فأي منهماـخرى ب ريال السهم واأل٥٠ـحدمها بأمامك شركتني أو ١٠٠٠ لنفترض عندك
  ؟تشتري

  سهم ١٠٠٠  راح تعطيكة سهم بينما الثاني٢٠وىل راح تعطيك  األةذا اشتريت يف الشركإ
   !بعد دقيقه ارتفعوا الثنتني ربع ريال

 رياالت ٥ وىل راح تعطيك ربحالشركة األ
  ريال٢٥٠ راح تعطيك ةثانيبينما الشركة ال

سهم  اللي راح تكون قادر على شرائها وكلما زادت كمية األةكلما كثرت الكمي فكلما كان سعر السهم قليل
 نكوت... ريال   سهم من شركه وارتفعت ربع٣٠٠٠ذا اشتريت إف . كلما كان النص والربع مهم لك كربح ةاململوك

 ال بضع مئات يف بنك الراجحي مثالًأ ن تشتريألوف ولكن ال تستطيع ففيه ناس متلك مئات األ ،  ريال٧٥٠كسبت 
   .املواشي بينما تقدر تسوي فرق كبري جداً لو اشترت يف

  
 

 سفل ناحية باألةخر الشاشآ يف ةول ما تفتح الصفحأتلقونه مبوقع تداول  ، سعار شريط األما هونا ما شرحت لكم أ
  .سعارصفر وعند النقر عليه يظهر شريط األاليمني بالشريط األ
   :سفلعلى لألمن األ سعارويوضح شريط األ

 ةاسم الشرك / ١
 سهم اليت مت شرائهاكمية األ / ٢
 الشراء به ونسبة التغري السعر الذي مت / ٣
م أبه على سهم معني ذا كانت هناك مضارإيضاً ملالحظة ما أو كثر رواجاً بني املضاربنيدته يف مالحظة الشركات األئوفا

 .ة ئا باملةتلحقون تشترون قبل انتهاء نسبة العشر ال ونسبة التغري حىت
  .لكن مع كذا يعترب جداً مفيد خر شويأسف متسعار لألوحىت شريط األ

 ةسعار والتأكد من حجم التنفيذ حبيث يكون عايل بالنسبشريط األ  من متابعةة عليها مضاربةن الشركأبعد ما تتأكد من 
  .حصائيات الشركاتإسهم من خالل سعار األأىل حسابك على االنترنت وتابع إ خرى اذهبللشركات األ

نك ما تقدر أعيبه   بالسوق ولكنةنه البنك يعطيك السعر كما هو موجود يف نفس اللحظأخذ السعر من البنك  أوميزة
  .حصائيااإ وتطلب ةاسم الشرك ن تغريأن تتابع غريها جيب عليك أردت أذا إ وة واحدةال شركإتتابع 

:   سعر سهمها % ١٠ـشركة وصلت حلاجز ال : مثالً% ١٠شركه عند  قفال سهمإبداً عند أال تشتري



 - ٣٦ -

  :اآليت  ريال راح يظهر٢٠٠
 ١٠٠,٠٠٠ بكمية مثال ٢٠٠فضل طلب       أ
 ٠٠ بكمية ٠فضل عرض       أ

ناس تعرض  نه فيهأ تنقص وهذا دليل حياناًأ كمية الطلب تزيد وحياناًأنه أسعر السهم راح تالحظ  نت تابعتأذا إ
ن الوضع ألذا بداً ما تطلب يف هأنك أ  فنصيحيت،خرون يطلبون وهكذا آبسعر الطلب وتبيع فتنقص الكمية ويأيت 

تصري ي سبب ممكن وهذي  مع االفتتاح ألئالسهم هلبوط مفاج  اللي بعدها قد يتعرض فيه سعرةالسوق ملا يفتح املر
  .دائماً

 :  ويفتتح السوق ليرتل ةمر خرآغالق إبداً بسعر االفتتاح الن سعر السهم قد يكون مرتفع عند أال تشتري 
ذا إ و،وامرسرع بكثري من ناحية الطلب وتنفيذ األأاالنترنت  نفضل التعامل باالنترنت ألواأل ، سعر السهم وخيسرك

مر األ  الزم متلئها وتقدمها للموظف املختص اللي عن طريقه يسوي لكةض عرية طويلةتشوف ورق  راحةزرت الصال
   .خالل االنترنت و اثنني لو انك مسويهأخذ منك وقت ممكن خالله تكسب ريال أ راح تةوهذي الطريق

 
 

 ةالساع  ويقفلراً عص٤,٣٠ ة ويفتتح من جديد الساع ، ظهرا١٢ً ة صباحاً ويقفل الساع١٠ ةالساع  السوقأيبد
  . كامل اليومةالسوق يوم اجلمع  ويغلقة لكن فقط صباحيةما عدا يوم اخلميس فليس به فترة مسائي"  مساء٦,٣٠

  
  

:  املسامهني مثال عادةً لتخفيض سعر السهم وبالتايل توسعة قاعدة املسامهني بدون أي زيادة يف حقوق تتم جتزئة األسهم
  . سهمواسترجاع ، أو إعطاء سهمني  أنه مت توزيع سهم لكل حامل سهم تعين١ لكل ٢

كما يتم تعديل  .، أو توزيع أسهم رحبية جتزئة أسهمها يتم تعديل األسعار احلالية والتارخيية لألسهم حال إعالن الشركة
  .بسعر السهم حسب عامل التجزئة أو التوزيع مجيع املؤشرات املالية املتعلقة

خفضت الشركة   (١ - لكل - ٢م عن جتزئة أسهمها ٣١/٣/١٩٩٨يف  أعلنت شركة سابك: ) ئة السهمجتز ( مثال
، أخنفض   ريال٣٦٩، وكان آخر سعر إقفال للسهم قبل التجزئة  )  ريال٥٠ريال إىل  ١٠٠  للسهم مناالمسيةالقيمة 

 " ) .٠,٥"عامل التعديل  (ريال بعد التجزئة  ١٧٦ إىل

  اخلاص القطاع

  .بعض احلاالت، مستثمرون من دول جملس التعاون األخرى  السعوديني وقد يشمل يفاملواطنني من يتكون

  السعودي الصناعي التنمية صندوق

  .البترولية يقدم قروض بدون فوائد للمصانع اخلاصة غري

  الزكاة

،  من رأس املال العامل% ٢,٥نسبة الزكاة   .للسعودينياململوكة  رسوم تفرض على املواطنني السعوديني والشركات
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العمليات  ، كما عدلت بصايف نتائج ، والتكاليف اآلجلة ، االستثمارات طويلة األجل األصول الثابتة غري املستثمرة يف
  .خالل العام

 
  

 :  املصدرةللسهم ويتم حتويل قيمه هذه األسهم  ةمسي االبالقيمة أسهم بإصدار رأس املال ةزياد تتم عمليه 
 والقيمة يف شركه معينه هو مليون سهم األصلية كان عدد األسهم إذافمثال   . رأس املالإىل وأضافته االحتياطيمن 

احتياطات  الشركةنفترض أن لدى هذه ول . مليون ريال٥٠ رياال فأن رأس املال يكون نمخسوسهم تعادل   لكلاالمسية
ريال وهو جمموع رأس املال   مليون١٥٠ ل مساوية مليون ريال فتصبح على ذلك حقوق املسامهني ١٠٠مقدارها 

 مليون سهم ٢ يصبح الزيادةاملال فأن عدد األسهم بعد   مضاعفه رأسالشركة قررت هذه فإذا . االحتياطاتإليهمضافا 
  . مليون ريال٥٠ إىلمليون ريال وتنقص االحتياطات  ١٠٠ ويصبح رأس املال اجلديد

       
بقيت على   فحقوق املسامهني قدالشركةاملثال الوارد أعاله فانه مل يترتب أي تغيري جذري يف وضع  نه وكما يتضح منإ
فزاد رأس املال ونقص االحتياطي بنفس   املسامهني مليون ريال يف املثال ولكن مت توزيع حقوق١٥٠هي عليه وهو  ما

 ريال ألف ٥٠ به األول ريال ويضعها يف حسابني احلساب ألف ١٥٠  متاما ملن ميلكمطابقة العمليةوهذه   .القيمة
 احلالة نه يف هذهإ فاألول احلساب إىل ريال من احلساب الثاين ألف ٥٠ ريال مث قام بنقل ألف ١٠٠واحلساب الثاين به 

ميلكه فيبقي  ريال أما جمموع ما ألف ٥٠ إىل وينقص احلساب الثاين األول ريال يف احلساب ألف ١٠٠يصبح لديه 
  . ريالألف ١٥٠على حاله وهو 
  

منحه   أسهمإطالقميكن   الجديدة أسهم إصدارحدث من  ن ماإاملسامهني مل يطرأ عليها أي تغيري ف  الن حقوقنظراً
األسهم ( املسامهني على عدد أكرب من احلصص   بتقسيم حقوقاحلقيقة قامت يف وإمنا إضافياً  مل متنح شيئاًكةفالشرعليه 

واملصطلح الصحيح الذي جيب أن يستعمل   .تصبح قيمتها أقل)  جديدة أسهم ( جديدة حصةوبالتايل فان كل ) 
 باللغة العمليةف عليه عامليا حيث تسمى هذه وهذا هو املصطلح املتعار) تقسيم األسهم  (  هوالزيادةلوصف هذه 

  . تقسيم وليس منحبالعربيةواليت تعين  ( SPLITTING ) االجنليزية
      
 يفسر بعض الصحفيني وحىت  . رأس املالوزيادة جديدة أسهم إصدار من الفائدةهي   ماإذا  كان الوضع كذلكإذا

عنها أي تغيري يف وضع   مل ينتجفالعملية وهذا خطأ واضح التوسعة رأس املال لغرض ادةزيبعض مدراء الشركات 
 كانت فإذا الشركةاملتوافر ومل تغري االلتزامات على   وال يف كميه النقدالنقدية املايل وال يف حجم التدفقات الشركة
  .الزيادة على فعل نفس الشيء قبل قادرة فهي بكل تأكيد كانت الزيادةبعد   على التوسع الذايتقادرة الشركة
املتداولني وذلك أن  تنشيط حركه تداول األسهم وجعلها يف متناول معظم  هوالعمليةالسبب الوحيد هلذه   أنواحلقيقة
 يف عدد األسهم وذلك الزيادةقيمه السهم بنفس نسبه   عدد األسهم ينتج عنها ختفيضزيادة رأس املال وبالتايل زيادة
 يف الزيادة ومجيع مؤشرات السهم بنفس نسبه الدفترية والقيمةاخنفاض رحبيه السهم  دد األسهم ينتج عنها عزيادةألن 
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  .األسهم عدد
 عدد أسهمها وبقيت على بزيادة املاضية ولك أن تتخيل لو أن البنك األمريكي أو شركه الراجحي مل تقم خالل السنني

 عدد أسهمه وأبقى عدد أسهمه على نفس املستوى عند بزيادةيقم  مل فالبنك األمريكي لو  .نفس رأس املال األصلي
 ٧٠٠ ريال ولكان ربح السهم الواحد أكثر من أالف ١٠ ـلكان سعره حاليا يتجاوز ال  مليون سهم٣التأسيس وهو 

 رأس ةزيادولكن بسبب   ريال مما جيعل تداول السهم يف السوق ضعيفا جداأالف ٣ ـ تفوق الالدفترية والقيمة ريال
 ريال ولكن يف املقابل عدد ٤٠٠احلايل يف حدود   عدد األسهم فان سعر السهمزيادة وأخرى وبالتايل ةاملال بني فتر

التأسيس وهذا جيعل السهم يف متناول مجيع املتعاملني يف السوق ويكون   مره عن العدد أثناء٢٥ ـاألسهم أعلى ب
 نشيطاً التداول عليه

     
 احملققة جيب أن تكون األرباح وإمنا رأس املال لوحده زيادةينقص بسبب توقع  السهم وال يزيد سعر املفروض أن ال

 العمليةالسوق احمللي على هذه   لسعر السهم ولكن رد الفعل يفالرئيسي األرباح يف املستقبل هي احملرك زيادةوتوقعات 
  : أقسامثالثة إىل  ينقسمونديةالسعوينبع من كون املتعاملني يف السوق 

رأس املال  زيادة بنفس قيمه السهم قبل ةضافيإون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أم سيحصلون على أسهم لمتداو / ١
  .ماهلا  اليت يتوقع أن ترفع رأسالشركةولذلك يندفعون للشراء يف 

  .اح رأس املال لرفع السعر و جين األربزيادةأخبار  مضاربون يستغلون / ٢
 ولكنهم على أي حال الشركةتأثري فعلي على وضع   ليس هلاالزيادةمستثمرون يعلمون علم اليقني أن عمليه  / ٣

  .ستفاده من فرق السعراخلرب أو قبل موعد التوزيع الفعلي واال يركبون املوجه ويبيعون السهم حني ظهور
      

قبل  ليه التوزيع وذلك بضرب السعر املتداول يف السوق قبل موعد التوزيع يف عدد األسهمعم يتم حساب السعر بعد
  .التوزيع مث يقسم الناتج على عدد األسهم بعد التوزيع

 
   

لعل  عديدةالسوق وذلك بناءا على عوامل   لسهم يتم تداوله يفالسوقية القيمةيستعمل اصطالح السعر العادل لتقدير 
 أن هذا السعر االعتبارولكن جيب األخذ يف عني   . هذه األرباحزيادة  علىالشركة وقدره املعنية الشركةأمهها ربح 
العرض   عواملأساس يتم حتديد السعر يف السوق على احلقيقةالسعر النظري للسهم بينما يف  إالميثل  العادل ال
األحيان على حسب حركه تدفق  لسعر السوقي يتحدد يف كثري منكما أن ا  . قد تكون مصطنعه أحياناواليتوالطلب 
وعلى   .صحيحة أو خاطئةوحسابام اليت قد تكون   السوق أو خروجها وعلى حسب نفسيات املتعاملنيإىلاألموال 

لسعر  لتحديد اجتاه ااسترشادية يستعمل كاداه وإمنايؤخذ وكأنه سعر حتمي  ال هذا األساس فأن السعر العادل جيب أن
فرصه طيبه لتحقيق أرباح   كان السعر العادل أعلى من السعر السوقي فأن هذا يعين أن هناكإذافمثال   .املستقبل يف

فعندما يكون السعر العادل اقل من السعر السوقي فأن هذا  رأمساليه يف املستقبل عند شراء هذا السهم والعكس صحيح
  .قلرأمساليه تصبح أ يعين أن فرصه حتقيق أرباح
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 ما حتدث  يف تقييم األسعار خالل املدى القصري فكثرياًةفعال  يف مجيع أحناء العامل أا غرياملاليةواملعروف عن األسواق 
والسعر العادل على ذلك   . يف أحيان أخرىمنخفضةالعكس فيتم تداول األسهم بأسعار  أو مبالغات يف أسعار األسهم

فأنه يفترض أن تكون   وال مبالغا فيه ولذلكيكون منخفضاً لى أساس علمي ال سعر منطقي مبين عإلجيادحماوله  هو
  . مقاربه للسعر العادلالسوقيةاألسعار 

  
 

  .يف اليوم % ١٠تتعدى   تسمح ا مؤسسة النقد لكل شركة وهي بنسبة الاليت النسبة إىلالنسبة تعين ارتفاع السهم 
فنحصل على رقم معني لكل شركة ، %  مث نضغط على ١٠×  اليوم السابق للشركة  يفاإلغالقحيث نضرب سعر 
 يتعدى سعرها ذلك السعر مهما أنميكن   شركة الأي يف اليوم السابق وبالتايل فان اإلغالق سعر إيليضاف هذا الرقم 

  .لواحد وهكذا كل يوم حيسب لوحده ارتفع السوق يف اليوم ا





 
   ريال٦٦هي  النسبة املسموح ا يف ذلك اليومأعتقد ألن 

  
 

 
 إذا يف حساب املسامهني إليداعها األسهم حسب طريقة كل شركة بعضها تسلم األرباح للبنوك احأرب إيداعتتم عملية 

 أرباحكانت مسجلة لديهم يف كشوفات املسامهني ، والبعض اآلخر ميكن للمساهم مراجعة فرع البنك املودع به 
 ) ألراجحيلتسليم عن طريق بنك اغلب الشركات يتم ا(  مباشرة أرباحه الشخصي فيحصل على إثباته ومعه املسامهني

  
  األرباح إلقرار واجلمعية الربح ةحقيأ وحيدد تاريخ األرباحيعلن عن  : البداية
 من ميتلك السهم قبل اية اليوم احملدد يستحق الربح أن هبوطا املهم أويتأثر السعر للسهم صعودا  : ١ رقم املرحلة

  األرباح خاليه من املنفذة األسهمالن اليوم التايل تكون ،  الربح أحقيةاعه اليوم التايل لتاريخ  لو باملوزع حىت
  الاألرباح أنمن املالحظ  ،  عن طريق بنكأو موضحه يف موقع تداول سواء بشيك األرباحتوزيع  : ٢ رقم املرحلة

ود هنا عن طريق البنك يعين تستلم املبلغ من  نظام تداول مهيأ لذلك واملقصأنتدخل يف حساب املستثمر مباشره مع 
   ترسل الشيك علي العنوان الربيدي الشركة أن كان الربح موزع بشيك فهذا يعين إذا  من الصرافأوالبنك شيك 
 التوزيع ويف هذه أحقيةاريخ  ت غري مالك السهم قبل انتهاءألحد يريهجتميكن   يعين الاألول للمستفيد إالوال يصرف 

 شهرين ليصل بالربيد وقتها يكون سعر السهم نازل بعد نزول وقد األقلتأخر وصول الشيك وقد يأخذ علي  ياحلالة
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يعود  ( التوزيع أحقية ما قبل إيل وحيتاج املساهم للصرب لعودة السعر أكثر أويكون الرتول مضاعف قيمة الربح مرتني 
 يوم أو بأسبوعالتوزيع   أحقية بيع السهم قبل املفضلةيت طريق )  مرحلة ركود قد تتمين انك مل تنتظر الشيكإىل السهم

   ) .بعد التقييم باستمرار ألداء السهم املتفاعل مع خرب توزيع الربح ( يومني أو
   الشراء أمريفضل االحتفاظ مبا يسمي نسخه من حمفظة العميل بدال من ورقة ،  أسهمعند شراء  : مهمةنقطه 

 آخر سهم أي وتكلفة مستقلة لسهم معني بصفه التكلفة تقييم فوري للسهم وتوضح ءإعطا هي احملفظةمن مزايا نسخة 
  . احملفظة وقت استخراج القيمة وإمجايل لألسهم التكلفة إمجايلمتتلكه ويف آخر الصفحة يظهر 

 
 سينخفض إذا ريال ٣,٥لنسبة لشركة الكهرباء ستدفع وبا.  نفس املبلغ الذي دفع كأرباح الشركةألنه خيصم من سعر 

 سعره قبل الصرف ، أو يبقى على السعر بعد صرف إىل ريال مع االفتتاح ، وقد يرتفع بعد دقائق ويعود ٣,٥السهم 
  . لعدة أيام وذلك بناء على السوق األرباح

ع بيوم وال الزم يكون مشتري قبلها مبدة اشترى الواحد قبل التوزي األرباح توزع على مجيع أصحاب األسهم حىت لو -
  .معينة 

ن إ ، والعكس صحيح فاألرباح السوق آلخر يوم لألحقية ميتلك إغالق كل من يشتري أسهم شركة قبل دقيقة من - 
  .  الشركة أرباححيصل على   السوق الإغالق قبل لألحقية السوق ألخر يوم إغالقكل من يبيع أسهم شركة قبل 

  
 

 بني مقسومة والعمولة حساب البائع إىل من حسابك األسهم تذهب قيمة الطبيعي من ٥٤ ـ بأسهمعندما تشتري 
 من الطبيعي ٥٥ ـ باألسهم وعندما تبيع نفس  ) احبث عنها يف موقع تداولالعمولةملعرفة  (البنك ومؤسسة تداول

  :رقام فهي كالتايل األ لتوضيح ذلك ب )عمولةالناقص  (  من حساب املشترىمأخوذة يف حسابك األسهم ةتودع قيم
   تسحب من حسابك٥٤٠٨١ =٨١) = .٠٠١٥ العمولة  + (٥٤٠٠٠ = ٥٤*  سهم ١٠٠٠ شريت أنت
  =٨٢,٥. )=٠٠١٥ العمولة ( - ٥٥٠٠٠ =٥٥ * ١٠٠٠ ةكامل الكمي  (٥٥ ـ باألسهمع نفس ي قمت ببوإذا

   تودع يف حسابك٥٤٩١٧,٥
 هل عرفت كيف وصل املكسب حلسابك طبعا لو كان ١٠٠١,٥ =٥٤٠٨١- ٥٥٠٨٢,٥= الربح من العمليتني 

  احلاصل بالعكس بالتأكيد هذا املبلغ يذهب حلساب املشتري من حسابك 
 ريال سواء بعت ١٥وهي  ثابتة هنا فالعمولة..  اقل منهاأوف ريال الآ تعادل عشرة الصفقة كانت إذا للعمولة بالنسبة

   ) .النقد من مؤسسة ثابتة ...( شريتأو
لكن قد يعمل لك البنك  ٠,٠٠١٥ هي اإلخوان فهي كما ذكر آالف من عشرة أكثر الصفقة كانت قيمة إذا أما

  ....!!!العمولةخصم اقل من هذه 
  .. الشراء قد تنفذ على صفقتني مثالأو صفقة البيع ترىتنسون  لكن ال
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 ١٠٠٠=٦٠٠+٤٠٠ ، سهم٤٠٠-٢م  سه٦٠٠ -١ قد تنفذ على صفقتني  ، سهم للكهرباء١٠٠٠تريد شراء 
  !!!! مرتنيالعمولة البنك منك يأخذراح  قيمة طلبك وبالتايل

  
 

 يتغري االفتتاحسعر  أننه هو سعر اإلغالق لليوم السابق ، وحقيقة أغلب املتداولني أللوهلة األوىل يظن  االفتتاحسعر 
 :ي  وقواعد التداول وهي كما يلاألسهم  لسوقاألساسي  كما ظهرت يف النظاموأساسيات بعدة عوامل فعلياً
  

 ويتم حساب سعر  .  فترة التداول اجلارية  معني يفشركةلسهم يتم حساب سعر االفتتاح لتحديد سعر أول تداول 
 ويكون هذا ضروريا  .  ةشرك  لسهمحتديد القيمة السوقية احلالية ، كطريقة إلعادة االفتتاح مرة واحدة لكل فترة
 أن تكون قد تغريت منذ الفترة السابقة بسبب تصرحيات جديدة أو بسبب تغريات يف حيث أن القيمة السوقية ميكن

   . التوقعات االقتصادية
 

   .  سعر افتتاح واحد فقط لكل حالة ما قبل افتتاحشركةيكون لكل  -
  . تداوهلا ذا السعر وامر اليت يتم تداوهلا بسعر االفتتاح يف قائمة انتظار يف السوق ويتمتوضع األ -
  . الشروط العادية فقط يتم حساب سعر االفتتاح على أساس األوامر املتوفرة يف سجل -
  .  م التداولكلما مت إدخال أوامر جديدة إىل نظا تتم إعادة حساب سعر االفتتاح خالل حالة ما قبل االفتتاح -
 . شركة يتم حسابه يف اية حالة ما قبل االفتتاح هو سعر االفتتاح لل يصبح سعر االفتتاح النهائي الذي -

 
  . كمية األسهم -
  . كمية متبقية من األسهم القابلة للتنفيذ أقل -
  . األخريالتداول  صايف التغيري يف سعر اإلغالق من يوم -
  . سعر السهم -

  
ويتم حتديد إمجايل كمية األسهم املتوفرة  . سعر يتم حساب إمجايل كمية األسهم املتوفرة يف السوق عند كل مستوى / ١

ة من ويكون مستوى السعر الذي يتيح تداول أكرب كمي . والبيع يف السوق بشكل منفصل لكل من جانيب الشراء
   . االفتتاح األسهم هو سعر

، يصبح يف تلك احلالة مستوى  األسهم إذا كان هناك أكثر من مستوى واحد للسعر يتيح تداول كمية أكرب من / ٢
 كمية األسهم الباقية هي الكمية اليت تتبقى بعد تنفيذ  .االفتتاح السعر الذي حيقق أقل كمية باقية دون تنفيذ هو سعر

 ،  سهم٢٥٠٠٠ إمجايل الكمية املتوفرة هو  :على سبيل املثال ( . على مستوى سعر معني تداولكافة عمليات ال
   ) . سهم٥٠٠٠ سهم، والكمية الباقية هي ٢٠٠٠٠وكمية التداول هي 

من  أكثر من مستوى سعر واحد يتيح تداول أكرب كمية من األسهم وكان للمستويني قدر متساوي إذا كان هناك / ٣
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أقل قدر من التغري الصايف عن سعر   من الكمية الباقية ففي تلك احلالة يصبح مستوى السعر الذي يؤدي إىلاحلد األدىن
، وسعر االفتتاح  ٧٥سعر الفترة السابقة هو :  على سبيل املثال (  .اإلغالق لفترة التداول السابقة هو سعر االفتتاح

  ) .٢٥هو  ، وصايف التغري ٥٠
، وكان للمستويني قدر متساوي  األسهم  من مستوى سعر واحد يتيح تداول كمية قصوى منإذا كان هناك أكثر / ٤

لصايف التغري األدىن عن سعر إغالق فترة التداول السابقة، يصبح يف تلك  من احلد األدىن للكمية الباقية، وقدر متساوي
   . السعر األعلى هو سعر االفتتاح احلالة مستوى

   . سعر عند حساب سعر االفتتاح امر السوق على كل مستوىيتم تضمني كميات أو / ٥
   . االفتتاح ال تكون ألوامر السوق محاية سعرية عند حساب سعر / ٦
  . حسابه يتم تداول أوامر السوق بسعر االفتتاح الذي سبق / ٧

ك فترة كبرية قبل البدء  اليت تستهلاألساسيةالشروط والضوابط   خيضع للعديد مناالفتتاحن حتديد سعر إوكما نرى ف
يتم   بعض الشركات الاألحيان نرى يف بعض أننا من مخس دقائق ، حىت أكثرتستغرق هذه الفترة  وأحياناًبالتداول 

   . بشكل آيل بالكامل  ويتم ذلكهعالأمل الشروط والقواعد املوضحة  بعد أن يتم استيفاء كاإالتداوهلا 
 

  ..يتم التنفيذ بسعر االفتتاح وليس بسعر العرض 
  

 
 واالستراتيجي األساسي  من نتائج مبنية على التحليلإليه ستكون نتاج ما توصلت ألا.  . مرحلةأهمتعد  هذه املرحلة

 أو.  .حتقيقه تفشل يف أو.  .قد حققت اهلدف  تكونأن ماإف...   لبيعهأوللسوق عامة وللسهم الذي ختطط لشرائه 
  . املخطط لهاألساسيللهدف   الفشل نسيب وال يرتقىأويكون النجاح 

 
 أوجناحك   اليت تبين عليها مدىاألساسية العمليات أهمبل هو من .  . هام جداًأمر بيعه أوسهم  توقيت شراء أي

  :فمثالً..  .فشلك
  .الوقت الذي يصرف فيه املضارب وهو.  . الذروةإىلقمت بشراء سهم يف حالة وصوله  - ١
 حىت ينتهي املضارب من ظر طويالًت قد تنألنك.  .أخرىوهذه مشكلة ..  قمت بشراء سهم يف وقت هبوطه - ٢

وقد ...   تكون مستثمر صبورأن  كنت تنوىإذا إال..  فرص السوق األخرى بذلك قد تقوتك الكثري من...  التجميع
 .ه  قمت بالتخلص من ارتفع السهم قليالًإذاحىت ما .  .خوفك من وضعية السوق يكون نتاج ذلك هو

للعمل الزمين املستغرق   العالية قياساًاألرباحوتفوت عليك فرصة املزيد من .  .السهم يف توقيت غري مناسب بيعك / ٣
 .ه نك مل حتقق ما خططت لأوبالتايل ستجد نفسك ..  األخرىوتوفيت فرص السوق  انتظارك للسهم وصربك عليه أثناء
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 أو األساسيالتحليل  دواتك يفأاملعلومات اليت بنيت عليها  تستخدم هذه املرحلة عادة لتحديد مدى جناحك يف
 ذلك القياس الذي على..  يف السوق املضاربة أووالذي حيقق اهلدف الذي رمسته لالستثمار  التخطيط االستراتيجي

  .أساسه يتحدد النجاح من الفشل عن طريق القرب والبعد من مقياس كل منهما
   
 جتاوزت األرباح النسبة فإذا ، اخلسائر املتوقعة حتديد نسبة مئوية حلجم األرباح املخطط هلا بالسابق كذلك نسبة / ١

  وبالتايل جناح كل العوامل السابقة واليت، جناح اخلطة ن ذلك يعطيك مؤشرإ ف ،القرار اذاليت سبق حتديدها قبل اخت
 هناك خلل يف أنفاعلم ..  املتوقعة قل من النسبةأ نسبة النجاح أن وجدت إذا أما  ،بنيت عليها حتليلك واختاذ قرارك

  وهي..  األساسيات إحدى
  . الصحةإىل أكثرهامييل  ال أواملعلومات غري مكتملة   تكونأن أما -  أ
التحليل  أو  مجيع املعلومات خاطئةأنن ذلك يعين إف  حققت خسائرإذا أما  ،القرار مناسباً  مل يكن توقيت اختاذأو - ب

  . التخطيط مل يكن مكتمل العناصرأن أو  مل يكن صحيحاألساسي
   . عامل الزمنإىل إستاداً اخلسائر أو األرباح قياس نسبة / ٢
فقات عالية نفلو كان حجم السيولة وال ،  حجم وقوة التداول بالسوقإىل قياساً  اخلسائرأو األرباحقياس نسبة   /٣

اليت حددا من خالل   تكون حققت لك النسبةأن جيب األرباحن إف  اليت تتعامل ا خاصةواألسهم عامة بالسوق
   .والعكس صحيح حتليلك

  
  

 الذبذبة  نعرف شدةنأ رباختصاهي 
 نزول متذبذبة الرتول بطريقة إىلاملسار من االرتفاع   مث يتغريةئااملب وعشرون مخس مث باملائة مث مخسني باملائة ةمائ ةذبذب
  . االرتفاعإىل اهلبوط  مث يتغري مسار السوق منةئاباملوعشرون  مخس  مثةئابامل مث مخسني ةئابامل ةمائ

  ) .اجلديد ةيتسعر الثبو( االرتفاع عن نسب الرتول وذلك لالستقرار يف سعر التجميع اجلديد  تتغري نسب
 : 

  ، تتأثر من هذا التصحيح بشكل كبري  ملاألساس يف ألا شي استبعاد قطاع البنوك وقطاع االمسنتات وسابك أولعلينا 
 بعض نأ أي، وأخرىلكن هناك فارق زمين بني شركه ة ، واحد ة وترتل دفعة واحدةعباقي شركات ترتفع دف

  . تأخذ نفس حقها يف االرتفاع والرتول مثل شركة مشسإمنا ءبشكل بطي الشركات تفاعلها مع السوق
 أيضاع وهي البي أو حبيث ال نستطيع الشراء فيها جداًالشركات تتفاعل مع االرتفاع والرتول بشكل سريع  وهناك بعض

  .فتيحي ومثل الكهرباء  نسبه ارتفاعها وهبوطها نفس الشركات اليت تتفاعل مع الرتول واالرتفاع
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 املناسب حىت نستطيع الشراء والبيع يف الوقت السوق  معءالشركات ذات التفاعل البطي  خنتارنأ علينا إذن 
 إمنايأخذ حقه يف االرتفاع والرتول زيه زي غريه  إمنا  ال يهبطأونه ال يرتفع أ ليس ء التفاعل البطيوكما ذكرت سابقاً

    .بطيئةبطريقه 
 بالدقائق  ورمبابالساعة ةهو مضارب إمنا اليومية كاملضاربةفن االرتداد ليس 

  . ريالنيإىلبريال  النسبةبع قبل  ،  شراءاإلغالق ريال سعر ١٠٠ ة كان سعر شرك إذا :األوىل العملية الذبذبة
 ائة يف امل٢٥ ةوالبيع بقيم ،  ريال١٠٥ ىلإ ١٠٤ أي ، الشركةسعر  ة من قيمةئا يف امل٥٠ ة شراء بنسب :يةالثان العملية
  . ارتفاعةذبذب  كانتإذاهذا  ،  يف فن االرتدادالكاملة الدورة أمتتتوبذلك تكون  ، ريال ١٠٧ بيع أي

   .الرتول ةوالعكس صحيح يف ذبذب
  

  
  :ثالث أنواع  نزول السهم .أريد أمسع أحد منكم متعلق وإال واهللا ألعلقه يف سجل الفاشلني  يل جيدا الانتبهوا
  .تذبذب سليب / ١
  .تذبذب حذر / ٢
  .تعليق / ٣

  :نشرح
مثال ،  يقاس بنصف مدى التذبذب:  

  :عين التذبذب السليب يساوي ي١٦٠ ريال وشراؤك ٥سهم مدى التذبذب فيه 
١٥٧,٥ = ٢,٥ – ١٦٠ 

  .اعتياديمؤشرات سريتد بإذن اهللا هذا تذبذب  إن كنت شريت السهم بناء على: ال ختاف .. ما موقفك 
 ملثال السابق ، امدى التذبذببكامل  يقاس:  

١٥٥ = ٥ – ١٦٠ 
كيفية  قم بالتعديل وسأبني لكم فيما بعدف ةوإن كانت قليل،   أخرجةإن كانت كبري ، راقب الكمية املنفذة: التصرف 
  .التعديل
: ونعرفه بأحد ثالث أمور :  

  .وصول السهم للقاع الثاين من نزول بكميات كبرية / ١
  .للنسبة نزوالً وصول السهم / ٢
  . تداولأيامقاع ست للكسر السهم  / ٣

  :وفيها ثالث حاالت ، على السهم راقب املؤشر مع كميات التنفيذ  :التصرف
  .قم بالتعديل: قليلة على السهم  ميات التنفيذكاملؤشر مرتفع و: احلالة األوىل 
  .التنفيذ عالية أو العكس أخرج بنصف الكمية املؤشر مرتفع وكميات: احلالة الثانية 
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  .أخرج بكامل الكمية.. والكميات عالية  املؤشر منخفض: احلالة الثالثة 
  الفرق احملسوب بني أعلى سعر وأقل سعر سجله السهم يف يوم التداول املدى هو : حظةمال

 
 : مثال ، سرعة التخلص من السهم ليساعد نفسه على.. هو حماول املضارب تعديل السقف السعري لسهمه  : التعديل

 على أثنني ليصبح الناتج  مقسوما٣٥٢ًموع ليصبح ا ١٥٨ـ  حياول يأخذ السهم ب١٩٤ ـالذي اشترى حائل ب
  . ريال١٨ ويرتل سقف شرائه ١٧٦
  ؟احتسااوكيف يتم .. وكم الكمية .. مىت نعدل :  املهم اآلن
  :األخطاء الكبرية ما يلي من
  .التعديل يف التذبذب السليب وسبق شرحه / ١
  .دفع بقية السيولة يف التعديل يف السهم / ٢
  .بكميات أكثر من املوجودة يف احملفظة السهمالتعديل يف  / ٣
  . بسعر واحدحساب الكميات مجيعاً / ٤
  .التعديل يف سهم خاسر وبال مضارب / ٥
  .مؤشراته اإلجيابية انتهتالتعديل يف سهم  / ٦
  .التعديل يف سهم مؤشراته الفنية تدعو للحذر منه / ٧
  . تراجع متوافق للسوق معهالتعديل يف سهم مل يكسر قاعه األول بعد مع / ٨

  .هذه من أخطاء التعديل
  :التعديل أنتبه ألمور يف
  .التعديل بنصف الكمية / ١
  .إجيابيةأنه دخول لسهم مبؤشرات  حساب التعديل على / ٢
  .عدم التعديل والسهم يتراجع بقوة / ٣
  .والبيع بسقفها اخلاص االرتدادحساب كمية التعديل مستقلة يف  / ٤
  .التعديل مرة واحدة فقط يف السهم  /٥
  .من اهلامش الرحبي يف السهم املعدل والذي تتأمله فيه قلل / ٦
 بعدها ختلص من كامل الكمية ال تنتظر لسعرياحلني القرب من املتوسط  .. قم بالتدوير القوي للكمية املعدلة فقط / ٧

  .على السهم شرات قويةؤإال مب
  .السيئالتجارب السيئة جتلب احلظ .. التخلص منه  عود للشراء يف السهم املعدل بعدال ت.. أعط نفسك فرصة  / ٨
  

: تراجع السهم القوي مير  وعادة يف ،  له قيعان حمسوبةضاًأياملعلوم أن السهم كما أن له قمم حمسوبة   من
  السهمارتداد لتوقع املضاربني بقاعني تبعاً
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ال أكثر يعقبه تكالب  وغالب ما يكون لبضع دقائق.. قف للسهم من الرتول بدعم الطلبات  وهو أول تو:األول  القاع
   .أو أدىن نقطة وصل هلا السهم من التداول اليومي نقطة دعم:  يف الرتول القوي يكون القاع األول وغالباً.. العروض 
مبتابعة   فأقل أو٢٠بية يف أدىن من قراءة  السهم ونعرفها بقراءة مؤشر القوة النسارتداد  وهي نقطة :القاع الثاين

  .العروض والطلبات بعددها أو اجتاه التنفيذ فيها
  

  
 والباقي للقطيع.. كبرية لذا تتحمل الثلثني  عندما ترغب بشد سهم البد أن حتصل على السهم من بداية الترند بكميات

  .لطلبات بالثلثني وتستخدم الثلث عندما تقل الطلبات للتمويهلتبدأ بتلبية ا وعندما تريد التصريف تترقب القمة ،
  : ، مثال يتموج مع الصانع حيث.. هو للمضارب : النوع الثاين يف التدوير 

ولنفترض أنك ترغب   ،خارجي  ريال وأن هذا ميثل دخول جيد للسهم ملؤثر داخلي أو١٠٠لنفترض أن سعر سهم ما 
 سهم ٢٥٠٠)  ١٠٠( ـبدأ بالشراء بانقول  ، الكاش ملك فظتك ال كلها ألن آالف سهم ومتثل جزء من حم٥بشراء 

 نصف ١٠٢ ـأعرض ب.. بقاعدة املدى وسأشرحها لكم بعد ذلك ولنفترض ميثل ريالني  بعدها أعرض مباشرة.. 
مية لذات الك ١٠١وبضعف املدى النصف الثاين وعند التلبية العرض األول أطلب بسالب نصف املدى يعين  الكمية
   .وهكذا  لنصف الكمية والباقي يف ضعفها١٠٣ مث أعرض باملدى ٢٥٠٠

 ١٠٥ – ١٠٣ – ١٠١ – ١٠٠ :شراء 
  ١٠٦ – ١٠٤ – ١٠٢ :بيع 

   ؟مىت تقف
لديك نصف سيولة  وسترى بأنه تبقى.. سترغم على ذلك يف حالة واحدة وهي عدم تصريف العرض اخلاص بك 

  .شرائك املقرر
 ـيعين ال ختاف إن تراجع سهمك ل ، وأطلب يف ضعف املدى السالب اف يف سالب املدىفال خت.. إن تراجع السهم  

  .٩٦ للتعديل يف  لكن أطلب٩٨
 

  .والسعر املستهدف للتخلص من كامل الكميات حدد القاع لسهمك للشراء / ١
  .التداول ا حدد الكميات اليت ترغب / ٢
  .ولة ائياًال تغامر بكامل السي / ٣

  
  .تشتري بسعر واحد ائياً ال.. ليكن شراؤك من قطاعات سعرية خمتلفة حيكمها مدى ثابت  / ١
  .شريته بسعر القاع أعرضه بسعرين خمتلفني أحدمها ضعف املدى  مادائماً: ال تصر على الشراء املتتابع  / ٢
   .أستفد من التذبذب السليب أو التعديل بضعف املدى السالب.. ة للسهم ال تبع مرة واحد مع تقديرك / ٣

 
  .أمحد اهللا / ١
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  .تعود للسهم ألنك رحبت منه بل عد ألن فيه مؤشر جديد ال / ٢
  .تقبل التعديل كما تفرح بالربح فكر دوما أنك / ٣

فلم ختلو حمفظيت ..  هو كذاب ، تنم وليس يف حمفظتك سهم واحد ال : ال تصدق من يقول: وأهم قاعدة يف التدوير 
  .أيام ٣ – ١ فاملضارب القصري املدى من تتراوح مضاربته بني  ما من أسهميوماً

 
  .تشتري بسعر واحد / ١
  .تركز على سهم واحد / ٢
  ) .أخطرها وهذا( تقلق  / ٣

من % ٢٠أما اآلن فال يزيد عن .. من السوق  %٨٠السنة املاضية ميثل كان ..  اآلن ضعفت الفرص فيه االستثمار
  .السوق

 
  

   :املدى املضاريب حتكمه عوامل منها
   . الشركةافتتاح / ١
  . يف النصف ساعة األوىلاالختراققوة  / ٢
 أشرطة البوجلر / ٣
  . التسع أيام بالذاتاملتوسطات وخصوصاً / ٤
  . أيام٦متوسط مدى تداول  / ٥
  حركة السهم يف مدى اليوم األخري / ٧
  

  فيه ثالث ريال يف٣٢٠ بـ فيه ريالني وسهم ٢١٠ ـيعين سهم ب.. ريال يف رأس كل مائة : م لعوال :األوىل القاعدة 
  .هذه لكبار السن ..  مائةوضع السوق الطبيعي وعند تفاعل السهم تضاعف الرحبية لتصبح ريالني يف رأس كل

فعندما تكون بقوة تنفيذ متثل ثلث الكمية املنفذة % ٢ االختراق وهي التركيز على قوة: للمضاربني : القاعدة الثانية 
  .والثانية ملراقبة حركة السهم% ٤مبا مياثلها نصف الكمية  على السهم ككل فأعرض

ويتحكم يف  .. فكلما كثرت مؤشرات الدخول دعم املدى.. ملؤشرات ونسميها تضافر ا: للمحترفني  : القاعدة الثالثة
 ونقطته باملاكد ، وشدته بقاعدة  ،القوة  حتديد القاع مبؤشر- وشدته االختراقنقطة الدخول حتديد القاع ونقطة 

  .للسهم  عندها أفضل مدى هو املدى الكامل- االختراق
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   :وأمههاللقيعان  أنواعهناك عدة  ) قمة قاع ولكل قاع قمةلكل  (القاع هو ضد القمة 

  ) . نقطة٥٠٠ من أعلىيكون (  قاع التصحيح: األول 
  ) مستحيل يف سوقنا% ١٠٠ –ايار % ٦١ -خطر % ٥٠ - مزعج% ٣٨,٢ -% ٢٣,٦( قاعدة فيبوناتشي 

  .نقطة ) ٨٠ – ٢٠٠ ( قاع جين األرباح: الثاين 
  ) . نقطة٣٠تذبذب  . ( قاع االستقرار: الثالث 

وفيها تظهر مالمح قوة الرتول  ..  تبعا ملؤثرات خارجية غالباًالسوق إمجاالً هو تأثر السهم برتول:  قاع التصحيح
  .وتسارعه

 
  :نتعرف على هذا القاع بثالث أمور

  ) .Rsi  ٢٥غالبا حتت  ( مستوى  اقلإىلفين بوصول مؤشر القوة النسبية : أوالً 
فإا يف )  االمسنتات –البنوك  –سابك  – الشركات القيادية كالكهرباء (مبراقبة الشركات املؤثرة على السوق : ثانياً 

   .علينا دعمها الغالب تؤثر على السوق بالرتول فلذلك البد
وذلك بتحول مسار .. الطلب تأكد لنا معرفة القاع  يادةفكلما قل حجم التنفيذ مع ز.. مبراقبة حجم التنفيذ : ثالثاً  

 املاكد دي و املومنتم املؤشرات من السلب إىل اإلجياب خاصة
 

 إن تعرفت على الثالث احلاالت فسيكون متوسط شرائك الشراء وغالباً البد يف قاع التصحيح أن تبدأ بتجزئة كميات
  يوم تستطيع متابعة السوق واألسهم املراد٥٠ السوق سليب وكسر متوسط غالبا إذا كان ،  من القاعقريب جداً

  . يوم٥٠التجميع فيها وحماولة التقاط األسعار حتت متوسط 
  
   .ارتداد% ٣٨  مع أول ارتداد فاملدى واسع وبع ابتداء منال تقدم على البيع ائياً

والرابع مع االرتداد % ٦٣مثلها يف املراقبة عند  والثالث% ٥٠وة فبع اجلزء الثاين عند وراقب إن أخترق ارتدادها بق
  وهو أن عند ارتداد التصحيح تتسع كثريا أشرطة البولنقر فاستفد من :أمر معني الكامل مع االستفادة قدر اإلمكان من

  .املضاربة اليومية بقوة

 بعد طلوع مستمر نزول متوقع للسوق غالياً) :  مالطفة (رواح األرباح وليس جين األ  جين :قاع جين األرباح
بتحرك الشركات  تذبذب لفترة زمنية حياول السوق اختراق حواجز ونقاط مقاومة ومل يستطيع فعلها حىت ومن مث

دى  نقطة إذا كان متوسط امل٧٥يكون مبعدل  اوغالب.. من جمموع ارتفاع عدة أيام سابقة % ٣٠القيادية وعادة يكون 
سريع ولكن يف الغالب يعود يف الرتول أيضا حملاولة جين أرباح اليوم   يف قوته مع ارتداد١٢٥مع ارتداد سريع وإىل 

   .نفسه
  :يرتبط جين األرباح خبصائص منها عادة
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ارتفعت  على السوق عندما أيامقيادية مثل الذي حصل قبل عدة  أن املتأثر يف الرتول عادة يكون قطاع أو شركة: أوالً 
أرباح   السوق بالكامل مع جين أرباحها وأيضا يف السابق تأثر السوق جبينفتأثرجين أرباح  البنوك ومن مث حصل عليها

طلوعها يتأثر السوق وأيضا يف نزوهلا  سريع للكهرباء وهي من الشركات القيادية القوية التأثري على السوق يف حالة
  .يف حالة استقرار الكهرباء مضاربتكلذلك راقب الكهرباء دائما وحاول تكون 

قبل وبعضها يظل يتذبذب عند قاعدة سعرية جديدة ومن  أن األسهم ال ترتبط يف االرتداد بالسوق فبعضها يرتد: ثانياً 
  .مث حياول االنطالق منها
 

  :يتم جتديد قاع جين األرباح بثالث صور
ويومية اقل   كقراءة تارخيية٣٠ يكون اقل من  اقل صورة ممكنه وغالباًإىلة النسيب للشركة القو بوصول مؤشر: األوىل 

  .٢٥من 
  .طلوعاً  يوما١٤ أيام استعداد الختراق ٩ارتداد متوسط : الثانية 
  :مبراقبة العرض والطلب وهلا ثالث حاالت: الثالث 

مستوى سعري  علة من املضارب حملاولة استقرار السهم عندزيادة الطلب عن العرض وأحيانا تكون مفت : احلالة األوىل
  .معني

  .الطلبات عن وجود الفروق السعرية يف العرض وتراكم: احلالة الثانية 
  .السحب من العرض مع عدم تأدية الطلب: احلالة الثالثة 
  

 لكل شركة وتستطيع التعرف على ذلك من سلوك القوة واملدى تبعاًيف  ن جين األرباح للسوق خيتلف يف ارتدادهإ
  .األيام املاضية أو مبراقبة أشرطة البولنقر للمحللني السهم يف العشر

مبراقبة   إىل شركتك وال تنظر إىل املؤشر وابدأ بالشراءانظر دائماً، ارتداد السوق كامال  لذلك من اخلطأ انتظار
 وال تدخل غلب األحيان يكون سريعاًأ  االرتداد يفأنرى إذا أعطتك مؤشر اجيايب خاصة املتوسطات واملؤشرات األخ
  .للسوق بكامل السيولة دائماً

  
   : فطبق القاعدة التاليةكبرياً إن كان املدى

   .مدى االرتداد+ قاع السهم  / ١

ومل يكن هناك مؤثر .. املاضية  ط السهم لتداول العشر أيامإذا السهم مل يتحرك باختراق متوس : قاع االستقرار
   تكونبتحديد قاع االستقرار للسهم وهي غالباً فمباشرة ابدأ... خارجي على السهم من خرب أو نتائج أو 

  :بالقاعدة التالية
  .للسهم يف العشر أيام املاضية أدىن سعر / ١
  .العشر أيام املاضية بق منوصول السهم بتداول ضعيف أقل من أي يوم سا / ٢
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والشراء   عن أعلى سعر وصل إليه السهم خالل العشر أيام املاضيةبسعر مستهدف ال يزيد غالباً الشراء بنظام املضاربة

  .يكون بكمية واحدة فقط ومراقبة مؤشر السوق والقطاع جيداً
  .من سعر الشراء% ٣- ـللخسارة وعادة تكون ب وينبغي وضع حد
  

تطبيقها بسهوله تصل للسهم الذي سيضارب  أهم فائدة أنه يصبح لديك خارطة حركة السوق قبل الصناع ومع كثرة
   .عليه

   ؟كم تنتظر على السهم
    :االنتظار للمضاربة حبديها قصري ومتوسط املدى فقط يفضل دوماً

  .٣ – ١ قصري املدى / ١
  .١٠ – ٤ متوسط املدى / ٢
  

 
 متاحة املعلومة مثل جهاز سرعته جيده وسعته جيدة وصيانته استقبال  أجهزة وبرامج تتيح لك سرعةاستخداممن خالل 

  سريعاتصال ومن خالل  . وبسرعة استخدامهامباشر وامليتا ستوك والتعرف على طريقة  ومن خالل برامج مثل
وتنفيذ األوامر والتركيز أثناء  من خالل تأمني مكان مناسب وبيئة جيده تتيح لك التركيز أثناء متابعة ، وباالنترنت

وتذهب عليه أرباح كبرية بسبب السرعة والبيئة الغري مناسبة  كتابة قيمة الشراء وقيمة البيع فالكثري منا خيطئ
  . املتداول بسوق األسهم لألدواتهذا يعترب باملختصر املفيد   ،متوفرةواألدوات الغري 

  
 مميزة أو معدومة جيب عليك نقله إىل بنك أخر يقدم لك انترنت فمثالً حينما يكون حسابك يف بنك ال يوجد لديه خدمة

  الفرع القريب لديكباختيار ، وقم االستثماري أو اجلاريالبنك الذي يتواجد فيه حسابك  خدمة جيدة وأفضل من
( ثالثة حىت هذا الوقت وهم  ر الوقت يف حالة الضرورة للذهاب هلذا الفرع ، مع العلم بأن البنوك لديناالختصا

وهذا الكالم  ( انترنتالربيطاين وال يوجد لديهم خدمة  فال يكون حسابك يف بنك)  الفرنسي - سامبا -الراجحي 
  .  )االنترنتعن طريق خدمة  موجه ملن يتعامل ويشترى ويبيع

يف تنفيذ أوامرهم فالبنوك ختتلف يف إجناز مهامك   الوسيط اجليد ملن يستخدمون اهلاتفاختيار جيب عليك كما
لصاالت األسهم فالصاالت   ،كذلك نفس الكالم ينطبق على من يذهبوناآلخرين والوسطاء خيتلفون بسرعتهم عن

  . ل عدم تنفيذ أوامرك وسيط واحد يفوت عليك الكثري من خال ال يوجد ا إالواليت املزدمحة
  :فاخلالصة هي

  .  البنك املناسباختيار -
  .  الوسيط النشيطاختيار -
   .  البنك القريب ملرتلكاختيار -
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يعمل فيه املضارب اليومي خالل اإلنترنت ، فبيئة  ه ال بد أن تتوافر هذه املتطلبات يف املكان الذيأنمن وجهة نظري 

  :وهي كالتايل . النجاح العمل اجليدة هلا دور كبري يف
تقوم فيه بعملية التداول ، وأقصد هنا عدم العمل يف مكان به  أن يكون لك غرفة خاصة يف املرتل ا مكتب / ١

  . قرارت تتعلق مبستقبلك املايلاختاذلى  يساعدك عاهلادئإزعاج وغريه ، فاملكان  تلفزيون أو أطفال أو
املهم أن يكون الكرسي الذي حيمل  فاملضارب جيلس بالساعات يومياً ال يتحرك فمن . )هام جداً ( كرسي مريح  / ٢

  ! املضارب مريح وصحي
  . جهازي كمبيوتر متصلني باإلنترنت مرتبطني بشبكة مرتلية البد من توافر / ٣

مباشر أو ( خمصص لعرض شاشة األسعار )  املكتب ازدحاممن أجل عدم ( أن يكون نقال  باجلهاز الذي أمامك جي
  . وأيضاً لتشييك املنتديات وغريها ) غريه

من أجل سالمة عينك وعدم   )LCD ( ويفضل أن يكون مع شاشة ) يف مشكلة ما( والذي عن ميينك جهاز عادي 
كل  جيب عليك الضغط مرة واحدة باملاوس على أي زر يف صفحة البنكالشراء والبيع فقط ، و لتنفيذ عمليات إرهاقها

فترة التداول وجاهزة للتنفيذ  ثالث دقائق كي ال ينتهي وقت املستخدم عليك ، وبذلك تكون صفحة البنك فعالة طوال
  ! السريع يف أي حلظة أردت

فستصغر النافذة   ،التقاطهالشاشة وأردت ألنه لو كان عندك جهاز واحد وشاهدت عرضاً مغرياً على  . وأقول جهازين
املستخدم وكلمة املرور لتنفذ األمر وتطلب الشراء ،  اسم شاشة البنك مث تدخل باستعادةاخلاصة مبباشر ومن مث ستقوم 
 منك دقيقتني بدون مشاهدة شاشة األسعار اليت ستكون استغرقتفستجد أن العملية  بعد ذلك تعود إىل شاشة مباشر

تكتشف أنّ عرضاً  يها املؤشر ومن مث تكتشف أن اللحظة اليت ضغطت فيها تنفيذ أمر الشراء لذلك العرضف قد تغري
  ! آخر أفضل منه قد نزل

لتنفيذ طلب الشراء وعينك تكون على ) اجلهاز األمين ( فيدك على ماوس  بينما تواجد جهازي كمبيوتر أسهل لك ،
حصلت على أفضل  فتضمن أنك .  والعروض وتنفذ مرتاح البال غري قلقالذي أمامك اليت ا الطلبات شاشة اجلهاز

ممكن يفرق معك قيمة شاشة كمبيوتر  وخسارة ربع ريال يف عرض أو طلب ما . سعر يف اللحظة اليت نفّذت فيها
  ! جديدة

 ولكن يف ووجدت أنّ الفرق كبري ، وحدثت مرات عديدة أنوي الشراء فيها أنا أعمل منذ فترة جبهازي كمبيوتر
(  . اهللا حيدث شيء سليب يف السوق أو يف السهم فجأة فأغري رأيي و أمحد . أن أطلب أمر الشراء اللحظة اليت أود

  ! فال تبخلوا على أنفسكم جبهاز آخر..  ) الدقيقة تفرق صدقوين
  . السريعمن أجل سرعة التنفيذ والتصفح . أو عرب الدش ( DSL )  اإلنترنتاشتراكأُفضل أن يكون  / ٤
  . اإلنترنتانقطاعخط هاتف للتنفيذ عن طريق اهلاتف يف حالة  / ٥
  .آلة حاسبة كبرية نسبياً قريبة منك / ٦
  .إضاءة مناسبة للغرفة / ٧



 - ٥٢ -

 م ٠٦,٣٠ - م ٠٤,٣٠( ومن  )  ص١٢ - ص ١٠( إفهام أهل البيت أنك غري قابل للنقاش يومياً من الساعة  / ٨
   . مرفوضفهذا وقت عمل واإلزعاج) 

السوق وهي ارتفاعات  حدود يف أضيق" للربح "  املضارب احملترف إستراتيجيةكنت أنوي إفراد موضوعاً خاصاً عن 
  !!كيف نتعامل مع السوق يف هذه احلالة ؟؟ ، كحد أقصى)  ريال ٢ إىل ١ (األسهم يف اليوم الواحد مبعدل 

   :واملوضوع الذي كنت سأفرده هو التايل
ستحقق أكثر من ذلك  علماً أنك ، شهرياً % ) ٥( يضع املضارب احملترف املتفرغ لألسهم معدل أدىن  أن ..جيب أوالً 

حبيث يتم وضع بداية الرصيد أول الشهر مث  ، أكسل وهذه ليست فقط تضعها يف رأسك وإمنا بناء عرب ملف..!!! 
  :التايل حمدداً ، م٢٠٠٤عام أشهر  وتكون مرتبة بشكل عمودي حىت اية . متابعته يف اية الشهر

 رأس املال / ١
إذن ربح  ..من رأس املال  ربح% ٦٠) = عدد أشهر السنة  (١٢ x ) %٥(  . % )٥املفترض ( نسبة الربح  / ٢

  !!شهرياً من رأس املال% ٥وضعت النسبة الشهرية احلد األدىن وهي  أكثر من ممتاز علماً أنك
  .جمموع الربح حىت تارخيه / ٣

  .واالكتفاء باألرباح وستعطيك تصوراً مستقبلياً ألرباحك خالل فترة معينة  ستقيك حاالت الطمعهذه
كربح يومي فعليك  يف اليوم الواحد % ١إىل  ٠,٥لربح  ملن أراد تطبيق الطريقة اليت ذكرا عند حتقيقك : نقطة هامة

   .وتنتظر لليوم التايل أن تقف وتغلق الشاشة
  

   
  :إىلتنقسم أنواع األوامر 

 أوامر شراء / ١
 أوامر بيع / ٢

 االنتظاراالنتظار بتسلسل حمدد بناء على قواعد أولوية االنتظار وميكن أن نشبه قائمة  ويتم وضع األمر يف قائمة
  . ورالطاب بالطابور الطويل حبيث يكون هناك أولوية للتنفيذ وشروط معينة حتكم أحيانا ترتيب هذا

  :ملا يلي  بتسلسل تنازيل لألولية وفقًااالنتظاريتم ترتيب األوامر يف قائمة 
  السعر األفضل -
 .FIFO  ) أوالً طريقة الوارد أوالً صادر (اخلتم الزمين األسبق  -

  . االنتظارالطابور يف قائمة  نالحظ هنا أن السعر األفضل هو من األولويات املهمة لتغيري ترتيب
  :  نوعنيإىل األوامر وتنقسم

   . العادية أوامر عادية وتوضع يف قائمة انتظار حبسب األولية ويف سجل الشروط / ١
  . اخلاصة أوامر خاصة وتوضع يف قائمة انتظار حبسب األولوية يف سجل الشروط / ٢
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   . حتديد األولوية لتداوهلا م، جيب أن يت عندما يتم وضع أوامر متعددة يف قائمة انتظار يف السوق
   . ، مث اليت تليها مطابقتها وتداوهلا أوالً وحتدد أولويةُ التنفيذ أي األوامر اليت سيتم
، يستخدم يف تلك احلالة شرط األولوية الثانية للتنفيذ من أجل حتديد  األفضل وعندما تكون هناك أوامر متعددة بالسعر

، يقوم النظام  أوالً  وعندما يعجز نظام التداول عن حتديد األمر الذي سينفذ .اوهلااليت تتم مطابقتها وتد األوامر
   . األوامر املعروضة للتنفيذ بالبحث عن املعيار الثاين إلعطاء األولوية وذلك لتقليص جمموعة

   . سبق األولوية على غريه، وتكون للختم الزمين األ فهو اخلتم الزمين أما املعيار األخري لتحديد أولوية تنفيذ األوامر
يكون هناك أبدا  ، حيث ال الزمين كعامل حاسم وائي حيث أن اخلتم الزمين حيمل دائما قيمة متميزة ويستخدم اخلتم

   . أمران حيمالن نفس اخلتم الزمين
  :تنفيذ األوامر بالترتيب التنازيل لألولوية وفقًا ملا يلي يتم
  األفضل السعر -
  عادية قبل الشروط اخلاصةالشروط ال -
  اخلتم الزمين األسبق -

العادية األولوية يف التنفيذ مقارنة  ، تكون لألوامر ذات الشروط عندما تكون هناك أوامر متعددة بنفس مستوى السعر
   . باألوامر ذات الشروط اخلاصة

األولوية األعلى يف  تم الزمين األسبق تكون له فاألمر الذي حيمل اخل . هو املعيار النهائي ألولوية التنفيذ زمن اإلدخال
  . التنفيذ
  :  كل بند وكل جزء متعلق باألوامرإيضاح األوامر يف نظام سامبا مع إدخالالعملي لكيفية   سوف ابدأ بالشرحاآلن

 الكربىة القائمة اخلاصة بالنظام يف اجلهة اليمىن وتكون املساح سوف تظهر لك ، بعد تسجيل الدخول يف نظام سامبا
  . واإلدخال االختيارلعرض شاشات 

واليت   األوامرإدخال يف شاشة أركزسوف  لن اشرح استخدام نظام سامبا واخلصائص العامة وبقية التفاصيل ولكن
  . الراجحي والفرنسي من ناحية اخليارات والعبارات  مشاه لنظامأاأعتقد 

ن هذه الشاشة حتتوي على كل اخليارات إكما نالحظ ف ور لك شاشةقائمة تداول سوف تظه  إدخال أمر مناختياربعد 
وسوف أوضح احلقول املوجودة يف هذه )  العروض (والبيع )  الطلبات (إدخال األوامر الشراء  املطلوبة ، وتشمل

 :الشاشة 
  .  اخلاصة بك يف تداولاألسهم احملفظة رقم / ١
  . بسامبا تداول  واملسمىلألسهمهنا باحلساب املخصص اخلاص بك يف سامبا ، املقصور  احلساب رقم / ٢
  ) . بيع–شراء ( املطلوبة  نوع العملية / ٣
  . السيولة النقدية املتاحة يف حمفظتك وميكن الشراء ا املسموح به للتداول ، وهو الرصيد النقدي / ٤
  . الشركة رفة رمز فقط بدون معاالختيار، وتظهر كما نرى منسدلة وميكن  قائمة الشركات / ٥
  : التنفيذ شرط / ٦
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 . روط العادية بعد اخذ اخلتم الزمين الشاالنتظاريدخل قائمة  وهو األمر املخصص الذي  : أمر عادي -
 العادي ينفذ الكمية األمرالبيع والشراء ، حيث أن  نه جيب تنفيذ كامل الكمية يف حالةأويعين ذلك   : تنفيذ كلي -

  . منها الة وجود عرضاملقررة للسعر يف ح
 : الشروط اخلاصة 

   . بأمر على ترتيب األمر يف قائمة انتظار يف السوق تؤثر الشروط اخلاصة امللحقة
 اخلاصة يف قائمة االنتظار يف سجل شروط خاصة منفصلة عن األوامر ذات الشروط ويتم وضع األوامر ذات الشروط

  . العادية
 إنهف ٥٠٠ سهم من شركة معينة وكانت الكمية املعروضة ١٠٠٠شراء  حالة طلبيف / مثال ذلك على األمر العادي 

  .  أن يكتمل الطلبإىل تنتظر أي عرض وهكذا ، أخرى ٥٠٠ويبقى من طلب الشراء  ٥٠٠يتم تنفيذ الكمية 
طلب وهو شرط  الأوالعرض  حالة حتديد الكمية بالتنفيذ الكي ، فيعين ذلك انه البد من تنفيذ كامل الكمية يف أما يف

نه إ كان العرض والطلب بنفس الشرط ، فإذاولنا أن نرى   ويكون ملزم به عند التنفيذ ،األوامر قائمة إىلخاص يضاف 
  وكان له األولية يف التنفيذ بعد احلصول على اخلتملألدىن وصل احلد السعري إذاالسهم   التداول يفإيقافمن املمكن 

  . الزمين
احلد األدىن للتنفيذ   (:هل هي   عن هذا البند مل اعرف املقصود بأقل كمية يف األوامرية عند حبثحقيق  : أقل كمية / ٧

ظهرت يف قواعد التداول األساسية على موقع تداول ، ولكن  اليت)  الكمية الصغرى للتنفيذ كل مرة (أو  ) أول مرة
   :األقرب النقاش فيها بني اخلرباء إلجياد التفسري  وليتماالثننيسوف اشرح 

 اخلاصة األوامر يدخل يف قائمة األمراآلمر للتنفيذ حيث أن   وهي الكمية املخصصة من :احلد األدىن للتنفيذ أول مرة -
تنفيذ هذا  دي بعدعا أمر إىل من أمر خمصص األمر من الطلب حبيث يتحول األدىناحلد  تنفيذ واليت جيب التنفيذ فيها

  . الشرط
إىل سجل األوامر العادية حاملا يتم تداول احلد األدىن  ألدىن للتنفيذ من أمر تداول ونقل األمريتم إلغاء شرط احلد ا

   . احلد األدىن املشترط للكمية أو ما يزيد عن
كمية  وبعد كل عملية تداول تتوفر .  يتم تداول األمر بالكمية الصغرى احملددة :الكمية الصغرى للتنفيذ كل مرة -

  . جديدأخرى للتداول من 
   . عمليات التداول الالحقة إىل أن يتم تنفيذ الكمية بأكملها  على األوامر خالليبقى شرط الكمية الصغرى منطبقاً

  . املتبقية أقل من احلد األدىن املشترط، يصبح األمر أمر تنفيذ كامل فقط فإذا كانت الكمية
 عادي والثاين يبقى األمر  بعد تنفيذ الشرط املخصص ويصبح يتم إلغاءهاألول املخصص األمرالفرق بني االثنني  االحظو

  . الشرط منطبقا على التنفيذ
  : املعلنة هي  فأن الكميةاألساسيةكما ورد يف نظام قواعد التداول  : الكمية املعلنة / ٨

  . األمر أو لبيت الوساطة الذي أدخل/الكميات غري املعلنة تظهر فقط للوسيط و
  .u١٠٠٠  :سبيل املثال على . ت غري املعلنة برمز خاص يوضع جبانب الكمية املعلنةيتم متييز الكميا
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، ال يتم تلقائيا  مكونة من عدد من وحدات التداول الصحيحة ، وتبقت كمية معلنة  مت تنفيذ الكمية املعلنة جزئياإذا
ذلك   ويتم. ر يف سجل األوامر العاديةاملعلنة إذا كانت هناك أوامر موجودة بنفس مستوى السع نقل مزيد من الكمية

ترتيب أولوية األمر ذي الكمية غري  ، جيب أن تتم إعادة  فإذا مت نقل مزيد من الكمية .حلماية أولوية قائمة االنتظار
  . املعلنة

العادية بنفس  امر، يتم تلقائيا تنفيذ كمية أخرى إذا مل تكن هناك أوامر يف سجل األو جزئيا إذا مت تنفيذ الكمية املعلنة
 (ال تكون موجودة مبستوى ذلك السعر   وميكن أن يتم نقل مزيد من الكمية حيث أن أولوية االنتظار .مستوى السعر

  ) .تكون قائمة االنتظار موجودة ألمر واحد فقط
ن يتم نقل كمية املعلنة قبل أ ، جيب أن يتم تداول كامل الكمية عندما تكون هناك أوامر متأخرة يف قائمة االنتظار

، تتم إعادة ترتيب تسلسل األمر يف قائمة  املعلنة ونقل الكمية املعلنة  وحاملا يتم تداول كامل الكمية .جديدة إىل القائمة
   . ختم زمين جديد عليه االنتظار ووضع

  :غري املعلنة كما يلي جيب أن يكون احلد األدىن إلمجايل الكمية
  ٥٠= اإلمجالية النسبة املئوية من الكمية  -
   . مبثابة كمية منقولة عند إدخال األمر األصلي تكون الكمية املعلنة -
   . املعلنة إىل تغيري الكمية اإلمجالية لألمر ال يؤدي حصول تغيري يف الكمية -
   . ختما زمنيا جديدا لألمر وأولوية جديدة يف قائمة االنتظار تعطي الزيادة يف الكمية املعلنة -
  . الكمية املعلنة إىل وضع ختم زمين جديد أو أولوية جديدة ال يؤدي خفض -
 حمدد ، معناه انه السعر األمرالنوع   كانإذا العرض ، أو املقصود هنا بالنوع اخلاص بسعر الطلب  :نوع األمر / ٩

  . هممن سعر اإلغالق لليوم السابق للس% ١٠يتعدى  بشرط ال صاحب الطلب حمدد ويدخل مباشرة من
 عرض بأفضل عرض بيع أو أن يكون طلب شراء أما مباشرة األمرسوف يتم تنفيذ   بسعر السوق ،األمر كان نوع إذا

 طلب وبأفضلمباشرة  وهذا يتم عند البيع والتصريف عادة حبيث يقوم الشخص بالبيع بسعر السوق السوق متاح يف
  . األوامرشراء متاح يف سجل 

  .  للسوقإرسالهاملراد حتديده للطلب عند وهو السعر   :السعر / ١٠
 يف طابور األمريدخل يف سجل األوامر ويتم وضع  وأمر ميكن وضح التاريخ احملدد لكل عملية  :صالحية األمر / ١١

منسدلة   سابقا ، وتظهر قائمةأوضحناالزمين املخصص له بالتاريخ والوقت كما  باخلتم  سابقاأوضحنااألوامر كما 
   . صغرية عندما يكون السوق مغلقاًأخرىوتظهر قائمة   السوق مفتوحاًعندما يكون
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إىل   السوق الذي يريد أن يتاجر فيه ويساهم فيه مثل من يذهباختياريسلك مسلك صحيحاً يف  جيب على من يريد أن
يقوم بدراسات عديدة يتحتم  ية املتحدة أو األسواق األمريكية بأنبعض األسواق األخرى مثل سوق األمارات العرب
  . عليه فعلها لتجنب الوقوع يف اخلسائر الكربى

  :ينطبق علينا دراسة سوقنا رغم ما نعرفه عنه ولكن جيب أن نتعمق يف تلك الدراسة مثل وحنن هنا
  .  السعودياالقتصادقوة  -
  . املية اململكة ملنظمة التجارة العانضمام -
  . احلالة السياسية واألمنية الداخلية واخلارجية للمملكة -
  . البترول مستوى أسعار -
  . دخول األجانب إىل السوق السعودي -
  . األسهم السعودي  السيدات يف سوقاستثمار -
  . مستوى أسعار الفائدة -
  . مستوى السيولة -

الصادرة من بعض   فالبحث عنها يكون سهل بالوصول إىل القوائم املعلومات وبشكل دقيقهذهاحلصول على  فكيفية
باملتاجرة يف دول أخرى فبالرجوع للبنوك الرمسية  البنوك املتواجدة باململكة العربية السعودية ، ويف حالة الرغبة

  . املتواجدة بتلك الدول
  

   ومستوىاملالية حتديد العوائد إىل ويهدف للشركة املاليةئم يقصد به فهم وتفسري وقراءة القوا: التحليل املايل 
   . لألصلاملخاطر 
  : التحليل املايلأساليب
   .  لعدد من السنواتاملاليةالقوائم   يفاحملاسبيةمقارنة نفس البنود  : أفقيا

   . ة واحدة ببعضها يف سنالقائمة  يف نفساحملاسبيةمقارنة البنود : رأسيا 
   . الصناعة ومقارنتها مبتوسط بالصناعة هلا املثيلةمع الشركات  للشركة احملاسبيةمقارنة البنود : مقارنات 
   : يف التحليلاملاليةاملؤشرات  استخدام

  . السيولةنسب  -
   . نسب التشغيل -
  . املديونيةنسب  -
  ) .املسامهةللشركات  ( األسهمنسب  -
  النمو نسب -
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 :املالية  القوائم أهم
 . ائمة املركز املايلق

 . الدخل قائمة
  . النقديةقائمة التدفقات 

 بغريها من وباملقارنة وخالل عدة سنوات ة خالل سنللشركةللقوائم والنسب  بعد كل التحليل الطويل واملقارن
 مقيم أي ) اندر فاليد (  انه مغري للشراءإىل للوصول  وسوقياً يتم تقييم السهم مالياًالصناعةومبتوسط  ، الشركات

 أبرزها لعل من ة من خالل عدة طرق ومؤشرات مالي .جيب  ممابأكثرمقيم )  فاليد أوفر( للبيع  أو مما جيب بأقل
 PEG السعر السوقي على العائد املتوقع من السهم وهناك مركب  والذي يقسمالرحبية  مكرر استخداماًوأسهلها

  . العايل  الشركات ذات النمونسبة النمو لتناسب  علىالرحبيةوالذي يقسم مكرر 
 الصناعة والذي يبدأ بتحليل االقتصاد ومن مث لألسهم األصويل أو األساسي التحليل أجزاءوهذا التحليل املايل جزء من 

   .  وسعره العادل عرب التحليل املايل ومن مث تقييم السهم سوقياًالشركة  وحتليلالشركةومن مث 
   حبسبةالسوق مقيم  حيث كثري من شركاتة شخصية من جتربالبتة يالئم املضاربني منهج يالئم املستثمرين وال وهو

   .  مما جيببأكثرهذا التحليل 
  واجتاه السهم  التحليل الفين وهو ما يكشف التجميع والتصريف- القاصرة من وجهة نظري -املضاربني   ما يالئمأما

   . الفنية عرب الشارت واملؤشرات ةالسعري وأهدافه
 

  :يساعد التحليل الفين على معرفة عدة نقاط للسوق وهي
  .حتديد اجتاهات السعر احملتملة / ١
   .األنسباختاذ القرار االستثماري  / ٢
  .وحتديد مستويات السعر املستهدفة / ٣
   .للسوق وتوضيح احلالة النفسية املساندة / ٤
 هالستقراء اجتاه السهم وهل هو يف طريق ةات الدعم واملقاومة هي حماولة فني اهلدف من التحليل الفين ومستوينإ

حتديد  املناسب بناء على املعلومات اليت حصلت عليها من التحليل الفين ،  لالخنفاض ومن مث اختاذ القرارأولالرتفاع 
 من بدالً لسهم خبسارة بسيطة من اأختلص مىت أو بربح أبيع  اشتري ومىتأن ميكنين هي ملعرفة مىت هذه املستويات

  .التعلق بأسعار عالية
  :هي  املؤشرات املستخدمة يف التحليل الفينأهمومن 
  .الدعم واملقاومة / ١
 أيام ٩خط ) ( يوم  ١٤خط ) (  يوم ٢١خط ) ( يوم  ٥٠خط ) (   يوم٢٠٠خط ( املتوسطات املتحركة ومنها  / ٢

. ( 
  . ( RSI ) مؤشر القوة النسبية / ٣
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 .( momentume )  القوة الدافعة خط / ٤
  :الدعم واملقاومة
 ملعرفة نقاط البيع والشراء  نستفيد من هذه النقاط .لألسهم األسعاراليت يتم رمسها ملعرفة ومتابعة اجتاهات  هي اخلطوط

. 
  .وتكون ردة فعل السوق تصاعدية خط جتاوز عمليات الشراء لعمليات البيع: خط الدعم 
   .الشراء وتكون ردة فعل السوق تنازلية خط جتاوز عمليات البيع لعمليات: مة خط املقاو

 :MACD  املتوسطات املتحركة
 وهو مؤشر الرتفاع السوق  .مرور الوقت  ويظهر متوسط السعر مع استخداماًوأكثرها مؤشرات السوق أقدموهو من 

  .أسفلهسعر  هبط الإذااخنفاض   ارتفع السعر فوق املتوسط املتحرك وعلىإذا
  األعلى إشارة الشراء يف حال التقاطع واخلطني متجهني إىل

  األسفل متجهني إىل واخلطنيإشارة البيع يف حال التقاطع 
   ال يتم تقاطعهما إىل يف حال انعكاس السعراألصل نأل

  :أنواعهومن 
  ) . للمستثمراألمانوهو خط  ( ٢٠٠خط 
  ) . للمضارباألمانوهو خط  ( ٥٠خط 
  ) .للمضارب السريع األمانخط  ( ٢١ط خ

  ) .للهامور ( ١٣خط 
وان كانت الكمية قليلة فيعين  .  الخنفاض السعرإشارةكمية تداول كبرية فهي   مع مثال٢٠٠ًوعند وصول السعر خلط 

  .  ثانيةلألعلىالسعر قد يرتد  أنهذا 
  . االرتفاع أو لالخنفاضلتوقعات  جدية وصحة املعرفة  يستخدم هذا املؤشر مع مؤشر الكميةوغالباً

  :RSI  النسبية مؤشر القوة
  ٣٠ والثاين خط ٧٠ يعرف خبط األولخطني   وحيتوي على . وهذا مؤشر يستخدم لتحديد قاع وقمة السهم

 يف أ نزوال مث بد٣٠ اقترب من إذا أما  . بيع لوصول السهم لقمته إشارة تكون هي ٧٠فعند جتاوز السعر خلط 
   .  شراء للسهمإشارةلوصول السهم لقاعه وهي  إشارةهي الصعود ف

  :( Momentum )  خط القوة الدافعة
انعكاس حمتمل ، ويزيد تسارع سعر السهم عندما يكون  يقيس نسبة التغري يف سعر السهم ويكتشف ضغط املسار وأي

 ويدل على ارتفاع السوق عندما  القمة مث يهبط ،إىلاخنفاض السوق عندما يصل   يدل علىأيضا وهو  .املسار قويا
  . مث يرتفع يصل للقاع

سوق عامة مث على كل قطاع البتطبيقها على   النتائج نقومأفضل للمحلل الفين وللحصول على األدوات أهمهذه هي 
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 خصوصا ملن األفكار خوفا من تشتيت أعمق ال ادخل بتفاصيل أنجاهدا   وحاولت .لوحده مث على السهم املستهدف
   .األدوات يد على هذههو جد

  
Technical Analysis   

 Price(التحليل الفين هو دراسة حركة السوق واليت تشمل السعر وحجم التعامالت  : تعريف التحليل الفين

and volume  (الرسوم البيانية باستخدام ) Charts  ( املستقبلي لألسعاراالجتاهبغرض توقع .    
   

 Market Action Discountsحركة السوق حتتوي علي كافة املتغريات  / ١

Everything  
، سياسي أو  اقتصاديسواًء عامل  إن احمللل الفين يعلم أن أي عامل من العوامل اليت من املمكن أن توثر يف سعر السهم

وبالتايل فدراسة حركة األسعار هي هدفه األول واليت منها .  منفسي أو غري ذلك فهو منعكس يف سعر هذا السه
 اجتاه، فحركة السعر تعكس حالة العرض والطلب والطلب هو أساس   املستقبلي لألسعاراالجتاهيستطيع أن يتوقع 

للسعر  ارتفاع، وبالتايل  االقتصاديةاألسواق فإذا كان الطلب أكثر من العرض فهذا يعرب عن وضع صحي من الناحية 
، حيث أن هذا السعر يعكس مجيع املتغريات فهو ال يهتم  فاحمللل الفين يهتم بدراسة السعر فقط.  والعكس صحيح

 مع االستثمار املستقبلي للسعر واملتاجرة أو االجتاه األساسي هو معرفة اهتمامهباألسباب اليت أدت إيل حترك األسعار إمنا 
  .   املتوقعاالجتاههذا 
  Prices move in trends اجتاهات تتحرك يف األسعار / ٢

 سواء اجتاه، فالسوق يتحرك يف …  عمالت - سندات -فمما ال شك فيه يف كل أسواق العامل سواء أسواق أسهم 
فهدف  ) . Upturned - Downtrend or Sideways (صعودي أو هبوطي أو توازن 

، مبعين  االجتاه يف هذا االستثمارسهم يف مراحله األويل واملتاجرة أو  الذي يتجه إليه سعر الاالجتاهاحمللل الفين هو حتديد 
  .   سيبدأ يف الصعود فهديف هنا يكون هو الشراء والعكس صحيحاالجتاهإذا كان 

  History repeats itselfالتاريخ يكرر نفسه  / ٣
، ففي   حتليل فين أو حتليل أساسي، وذلك سواء كان التحليل كلنا نعلم أن توقع املستقبل مبين علي معرفة املاضي

التحليل األساسي جيب أن تدرس ميزانية الشركة عن سنوات سابقة ومدي تطور األرباح والكفاءة اإلنتاجية والبيعية 
، حتليل حركة األسعار هو حتليل حلالة العرض  بالنسبة للتحليل الفين. قبل أن تبدأ يف بناء توقعات النمو املستقبلية

 ى، تظهر علCharts Patterns ة، فهناك أشكال بيانية حمدد ليل للحالة النفسية للسوق، وحت والطلب
 .   األسعار املستقبلياجتاهالرسوم البيانية لألسعار تعين حالة معينة للسوق وتعكس 

  
  

  
   .اإلغالق يعتمد على سعر Line chart أوط رسم اخل / ١
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 سعر اقل سعر وأعلى يعتمد على سعر االفتتاح Valume bar chart ما يسمى أو) البلكات  ( / ٢
   .واإلغالق

  . واإلغالق سعر اقل سعر وأعلى سعر االفتتاح أيضارسم الشموع ويبني  / ٣
  
   Moving Average ةالسعريت  هناك املتوسطاأوال
  اللون البين الفاتح .  يوم ١٣متوسط  / ١
   األزرقاللون .  يوم ٥٠متوسط  / ٢
  اللون الوردي  . يوم٢٠٠متوسط  / ٣

  
ركة املتوسط  مقارنة حباألسعار بني املتداولني فحركة املتوسط يعطي تفسري حلركة ة كبريةاملتوسطات هي مؤشر له شعبي

  . الطويل يف املستقبل األمد املتوسطات تعطي املتداول رؤية واضحة عن اجتاه السوق على أنكما . نفسه 
  

=  يومني اخرج من السوق مباشرة أو يوم مع تنفيذ عايل خالل يوم واحد ١٣ نزلت قيمة املؤشر عن متوسط إذا / ١
   .stop lose رةاخلسالتقليص 

 إىل السوق يتجه أن يوم يعين ١٣ مع متوسط أيام ٤ من ألكثر كان قيمة مؤشر السوق يالمس بشكل متوازي إذا / ٢
  . واملكاسب صغريه احلالة يكون صغري يف هذه ب لكن التذبذباألمانميكنك الشعور = االستقرار 

  .وي الن السوق ينتظر قفزات قويه ني مؤشر شراء ق ملدة يومني متتال١٣ ارتفع مؤشر السوق فوق متوسط إذا / ٣
 بشكل مغري يعين األسعار فهذه نقطة اخنفاض أيام ٦قل من أ خالل ٥٠ نزل قيمة مؤشر السوق حتت متوسط إذا / ٤

 كارثة أو مثل احتالل ة ال يكون هناك مؤثرات سياسيأن بشرط -- املال كامل برأسقصد الدخول أاقتناص الفرص 
   .للغاية كبريه واألرباحبذب عايل واخلاطر كبريه ذالت= =غري عاديه 

 يوم فهذا يعين ركود فيحبذ االنتظار حىت يرجع مؤشر ٥٠قل من متوسط أ إىل نزل السوق بشكل تدرجيي إذا / ٥
  . عندها جيب الشراء أخرىالسوق صعودا ليتقاطع معه مره 

  .ذه نقطة شراء  بشكل تصاعدي فه٥٠ يوم مع متوسط ١٨ تقاطع متوسط إذا / ٦
  . بشكل تنازيل فهذه نقطة بيع ٥٠ يوم مع متوسط ١٨ تقاطع متوسط إذا / ٧
  

 
  .البدايةيف  وسنضرب مثاالً عملياً

 ١٦٠ إىلفهوى السعر  .. اخلياليةاألرباح  وانتظر..  ريال ١٧٥ سهم صدق بسعر ١٠٠٠) صعفق املنتشي  ( اشترى
  .شديد وإحباط غري حمدود باكتئاب) صعفق ( وبذلك أصيب أخونا .. ريال 

 
إن السهم سريتد   حبجةللخسارةوعدم إيقافه  .. االنتظارأخطأ يف عملية ) صعفق ( أحب أن أنوه بأن األخ  بداية اليف
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  . يف حمله ورمبا الاعتقادهيكون  ورمبا..  به السهم اشترى أعلى من السعر الذي إىلوسيصل .. مره أخرى 
فلذلك  ، تتحقق  رمبا تتحقق ورمبا الافتراضات على مبنية وليست ةواقعي ومبا إننا حنب أن تكون آلية الشراء والبيع

  .ريال للسهم ٤ – ٢  بفرق)ع  بيأمر( يضع على الفور .. بعد أن يشتري السهم ) صعفق ( على األخ  جيب
 ١ وبدأ السهم باهلبوط فيجب أن تضع أمر بيع فوري بـناقص ..  مل يصل سعر السهم إىل سعر البيع الذي حددتهوإذا
  .االرتدادبوساوس  وال متين نفسك.. ريال  ٢ –

ويطلق ..  يف السوق عديدةتوقفها فستضيع على نفسك فرصاً  ألنك إن مل .. اآللية أهم نقطه يف هذه اخلسارةفإيقاف 
  ) .البديلة الفرصةتكلفة ( عليها 

 ) املنتشي  صعفق ( ونعود ملوضوع األخ
   :هناك عدة طرق

 السهم بناقص ريال أو اصطيادوحماولة   بأعلى سعر مع التذبذب اليومي الذي حيصل يف السهمةبيع كامل الكمي ) ١( 
 لتحقق مكاسب الطريقة على هذه املواصلةوبإمكانك ..  رأمسالك إىلل تص  أنإىل يومياً العمليةوتكرار تلك .. ريالني 
  .السهم  يف هذاةجيد

  .خسارتك يف هذا السهم  يف األسهم األخرى لتعويضبالقيمة واملضاربة ةبيع نصف الكمي ) ٢( 
  .راءأدىن مستوى له وتشتريه لتعدل سعر الش إىليهبط السهم أن  إىل واالنتظار ةبيع نصف الكمي ) ٣( 
  .اخلسارة سهم آخر حملاولة تعويض إىل واالجتاه ةبيع كامل الكمي ) ٤( 

  ) .١(  رقم بالطريقة) صعفق املنتشي  ( وأنا شخصياً أنصح أخينا احلبيب
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   : املتوفرة بسعر السوق األفضل أمر لبيع كامل الكمية.  
   : املتوفرة بأفضل سعر يف السوق أمر لشراء كامل الكمية.  
  : ألمر حايل موجود)  مطابق (مقابل  يستخدم إلنشاء أمر.  
  : السوق  ويصبح أمر .  بالسعر احلايل األفضل املتوفر يف السوقبدون سعر لتداول السهم فوراً هو أمر
سعر حمدد ألوامر السوق على أساس   بإصدارويقوم نظام التداول تلقائياً . السعر حاملا يتم حساب السعر حمدد أمراً

  .احملددة املعادلة املوضوعة حلماية األسعار
   : منه لبيع أو شراء عدد حمدد من األسهم بسعر حمدد أو أفضل هو أمر.  
   : حمدد السعر ، ويصبح أمراً السوق من حيث أنه يتم إدخاله بدون سعر حمدد مرهو أمر مشابه أل 

   .املسعر والفرق بينهما هو أنه ال يتم استخدام محاية أسعار لألمر غري . السعر حاملا يتم حساب
     : وقد يكون  . اجلزء من الكمية اإلمجالية لألمر اليت ال تظهر يف شاشات الوسطاء وهو
الفعلية لألسهم  ، حيث أن إخفاء الكمية ضروريا عند وجود أمر يتضمن بيع أو شراء كميات كبرية من األسهم هذا

أما إن مت عرض كامل الكمية  . السائدة يف السوق يف األوامر الكبرية يسمح بتنفيذ الكميات املعلنة من األمر باألسعار
   . على اجتاه السوقاألسهم سلباً  منيف السوق، فقد تؤثر الكمية الكبرية

    : وإال فيتم إلغاء األمر كمية األمر وهنا جيب تداول مجيع ،.  
     : وبعد كل تداول يتم ظهور الكمية  . تداول األمر بالكمية الصغرى احملددة يتم

  .جديد من
     : تنفيذها أوال قبل تداول األمر وهي أقل كمية يتوجب.  

------------------------------------------------------------- 
 : ًاية اليوم (ملدة يوم واحد  فيمكن لألوامر أن تبقى يف السوق . نظام مرن جدا وميكن  ) صاحلة حىت ،

  ( يوما٣٠ً، وميكن أن تبقى يف السوق ملدة  ) صاحلة حىت اية األسبوع  (لألوامر أن تبقى يف السوق ملدة أسبوع
الكامل أو  وميكن للمستثمرين أن يستخدموا أوامر التنفيذ . ، أو حىت اية تاريخ معني ) الشهر صاحلة حىت اية

وإذا مل يتم تنفيذ الصفقة  .حاملا يدخل السوق اإللغاء، وهذا النوع من األوامر جيب أن يتم تنفيذه بالكامل، أو جزئيا
  .تلقائياً مباشرة فإن األمر يلغى

 : كمـا يف التاريـخ املوضـح هو سـعر السوق للســهم.  
  سبوع أ٥٢ السعر تراوح

  .سبوعأ ٥٢دىن سعر للسهم خالل آخر أو علىأ
  : خالل فترة معينة عدد األسهم املتداولة.  
 : عدد األسهم  × سعر السهم يف تاريخ معني:   على القيمة السوقية للشركة وحتسب كالتايل تدل
  .القائمة
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  : القائمة عدد األسهم.   
 : الصفقات اليت مت تنفيذها عدد.   
 : ا األسهم اليت مت تداوهل قيمة. 

------------------------------------------------------------- 
 : فإذا )  ١مؤشر املركز الوطين وقيمته  (ىل عائد إمجايل سوق األسهم، إعائد السهم  مقياس نسيب حلساسية ،
إجيابية بإمجايل سوق  فهذا يعين أن السهم على درجة عالية من التذبذب وله عالقة)  ١ (البيتا للسهم أكثر من  كانت
و ذو عالقة أ،  كثر ثباتا عن املتوسطأالسهم  نأفهذا يدل على )  ١ ( أقل من ذا كانت البيتا للسهمإو . األسهم

  األسهم فإن للسهم عالقة عكسية مقارنة بأداء إمجايل سوق) ٠(أقل من صفر  ذا كانت بيتاإأما  . بسيطة بإمجايل السوق
تعين أن )  ٠,٥ (بيتا  . الجتاهويف نفس ا أكثر من إمجايل السوق% ٥٠تعين أن السهم يتحرك )  ١,٥ (بيتا : مثلة أ

عكس % ١٠٠تعين أن السهم يتحرك )  -١ (بيتا  . االجتاه أقل من إمجايل السوق يف نفس% ٥٠السهم يتحرك 
  .السوق جتاه إمجايلا

   : الذي سيدفعه املستثمر للحصول على ريال واحد من األرباح  يدل على تراوح املبلغ
  .أرباع ٤رباح السهم املمتدة آلخر أ÷ غالق إخر سعر آميثل  . جاذبية االستثمار ر يف تقييمويساعد هذا املؤش

   : أرباع ٤الدخل املمتد آلخر ÷ غالق إخر سعر آميثل  . مقياس ملعرفة قيمة السهم.  
    : دالئل النمو املتوقع للسهم، ويشري إىل القيمة الدفترية معدل سعر السوق إىل   

  .القيمة الدفترية للسهم ÷ غالقإخر سعر آميثل .
    : غالق إخر سعر آميثل  . ىل سعر السهمإالنقدي التشغيلي  مقياس متداول للتدفق

  .أرباع ٤التدفق النقدي املمتد آلخر ÷ 
   : سعر ÷ املوزعة  األرباح (متثل  .  املوزعة لفترة معينةاألرباحلمسامهني من العائد احلايل ل

  .١٠٠× )  اإلغالق
  : ميثل الدخل قبل خصم الفوائد والزكاة . العمليات مقياس لدخل الشركة من.  
 : ئع والسلع املنتجة بغرض كسب وينتج عن بيع البضا . نشـاطها األسـاسـي ميثل دخل املنشـأة من

  .الربح
   : تتكبدها املنشآت التجارية من خالل ممارسة نشـاطها األساسي  متثل املصاريف اليت

  .مصاريف بيع وتسويق+ مصاريف إدارية وعامة + ومزايا املوظفني  رواتب:  ويستخرج كالتايل
  : صاً تكلفة املبيعات قبل خصم املصاريف اإلدارية والتسويقية وحيسب كالتايلناق ميثل إيراد املبيعات  :
  . تكلفة املبيعات-املبيعات  إيراد

    : ل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كايف  وهيحممبالغ ت
  .القروض لتغطية خسائر متوقعة يف حمفظة

   : بالبيع واملصاريف اإلدارية للبنك التكاليف اخلاصة.  
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 :  وذلك بتخصص التكلفة على  ، مثل املباين واملعدات  الثابتة تدرجييا وبصورة منتظمةاألصولحذف قيمة
  .عمرها االستهالكي

  : املستحق الزكاة ناقصاً مبلغ الزكاة، وميثل الربح قبل  توزيع األرباح هو الربح النهائي قبل.  
     : ومبالغ )  للبنوك (، احتياطي مؤسسة النقد  يف اخلزينة، أرصدة لدى البنوك ميثل نقد

  .حتت التحصيل
 : الزراعية وقروض اإلجيار ، املالية ، الصناعية  القروض التجاريةإمجايل ومتثل ،.  
 : صناديق استثمارية وأسهم سندات وأوراق مالية متثل ،.  

  : االستثمارات+ املخــــــزون + تـمثـل املـوجـــودات املتــداولة + 
د يف امليزانية للبنك كما هو وار متثل إمجايل املوجودات)  للبنوك (وبالنسبة   .األخرىاملوجودات + املوجودات الثابتة 

  .السنوية أو ربع سنوية
  : الطلب ، وهي إما أن تكون ودائع آجلة أو حتت  ودائع العمالء لدى البنكإمجايل متثل.  

  : لدى البنكواألجنبيةالبنوك احمللية   أرصدةإمجايلمتثل .  
 : م وتشمل الديون القصرية  وهو كلواليت األجلما يستحق للدائنني جلميع فئا 

  .مالية واحدة تستنفذ خالل فترة
  : ا يف عقد تأسيس الشركة  ميثل قيمة األسهم ا(املصرح الصادرة واملكتتب.  

  : نص عليه النظام األساسي للبنك من املبالغ اخلاص واملكون وفقاً ملا ياالحتياطي ميثل 
  .احملولة من األرباح

  : املتبقاة األرباحاملستثمرة من قبل املسامهني مثل رأس املال املدفوع و االحتياطيات و  متثل املوارد  
   : يم األعمال السابقة الرحبية للسهم ويستعمله املستثمرون يف تقي يقيس هذا املؤشر القوة

األسهم  عدد÷ صايف الربح : األرباح املستقبلة وحتديد فرص االستثمار ويتم استخراجه كالتايل  للشركة ويف ختمني
  .القائمة
: وهي مقياس حتليلي لفاعلية استخدام  إىل إمجايل املوجودات  ميثل نسبة صايف الربح ،

  ١٠٠× )  جمموع املوجودات÷ صايف الربح  : ( تايلاملوجودات وحتسب كال
  :وهذا املقياس يوضح عائد الربح . ميثل نسبة صايف الربح إىل حقـوق املسامهني 

  ١٠٠× )  املسامهني حقوق÷ صايف الربح  : (على املبالغ املستثمرة من قبل املسامهني ويستخرج كالتايل 
 : وهـي مقيـاس   نسـبة القروض املمولـة بواســطة الودائـعإىلتشري ،
 ١٠٠×  ) ودائع العمالء÷ القروض  : (  وحتسب كالتايلإضافيةوتدل على قدرة البنك يف تقدمي قروض  للسيولة
   : إيراد ÷ صايف الربح: ( سب كالتايل ميثل نسبة صايف الربح إىل إيراد املبيعات، وحت 
  ١٠٠× ) املبيعات 
 :  عدد املوظفني÷ متثل الدخل   .الواحد  الدخل للموظفإىلتشري  
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  :  عدد املوظفني÷ متثل صايف الربح  .للموظف الواحد  صايف الربحإىلتشري  
  : ا كالتايل  متدل على قيمة السهجمموع حقوق : الواحد من قيمة صايف املوجودات ويتم احتسا

  .األسهم القائمة عدد÷ املسامهني 
   : الرحبية للسهم ويستعمله املستثمرون يف تقييم األعمال السابقة  يقيس هذا املؤشر القوة

عدد ÷ الزكاة  صايف الربح بعد:   ويتم استخراجه كالتايلاألرباح املستقبلة وحتديد فرص االستثمار للشركة ويف ختمني
  .األسهم
  :  القائمة األسهمعدد  ÷ واإلطفاء لالستهالكاملبالغ املخصصة  + األرباحميثل صايف.  
   :  ا كالتايل احتس  عشر شهراً ويتماثينهو حصة السهم الواحد من األرباح املوزعة لفترةا :

  .عدد األسهم القائمة÷ األرباح املوزعة 
  : أرباحها وتستخرج  تـدل علـى نسـبة األربـاح اليت وزعتها الشركة على املسامهني من صايف

 ١٠٠×  ) العائد على السهم÷ الربح املوزع للسهم  : (كالتايل 
   :  سعر مت تداول السهم به خالل العامهو أعلى وأدنـى.  

   : الذي سيدفعه املستثمر للحصول على ريال واحد  يدل على تراوح املبلغ
 أرباح÷  سعر للسهم خالل السنة املالية وأدىن أعلىميثل   .جاذبية االستثمار من األرباح ويساعد هذا املؤشر يف تقييم

  .دالواح السهم
   : ميثل أعلى وأدىن سعر للسهم خالل السنة   .السهم مقياس ملعرفة قيمة

  .الدخل املمتد÷ املالية 
    : ويشري إىل دالئل النمو  القيمة الدفترية معدل سعر السوق إىل ،

  .القيمة الدفترية للسهم÷ خالل السنة املالية   سعر للسهموأدىن لىأعميثل   .املتوقع للسهم
    :  ميثل   . سعر السهمإىلمقياس متداول للتدفق النقدي التشغيلي

  .التدفق النقدي÷ للسهم خالل السنة املالية   وأدىن سعرأعلى
  : يراد من أداء اخلدمات املصرفية للعمالء وإقراض النقود وغري ذلك من األعمالاإل ميثل 

  .املالية اليت تقوم ا بغرض كسب الربح
   : جمموع:  املبيعات بعد طرح التكاليف واملصاريف وحيسب كالتايل إيراداملبلغ الباقي من  ميثل 

  . جمموع املصاريف- اإليرادات
  : النقدية على املسامهني خالل السنة هي توزيعات األرباح.  
     : األجنبيةأرصدة لدى البنوك  متثل.  

  : من % ٢٥نص عليه نظام مراقبة البنوك السعودي على حتويل ما ال يقل عن  ميثل ما
  . أن يصبح مساوياً لرأس املال املدفوعإىللالحتياطي النظامي  خل كل سنةصايف د
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  :  املوجودات وتسـتعمل لقياس إمجايلاملسـامهني على   حقوقإمجايلمتثل 
  ١٠٠× )  املوجودات÷ حقوق املسامهني  : ( كالتايل فاعلية استخدام رأس املال وحتسب

     :  التغريات يف املتراكمات ومستحقات + االستهالك  + األرباحميثل صايف
  . التغريات يف البضائع املوجودة-التغريات يف مستحقات القبض  - الدفع

     :  الثابتةاألصولالتدفق املايل اخلاص ببيع وشراء .  
     : عن متويل الديون وحقوق املسامهني التدفق املايل الناتج.  
  :التدفقات املالية ميثل الفروقات بني.  
  : واإلطفاءاملبالغ املخصصة لالستهالك + صايف الربح  ميثل.  

  : عادة ما  ما ويلها إىل نقد يف فترة زمنية قصرية نوعامتثل النقد وأي أصول أخرى ميكن حت ،
  .عمليات أطول تكون سنة واحدة ورمبا تكون أكثر من سنة يف املشاريع اليت هلا دورة

  : عادة ما تكون سنة واحدة يف فترة زمنية قصرية متثل الديون املستحقة ،.  
   : أكثر من عام (تستحق األداء على فترة طويلة نسبياً  متثل املطلوبات اليت( .  
  : ا يف  هو مقياس للسيولة املالية للشركة ويستعمل ملعرفة مدى قدرة املنشأة علىالوفاء بالتزاما

  .املطلوبات املتداولة ÷ املوجودات املتداولة:  األجل املتوسط أو القصري وحيسب كالتايل
   : إيراد÷  إمجايل الربح  : ( الربح إىل إيراد املبيعات، وحتسب كالتايل ميثل نسبة إمجايل 
  ١٠٠× ) املبيعات 
  : حيث إن زيـادة هـذه النسبة تـدل   .عالقة الديون حلقوق املسامهني تشري هذه النسبة إىل

 ١٠٠×  ) حقوق املسامهني÷ جمموع املطلوبات  : ( املديونية وحتسب كالتايل علـى ارتـفاع
 :قروض طويلة  : ( زيادة هذه النسبة قد تدل على التوسع يف نشاط عمل الشركة وحتسب كالتايل

  ١٠٠× ) جمموع املوجودات ÷ األجل 
 :  أخرىاحتياطيات وأي العام االحتياطي،  النظامي االحتياطيتشمل . 

 
  

واخلسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارا ، وصاحب  السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة ، وهو معرض للربح
مالكاً جلزء من أمواهلا بنسبة عدد أسهمه إىل جمموع أسهم الشركة ، ويستطيع  السهم يعد شريكاً يف الشركة ، أي

  .اءالسهم أن يبيعه مىت ش مالك
أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب يف سوق  مسية تتحدد عند إصداره أول مرة ، ولهاوللسهم قيمة 

  .فيها األسهم األوراق املالية اليت تتداول
لك املسامهة فيها ، فتحرم املسامهة يف الشركة وحيرم مت ويحكم على األسهم من حيث اِحللّ واحلرمة تبعاً لنشاط الشركة

بطريقة  من الشركة حمرماً كالربا ، وصناعة اخلمور والتجارة فيها مثالً أو كان التعامل أسهمها إذا كان الغرض األساسي
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  .حمرمة كبيوع العينة ، وبيوع الغرر
 

زكاة عن أسهمه ،  الشركة بتزكية أسهمها على النحو املبني يف زكاة الشركات فال جيب على املساهم إخراج إذا قامت
  .منعاً لالزدواج

  : على مالك األسهم تزكيتها على النحو التايل أما إذا مل تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه جيب
من القيمة السوقية يوم % ) ٢,٥( وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر  إذا اختذ أسهمه للمتاجرة ا بيعاً

  .جارةالزكاة ، كسائر عروض الت وجوب
  :فزكاا كما يلي أما إذا اختذ أسهمه لالستفادة من ريعها السنوي

ما خيص كل سهم من املوجودات الزكوية للشركة   مقدار- عن طريق الشركة أو غريها -إذا أمكنه أن يعرف ) أ  
 % ) .٢,٥ (العشر  فإنه خيرج زكاة ذلك املقدار بنسبة ربع

 % ٢,٥( حيث احلول والنصاب وخيرج منها ربع العشر  يعه إىل سائر أمواله منوإن مل يعرف ، فعليه أن يضم ر) ب  
  .وترباْ ذمته بذلك) 
 :  

صفر  ٢٣-١٨اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع جبدة يف اململكة العربية السعودية من  إنَّ جملس جممع الفقه
 م،١٩٨٨) فرباير( شباط ١١-٦هـ املوافق ١٤٠٨

  إىل امع خبصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، بعد اطالعه على البحوث الواردة
  : قرر ما يلي

على ذلك ، أو  األسهم على أصحاا ، وخترجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص يف نظامها األساسي جتب زكاة: أوالً 
بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من  لعمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركاتصدر به قرار من اجلمعية ا

  .صاحب األسهم إلخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه
مبعىن أن تعترب مجيع أموال املسامهني  خترج إدارة الشركة زكاة األسهم كما خيرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ،: ثانياً 

ذا االعتبار من حيث نوع املال الذي جتب فيه الزكاة ، ومن حيث  فرض عليها الزكاةمبثابة أموال شخص واحد وت
اخللطة  املقدار الذي يؤخذ ، وغري ذلك مما يراعى يف زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً مببدأ النصاب ، ومن حيث

  .عند من عممه من الفقهاء يف مجيع األموال
 ا الزكاة ، ومنها أسهم اخلزانة العامة ، وأسهم الوقف اخلريي ، وأسهم اجلهاتجتب فيه ويطرح نصيب األسهم اليت ال

  .اخلريية ، وكذلك أسهم غري املسلمني
سبب من األسباب ، فالواجب على املسامهني زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع  إذا مل تزك الشركة أمواهلا ألي: ثالثاً 

إليه ،  مه من الزكاة ، لو زكت الشركة أمواهلا على النحو املشارمن حسابات الشركة ما خيص أسه املساهم أن يعرف
  .املساهم معرفة ذلك زكى أسهمه على هذا االعتبار ، ألنه األصل يف كيفية زكاة األسهم وإن مل يستطع

السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة  فإن كان ساهم يف الشركة بقصد االستفادة من ريع األسهم
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 الفقه اإلسالمي يف دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات واألراضي املأجورة غري غالت ، ومتشياً مع ما قرره جممعاملست
الريع ، وهي ربع العشر بعد  الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه األسهم ال زكاة عليه يف أصل السهم ، وإمنا جتب الزكاة يف

  .الزكاة وانتفاء املوانع افر شروطدوران احلول من يوم قبض الريع مع اعتبار تو
زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي يف ملكه ،  وإن كان املساهم قد اقتىن األسهم بقصد التجارة ،

 من تلك% ٢,٥وإذا مل يكن هلا سوق ، زكى قيمتها بتقومي أهل اخلربة ، فيخرج ربع العشر  زكى قيمتها السوقية
  . ، إذا كان لألسهم ربحالقيمة ومن الربح

 أما املشتري. أثناء احلول ضم مثنها إىل ماله وزكَّاه معه عندما جييء حول زكاته  إذا باع املساهم أسهمه يف: رابعاً 
    .فيزكي األسهم اليت اشتراها على النحو السابق

  
  

   وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا على نبينا حممد. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ... انتهى 
  

  
  مجع وترتيب وتنسيق
 عبداهللا عايض العتييب


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

