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قبل أن تبدأ في االستثمار في البورصة يجب أن تخطط وتبني إستراتيجيتك اإلستثمارية ألن 
االستثمار في البورصة ليس لعبة حظ ولكنه دراسة جادة ومتابعة ألموالك على املدى الطويل.

اعـرف وضـعـك المـالـى جـيـدًا

انظر بواقعية لوضعك املالى احلالى وتعرف على مصادر دخلك ونفقاتك، هل لديك قروض؟ تأكد
من دفع إلتزماتك أوال،ً فليس من املنطق أن تبدأ إستثمارك وهناك ديون يجب سدادها.

واآلن لكى تدخر إبدأ أوالً بعمل قائمة لنفقاتك الشخصية ثم خصص نسبة من دخلك لإلدخار
شهرياً مثالً فى الودائع وباقى املبلغ لإلستثمار فى البورصة.

تذكر دائما أن حتتفظ مببلغ كافى من النقود للطوارئ والنفقات غير املتوقعة وتذكر أن بعض 
الناس تعمل على إدخار وإستثمار أكثر من نصف دخلها السنوى. لو فكرت أنك ستنفق كل 

شئ وال ميكنك اإلدخار فلن تدخر.

حـدد أهـدافك المـالـيـة المسـتقـبلية

ملاذا تريد أن تدخر أو تستثمر؟ ضع قائمة باألولويات ... شراء سيارة أحالمك ... دخل إضافى ... 	 
شراء منزل ... أن تدخر ثروة ألوالدك ...

حدد املدة التى تريدها إلستثمار أموالك لكى حتدد أدوات اإلستثمار التى تتناسب مع أهدافك، 	 
هل هو إستثمار طويل األجل أم قصير األجل؟

نـــوع إســتـثـمارك

يجب أن توزع إستثماراتك على األدوات اخملتلفة وفقاً ألهدافك اإلستثمارية. وتذكر دائما أن التنوع 
ومخاطرة  عائد  ذات  وأخرى  منخفضة  ومخاطرة  عائد  ذات  إستثمارات  بني  ما  اإلستثمار  فى 

مرتفعة.

وهناك ثالث إستراتيجيات ميكنك اإلختيار من بينهم )مع األخذ فى اإلعتبار أن املدة والنسبة 
املشار إليها توضيحية فقط وتختلف حسب األهداف اإلستثمارية اخلاصة بكل مستثمر(.
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لماذا تصـــدر الشركات األسـهـم والسـندات؟

متويل  ستحتاج  بالضرورة  فإنها  أنشطتها،  فى  التوسع  واملؤسسات  الشركات  تقرر  حينما 
الزيادة  وتلك  رأسمالها.  لزيادة  اإلقتراض  عن طريق  أو  املال  رأس  زيادة  عن طريق  خارجى سواء 
تتحقق عن طريق نوعني من األوراق املالية هما األسهم والسندات، وعلى الفور يتم بيع هذه 

األوراق املالية للجمهور بواسطة البنوك أو ضامن اإلكتتاب.

هو  األولية  بالسوق  واملقصود  األولية”.  السوق  فى  العام  “الطرح  بإسم  اخلطوة  هذه  وتعرف 
سوق اإلصدارات، وهى ليست سوقاً باملعنى املعروف وإمنا هى وسيلة تتبعها الشركات لتمويل 
مشروعاتها اجلديدة أو القائمة. ويتم فيها جتميع جزء من مدخرات األفراد أو املؤسسات املالية 
لتمويل تلك املشروعات. وعلى هذا األساس تصدر الشركة السهم أو السند وتؤول لها حصيلة 

بيع هذه اإلصدارات للجمهور.

وبعد بيع جميع األوراق تستطيع إذا أردت شراء املزيد، أو بيع األوراق املالية التى سبق لك شراؤها 
من السوق األولية، تستطيع ذلك فى السوق الثانوية أى البورصة املصرية.

و“البورصة” هى املكان الذى يتم فيه تداول األوراق املالية بني مختلف البائعني واملشترين حيث 
يؤول العائد من عمليات البيع والشراء إلى مختلف البائعني واملشترين وليس إلى الشركة التى 

أصدرت األوراق املالية كما هو احلال فى عمليات السوق األولية.

األسـهم والســندات

األســهــم 

فى حالة متلكك لسهم فى شركة ما، تكون قد أصبحت أحد ُمالك الشركة. وبالتالى يتحقق
الربح لك فقط إذا حققت الشركة أرباح وذلك عن طريق توزبع الكوبونات )1( وأيضاً ارتفاع سعر

سهم الشركة )ربح رأسمالى(، وعلى العكس إذا لم حتقق الشركة ربحية وكانت خاسرة لن 
توزع أرباح )كوبونات( وسوف ينخفض سعر السهم.

)1( الكوبونات: عندما حتقق الشركة ربحاً توزع نسبة حلاملى االسهم فى صورة كوبونات.
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العمومية  للجمعية  السنوى  اإلجتماع  فى  التصويت  يعطيك حق  السهم  أن  إلى  باإلضافة 
للشركة. هناك نوعان من األسهم، األسهم العادية واألسهم املمتازة وفى بعض احلاالت يكون

حلملة األسهم املمتازة حق تصويت مضاعف عن حملة األسهم العادية.

الســـنـدات

)أنت( مبثابة “ُمقرض” للشركة، والشركة تعدك  فى حالة إقتنائك لسندات شركة ما، تكون 
برد قيمة السند بعد عدد محدد من السنوات، باإلضافة إلى مبلغ الفائدة املتفق عليه مسبقاً
والذى يتم دفعه كل فترة )3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهر(. تكون السندات إما “سندات حكومية”

أو “سندات شركات” وهى سندات تصدرها شركات   )2( تصدرها احلكومة مثل سندات اخلزانة 
خاصة.

تكون السندات احلكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات ... ولكن من الطبيعى أن يكون 
ملبدأ اخملاطرة األعلى تساوى عائد  العائد على سندات الشركات، وذلك طبقاً  عائدها أقل من 

أعلى.

صنــاديـق اإلســتـثـمـار

األوراق  من  مختلفة  مجموعة  من  تتكون  كبيرة  إستثمارية  محفظة  هو  اإلستثمار  صندوق 
املالية، وتدار هذه احملفظة بواسطة مديرين محترفني لديهم القدرة واإلمكانيات الالزمة إلدارة 
هذا  فى  الشيوع  على  نصيباً  ميتلك  اإلستثمار  فى صندوق  وكل مستثمر  اإلستثمارات.  هذه 
التى  املالية  األوراق  الصندوق يطلق عليه وثيقة إستثمار، وكل وثيقة متثل نسبة ملكية فى 
تكون محفظة الصندوق. وتكون وظيفة مديرو اإلستثمار هى إنتقاء هذه األوراق املالية لتكوين 

احملفظة التى حتقق أهداف الصندوق االستثمارية.

)2( عبارة عن ورقة اعتراف طويلة األجل تصدرها احلكومة بغرض متويل مصروفاتها ولها تواريخ إستحقاق مختلفة )5 سنوات، 
7 سنوات، 10 سنوات( ونسبة الفائدة لسندات اخلزانة يتم حتديدها إعتماداً على معدل الفائدة الذى يحدده البنك املركزى.
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قـبل أن تستثمر فى البورصة تذكر دائما األساسيات التالية

ال تضـع كل البيـض فى سـلـة واحــدة

يتم تنويع أو تقليل مخاطر محفظة األوراق املالية عندما يشترى املستثمر أسهماً متعددة من
قطاعات مختلفة.

وفقاً  تتذبذب  السلع  فأسعار  السوق،  فى  السلع  من  آخر  نوع  كأى  باألسهم  تفكر  أن  يجب 
للعالقة بني العرض والطلب، فمثالً إذا كان الطلب على السلع الغذائية أقل من العرض فسوف

يؤدى ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية والعكس صحيح.

ينطبق نفس الشئ على أسعار األسهم، فأسواق األسهم متر عادة بدورات متتابعة مثل حالة 
اإلقتصاد الذى يتجه الى أعلى أحيانا وإلى أسفل فى أوقات أخرى )منو أو تباطؤ وأحياناً ركود(، 
عادة  يتبعه  الصعود(  فى  آخذ  )سوق  األسهم  أسعار  ارتفاع  أن  أظهرت  احلديثة  والدراسات 

انخفاض فى األسعار )سوق آخذ فى االنخفاض(.

لذا يجب دائما االهتمام باإلجتاه العام للسوق على املدى البعيد مع عدم التركيز على صعود 
وهبوط األسعار اليومى. ال تخف من تغير األسعار، هكذا تستطيع أن تضاعف أموالك وتذكر 

أن مخاطرة أعلى تساوى عائد أعلى.

ال تتبع إحسـاسك الداخـلـى وال نـصـائح اآلخـرين

نحن نتخذ العديد من القرارات فى حياتنا بناء على إحساسنا الداخلى وحسب أراء اآلخرين، 
ولكن عندما يتعلق األمر باإلستثمار فالوضع يختلف، عليك أن جتتهد فى البحث وحتاول احلصول 

على أعلى قدر من املعلومات واملؤشرات عن الشركة التى سوف تستثمر أموالك بها.

العـوامل املؤثرة على ارتفاع وانخـفـاض أسـعار األسـهم

أداء الشركة: نوع اإلدارة - األرباح والوضع املالى للشركة - إحتماالت النمو بالشركة.
املالى  الوضع  عن  معلومات  توفر  املصرية  البورصة  فإن  السمسرة  شركات  إلى  باإلضافة 
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على  وموقعها  املقيدة  الشركات  أخبار  خالل  من  بها  اخلاصة  الكوبونات  وتوزيعات  للشـركة 
.www.egx.com.eg االنترنت

أداء القطـاع: الذى تنتمى اليه الشركة، فى فترة معينة يكون هناك قطاع به ازدهار كبير، كما 
أن منو اإلقتصاد واحلالة اإلقتصادية للدولة تؤثر دائماً على أسعار األسهم، فهى ترتفع عندما 

ينتعش اإلقتصاد وتنخفض عندما يركد اإلقتصاد.

األحـداث الدوليـة: تؤثر على أسعار األسهم كما أنها بالطبع تؤثر على إقتصاد الدولة.

أروى نـبـاتـك دائـمـاً
هل تشـترى نـبـات وال تـرويـه؟

بالطــبـع ال
وكذلك احلـال بالنسـبة إلســتثـماراتك

إن متابعتك حملفظة إستثماراتك تتيح لك الفرصة إلكتشاف األخطاء وعيوب األداء مبا ال يدع 
مجال لتكرار ذلك مستقبالً، أعطى لنفسك الوقت والفرصة ملراجعة إستثماراتك بشكل دورى

وليكن ذلك بشكل أسبوعى وليس بالضرورة أن يكون يومياً.

تتم جميع عمليات التداول على الشركات املصدرة لألوراق املالية داخل البورصة املصرية، وهى 
كأى سوق تباع فيه السلع وتشترى، ولكن السلع التى يتم عليها التداول داخل البورصة هى 

األسهم والسندات.

املهنة من  مبزاولة هذه  لها  املرخص  السمسرة  إحدى شركات  بواسطة  التعامل  يتم  أن  البد 
البورصة  على  الرقابة  بعملية  تقوم  التى  الرقابية  اجلهة  وهى  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة 

املصرية.
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المراحــل التى يمر بها تــداول األوراق المـالية

يقوم العميل بإصدار أمر )بيع أو شراء( الى شركة السمسرة، وقد يكون األمر بسعر محدد وهنا 
يجب على السمسار أن ينفذ األمر بأفضل سعر ممكن على أال يتخطى هذا السعر احملدد أو أن 
يتم التنفيذ بسعر السوق وهنا يترك العميل للسمسار تنفيذ األمر بأفضل سعر من وجهة 

نظر املنفذ وهو أن يكون بأقرب سعر إلقفال الورقة املالية.

األمر  تنفيذ  التى ميكن  واملدة  تنفيذها  فى  يرغب  التى  الكمية  بتحديد  العميل  يقوم  أن  البد 
خاللها سواء كان األمر بيع أو شراء.

وشركة  العميل  بني  التعامل  وكيفية  وطبيعة  تفاصيل  يحدد  عقد  وجود  من  البد  كذلك 
السمسرة.

الفـرق بين حــاالت البـيـع وحــاالت الشـــراء

فى حالة البيـع: يقوم العميل بتسليم األوراق املالية أو املودعة بنظام احلفظ املركزى.

فى حالة الشراء: يقوم العميل بدفع قيمة األوراق املالية لشركة السمسرة.

حتى تتمكن شركة الوساطة من تنفيذ أوامر العميل البد من أن يتم إدارج وتسجيل البيانات 
األساسية للعميل على قاعدة بيانات العمالء بالبورصة وتكويد العميل من خالل قسم األكواد 

والذى يعطى لكل عميل كودين:

• كود موحد على مسـتوى البورصـة
• كود خاص به فى شركة السمسرة

عمـلية تنفـيذ األمــر

بالبورصة  التداول  نظام  على  شراء(   - )بيع  األوامر  بتسجيل  السمسرة  شركة  منفذ  يقوم 
املصرية مبجرد تلقيه لألمر وبعد التحقق من سالمة العملية والكشف على أرصدة العميل 
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التداول بالقبول اآللى  البيع والنقدية فى حالة الشراء، حيث يسمح نظام  الورقية فى حالة 
أثناء جلسة التداول من الساعة 10:00 الى 2:30، ويحقق القبول اآللى أعلى سعر للبيع وأقل 
سعر للشراء لتحقيق أكبر مصلحة للعميل املستثمر، ويتوقف القبول اآللى على أولوية سعر 
تنفيذ األمر املسجل ثم وقت تنفيذ األمر. كما يحقق هذا النظام كفاءة وسرعة فى التنفيذ 

للحد من التدخل البشرى.

مــراقـبـة الســوق

تقوم إدارة مراقبة السوق والتداول طوال مدة جلسة التداول بالتأكد من أن جميع العمليات 
داخل البورصة املصرية تتم وفقاً للشروط وقواعد التداول.

وفى حالة إكتشاف أى تالعب أو مخالفة لشروط التداول يكون من حق إدارة املراقبة على السوق 
مراقبة  إدارة  تقوم  وكذلك  البورصة،  رئيس  موافقة  على  احلصول  بعد  العملية  هذه  تلغى  أن 
السوق بتحليل بيانات التداول بعد انتهاء اجللسة، وفى حالة اشتباه فى تالعب تقوم البورصة 

بإخطار الهيئة العامة للرقابة املالية وهى اجلهة اخملتصة بإلغاء العمليات بعد انتهاء التداول.

تســويـة العـــمـلـيــات

تقوم البورصة أثناء جلسة التداول بإرسال جميع العمليات آلياً “إلكترونياً” إلى شركة مصر 
للمقاصة وااليداع والقيد املركزى التى تقوم بأعمال املقاصة والتسوية، أى تضيف الى شركة 
السمسرة املشترية األوراق املالية املشتراة وتقوم بخصم القيمة وسدادها لشركة السمسرة 
البائعة، كما تقوم شركات السمسرة بتسليم األوراق املالية للعمالء املشترين وسداد النقدية 

للعمالء البائعني.

وتتم هذه العملية من خالل ثالثة أطراف رئيسية هم شركات السمسرة التى تنفذ التداول 
عادة  تستغرق  العملية  وهذه  احلفظ،  وأمني  املركزى  والقيد  وااليداع  للمقاصة  مصر  وشركة 
يوم )T+1( بعد يوم التداول بالنسبة لألسهم ويوم واحد أيضاً بعد التداول بالنسبة للسندات 

احلكومية.
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بـرنــامــج ســتـوك رايـــدرز
 

يعتبر برنامج ستوك رايدرز من اخلطوات األولى لتوجيه الالعبني وتطوير قدرتهم على اإلستثمار 
في  احلقيقية  بأسعارها  األسهم  على  للتداول  محاكاة  عن  عبارة  البرنامج  البورصة.  في 
الالعب من  االنترنت يتمكن خاللها  البورصة املصرية في صورة لعبة شيقة ومبسطة على 

إتخاذ القرارات اإلستثمارية بالبيع أو الشراء وذلك خالل فترة الدورة التنافسية.
 

بدأ برنامج ستوك رايدرز التعليمي في نوفمبر 2000 مستهدفاً مدرستني وثالث كليات، حيث 
جنح في إجتذاب 450 العب. وبنهاية عام 2002 وصل عدد الالعبني إلى 2500.  وبعد أكثر من ثالثة 
أعوام وصل عدد الالعبني إلى أكثر من 11,000 العب. ثم الى 18,000 بنهاية 2008. في نهاية عام 

2013 وصل العدد الى 30,000 العب.

الشباب.  ومراكز  املدارس  مثل  املغلقة  للمجموعات  مخصصة  مطورة  نسخة  طرح  مت  كما 
وقد مت التعاون مع وزارة التربية والتعليم باستهداف ما يقرب من 115 مدرسة على مستوى 
اجلمهورية. كما مت التعاون مع كل من املعهد املصرفي املصري ووزارة الشباب بإستهداف العديد 

من املدارس ومراكز الشباب لتوعيتهم باإلستثمار في البورصة عبر برنامج ستوك رايدرز.  
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