
  14برنامج أزمة ولزمة الحلقة 

 شبكشي  حسامالمقدم حلمي يستضيف السيد 

 حلمي 

 جنابرنام فيآ واربعون واحد رقم الحلقة في بكم مرحبا ياسهالً  يا سهأل يا اهال يا اهال ياحلمي 

 يعني سيبنف سويتها اليوم الحلقة في رأيكم ايش باهلل بالجميع اهال اهال فياو ولزمة  ازمة اليومي

 فيا تثمارلالس ساراي كابيتال  شركة. حسام السيد مشرفنا اليوم  عارف مش بس شوية العيد تبت

 اهال ايوهحسام  يا فينك اه سريع هللا تبارك هللا شاء ما وصلالضيف حسام   بالجميع اهال اهال

 اهال وسهال هال مرحب يا مرحب يا عاصم حمدأفراس القرشي نوف  ا. خشن نبيل دكتور

  حالك كم حسام مرحبا يا وسهال

 حبيبي   اخبارك ايش حلمي الحالكيف الضيف 

 شانع بس مكشخ  يعني البس انت بصراحة  واحد اول عليك يسلم صورة ق اخبارك ايشحلمي 

 حسام  يا الحالقة ازمة بتخبي انت

  يعني مشكلة فيه وهللا.  technecly الضيف 

  انت سامعنيحلمي 

 خايف اشوف دا .وهللا ضبط من طيب ما انت شوية بطيءال  بس سامعك اناالضيف 

 معانا  خلوكم  نسوي ايش عادي عادي تقنية مشاكل عاد اديههه  تمام حلمي كدا

 انت سامعني حلمي الضيف 

 سامعني تمام  انت سامعك ايواحلمي 

 انا سامعك أي الضيف  

 يز الحالقة مشكلةتبي تبين لنا  ما عشانحسام يا  اليوم مكشخ  العافية يعطيك هللاحلمي 

 .حلقة اليوم الحاالت

 بالظبط الضيف 

 اليوم حلقت انا شوف وهللا يعني ماشي الحالحلمي 

 انت ما شا هللا عليك الضيف 

 كل عام وانت بخير كل سنة وانت طيب حسام  يا حالك كيف حلمي 

 رمضان كريم ع الجميع يا ربي  انت كيفكحبيبي الحمد هلل   هلل الحمدالضيف 

 هرالش نص في احنا ان تخيل. تمام دي السنة غريب رمضان رب يا وعليك علينا رب ياحلمي 

 حساملنص الشهر  وصلنا تخيل 

  رب يا خير علىوهللا هللا يعديها  حق معاك صحالصيف  

  بسرعة عدت وهللا يهاحلمي 



  هللا شاء ان احسن هللا شاء ان زمان اليام ونرجعالضيف 

 وقت اخذت. جاتك كدا صدمة او  تقبلتها كيف األزمة سألت ما اولحسام   رب يا رب ياحلمي 

 انت  مرحلة فائدة وال بتحضنها لسه وال

انت لما تكون متعود انك    pessmestic and apre chetedبين .حلمي شي تعرف الضيف 

بين  ترى وهللاتفاءلو تفاءلو  لك يقول الناسانت تتوقع أسوأ األشياء فتاخد األشياء دائماً  

pessmestic undar apre cheted    

  يركز تخليهبعض األحيان  متفائل غير يكون الواحد األحيان هي بعضحلمي 

 ةخاص فيها يفكر الواحد كان اللي االشياء من وهللا هذه عنيألي صدمات في.وجاهزأي الضيف 

  الطيارات وتابع مطار في في تجلس انت انك عليك ما كل كتير سافروا اللي

 أي  ايحلمي 

 المسافرين الحظوا نيويورك على مطار دبي .مطار على لندن مطار مثالً يعني خود الضيف 

 دقائق خمسة العالم في تنتشر العدوى للناس عدو جات اذا تقول

 حلمي طيب 

 اكبر  صارت صارت  for chantry and for chantryو الضيف 

 حسام يا  الحين مرحلة في االن انت بسحلمي 

 الزمةا الوقت طول يتعلم جالس الواحد يعني انا انا وهللا. يعنيوهللا انا اشوف يعني ال الضيف 

 لي ديقلص بقصة بتفكرني جدا قوية حتكون اقتصاديا او صحيا. كانت اذا يعني جدا قوية هذي

  سفاري راح لمن

 حلمي اي

 عشان حيوانات ثالثة حيوانات. صور لهم وحط جلسهم السفاري حقالضيف وجال القائد 

 اذا معنا احنا جماعة يا تخافوا ما طلع اذا هذا حيوان اول هذا لهم فقال الغابة يدخل لما يستعدوا

 ايش دهطيب التالت   له قالوا. وسكت مدري اجلسه يطلع النمر لما مثال يتحرك حد ما اجلسوا

 كلنا   حنجريقلهم ال إذا دا جا  نسوي

 حلمي هههههه

  قوية االزمة هذه يعني هذيالقلق انو الضيف 

 حلمي أي صح 

 بس ويةق حتكون حنشوفها قوتها. ستعدلهام اذا وحتى لها مستعد يكون فعال الزم يعنيالضيف 

 خير  تعدي ع رب يا هللا شاء ان

 ازمة حجم متوقع كان هذا الكوكب على احد اي يعني في ما اعتقدحسام  حلمي بس ما في يا 

  صح الحجم بهذا



 صارت ماالي   البعيدة االشياء يقدر يقدر ما االنسان   دايما يعني حق معاك صحيحالضيف 

 معتس انت ما زي كدا زي شيء صار ما القريب والتاريخ القريب بالتاريخ يفكر الواحد دعم

يتأمل في شي زي كدة  وكل األمل في  دفاإلنسان موم متعو  4141بس في بداية القرن .بداية

 هللا شاء ان بسلفترة . قوية تكون ممكن فهي بسرعة االزمة هذه تعدي تعرف هيانها اإلنسانية  

 قتادية اال ناحية من او طبيا كان اذا منها تعدي الوقت  مع رب يا

 االستثمار. ممتاز وباحث ممتاز قارئ هللا شاء ما يعني حسام  انت طبحلمي يار  ياربحلمي 

 داك فتعطينا االستثمار على وتأثيرها االزمات تاريخ في يمكن مخصصة recit رسالة وعملت

 .نفسه يدبر يعرف يعني هللا انشاء تاريخ من نتعلم لك ويقول نتعلم يمكن فكرة

 قلباتت فيها منطقة في عايش الواحد اعمارنا يعنيا اعمار في تاخذ اذا الواحد يعني وهللاالضيف 

 بس يش وكل امان فيها بلد في احنا هلل والحمد ويتعلم  يراقب دايما انه عليه والواحد جدا كتيرة

 خذف االشياء هذي من اتعلم اروح احب اللي الناس من وانا جدا كثيرة ازمات في كان المحيط في

 مركز واالقتصاد االمان فيها بتغنوا ناس كانوا البلد. لبنان في صارت اللي زي ازمة من

 ربح تصير جدا بسيطة سنوات خالل في اال بالمنطقة السياحة مركز المنطقة في االقتصاد

 أوروبا .الى الخليج الى سافروا واهلها المدينة وسط في اهلية

 حلمي في العالم 

 يعني سيئة عالقة في حاليا ايران ايران ازمة خذ بالي في اثار تركت كلها االشياء هذي الضيف 

 مع تتعامل موجودة وايران ايران من اصولها. العوائل من كثير في تاريخيا لكن الجزيرة مع

 عوائل اعرف انا هذي العوائل  وقت اليران صار ايش تشوف لوف الرسول ايام من الجزيرة

 عندكأوروبا  الى وبعد تركيا  الى نهاوم إلى كردستان  وسافروا الحمير على ايران تركت

 لمشكلةا حاليا احنا يعني البترول ازمة في صارت الشياء ابدا بنيجي كانت ازا جدا كثيرة ازمات

 ازمةوالكورونا  ازمةأزمتين  مع بنتعامل احنا حاليا النها جدا قوية االزمة هذه لك بقول كنت

 منتصف هذي زي ازمة عشت انا بس عليك اطول ابغى ما البترول هي جدا كبيرال نخفاضاال

 كيف تشف النه في .جدا كبير اثر تركت اللي االزمات اكثر من بس جدا صغير كنت الثمانينات

 هويواج الزم الدخل في جدا كبير انخفاض حق معاه الرجال المالية وزير تصريحات كيف شف

 مصروفك مع دخلكتوزن  الزم انه للشخص للعائلة للشركة للدولة بيصير اللي وهذا اذا

  صح حلمي

 االزمات وفي انساها ما صغير وانا يعني احنا عندنا العائلة في اثرت هذي االزمةفالضيف 

 .مو لي تبغ تبيعه ه تبيع تقدر اللي تبيع انت انك بيصير

 حلمي آه آه 

 االزمات وقت بس سيء اصل تبيع تبغى انتالنو  حلمي مهم مرة مرة شي هذا هذا الضيف 

  شي وال يشتري يبغى محد

  صححلمي صح 

 الموقف اهذ في تتحط تبغى ما فانت. جدا منخفض بسعر اصل احسن يشتريح دوبك ياالضيف 

  ابدا

 حلمي أي أي 



 طول وايجابيمرح  هللا شاء ما انت يعني تسبب االزمات وهذا انا شفته اللي وهذاالضيف 

 يركت ناس في ايجابية بناحية حقتك والخبرة ده العلم مغطي فوق بس وكده علمك غير عمرك

 نفسيا  بتدمرهم األزمات هذي حلمي جدا

 حلمي أيوا ه طبعاً طبعاً 

  مهم رجل زوجة اسمه فيلم. امعاني الل من لكثير وارشح طبيعي مو شي أل الالضيف 

 حلمي زوجة رجل مهم 

 في المرأة غير الرجل بتمر النه المصرية السينما في يعني   classicال  من فيلم هذاالضيف 

 ربيد عشان االشياء هذه يشوف يبغى الواحدف وكيانههويتو  بتتأثر هويتو  .الرجل االزمات

  افيه يدخل ما رب يا هللا شاء ان عمره ان نفسه

 حلمي يا ري أي أي 

 اتاألزم لكل استعد يعني انه وحاول جدااثرت في  هذي العائلة شفت لما فانا رب يا الضيف 

 ازمة مع تعاملتف الشركات وازور اعيشها او عليها اقرأ اروح ازمة تيجي ما كل على وادور

 . في اسيا

 11حلمي في ال 

اللي   emerged marketال  وازمة هللا شاء ما بالظبط التسعينات اواخر يعني فيالضيف 

  dot com pableال  التسعينات اخر في روسيا في دأتب

   Two thousand حلمي 

 مار ق كأنها االستثمار في بتتعامل جلسة كانت لما. الناس هنا السعودي وأزمة السوق  الضيف 

  وتمانية والفين يعنيحلمي لفين وستة 

 فكنترتد ستاندد شا  بنك في االستثمار يعني رئيس وقتها كنت انا هذيوالفين وتمانية الضيف 

 يعني هذي كل عندي كان عشان بس كبير بشكل المرحلة هذي عايش فكنت للمنطقة. عايش

 one handerd عندنا كان االزمة صارت لما هلل الحمد شفتها الي عشتها و االزمات

percent cash الشيء وهذا 

 . حلمي الحمد هلل

 لليا االصول استخدام في جدا حريص يكون الزم الواحد عشان فيها تأثرنا ما هلل الحمدالضيف 

 تستعد .عشان تستثمر ما فرص في ما اذا تستثمر انت تستثمر جالسة الناس كل عشان مو عنده

 اي يف ما في ما لك يقول االستثمار في الناس تكلم تيجي لما حاليا يعني دايما النه لالزمات

  طيب وضوح

 حلمي صح 

 طول هوجية  االزمة ان تعرف فيه كان اذا شهر كم من وضوح في كان هلطيب الضيف 

  وضوح عندك ما الوقت

 . صححلمي صح 



 هي اللي االحصاء من وهذي تكون probabilityال  تبغى بس عندك ماطول الوقت الضيف 

 اهم من واحدة االستثمار ابعاد كل تعرف تحاول انت انك المحصي الحسنى هللا اسماء من وحدة

 لتقل الشرع في لك منافسين في ما عشان صرخي صار هو وسعر فإذا. سعره هو فيه االبعاد

 دي االزمات جدا المخاطرة تقلل جدا المخاطرة

  حسامحلمي معليش 

  حبيبي تفضل الضيف 

 يعني اه هو ما هذا واالسم كذا فيها افكر يعنيانا   مرة اول يعني. انه المحسن على نركزحلمي 

 بزنسو  وروحانيات رمضان في احنا دام وما دي بالطريقة سمعته ما ما تفسيره انه كذا شائع

 منه نستفيد نقدر نحن وش وش وش االسم اهمية عن اكثر لي اشرح الروحانية. روح

 كمستثمرين 

ض في بع. الرسول من بنتعلم احنا رمضان خمستاشر احنا يعني رمضان سيرة على الضيف 

  استراتيجي بيفكر كان هو كيف بنتعلم وما ده بياكله اللي التمر نوع ايشاألوقات 

 حلمي أي 

 انت متى انه درس بيعطينا كان هو كيف نشوف عشان سواها غزوة اول نشوف تعالواالضيف 

 انك هو انه مع قريش يحارب هو ان رفض هاجر  الرسول تحارب حتى متى تقدم متى تستثمر

  فسهنقوى  راح شي بيعلمنا بيدرسنا كان هو بس الصاعقةب يعني عليهم يدعو النه وقت عنده

 في وفاز قريش حارب وبعدها وقتها المسلمين يعني دربو تحالفات وسوى. راح وهاجر 

ال  لما غير وتقدم تدخل ما انت هو ان غزوة اول هي اللي يعني رمضان سبعتاشر

probability كل في متواجد في ذا اإلحصاء انت انكالمحصي  هو هذا. صالحك في تكون 

  البيانات علم عني ي data scienceب  بيسمى حاليا هو اللي في في شيء

  اوكيه اوكيهحلمي 

 لصحل probabilityال  في قرار تاخد تقدر. كل معلومات عندك يكون ما كل انت نكالضيف 

  اكتر

  اوكيهحلمي 

 في تدخل انت انك اما صالحكل probabilityما ال كل الدراسة في تعمق تسوي ما كل الضيف 

 اجنحت االثنين االستثمار تحتاج  في ابدا تكفي ما هذي دراسة بدون شجاع انت انك اتمخاطر

 indepenant mincept عندك تكون تدخل انت انك يعني النفس وقوة والتعمق والمعرفة العلم

 بس مو اوك انتا

 .حلمي عقلية مستقلة

   صحيحأي  صحيحالضيف 

 ثماراالست في متخصصين غير هم اللي نتكلم خلينا احنا دحين حسام حلمي بس هاد صعب يا 

 سألن نخطط سفرة  .حتى وال بيت وال سيارة تشتري عشان طويل وقت ناخد قولك على نحنا

 احد عطين انه نالقي يعني بسهولة احنا ليش فلوس وعنده االستثمار عند نيجي لما بس شيء كل



 ندناع اسهل احنا ليش الفالنية الشغلة سويقلي  واحد وال الفالنيقلي اشتري السهم  واحد وال

 فلوسال تطلع كده بسهولة ليش بس صعب مرة عض قلبي وال تعض رغيفي.يعني انه مع قرار

 لما المية في ميةحلمي  صح كالمك يعني كمان العكس وفي االنسان يا حسام احصاء بدون

 نييع من من أحنا غرائزياً  .احنا عندناهذا  تبغى تبيع  كمان انت تبيع جالسة الناس تشوف

 في ناس وفي الناس مع يجري ما كان اللي زمان يعني مع تخاف تبغى انت انك التطوير نظرية

  مجموعةتمشي مع ال. انت انكفأنت عندك  حيتاكل  كان ودا وحش

   الجماعة مع حلمي أي

 قلت انت ما زي فانت لك نأأم انت الخروج في او طول كان ازا دايمامع الجماعة الضيف 

  فيك مغروس شي ضد كل  ماشي النه عنها مختلف تكون انت انك جدا صعب

 . صححلمي 

  indepenant mincept عنده يكون كيف انه نفسه يدرب الزم الواحد تدبر الزمفالضيف 

 وهذي يعنيف جدا كثيرة اشياء ومن جدا خساير من تحميك ممكن كثيرة اوقات هذه حقيقة النه

 اذا هي لليا  الضفدع حقت هذي بالتجربة تفكرني حلمي بلد اكثر في يستثمر علشان الواحد من

 ليعت وبشويش الماي في الضفدع حطيته اذا تمشيح حترضى  ما ضفدع ورميتالماية  سخنت

 كلنا نعرفها  تجربةال معروفةإال من تموت . حتحس ما حتحس ما الدرجة

  طبعاأي حلمي 

 حواليك اللي انت اذاالضفدع   هذي ترى  احنا هذي انه باالستثمار هذا دخل ايش طبالضيف 

 يين ابجيكانو ا.اذا او دول حواليك اللي الناس عن تبعد الزم انت الفرق حتشوف ما سلبيين كلهم

 يف وقتها حيادية تكون عشان االسواق كل في طالعو  برة تطلع الزم انت طالعة األسهم  يال

  هللا شاء ان صح نسبيا قرار تاخد تعرفالحياد 

  قديم بيت wol streetبرا  في هناك. عايش حسام يا كده عشانحلمي 

  صحيحالضيف 

  جزء من جزء هذا فيمكنحلمي في نيويورك وول ستريت 

  صحيح ايه صحيحالضيف 

  طول الناس هذوال وحتشوف وتتعشى هتتغدى كزا محيط فيحلمي 

 انواع وناخذ نعرفه خلينا شيء فاول ببساطة كدا االستثمار عن اليوم نعرف نبغى يعنيحلمي 

 كمان

 قلت ما انا عندك اللي لالصول االمثل االستخدام. هو ببساطة فاالستثمار حاضر الضيف 

  عندك اللي لالصول للفلوس

 اوكيحلمي 

 . بس شوية طويلة جملة مخاطر باقل عائد احسن الخذ الضيف 

 طيب ونوضح األصول ايش هي األصول 



 وقتك عندكايش هي األصول ع االصول اوانت  خيارات عندك انه االمثلاالستخدام الضيف 

 وعندك مجهودك عندك فلوسك.عالقاتك

  سيارة عقار اصول دائما نسمع نحن العقارات حلمي أوك يعني مو بس  

 لك .مفيد شي في تستثمر تقدر احد مع عالقتك يعني ممكن في انت عالقتك وقتك حتىالضيف 

 زمال اوكي عليه عائد تبغى هذا كل او مشروع في تبذله او شيء فيه تتعلم انت انك هذا وقتك

 ممتاز مرة يقولوا ما زي saing now يعني  خيارات عندك انه وتعرف هذوال االربعة في تفكر

 وتقيم يعني معه تدخل شريك مو أي في تدخل لك يتعرض مشروع اي مو االوقات بعض مع

 المختلفة تالمخاطرا للمخاطرة. الوقت نفس وفي االصول لهذه األمثل الشي ايش االشياء هذه

 غالية االسعار كانت لما قتو cash sking االزمات في لك تقول الناس دايما مختلفة عوائد لها

 يريح يبغى هو الن منطقي يعني كيف cash sking تطيح وقت لما األسعار كاش لك يقولوا ما

. ازمة يف كان ما قبلها في فانه شي تسوي ما انت لكن اريح نفسه ريحاالنسان دائما يبغى  نفسه

 المقولة هذي الكاش غالية واالشياء يعني cash sking ال هناك  directly يعني مفروض كان

 .خيرات خيارات لقيت ما انت انكshaud be the reslute االزمات في بتتقال

 اوكي حلمي

 انا هذيف عليها قلنا اللي والجهد العالقات تدرسها الزم خيارات في اذا حاليا لكن يعني الضيف 

 نااح اللي زي زي جدا كثيرة حضارات في تالقيها .االستثمار فكرة هذا هي الن هي لك بسطت

  السنين االف من تجارة فيها هذي هذي فيها

 حلمي صح 

 رحت اكبر خرجت اذا او اليمن اهل وأهل الشام أ. او او القصيم اهل او مكة اهل يعنيالضيف 

 سمي حريص ي اللي بخال يسموهم اللي فتالقيهم التفكير بهذا بيفكروا ناس هذيكل  والصين الهند

 هذي االغنية تعرف هم الن يحس ما بدون االوقات بعض بدون ترى  بدون جالس هو. هو ال

 الغنية دي أغيال ورا أجيال  كيف

  الممارسةمع  ايوا حلمي 

 عارف هو النه حريصين هما فهو ده كل حواليه اللي بيسمع صغير وهومع الممارسة الضيف 

 الناس هذول هو الن الشي هذا صرف حا ما او معاك حأجي  ما انا. ثاني خيارات عنده انه

 زمال الواحد المبدأ فهذا جدا حريصين هم شافوه الصدمات اخذ حياته في جدا كثيرة اشياء شافوا

  شيء كل في ياخذ

 اي فلوس عندي ما استثمار عشان يقولوا دائما. انه الفكرة هذي مرة عجبتني انا جميلحلمي 

  عشان فلوس عندي ريت

  صحيح الضيف

  فعال رأسماله هذي هي افكارك مجهودك عالقاتك وقتك انه شي تعلمت انا يعني ليومحلمي ا

 هللا شاء ما عائد احسن عليها تاخد الزم انت. هذا هو كله االجمالي كلهم المية في ميةالضيف 

 اكثر مالهم رأس على عوائد بيسووا وتالقيهم  عالقات عندهم بس فلوس عندهم ما ناس في

 جدا كبيرة مبالغ من بكثير



 صح صح صح . اي حلمي 

 احنا ماراالستث احنا لنا عام بشكل يعني هي اعطيتك هذا على اما يعنيفما شاء هللا عليه الضيف 

 ال لك يقول كتير ناس في الناس طبعا المال اسواق ليش خاص بشكل المال اسواق على نركز

 استثمار وفي  في نوعين وفي مقامرة تكون المفروض اصال هي مضاربة وكلمة هدا مضاربة 

  وحرام خطأ هذا لنا بالنسبة احنا مقامرة

  اوكيحلمي 

 هذا  عن نسألح يعني الحساب يوم في احنا انت فلوسهم بيحطوا اللي الناسالضيف 

  صح صح حلمي أيوا 

 لسةج في يعني واحد كالم اسمع انا فانا المال على بنتكلم انه وعمرك ثاني شيء وكلالضيف 

 رقما مضاربة تحت نحطه هذا يعني لنا بالنسبة صحيح. مو ابدا هذا السهم هذا اشتري لي قال

 الغير مال او مالك كان اذا هذا المال ألن بجدية تاخذ الزم هذا استثمار استثمار نبغى احنا

 انت انك لك على الواجب. والعملالعميقة والواجبة لك   الدراسة هفي تسوي الزم عليه مؤتمن

 اللي الناس باتتذبذ فيها ان المالية هذي االسواق وعشان واألمانة المسؤولية هذي تحترف

 من حصص عن عبارة هي أيش.عن عبارة هي النه التذبات هذي يستغلوا بتعمق بيدرسوا

 شكات

  ايوه حلمي

 سيارات بيشتروا اللي antics يشتروا بيروحوا اللي زي االسهم سوق اسمه سوق هوالضيف 

  بيشتروا اللي

 حلمي

 جدامزدحمة  هذي األسواق تالقي االوقات بعض في السيارات للسوق بيروحوا ايوهالضيف 

 فاضي ده السوق تالقي االوقات بعض االسعارو بيرفع جالسين ناس وفي منافسة وعليها

  اه حلمي

 لصالحك الشيء هذا تستغل تقدر كاش عندك وانت يبيع المضطرفالضيف 

  صح حلمي

 بنك لكفي أحد ببيع عندك معروضة. يوم كل بضاعة عن عبارة ده االسهم فالسوقالضيف 

 اان اللي سوق سوق كل تروح لما فيهإذا درست  عليك انت بضاعة هذه الجزيرة بنك الرياض

 طولمو  shopingg الوقت طول ناس في لمزاداتا صغيرة وانا من هذي السواق يعني احضر

إذا لقا  معلومات ياخد جالسالدا وال داه أيش ال دا أيش  اخبار شأي  transkiting الوقت

misprizing فلوس طلعتالقي يطلع  ي 

 اوكي حلمي 

 وعم يوسف  احمد لعم رايح شافه  he scanned  بس misprizingلقا .ازا بسالضيف 

 حلمي آه



 لك بندرس نسويه احنا اللي هذا يطلعيشوف دا   لما الوقت طول االخبار ويسأل ايش الضيف 

 هذي الشركات يعني هي اولم هذي  prodectsالي هي ال  الشركات يعني هي اللي الشركات

 تشتري تشتري صالحك يف  probabilityال  تكون لما االحصاء ثاني في تكون نشوف ولما

ال  مسوين النهم مضاربة لك تقول اللي الناس بين الفرق هذا  homerمسوي ال . النك بقوة

homer ال بتسوي اللي والناس homer قرود  ناخذ ما للتقلبات احتراما وكمان 

 حلمي ما ندين عشان نستثمر

 يف متحكم منت انت بتخليك هذيالتذبذبات  الن ابدا االسهم االسواقمو في  عشانالضيف 

 ما وانت حلمي  margin callال  نعرف ما زي بيتحكم اللي هو البنك هو اللي المقرض القرار

 هللا شاء

  اي حلمي 

  اتهم ورقاتلة ياما ناس تدمرت ث.هذه خبيرالضيف 

  margin call بس أيش هي ال نشرحهاالضيف  يا شرحهان حلمي بس خلينا

 واخذ لاير الف بمئة حفظةم فلنفترض فيمحفظة  عندك يكون لما margin cal الالضيف 

 يا لك هيقول هيكلمك البنك تنزل تنزل تنزل. المحفظة قيمة اذا لاير الف بخمسين قرض عليها

 فلوس لناخسارة يا تجيب  بتسجل وانت المحفظة حنبيع

  آآ حلمي

  عنه غصبا هيبيع اتزنق اللي الشخصالضيف 

  ايهحلمي ايه 

 ليهع ترد ماأو الست  يرد ما الرجال فضل. يعني ازا البنك  هو مو االوقات بعض وفيالضيف 

 حيبيع 

  automaticlyحلمي 

 كل خسرت انت حقته الف الخمسين طبعا يحميح فهو فلوسه على خايف البنك هألنالضيف 

  tuff lack الف خمسين

 أوراق  على الناس يوقعو

 حلمي طبعاً 

 فهذهwe well go have imediat  احنا ال اذا margin calال  هذي عطيكحن انت الضيف 

 تبغا  ما انت هي

  حساميا  حلمي أنواع االستثمار يا

  نقدر نحصيها .انه جدا كثيرة يعني هللا شاء ماأنواع  الضيف 

 bunsherال  privet acutyو ال  public acutyال   عندك يعنيpeacec  بس الضيف

capital   اوك.والعقار عادة يعني المشهورين هدول 



 حلمي اوك

 ناه جدا كثير ناس استضفت انت هللا شاء ما يعني االساسيين نحط حبينا اذا اذا الضيف 

 .اللي ل هادو من وحدة كل كثير منهم تعلمنا   bunsher capitalال  في متخصصين

 حلمي عالم 

 ااحنف جدا مختلف كمان تدخلها تقدر وكيف مختلفة فيها راتوالمخاط مختلفعالم  الضيف 

 ائدز البورصات في المتداولة الشركات من اجزاء في المتداولة االسهم في صراحة متخصصين

  االتنين هدول  commotionال 

 التجاري العقاريحلمي 

 ألسواقا تقلبات عشان االسهم واكثر اكثر يعني واكثر المنطقة خارج التجاري العقاريالضيف 

 ما يز البنك هذا بيبيع اللي جالس الشخص يكون ممكن النه لك بتعطي. حلمي قلنا ما زي هذي

 معاه فارق مو قلنا

 حلمي أي صح 

 فجأةيعني إذا    the medl east is going to hall لك يقول bank عندهم ناس اوالضيف 

 .االوسط الشرق شي كل بيعكدة  blank it stat  يقول

 حلمي واه

  exporterعندها نت  واحدة مصرها زي زي في  متأثرة يعني االمارات مثال انهك والضيف 

 من وهذا يتعلم ثاني والواحد الناس هذوال بس جدا مختلفة االسواق ةمر عنيي  importerونت 

  تبغى وانت ازمة. من الكثر حضور

 (01:22-01:21)  

 الشركة هذه من اكثر تشتري انت انك تستغلها بالعكس to take be is het جاهز تكون

 صح القيمة ذو  االستثمار هو اللي valum investorsال .حسام مدرستك انت حلمي ايو 

   valum investorال  يعني ايش الترجمة 

عاقل .استثمار اي يعني اني لك يقولوا valum investors هما اللي للناس بالنسبة طبعاالضيف 

  valum investorهو ال 

 حلمي هههه

كده   certainالو  valum investorال  هو ايش مضاربة في تدخل ثاني شيء اي نعرف ما

criteriea ال  مبدأ اوال يعنيmargin safety   مهم ليش دليل اكبر. هذا صايرحلمي والي 

  مبدأ هذا margin safetyال  margin safety عندك يكون انه

 لألمان مساحة يعنيحلمي 

 .كوبري جسر يبني مهندس يجي لما الرومان في زمان كان الهندسة من جاية يعني الضيف 

  عليك حيطي كويس بنيت ما انت اذا عشان ليش الكوبري تحت يوقف البناء بعد ده المهندس يخلو



 اوهحلمي 

 نط محتاج انت حسابك هتشوف تجي تحسب القانون هذا عارف انتفأيش حتسوي إذا الضيف 

 .حطت حتى اسمنت

 حلمي أي 

 ااحن مجالنا في هذا دخل ايشف انت انك الهندسة في مبدأ وهذا كذا كذا كذامحتاج  انت الضيف 

 في ينثالث margin safety نحط مئة قيمتها حطينا  اذا هذي الشركة دراسة في نتعمق بندخل

 تقلباتعشان ال  cautionال  هذا تبغى النه ليش السعر بهذا ونشتري المية في اربعين المية

  هذا الواحد وهذا

 حلمي صح 

 margin .في كان ما  stand of chat زي فترات مثال لك قلت ما زي كده عشانالضيف 

safety في سوق نم اكثر في بنشتري وجالسين هللا شا ما بنالقي ال لنا بالنسبة حاليا نشتري ما 

 شيء ثاني شيء اول فهذا margin safetyال  هذا فيها اسعار في النه المنطقة في العالم

   permanent lastوال   temperry lastال  بين الفرق. حلمي

 حلمي الخسارة المؤقتة والخاسارة الدائمة أوك

 لك وقصورة  وانت انا. معنا من شويقصور كان  دحين تعال تعال يعني كيفيعني الضيف 

 يف وحنحطها المبلغ هذا حيحط احد كل ثانية في مطعم نسوي راح لاير الف مئة يحط مننا واحد

 . لاير الف مئة انها على دفاترنا

 حلمي أوك 

 ايش ادري ما كويسة مبيعات في ما المطعم يقولون وفجأة المطعمونسأل أيش اخبار الضيف 

 لمئة فجأة لاير االف عشر مننا واحد ل لك يرجع هذا  equipmentونبيع ال  المطعم ويقفل

 . موجودة اللي الف

 حلمي وا

 خسلرة  الف تسعينفجأة صار عشر آالف الضيف 

 حلمي أوك أوك أوك 

 هذا تحب الناس كل منا واحد كل على جالسة هي رةالفت وال دي السنتين طول الضيف 

 قدامي مرتاح انا بس أل على األقل.جدا سيء يكون االخر في ممكن انه مع االستثمار

 حلمي أيوا 

 ال ال لك يقول مدرجة اه شركة من حصةكلو احد  ناخد تعالى لواحد تقول تيجي اما الضيف 

 يقدرون ما ناس في   permanent lastصار .ما بعد ما انت ما طول هذا تقلب جدا متقلبة هذه

 دروايق ما اضطراب عندهم ناس في معينة ونفسية العلم اثنين محتاجة هي لك قلت ما زي يعني

 نهال الشي هذا ترى وهللا لهم نقولو مبيجيب الشركات من ناس في احنا يعني االشياء هذه على

 م نبغاه ما هذول يعني يوم كل كثير بنا تصلواحي الومث جدا مطربين شايفينهم



 حلمي أي

ه هذ عندهم منزل تربا في يعني بالعلم دعوة اي لها ما وترى هذي عندهم ال ناس وفيهالضيف 

 النفسية والقوة 

 حلمي اإلقدام 

  يبغى عرفها استثمار مدراء من اكثر الطويل والنفس الشجاعة والضيف 

 حلمي واو

 فانت حص اوقات قوية هي ما شركات في تشتري تدخل ممكن النه طبعا االثنين فيبغالكالضيف 

 permanent lastوال   temperry lastال  فهذه للجودة االختيار صح يكون التوقيت تبغى

 انك واالحصاء المخاطرة تحترم انت انك  valum  investicال  في  جدا المهم الثاني الشيء

 هذي المخاطرة تحترم انت انك  مهمة مرة مرة هذي. واحد شيء في فلوسك كل تحط ما انت

. الظبطب يخلي يمكن التقلب التنوع وتحترم مخاضطرو مخاطرة وتحترم التنوع خاطرةم تحترم

 ينم البداية في قلت انت ما زي حاليا دحين شفنا ما زي النه المحافظ هذه على قروض تاخذ ما

 يتوقع كان

 حلمي صح 

 عندك اللي والشركات وتاخذ  you controle your investi انت انك تبغى فانت الضيف 

 ما زي هللا شاء ان االزمات هذه من تهدي فتقدر ارباح .لك بتوزع جالسة ربحانة  كلها تحدي

 نبذة يعني قوية هذي تحت اللي حقتك الشركات الن  to the other side to be fin يقولوا

  عليكم اطول ابغى ما يعني عنها

  عليك سلموا اليوم معاناكوشك  نبيل الدكتور معالي باتسير .ياسرحلمي طيب 

  هللا شا ما االستثمارهللا يخليهم هدول أعمدة الضيف 

م من قدي.االزمات وإدراة بالتجارة معروفين انتم حسن من جانا سؤال في حسن يقولحلمي ايش 

 حسن يا السؤال فين عالية االسرة باقي سامحوبوكشان وبوسنفر وب ترجيبال اسر زي االزل 

 االختيارات من يعني كونية مجرة. هو الكلمة بمعنى االستثمار عالم اليوم حسام هههه

 االستثمار لشركات ونروح لخبازه العيش نعطي هل يعني البسيط هو فالسؤال راتوالمخاط

 نعطيها قدر ال وال بنفسي اسويها اقدرcan we do it وال . بساطة بكل ومخصص المتخصصة

  ادرى وهم المتخصصين نعطيها قصدي بس برضو نختار وطبعا متخصصين

 خذ خذ علمتنا االزمات. طويل شوية حيكون وسامحني هللا شاء ما حل مهمة مرة سؤالالضيف 

 كبرا للبترول صار اللي ناخد تعالوا سوا يعني جالسين اللي كلنا او دحين صاير اللي حلمي

 اتناشر من البترول سعر واحدتوقع  بس نأخذ اذا فيه بيخطئوا مرة العالم في استثمارية شركات

 الناس رواتب اجمالي يعني رواتب فيها اللي الشركات حقت productions ال   هتالقوا شهر

   They got it run .كلهم الدوالرات من الماليين مئات

 حلمي أوه 



  salaries  اذاعندهم   computer power اذا عندهم يعني تكنولوجي وعندهمالضيف 

 you back under  انت انك مهمة مرة اشياء ففي شيء كل عندهم دولية القاتعندهم إذا ع

the anown  االنسان . 

 أيش   underحلمي 

  الحالي  data sciencesلل  وبالنسبة الحالي للعلم بالنسبة اشياء فيف aknownالضيف 

aknown  تجلس ما  

 حلمي مجهول 

 .كده له يقول احد يحب وال كذا يحب ما االنسان بس مجهودالضيف 

 حلمي آه أي 

 ااحن اقول انا ال يعني كله االنسان يعني الشيء هذا علمنا الدين اإلنسان في غرور الضيف 

 البنوك على فقط اعتمد اذا النه under the aknown هنحطها معينة اشياء فيه نقول متواضع

 نوكالب هذوال الناس فيها نوعين فيها ان فيها يعني اعطني كلمة من اخاف. انا الن االستثمارية

 قيقيحمو  الفلوس اعطيهم فانا مني افهم اكيد دول له وتقول جدا براق كلهم شكلهم االستثمارية

 والناس خطر مرة فيس وهياخدوا بفلوسك يجاملوا هما خليهمت أيش في تستخدمهم حسب على

 الدولية االستثمارية البنوك هذه من خسروا ايش قدالعوائل  يسأل يروح الواحد ما كل يعني

 يهف في بس إعالن يعني  هو ما الحين اسماء نقول ابغى مابنوك محترمة جدا  طبعا في اغلبهم

 نتا انكحاجتين  الحل الحل فايش سيئة مرة جدا كتير بس جدا وجيدة جدا قوية البنوك بعض

 his track على سنة مئة واربع الف من شخص كالم على بتبني الحديث عندنا علم رواة احنا

recall  على اذا اما الحديث تستبعد غلط اشياء قال هل كالمهفي  صحيح كان ده الرجال هل .

 االستثمار مديرحقهم   track recall ايش المالية الشركات يعنيلل  بالنسبة ايشحسن السيرة 

 البنك هذا

 حلمي آه تاريخو 

 . مهم مرةهذا شي  كيف واداؤه تاريخه الضيف 

 حلمي أوك 

 رضيع يجي احد اي انك بيسموه الناس جدا قليل اللي مهم مرة اللي حلمي الثانيالشي الضيف 

 هد الشخص هل الموضوع في هو وضعه ايش تعرف الزم االستثمارية فكرة او استثمار عليك

 حلمي وانت انايبيعنا  جاي واحد ربحنا ما احنا ربحنا الشخص هذا Commission. ياخد جاي

 .ليش يكلمنا الجي هذا احنا نسأل الزم الشخص هذا واحد وجانا االجتماعات طاولة على جالسين

 زي زي زي شريك هو والهم هم دخل ايش wat inet for himزي ما يقولو في اإلنكليزي 

 شي وال  commission from the one  بياخد هو هل هذي المعادالت تختلف مرة اي زي

 ييعن اشوف ما وانا هذا لي يقدم ممكن يعني اصال هو هل. الربح من نسبة بياخد هو اللي بعدها

 الزم انه شخص اي يسويها اللي سووهاي اللي االشياء اهم من الخبرة عنده هو هل مختلف مرة

 الناس نسأل نجي لما مرة قليل يكلمه جاي هو انالشخص من ورا . هذا ربح يعني ايش يعرف

 ههههه   مثال خفيف دمه كان الرجال هذا ايش انتم تعرفوا



 حلمي ههههه

 منه وتطلب تفهم مرة الزم ابدا. الموضوع من مرة تسأل انت الزم يعني كان والالضيف 

 لكيشرح

  اوكيهحلمي 

 انت لمعروفا  opportunityال  على نظرتك  حتتغير  حتشوف هذي األشياء لماالضيف 

 اسوء alimentال  قمةمع احد هذي . شريك تكون شي احسن انت يعني  aliment اكثر تبغى

  cutال  هياخد معاه فلوس اي حاطط هو وما جدا عاليةبفيس  شي لك يبيع جالس احد شي طبعا

 .هذاويمشس 

 واءس انه كبيرة االستثمار الشركات يعني االغلب في بيصير اللي حسام حلمي هذي هذي يا 

 سواءف. االداريةو العموالت بياخدوا هم اال ربحتو يعني سواء فلوسي حطيت اللي انا يعنيانت 

 في الربح والخسارة يعني ماهم  معايا هم ما المعادلة ان فتحس ضامينهم  اربحت

 بداية في االستسمار شركات بعض في انه يعني الشهيرة المقولة  يعنيتعرف حلمي الضيف 

 عنده نيكو المستثمر سنين خمس بعد خبرةال عندها. االدارة وشركة فلوس معاه المستثمر القصة

 االستثمار يكون عندو فلوسومدير  خبرة

 حلمي هههههه

ع م يتعامل يبغى هذا زي اللي الناس مع يتعامل ما انه ينتبهبرضوا يبغا  الواحدهههه الضيف 

 الناس يلي زي دول 

 حلمي صح صح 

 وحاطين الطويل المدى على يعني امع وجالسين. بيحترموا ناس مع يتعامل يبغىالضيف 

  معاه فلوسهم

. اشوف بعدين واسأل وافهم حقي الواجب اعمل انه حسام يا االثنين من مزيج هوحلمي طب هل 

 حيتقاسم معاي مش فعالً العيش لخبازو يلي هو  اللي

 اية على ده هتسويه اللي home work فل  بنفسك محفظتك بتدير انت ازا هوصحيح  الضيف 

 home work   فيهم تسوي المدرا حتسأل مين هم  للناس اعطيه حاب انت اذا حيستثمر شركة

 كسول يكون يبغى ما الواحد ما االثنين بس هذي غير فهذي home work فل  بس ايه الزم

 لك وايقول راضيينوما هم   بغموض نفسها محيطةيعني . تسويه اللي والشركات ويسأل يسوي

 عشان الغموض بهذا نفسهم بيحيطوا يعني هم ليش سبب في هذول عنه ابعد تفاصيل اي

  المستقبل في جدافيس . يدفعوك

 تأسيس في متخصص كيان تأسيس يتم كيف يقول حسن من السؤال جانا  جميلحلمي 

 الكيان هذا مثل وجد وان وجد وان سنة وتالتين لخمسة عشرين سن من الشباب المستثمرين

 عمارا للشباب بس متخصصة شركة بيسووا ازاي انه سؤال انه اعتقد يعني نصيحتك لهم  ايش

 سؤال هذا يعنياالعمار دي  محدد هو ليش اعرف ما انا نصيحتي ايش معينة



 يف متأسسة كبيرة مجموعات في في لكن اجاوب عليه .اقدر فما جدا عام سؤال طبعاالضيف 

 اخ  .استضفت انت يعني شيء وكل والتعليم النصح واعطاءهم تطويرهم الشباب بتدعم المملكة

 الراشد فارس

 أي عقال حلمي فارس الراشد

  من عقال والدة مجلسه في انا وحضرت زمان من صديق في والنعم فارسالضيف 

  هللا شاء ماحلمي 

 بيقدمواو الشباب بيجذب كيان اسس يعني. يعنيفما شاء هللا عليه  كده سنة خمسمئةمن الضيف 

 اجلس ناا المختلفة االستثمارية الشركات على بتتوزع  وهاوبيناقش المختلفة الطروحات يعني

 شركة من اكثر في السعودية في بتستثمر punsher capital  شركة في مستقل عضوك. على

 ؤالالس الشباب بتدعم مؤسسة من واكثر دحين هللا شاء مامؤسسة  من واكثر دا حين  هللا شاء ما

 بعمق  ويعني اجاوب اقدر انا ان حوا مو

 ان عارف انا انا تعصب ماابغاك تكون هادي  حسامال تعصب يا  بس سؤال في طيب حلمي

 االنهل ندخل آرامكو  مثال عن يسألوا. بتقول اسئلة هي معلش بس تعصبت االسئلة هذي

 هذه عن عامة قاعدة يعني عامة فكرة عندك انت عارف انا هذي االن السهم هذا نشتري

 رمضانية .روحانيات كده نسمعها بس التوصيات

 تنتبهوا الزم هذا زي سؤال يجاوب يقدر احد اي يعني يسويه الواحد شي اهم هو ال الضيف 

 ويالق المؤمن اصوله بقية ايش وال الشخص هذا خلفية. نعرف ما وانت انا الزم حلمي ليش منو

  صح الضعيف المؤمن من هللا الى خير القوي المؤمن رمضانية نفحات سيرة على ناخذ

 حلمي صحيح

 you can take a hit   انت انك المبانيزي . القوة انواع من نوع نوع هي القوةفالضيف 

 كل حاطط هو اذا االستثمارات في تنويع عندك يكون ان دي القوة من واحدة قوي كده تكونو

 في تهااستثمارا بتنوع االزل قديم من. كلنا لنا قدوة هللا شاء ما هي اللي الدولة يعني في فلوسه

 تدعم تقدر الخارج من اصول عنده يكون دعم يحتاج السعودي االقتصاد لما عشان العالم

  االقتصاد

 زع في ين مقدام هللا شا ما يعني وكانوا شركات يشتروا يعنييا حسام  االزمة هذه وفيحلمي 

 الفرصوصيد  استسمارية شجاع يعني على يدل هذا االخرين خوف

تنويع  بقية ايش ايش احنا نعرف ما ده السؤال بيسأل اللي هذا الشخصو صحيح الضيف 

 االستثمارات

  يحتاجها.حلمي 

  احد اي يعني السعودية الباقي ها يحتاجها كل كل هلبالضبط كلها الضيف 

  ينفعش ما يشتري عشان كليته يبيعالضيف 

 يقدر ام الواحد جدا كثيرة عوامل يعنييقترض .نقول خلينايقترض أو سالمتو سالمتو الضيف 

  يجاوب



 التونسي   ايمن الدكتور طيبحلمي ههههههه 

  تفضلالضيف 

 لليا النصيحة هي فما الموازي االسهم سوق ندخل ونبغى مشروع عندنا لو بيقول بيسألحليمي 

 .تقدمها

 شركة يبغى يسجلها عنده قصده الضيف 

  بعدينالموازي و االسهم سوق هوأيش   بسرعة شيء اول ايوه حلمي 

 خرا السعودية. هللا شاءاما  يعني االصغر الشركات علتشيج موازي سوق اسس يعنيالضيف 

 هللا شاء ما هللا شاء ان فترة اخر االشياء انجح صراحة جزري تغير تغير المالية السوق فترة

 تستضيفو  الزم الجوايز محمد عليه

 ابو ياسمين أي طبعا والنعم والنعم .طبعامي حل

 العالم في منتدى اي في البلد ويشرف يعني مثال الضيف 

 حلمي صحيح 

 رفشي يعني كله العالم في احد اي قدام تحطه يعني وهللا عليه هللا شاء ما وهللا اي الضيف 

 اي يف الشركات للطرح جدا كبيرة. صعوبة في بس زمان كان جدا كبيرة صارت اللي التغيرات

 نع عبارة هذا السوق الفرص انه يسهلوا وفحب واحد سوق غير في كان ما وقتها يعني مناسبة

  من نوع في فكانتوتتطور  وتنمو. تكبر عشان الشركات بهذه مال رأس بيجيبوا اكسجين ةمقدر

 ان موالا رؤوس ثروات فيها اللي المالية السوق هذي تتيح انت انه البلد في اللي الثروة توزيع

 ناحية من عمرها ناحية  من اقل الشركات لهذه  criteriaال  فكانت االقل للشركات تروح

  ناحية من حجمها

 اسهل مو اصعب   الشروط حتىحلمي 

 بالعكس تقل فيها بتدخل اللي الشركات هي الوقت مع رب يا هللا شاء وان كثيرب ثيركبالضيف 

 عم هللا شاء ان لكن االعلى السوق الى االصغر السوق من يعني. تتخرج الشركات بعض في

 أخرى بإذن هللا  لشركات دخول في حيكون الوقت

يا  وموازي بس مو حتى او موازية سوق اروح افكر متى بيفكر اليوم حلمي حتى هذا اللي يفكر

 يروح او المستثمرين يجيب او يقترض الواحد متى متى خارجين مستثمرين. فكر متى حسام 

  خبراء اجيب وال اسويها انا هل الخيارات ة هذه موازي مهالس

 ك لحيضيفو االدارة مجلس على معاك ناس وتجيب خبرا. تجيب انت انك افضل طبعاالضيف 

 ك يعملو علي يجو  فعال جادين ناس فيه جبت اذا هو فيها يمر الواحد االشياء اهم ومن جدا كثير

 محترمين كان اذا معاهم نفذت ما اذا حتى لك مفيدة حتكون هذي النصائح من كثير النه كشف

  finantionsال . اللي ايش لىع  operations على مالحظات طولكعهي شغلهم وفاهمين

 على توااتفق ما فعال اذا حتى الشركة موقف تقوي تقدر جدا كثيرة اشياء في يعني تقدمها كيف

 كيدا شركتكمل واحترام  قوة فيها هذي الشركات بعض يعني لقيت اذاف النسبة على او السعر

 في اآلخر  نفذت ما اذا حتى معهم التفاوضابتدي 



 لمالا .طبعا الجميع الجميع االستثمار االساسيات نعرف نبغى يعني برضو حسام  جميلحلمي 

 ةمربح يكون الوقت نفس وفي امنة تكون وبطريقة ينميه انه يتمنى والجميع عشانه بيتعب مهم

 وه االستثمار بدايةل االمثلالطريق. انه نقول هل لكن لكن  دائما سهلة هي ما معادلة هذي وطبعا

 الخيارات اشوف ابدأ بعدين شيء كل على رفاع االساسيات اعرف بنفسي االستثمار تعلم

 . كده من اسهل طرق في وال بسيط على على واروح

 ثماراست تدير  حد ما انت اذا حتى االن يسأل يعرف عشان يتعلم الواحد انه مع اكيد اناالضيف 

 مسوين اشركائن مع احنا يعني االستثمار لمدير تسألها اللي األسئلة ايش تعرف تبغى االخر في

 نبغى افاحن يسألوها اللي االسئلة العالقة كلييعرفو ح ايش يعرفوا عشان الكتيب هذا  كتيب

 .اسمه شي في انت تعرف معينة اسئلة استثمار مدير كل يسألوا الناس هذوال

  The fun of the funs  صندوق الصناديقدية ما شاء هللا أسست فالسعو 

 كوشك عندهم صندوق الصناديق نبيل نبيل دكتورالصناديق ال حلمي صندوق

  وعنده ماراستث مدراء  بيقابل بيسويايش  فصندوق الصناديق دا ما شا هللا ما شاء هللا   الضيف 

checkless يالل للشخص اوالصناديق  الصندوق هذا استثمار مدير كل مع بيها يمرب. معينة 

 اداؤه ايش الصندوق خبرة ايش checklessال  هي ايش يعرف الزم صندوق في يستثمر يبغى

 ايش يعرف عشان يقدر ما قد يتعلم ما زي الزم للشخص checkless .هذي كل الفيز ايش

   inspectionsال  في مهم مرة شي في النه التوقعات ايش ويعرف األسئلة

 حلمي اغلب توقعاتك مهم جدا هذي قبل ما ابدأ أي استثمار 

  very high protenshel له يرمي احد يغري يبغى اه احد ا احد اي نه الا.  صحيحالضيف 

 للمقامرة . ادمان عندهم ناس في عشان حلمي وهللا ناس وفي الطعم هذاو

  actionحلمي 

 لما بيبان طويلة فعله يعني المجال هذا في الواحد يعني انا الرجال ان عارف انا يقلك الضيف

 انا هللاو لي يقول. دخلتو كيف الناس فنسأل غلط شيء فيه يكون ده العرض لما يكون الشخص

 زي  هللا وهللا ابطل قدرت ما بس كذاب هو ان عارف

 حلمي ههههه

 نوخمسي مئتين هتكسب انت منك لها عرضيعني هو زي اإلدمان زي يلي يدخن وهللا الضيف  

 هذي األصول ايش لما تعرف انت فالزم لالسف نفسه يوقف. قادر هو ما هذي الي  المئة في

 هذي لك يعمل احد يجي لما عشانئد عوا ايش ايرادات ايش بيعطي تاريخه في عادة االصل هذا

 جدا مهم هذا home workال  من جزء كذاب او كالم اي هو ان يعني الرجال هذا ان تعرف

 نصب فيها اللي العالمفي  sectors  ال  اكثر من النه بين يميز يعرف عشان يعمله الواحد ان

 االن تعرف ما زي امريكا من  from day one directly فلوس فيها هي الن ليش هي هذي

 مثال الخليج في حتى اشياء عن نسمع

 

 الرج يكون الزم مو النصف طبعا نصب عمليات مثال الخليج في حتى اشياء عن نسمع ايوه

 جي ينصب عليك عطر وهللا هو  احال وحاطط بدلة البس يجيلك ماسك البس



 كان فلم روبرت دينيرو الزم تشوفو  هذا الزم جماعة يا تشوفوا الزم حلمي وهللا مادوف هذا 

 كانت دولضخم  مرة شي شي يعني عندنا المال سوق حاجة زي  يعني يعني stcال  رئيس

شي  وال استثمار اي مافي ناس فلوس ياخد.  pens skinطلع  يعني االخير وفي عنده تستثمر

  االشياء هذي من  حساميا  تلسع شكله صح كالمك يقول الفضل خالد

قت مالح ما بس شي حضرنا احنا المغرية والعروض. حلمي  pens skin  سيرةعلى الضيف 

 الزمةا لبنان في صايرة اللي االزمة البترول وسعر الكرونة جاب النه كثير االخبار في تدخل

  لبنان في صايرة اللي

 حلمي آووه

 النه فرص الى قيمتها حتنزل باهلل اعوذ لالسف اللبنانية البنوك في األسهم مالك اغلب الضيف 

 كان

 حلمي صفر 

  صفر الضيف 

  حلمي يا هللا

 عنيي الشي نفس النه. هناك دوالر مليار الحداشر فوق حتكون للناس الخساير اعتقد الضيف 

 ودائع حطوا تعالوا الناس بيغيروا كانوا الناس انت لما pens skin  قلت لما اني فكرت انت

د عادئ لك يعطي يعرف هو ان بيسوي ايش هو طب المية في بعشرين المئة في بخمستاشر

 .يعني عشرين في المية 

 حلمي هو بياخد فلوسك 

 هو دياخ جدا عالي مكسب في بيكسب اللي المعاملة في الثاني الطرف ايش بالظبط الضيف 

 from the one  واضحة الحكاية هي يعني المية في عشرين خمستاشر أنت ويعطيك ربح

 بتاخد ناس حلميرايح يوقف في طابور . كان مثل يقول البلد في واحد في كان يعني فييعني 

 واحط والكاش محوش كيسفعطالو  بلد كل في فترة في تظهر كل تعرف اللي االموال الجامع

 يعني ال قالوا حتعدهم  ما له قال خمسين الف فحط الف خمسين ادري ما له قال عمي يا كم لهق

 ما ينرد  يتعد ما اللي المال له قال خير له قال الفلوس اخذ ده الكبير الرجال راح يحتاج ما

 حلمي آه ههههه

 يف وخمستاشر مية خمستاشر دولة كم انت بيقولك فلوس يجيبوا يبغى بس هذول الضيف 

 .يرجعانو ما ح عارف عشرين

 حلمي هههه مو من جيبو أصالً 

 يعني وتجري تخاف المفروض انت مغري عرض لك تعرض الناس لما اوقات عنييالضيف 

  للجهة الثانية منو  تجري

 حلمي أي أي 

  لبنان في كثيرة فلوس جمعو لالسفالضيف 



 منير  الشخصية االسئلةقبل ما نخش في   سريع بالسؤال وابغى حسام. دقائق سبع باقيحلمي 

 صعب مرة النه عارف انا حلقة له يبغى يعني حاله في دا وسؤال بامان استثمر كيف انه سأل

 استثمار كلمة شيء يوجد اصال هل كلمة انه الناس على نسهل ممكن فعال يعني ايش بس بس

 يف االستثمار ان تنسى الناس خسارةربح و كده هو االستثمار وال واحدة جملة في تنحط وامان

  يعني وخسارة ربح

 النسبالناب احناة مخاطر ده التذبذب التحرك يشوفوا كثير ناس. يحلم تاني نرجع صحيحالضيف 

 هو تذبذب  هو ايش مخاطرة هو ما دهالتذبذب 

  صححلمي 

خمسين في  .احنا لي تقول يوم كل انت شركة هذي حلمي وانت انا انت اعتبر يعنيالضيف 

 مئة نكم اشتريها او الف بمئة هي لك بايع انا حسام تقولي الصبح تصحى يوم كل انت خمسين 

 قولا بتعرضلي  يوم كل يوم كل لك اقولانا  بتقول انت ترى شي اسوي الزم مو انا وعشرين

 تخلي  فما  تذبذب  هو هذافالتذبذب   i don’t have to acte.ال وال شيء اي حلمي لك

 قوية شركات خد دا السؤال اجاوب عشان عشان انت ال وال قوية هذي جوة اللي الشركة

 ياستثمار ونوع تكون رخيصة اسعارها لما اوقات في اشتريها

 ببساطة حلمي 

  بس الضيف 

 هو ما يعني برضو هذا طبعا سنوي عائد ذات االسهم افضل بيقول عادل كانوا جميلحلمي 

 صح كمان المالية احتياجاتكاهدافك حسب   حسب. انت ايش  حسب الخيار افضل

 اليع عائدها بيكون الشركات بعض في النه بتصير هذي التذبذبات  يعني مهمة ومر الضيف 

 هذا دا العائد تطالع بس كده االسهم تقرأ انت تيجي لما يجي لما يعني. هو systenec  ما بس

 في ده في فرحان انت الليفما حيوزعلك  ارباح هيعمل ما الجاية السنة يمكن طيب هذا بداية

 ايش زممتا هللا شاء ما لهمنق بريطانيا في عقارات يشتروا يروحوا سعوديين مثالً مستثمرين 

 حياتنا في رناعم قرية في نالقيها نطالع المئة في وسبعتاشر المية في سبعتاشر له يقولون العائد

 اعدهيس هللا يعني هتنزل الصبع طعشر بالمية دي  بكرة بعد هيمشي ده والمستأجر سمعناها ما

  seaker prisبال  تنغر ما سبعة ستة خمسة ياخذ يمكن بالكثير هتنزل انه

 ليست  القصة كل ليست ليست العوائدحلمي 

 القصة جزء منها بالضبط بالضبط  صح   لكلالضيف 

 جميل من جزء. حلمي

 نفسك على شديدتخطئ  لما نفسك دلتج انت حسام جميلحلمي 

  مرة اكيد الضيف 

 أظن نفسك سامحت ما عمرك ما باينحلمي 

 . وهللا ال هللا الضيف 

 ربنا غير حسام يا ايش من خافتحلمي 



  شيء اصعب هذاتحبو  يعني حواليك احد لكل لمرضا الضيف 

  ماذا مدمنحسام شبكشي حلمي 

 ياءاش المدمن والفن الخير وعمل االيجابية. االستثمار احبها اللي الناس مع التواصلالضيف 

 وهللا  كثيرة

  البيتفي  زمةالل هذه في نفسك نحلمي أيش اكتشفت ع

 حسبم كنت جدا كثيرة اشياء عن استغني واقدر تتوقع ما م اكثر صبورة انا انه وهللاالضيف 

 هااحتاج انا انه

 اآلن ماهي مهمة مهمة اول حسيتهذي اللزمة  في عنه استغنيتالي  شيحلمي زي أيش ال

 اماكن تكون انت انك واالحتياج مثال ابسط ذاه يعني دا وال شي تحضر انت انك السفرالضيف  

 . امان في جالس الواحد يعني نعمة يديمها هللا رب يا هلل الحمد الوقت نفس في كثيرة

 حلمي يا رب 

  تواصل في كمان التكنولوجيا معالضيف 

 فيها تؤمن مقولةحلمي 

  عدل يحتار عدوك فيك, امشي الضيف 

 .يسعدك شيء اكثر االستثمار سالم ياحلمي 

  االطفال ابتسامة الضيف 

 يحزنك  شيء اكثرحلمي 

  احد اي بكاء الضيف 

  واقعي وال متفائل احد ايحلمي بكا 

 متشائم كدة كل الوقت   Nice dos .بس واقعيالضيف 

 حلمي هههه احب احط 

   Underمو حلو التشائم   اخي ياالضيف 

 يسموه هم انه عن عن عن كاملة مقالة ريتق انا معي الناس وهللا ايوة وهللاحلمي ايوا يعني  

يجابيين ا غير نسميهم خلينا ايجابيين مغير اللي الناس لك يقول بس. الكلمة خطأ وهي سلبيين 

 ما هي يالل االشياء يطلعوا ما الي هم في الطيران في يحتاجون انه لنا اكتشفوا اللي هم لك يقول

  مرة يعني وجودهم جدا مهم هذي يشوفها حد

 نص امزح ونص جد والتفاؤل االيمان. يكون الزم ما الواحدالضيف 

 النتيجةال و بالطريقة تؤمنيلي ههههه   النص خد انت دائماهههه حلمي 

 افصلهم  اقدر ماوهللا  التنيناالضيف 



 نفحات  ناأدلت اه رمضانبدر  بدر نصف في شرفتنا اليوم لك شكرا عافية الف يعطيك هللاحلمي 

  بعض مع جمعتمالية ما عمرها ن  رمضانية

 ا كثير حبيبي شكراً علمتني حبيبي الدعوة وعلى الضيف 

 حلمي ال بالعكس

 شكرا الضيف 

 ايش حلمك انت حلمي انا دقيقة من اقل باقي بيه نختمالضيف  يا سؤال اخرحلمي 

 يعطيهم هللا يقول االطفال يشوف يشوف لما جدا تعجبني سوريا في مقولة في انه. وهللا الضيف 

  حلوة ايام

  سالم يا سالم ياحلمي 

 األيام ناكل يعطينا هللاالضيف 

 .جميعا ايامنا يحلي هللا رب يا رب يا حلمي 

 ان شاء هللا ان شاء هللا الضيف 

شرة ع الساعة بكرة هللا شاء وان عافية الف ويعطيكم لكم شكرا دائما البيت في خليكم حلمي 

 حسام شكرا 

 مع السالمة مع السالمة الضيف 

 حلمي مع السالمة 

 


