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 عدد  x السند معدل العائد على     xالقيمة االسمية للسند    ( التالي   المستحقة علي السندات ك    الفوائد احتساب   يتم

 ٣٦٥) / األيام الفعلية من تاريخ سداد أخر كوبون حتى تاريخ التسوية
  المستحقةالفوائد

  رأس ماليةأرباح  عن فروق أسعار بيع وشراء األوراق الماليةالناتج الربح هو

 بورصة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خالل            تقوم الشركة المصدرة بإعادة    التي األسهم   هي

  ملكية الشركة لهافترةاألوراق المالية وأسهم الخزينة ال يحق لها توزيعات أو حق التصويت خالل 
  الخزينةأسهم

 بها الشركة تقضي بحصول حامل السهم علي نصيبه من التوزيعات في صورة أسهم              تقوم تـوزيعات    هـي 

 وزيعات في شكل أسهم زيادة في رأس مال الشركةوتعتبر الت. عادية
  مجانيةاسهم

 االستحواذ  فالشركة األولى تسيطر على الشركة الثانيةوبالتالي ألغلبية أسهم شركة أخرى ما شراء شركة هو

     
  

        

 مــرآــز المـشـــروعــات الـدولـية الـخـاصــة
Center for International Private Enterprise 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالعنوان التالي
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 ما  إذا تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية، والحصول علي توزيعات             ملكية صكوك   هي

 تصفية الشركة يتم    حالةوفي  . ة أرباحا، وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء منها أو كلها          حققـت الشرك  

  وحملة األسهم الممتازةالسنداتصرف مستحقات حملة األسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة 

  العاديةاألسهم

  الغير مقيدةاألسهم د بالبورصة لم تتقدم بطلب قيدها بالبورصة أو ال تستوفى معايير وشروط القيالتي األسهم هي

 علي المقيدة في البورصة وجميع البورصات العالمية لديها قواعد وشروط قيد يجب             الشركة تعنـى أسهم     و

 واإلسكندرية  القاهرةيوجد ملخص لشروط وقواعد القيد ببورصتي       . الـشركات االلتـزام بهـا ليـتم قيدها        

  االكترونىالموقع نفس هذا بالصفحة الخاصة باألوراق المالية المقيدة علي

  المقيدةاألسهم

 مالكها  يحصل التي تمنح لمالكها حقوق إضافية ال يتمتع بها صاحب السهم العادي مثل أن               األسهم من   فـئة 

 كما انهم يتمتعون بأولوية     الشركةعلـي أسبقية عن حملة األسهم العادية في الحصول علي نسبة من أرباح              

  األسهم العادية وبعد حملة السنداتحملةصفية الشركة قبل في الحصول علي حقوقهم عند ت

  الممتازةاألسهم

 Blue Chips         المميزةاألسهم  ذات الجودة والمصداقية والقدرة علي تحقيق نتائج جيدة في معظم األوقاتالشركات أسهم هي

  المتداولةاألصول .عام واحد التي يمكن تحويلها إلي نقدية أو يتم استهالكها في خالل الشركة أصول هي

   ما تملكه الشركة من استثمارات مالية و عقاريةكلهي : األصول
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 )شركات السمسرة (األعضاء  التى لديها ترخيص لمزاولة نشاط تداول األوراق المالية بالبورصةالسمسرة شركات هي

 الدفع،فع، أجور واجبة    االلتزامات قصيرة األجل تتضمن أوراق د     .  علـي الشركة   االلتـزامات  كـل    هـي 

 األجل،وسنداتأمـا االلتـزامات طـويلة األجـل فتتضمن قروض بنوك طويلة             . الـضرائب المـستحقة   

 الخ...مرهونة

 االلتزامات

 االندماج  شركتين أو اكثر لالندماج وتكوين كيان اقتصادي جديدبين االتفاق هو

  ذات الكميات الكبيرةاألوامر و أكثر سهم أ١٠،٠٠٠ التي تكون كمية األسهم الكبيرة العمليات هي

 تنتمىالخ باإلضافة إلى تحليل القطاع الذى       .. من حيث األصول، الربحية، اإلدارة     الشركة وتحليل   يتـضمن 

 مثل إجمالي الناتج  االعتبارإلـيه الـشركة و أيضا يتضمن التحليل األساسي أخذ المؤشرات االقتصادية فى              

 الخ. ..لبطالة والمدخراتالمحلي، أسعار الفائدة، معدالت ا

  األساسيالتحليل

 وكمية أسعار األسهم، حجم التداول و اتجاهات السوق الماضية لتوقع اتجاهات األسعار             حركة دراسة   هـو 

 العرض والطلب في المستقبل
  الفنيالتحليل
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 قطاععام أو    األسهم سواء كانوا مؤسسات أو أفراد أو بنوك أو صناديق استثمار قطاع              مالكى استبعاد   يـتم 

.  الحر للشركة  التداولمن نسبة   ) مساهمين استراتيجيين ( من اسهم الشركة     ٥%خـاص يمـتلكوا اكثر من       

 إذا كانت قطاع عام وشركات      التأمينوأيـضا يـتم اسـتبعاد ملكـية كل من بنوك القطاع العام ، شركات                

هذا . ن نسبة التداول الحر    العاملين المساهمين م   واتحادومؤسـسات القطـاع العـام، والـشركات القابضة          

 المؤسسين بغض النظر عن نسبة ملكيتهم، من نسبة التداول الحر حيث انه طبقا              ملكيةباإلضافة إلي استبعاد    

 صندوق استثمار   أيأما بالنسبة لملكية    .  غير مصرح لهم بالتداول في أول سنتين من نشاط الشركة          للقانون

 فهى تعتبر من ضمن التداول      ٥%أقل من   ) مين قطاع عام  صناديق استثمار بنوك وشركات تا    (قطـاع عام    

  االستثمارصناديقالحر ألنه يتم إدارتها من قبل شركات خاصة إلدارة 

  الحر لشركات مؤشر الثالثينالتداول

 التقريرويوضح  .  بالبورصة تقرير سنوي يتضمن القوائم المالية للسنة المنقضية        المقيدة الـشركات    تـصدر 

 المالي للشركة   المركزيوضح أيضا التقرير السنوي     .  اإليرادات، المصاريف والدخل   األصـول، الخصوم،  

  األسهملحامليفي نهاية السنة المنقضية وأيضا بعض المعلومات الهامة 

  السنويالتقرير

 أوراق االستثمار فيما بين استثمارات قصيرة األجل و استثمارات طويلة األجل فى             محفظة التنوع فى    هـو 

 تنوعة وشركات متعددة في قطاعات مختلفةمالية م
 التنويع
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 التوزيعاتوترتبط  .  التي يقررها مجلس إدارة الشركة والتي توزع بالتناسب بين األسهم          األرباح تـوزيعات 

 حيث يمكن أن يقرر مجلس اإلدارة       لديهابالنـسبة لألسهم العادية بربحية الشركة والسيولة النقدية المتوفرة          

  مشروعات توسعية أو شراء أصول أخرىفيع أرباح وإعادة استثمارها عدم القيام بتوزي

 التوزيعات

 دائنو  المستحقة، األجل وواجب علي الشركة القيام بالوفاء بها خال ل سنة مثل األجور              قصيرة التزامات   هي

 الخ..التوزيعات 
  المتداولةالخصوم

 الركود قص وزيادة نسبة البطالة خالل فترات عدم النمو أو النمو المتنااالقتصاد حالة هو

  الصافي للسنداتالسعر  منه الفوائد المستحقة منذ تاريخ أخر كوبون منصرف حتى تاريخ التسويةمطروح سعر السند هو

  المجمل للسنداتالسعر  بالفوائد المستحقة منذ أخر كوبون منصرف حتى تاريخ التسويةمحمل سعر السند هو

 السمسار ويتقاضى السمسار عمولة سمسرة مقابل خدماته.وراق المالية، وشراء األبيع وسيط في هو

 النشاطوتختلف فترة حساب السنة المالية من شركة لشركة حسب طبيعة           .  للشركة المحاسبية الـسنة    هـي 

 أخري تبدأ السنة    شركات يونيو وفي    ٣٠حـيث تـبدأ الـسنة المالية لبعض الشركات من واحد يوليو حتى              

  ديسمبر٣١حد يناير حتى المالية من وا

  الماليةالسنة
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 السند تستخدمه الشركات كوسيلة لالقتراض، حيث يتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل             مديونية صـك    هـو 

.  حلول تاريخ االستحقاق   عندمحدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة االسمية للسند           ) كوبون(فائـدة أو    

  وليس مساهم فيهالذلك حامل السند يعتبر مقرض للشركة

 السند

  الحكوميةالسندات  لإلنفاق العامالحكومة تصدرها سندات

 ألولهو النظام الذى تتبعه الشركات لتمويل مشروعاتها عن طريق إصدار أسهم            . اإلصدارات بسوق   تسمي

 مرة للمستثمرين
  األوليةالسوق

 و حيث يؤول العائد من عمليات البيع         المالية بين مختلف البائعين و المشترين      األوراق سـوق تداول     هـو 

 كما هو الحال فى     الماليةالـشراء إلـى مختلف البائعين و المشترين وليس إلى الشركة المصدرة لألوراق              

 عمليات السوق األولية

  الثانويالسوق

 القابضة الشركة  التي تمتلك اغلب اسهم الشركات التابعة مما يتيح لها حق التصويت والسيطرةاألم الشركة هي

  الجاري على السنداتالعائد  علي السند يساوي قيمة الكوبون المنصرف مقسوم علي السعر النظيف للسندالجاري العائد

 حتىوالعائد .  الـذي سـيتلقاه المستثمر نظير احتفاظه بالسند حتى تاريخ االستحقاق       العائـد  إجمالـي    هـو 

 السند حتي تاريخ االستحقاق     شراءلقاها المستثمر من وقت     التي يت ) الكوبونات(االستحقاق يعادل كافة الفوائد     

 باإلضافة إلي أي أرباح أو خسارة رأس مالية

  حتى االستحقاقالعائد
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  علي األصولالعائد  بعد الضريبة مقسوم علي أجمال أصول الشركةالربح صافي هو

  علي الكوبونالعائد  أو الكوبون لكل سهم مقسوم علي السعر السوقى للسهمالموزعة األرباح هو

  علي حقوق الملكيةالعائد  بعد الضريبة مقسوم علي أجمال حقوق الملكيةالربح صافي هو

 به، و   البيع في السوق لكل ورقة مالية، وهو السعر الذي يرغب حامل الورقة المالية              المعروض السعر   هو

 ماليةهو عكس سعر الطلب، أى السعر الذي يرغب المستثمر دفعه لشراء ورقة 
 العرض

  االسمية للسندالقيمة  االسمية للسند الذي سيدفعها المصدر لحامل السند في تاريخ االستحقاقالقيمة المبلغ أو هو

 و  واالحتياطات األوراق المالية المصدرة من قبل الشركات وتتضمن قيمة األسهم العادية            قيمة إجمالي   هـي 

 األسهم الممتازة إن وجدت
 شركة االسمية للالقيمة

  االسمية للورقة الماليةالقيمة  في القيمة المدونة على الورقة الماليةاالسمية القيمة تتمثل

 – األصولإجمالي قيمة   ( ويتم تحديد القيمة الدفترية من خالل سجالت الشركة كالتالي           محاسبي مصطلح   هو

 عدد األسهم العادية) / إجمالي االلتزامات 
  الدفتريةالقيمة

 غرضهاالخ  .. صناديق المعاشات، شركات التامين، صناديق االستثمار، بنوك االستثمار        مثل  مؤسسات هـي 

 المختلفةاألساسي استثمار أموالها أو أموال الغير التي في حوزتها فى االستثمارات 
Institutional Investors  المؤسسات
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 عند  للتغييرعبر عن المؤشر كنسبة مئوية      وي.  عددية يقاس بها التغيير في األسواق المالية       قيمة هو   المؤشـر 

 المؤشر تحركات أسعار األسهم     ويقيس. لحظة زمنية بعينها مقارنة بقيمة ما في فترة األساس أو نقطة البدء           

أما عن .  األمر الذي يعكس سعر السوق واتجاهها     وانخفاضاً،الـخ، ارتفاعاً    …أو الـسندات أو الـصناديق       

 معيار لقياس مستوى سوق األسهم ككل وأيضا لقياس أداء سهم معين            ثمرللمستمؤشـر األسهم فهو بالنسبة      

  ككلللسوقبالنسبة 

 المؤشر

 الميزانية الشركة المالي في نهاية الفترة، توضح طبيعة وقيمة األصول والخصوم ورأس مال المركز قائمة هي

 ماليةتي تريد طرح أوراق      االكتتاب حيث يقوم بدور الوسيط بين المستثمر والشركات ال         وضامن مروج   هو

 للمستثمرين أو لمستثمر رئيسى
  االستثماربنك

 قواعد تحكمها وتتم فيها عمليات بيع وشراء األوراق المالية من خالل شركات             ولهـا  سـوق مـنظم      هـي 

 )األعضاء (السمسرة
  األوراق الماليةبورصة
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ورصتي القاهرة واإلسكندرية   تعتبر ب .  لها بتداول األوراق المالية في مصر      المـرخص  البورصـة    وهـى 

 كل من   تستخدم.  واحدة ولكن بموقعين مختلفين حيث يتم التداول عن بعد من بورصة اإلسكندرية            مؤسـسة 

.  ولديهم نفس مجلس اإلدارة    البياناتبورصـة القاهرة وبورصة اإلسكندرية نفس نظم التداول ونفس قاعدة           

 من قبل رئيس مجلس الوزراء لفترة ثالثة        ندريةواإلسكيـتم تعيـين رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة          

 ستين في المائة من أعضاء مجلس إدارة البورصة من قبل الشركات            انتخابيتم  . سـنوات قابلـة للـتجديد     

 باقيأما  ) الخ..شركات السمسرة، شركات إدارة صناديق االستثمار، بنوك االستثمار        (السوقالمـتعاملة في    

 عضو من البنك المركزي     المال،عضو من هيئة سوق     : فيتم تعينهم كالتالي  ) األربعين في المائة  ( األعضاء  

 وعضوين من اتحاد البنوك

  القاهرة واإلسكندريةبورصتي

 Beta Coefficient  معدل المخاطر المنتظمة المرتبطة بأسهم شركة ماقياس معامل هو

 ستحقاق االتاريخ  يستوجب فيه دفع القيمة االسمية للسندالذي التاريخ هو

  انتهاء الحقتاريخ توزيعها الذى ليس لحامل السهم الحق في اخذ األرباح أو األسهم المجانية المعلن للتاريخ مرادف هو

 ما ينجم وهو عدد األسهم المكونة لرأس المال دون أن يصبح ذلك زيادة في حقوق الملكية،      زيادة عنه   وينتج

 وإذا كان عدد ١:٢ بنسبة األسهمإذا قررت شركة ما تجزئة : مثال. عـنه انخفاض في القيمة السوقية للسهم      

 جم فسيصبح عدد األسهم بعد      ١٠٠ التجزئة   قبل سهم و سعر السهم      ١،٠٠٠،٠٠٠األسـهم قـبل التجـزئة       

  جم٥٠ التجزئة سهم وسعر السهم بعد ٢،٠٠٠،٠٠٠التجزئة 

  األسهمتجزئة
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 وسوق نقل   األوامر سوق خارج المقصورة إلي سوق        تداول األوراق المالية الغير المقيدة، وينقسم      سوق هو

 الملكية  
  خارج المقصورةتداول

  مراقب الحساباتتقرير  مراجعتهايتم محايد من مراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية للشركات التى فني رأى يتضمن

 الحاليينحاملي األسهم    بزيادة راس المال وطرح اسهم جديدة تعطي الشركة الحق ل          الشركة حالـة قيام     فـي 

 األسهم حسب نسبة ملكية     لحامليويتم البيع   . شـراء أسهم الزيادة أوال قبل أن يتم طرحها لباقى المستثمرين          

 قيام قدامى المساهمين باالشتراك فى االكتتاب       عدموفي حالة   . كل مساهم وبسعر عادة أقل من سعر السوق       

  آخر الى مستثمراألسهموتغطيته تقوم الشركة ببيع 

  االكتتابحق

 الجمعية لحامل السهم العادي في التصويت علي سياسات وقرارات الشركة في اجتماع             الممنوح الحق   هـو 

 التأثير في قرارات الشركة،     علىويرتبط عدد األسهم التي يملكها المستثمر بقدرته        . العامة التي تعقد سنويا   

 . أزداد حقه في التصويت علي قرارات الشركةماكلفكلما زادت نسبة ملكية المستثمر في أسهم الشركة 

  التصويتحق

العامة الحق الممنوح لحاملي األسهم العادية للتصويت علي قرارات الشركة فى الجمعية هو:  التصويتحق  

+ رأس المال المدفوع    ( المملـوكة للمـساهمين فى شركة ما وهى تتكون عادة من             األسـهم  قـيمة    تمـثل 

 )ح المحتجزةاألربا + االحتياطات
 )حقوق الملكية( المساهمين حقوق
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  األسهم المسجلينحملة  الذين تم تسجيله في سجالت الملكية الخاصة بالشركات المصدرةاألسهم حملة هم

  استهالك السندسعر  به استهالك السند في تاريخ االستحقاقسيتم سعر الذي هو

 التداول واإلسكندرية وهو المتوسط المرجح ألسعار        مالية متداولة ببورصتي القاهرة    ورقة أقفال أي    سـعر 

 كمية التداول اليومي    إجمالياليومـية للـورقة والذي يساوي إجمالي قيمة التداول علي الورقة مقسوم علي              

 لألسهم يجب أن يتم التداول علي مائة سهم أو          السابقلكي يتم تغير سعر أقفال اليوم       . لـنفس الورقة المالية   

 اكثر

 ل األقفاسعر

أما سعر البيع هو ادني     .  اعلي سعر مطلوب في السوق لشراء ورقة مالية في وقت ما           هو الـشراء    سـعر 

  معروض في السوق لبيع ورقة مالية في وقت ماسعر
  البيع وسعر الشراءسعر

 الحالي السوق سعر  عليه التداول بالبورصة علي ورقة مالية ماتم أخر سعر هو

  قابل للتحويلسند عادية طبقا لشروط اإلصدار إلي أسهم تحويله يمكن سند

  الشركاتسندات  من قبل الشركاتتصدر مديونية صكوك

  قابلة لالستدعاءسندات  الحق لمصدر السند الستدعاء جزء أو كل السندات المصدرة قبل تاريخ االستحقاقتعطي سندات هي

  Bear Market خذ في االنخفاض اسوق  عندما تتجه أسعار األسهم إلي االنخفاضالسوق حالة هي

 Bull Market   اخذ في الصعودسوق  عندما تتجه أسعار األسهم إلي االرتفاعالسوق حالة هي
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 تحول األوراق المالية إلي نقود وهى تشير إلى قدرة السوق علي استيعاب عمليات              سرعة إلي مدي    تـشير 

 هي من أهم    السوقوسيولة  .  أي ورقة مالية    مـن البيع والشراء بأسعار مناسبة وغير متفاوتة علي         كثيـرة 

 صفات السوق الجيد

  السوقسيولة

  االستثمارشركات  باستثمار أموالها في أوراق مالية متنوعةتقوم شركات هي

 المؤسسات أو   أحد هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، ويقوم بإصدارها             اإليداع شـهادات 

 Deutsche (Bank بنك أو دويتش Bank of New Yorkبنك أوف نيويورك (البـنوك الدولية مثل  

 بالسوق الحرة مقابل االحتفاظ بغطاء      المتداولةبالـدوالر األمريكـي أو أي مـن العمالت األجنبية األخرى            

 ويتم إيداع األوراق المالية لتلك    .  على اتفاق مع شركة مصدرة محلية      بناءيقابلها من األسهم المحلية، وذلك      

 يتم  الشهاداتومن ثم فإن    ) فى المعتاد يكون بنك محلى    ( وكيل بنك اإليداع أو بنك اإلصدار        لـدى الـشركة   

 بورصة لندن وألن مالك شهادات      مثلتـداولها كبديل عن األوراق المالية األصلية فى أسواق المال الدولية            

فإن له  ) سبة تحويل متفق عليها     حسب ن ( لها   المقابلةاإليـداع هـو فـى حقيقة الحال مالك األسهم المحلية            

 الخ...  من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع األسهمالمحلىالحقوق المترتبة لمالك السهم 

  اإليداع الدوليةشهادات

 وثيقة االستثمار يوميا عن طريق جمع القيمة السوقية ألصول الصندوق وطرح جميع             قـيمة  تحديـد    يـتم 

 متبقي علي عدد الوثائق المطروحة الصندوق و قسمة الالتزامات
  قيمة وثيقة االستثمارصافي
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 بالنسبة.  صناديق االستثمار هما صناديق االستثمار المفتوحة وصناديق االستثمار المغلقة         من نوعين   يـوجد 

 يمكن شرائها أو بيعها عن      حيثلـصناديق االسـتثمار المغلقة فهى وثائق استثمار قابلة للتداول بالبورصة            

 االستثمار المفتوحة فهى وثائق استثمار يتم       صناديقتداول في البورصة كأي ورقة مالية أخرى أما         طريق ال 

 يمكن للمستثمر التنازل عنها عن طريق       و قابلة للتداول في بورصة      وغيربـيعها للمستثمر بطريقة مباشرة      

  مصدر الصندوقإليردها مباشرة 

  االستثمارصناديق

  عامطرح مها للجمهور بطرح أسهالشركة تقوم عندما

 إلي - في رأي البعض     – أو حالة السهم بعد فترات صعود متتالية لألسعار قد تؤدي            الـسوق  حالـة    هـي 

 ارتفاع مبالغ في األسعار
  (Overbought(  متزايدطلب

 إلي - في رأي البعض     – أو حالة السهم بعد فترات انخفاض متتالية لألسعار قد تؤدي            السوق حالـة    هـي 

 مبالغ في األسعارانخفاض 
 (Oversold(  متزايد عرض

 (Odd Lots( صغيرة عمليات  سهم أو اقل١٠٠ علي المتداولة العمليات
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 المشتريمن البائع إلى    ) أرصدة األوراق المالية    (  عمـوما هـو نقل األرصدة        بالتـسـوية  المقـصـود 

 التسوية في السوق المصرية     تتم. ريباإلضـافة إلى تسوية األرصدة المالية للسمسار البائع والسمسار المشت         

 لألوراق المالية التي تم إيداعها في نظام الحفظ         T+3 فى ، و    T+4بالنسبة لألوراق المالية المادية في يوم       

  المرفوع عنها الحدود السعريةلألسهم بالنسبة T+2المركزي وفى 

  التسويةعملية

  الدخلقائمة والخسائرح اإليرادات والمصاريف واألرباح  األعمال عن الفترة السابقة التي توضنتائج قائمة هي

 ISIN   الترقيم الدوليكود  الورقة المالية و لكل ورقة مالية مقيدة بالبورصة كود دولي منفردلتعريف كود دولي هو

 حيث الذى تصدره بورصتي القاهرة واإلسكندرية ، ويتضمن أعلي ثالثين شركة من   األسعار مؤشـر    هـو 

 بعد حساب نسبة    المعدليتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي           . النـشاط الـسيولة و  

عدد األسهم المقيدة   :  السوقي كما يلي   الماليتم حساب رأس    . األسهم الحرة لألسهم التي يتكون منها المؤشر      

  األسهم الحرة التي يتكون منها المؤشر مضروبا في نسبةالشركاتمضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من 

  CASE 30  مؤشر

  متحرك ألسعار األوراق الماليةمؤشر  لحظي ألخر أسعار وحجم التداول وعمليات بيع وشراء لألوراق الماليةبعرض نظام يقوم هو

 أقفال  سعرأخر  ( األسهم حيث تحسب القيمة اليومية للمؤشر بقسمة القيمة اإلجمالية للسوق            أسعار مؤشر   هو

  قاسم ماعليلكل الشركات التي يتكون منها المؤشر ) األسهم المقيدةمضروبا في عدد 

  مرجح برأس المال السوقي مؤشر
 )رسملة السوق(
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 ويقوم.  مجلس اإلدارة من قبل المساهمين من خالل الجمعية العامة التي تعقد سنويا            أعضاء انـتخاب    يـتم 

  األرباحتوزيعتيجية ومن ضمنها أعضاء مجلس اإلدارة بإدارة الشركة واتخاذ القرارات اإلسترا
  اإلدارة مجلس

 (Syndicate(  ترويج طرح مجموعة منها االستثمار التي تقوم بضمان وبترويج طروحات األوراق المالية بالكامل أو جزء بنوك من مجموعة

  استثمارمحفظة  مالية متنوعة مملوكة ألفراد أو مؤسساتأوراق من تشكيله

  الربحيةمضاعف السهمويحسب بقسمة سعر أقفال السهم علي ربحية . رنة مستوي أسعار بيع األسهم لمقايستخدم مقياس هو

  التضخممعدل  يبين معدل ارتفاع األسعاراقتصادي مؤشر هو

 المقيدة قيمة األسهم المتداولة خالل السنة على رأس المال السوقي لجميع األسهم        بقسمة نـسبة تحسب     هـى 

 نةبالبورصة خالل نفس الس
  دوران األسهممعدل

 (Volatility(  تذبذب األسعارمقياس  حجم تذبذب أسعار األوراق المالية أو ورقة مالية معينة خالل فترة معينةيبين مقياس هو

 أويتم استثناء الملكية االستراتيجية من قبل أشخاص        .  المتاحة للتداول للجمهور   الشركة نـسبة أسـهم      هـي 

 من التداول الحر)  عامسواء قطاع خاص أو(مؤسسات 
  التداول الحرنسبة
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و يوضح تفاصيل   .  الشركات المصدرة التي ستقوم بطرح أوراق مالية جديدة للبيع         تـصدره  مـستند    هـي 

 الشركة  استغاللتوضح نشرة االكتتاب بالتفصيل موقف الشركة المالي وكيفية         .  وشـروط الطرح   وأحكـام 

  المستثمرينقراراتمهمة أخري قد تؤثر علي حصيلة األموال الناتجة عن الطرح ومعلومات 

  االكتتاب التفصيليةنشرة

 وباقي  السند بين مصدر السند وحامل السند حيث يبين العقد تاريخ االستحقاق، الفائدة علي              مبرم العقد   هـو 

 أو شركة تقوم بمتابعة     بنكوهى  ) Trustee(وعادة يختار حملة السندات الوصي      . شروط وأحكام اإلصدار  

 يتأكد الوصي أن المصدر يقوم بدفع الفائدة        حيثر السندات والتزامه بالوفاء بشروط وأحكام اإلصدار،        مصد

  ويحافظ علي نسبة السيولة في الشركةلهافي األوقات المحددة ) الكوبونات(

  طرح السنداتنشرة

 الحفظسهم فى    الملكـية علي مرحلتين المرحلة األولى هي تسليم صكوك األسهم أو األ            نقـل  عملـية    تـتم 

.  الملكية بعد عدة أيام    نقلالمركـزى مـن السمسار البائع إلي السمسار المشتري عند التسوية و تتم عملية               

  الشركاتسجالتوالمرحلة الثانية هي تسجيل مالكي األسهم الجدد في 

  الملكيةنقل

 كافةلتنظيم ومراقبة    ١٩٨٠ لسوق المال فى مصر وقد تم تأسيس هيئة سوق المال سنة             المنظمة الجهة   هي

 ١٩٩٢ لسنة ٩٥الشركات المتعاملة في سوق المال التابعة لقانون 
  سوق المالهيئة
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