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 االستثمار في البورصة

 

 

 

حينما تتخذ قرار استثمار أموالك المدخرة فإنك تحتاج إلى خطة تضعها لتحقيق أهدافك 

ثمارات التي تقوم بشرائها وما هي مدة احتفاظك بها ما هي االست -االستثمارية، مثاًل 

. ومتى تقوم ببيعها  

االستثمار عشوائيا بدون دراسة أو تحقق وعليك أن تتأكد من أنه إذا كان أسلوبك في 

فمن غير األرجح أن تحقق أهدافك االستثمارية، وتكون في الواقع أكثر عرضة ألن 

. تخسر أموالك، ال ألن تنمي محفظة استثماراتك  

 

وبينما تبدأ في التعرف على األنماط المختلفة لالستثمار، مثل األسهم والسندات 

نواع التي قد تكون مالئمة لك، سوف تحتاج إلى التفكير وصناديق االستثمار، وتدرس األ

في قدرتك على تحمل المخاطر، أو ما يطلق عليه في بعض األحيان "بأسلوب 

. االستثمار الخاص بك " 

أي تكره المخاطرة؟ هل أنت مستثمر معتدل تريد حماية  –هل أنت مستثمر متحفظ 

مخاطر ترغب في تحمل أصولك مع تحقيق معدل نمو مناسب؟ أم أنك مستثمر 
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المخاطر المرتفعة وتتوقع نظير ذلك عائدا أكبر؟ وسوف يعتمد أسلوبك في االستثمار، 

ضمن أمور أخرى، على عمرك وشخصيتك واإلطار الزمني الذي تحدده للوفاء بأهدافك. 

ويساعد أسلوبك في االستثمار على تحديد االستراتيجية التي تتبعها من أجل تحقيق 

. أهدافك  

 
 

 التخطيط المالي

 

 

عزيزي المستثمر، لكي تستطيع أن تحقق أحالمك وطموحاتك المستقبلية، فأنت 

بالتأكيد في حاجة إلى التخطيط المالي الذي يساعدك على تحديد أهدافك 

. االستثمارية والوصول إليها  

: واآلن حان وقت تعلم خطوات التخطيط المالي  

المالموقفك -1في البداية ، قم بتقييم  .  

لتي اقبل أن تبدأ في االستثمار، عليك أواًل أن تحدد قدر ثرواتك المالية او كمية األموال 

تمتلكها، وبعد ذلك تقرر الجزء الذي تفضل ادخاره في صورة أموال سائلة والجزء الذي 

. تستطيع استخدامه في االستثمار لتحقيق اهدافك  



: ولتحديد موقفك المالي اتبع الخطوات التالية  

احسب كل ما تمتلكه من ثروات )مثل اموال وودائع بالبنوك، مشروعات تجارية ، 

. أو غيرها (عقارات ،معادن نفيسة ) -1  

وأي  (أحسب التزاماتك المالية )مثل قروض عقارية، قرض سيارة، ارصدة كروت ائتمان

. التزامات أخرى )-2 

 

والناتج يسمى "صافي ثرواتكاخصم االلتزامات والمصروفات من مجموع ممتلكاتك  . "-1 

في حالة ما اذا ظهرت صافي ثرواتك بالسالب أي زادت التزاماتك المالية عما تمتلكه من ثروات 

وممتلكات واموال ، فإن هذا يعني ان الوقت ليس مناسبا لالستثمار في البورصة، وعليك ان 

التزاماتك  -ي الحد من وتقليلتحاول أن تجعل ممتلكاتك تزيد عن التزاماتك او ان تعيد النظر ف

. ومصروفاتك  

 اما اذا ظهر الناتج بالموجب، أي زادت ثرواتك وممتلكاتك واموالك عن التزاماتك المالية فهذا

يعني انك قد تكون جاهزا لتحديد اهدافك االستثمارية وخططك لتحقيقها من خالل االستثمار 

. في البورصة  

النقديةقم بإعداد بيان لتدفقاتك  -2 .  

الخطوة التالية في التخطيط المالي هي ان تقوم بتحديد صافي التدفقات النقدية 

الشهرية ، أي الفارق بين ما تحصل عليه من اموال شهريا )مثل المرتب الوظيفي، او 

فوائد عن الودائع البنكية، او ارباح تجارية منتظمة من مشروع تجاري، او غيرها( وبين 

صروفات معيشة واقساط تسديد االلتزامات المالية )مثل قسط ما تنفقه شهريا من م

( .سيارة او منزل او كارت ائتمان، اوغيرها ) 

ولكي تكون في وضع يسمح لك باالستثمار في البورصة، عليك التأكد من ان تدفقاتك 

. النقدية الشهرية تزيد عن نفقاتك ومصروفاتك الشهرية  

باالستثمار في البورصة: ان الوضع االمثل هو استثمار وتذكر دائما قبل اتخاذ القرار 

 الجزء من اموالك الذي ال يقابله اية التزامات مالية أي امواال حرة واضافية زائدة عن

. التزاماتك ونفقاتك  

حدد الجزء االمثل من اموالك الجاهز لالستثمار في البورصة - 3 .  

االجل لكي تتمكن من تحقيق ما من الطبيعي ان يكون استثمارك في البورصة طويل 

ة تصبو اليه، لذا فانه من المناسب دائما ان تتأكد من ان لديك امواال سائلة تكفي لتغطي

. اشهر 6-3نفقاتك المعيشية والتزاماتك المالية لفترة قد تتراوح بين   



هذه االموال السائلة سوف تكون سندا لك والسرتك في حال ما تعرضت الى مواقف 

تياجك الى مصاريف عالجية او تعرضك لترك عملك والبحث عن عمل اخر، طارئة كاح

فتجد امواال تنفق منها في هذه الحاالت دون ان تعرض خططك االستثمارية للتغيير 

. المفاجئ الذي قد ال يكون الوقت واوضاع السوق مناسبا له  

قدية ودائما يكون من المناسب ان تعيد حساب صافي ثرواتك وصافي تدفقاتك الن

وحجم االموال السائلة لديك بصفة دورية لكي تتأكد من ان خططك واتجاهاتك 

. االستثمارية الحالية هي االمثل لتحقيق اهدافك ومقابلة احتياجاتك  

 4- حدد أهدافك المالية .

ترجع اهمية تحديدك الهدافك االستثمارية الى ضرورة معرفتك باالجابة على االسئلة 

: التالية  

معدل االدخار الذي تصبو اليه ؟ما هو   * 

هل العائد الذي تحققه من استثماراتك يكفي لتحقيق احالمك؟*   

  * هل وسيلة االستثمار واختياراتك التي تتبعها حاليا تحقق القدر الذي ترغبه

 من االمان بدرجة تكفي الن تقابل التزاماتك كلما احتجت الى اموال؟

االستثمارية سوف تساعدك على تحديد القدر الذي ترغبه فمعرفتك وفهمك الهدافك 

من معدالت نمو استثماراتك والعائد الذي تتوقع الحصول عليه وتحقيق قدر االمان الذي 

. ترتاح اليه في ضوء مخاطر االستثمار التي يمكن لك ان تتحملها  

: وأسهل طريقة لتحديد أهدافك المالية هي أن تجيب على االسئلة التالية  

 لماذا ارغب في استثمار ونمو اموالي ؟ ومتي احتاج اليها؟

فقد يكون هدفك طويل االجل كأن تشتري منزال جديدا بعد خمسة سنوات، او ترغب 

في سداد مصاريف تعليم األوالد في افضل الجامعات بعد عشرة سنوات، او تحتاج الى 

سنة  20معاش بعد اموال كثيرة لكي تنشئ مشروعا تجاريا بعد اإلحالة إلى سن ال

وقد يكون هدفك االستثماري قصير االجل كأن ترغب في شراء سيارة خالل عام او  مثال.

. ان تستكمل الجزء المتبقي من ثمن الشقة السكنية الجديدة  

وقد تكون اهدافك االستثمارية خليط من هذا او ذاك. واالجابة على هذا السؤال سوف 

تثمارها لتصل الى اهدافك ومتى تحتاج الى هذه توضح لك حجم االموال التي يلزم اس

. االموال وتسييل استثماراتك  

 



 

 

ضع برنامجك االستثماري- 5  .  

 

واآلن، بعد أن قمت بتقييم موقفك المالي وتحديد حجم ثرواتك وتدفقاتك النقدية والجزء 

فأنت االمثل من اموالك الجاهز لالستثمار في البورصة وكذلك تحديد أهدافك المالية، 

. االن جاهز لوضع برامجك االستثمارية  

وتذكر دائما ان سبل االستثمار لتحقيق اهدافك قصيرة االجل تختلف عن سبل 

. االستثمار لتحقيق اهدافك طويلة االجل  

توزيع األموال وتنويع االستثمارات - 6  .  

الذي سوف يواجهك هو في أي وسيلة او اداة استثمارية سوف  : السؤال التالي

تستثمر اموالك: أسهم أم سندات أم أذون خزانة او سندات حكومية أم وثائق صناديق 

 استثمار أم غيرها من االدوات المالية؟

ولإلجابة على هذا السؤال، فان عليك الدراسة والبحث عن االستثمارات المتاحة لك 

. رية وأداء كل منها واألخطار المتعلقة بهافي البورصة المص  

عندما تبحث عن استثمار ، فإنك تبحث عن شركة أو مؤسسة مالية معينة قامت 

. بإصدار أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى  

ومن خالل الكم الهائل من المعلومات بالسوق ووسائل اإلستعالم عن الشركات 

ل معها ، تستطيع أن تحدد الشركة التي وافضلها شركة السمسرة التي تتعام

ستستثمر بها من خالل شراء أسهمها أو سنداتها . حيث توفر لك شركة السمسرة 

دراسات حول أداء الشركات ومنتجاتها والمنافسة في السوق وخططها المستقبلية 

)معرفتك بالخطط المستقبلية للشركة واحوال القطاع الذي تنتمي اليه له اهمية كبيرة 

( النسبة لك ألن قيمة استثماراتك بها سوف تتوقف على أداء الشركة في المستقبلب ) 

وعليك اال تضع استثماراتك كلها في شركة واحدة عماًل بالمثل الشائع القديم "ال تضع 

البيض كله في سلة واحدة". وهذا صحيح تماما عندما تقرر من المستثمرين في 

اراتك على عدد من الشركات في قطاعات البورصة، فمن األفضل أن توزع استثم

ن مختلفة )غزل ونسيج ، كيماويات ، أغذية ، ادوية، اتصاالت، تكنولوجيا معلومات، ، تعدي

. ، وغيرها من القطاعات( وهو ما يسمى بتنويع االستثمارات  



إن اختيارك للشركات المستثمر بها البد وأن يعتمد على أهدافك المالية، والفترة 

لتي تريد أن تحقق هذه األهداف فيها، وأموالك المتاحة لالستثمار وعمرك و الزمنية ا

. المخاطر المتعلقة باالستثمار في كل شركة  

فعلى سبيل المثال: إذا كنت كبيرا في السن وتهدف إلى تحقيق األمان المالي لك 

بعيدًا عن تحمل مخاطر كبيرة، فإنه سيكون من األنسب لك شراء سندات حكومية او 

السندات التي تصدرها الشركات بداًل من شرائك لألسهم ألنها تضمن لك قدر اكبر من 

األمان والثبات النسبي لقيمتها السوقية وعائد تحصل عليه بصورة دورية أفضل، وهو 

 .ما قد ال يوفره لك االستثمار في األسهم

قم بتنفيذ برنامجك االستثماري - 7  .  

برنامجك االستثماري هناك عدد من االسئلة التي في سبيلنا لمناقشة سبل تنفيذ 

: يلزم االجابة عليها  

 *أي نوع من المستثمرين انت؟

  *ما هو مقدار المخاطر التي تستطيع ان تتحملها؟ وماهي تلك المخاطر؟  

  *ما هو المقصود بتنويع االستثمارات؟ وما هو الهدف منه؟  

لبدأ برنامجك االستثماري يتأثر عزيزي المستثمر: ال يمكن القول ان أفضل وقت 

بمرحلتك العمرية. فإن كنت شابًا ، فإن بدء البرنامج في هذه المرحلة سوف يتيح لك 

. وقت كاف لتجعل استثماراتك تنمو وتصل الى ما تصبو اليه  

وان كنت في منتصف العمر، فإنه مازال أمامك الوقت لتحقيق أهدافك المالية. وإن كنت 

 يجب عليك ان تظن او تضع في ذهنك انك قد تأخرت في البدء كبيرًا في السن فال

باالستثمار في البورصة او انك قد فقدت فرصة االستثمار في البورصة واصبح 

 االستثمار فيها حلم يستحيل تحقيقه او لن يأتي بمنافع تعود عليك. فقط تذكر " أن تبدأ

ثمار على االطالق وعدم تحقيق االستثمار متأخرًا بالتـأكيد أفضل بكثير من عدم االست

. أي من احالمك واهدافك المستقبلية " 

وبغض النظر عن اية مرحلة عمرية تنتمي اليها، احرص على أن تبدأ بداية صحيحة 

وناجحة، واختر الشركات التي يعرف عنها حسن األداء وتحقيق األرباح . وال تحاول أن 

. ففي البداية ، استمع الى ما تغرق نفسك بدراسة كل المعلومات عن كل الشركات

يقدمه السمسار اليك من معلومات وبيانات عن الشركة ثم استخدم المنطق وحاول أن 

تشتري عندما تكون األسعار منخفضة واقل من قيمتها الحقيقية . وال تجعل الطمع 

يغلبك، فال ترفض أن تبيع األسهم بسعر جيد طمعًا في أن يرتفع السعر أكثر واكثر، فقد 

. ينخفض السعر فجأة بعد هذا االرتفاع  



وتجنب اتخاذ أي قرارات بناء على الشائعات في السوق فإن كثيرًا من هذه الشائعات 

. يروجها بعض أصحاب المصالح لتحقيق مكاسب لهم على حسابك  

 8- راقب استثماراتك .

الشركات التي منذ أول يوم تبدأ فيه استثمار اموالك في البورصة، عليك أن تتابع اداء 

استثمرت فيما تصدره من اوراق مالية واسعارها في البورصة والتقارير والقوائم 

المالية التي تصدرها واخبارها وخططها المستقبلية وكذلك االداء االقتصادي للقطاع 

الذي تنتمي اليه. كل ذلك بغرض تحديد ما اذا كان اداء هذا االستثمار يتسق مع خطتك 

ققها لك ام انه من االفضل النظر في تغيير هذا االستثمار الى شركة االستثمارية ويح

. اخرى او اداة استثمارية اخرى  

وتذكر دائما اننا جميعا نعيش في عالم متغير ال يوجد فيه ثوابت ابدية. فمثال: إذا 

اشتريت أسهم لشركة ما ألنها حققت أرباحا جيدة في العام الماضي، فضع في 

شركة في المستقبل قد تتعرض لظروف منافسة قوية قد تجعلها ال اعتبارك ان هذه ال

تحقق ذات الربح بل ويمكن ان تحقق خسائر قد تؤدي إلى انخفاض سعر سهمها في 

. البورصة  

وقد يظل الحال الجيد الداء الشركة في الوقت الذي تتغير فيه قوانين الدولة أو في 

التأثير على أسعار أسهم وباقي بعض الظروف االقتصادية المحيطة قد تؤدي إلى 

. األدوات المالية  

ونتيجة لذلك فنحن ننصحك بأن تراقب دائمًا حركة السوق وأداء استثماراتك حتى 

. تستطيع أن تكيف قراراتك االستثمارية لتتالءم مع أهدافك المالية  

ويمكنك فعل ذلك من خالل شركة السمسرة التي تتعامل معها والتي يجب عليها ان 

تمدك بتقارير فنية ومالية بها من البيانات والمعلومات التي تساعدك على زيادة 

. معرفتك االستثمارية وتسهل لك اتخاذ قراراتك االستثمارية  

  عدل خططك االستثمارية عند الضرورة* 

أيضًا، راجع بشكل دوري محتويات محفظتك االستثمارية وكذا موقفك المالي ألن 

ك لزم التغيير في خطتك أو أهدافك المالية . مثاًل إذا زادت قدرتالتغير فيهما قد يست

المالية وبالتالي المبلغ المتاح لالستثمار فإن هذا سوف يستلزم منك اعادة النظر 

. في أهدافك االستثمارية إلى األفضل والتوسع فيها  

 تقييم األداء *  

. قم دائمًا بتقييم أداء محفظة استثماراتك   

وجدت أن سهم شركة من الشركات التي تستثمر فيها تحقق أرباحًا مثاًل إذا 

كبيرة، قد تجد أنه من األفضل أن تزيد من استثمارك في هذه الشركة عن طريق 

شراء المزيد من أسهمها. وإذا وجدت شركة أخرى تحقق خسائر أو أرباح أقل من 



طريق بيع المتوقع فقد تجد أنه من األفضل أن تخفض من استثمارك فيها عن 

. أسهم الشركة  

نصيحة هامة : عند تقييم االستثمارات في سهم معين، فإنك ال يجب أن تأخذ فقط في 

االعتبار األرباح الذي يحققها السهم )توزيعات الكوبونات التي تحصل عليها( بل أيضًا 

البد عليك وأن تأخذ في االعتبار التغير في سعر السهم صعودًا وهبوطًا وهو ما يسمى 

. بالربح أو الخسارة الرأسمالية  

إذن تقييمك لالستثمار البد وأن يكون على أساس اجمالي المنفعة التي ستعود عليك وهو توزيعات االرباح باإلضافة إلى الربح 

. الرأسمالي  

سعر السهم مثال : إذا اشتريت سهم بعشرة جنيهات وفي نهاية العام حصلت على توزيع كوبون قيمته جنيهاً واحداً كما أن 

. جنيه12ارتفع وأصبح   

 فإن الربح اإلجمالي = الكوبون الموزع + الربح الرأسمالي
3 = 1 + 2 

100×  10/  3% ربح من استثمارك في هذا السهم ) 30وبهذا فإنك حققت   ) 
: وبالنظر الى سبل مراقبة وتقييم أداء أسهمك المشتراة في شركة، عليك متابعة ما يلي  

ة للشركةاألرباح المتوقع  

 نمو الشركة التوسع في انشطتها التوزيعات المتوقعة لالرباح

كما يجب عليك االطالع على أية أخبار تخص الشركة وما يصدر عنها من تقارير وقوائم مالية سنوية وربع سنوية وكذلك 

مور والقرارات التي تثار تقارير مراقب الحسابات عنها، كما يجب عليك حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة ومناقشة األ

. في هذا االجتماع  

 مراقبة صناديق االستثمار
إذا اخترت أن تستثمر عن طريق شراء وثائق صناديق االستثمار، فعليك أن تتابع أداء الصندوق مع األهداف االستثمارية 

. ير استثمار الصندوقالمنصوص عليها في نشرة اكتتاب الصندوق. ومن حقك أن تطلب المعلومات التي تريدها من مد  

هل حققت الهدف الذي كنت تخطط له؟ - 9 .  

احرص بصورة دورية على أن تحسب الربح والمنفعة التي حققتها من استثماراتك في 
فترة معينة وقارن هذا الربح مع الربح الذي كنت تهدف إلى تحقيقه في خطتك 

. االستثمارية  

يفوق ما كنت تصبو الى تحقيقه ، فهنيئًا لك فإذا وجدت أنه ما حققته من ربح يعادل او 
فقد استطعت تحقيق ما كنت تهدف له وهذا دليل على أن خطتك االستثمارية قد كانت 

. مناسبة لك من كل جوانبها خالل تلك الفترة  

أما إذا وجدت أن الربح المحقق أقل من الربح الذي كنت تخطط له فإن خطتك 
أن أهدافك المالية أو موقفك المالي في حاجة إلى االستثمارية تحتاج إلى تعديل أو 

. إعادة نظر  

 

 



 أنت والمخاطر والعائد من االستثمار في البورصة •

هناك مفهوم رئيسي البد وأن يكون عالقًا في ذهنك طوال الوقت وهو " كلما أردت 
. أرباح أكثر من االستثمار في البورصة، كلما تعرضت لمخاطر استثمارية أكبر " 

عندما تقوم ببيع أو شراء أسهم أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى فإنك معرض 
. لمخاطر استثمارية . ودرجة المخاطر هذه تختلف من أداة مالية ألخرى  

مثاًل فإن األدوات المالية التي تتوقع منها ربحًا عاليًا )مثل األسهم النشطة( تحتوي 
. على درجة كبيرة من المخاطر  

توقع أن سعر السهم قد يرتفع كثيرًا )وهذا يعني تحقيق الربح بالنسبة بمعنى أنك ت
لك( ولكن قد يحدث أن ينخفض السعر كثيرًا ) وهذه هي المخاطر التي قد تسبب 

 (انخفاض حجم أموالك واستثماراتك

أما األدوات المالية التي تتوقع منها ربحًا او عائدا قلياًل )السندات الحكومية مثال( فإنها 
( .توي على درجة اقل من المخاطر )ألنها مضمونة من الحكومة المصريةتح  

واآلن اسأل نفسك : ما هو الربح الذي تريد تحقيقه والمخاطر التي تستطيع أن 
 تواجهها؟

 أنت الوحيد الذي يستطيع اإلجابة على هذا السؤال .

تتحمل خسارة جزء  إذا كنت تريد ربحًا كبيرًا ونمو استثماراتك بصورة كبيرة وتستطيع أن
ً. من األموال المستثمرة . فاشتري في األسهم النشطة مثال  

أما إذا كنت تريد ربحًا قلياًل ونمو ابطء في االستثمارات ألنك ال تستطيع أن تتحمل ضياع 
جزء من أموالك المستثمرة . فاشتري واستثمر في السندات الحكومية وسندات 

مثاًلالشركات ووثائق صناديق االستثمار   
 

 أي نوع من المستثمرين انت؟
 

: هناك ثالثة أنواع من المستثمرين  

 

هو المستثمر الذي ال يرغب في تحمل مخاطر كبيرة ويرضى بتحقيق   : المستثمر المحافظ

المستثمر المخاطر مكاسب وأرباح قليلة هو المستثمر الذي يرغب في تحمل درجة  :
ومكاسب كثيرةكبيرة من المخاطر في سبيل تحقيق أرباح   

هو المستثمر الذي يرغب في تحمل قدر متوسط من المخاطر في  :المستثمر المعتدل
. سبيل تحقيق قدر متوسط من األرباح والمكاسب  

ولكي تعلم أي نوع من المستثمرين أنت تستطيع أن تختبر نفسك باستخدام اختبار  :
 بسيط . فقط اجب على السؤال التالي

في استثمار ذو عائد كبير ولكن تحيطه درجة عالية من مخاطر تخيل انك وضعت أموالك 
 االستثمار، هل تستطيع أن تسترخي وتنام نومًا عميقًا؟

 

. إذا كانت إجابتك "نعم": إذن فأنت مستثمر مخاطر  

 إذا كانت إجابتك "ال" : فأنت مستثمر محافظ  .

. إذا كانت اإلجابة "إلى حد ما" : فأنت مستثمر معتدل  
 



السؤال االهم ويتبقى :  

 ما هي أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها عند االستثمار؟

هذا النوع من المخاطر يتواجد في كل أنواع االستثمار وهو :  اطر األساسةخأوال الم

الخطر المتعلق بالشئون الداخلية بالشركة وكيفية إدارتها ومواجهة المنافسة. وأفضل 
طريق التنويع بمعنى االستثمار في شركات كثيرة طريقة لتقليل هذه المخاطر هي عن 

. بداًل من شركة واحدة "ال تضع البيض كله في سلة واحد  

من المخاطر هي مخاطر السوق ، هذا النوع من المخاطر : ثانيا مخاطر السوق 

يتعلق بمدى تأثير الظروف االقتصادية على أداء الشركة مثل التضخم ، البطالة وغيرها 
سياسية واجتماعية. على سبيل المثال إذا أصدرت الدولة قرارًا بوقف من ظروف 

مشروعات المقاوالت واإلنشاءات فإن هذا مثال يمثل خطرًا على شركة تنتج االسمنت 
. أو حديد التسليح  

وتؤثر هذه المخاطر على سوق السندات بصورة : ثالثا متخاطر السندات واألسهم 

ماكبر من تأثيرها على سوق األسه  
فمثاًل : بالنسبة لسوق السندات: إذا ارتفعت أسعار الفائدة في السوق فإن السندات 
الجديدة التي تصدر بسعر الفائدة الجديد تصبح اكثر اغراءا للمستثمرين الراغبين في 
استثمار اموالهم في سوق السندات وبالتالي تنخفض أسعار السندات القائمة ذات 

ب عليها بسبب انخفاض العائد عليها مقارنة بالسندات سعر الفائدة االقل لضعف الطل
 .التي تصدر بسعر الفائدة الجديد

اما بالنسبة لسوق االسهم: إذا ارتفعت سعر الفائدة على الودائع بالبنوك . فإن 
المستثمرين سوف يقومون ببيع أسهمهم وإيداع أموالهم كودائع للبنوك وهذا بالطبع 

المعروضة للبيع من االسهم عن الكميات المطلوب سوف يؤدي إلى زيادة الكميات 
. شرائها ما يؤدي الى انخفاض األسعار في سوق األسهم  

قد يحدث تضخم في سوق ما من األسواق مثل سوق السيارات . : رابعا مخاطر التضخم 

في هذه الحالة فإن المستثمرين يجدون أن معدل ارتفاع أسعار السيارات أعلى من معدل 
أسهمهم في هذه الحالة فإن المستثمرون يبيعون أسهمهم ويشترون السيارات ارتفاع 

. ليستفيدوا من ارتفاع أسعارها. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض فى أسعار األسهم  

وهو تلك المخاطر التي ترتبط بعدم قدرة المستثمر بيع : خامسا مخاطر السيولة 

وقت احتياجك الى اموال نتيجة  أسهمه أو سنداته وتحويلها إلى سيولة نقدية في
. لعدم وجود طلب عليه  

 تنويع االستثمارات من أجل مزيد من األمان

يقصد بتنويع االستثمارات توزيع أموالك على عدد من ادوات وقنوات االستثمار بداًل من 
استثمارها كلها في مجال او شركة واحدة عماًل بالمثل القائل "ال تضع البيض كله في 

واحدة"، فأنت اذا وضعت أموالك كلها في اسهم شركة واحدة وحدث ان انخفض سلة 
. سعر هذا السهم في البورصة فإن هذا يعني ان قيمة استثماراتك سوف تنخفض  



وسياسة التنويع تعتمد على توزيع االستثمارات على مجموعة مختلفة من األدوات 
وكذلك أيضًا التنويع بداخل كل  المالية كاالسهم والسندات وثائق صناديق االستثمار.

مجموعة، فمثاًل يمكن التنويع بداخل مجموعة األسهم بحيث يتم توزيع االموال 
المستثمرة من خالل شراء أسهم من مختلف القطاعات االقتصادية ومختلف الصناعات. 
ولتحقيق أقصى فائدة من التنويع ، البد أن يتم الجمع بين األسهم ذات درجة المخاطر 

. الية واألسهم ذات المخاطر القليلةالع  

 وقد تسأل نفسك عزيزي المستثمر، ما هي فائدة التنويع؟

وإلجابة على هذا التساؤل بسيطة للغايًة: تخيل انك تستثمر أموالك في عدد من 
أسهم الشركات المختلفة، وانخفض سعر احد هذه األسهم في حين انه في نفس 

نتيجة لهذا االرتفاع تعويضك عن انخفاض قيمة الوقت ارتفع سعر سهم أخر، فيكون 
. استثماراتك بسبب انخفاض سعر السهم األول  

وتأكد أنك إذا أجدت سياسة تنويع استثماراتك فإنك سوف تستطيع تقليل مقدار 
المخاطر التي تتعرض لها وبالتالي تزيد احتماالت تعويض أية خسائر في اوراق مالية 

. مالية اخرى ما بالمكسب المحقق في اوراق  

وبالرغم من النصح بتنويع استثماراتك فنحن أيضًا نحذرك من التنويع اكثر من الالزم 
. لدرجة يصعب معها مراقبة أداء كل هذه االستثمارات  

 
 

 أنواع األوراق المالية

هناك نوعان رئيسيان من األوراق المالية التى تباع وتشترى فى سوق األوراق المالية 
 المصري وهما:

 :ي تمثل حصة ملكية فى الشركة.وه األسهم 
 :وهي تمثل اوراق مديونية على الشركات وتدر عائدًا منتظمًا  السندات

 للمستثمرين بها حتى مواعيد استحقاقها.

عزيزي المستثمر، دعنا نستعرض سويا كل نوع من هذه األوراق 
 بمزيد من التفصيل.

 

 أواًل: األسهم

 ما هى األسهم؟ وما أنواعها؟

يعد السهم وثيقة ملكية لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم. وتحقق األسهم أعلى عائد 
 على المدى الطويل، السيما إذا كان الهدف من االستثمار هو تحقيق النمو.



 

 ولكن ما هى أنواع األسهم؟

هناك تصنيفات عديدة لألسهم وألنواعها من حيث مقابل الوفاء، حيث توجد أسهم نقدية 
وأخرى عينية، ومن حيث اسمية السهم فهناك أسهم اسمية يسجل اسم صاحبها 
على صك السهم، أو أسهم لحاملها ال يكتب اسم صاحبها على صك السهم وتنتقل 

. ملكيتها بمجرد التداول بين األفراد  

. وتنقسم األسهم بصفة عامة إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة  

ن الحقوق، مثل ملكية تمنح لصاحبها مجموعة مهى مستند :  واألسهم العادية

حق تحويل الملكية لشخص آخر، وحق فى الحصول على األرباح التى توزعها الشركة، 
وحق االطالع على دفاتر الشركة، وأيضًا حق األولوية فى االكتتاب عند زيادة رأسمال 

أصول  الشركة، وحق التصويت وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية، وحق اقتسام
. الشركة عند التصفية، وحق الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة  

 

فكما هو واضح من اسمها تمنح لحاملها حقوق إضافية ال :  أما األسهم الممتازة

يتمتع بها صاحب السهم العادى، وقد تجتمع هذه الحقوق أو بعض منها فى بعض 
الممتازة يحصل أصحابها على األسهم الممتازة أو تختلف من نوعية ألخرى، واألسهم 

أسبقية عن حملة األسهم العادية فى الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أنهم 
يتمتعون بأولوية فى الحصول على ناتج تصفية الشركة قبل حملة األسهم العادية وبعد 

. حملة السندات  

األحوال يت. فبالرغم من أنه فى معظم من حيث حق التصو : وهناك أسهم ممتازة

ليس لألسهم الممتازة حق التصويت فى الجمعيات العمومية، إال أن بعض اإلصدارات 
منها قد تخول لحاملها الحق فى حضور الجمعيات العمومية وانتخاب أعضاء مجلس 

. إدارة  

 

 

 

 



 وما هي مزايا ومخاطر االستثمار فى األسهم؟

 

الطويل، ال سيما إذا كان الهدف تعتبر األسهم أفضل أداة مالية لالستثمار على المدى 
من االستثمار هو تحقيق النمو. وعندما يشترى المستثمر سهمًا فهو بذلك يصبح مالكًا 
 لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم ويحقق ملكية السهم مزايا لصاحبه من خالل

 

نمو  زيادة حصته من ملكية الشركة بما تمثله قيمة األسهم التى يمتلكها مع زيادة* 
مباشرة سعر السهم الذى سيرتفع محققًا أرباحًا  . الشركة، وهذا ما يعكسه بصورة

. رأسمالية  * 

. الحصول على توزيعات من أرباح الشركة  * 

واالستثمار فى األسهم ال * 
يخلو من المخاطر. ومن أمثلة 
 مخاطر االستثمار فى األسهم

: 

. مخاطر تقلب أرباح الشركة * 

. السهممخاطر انخفاض سعر  * 

. مخاطر عدم سيولة السهم، وهو ما يعنى انخفاض الطلب على شرائه  
 
 

 ثانيًا: السندات

 

 

؟ما هى السندات؟ وما أنواعها  

 

 

تمثل السندات دينًا على الجهة المصدرة لها سواء ، وعندما يشترى مستثمر ما سندًا، 

الجهة فى مقابل فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه 



عند حلول الموعد المحدد  –أى مبلغ القرض األصلى  –موافقتها على رد هذا المبلغ 

لالستحقاق، إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد فى مواعيد ثابتة كل ثالثة، أو ستة 

أشهر، أو سنة. وهذا العائد نظير استخدام الجهة المصدرة ألموال المستثمر فى 

. السند وحتى تاريخ االستحقاقالسند، خالل حياة   

: وهناك أنواع عديدة للسندات يمكن ايجازها فيما يلى  

 من حيث فترة االستحقاق 

 هناك سندات قصيرة األجل أقل من خمس سنوات .

. سنوات 10إلى  5وسندات متوسطة األجل من   

.سنوات 10وسندات طويلة األجل أكثر من   

  االستحقاقمن حيث القابلية لالسترداد قبل موعد  

يوجد نوعان من السندات: سندات قابلة لالسترداد قبل موعد االستحقاق، أى التى 
ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة االسمية للسند قبل 

تاريخ االستحقاق، وسندات غير قابلة لالسترداد، وهى التى ال تنص شروط إصدارها 
استرداد، أو دفع القيمة االسمية للسند قبل تاريخ على حق الشركة المصدرة فى 

. االستحقاق  

 من حيث القابلية للتحول لألسهم 

فى بعض الحاالت يكون السند قابال للتحول ألسهم عادية، إذا ما نص على ذلك فى 
. عقد اإلصدار وموافقة حاملها على ذلك  

 من حيث العائد 

فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد  توجد أنواع مختلفة من السندات من حيث العائد،
فيها معدل العائد الذى يحتسب الكوبون على أساسه. وسندات ذات عائد متغير يتم 

. فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة  

أيضا هناك السندات صفرية الكوبون التى ال تدر دخاًل، وبداًل من ذلك يتم طرحها بسعر 
االسمية، وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند منخفض أقل بكثير من قيمتها 

القيمة االسمية الكاملة به. والفرق بين السعر المنخفض الذى يتم بيع السند به وبين 
قيمته االسمية، يساوى المدفوعات المنتظمة التى تكون قد استحقت لحامل السند 

. خالل حياته  

 

 



 من حيث الضمان 

يث يتم رهن أصول بعينها لهذا اإلصدار من توجد سندات مضمونة بضمان عينى، ح
السندات ويكون لحملة السندات األولوية فى استرداد قيمة السندات الخاصة بهم من 

حصيلة بيع هذه األصول عند التصفية قبل غيرهم من الدائنين. أما السندات غير 
المضمونة بضمان محدد، فهى السندات التى تكون أصول الشركة ضامنة لسدادها 

. ون أن يتم رهن أى أصل كضمان لهذه السنداتد  

 ما هى مزايا السندات؟ وما هى عيوبها؟

هناك العديد من المزايا المتعلقة باالستثمار فى السندات سواء للمستثمر الفرد، أو 
لالقتصاد القومى، أو للشركة المصدرة لها. حيث تعتبر السندات أحد مصادر التمويل 

أنها تعد من مصادر التمويل منخفضة التكلفة بالنسبة للشركات، المالئمة للحكومة، كما 
وتعطى للشركة المصدرة ميزة ضريبية حيث يخصم عائد السندات من الوعاء الضريبى 
للشركة، وأيضًا ال تؤدى السندات لفقدان المساهمين الحاليين السيطرة على إدارة 

. معية العموميةالشركة، ألن حملة السندات ليس لهم حق التصويت فى الج  

ومن حيث المزايا للمستثمر، نجد أن السندات أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن 
ألصحاب السندات األولوية على حملة األسهم عند اقتسام أصول الشركة فى حالة 

. التصفية  

كذلك لحامل السند حق طلب إشهار إفالس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء 
بمتطلبات خدمة السند. كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات 

. ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية  

ولكن فى المقابل هناك مخاطر تواجه حملة السندات، ولعل الخطر الرئيسى يتمثل 
أو رد المبلغ األصلى فى عدم قدرة الشركة المصدرة للسند على دفع العوائد بانتظام، 

. عند االستحقاق  

ولكى يمكن تحديد إجمالى مستوى المخاطر المتعلقة بإصدار ما من إصدارات 
السندات، على المستثمر متابعة ومعرفة درجة التصنيف االئتمانى للسند المطلوب 
شراؤه. ولهذا السبب ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كل من يصدر سندًا بضرورة 

لحصول على حد أدنى من التصنيف االئتمانى من إحدى وكاالت التصنيف االئتمانى ا
. المعتمدة  

 

 

 

 

 



 االستثمار المناسب لك

 

 

 

لكل إنسان طابع شخصى مميز وخاص. كأن يكون اجتماعيًا أو انطوائيًا أو أن يتسم 
أيضا على بالتفكير قبل اتخاذ القرارات أو أن يكون متسرعًا فى اتخاذها. ويسري ذلك 

سلوك اإلنسان فيما يتعلق باستثماره ألمواله. فالمستثمرون لديهم أساليبهم الخاصة 
في االستثمار: فالبعض يرغب فى مواجهة مخاطر عالية بطبيعتهم ويستثمرون مبالغ 
كبيرة في االستثمارات التي تتسم بالمضاربة. ويفضل البعض اآلخر تحقيق السالمة 

إيداعها بالبنوك حتى إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى تضاؤل  واألمان لألموال عن طريق
. القوة الشرائية الفعلية ألموالهم تدريجيا بسبب معدالت التضخم المرتفعة  

ويندرج معظم الناس ضمن الفئة الوسط ما بين هذين ويرغب هؤالء في قبول بعض 
نظير  المخاطر، مع توقع الحصول على عائدات أكبر من تلك التى يحصلون عليها

إيداعهم أموالهم بالبنوك. وبالنسبة لك فإن حجم المخاطرة التي ترغب في االضطالع 
. بها سوف تحدد أسلوبك في االستثمار  

 

 أسلوبك في االستثمار

ينشأ أسلوبك في االستثمار عن مجموعة متنوعة من العوامل، من بينها: عمرك 
المثال، إذا كنت توشك  وشخصيتك وخبراتك الشخصية وظروفك المالية. فعلى سبيل

على التقاعد أو كنت تعاني من مسئوليات مالية ضخمة أو تأثرت بتقلبات اقتصادية 
ملموسة، فمن األرجح أن تكون من المستثمرين ممن ال يرغبون فى تحمل مخاطر 

. كبيرة أى من المستثمرين المتحفظين  

تتحمل مسئوليات ومن ناحية أخرى، إذا كنت صغيرا في السن وتحظى بدخل مرتفع و
 مالية قليلة ولم تواجه الكثير من المتاعب االقتصادية على مدار حياتك، فقد يكون عندك

. الرغبة فى تحمل المزيد من المخاطرة مقابل الحصول على عائد أكبر  



ورغم وجود عدد كبير ومتنوع من أساليب االستثمار يماثل أنماط المستثمرين، إال أن 
قريبا ضمن واحدة من أربعة فئات عريضة: المتحفظ والمعتدل معظم الناس يندرجون ت

. والمخاطر والمعاكس  

 المستثمر المتحفظ

يشعر المستثمرون المتحفظون بصفة عامة أن أولويتهم األولى هي حماية ما يمتلكون 

من أموال وثروات. ويطلق على هذا التوجه، بصفة عامة، المحافظة على رأس المال. 

وخاصة المخاطرة بفقدان أي من األصول  –المستثمرون تجنب المخاطرة ويريد هؤالء 

. تى إذا كان ذلك يعني ضرورة أن يرتضي عائدا متواضعا للغايةح –واألموال المدخرة   

ويخصص المستثمرون المتحفظون معظم محافظهم للسندات مثل أذون الخزانة أو 

اإليداع وحسابات االدخار. وعادة السندات المحلية ذات العائد المرتفع أو في شهادات 

ما يرفضون االستثمار في األسهم، التي قد تنخفض قيمتها، وخاصة على المدى 

القصير. وحينما يخاطر المستثمرون المتحفظون بشراء األسهم، غالبا ما ينزعون إلى 

اختيار األوراق المالية من الدرجة األولى أو أسهم الشركات الضخمة والتي تكون 

ى العائد، نظرا ألنها تنزع إلى تغيير القيمة بصورة أبطأ من أنماط األسهم األخر معلومة

وتوزع األرباح في بعض األحيان. وعادة ما يضطر المستثمر المتحفظ إلى أن يرتضي 

النمو المتواضع في االستثمارات، مما قد يزيد من صعوبة تحقيق األهداف طويلة 

. ي لإلنفاق الشخصى بعد التقاعداألجل، مثل الحصول على العائد الكاف  

ولكن في بعض المواقف، قد يكون التوجه االستثماري المتحفظ مالئما. فعلى سبيل 

المثال، إذا كان لديك مسئوليات مالية كبرى، مثل استثمار مبالغ مالية كبيرة في 

شركتك الخاصة أو كنت مسئوال عن رعاية أحد األقارب المرضى أو المسنين، قد يكون 

المناسب أن تضطلع بمخاطر أقل ضمن محفظة استثماراتك. وإذا كنت متقاعدا أو  من

تتوقع التقاعد في المستقبل القريب، قد يكون من غير المالئم أن تخاطر بالكثير من 

أموالك في األوراق المالية التى تتغير قيمتها فى المدى القصير بمعدالت سريعة، مثل 

حينما ال يكون لديك وقت كافي تستعيد خالله  األسهم، في هذه المرحلة السنية

. محفظتك قيمتها إذا حدث انخفاض فى أسعار تلك األسهم  

 المستثمر المعتدل

يتسم المستثمر المعتدل برغبته فى زيادة قيمة محفظة استثماراته مع حماية أصوله 

ير من مخاطر الخسائر الفادحة. وعادة ما يلجأ لتحقيق ذلك من خالل تخصيص جزء كب

. من محفظته لتحقيق عائد منتظم والحفاظ على األصول  

فعلى سبيل المثال، قد يستخدم المستثمر المعتدل نموذج تخصيص يتضمن أسهما 

%. وبينما ينزع 10% ومبالغ نقدية تمثل 30% من المحفظة وسندات تمثل 60تمثل 

األداء العالى من المستثمر المعتدل إلى تفضيل االستثمار فى األوراق المالية ذات 

أسهم الشركات الضخمة، قد يرغب في استثمار جزء متواضع من أصوله في األوراق 



بتقلبات األسعار بصفة  مثل أسهم الشركات التى تتميز –المالية ذات المخاطر األعلى 

سريعة ودورية )مثل أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات أو االتصاالت( ، ووثائق صناديق 

. من أجل زيادة إمكانية تحقيق عائدات أعلى –ت العائد العالي االستثمار ذا  

فإذا لم تكن مغامرا بطبيعتك، قد يكون أسلوب االستثمار المعتدل مالئما لك في ظل أي 

. ظروف أو موقف مالي  

 المستثمر المخاطر

يركز المستثمر المخاطر على االستثمارات التي يمكن أن تحقق نموا كبيرا. ويرغب في 

. المخاطرة بفقدان جزء من أصوله، نظير توقع احتمال تحقيق عائدات أكبر تحمل  

% من محفظة استثماراته 95% إلى 75يمكن أن يخصص المستثمر المخاطر ما بين 

لألسهم الفردية ووثائق صناديق االستثمار. وبينما يمكن أن تمثل أسهم ووثائق 

س محفظة استثمارات صناديق االستثمار في الشركات الصغيرة والضخمة أسا

المستثمر المخاطر، إال أنه يحتفظ بجزء كبير من تلك االستثمارات في صورة أسهم 

. تتسم بالمضاربة  

وحيث أن المستثمر المخاطر يركز على النمو، عادة ما يكون أقل اهتماما باالحتفاظ 

 قفا معتدالباألوراق المالية ذات العوائد العالية ، مثل السندات. ومع ذلك، قد يتخذ مو

. فيما يتعلق بالسندات من أجل خفض تقلبات محفظة استثماراته  

وال يتالءم أسلوب االستثمار المخاطر مع األشخاص الذين يفتقرون إلى الشجاعة فى 

اتخاذ القرارات والقدرة على تحمل تقلبات أسعار األوراق المالية بالتأكيد. ويتالءم 

 15فاق االستثمار طويلة األجل التي تزيد عن بالصورة المثلى مع المستثمرين ذوي آ

عاما، والذين يرغبون في االلتزام ألجل طويل باألسهم التي يقومون بشرائها. ومع ذلك، 

فقد أوضح التاريخ أن توجه االستثمار المخاطر، حينما يقترن بمحفظة استثمارات 

افظة طويلة األجل متنوعة والصبر على االلتزام باستراتيجية استثمارات الشراء والمح

من خالل حاالت تدهور األسواق الحتمية، يمكن أن يكون أكثر ربحية على المدى 

. الطويل  

 االستثمار المعاكس

المستثمر المعاكس هو المستثمر السلبي في عالم االستثمار، الذي يتشكك دائما 

المستحبة في الحكمة التقليدية. ويقوم المستثمر المعاكس بشراء االستثمارات غير 

لدى المستثمرين اآلخرين أو لدى السوق بصفة عامة، ويتجنب، على النقيض من ذلك، 

. االستثمارات التي تحظى بالشعبية في الوقت الحالي  

ورغم أن هذا التوجه يبدو مناقضا دائما، إال أن هناك وجهة نظر يتبناها المستثمر 

هم التي يتم تقديرها في المعاكس: تتمثل فلسفة المستثمر المعاكس في أن األس



الوقت الحالي بأقل من قيمتها الحقيقية من قبل السوق قد تستعيد قوتها في مرحلة 

. ما  

ولنجاح هذا التوجه، البد أن يكون لديك الرغبة في التمسك برأيك حتى إذا ازدادت 

زمنية األمور سوءا قبل أن تأخذ فى التحسن، أو إذا ما استعادت األسهم قوتها بعد فترة 

ر طويلة. ونظرا ألن هذا التوجه يعد أكثر خطورة من أساليب االستثمار األخرى، وألن األم

يستلزم الخبرات المكثفة والبحوث الشاملة لتحديد والتعرف على الشركات التي يتم 

تقدير أسهمها بأقل من قيمتها الحقيقية، ينصح معظم الخبراء بتطبيق أسلوب 

. ء ضئيل فقط من محفظة استثماراتكاالستثمار المعاكس على جز  

 
 

لالستثمار في البورصة رقط  

 

 

لكي تصبح مستثمرا فعاال، تحتاج إلى خطة ترشدك خالل اختيارك لالستثمارات 

وأسلوبك في الشراء والمدة الزمنية التي تحتفظ خاللها باالستثمارات ضمن محفظتك 

 ذلك اسم استراتيجية االستثمارالخاصة والموعد الذي يتعين البيع خالله. ويطلق على 

. 

وبدون استراتيجية واضحة من األرجح أن تستثمر أموالك بصورة عشوائية بدون إدراك 

لكيفية تضافر استثماراتك معا من أجل تحقيق العائد الذي تريده، بينما تساعدك 

د استراتيجية االستثمار في الحد من المخاطر التي تواجهها. وباإلضافة إلى ذلك، يعتم

معظم النجاح طويل األجل ألي محفظة استثمارات على أسلوب تخصيص أصولها أو 

. توزيعها بين مجموعة من سبل وأدوات االستثمار  

من حسن الحظ أنك ال تحتاج إلى اختراع استراتيجية استثمار خاصة بك. فقد قام 

لشراء المستثمرون اآلخرون، على مدار السنين، بتطوير أساليب فعالة لالختيار وا



والبيع. وبمجرد أن تفهم كيفية عمل هذه األساليب، يمكنك اختيار األساليب األكثر 

. مالءمة وتكييفها بالصورة التي تتالءم مع أسلوبك الخاص في االستثمار  

ويضع خبراء ومستشارو االستثمار فى شركات إدارة المحافظ ، في المعتاد، 

مات التي يقدمونها. ويمكن أن يوضح استراتيجية االستثمار في صدارة قائمة الخد

مستشارك الخاص كيفية عمل استراتيجيات االستثمار المختلفة وتلك االستراتيجيات 

. األكثر فائدة لك  

 خطة استثمارية قصيرة األجل

يغالبا ما يكون للقرارات االستراتيجية تبعات طويلة األجل. ويعطي أداء أسواف المال 

لالستثمارات في األسهم على االستثمارات فى السندات واألدوات عبر تاريخه أفضلية 

االستثمارية األخرى فى األجل الطويل، وبالمثل، يساعد التنوع في إحدى فئات األصول 

على حمايتك من المخاطر غير المتوقعة، مثل مخاطر سوء قرارات اإلدارة التي يمكن 

. أن تؤدي إلى انخفاض قيمة االستثمارات  

، تكون بعض القرارات قصيرة األجل قرارات استراتيجية أيضا. ويوجد العديد من ومع ذلك

التوجهات االستثمارية قصيرة األجل التي يمكنك استخدامها من أجل زيادة أرباحك، إال 

أنها تزيد أيضا من مخاطر تكبد الخسائر. وتتضمن تلك التوجهات بيع األوراق المالية 

وجميعها تعتمد على تقييمك  –لتداول في ذات الجلسة المقترضة والشراء الهامشي وا

. لما قد يحدث بأسواق األوراق المالية خالل األيام أو األسابيع القليلة الماضية  

 

 

 

الهامشيالشراء  

 

حينما تقوم بالشراء الهامشي، فإنك تفتح حسابا خاصًا مع شركة السمسرة المرخص 

بمزاولة نشاط الشراء الهامشى. وحينما تقوم لها من الهيئة العامة للرقابة المالية 

بشراء أسهم جديدة من خالل هذا الحساب، يمكنك توفير جزء من المبلغ واقتراض 

مسرة الخاصة بك. ويطلق على المبلغ الذي من شركة الس -% 50حتى  –الباقي 

.تقترضه قرض هامشي وتسدد الفائدة المستحقة عليه  

ة، تقوم ببيعها وسداد القرض الهامشي والحصول وإذا ما ارتفع سعر أسهمك الجديد

على الباقي، بعد خصم رسوم شركة السمسرة وفائدة القرض. وحينما تنجح 

االستراتيجية، يمكن أن يكون العائد أكبر بكثير مما كان سيصل إليه إذا كنت قد سددت 



رؤوس  التكلفة بالكامل من أموالك الخاصة. ويعد ذلك مثاال على استخدام نظم زيادة

. األموال لصالحك  

وإذا انخفض سعر األسهم، يمكنك االنتظار للتعرف على ما إذا كان السعر سوف يرتفع 

مرة أخرى. ومع ذلك، نظرا ألنك تسدد الفائدة على المبلغ المقترض، فكلما طالت مدة 

االنتظار، كلما ارتفعت تكلفة القرض الهامشي، مما يؤدي إلى تقويض أي أرباح 

. مستقبلية  

وإذا ما انخفضت قيمة األسهم بما يتجاوز نقطة معينة، تمثل نسبة مئوية محددة مسبقا 

من حقوق ملكيتك، سوف تطالبك شركة السمسرة بأن تضيف مبلغ كافي إلى حسابك 

الهامشي لرفع القيمة مرة أخرى إلى ذلك الحد األدنى. ويعرف ذلك باسم طلب زيادة 

اصة بك في الفارق بين القيمة السوقية للسهم الضمان. وتتمثل حقوق الملكية الخ

. ومبلغ القرض الهامشي  

 بيع األوراق المالية المقترضة
 

مثلما يشعر عمالء الشراء الهامشي بالتفاؤل، حيث يتوقعون ارتفاع األسعار، يشعر 

بائعو األوراق المالية المقترضة بالتشاؤم، حيث يتوقعون انخفاض األسعار. ولالستفادة 

االنخفاض المتوقع بصفتك بائع لألوراق المالية المقترضة، فإنك تقترض حصص من هذا 

األسهم من خالل اآللية التى توفرها شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى 

وتبيع األسهم المقترضة وتحصل على المبالغ المالية التي يتم تحقيقها من جراء عملية 

. البيع  

تقوم بإعادة شراء األسهم بالسعر  –اتك الخاصة لحساب وفقا –إذا ما انخفض السعر 

األقل وتعيد عدد األسهم التي اقترضتها إلى شركة السمسرة التي تتبعها. وبعد أن 

تسدد الفائدة والعموالت، تتوقع أن تكون قد حققت خالل عملية البيع المبدئية لألسهم 

. أرباحا أكبر مما تكلفته خالل عملية إعادة شراء األسهم  

ن ومع ذلك، يمكن أن يكون لالستراتيجية تأثيرًا عكسيًا إذا ما ارتفع سعر األسهم بدال م

االنخفاض أو حتى إذا ما استقر سعر األسهم لفترة زمنية طويلة، نظرا ألن رسوم 

الفائدة سوف تتزايد. ويمكن أن تقرر تغطية مركزك المكشوف من خالل شراء األسهم 

. مت ببيعها به. وسوف يؤدي ذلك إلى تكبدك الخسائربسعر أعلى من السعر الذي ق  

 
 
 
 



 التداول في ذات الجلسة
 

يستخدم بعض المستثمرين استراتيجية التداول في ذات الجلسة ويسعون وراء شراء 

الجيدة األطول أجال، األسهم نظرا الرتفاع سعرها أثناء الجلسة، وليس لمجرد األسس 

. مثل النمو وإمكانية توزيع أرباح الشركة التي أصدرت األسهم  

وعلى غرار أي استراتيجية يعتمد نجاحها على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، 

يتطلب التداول في ذات الجلسة اهتماما متواصال. ويمكن أن تكون النتائج اإليجابية 

لبة نسبيا، حينما يصعب تحديد اتجاهات األسعار محيرة، وخاصة في األسواق المتق

. والتعرف عليها بسهولة  

 خطط استثمارية طويلة األجل

 يمكن أن تؤدي القرارات االستراتيجية لالستثمارات قصيرة األجل إلى زيادة أرباح اليوم
أو منع خسائر الغد. ولكن االستثمار الفعال يعد بمثابة اقتراح طويل األجل. ويقصد به 

لية عاما أو أكثر. ويؤدي القيام بذلك بفاع 30أو  20بناء وإدارة محفظة االستثمارات لمدة 
. إلى صياغة بعض االستراتيجيات طويلة األجل التي يتم اختبارها بصورة جيدة  

  الشراء واالحتفاظ

يدافع العديد من الخبراء عن استراتيجية االستثمار المتمثلة في الشراء واالحتفاظ، 
عادة ما تكون األسهم والسندات في  –تعني أن تختار االستثمارات الجيدة التي 

الشركات العريقة التي تحقق الربحية وصناديق االستثمار التي تستثمر في هذه 
. االحتفاظ بها في محفظتك ألجل طويلو –األسهم والسندات   

محفظة وبمرور الوقت، تتوقع أن يزداد سعر األسهم، مما يؤدي إلى دعم قيمة 
استثماراتك. وتتوقع أن تدر لك السندات عائدا منتظما. بل وربما يكون هناك أرباح أو 

 20أو  15توزيعات أسهم مجانية إضافية. ويمكن أن تتجزأ األسهم عدة مرات على مدار 
عاما، مما يزيد حجم وقيمة محفظة استثماراتك إذا ما عاد السعر إلى معدالته قبل 

ن، في حالة انخفاض أسعار الفائدة، من بيع سنداتك القديمة بسعر التجزئة. أو قد تتمك
. أعلى  

ولكن تذكر أنه إذا لم يحقق أحد استثماراتك التوقعات المرجوة منه حينما تحقق 
االستثمارات المماثلة أداء أفضل، يكون بيعه وشراء استثمار آخر بمثابة تخطيط 

. استراتيجي  

الثابتةاالستثمارات ذات المعدالت   

 

حساب متوسط التكلفة النقدية يعد ضخ االستثمارات بمعدالت ثابتة، بمثابة إستراتيجية 
استثمار طويلة األجل. حيث يمكنك خالل ذلك أن تستثمر نفس المبلغ في إطار 

استثمار محدد وفقا لجدول منتظم. ومن خالل االلتزام بالجدول الخاص بك، سواء 
انخفضت، قد يكون متوسط السعر الذي تسدده مقابل ارتفعت القيمة السوقية أو 

أسهمك أو وثائق صناديق االستثمار أقل من متوسط تكلفة األسهم خالل نفس الفترة. 



لى أنك سوف تشتري المزيد من األسهم حينما ينخفض السعر، مما يؤدي ويرجع ذلك إ
.إلى خفض متوسط السعر  

ر ال تضمن تحقيق الربح أو تحميك من الخسائتذكر أن االستثمار وفقًا لهذه اإلستراتيجية 
. في أي سوق يتعرض لالنهيار. ولكنها تعد بمثابة وسيلة اقتصادية لبناء قاعدة أصولك  

ألنه في أوقات كثيرة قد تجبرك حالة السوق بأن تكون مستثمر طويل األجل أو مستثمر 
ع ظروف السوق قصير األجل ، فعليك أن تتمتع بالمرونة في استثماراتك لتتماشى م

. المختلفة  

 تنويع السيولة 

 

سوف تكتشف، في إطار استراتيجية االستثمار، استراتيجيات أخرى أكثر تركيزا  
لصالح فئة أصول محددة. ومن بين أفضل االستراتيجيات المعروفة، السندات أو 

شهادات اإليداع متنوعة السيولة. فبدال من استثمار كامل المبلغ الذي قمت 
للسندات في إصدار واحد يصبح مستحقا في تاريخ محدد، تقوم  بتخصيصه

بتقسيم استثمارك عبر ثالثة أو أربعة إصدارات للسندات ذات آجال استحقاق 
. مختلفة. كأن يبلغ أقل أجل استحقاق عامين، يليه أربعة أعوام، ثم ستة أعوام  

على نمط  ومع استحقاق كل سند، تعيد استثمار أصل رأس المال من أجل الحفاظ
تواريخ االستحقاق. وفي هذا المثال، يصبح هناك سند مستحق السداد كل عامين، 

. ولكن الفترات البينية قد تكون أطول أو أقل  

 
  ما السبب وراء تنويع السيولة؟

 

 

 يحقق لك تنويع السيولة هدفين رئيسيين

بإعادة االستثمار إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة في تاريخ استحقاق السند وقمت  

في السندات، سوف تضطر إلى قبول سعر الفائدة األدنى والعائد األقل الذي يدره. 

ولكن، إذا كان لديك العديد من السندات ذات آجال االستحقاق المتنوعة، يصبح جزء 

واحد فقط من محفظة سنداتك مستحقا وينبغي إعادة استثماره مرة أخرى. وبهذا 

انخفاض العائد، بحيث تقتصر تلك المخاطر على جزء من  األسلوب تحد من مخاطر

. محفظة سنداتك فقط  

تتمثل الميزة األخرى لتنويع السيولة في إمكانية قيامك باستخدام إحدى سنداتك 

المستحقة في إجراء نمط آخر من أنماط االستثمار، أو تصفية سند لتغطية نفقات غير 

ه من سندات. وتعد تلك ميزة رائعة إذا ما متوقعة، دون الحاجة إلى بيع كل ما تمتلك

ارتفعت أسعار الفائدة واضطررت إلى بيع سنداتك بنسبة خصم أو بأقل من قيمتها 

. االسمية  



 

 

 توزيعات األموال المعاد استثمارها 

 

حينما تقوم بفتح حساب بصندوق استثمار، يمكنك االختيار بين الحصول على 
 المال أو إعادة استثمارها ضمن صندوق االستثمارالعائدات وتوزيعات أرباح رأس 

. 

توزيعات األرباح ضمن الدخل اإلضافى  –وخاصة المتقاعدين  –وبينما يستخدم البعض 
الخاص بهم، يقوم اآلخرون بإعادة استثمارها. ويعني ذلك شراء وثائق إضافية 

اعتمادا على بالصندوق مع كل عملية توزيع لألرباح، سواء بصورة شهرية أو سنوية، 
. الصندوق ونظامه  

 
 
 

 الوسطاء و كيفية التداول في البورصة

لنتائج قدرتك اوتبين لك من -عزيزي المستثمر ، بعد أن قمت بتقييم موقفك المالي 
ك االستثمارية واتخذت قرارا ببدء وحددت اهداف -على االستثمار في البورصة

ل مبسط االجراءات التي يلزم عليك استثمارك في االوراق المالية، دعنا نشرح لك بشك
. اتخاذها لتضع قرارك هذا موضع التنفيذ  

 

: تأنى في اختيار وسيطك المالي   
. ن خالل وسيط ماليمعزيزي المستثمر، لكي تستثمر في سوق االوراق المالية عليك ان تعلم انك البد ان تتعامل فيه   

ما هي المؤسسات التي يمكن لك ان تتعامل من 
في البورصة؟خاللها   

يوجد ثالثة انواع من المؤسسات التي يمكن لك ان تتعامل 
. في البورصة من خاللها  

 شركات السمسرة

 شركات ادارة المحافظ

 صناديق االستثمار
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 اوال: شركات السمسرة

 

اذا كنت قد قررت ان تستثمر في االوراق المالية بنفسك ولديك القدرة والرغبة في 
ومتابعة تعامالتك بنفسك، فهذا يعني انك سوف تتعامل في البورصة من اتخاذ قراراتك 

خالل شركة سمسرة تنفذ لك اوامرك االستثمارية. وعليك حينئذ انتقاء احدى شركات 
السمسرة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وننصحك عزيزي المستثمر ان 

:تبتعد عن التعامل مع شركات السمسرة التي  

. يس لديها من العاملين من هم مؤهلين علميا وفنيال  

ال تعتمد على الدراسات الفنية والمالية قبل ابداء النصح االرشادي لك وتقدم لك اراء 
. تبنى على اشاعات وتوجهات غير صحيحة  

. ال تتبع عناية الرجل الحريص في تحذيرك عند االقبال على اتخاذ قرار استثماري  

. تناسب أهدافك االستثمارية ال  

تطلب منك ان تسلك سلوكا مخالفا للتشريعات الحاكمة لسوق المال ومنها على 
سبيل المثال التوقيع على اوامر بيع او شراء اوراق مالية على بياض، او ان تعرض 
عليك ائتمان لتنفيذ عملياتك في حين انها غير مرخص لها بمزاولة نشاط الشراء 

. بالهامش  

للضغط عليك لتنفيذ عمليات ال تجلب أي نفع سوى الحصول على عموالت  تلجأ
. ومصاريف منك  

كل هذا يجنبك التعرض الى الممارسات غير السليمة من قبل بعض العاملين لدى 
. شركات السمسرة قد تؤدي الى ضياع وقتك واموالك واستثماراتك  

 
 

 



 :ثانيا: شركات ادارة المحافظ

من االموال ترغب في استثمارها البورصة وليس اذا كان لديك قدر كبير 
لديك المعرفة او الخبرة التخاذ القرارات االستثمارية التي تحقق لك 

اهدافك، او لم يكن لديك الوقت الكافي لتتابع استثماراتك، فإن عليك ان 
تختار احدى الشركات التي تعمل في مجال ادارة محافظ األوراق المالية 

بمزاولة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة الحاصلة على ترخيص 
. المالية  

وتتسم هذه الشركات بأن لديها من العاملين من هم لديهم الكفاءة العلمية 
 والخبرة العملية والدراية الجيدة بسوق األوراق المالية مما يؤهلهم الدارة

. استثماراتك نيابة عنك  

 وتذكر جيدا :

محافظ األوراق المالية هو قراركقرار اختيار شركة ادارة  .  
و ا -حافظشركة ادارة م-متابعة استثماراتك واجب عليك بغض النظر عن وسيلة االستثمار )شركة سمسرة

. بنك "صندوق استثمار ") 
. ستثمار اموالكالان معامالت البورصة تقبل الربح او الخسارة مهما كان وسيطك المالي محترف ومؤهل   

ثمارثالثا: صناديق االست  

 

اذا كنت من صغار المستثمرين وليس لك دراية ومعرفة باالستثمار في البورصة 
وطبيعته ، فإن انسب وسيلة استثمارية تناسبك هي اللجوء الى شراء وثائق صناديق 
االستثمار. ومعظم صناديق االستثمار هذه تنشئها البنوك بعد الحصول على موافقة 

وتعهد بادارتها الى احد الشركات المتخصصة في  من الهيئة العامة للرقابة المالية
. مجال ادارة صناديق االستثمار الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية  

واهم سمات ومميزات االستثمار في صناديق االستثمار انك تستثمر في عدد كبير من 
. طراالسهم والسندات بما يحقق لك تنويع استثماراتك وتقليل المخا  
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: كيف تبدأ التداول بالبورصة  

: ابدأ بالحصول على كود موحد للتعامل في البورصة  

 

 

كل مستثمر في البورصة المصرية عندما يبدأ استثمار امواله في اسهم او سندات من 
خالل شركة سمسرة او شركة ادارة محافظ اوراق مالية يلزم ان يكون لديه كود موحد 

وذلك بخالف رقم حسابه لدى الشركة ذاتها. وتتم كل معامالته من خالل في البورصة 
. هذا الكود حتى اذا تعامل مع اكثر من شركة سمسرة واحدة  

ويمكن ايجاز خطوات حصولك على الكود الموحد بالبورصة فيما 
 يلي :

 يتم التكويد من خالل شركة السمسرة التي قررت ان تتعامل في البورصة من خاللها :
 هناك عدد من المستندات المطلوبة التمام عملية التكويد

.( عاما18تحقيق شخصية ) قومي ـ جواز سفر ( للبالغين فوق )  
.عاما 18شهادة ميالد لألقل من   

طلب تكويد يحرر من خالل شركة سمسرة ويرسل لقسم التكويد بالبورصة ويرفق به 
.المستندات المشار إليها  

و من خالل وكيلك بموجب توكيل رسمي خاص بالتعامل في قم بتقديم الطلب بنفسك ا
األوراق المالية أو توكيل عام يشمل جميع التصرفات باإلضافة إلى التعامل في األوراق 

.المالية  
( عاما فعليك تقديم الطلب بنفسك أو من خالل وكيلك، اما إذا 21إذا كنت قد بلغت )

قدم من خالل والدك ) الولي عليك ( ( عاما أي قاصرا ، فإن الطلب ي21كنت تحــت )
وفى حالة عدم وجود األب يقدم من قبل الجد لألب ) وليس لألم ( أو الوصي عليك أيًا 

. كانت صلته بك  
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إذا كان الشخص فاقد لالهلية ، فإن الطلب يقدم من قبل القائم على أعماله بموجب 
. حكم من المحكمة المختصة  

عقوبة الجنائية في السجن، فإن الطلب يقدم من اما إذا كان الشخص يقضي فترة ال
. قبل القائم على أعماله بموجب حكم المحكمة  

تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود لشركة السمسرة ويتعين على العميل 
تسجيله لديه حتى يستطيع التعامل في األوراق المالية مع أي شركة سمسرة اخرى 

. يريدها  

 افتح حساب لدى شركة السمسرة

وهناك عدد من الخطوات الالزمة لفتح حساب مع شركة السمسرة التي قررت التعامل 
: في البورصة من خاللها  

  اذا كنت تستثمر في البورصة الول مرة، فإن عليك ان تحصل على الكود الموحد
باتباعك للخطوات المذكورة اعاله. اما اذا كنت قد سبق لك الحصول على هذا 

والتعامل من خالل شركة سمسرة اخرى فإن عليك سحب هذا الكود من الكود 
. هذه الشركة الى شركة السمسرة الجديدة  

  قم باستيفاء عقد اتفاق فتح حساب تعامل فى األوراق المالية لدى شركة
السمسرة. وتأكد ان الشركة تستخدم العقد النمطي لفتح الحساب الوارد في 

.  1992لسنة  95لقانون سوق رأس المال رقم  احد مالحق الالئحة التنفيذية
وعليك قراءة بنود العقد وتفهمها جيدا حتى تعرف جيدا ما هي حقوقك 

. والتزاماتك، ثم قم بتوقيعه واحصل على نسخة منه لتحتفظ بها  
  عليك ايضا استيفاء عقد فتح حساب مع أمين الحفظ الذى تتعامل معه شركة

ا ما يمكنك استيفاء هذا النموذج من خالل شركة السمسرة او الذي تختاره. وغالب
. السمسرة على ان ترسله الشركة بعد ان تقوم بتوقيعه الى أمين الحفظ  

  قم بإيداع المبلغ الذى تريد اصدار اوامر شراء بقيمته قم اصدر امر بالشراء بعد
. ذلك  

تي ترغب في يمكنك االن ان تصدر اوامرك للشركة ببيع او شراء االوراق المالية ال .
 االستثمار فيها

تذكر دائما ان تراجع ارصدة حساباتك وتعامالتك في االوراق المالية التى تم شرائها 
وبيعها من خالل شركة السمسرة مرة كل شهر على االقل من خالل طلب كشف رصيد 

. من أمين الحفظ للتحقق من ان شركة السمسرة تنفذ عملياتك التى طلبتها منها  

 

األدوات المالية المتداولة في البورصةتعرف على  :- 

يتم في البورصة المصرية تداول عدد من االدوات المالية منها االسهم والسندات 
الحكومية وسندات الشركات. وهذا بخالف وثائق صناديق االستثمار الي يمكنك من 

. احد البنوك التي انشئت صندوق استثمار  
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االدوات المالية ومخاطر االستثمار فيها  وعليك ان تفهم جيدا خصائص كل من هذه
. وطبيعته قبل ان تختار احداها لالستثمار فيها  

 

 تعلم إجراءات التداول

عزيزي المستثمر ، ان عدم معرفتك بإجراءات التداول قد يجعلك تقع في أخطاء 
 استثمارية عديدة. ال تتردد في سؤال سمسارك عن إجراءات التداول

 

: ك اجراءات التداول في البورصةواالن دعنا نستعرض مع  

قم بتحرير أمر شراء لالوراق المالية التى ترغب فى شرائها من خالل النموذج الذى 
 .يقدم لك من خالل شركة السمسرة

عليك ان تحدد الكمية التى ترغب فى شرائها فى حدود المبلغ المالي الذي بحوزتك 
السمسرة بموجب إيصال إيداع فى تاريخ الشراء والذي عليك ان تودعه لدى شركة 

 نقدية أو إيصال استالم النقدية من شركة السمسرة
. تذكر ان تحصل على صورة من األمر وصورة من إيصال إيداع النقدية بالشركة  

. اطلب من الشركة فاتورة الشراء إذا تم تنفيذ شراء األسهم  
لية بيعها من االوراق الما اما في حالة البيع ، قم باصدار أمر بيع بالكمية التى ترغب في

سبق شرائها أو االكتتاب فيها وعليك ان تحدد سعر البيع لتنفيذ العملية او ان تختار 
. تنفيذها بسعر السوق  

إذا تم تنفيذ البيع، اطلب من الشركة فاتورة البيع وكشف حساب مالي وتذكر انك لك 
ية والذى تتم بعد يومين الحق فى طلب صرف قيمة االوراق المالية المباعة بعد التسو

. من البيع )على أساس  T+2) 
يجب عليك اإلحتفاظ بجميع أوامر البيع والشراء مع كشف الحساب الخاص بك ومقارنة 

العمليات المذكورة فى الكشف بأوامر البيع والشراء وذلك قبل التوقيع عليه لصالح 
 حسابك الشخصىسمسارك حتى يتسنى لك التأكد من صحة العمليات المنفذة على 

. 

 ما هى أنواع األوامر التى يجب أن تختار أحدها عند التعامل مع سمسار؟

 اوال: بالنسبة لفترة صالحية االمر

 

وهناك أمر مفتوح لمدة يوم  (Good Till Cancelled) هناك أمر مفتوح حتى تقوم بالغاؤه
. أو أى فترة تحددها للسمسار  (Day/Week Order) 

ك للسعر الذي ترغب في بيع اوشراء اوراق مالية بهثانيًا: بالنسبة   
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كأن تقوم بتحديد حدًا أدنى )للبيع( يبلغ سبعين  (Limit Order) هناك سعر محدد .
 جنيهًا أو حدًا أقصى )للشراء( يبلغ سبعين جنيها

ويعنى التنفيذ بسعر السوق المتاح وقت  (Market Order) وهناك أيضًا سعر مفتوح .
 إعطاء األمر

 أعط سمسارك تعليمات واضحة

كن حذرًا عندما تحرر امر كتابي او تعطي امرا للسمسار عبر الهاتف وتأكد أن تعليماتك 
واضحة وان السمسار تلقى التعليمات الصحيحة ألن أي خطأ في توصيل المعلومات قد 

. يكلفك امواال انت في غنى عن خسارتها  
التي تتعامل معها بإرسال كشف راجع كشوف حساباتك سوف تقوم شركة السمسرة 

. حساب لك بصورة دورية . تأكد من مراجعة هذه الكشوف  
. في حالة وجود أخطاء ، اتصل بالشركة فورًا إلجراء التصحيح  

 تعرف على الشركات المقيدة في السوق

اقبل ان تبدأ في االستثمار ، ابحث عن معلومات عن الشركات التي تخطط في شراء 
ة عن طريق قراءة نشرات االكتتاب فيها او التقارير السنوية والقوائم اوراقها المالي

المالية وما تصدرة شركة السمسرة من ابحاث وتقارير حول تلك الشركات وحول 
السوق بصفة عامة كما يفضل ايضا ان تتابع اخبار الشركات من الصحف المالية 

ة واالسس العلمية والفنية المتخصصة. وتذكر: ابتعد عن الشائعات واعتمد على المعرف
. المتبعة  

تعرف على خدمات متابعة االرصدة والتعامالت التي تقدمها لك 
 شركة مصر للمقاصة وااليداع والقيد المركزي

تقدم شركة مصر للمقاصة عددا من الخدمات التي يمكنك االشتراك فيها ويمكنك من 
 عملياتم او بعدها او خالل فترةخاللها متابعة ارصدتك وتعامالتك سواء قبل تمام تسوية 

: زمنية محددة. وتشمل تلك الخدمات  

 

 خدمات الفاكس
 خدمات البريد االلكتروني

 خدمات فتح حساب على موقع الشركة بشبكة االنترنت
 خدمات رسائل التليفون المحمول

 خدمات مركز خدمة المستثمرين الهاتفية

 

 



 

 

 

 

 

 

 راقب أداء استثماراتك

 

استثماراتك بدون مراقبة ومتابعة لفترة طويلة فقد يتسبب ذلك في الفشل في ال تترك 
تحقيق اهدافك االستثمارية، او عدم قدرتك على تحقيق االستفادة القصوى من 

. االستثمار في البورصة  

 
 

 كيف تستثمر بحكمةً؟

 

 

 

تكوين ثروة سواء كان حلمك هو شراء منزل اوسيارة او توفير اموال لتعليم أوالدك أو 
تحصل عليها عند سن التقاعد فإنه يمكنك تحقيق كل هذه األهداف من خالل التخطيط 

المالى المتميز والحكيم . فخطة االستثمار الجيدة تتطلب استثمار األموال المتوفرة 
لديك فى عدد من القنوات االستثمارية بطريقة ذكية و بارعة خالل فترة من الزمن 

. ك الى المعدالت المطلوبة لتحقيق أهدافكتكفي لنمو استثمارات  



وهناك العديد من طرق االستثمار، لكن المستثمر الحكيم ال يستثمر أمواله باتباعه 
 وتقليده ألراء وتعامالت غالبية المستثمرين

فالمستثمر الذكى يجب ان يتحلى باتباع المنطق السليم وهو دراسة البيانات 
كات لتساعده على اتخاذ قراره السليم بشأن والمعلومات التي تفصح عنها الشر

االستثمار الذي يمكن ان يضع فيه امواله. والمستثمر الواعي يستطيع ايضا أن يميز و 
. يدرك المعلومات غير الصحيحة المبنية على اشاعات قبل اتخاذ قراره االستثماري  

استثمارك  دعنا نستعرض معك االحدى عشرة طريقة الالزم اتباعها من اجل ان يكون
. في البورصة المصرية استثمارا حكيم  

رصة المعرفة الجيدة باألدوات االستثمارية المتاحة في البو - 1
: المصرية  

 األسهم
 السندات

 صناديق االستثمار

 

 

 2- اختر وسيطك المالي بحكمة

 يمكنك االستثمار في البورصة المصرية من خالل احد طرق :
 اما عن طريق شركة سمسرة

طريق شركة ادارة محافظ اوراق مالية او عن  
او اذا رغبت في االستثمار في وثائق صناديق االستثمار فيمكنك فعل ذلك من خالل 

 شراءها من احد البنوك التي انشأت صندوق استثمار
وايا كان اختيارك، فان عليك ان تختار الوسيط الذي يوفر لك المعلومات والبيانات 

لك عملية اتخاذ قرارك االستثماري بشكل علمي فني  والمشورة الفنية التي تسهل
مدروس. باالضافة الى ذلك يجب عليك ان تختار الوسيط حسن السمعة والذي يعمل 

. لدية عمالة ماهرة مؤهلة فنيا وعلميا ولديها خبرة في مجال االوراق المالية  

 

اختر استثماراتك بعناية- 3 

  مالئمة للمستثمرين المؤسسيين يعد االستثمار في السندات اكثر االدوات
كشركات التأمين وصناديق االستثمار ، اما بالنسبة لك فأن اكثر الدوات مالئمة 

. هي االسهم وصناديق االستثمار بحسب اهدافك االستثمارية  
  فإذا كنت من االشخاص الذين يمضون وقتًا طوياًل في البحث ودراسة األوراق

مباشرة نشاطك االستثماري بنفسك ولديك المالية واتجاهات السوق وتستمتع ب
الوقت لمتابعته فإن االستثمار في االوراق المالية من خالل شركة السمسرة 

https://youtu.be/vUGw7b23dAc


مباشرة قد يكون اكثر السبل مالئمة لك. اما اذا كنت من ذوي غير الدراية بطبيعة 
سوق االوراق المالية وال تملك الوقت الختيار ومتابعة استثماراتك وال ترغب في 

مل قدر كبير من المخاطر فإن االستثمار في وثائق صناديق االستثمار يعد تح
. اكثر مالئمة لك  

قم باجراء ما يلزم من دراسات وأبحاث قبل القيام 
 4  - باالستثمار

 
ستيعاب كل المعلومات اذا قررت ان تستثمر بنفسك مباشرة من خالل شركة السمسرة، فإن عليك اال تستثمر أموالك قبل ا

بيعتها وبمخاطر االستثمار المتعلقة باالستثمار.فإن اختيارك لألوراق المالية و األسهم الذي يقوم على اساس المعرفة بط

لمبنية على اسس فنية او علمية. فغليك فيها أفضل من النصائح مدفوعة الثمن غير ا
أعداد نفسك للقيام بواجباتك بنشاط من خالل تحليلك للشركة المصدرة وما تصدره من 

تقارير سنوية وقوائمها المالية واية بيانات ومعلومات اخرى ترتبط بالشركة وبالقطاع 
اق العالم . التي تنتمي اليه وباقتصاد الدولة ككل واهم مستجدات االستثمار فى اسو

وعليك ان تكون حذرا وال تستمع الى اإلشاعات او تتبع التوجهات االستثمارية التي 
تصدر عن مستثمرين اخرين خاصة إذا لم تتمكن من فهم اختياراتهم بناء على سبب 

. عقالني  
اما اذا قررت ان تستثمر من خالل شرائك وثائق استثمار في احد صناديق االستثمار، 

تقرأ نشرة االكتتاب جيدا قبل شراء تلك الوثائق لتتأكد من تمشي سياسة  فإن عليك ان
الصندوق االستثمارية مع اهدافك االستثمارية. وال تقلق على اختيار االوراق المالية 
التي تستثمر فيها اموالك. حيث يدير الصندوق مدير استثمار محترف ومرخص له من 

. الهيئة العامة للرقابة المالية  

  تستثمر اال القدر الذي يزيد عن احتياجاتك المعيشيةال - 5

 تذكر انك اذا استثمرت امواال كنت تحتاجها لسداد التزاماتك المالية واذا لم تعمل على
د تتعرض الى موقف طارئ قاشهر فإنك  6-3ترك جزء من االموال السائلة تكفيك لفترة 

الل تسييل استثماراتك الى عدم او احتياج شديد لسيولة نقدية قد يؤدي توفيرها من خ
دأ نجاح برنامجك االستثماري مبكرًا جدًا. وعليك االبتعاد كل البعد عن اقتراض اموال لتب

. بها استثماراتك  

 

:فكر في االستثمار على المدى البعيد - 6 

هناك غرضين من االستثمار في البورصة: اولهما استثمار المدخرات على االجل 
افضل وهو الغرض الرئيسي لالستثمار في البورصة وثانيهما هو الطويل لمستقبل 

. اللجوء للبورصة للمضاربة على االسعار في المدى القصير  
ان تفكيرك على المدى القصير سوف يؤثر على استثماراتك , حيث تتعرض اية بورصة 
الى انخفاضات مفاجئة وهبوط في االسعار )وهو خارج عن المألوف خاصة في ظل 

رار االوضاع االقتصادية وعدم وجود خلل او فضائح مالية في السوق او في استق
الشركات المقيدة فيه( ويكون هذا الهبوط غالبا لفترة قصيرة. ويجب عليك حينئذ 

التحمل و الصبر لحماية استثماراتك و البقاء لمدة أطول وال تهرول لبيع استثماراتك حيث 



ذكر ان تاريخ البورصات في العالم يوضح لنا أنها يعرضك ذلك الى خسائر غير متوقعة. وت
. سرعان ما تتعافى وتعاود االسعار ارتفاعاتها مجددا  

 ولكن إذا قررت دخول البورصة للمضاربة قصيرة االجل ، فعليك القيام بذلك بحذر وانتباه
. شديد وال تفعل ذلك ابدا باموال انت في حاجة لها او اموال مقترضة  

:لالستثمار حدد مبلغ دوري - 7 

  هذه اإلستراتيجية الحكيمة تجعل تقلبات السوق تعمل لصالحك ألن عملية
استثماراتك لكمية محددة من األموال فى وقت محدد تعطى تأثير صافى لمدة 

طويلة على تقليل التكلفة المتوسطة لكل ورقة مالية تشتريها. فهذه هى 
اوراقا مالية أكثر عند طريقة جيدة لالستثمار حيث تتيح لك الفرصة لشراء 

انخفاض السعر واثناء صعود السوق يصبح متوسط سعر الورقة اقل من السعر 
. الذي اشتريته بها. وبالتالي تحقق المنفعة عند انخفاض السوق وعند ارتفاعه  

: تجنب وضع استثماراتك فى مجال واحد - 9  

هى التنويع فى أفضل طريقة لتقليل مخاطر االستثمار عند تراجع اسعار األسهم 
االستثمارات بين أدوات استثمارية مختلفة . إذا كنت من راعبي االستثمار في االسهم 
فان عليك االستثمار في اسهم عدد من الشركات والقطاعات المختلفة. ولو كنت من 

راغبي االستثمار في صناديق االستثمار فاستثمر فى صناديق مختلفة بداًل من 
لتى حدثت لبعض الصناديق يمكن أن تعوض بمكاسب فى صندوق واحد فالخسارة ا

. صناديق أخرى  

: راقب استثماراتك  -9 

راجع وراقب اداء استثماراتك باستمرار للتأكد مما اذا كان برنامجك االستثمارى مازال 
يعمل نحو تحقيق هدفك االستثماري ام أن هناك حاجة إلعادة هيكلة استثماراتك. كما 

إعطاء أوامر واضحة لسمسارك لتتجنب اية مشكالت تنتج عن عليك ان تتأكد من 
. غموض او عدم وضوح اوامرك وال تنسى مراجعة كشوف حساباتك  

: إحذر من محاوالت الغش والخداع واالستغالل  - 10 

 ه إحذر من الوعود باألرباح السريعة والمضمونة و العائدات العالية جدًا. وتذكر أن
زادت الخسائر المحتملة ، زان االستثمار في البورصة كلما زاد الربح المتوقع 

تقبل دائما تحقيق الربح او الخسارة، وان قرار االستثمار من عدمه او قرار 
استثمارك في ورقة مالية معينة هو قرارك انت وحدك فعليك فقط اتخاذه عندما 

. تكون مقتنعا به وال تجعل االخرين يؤثرون عليك بأية وسيلة  

: وقك والتزاماتكاعرف حق-11  

  مثل أى مستثمر حكيم يجب عليك معرفة حقوقك وواجباتك . كن مدركًا وواعيًا
بالقوانين واللوائح التى تحميك و تحمى استثماراتك واعرف سبل التصرف اذا ما 



خطأ . وتعلم ايضا كيف تتقدم بشكوى للهيئةالعامة  واجهت حدوث أى شىء
ار نتيجة احد الممارسات الخاطئة من قبل للرقابة المالية اذا ما حدثت لك اضر

. شركة السمسرة التي تتعامل معها  

 

 

 
 
 

 أساسيات اإلكتتاب العام

 ماذا تعرف عن اإلكتتاب العام؟

عند تأسيس شركة مساهمة يجب على المؤسسين أن يحددوا فى عقد تأسيس 
إصدارها الشركة ونظامها األساسى الحد األقصى لعدد األسهم التى يمكن للشركة 

. والقيمة اإلسمية للسهم وهو ما يعرف برأس المال المرخص به  

وفى حال رغبة الشركة فى الحصول على أموال لبدء نشاطها فيتم ذلك عن طريق 
إصدار أسهم وهو ما ال يتجاوز الحد األقصى المرخص به ويتم ذلك بعد إخطار هيئة 

. سوق المال  

سواء عند تأسيس الشركة او عند زيادة رأس وعند عرض األسهم المصدرة أو جزء منها 
. مالها فإنه يطلق على ذلك طرح لإلكتتاب العام  

وتستعين الشركة المصدرة ببنوك استثمار وشركات السمسرة لترويج وتغطية اإلكتتاب 
. من قبل المستثمرين من األفراد والمؤسسات  

لطرح بواسطة كل من يفتح الباب أمام الجمهور لإلكتتاب العام بعد أن يحدد سعر ا
الشركة المصدرة وبنك اإلستثمار وشركات السمسرة وبعد أن توافق هيئة سوق المال 

. على هذا السعر  

 

 



 يتقدم المستثمرون المحتملون طلباتهم لشراء األسهم أثناء عملية اإلكتتاب ، فإذا كانت
على  الطلبات أكثر عدد من األسهم المعروضة للبيع تتم عملية تخصيص األسهم

المستثمرين بنسبة عدد األسهم المصدرة على عدد األسهم المكتتب فيها من 
. الجمهورز وهو ما يقال عنه أن اإلكتتاب قد تمت تغطيته أكثر من مرة  

أما إذا كانت عدد طلبات الشراء أقل من األسهم المعروضة يعلن أن اإلكتتاب لم يتم 
ن ين التغطية بالكامل، فإن لم يتم ذلك تعيتغطيته بالكامل وقد يتم مد فترة اإلكتتاب لح

غ على البنك الذى تلقى المبالغ من المكتتبين نيابة عن الشركة أن يرد إليهم هذه المبال
. كاملة وتلغى عملية الطرح  

بعد إصدار األسهم يتم إدراج الشركة بجداول البورصة حتى يتمكن المستثمرين من 
. ًا لحركة العرض والطلب فى السوقالتداول عليها. ويتحرك سعر السهم وفق  

 

 

كيف تعلم أن سعر السهم المحدد فى اإلكتتاب يعبر عن 
 قيمته الحقيقية؟

كمستثمر واعى يجب أن تتسآل عما إذا كان سعر الشراء هو أفضل سعر أو ال وذلك 
عن طريق اإلستفسار عن األداء المالى للشركة عن طريق تحليل القوائم المالية أو 

. السنوى للشركةالتقرير   

ويجب عليك كمستثمر أن تهتم بمعرفة معلومات عن الشركة كأعضاء مجلس اإلدارة 
وسمعة الشركة بالسوق، كما يجب أن تضع فى إعتبارك المعلومات المالية وغير 

المالية للشركة حتى تقدر سعر السهم العادل للشراء فى هذا اإلكتتاب وان تتجنب 
. ات غير موثوق منها كالشائعاتإتخاذ قرار مبنى على معلوم  

: قبل شرائك فى أسهم اإلكتتاب  

: يجب أن تنظر فى نشرة اإلكتتاب على اآلتى  
 

. معلومات عن الشركة  
 

. نوعية نشاط الشركة  
 

. الغرض من إصدار أسهم جديدة وكيفية إستخدام حصيلة الطرح  
 

. فرص العمل والمخاطر المحيطة بالشركة وربحية نشاط الشركة  

 قارن سعر السهم :



يجب مقارنة سعر سهم اإلكتتاب بأسعار أسهم الشركات األخرى ذات نفس النشاط 
. حتى يتم التأكد من أن السعر ليس مبالغًا فيه أو اقل من قيمته العادلة  

 إسأل عن النصيحة

 

كيف أحصل على ميزانيات الشركات المقيدة في 
 البورصة ؟

للشركات التي ترغب في االستثمار فيها عن  يمكنك ان تحصل على القوائم المالية
: طريق  

 الهيئة العامة للرقابة المالية
 البورصة المصرية

 شركة السمسرة التى تتعامل معها
كما تنشر القوائم المالية فى الصحف وفقا لمتطلبات اإلفصاح شركة السمسرة الواردة 

 فى قانون سوق المال والئحته التنفيذية
. فيها ذاتهامن الشركة المستثمر   

. من الشركات المتخصصة فى نشر المعلومات  
 
 
 
 

:مؤشرات االسواق المالية  

 

 

 ما هو المقصود بالمؤشر؟

تقوم األسواق في مختلف أنحاء العالم بحساب مؤشر أو أكثر ألسعار أسهم الشركات 
القائدة في السوق. وتوفر المؤشرات بيان عن حركة أسعار األسهم المسجلة 



كما تستخدم هذه المؤشرات كمقياس اداء مقارن يمكن أن يقوم المستثمرون بالسوق. 
. بإستخدامة لتحديد ما اذا كان اداء محافظهم يفوق أو يقل عن اداء السوق ككل  

وهناك أيضآ مجموعة من المؤشرات التى تعبر عن أسواق السندات )على سبيل 
ات(، وتسمح تلك الخاصة بمؤشرات أسواق السند JP Morgan المثال: سلسلة
. المؤشرات أيضا للمستثمرين بمتابعة االداء العام ألى سوق من أسواق السندات  

 

وباإلضافة إلى ذلك، فهناك العديد من المؤشرات، التى يتم استخدمها، بمثابة أساس 
للعقود المستقبلية وعقود الخيارات المرتبطة  FTSE لعقود المشتقات، مثل مؤشر

. بمؤشر  FTSE.  المؤشرات أيضا أساسآ للعديد من المنتجات التى ترتبط بالمؤشروتعد  

 ما هي اشهر المؤشرات العالمية؟

فيما يلى أشهر المؤشرات الرئيسية المعمول بها في األسواق العالمية وتظهر فى  :
 الصحف المالية

 االسم الدولة
عدد 

 األسهم

شركة في  30، يتضمن هذا المؤشر أكبر 1896مؤشر داو جونز أنشئ عام  DJIA الواليات المتحدة األمريكية
 .Blue Chipsالسوق األمريكي أو ما يطلق عليها 

30 

)ستاندرد آند بورز(: يوفر رؤية أوسع نطاقا حول سوق األسهم  S&P 500مؤشر  الواليات المتحدة األمريكية
بالواليات المتحدة األمريكية ويعد من أشهر المؤشرات في السوق األمريكية ويفضله 
العديد من المستثمرين عن مؤشر داو جونز ألنه يتضمن عدد أكبر من الشركات ويعبر 

 عن حالة السوق الفعلية بصورة أفضل.

500 

: يركز على األسهم المتداولة ببورصة NASDAQ Compositeمؤشر ناسداك المركب  المتحدة األمريكيةالواليات 
 ناسداك، بما في ذلك العديد من شركات التكنولوجيا.

3000+ 

شركة مقيدة في بورصة  225، ويتضمن أسهم أكبر 1950أنشئ عام  Nikkei 225 اليابان
 طوكيو ويماثل هذا المؤشر مؤشر داو جونز في الواليات المتحدة.

225 

شركة مقيدة في بورصة باريس من حيث رأس المال  40يتضمن أسهم أكبر  CAC 40 فرنسا
 السوقي.

40 

شركة مقيدة في بورصة فرانكفورت  30ويتضمن أكبر  1988أنشئ عام  XETRA DAX ألمانيا
 وأكثرها سيولة.

30 

ويعد من أقدم المؤشرات في سوق المال الهندي  1986أنشئ عام  BSE Sensex الهند
 شركة مقيدة في بورصة بومباي من حيث الحجم والسيولة. 30ويتضمن أسهم أكبر 

30 

 +800 ويتضمن األسهم المقيدة في بورصة شنغهاي. 1991أنشئ عام  SSEمؤشر  الصين

 50 شركة مقيدة في بورصة سنغافورة. 50ويتضمن أسهم أكبر  Straits Timesمؤشر  سنغافورة

شركة من حيث السيولة  30ويتضمن المؤشر أكبر  2003أنشئ عام  EGX 30 مصر
 والنشاط.

30 

 15 اإلمارات العربية المتحدة FTSE DIFXمؤشر  دبي

شركة مقيدة في بورصة  200ويتضمن أسهم أكبر  S&P AX200ستاندرد آند بورز  أستراليا
 سيدني من حيث السيولة.

200 



 

 

 

 

 الفرق بين المستثمر والمضارب

 

خصخصة عدد من الشركات الحكومية والشركات التابعة  2006و  2005شهد عامي 
فى مصر وتم طرح أسهم هذه الشركات فى البورصة وأثمر هذا لقطاع األعمال العام 

الطرح نشاطًا مكثفًا فى عمليات االستثمار فى األوراق المالية ودخول فئة من 
المستثمرين للمضاربة فى السوق، ويتسم المضاربون بالدخول والخروج السريع من 

معلومات المختلفة السوق استنادًا إلى خبراتهم الكبيرة وإلمامهم بحركة السوق وال
التى يقومون بتحليلها. ويقوم المضاربون بالشراء عندما يكون سعر الورقة منخفضًا، 

ويقومون بالبيع عند ارتفاع السعر محققين أرباحًا كبيرة. إال أنهم فى ذات الوقت 
. يتحملون قدرًا عاليًا من المخاطر إذا سارت األمور على غير ما يتوقعون  

 

 

طويل األجل عادة يتخذ قراره االستثمارى استنادًا إلى اقتناعه بقوة  بينما المستثمر
الشركة التى يستثمر فى أسهمها، وإمكانياتها فى تحقيق أرباح متزايدة يستفيد منها 

كعائد سنوى على استثماراته، إلى جانب تحقيقه ألرباح رأسمالية عند بيع السهم 
. على المدى البعيد  

بية العظمى من المستثمرين أن يكونوا مستثمرين على المدى ولذلك فإن األفضل للغال
. الطويل ال أن يكونوا مضاربين هدفهم تحقيق ربح سريع ال يخلو من المخاطر  

 
 
 



دور الهيئة فى الرقابة على الشركات العاملة فى مجال 
 األوراق المالية

، لتحل محل 2009لسنة  10أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 
كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة 
العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون اإلشراف والرقابة على 

، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 1981لسنة  10التأمين الصادر بالقانون رقم 
، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به 2001، وقانون اإليداع 9921لسنة  95رقم 

. فى أية قوانين وقرارات أخرى  

 

: تختص الهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها بما يلى  

. الترخيص بمزاولة األنشطة المالية غير المصرفية  
التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى األنشطة واألسواق المالية غير 

. المصرفية  
. اإلشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة باألسواق المالية غير المصرفية  

الرقابة على األسواق لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير 
. المصرفية  

. حماية حقوق المتعاملين فى األسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها  
ن اإلجراءات للحد من التالعب والغش فى األسواق المالية غير اتخاذ ما يلزم م

. المصرفية وذلك مع مراعاة مع قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجاريه  
. اإلشراف على تدريب العاملين فى األسواق المالية غير المصرفية وعلى رفع كفاءتهم  

ير المصرفية فى الخارج بما يسهم فى التعاون والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية غ
. تطوير وسائل ونظم الرقابة ورفع كفاءتها وأحكامها  

االتصال والتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمنظمات التى تجمع أو تنظم عمل هيئات 
الرقابة المالية فى العالم بما يرفع كفاءة الهيئة والنهوض باختصاصاتها وفقا الفضل 

. الممارسات الدولية  

 

وفى إطار رقابتها على سوق رأس المال تهدف الهيئة بصفة عامة إلى تنظيم وتنمية 
سوق رأس المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائف ولها فى سبيل تحقيق ذلك 

1992لسنة  95االختصاصات التالية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم   



والشركات المصدرة بتطبيق  إلزام الشركات العاملة في مجال األوراق المالية
 95/1992التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال وأهمها قانون سوق رأس المال رقم 

م والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وقانون اإليداع والقيد المركزي رق
والئحته التنفيذية، وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب األوراق المالية  93/2000

. رصة المصريةبالبو  
. اعتماد نشرات االكتتاب لإلصدارات الجديدة من األوراق المالية  
. مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من األوراق المالية  

. منح التراخيص لشركات الوساطة في األوراق المالية  
تطبيق متطلبات اإلفصاح طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية المبنية على معايير 

. حاسبة الدوليةالم  
دعم نمو وتطور سوق المال في مصر ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات 
تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين. ونشير هنا إلى 

المهام الرقابية للهيئة فيما يتعلق فقط بالرقابة على الشركات العاملة في مجال 
بداية من تأسيس تلك الشركات والترخيص لها ومراقبة أعمالها، وكذا  األوراق المالية،

مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وانه غير 
مشوب بالغش أو النصب أو االحتيال، أو االستغالل، أو المضاربات الوهمية، وكذا اتخاذ 

يذا كام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أح
 له. وفي سبيل تحقيق الهيئة لألهداف المطلوبة منها فإنها تقوم بالعديد من المهام يتم

. تناولها بإيجاز فيما هو آت  

: اوال: إصدار التراخيص والموافقات  

المتعاملة فيه على نظرا لحساسية سوق األوراق المالية فإنه البد وأن تكون األطراف 
درجة عالية من الكفاءة والخبرة وحسن السمعة، وبالتالي البد من الحصول على 

التراخيص والموافقات من قبل الهيئة للدخول في هذا السوق. ومن ثم كان لزاما على 
الهيئة أن تضع الضوابط الالزمة للحصول على هذه التراخيص والموافقات، سواء 

. املين بهاللشركات نفسها أو للع  

التراخيص الخاصة بالشركات*   

لسنة والئحته  95نقوم الهيئة بالتأكد من توافر الشروط الواردة بالقانون 
التنفيذية وما يصدر عنها من ضوابط وقواعد لحصول الشركات العاملة في مجال 
األوراق المالية على الترخيص الالزم للنشاط المطلوب مزاولته. وينصب ما تضعه 

ة من قواعد وشروط وضوابط إضافية على زيادة كفاءة الشركات العاملة الهيئ
في مجال األوراق المالية. فعلى سبيل المثال، فقد صدر قرار رئيس الهيئة رقم 

بشأن متطلبات تأسيس شركات السمسرة في األوراق المالية  2006لسنة  49
االلتزام بالحد والترخيص لها بمباشرة النشاط. والذي أوجب على هذه الشركات 

األدنى لرأس المال المصدر والمدفوع )خمسة ماليين جنيه مصري لهذا 
النشاط(، وكذا االلتزام بمتطلبات البنية األساسية الفنية وذلك بتوافر منظومة 

عمل متكاملة مدعومة بمنظومة الكترونية كاملة لتسجيل ومعالجة بيانات 
وتنظيم حساباتهم لديها فضال عن  العمالء وأوامرهم وتنفيذها وتسويتها آليا،

توفير البنية األساسية للربط اآللي مع نظام التداول بالبورصة ونظم اإليداع 
المركزى وأمناء الحفظ. باإلضافة إلى المتطلبات األخرى الواردة تفصيال بالقرار 



المذكور. يضاف إلى ذلك أن الهيئة وضعت شروطا لدخول المساهمين في بعض 
ملة في مجال األوراق المالية، فال يتم إجراء أى تداول على الشركات العا

أسهمها ونقل ملكيتها من شخص إلى أخر إال بموافقة الهيئة، وذلك للتأكد من 
سالمة الموقف القانوني لهذه الشركات والتحقق من خبرة المساهمين الجدد 

ى في مجال سوق رأس المال وحسن سمعتهم فضال عن إجراء االستعالم األمن
. عن المساهمين األجانب  

 1 - الموافقات الخاصة بالفروع

بالرغم من أهمية دور فروع الشركات في تحقيق االنتشار وتوسيع قاعدة 
المتعاملين في سوق األوراق المالية، إال أنها تشكل عبئا كبيرا على الشركات 

ة المتطلبات الوارداألم إذا لم تراعي كافة قواعد الرقابة الداخلية وتلتزم بكافة 
بالتشريعات الملزمة والمنظمة لمهامها. لذلك وضعت الهيئة شروطا وضوابطا 
إضافية للموافقة على فتح فروع للشركات العاملة في مجال السمسرة، بما 
يضمن أن تكون هذه الفروع قائمة على أسس سليمة. حيث صدر قرار مجلس 

اصة بفتح الفروع أهمها وجود مقر بالشروط الخ 2008لسنة  83إدارة الهيئة رقم 
الئق ومجهز، وأن يتوافر لدى الشركة المالءة المالية الكافية، توافر الشروط 
الخاصة بمتطلبات ترخيص العاملين، وتنفيذ حوكمة الشركات، فضال عن عدم 

صدور أية جزاءات أو تدابير ضد الشركة خالل فترة سابقة على فتح الفرع )تتراوح 
إلى عام(، باإلضافة إلى عدم صدور حكم قضائى نهائي ضد  من ثالثة شهور

الشركة أو المسئولين الحاليين المسئولين عن اإلدارة الفعلية تتعلق بجرائم 
. مالية تمس المتعاملين  

شركات الخبرات المطلوبة والتراخيص الخاصة بأعضاء مجالس إدارات ال
:والعاملين فيها  

الشركات نفسها ككيانات قانونية فحسب، لم تكتف الهيئة بوضع ضوابط خاصة ب
بل امتدت ضوابطها إلى القائمين على إدارتها وكذا الوظائف الهامة بها والتى لها 
تأثير مباشر بممارسة هذه الشركات لنشاطها. كما اعتبر استيفاء بعضها شرطا 

الستمرار الترخيص لها بمزاولة النشاط. كما تقوم الهيئة بصفة دورية بإجراء 
عديالت لهذه الضوابط وفقا للتغيرات التى تحدث بالسوق وبما يعمل على الت

 .زيادة كفاءتها
بالنسبة لمجالس إدارة هذه الشركات فقد وضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط 

لسنة  18، رقم 1997لسنة  59، رقم 1994لسنة  2بموجب عدة قرارات )رقم 
والكفاءة في غالبية أعضاء ( جميعها تقوم على أساس ضرورة توافر الخبرة 1998

مجلس اإلدارة على أن يكون من بينهم رئيس المجلس والعضو المنتدب فضال 
عن اجتياز األخير اختبارا تحريريا وشفويا ، وذلك لضمان صدور القرارات المتعلقة 

بالشركات من ذوى الخبرة، وكذا لضمان سالمة اإلدارة الفعلية للشركات، بما 
لسوق. وتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة وجود أعضاء من ينعكس إيجابيا على ا

غير المواطنين ال تتم الموافقة عليهم من قبل الهيئة إال بعد إجراء االستعالم 
 .األمنى عنهم من قبل الجهات المختصة بالدولة

 24أما بالنسبة للعاملين بهذه الشركات فقد صدر بشأنهم قرار رئيس الهيئة رقم 
وابط الترخيص للعاملين بشركات السمسرة في األوراق بشأن ض 2007لسنة 



المالية حيث تناولت أحد عشر وظيفة كحد ادنى البد من توافرها في كل شركة 
)العضو المنتدب، مدير الفرع، المراقب الداخلي، مسئول مكافحة غسل األموال، 

ب، المنفذ، مدير الحساب، المحلل المالي، المدير المالي، مدير عمليات المكت
مدير المخاطر، المراجع الداخلى( كما وضع القرار شروطا للترخيص لشغل هذه 

الوظائف بما يضمن توافر الكفاءة والسمة الطيبة للعاملين كما أتاح للهيئة 
معاقبة أى من حاملي هذه التراخيص إذا ارتكب أى مخالفة للتشريعات أوميثاق 

  .شرف المهنة
. لممارسات الدولية في هذا الشأنالسابق اإلشارة إليها وفق أفضل ا  

 ثانيا: القوائم المالية والمالءة المالية للشركات

في إطار متابعة الهيئة لسالمة وقوة المراكز المالية للشركات العاملة في مجال 
األوراق المالية حتى ال تمتد أيديها إلى أموال عمالئها، فقد حرصت الهيئة ليس فقط 

الشركات بإعداد القوائم المالية بشكل دورى فحسب بل على متابعة التزام هذه 
أوجبت على الشركات تقديم بيان يومى عن مالءتها المالية وفقا لمعايير محددة وذلك 

: كما يلي  

 القوائم المالية للشركات

على مجالس إدارة الشركات إعداد  1981لسنة  159أوجب قانون الشركات رقم 
ير مراقب حسابات عنها وكذا إعداد تقرير عن قوائم مالية سنوية مشفوعة بتقر

يوم من  90نشاط الشركة يتم اعتمادهما من الجمعية العامة للشركة خالل 
تاريخ انتهاء السنة المالية. وموافاة الهيئة بها رفق الدعوة الموجهة للهيئة 

 1992لسنة  95لحضور اجتماع الجمعية العامة. أما قانون سوق رأس المال رقم 
جب على الشركات العاملة في مجال األوراق المالية أن توافي الهيئة فقد أو

من الالئحة التنفيذية من القانون(. ثم  58بقوائم مالية نصف سنوية )المادة 
وضعت الهيئة قواعد من شأنها تقديم هذه الشركات قوائم مالية ربع سنوية 

إلى  مشفوعة بتقرير فحص محدود من مراقب حسابات الشركة باإلضافة
القوائم السنوية. ونظرا ألهمية دور مراقب الحسابات في مراجعة القوائم 

المالية للشركات فقد وضعت الهيئة شروطا خاصة بمراقبى الحسابات الذين 
يرخص لهم مراجعة القوائم المالية للشركات العاملة في مجال األوراق المالية، 

رأس المال الصادرة بالقانون  بموجب تعديالت قانون سوق -وأنشأت الهيئة لديها 
سجال خاصا بمراقبي الحسابات وأوجبت على الشركات  - 2008لسنة  123

العاملة في مجال األوراق المالية أن يكون مراقب الحسابات من المسجلين لدى 
الهيئة. كما يتم متابعة مراقبى الحسابات المسجلين بالهيئة للتأكد من قيامهم 

لمراجعة المصرية والتى أصدرتها الهيئة من خالل وحدة بمهامهم وفقا لمعايير ا
وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي ” جديدة تم إنشائها بالهيئة تحت مسمى

، وفي حالة ثبوت إخالل أى من مراقبى الحسابات بمهام وظيفته ”الحسابات
ئة تتخذ الهيئة اإلجراءات الالزمة تجاهه سواء باإلنذار أو الشطب من سجل الهي

فضال عن اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده. ويتولى قطاع التمويل والحوكمة بالهيئة 
متابعة انتظام الشركات في موافاة الهيئة بكافة القوائم المالية، ومراجعتها وكذا 
مراجعة تقرير مراقب الحسابات عنها، وإبداء مالحظاته عليهما وإخطار الشركة 

. ب حساباتها بتالفي هذه المالحظاتبها ومتابعة قيام الشركة ومراق  



 

 

 

 المالءة المالية للشركات

لم تقف الهيئة عند متابعة القوائم المالية ربع السنوية للشركات بل حرصت على 
المتابعة المستمرة للمراكز المالية لبعض الشركات العاملة في مجال األوراق 

لية للوفاء بالتزاماتها الما المالية للتعرف على مدى كفاية الموارد المالية للشركة
في موعيد استحقاقها، وهو ما يعرف بالمالءة المالية. لذلك فقد صدر قرار 

بشأن معايير المالءة المالية للشركات  2007لسنة  14مجلس إدارة الهيئة رقم 
العاملة في مجال األوراق المالية والتى تهدف إلى قياس مدى قدرة هذه 

طر التى ترتبط بأنشطتها وعمالءها واألوراق المالية الشركات على مواجهة المخا
التى تتعامل فيها، بما يزيد من ثقة المتعاملين معها. وتسرى هذه المعايير على 

ثالثة أنشطة فقط وهى شركات السمسرة في األوراق المالية، والتعامل 
والوساطة في السندات، أمناء الحفظ، حيث تشترط هذه المعايير توافر الحد 

دنى لرأس المال المصدر والمدفوع بواقع خمسة مليون جنيه مصرى لألولي األ
وعشرة مليون جنيه مصرى لكل من الثانية والثالثة. فضال عن التزام هذه 

% من 10الشركات بأن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل ال يقل عن 
ءة المالية إجمالي التزاماتها. وجاري حاليا بالهيئة دراسة وضع قواعد المال

لنشاط إدارة محافظ االستثمار. وأوجب قرار مجلس إدارة الهيئة على هذه 
الشركات االلتزام بإعداد بيان بصافي رأس المال السائل يوميا يعتمد من العضو 

المنتدب والمدير المالي ويحفظ بملف خاص لدى المراقب الداخلي للشركة. 
ي بعض الحاالت(، وأسبوعيا، على أن توافي به الهيئة والبورصة يوميا )ف

وشهريا، وربع سنوي )مع القوائم ربع السنوية(، وسنويا )مع القوائم المالية 
السنوية( وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج، وذلك في المواعيد 

المحددة على النحو المذكور تفصيال بقرار مجلس إدارة الهيئة. وتجدر اإلشارة 
عدم التزام هذه الشركات بمعايير المالءة المالية يتم اتخاذ إلى أنه في حالة 

 والئحته التنفيذية والقواعد 1992لسنة  95التدابير الالزمة وفقا إلحكام القانون
والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بما في ذلك المنع من مزاولة كل أو بعض النشطة 

. المرخص لها بمزاولتها  

 

تثالثا: الرقابة على الشركا  

هذا النوع من الرقابة يتم عن بعد، وذلك من خالل مراقبة سلوك الشركة بالسوق 
)مراقبة التداول( وكذا مراقبة سياسات الشركات من خالل ملفاتها لدى الهيئة 

: والمكاتبات الواردة منها وذلك على النحو التالي  

 



 

 

 

 

 رقابة تداوالت الشركة .

 

بمراقبة التداول متصلة بالتداول اللحظى مباشرة  توجد لدى الهيئة إدارة مركزية خاصة
وكذا التاريخي وذلك لمراقبة تصرفات شركات السمسرة بالسوق من خالل متابعة 
العروض والطلبات المسجلة، وكذا التنفيذات من قبل كل شركة ومدى تأثيرها على 

ما يضمن خلو األسعار وذلك الكتشاف أية تالعبات بالسوق واتخاذ الالزم بشانها فوريا ب
التعامالت من أى غش أو نصب أو احتيال وذلك تحقيقا الستقرار السوق. علما بأن 

البورصة المصرية لديها إدارة متخصصة لمراقبة التداول أثناء الجلسة للتحقق من عدم 
ارتكاب أية مخالفات وخلو التعامالت من أية تالعب للتأثير على أسعار التداول وعدم 

لين من المعلومات الداخلية غير المعلنة للعامة على شاشات البورصة استفادة المتعام
. مع إخطار الهيئة بما تجده من مخالفات في هذا الشأن  

 عزيزى المستثمر

ا التتعامل بناءًا على معلومات غير متاحة لآلخرين المتعاملين بالسوق، والتى تعرف بأنه
قبل الداخلين بالشركات المتداولة وإن المعلومات الداخلية التى يتم التعرف عليها من 

كانت صادرة عن أى شركة من شركات السمسرة أو العاملين بها حيث أن ذلك يضعك 
. تحت طائلة القانون  

 رقابة سياسات وقرارات الشركة .

وذلك يتم مكتبيا من خالل متابعة ملف الشركة والتأكد من استيفاء الشركة لكافة 
أو فروعها أو العاملين بها فضال عن مراجعة كافة شروط الترخيص سواء للشركة 

القرارات التى تتخذها الشركة من خالل مراجعة محاضر اجتماعات مجالس إدارة 
الشركات وكذا الجمعيات العامة للمساهمين وذلك للتأكد من اتفاقها مع كافة 

. التشريعات المنظمة والمرتبطة بسوق األوراق المالية  



المنازعاترابعا: الفصل فى   

تتولي الهيئة الفصل في المنازعات التى تنشب بين الشركات العاملة في مجال 
األوراق المالية والمتعاملين معها، وذلك من خالل إدارة متخصصة وهى إدارة تظلمات 
المتعاملين في السوق حيث تتلقي الشكاوى الواردة من المستثمرين ضد الشركات 

لية، ثم استيفاء كافة المستندات المتعلقة بموضوع العاملة في مجال األوراق الما
الشكوى وإجراء التحقيق بشأنها مع كافة األطراف واتمام فحصها من كافة الجوانب 

الفنية والقانونية ثم الفصل فيها وعرض ذلك على رئيس الهيئة وبعد اعتماد الرأى يتم 
. تنفيذ القرار الذي تم اعتماده  

لمشكلة حتى نهايتها ومتابعة وصول الحق إلى صاحبه. وفي أى أن هذه اإلدارة تتولي ا
سبيل ذلك تقوم بمهام عديدة. حيث تتولي تلقي الشكوى وإجراء التحقيقات مع 

األطراف المتنازعة، ثم استيفاء المستندات وإجراء الفحص الفنى وإعداد دراسة بذلك، 
وذلك يحقق سرعة ثم الفصل في الشكوى، ثم تنفيذ القرار الذى تم التوصل إليه، 

. الفصل في المنازعات الخاصة بسوق المال في أقل وقت ممكن  

 عزيزى المستثمر :

إذا كان لديك شكوى ضد أحد الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية أو أحد 
العاملين لديها نتيجة ألحد الممارسات الخاطئه فإن عليك أن تتقدم إلى إدارة تظلمات 

السوق بالهيئة العامة للرقابة المالية بشكوى كتابية على نموذج المتعاملين فى 
الشكاوى الذى أُعد خصيصا لهذا الغرض والذى يقوم بدراسة محتواه أحد العاملين 

. المتخصصين باإلدارة  

 خامسا: التفتيش على الشركات

المالية تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الشركات العاملة في مجال األوراق 
للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق المال وذلك بمعرفة اإلدارة المركزية 

: للتفتيش والتى تقوم بنوعين من التفتيش  

 1- التفتيش الدورى .

هذا النوع من التفتيش يتم وفقا لبرنامج سنوى معتمد من رئيس الهيئة يتضمن 
معايير معينة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج من مجموعة من الشركات يتم اختياها بناء على 

خالل لجان يتم تشكيلها وفقا لضوابط معينة بحيث تضم أعضاء من عدة تخصصات 
)قانوني، محاسبى، معلومات( بما يضمن التفتيش على كافة الجوانب المتعلقة 

ائج بالشركة. ثم تقوم هذه اللجان بإجراء كافة التحقيقات الالزمة وإعداد تقاريرها بنت
التفتيش متضمنا كافة المخالفات المنسوبة للشركة يعرض على إدارة الهيئة التخاذ 

. اإلجراء المناسب تجاه الشركة  

التفتيش المفاجئ -   . 2 



هذا النوع من التفتيش يتم بناء على وقائع محددة ) شكوى أو تالعبات في 
حقيقتها، وفي هذه الحالة السوق...إلخ( تتطلب التحقق الميداني منها، للوقوف على 

يتم تشكيل لجنة تضم التخصصات الالزمة لفحص الموضوع وتقوم بمهمتها على وجه 
السرعة، من حيث الحصول على المستندات الخاصة بالواقعة وإجراء التحقيقات مع 
 المسئولين عنها بالشركة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على إدارة الهيئة التخاذ اإلجراء

.بشأنهاالمناسب   

 سادسا: مكافحة غسل األموال

نظرا لألثار السلبية المترتبة على عمليات غسل األموال وأهمها إحداث تشوهات في 
األسعار وما يترتب على ذلك من عدم استقرار في السوق، لذلك فقد صدر قرار وزير 

بشأن حظر شركات السمسرة  2001لسنة  620االقتصاد والتجارة الخارجية رقم 
بشأن  2002لسنة  80ار أموالها في أموال غير مشروعة، ثم صدر القانون رقم استثم

مكافحة غسل األموال، والذى أناط بالهيئة مهمة تطبيقه على الشركات العاملة في 
. مجال األوراق المالية  

وفي إطار قيام الهيئة بتنفيذ مهامها في هذه الشأن فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة 
بشأن ضوابط مكافحة غسل األموال للشركات العاملة في مجال  2008 لسنة 87رقم 

األوراق المالية والذي تضمن تحديد هذه الشركات، وما يجب على هذه الشركات 
مراعاته بشأن اإلجراءات التى تتبعها لمعرفة هوية عمالءها وأوضاعهم القانونية 

. ميلكوالوسائل المتبعة للتأكد من صحة بياناتهم )مبدأ اعرف ع ) 

كما أوجب القرار على هذه الشركات ضرورة وجود مدير مسئول عن شئون مكافحة 
 األموال ممن يتوافر لديهم المؤهالت العلمية والخبرة العملية الكافية، وأن يشغل إحدى

ار وظائف اإلدارة العليا بالشركة، كما حدد القرار التقارير الواجب عملها والتى يجب إخط
ما يجب اتخاذه حال االشتباه في أى من العمالء أو العمليات. وأضاف  الهيئة بها وكذا

القرار ضرورة وضع برنامج سنوى )على األقل( لتدريب العاملين بالشركة في هذا 
الشأن، وأخيرا إلزم الشركات باالحتفاظ بالمستندات والسجالت التى تلتزم بإمساكها 

تعامل مع العميل أو من تاريخ قفل لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء ال
الحساب، على أن توضع هذه المستندات والسجالت تحت تصرف الجهات القضائية 

. والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون غسل األموال عند طلبها  

 سابعا: قواعد حوكمة الشركات

رئيس ضمانا اللتزام الشركات بأحكام القوانين المنظمة لسوق المال فقد صدر قرار 
بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في  2007لسنة  11الهيئة رقم 

مجال األوراق المالية، وضرورة التزام هذه الشركة بها كأحد متطلبات استمرار 
: الترخيص لمزاولة النشاط. وقد تمثلت هذه القواعد فيما يلي  

مجلس إدارة الشركات -   . 1 

إدارة الشركات من حيث تشكيله، وكيفية عمله، واختصاصاته، تناولت القواعد مجلس 
.والتزامات أعضائه، والتزامه باإلفصاح والشفافية، وكذا لجان المجلس واختصاصاتها  



الجمعيات العامة وحماية حقوق المساهمين- 2 .  

أكدت القواعد على ضرورة اإلفصاح وإتاحة المعلومات للمساهمين، وكذا سياسات 
األرباح، باإلضافة إلى التصويت في الجمعية العامة، وإتاحة المناقشات لكافة توزيع 

. المساهمين  

تعارض المصالح وتعامالت الداخليين -  . 3 

فيما يتعلق بتعارض المصالح فقد أوجبت قواعد الحوكمة ضرورة تجنب كل عمل ينشأ 
بها. مثل عدم منح عنه تعارض مصالح بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والعاملين 

قروض ألعضاء مجلس اإلدارة، االشتراك في عمل منافس للشركة أو إجراء عقود 
معاوضة مع الشركة إال بموافقة الجمعية العامة...إلخ(. أما تعامالت الداخليين فقد 

حظرت عليهم التعامل على أسهم الشركة استغالل أى معلومات داخلية غير منشورة 
. سريب المعلومات الداخلية للغيرأو متاحة للكافة أو ت  

الشفافية واإلفصاح-   . 4 

شملت قواعد الحوكمة االلتزامات العامة باإلفصاح )األحداث الجوهرية، هيكل 
المساهمين، تشكيل مجلس اإلدارة...إلخ(، وااللتزامات المرتبطة باإلفصاحات الخاصة 

بمحاضر االجتماعات، بيان بكل من الجمعيات العامة ومجالس اإلدارة )موافاة الهيئة 
توزيع األرباح..إلخ(، أسهم الخزينة )موافاة الهيئة بمبررات ذلك وموقف هذه األسهم 

شهريا(، تعامالت الداخليين )الحصول على موافقة الهيئة على العمليات التى تتم على 
ع والربأسهم الشركة، ..إلخ(، القوائم المالية )موافة الهيئة بالقوائم المالية السنوية 

.سنوية خالل المدة القانونية ) 

نظم الرقابة والمراجعة الداخلية -5  .  

أوجبت قواعد الحوكمة أن يتوافر لدى الشركات نظام متكامل للرقابة الداخلية، يهدف 
إلى الحد من المخاطر، والتحقق من التزام الشركة والعاملين بها بتطبيق أحكام 

قواعد للمسائلة داخل الشركة، وحماية مواردها ضد القوانين واللوائح السارية، ووضع 
سوء االستخدام. كما أوجبت قواعد الحوكمة أن يكون لدى الشركة إدارة مراجعة 

داخلية تختص بوضع اإلجراءات الرقابية داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، 
 ذل العناية المهنيةكما أوجبت على على العاملين بهذه اإلدارة االلتزام بالموضوعية وب

المالئمة، كما حددت الشروط الواجب توافرها في المدير المسئول عن هذه اإلدارة )أن 
 يكون من القيادات اإلدارية ومتفرغا لها(، وكذا المهام التى يجب عليه القيام بها وأن

. يكون تعيينه وعزله وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الشركة  

الحساباتمراقب  - 6 

أكدت قواعد الحوكمة على ضرورة تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المقيدين 
سنوات يتم تغييره بعد ذلك، مع وجوب  6بسجل الهيئة يجدد سنويا بحد أقصى 



عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، كما تناولت القواعد التزامات مراقب  استقالليته
كما أجازت للهيئة شطب مراقب الحسابات من سجل الحسابات المرتبطة بالحوكمة. 

مراقبى الحسابات بالهيئة حال إخالله بالتزاماته الورادة بهذه القواعد، وكذا اتخاذ إية 
. إجراءات أخرى ضده وفقا ألحكام القوانين واللوائح السارية  

 

الجزاءات الخاصة بالشركات- 7 

بالشركات حال تناولت قواعد الحوكمة أيضا الجزاءات الخاصة 
مخالفة قواعد الحوكمة منها التنبيه على الشركة، نشرعدم 

التزامها على شاشات البورصة، أى جزاءات أخرى وفقا للقانون. 
كما تناولت أيضا الجزاءات الخاصة بالمسئول عن اإلخالل 

بااللتزامات الواردة في قواعد الحوكمة، منها توجيه تنبيه لهأ 
ص الممنوح له، وأية جزاءات أخرى وفقا أيقافه أو إلغاء الترخي

 .ألحكام القانون

 

 ثامنا: العقوبات اإلدارية للشركات

الهيئة حق توقيع جزاءات إدارية  1992لسنة  95منح القانون 
على الشركات التى ترتكب مخالفات أحكام هذا القانون والئحته 

ن التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهاما وذلك وفقا للمادتي
: التاليتين  

لسنة  95( من قانون سوق رأس المال رقم 30المادة )-1   .
والتى منحت رئيس الهيئة حق توقيع عقوبات متدرجة  1992

: للشركات المخالفة على النحو التالي  

 إنذار الشركة بإزالة المخالفات خالل مدة محددة 
  وقف نشاط الشركة )حالة عدم إزالة المخالفة خالل المهلة

 المحددة باإلنذار( بقرارمن رئيس الهيئة بحد أقصى شهر
  عرض األمر على مجلس إدارة الهيئة )إذا لم تقم بإزالة

المخالفات خالل فترة الوقف( للنظر في إلغاء الترخيص 
 الممنوح للشركة



لسنة  95من قانون سوق رأس المال رقم  31المادة -2 .
خطر يهدد استقرار  والتى منحت مجلس إدارة الهيئة إذا قام1992

سوق رأس المال أومصالح المساهمين بالشركة أو المتعاملين 
: معها أن يتخذ ما يراه من التدابير اآلتية  

 توجيه تنبيه إلى الشركة 
  منع الشركة من مزاولة كل أو بعض األنشطة المرخص لها

 بمزاولتها
  مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى

للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة اإلنعقاد 
واتخاذ الالزم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس اإلدارة فى 

 .هذه الحالة ممثل أو أكثر من الهيئة
  تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة

التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو 
وتسجيل رأيه فيما يتخذ المشاركة في مناقشات المجلس 

 .من القرارات
  حل مجلس اإلدارة وتعيين مفوض إلدارة الشركة مؤقتا

 .لحين تعييم مجلس إدارة جديد باألداة القانونية المقررة
 إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها. 

لسنة  95من قانون سوق رأس المال رقم  43المادة - 3 .
مجلس إدارة الهيئة سلطة إبرام التصرفات و  والتى منحت1992

: اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أغراضها وعلى األخص  

  مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على
أوراق مالية سليمة، و أنة غير مشوب بالغش أو النصب ، أو 

.االحتيال ، أو االستغالل ، أو المضاربات الوهمية  
 زم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون و اتخاذ ما يل

. القرارات الصادرة تنفيذا لة  

 تاسعا: تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات

تدعيما لدور الهيئة الرقابي على الشركات العاملة في مجال 
باإلضافة إلى حق توقيع جزاء إدارى على  -األوراق المالية 



والذى تضمن  2008لسنة  123فقد صدر القانون رقم  -الشركات
لسنة  95العديد من التعديالت لبعض مواد قانون سوق رأس رقم 

والتى من شأنها تشديد العقوبات على كل من يرتكب  1992
 .مخالفات ألحكام قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية

 95مكرر للقانون  69كما ذهب القانون ألكثر من ذلك بإضافة مادة 
حق  -وحده -والتى بموجبها منحت رئيس الهيئة  1992لسنة 

تحريك الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المرتكبة بالمخالفة ألحكام 
 -وحده  -قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية، بل وأجاز له 

حق التصالح في هذه الجرائم في أى مرحلة كانت عليها 
 .الدعوى

 عاشرا: تصفية الشركة

ة الرقابي عند منح الترخيص للشركة ومتابعتها لم يقف دور الهيئ
أثناء ممارسة نشاطها فحسب ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك. 

فعندما تريد الشركة وقف نشاطها أو تصفية أعمالها فالبد وأن يتم 
ذلك بموافقة الهيئة وتحت نظرها، وذلك حرصا على مصالح كافة 

من القانون  33 األطراف المتعاملة مع الشركة. فقد نصت المادة
على أنه "ال يجوز ألية شركة وقف نشاطها أو  1992لسنة  95

تصفية عملياتها إال بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التثبت 
من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من التزاماتها وفقا للشروط 

.واإلجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة " 

لى أنه بالرغم من صدور قانون سوق وفي الختام نود اإلشارة إ
إال انه يتسم بالمرونة الكافية التي  1992رأس المال في عام 

تمكن الهيئة من إضافة القواعد والضوابط الالزمة لتحقيق الرقابة 
الرشيدة وضبط إيقاع السوق وتطويره ودعم استقراره من خالل 

ية لقانون ما تصدره من قرارات أو من خالل تعديل الالئحة التنفيذ
سوق رأس المال، كل ما سبق بهدف الوصول إلى أفضل أداء 

.ممكن للسوق  

 

 



 

 

 
 

 دليل المستثمر للتداول االلكتروني

 

 

 

لتداول اإللكتروني هو عملية بيع وشراء األسهم والسندات 
وغيرها من األدوات المالية من خالل شبكة االنترنت بواسطة 

التي يتعامل معها  موقع الكتروني تابع لشركة السمسرة
المستثمر أعد خصيصا لهذا الغرض ، تمتلكه شركة السمسرة 
التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة آلية 
التداول االلكتروني وإتاحته لعمالئها، على أن يحرر عقد معتمد 

.بين العميل وشركة السمسرة خاص بالتداول االلكتروني  

 :أوال : مميزات و صعوبات التداول االلكتروني

 مميزات التداول اإللكتروني
نيمكنك تنفيذ عملياتك وإدارة محفظتك من أي مكان وفي أي 

.وقت  
يمكنك وضع وتحديد أوامر الشراء أو البيع بنفسك سواء كان أمر 

.مفتوح أو أمر محدد حتى يتم تنفيذ العملية  
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كشف تقييم المحفظة لحظيا" وفي أي وقت، واالطالع على 
. حسابك في شركة السمسرة في أي وقت  

.تعديل أو تغيير أو إلغاء األوامر بنفسك خالل ثواني  

للشركات  ( T + 0 ) إمكانية الشراء والبيع في ذات الجلسة
. المسموح لها بذلك  

.انخفاض التكاليف والعموالت والجهد، مقارنة بأساليب التداول العادية  
محرر لذلك، وتقوم  حالة حدوث أعطال اإلتصال بشرط أن يكون هناك عقد القدرة على التنفيذ هاتفيا" في

. شركة السمسرة بتسجيل المكالمة واخذ البيانات الالزمة للتأكد من هوية العميل  
 سرعة تنفيذ األمر خاصة إذا وجدت سعر مناسبًا للبيع أو الشراء .

دراسة لي ويمنحك فرصة اكبر عدم وجود مدير لحسابك بالشركة قد يؤثر على قرارك االستثمار
.استثماراتك وتحديد اختياراتك  

 صعوبات التداول اإللكتروني

اذ القرار إجراء عملية التداول بمفردك : حيث ال يكون لديك مدير حساب للتشاور معه قبل اتخ

.ةاالستثماري. )لكن بعض الشركات تقدم تلك الخدمة عن طريق االتصال الهاتفي بالشرك ) 
. مل باالنترنت للمستثمر الذي ليس لديه أي معرفة الكافية باالنترنتصعوبة التعا  

 التسرع في اتخاذ القرارات غير المدروسة بشكل جيد .
ض الصعوبات قد تتسبب شبكات االتصاالت وخطوط الربط او أي أعطال في الموقع االلكتروني في بع

ك على درجة التقدم مالتك. ويتوقف كل ذلالتقنية التي ينتج عنها مشاكل في ادارة حساباتك واتمام تعا
 والتطور في البنية التكنولوجية بصفة عامة

 ثانيـا": مخاطر التداول عبر االنترنت

ليجب على المستثمر قبل استخدامه لخدمـة التداول عبر 
اإلنترنت أن يعـى بعض األمور الفنيـة والتنظيمية المتعلقة بهذه 

بأن إستخدام شبكة اإلنترنت الخدمـة، إضافة إلى إدراكه التام 
ينطوى على عدد من المخاطر التى قد تحقق له خسارة غير 

مرغوب فيها، وقد ترتبط هذه المخاطر بشبكة اإلنترنت نفسها، أو 
البرنامج المستخدم، او بنظام التداول اإللكترونى، إضافة إلى 

سوء إستخدام الخدمة من قبل المستثمر. لذا على المستثمر أن 
نه يدرك ويقبل بهذه المخاطر التى قد يواجهها أثناء التداول يقر بأ

: عبر اإلنترنت. و من هذه المخاطـر  

 1-فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب المستثمر .



فقدان إسم المستخدم أو كلمـة المرور أو عدم المحافظة عليهما 
أو إفشاءها للغير قد يترتب عليه مخاطرة عديدة تكمن فى تمكن 

ثالث الدخول إلى حساب المستثمر وإساءة إستخدام طرف 
. الحساب  

آلية عمل برنامج التداول عبر االنترنت ومدى سهولته -2 .
. والوعى بدليل االستخدام للبرنامج  

على العميل اإلطالع جيدا" على وظائف برنامج التداول عبر 
اإلنترنت قبل البدء بإستخدامه وعليه أن يطلع جيدا" على دليل 

. استخدام البرنامج قبل استخدامه  

 3-أعطال شبكة االنترنت .

األعطال التى تتعرض لها شبكة اإلنترنت قد تؤدى إلى اإلنقطاع 
الجزئى أو التام للخدمـة مما يؤدى إلى فقدان اإلتصال مع األوامر 

المدخلة إلى النظام التداول اإللكترونى . وعلى العميل حينئذ 
وإبالغها بالمشكلة التى تعرض لها  اإلتصال بشركـة السمسرة

لتقوم الشركة بدورها بالسيطرة على األوامر المدخلة و العودة 
إلى الطريقة التقليدية فى التداول لحين عودة الخدمة للعميل 

. من جديد  

سرعة االتصال مع شبكة االنترنت، حيث قد تكون سرعة  - 4 .
. االنترنت غير مالئمة لبرامج التداول  

إلتصال قد تؤثر على كفاءة إستقبال المعلومات أو سرعـة ا
تسييرها عبر اإلنترنت وقد يحدث تأخير فى إستالم معلومات 

التداول ورسائل التبليغ الوردة من نظام التداول بخصوص األوامر 
المدخلة و كما يترتب على هذا األمر تأخر إرسال أوامر الشراء 

. والبيع إلى نظام التداول اإللكترونى  

 5- ازدياد حدة نشاط حركة التداول بشكل مفاجئ .

إزدياد نشاط حركة التداول بشكل مفاجىء قد يترتب عليه تزاحم 
فى إرسال المعلومات من خالل شبكـة اإلنترنت األمر الذى يؤدى 



ار األوراق إلى إحتمالية تأخر وصول المعلومات أو تحديث أسع
إحتمالية إنقطاع أو  المالية على البرنامج المستخدم، إضافة إلى

. فشل اإلتصال بالخدمة  

أعطال جهاز الحاسب اآللي المستخدم من قبل المستثمر- 6 .  

األعطال الى قد يتعرض لها جهاز الحاسب اآللى الخاص 
بالمستثمر قد تؤدى إلى تقليل فرصة إتمام العمليات أو عدم 

التمكن من تنفيذها، أو عدم الدخول إلى اإلنترنت لالتصال 
لخدمـة، لذا يلزم على المستثمر إجراء الصيانة الدورية الالزمة با

. لجهاز الحاسب اآللى خشية تعرضه ألعطال مفاجئة  

حدوث أخطاء مفاجئة في أسعار و معلومات التي يبثها -7  .
.برنامج التداول  

قد تؤدى حدوث األعطال المفاجئة لألنظمـة أو األجهـزة أو خطوط اإلتصال إلى وصول 
المعلومات بشكل خاطئ إلى المستثمر، لذا على المستثمر حال مالحظة أى أخطاء 
فى األسعار أو معلومات التداول التوقف عن استخدام الخدمـة . تدخل طرف ثالث " 
الهاكرز" الذين يقومون بالتسلل واختراق الحاسب اآللي الشخصي والعبث بالبيانات 

برامج الحماية الالزمة للجهاز. يجب على  وغيرها من األضرار، خاصة مع عدم توفير
المستثمر دائما أن يقوم بتشغيل البرامج الحاجبة والواقية والبرامج المضادة 

 للفيروسات

واإلهمال في  التعديالت الداخلية التي تقوم بها على حسابك اآللي الشخصي- 8 .
 .التعامل مع البيانات الحساسة والسرية

لغاء أوامر الشراء والبيعأخطاء إدخال / تعديل / إ .  -9 

 

قد يقوم المستثمر بخطأ أثناء إدخال اوامر الشراء أو البيع 
 مما يترتب عليه خسائر غير مرغوب فيها

 ثالثا : نصائح هامة عند التعامل بالتداول االلكتروني

تحقق من شركة السمسرة الذي ستتعامل معها فيجب أن تتأكد أنه مرخص لها 
.التداول اإللكتروني من الهيئة العامة للرقابة الماليةبمزاولة آلية   

 يجب أن يكون لديك خلفية مسبقة في كيفية التعامل مع الكمبيوتر واإلنترنت .



استوضح عن آلية الحماية والسرية التي تطبقها شركة السمسرة وهل هي  .
 كفيلة لحماية تداوالتك

 
. لعملية للتأكد من إتمامهاايعني تنفيذها على الفور، لذا تابع إعلم إن إدخال األوامر من خالل اإلنترنت ال   

. إللكترونيتأكد من أنك تملك أحدث برامج الحماية وأكثرها أمانًا وتأكد انك تستخدم حسابك ا  
 تريث فى قرارك اإلستثمارى قبل الدخول على نظام التداول االلكتروني.

حايا تالعب التداول الشخصية جيدًا من الممكن إن تكون احد ضتنبه إنك إذ لم تحمى معلوماتك وحساباتك 
. اإللكتروني، ال تستجيب ألي بريد اإللكتروني يطلب معلومات خاصة بك  
ة، خاصة أن سوق ال تثق تماما في برامج الحاسب المصممة لتحليل اتجاهات السوق والرسومات البياني

فقط. دةأن توظف معطياتها كمعلومات مساعاألسهم تتسم بالحساسية ويحسن في حال استخدامها   
، وعليك بتغيير اختار كلمة سر قوية، حيث أفضل كلمات المرور هي الكلمات الصعب تكهنها أو توقعها

وتر، وإذا اضطررت كلمة المرور الخاصة بك بصفة دورية، وال تشاركها مع أحد، وال تخزنها على الكمبي
عليك باالتصال  مكان امن وخاص، وفي حال فقدام كلمة المرور إلى تدوين كلمة السر فعليك حفظها في

 بشركة السمسرة فورًا ومراجعتها حتى تقوم الشركة باتخاذ الالزم
ت المدونة قد اقرأ وراجع كشف حسابك الشهري بصفة دورية، راجعه بعناية وتأكد من أن كل المعامال

. ريتها مذكورة بهتمت بالفعل، و تأكد أيضا" من أن كل المعامالت التي أج  
لة والبريد تأكد أن شركة السمسرة الخاصة بك لديها بيانات مستحدثة عنك متضمنة عنوان المراس

. اإللكتروني وغيرها من البيانات  
 
 

 تداول األوراق المالية فى ذات الجلسة

 بانه النظام الذي يتم وفقا له” بيع وشراء االوراق المالية في ذات اليوم“ يعرف نظام 
راء الورقة المالية وبيعها في خالل اليوم الواحد او في ذات الجلسةش  (Zero T+) ،

عدد ) Zeroيوم تنفيذ عملية التداول على الورقة المالية بالبورصة( و) T والمقصود بـ
االيام التي يتم فيها تسوية التعامالت على هذه الورقة( وهو ما يختلف عن تسوية 

2) . التعامالت االخرى +T) التي تتم تسويتها في يومين 

 

ويؤدى هذا النظام الى زيادة سيولة وكفاءة السوق من جهة والى استفادة 
المستثمرون من الفروق السعرية خالل اليوم الواحد من جهة اخرى، باالضافة الى ان 
هذا النظام يسهم في تحقيق الحماية للمستثمرين من مخاطر تقلبات االسعار على 

. المدى الطويل  



 كيف يتم الشراء والبيع في ذات الجلسة؟

: الخطوات  

يقوم العميل باختيار شركة سمسرة على ان تكون من احد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية 
. لتداول االوراق المالية وفقا لهذا النظام  

 وبيعًا( في ذات الجلسة عن طريق شركة سمسرة واحدة فقطيجب ان تتم تسوية العمليات التي تتم وفقا لهذا النظام )شراءًا 
. 

يقوم العميل باختيار أحد االوراق المالية للتعامل بها وفقا لهذا النظام والتي يجب أن تكـون مقيدة بالبورصة ويتوافـر فيها 
. المعاييــر التـي تضـعها البــورصة وتعتمدها الهيئة  

من خالل شركة السمسرة وفقا للمالءة المالية التي حددتها له الهيئة بحيث ال تتجاوز  يقوم العميل بوضع امر البيع والشراء

)واحد على عشرة االف( من عدد االوراق المالية المقيدة 1/10000كمية التعامالت اليومية للعميل الواحد وفقا لهذا النظام 

. للشركة بجداول البورصة  
العمليات التي تجرى على االوراق المالية لهذا النظام عن طريق االضافة او  تقوم شركة االيداع والقيد المركزي بتسوية

. الخصم من حساب شركة السمسرة المخصص لهذا الغرض لدى بنك المقاصة  

 المميزات المتحققة من النظام

. الجلسة الواحدةيحقق هذا النظام ارباحًا سريعة للمستثمرين في وقت قصيرة عند ارتفاع سعر الورقة المالية خالل   
. دالفروق السعرية خالل اليوم الواحيستفيد المستثمر من   

. يتجنب هذا النظام الخسائر التي قد تحدث في المدى الطويل نتيجة لتقلبات االسعار الغير متوقعة  
. يساعد هذا النظام على زيادة القوى الشرائية في السوق  

ورقة المالية المتداولة وزيادة سيولتهايسهم في زيادة كمية وقيمة التداول على ال . . 

 المخاطر المتوقعة من النظام

على الرغم مما قد يحققه نظام التداول في ذات الجلسة من مزايا وارباح سريعة في 
وقت قصير اال انه ال يخلو من المخاطر التي قد تؤدي الى خسائر هائلة خاصة في حالة 

للمستثمرين باسس وقواعد التداول في هذا النظام، انعدام الوعي والخبرة الكافيين 
 :ومن تلك المخاطر المتوقعة ما يلي

للحصول على ارباح من التعامل بهذا النظام يتطلب توافر رأس مال معقول -1
لالستفادة من التغيرات السعرية الطفيفة التي تحدث خالل نفس الجلسة 

. وهو ما قد يمثل مخاطرة كبيرة في حالة الخسارة  

قد يؤدي تراكم رسوم السمسرة )العموالت( الناتجة عن تعدد عمليات - 2
. البيع والشراء السريعة الى القضاء على االرباح المتحققة  

الضغوط الناتجة عن ضرورة التفرغ التام والتركيز العالي في متابعة -3
. التقلبات السعرية والتعرف على اتجاهات السوق واتخاذ القرارات السليمة  

 



 نصائح للمستثمرين بنظام التداول فى ذات الجلسة
 

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد المستثمر في اتخاذ قرار استثماري سليم اثناء التداول وفقا لهذا 
: النظام وليحقق االرباح والمكاسب المرجوة وهي كالتالي  

تثمر الجلسة، حيث يجب على كل مسعدم االندفاع وراء ادعاءات الربح السريع والمؤكد للتداول في ذات 
ص .ان يراجع مصادره بعناية وحر  

. يجب ان يقوم المستثمر باعداد حساباته بدقة للتعرف على الربح المطلوب لتغطية تكلفة التداول  
عدم المخاطرة باالموال التي ال يستطيع المستثمر تحمل خسارتها كاالموال التي يحتاجها لمواجهة النفقات 

. اموال التقاعد، وااالقساط...وغيرهااليومية ،و  
التأكد من ان شركات السمسرة التي تعمل بهذا النظام مرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية 

. ومن الشركات االعضاء بالبورصة  
يجب على المستثمرمراجعة تاريخ واداء شركة السمسرة التي يريد التعامل معها من خالل الرجوع الى 

. التها مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتعامالتها مع البورصة ومع العمالء االخرينتعام  

 

 المصدر
http://www.iinvest.gov.eg/general/index.jsp 

 

 تداول في البورصة المصرية مع تايكون لتداول األوراق المالية
https://tycoonsecurities.com/ar 

 
 

 تليفون
 

01022983220 
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