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يعــد إقتــراض األوراق الماليــة بغــرض البيــع آليــة جديــدة تتيــح للمســتثمرين التعامل علــى أوراق ماليــة في حال توقعهــم إنخفاض القيمة الســوقية
لهــا ،وذلــك علــى عكــس آليــة الشــراء بالهامش التى يســتخدمها المســتثمرين لشــراء أورق مالية يتوقــع ارتفاع قيمتها الســوقية.

قيام العميل باقتراض جزء من
قيمة األسهم التي يرغب في
شرائها من شركة السمسرة ،مع
االلتزام برد األموال المقترضة عند
بيع األسهم باإلضافة إلى فائدة
محددة يتم االتفاق عليها مسبقًا.

آلـــــــــية
آلــــــــــيـــــة

اقتراض

الشــــــــراء

األسهم

بالهـامش

بغـــرض

في حالة توقع ارتفاع
أسعار األسهم

البيـــــــع

هي أوراق مالية يتم اقتراضها
من مالكها ،ويقوم المستثمر
المقترض ببيعها فى السوق
ثم اعادة شرائها في وقت
الحق لردها لمالكها األصلي
(المقرض).

في حالة توقع
انخفاض أسعار
األسهم

مثال:

مثال:

بإفتــراض أن المســتثمر (أ) يتوقــع إرتفــاع ســعر الورقــة
الماليــة (س) فــي الســوق ،بنــاءًا عليــة يقــوم المســتثمر
بإقتــراض جــزء مــن قيمــة شــراء ( 1000ســهم) مــن
الورقــة الماليــة (س) مــن شــركة السمســرة (ص) وبحــد
أقصــى  %50مــن إجمالــي تكلفــة الشــراء ،وبإفتــراض
أن ســعر الســهم فــي الســوق كان ( 100جــم) ،بالتالــي
يصبــح إجمالــي مــا تــم إقتراضــه مــن شــركة السمســرة
فقــط  50.000جــم.

بإفتــراض أن المســتثمر (أ) يتوقــع إنخفــاض ســعر
الورقــة الماليــة (س) فــي الســوق ،بنــاءًا عليــة
يقــوم المســتثمر بإقتــراض ( 1000ســهم) مــن
الورقــة الماليــة (س) مــن المســتثمر (ب) الــذي
يرغــب فــي إقــراض جــزء مــن أســهمه ،وبإفتــراض
أن ســعر الســهم فــي الســوق كان ( 100جــم)،
حيــث يقــوم المســتثمر (أ) ببيعهــا فــي الســوق
بإجمالــي حصيلــة بيــع مقدارهــا ( 100,000جــم)،
مــع ضــرورة قيامــه بإيــداع ضمــان نقــدي قيمتــه
( 50,000جــم) أو مــا يعادلــه مــن أوراق ماليــة
مدرجــة ضمــن قوائــم األنشــطة المتخصصــة.

فــي حالــة تحقــق توقــع المســتثمر وأرتفــع ســعر
الســهم إلــى  105جــم (إرتفــاع بنســبة  ،)%5ورغــب
المســتثمر فــي بيــع هــذه األســهم ( 1000ســهم)،
وبالتالــي تصبــح حصيلــة البيــع ( 105,000جــم) ،يقــوم
المســتثمر بــرد ( 50,000جــم) إلــى شــركة السمســرة مع
تحقيقــه ربــح بنســبة ( )%10بمقــدار  5,000جــم ،علــى أن
يخصــم مــن هــذا الربــح تكلفــة التمويــل.
أمــا فــي حالــة إنخفــاض ســعر الســهم إلــى 95جــم
(إنخفــاض بنســبة  ،)%5ورغــب المســتثمر فــي إيقــاف
خســائره ببيــع هــذه األســهم (1000ســهم) ،وبالتالــي
تصبــح حصيلــة البيــع ( 95,000جــم) ،يقــوم المســتثمر
بــرد ( 50,000جــم) إلــى شــركة السمســرة مــع تكبــده
خســارة بنســبة ( )%10بمقــدار  5,000جــم ،علــى أن
يخصــم مــن أصــل المبلــغ تكلفــة التمويــل.
وتمتلــك شــركة السمســرة الحــق فــي مطالبــة العميــل
بتقديــم ضمانــات إضافيــة (نقديــة أو أوراق ماليــة)
فــي حالــة انخفــاض القيمــة الســوقية لــأوراق الماليــة
المشــتراة بالهامــش أو انخفــاض القيمــة الســوقية
لــأوراق الماليــة المقدمــة كضمانــات ،وفــي حالــة عــدم
قيــام العميــل بتقديــم ضمانــات إضافيــة تقوم شــركة
السمســرة بتســييل جــزء مــن محفظــة العميــل دون
الرجــوع لــه وذلــك للوصــول للنســب المقــررة بشــأن
المديونيــة مقابــل الضمانــات.
ويتضــح ممــا ســبق أن الشــراء بالهامــش يعظــم
المكســب والخســارة أيضــً.

آلية جديدة لتنويع البدائل اإلستثمارية
حقـــــــــــوق وامتيــــازات
العمـــــــــيل المقـــــــرض
تحقيق
عائد ثابت يتمثل في
العائد الناتج عن قيام
شركة السمسرة
بإعادة استثمار قيمة
بيع اسهمه عن طريق
العميل المقترض
بعد خصم العموالت
والمصاريف المقررة.

للعميل المقرض
الحق في كافة
التوزيعات واألرباح
التي تقوم بها
الشركة المصدرة.

للعميل
المقرض حق استرداد
أوراقه المالية
المقترضة
بالنظام
(كليًا أو جزئيًا) في
نهاية مدة اإلقراض
أو وفقًا لما هو متفق
عليه مع العميل
المقترض.

يمتلك العميل
المقرض حق
التصويت في
الجمعية العمومية
للشركة المصدرة،
وذلك بعد تقديم
طلب استرداد
كاف.
أسهمه بوقت
ٍ

للعميل المقرض
الحق في شراء
حق االكتتاب
في أسهم زيادة
رأسمال الشركة
المصدرة وذلك
بعد طلب استرداد
أسهمه.

فــي حالــة تحقــق توقــع المســتثمر وإنخفــض
ســعر الســهم إلــى 95جــم (إنخفــاض بنســبة
 ،)%5ورغــب المســتثمر (أ) فــي غلــق مركــزه
اإلســتثماري ،فيقــوم بإعــادة شــراء تلــك األســهم
( 1000ســهم) ،وبالتالــي تصبــح تكلفــة إعــادة
شــراء األســهم ( 95,000جــم) ،يقــوم المســتثمر (أ)
بــرد األســهم المشــتراة إلــى المســتثمر (ب) مــع
تحقيقــه ربــح بنســبة ( )%10بمقــدار 5,000جــم
ويضــاف إليــه عائــد إســتثمار الضمــان النقــدي
(متــى تحقــق) ،علــى أن يخصــم مــن هــذا الربــح
تكلفــة اإلقتــراض.
أمــا فــي حالــة إرتفــاع ســعر الســهم إلــى 105جــم
(إرتفــاع بنســبة  ،)%5ورغــب المســتثمر (أ) فــي
إيقــاف خســائره وغلــق مركــزه اإلســتثماري،
فيقــوم بإعــادة شــراء تلــك األســهم (1000ســهم)،
وبالتالــي تصبــح تكلفــة إعــادة شــراء األســهم
( 105,000جــم) ،يقــوم المســتثمر (أ) بــرد األســهم
المشــتراة إلــى المســتثمر (ب) مــع تكبــده خســارة
بنســبة ( )%10بمقــدار  5,000جــم يطرح منها عائد
إســتثمار الضمــان النقــدي (متــى تحقــق) ،علــى أن
يضــاف إلــى هــذه الخســارة تكلفــة اإلقتــراض.
أمــا بالنســبة للمســتثمر (ب) ،فانــه يحصــل علــى
عائــد نتيجــة اقراضــه ألســهمه ،باإلضافــة الــى
المزايــا التقليديــة التــي يحصــل عليهــا نتيجــة
تملكــه لألســهم (توزيعــات ارباح ،أســهم مجانية،
حقــوق اكتتــاب ،الــخ.)...
ويتضــح ممــا ســبق أن إقتــراض األوراق الماليــة
بغــرض البيــع يعظــم المكســب والخســارة أيضــً.

لمزيد من التفاصيل https://egx.com.eg/ar/Membership_rules.aspx

