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 األدلة املعلوماتية

 

سلللة لللةة ألهم ة بيا ات الملل اتتية ال اة اه اتتي  اة 

 صلللعم اإل ارألامل اتت ة  ة تةعاا ات لال تثسلللبقتلم    ل  

 االسبقتلم هاتت امأل   لك االسبقتلم ات  اال.

ش  اتتية الل هاتتي  ة  اليا ه هبا يذه ات ة ةة  ل

ص ،  ص  ال  ال ا سبقتلم هات  ل  اتت اتكالملل اتت    ة  لال

اقل ات  مصلللة اتتصللل  ة، هات لك اتت ة ا، ههلامل اتب  ا ، 

ههلامل اتتلتاة ... اتخ، هذتك  هعف  أصال اتق ل ة االقبصلأل ة، 

حعث  ال االقبصلللللأل  تك ت  لألل ات اال  لتب  مال اتبال   هذ

   اتل  اإل ق لال ه.اتتص ا هاي  ة اتبشل كلل اتبال  حعث  
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 اريخ البورصة املصريةت

 

م يتووالمشترى، البائع األوراق المالية بين هي سوق لتبادل البورصة  -

أسهمها  وتطرح الشركات األوراق،على سعر لهذه  االتفاقبعد  التبادل

أو للتوسع في الالزومة للبدء وموال األفي السوق كوسيلة لجمع رؤوس 

 .ومشروعاتها

تلتها بورصة القاهرة  رسمياً،أنشئت بورصة االسكندرية  8111عام  في -

وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل ومنهما كيان ومستقل  8091عام  في

 فيفت بورصة اإلسكندرية أربعينيات القرن العشرين، حيث صنخالل 

أعاد القرار  8001وفى عام  ،المركز الخاومس على ومستوى العالم

للبورصات وومن ثم تم  القانوني( تعريف الهيكل 18/8001) الجمهوري

ومعاوملة البورصة المصرية ككيان واحد ولديها ومجلس إدارة واحد وومقران 

 أحدهما بالقاهرة واآلخر باإلسكندرية. 

الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة في ومصر هي البورصة المصرية   -

البورصة  تبرانونية تع، وومن الناحية القكسوق لتداول األوراق المالية 

توجد لها أسهم ومصدرة أو  لذا الوملك للدولة شخصية اعتبارية عاومة، 

لبورصة المصرية وعلي الرغم ومن وملكية الحكوومة ل، ومملوكة لجهات أخرى

تدار كأية شركة خاصة، تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول  اال انها

-الممتازة(، السندات )الحكوومية-راق المالية ومثل األسهم )العاديةاألو

الشركات( وصناديق االستثمار المغلقة، تقوم شركة الوساطة أو الشركة 

 العضو بتداول األوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.
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 رؤساء البورصة املصرية
 الفرتة االسم
 8091:8089 تيرا الدو ومور

 8090:8091 بيرير

 8091:8098 أيلي نجار

 8011:8091 اوميل ليفي

 8010 ادوارد قورتي

 8099 ومحمد علي حسن

 8098 فؤاد عبد الرحيم يوسف

 8011:8099 شهدي عازر حنا

 8009:8018 فؤاد ومحمد شاهين

 8001:8009 أحمد حاومد ومحمد

 8009:8001 ناصف نظمي

 8001 عبد الستار بكري حسن 

 8001:8001 شريف رأفت

 9999:8001 ساومح الترجمان

 9991:9999 ومحمد سليمان عبد السالم

 9989:9991 وماجد شوقي

 9988ومارس  :9989يوليو  خالد سري صيام

 9988: سبتمبر9988ومارس  ومحمد سليمان عبد السالم

 9981و لييو: 9988سبتمبر  ومحمد ومصطفي عبد الجواد عمران

 9981: أغسطس 9981و لييو عاطف ياسين الشريف

 االن حتى 9981أغسطس  عمران ومحمد ومصطفي عبد الجواد
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 ؤشرات البورصةم
 المؤشر هو قيمة عددية لقياس التغيرات التي تحدث في األسواق المالية -

بما يعكس  و انخفاضاً أارتفاعاً تحركات السهم سواء ومن خالل قياس 

في بداية حساب المؤشر تحدد سنة األساس  واتجاهاته،أسعار السوق 

وعندها توضع قيمة ومحددة لبداية قياسه لمقارنتها بأي تغييرات تحدث 

 .في نقطة ومحددة

 

 31مؤشرEGX   

تصدرها البورصة المصرية ويتم حسابه وفقاً  التيهو أحد المؤشرات  -

نقطة  8999بقيمة أساس بلغت  8001للعملة المحلية والدوالر ابتداء ومن 

ويتضمن أعلي ثالثين ،  9990وتم بداية نشر المؤشر ومقووماً بالدوالر عام  ،

يتم قياس قيمة المؤشر عن طريق  ،شركة ومن حيث السيولة والنشاط

حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة األسهم الحرة 

يتم حساب رأس المال السوقي  و ، التداول التي يتكون ومنها المؤشر

 ي: المعدل كما يل

أسعار إقفال أسهم كل ومن الشركات التي يتكون  ×عدد األسهم المقيدة =

 .نسبة األسهم الحرة ×ومنها المؤشر 

 
 

 21مؤشرEGX   

 

السوق  فييقيس أداء السبعين شركة األكثر نشاطاً  سعريهو ومؤشر  -

، EGX 19 ألنشط المكونة لمؤشرا 19ستبعاد الشركات الـ إبعد  المصري

أسعار إغالق الشركات دون  فيحيث يقوم المؤشر بقياس التغير 

 ،نسبة التداول الحر اعتباره، وال يأخذ في السوقيترجيحها برأس المال 

 .9991رجعي ومن  بأثروبدأ حسابه  9990وقد تم استخداومه ومنذ 
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 011مؤشرEGX   
 

رجعي  بأثروحسابه 9990ومنذ عام  ستخداومهاتم  سعريهو ومؤشر  -

السوق  فييقيس أداء المائة شركة األكثر نشاطاً ، 9999اعتباراً ومن عام 

ـ  المصري والشركات  EGX 19 ومؤشر فيالمدرجة  19ومتضمنة الشركات ال

 فيويقوم المؤشر بقياس التغير  EGX 19 ومؤشر فيالمدرجة  19الـ 

 في، وال يأخذ السوقيأسعار إغالق الشركات دون ترجيحها برأس المال 

 نسبة التداول الحر. اعتباره

 بورصة النيل

أول سوق لقيد وتداول الشركات ، وهي 9991اكتوبر  في تم اطالقها -

داخل  األوسط وشمال أفريقياالصغيرة والمتوسطة في ومنطقة الشرق 

وذلك كمبادرة ومن البورصة المصرية لدعم الشركات  المصرية،البورصة 

المتوسطة والصغيرة للتغلب على المعوقات التمويلية التي تواجهها وتحد 

 .ومن فرص نموها
 

 األوراق املالية املتداولة بالبورصة املصرية
-  

-  

-  

-  

-  

هي ويوجد ثالث أنواع ومن األوراق المالية يتم التداول عليها بالبورصة المصرية  -

)السندات  ات لعالو( واألسهم الممتازة)األسهم العادية  ابسها

 .اتتغة ة هصللأل ق االسبقتلمالحكوومية وسندات الشركات( 

س ومالها أبعض الشركات في زيادة ر تستخدومهاوملكية  هي أداة ابسها -

ح ييتحيث خالل السوق األولى طرح عام ومن  أسهمها في تقوم بطرحف

لحاوملها الحق في حضور الجمعية العاومة  يالشراء، وتعطللمستثمر فرصة 

توزيعات أو جزء ومن األرباح إذا  علىالسنوية وله حق التصويت، والحصول 

قيمة األسهم عن القيمة التي  وفي حالة زيادة ،وما حققت الشركة أرباحاً 

حالة حدوث  له وفياشترى بها المستثمر يمثل ذلك أرباح رأسمالية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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قيمة األسهم عن  نخفضللشركة لن يحصل على توزيعات وستخسائر 

 .لحاومل السهمخسائر رأسمالية  ويمثل ذلكالقيمة التي اشترى بها 

 

ومديونية تستخدومها الشركات كوسيلة لالقتراض،  اداة هي ات لعال -

فائدة أو )كوبون( ومحدد  هاصدر السندات أن يدفع لحاوملحيث يتعهد وم  

القيمة االسمية  ان يتم رد على( ....وشهور أ 9أو1)بصفة دورية ومسبقا 

حاومل السندات  ، وبذلك يكونللسندات عند حلول تاريخ االستحقاق

  .ومقرض للشركة وليس ومساهم فيها

 
 

هو ومحفظة استثمارية كبيرة تتكون ومن ومجموعة  صلعهق االسبقتلم -

ومديرين ومحترفين لديهم يقوم بإدارة المحفظة ومختلفة ومن األوراق المالية و

كل ومستثمر في يمتلك القدرة واإلومكانيات الالزومة إلدارة االستثمارات. و

 هفي هذا الصندوق يطلق علي المشاعصندوق االستثمار نصيباً على 

وثيقة تمثل نسبة وملكية في األوراق المالية التي  استثمار، وكلوثيقة 

قاء انت فيوظيفة ومديرو االستثمار  تتمثلومحفظة الصندوق. وومنها كون تت

ق أهداف يتحقتعمل على هذه األوراق المالية لتكوين المحفظة التي 

 نوعان: ، وهيالصندوق االستثمارية ومثل العائد الدوري أو النمو

  وثائق استثمار يتم بيعها  : هياتت ب حةق االسبقتلم صللأل

للمستثمر بطريقة ومباشرة وغير قابلة للتداول في البورصة 

ومصدر  إلىالتنازل عنها عن طريق ردها ومباشرة  ويمكن للمستثمر

 فقط.أوقات ومحددة  فيالصندوق 

  وثائق استثمار قابلة للتداول  : هياتتغة ةصللأل ق االسبقتلم

بالبورصة حيث يمكن شرائها أو بيعها عن طريق التداول في 

 أخرى.البورصة كأي ورقة ومالية 
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عام التي ظهرت ألول ومرة  (ETFsصللأل ق اتتؤش ال )يذا   ثف  -

( بالتعاون ومع State Street Global Advisorsعندوما طورت شركة ) 8001

سوق لصناديق المؤشرات، وقد أطلق على صندوق البورصة األومريكية أول 

 Standard & Poor's Depository)ز رد اّند بوردومنها شهادات إيداع ستان

Receipts ) - SPDR  وكانت عبارة عن صناديق ومؤشرات تتبع أداء ومؤشر

(199S&P( وتعتبر )SPDR حتى اآلن أحد انجح صناديق المؤشرات )

صناديق استثمارية ومفتوحة تتبع حركة ومؤشر ، وتعتبر  سيولة اوأكثره

 سوق فيومعين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق 

األوراق المالية ومثل األسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما 

دول ومختلفة أو  فيتمنحه للمستثمرين ومن فرص تغطية أسواق كاوملة 

ن وتتكو، وسائل االستثمار األخرى قطاعات ومختلفة وذلك بتكلفة أقل ومن

صناديق المؤشرات ومن سلة ومن األوراق المالية المتداولة في البورصة، 

فهي ومصممة كصناديق االستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف اقل للدخول 

صناديق االستثمار المفتوحة فيمكن تداول  تختلف عنولكن  ،في البورصة

 .ة التداولصناديق المؤشرات في أي وقت خالل جلس

 بالبورصة املصرية املتعاملون

 

و أكافة المستثمرون افراد البورصة المصرية هي سوق ومفتوحة تضم  -

ال يوجد أي ومحاذير  غير العرب( حيث –)عرب  و أجانبأومؤسسات ومصريون 

تمنع المستثمر األجنبي ومن االستثمار بالبورصة فانه يعاومل ومثل 

باإلضافة إلى ذلك يتم ومعاوملة كل ومن الشركات  المصري،المستثمر 

 .األجنبية ومثل المصرية والشركات األعضاءالمقيدة 
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 اجلهات التي هلا عالقة بالبورصة املصرية

 

هي  ش ةلل ات سلطة )ش ةلل ات ت  ل( أه اتش ةلل اباضلء -

الهيئة العاومة للرقابة المالية  ترخيص ومن علىالحاصلة الشركات األعضاء 

 البورصة تلك منحاألوراق المالية بالبورصة. وت فيلمزاولة نشاط الوساطة 

وومهمتها  ،العضوية بهابعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة الشركة 

ين المستثمر والبورصة حيث انه غير ومسموح للمستثمر ب ةالوساط

ذ الشركة بتنفيلذا تقوم ، أو الشراء التعاومل المباشر ومع البورصة بالبيع

، كما عمليات البيع والشراء للعميل ومقابل عمولة ومحددة وومتفق عليها.

 العمالء باالستشارات والبحوث الالزومة. تمد 

 

والمساهمين بها شركة خاصة عبارة عن هي  ش ةة اص  تةت لصة -

هي الجهة الوحيدة في ، البورصة المصرية والبنوك وشركات الوساطة هم

ومصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء 

نظام  تطبيق واالسكندرية وكذاالتي تتم ببورصتي األوراق المالية بالقاهرة 

 الحفظ المركزي في ومصر. 

 

بالرقابة واإلشراف على األسواق هتم تو اتهائة اتيلاة تة قل ة اتتلتاة -

واألدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات 

العقود اآلجلة، وأنشطة التأومين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي 

، الهيئة العاومة لسوق المالوتحل ومحل كل ومن  ،والتخصيم والتوريق

 لالعاومة لشئون التموي التأومين، والهيئةالهيئة المصرية للرقابة على و

 العقاري.
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 8000 عام إنشاؤها فيقاومت البورصة ب تلش  اتتية الل ش ةة اص  -

لزيادة ومستويات الشفافية في السوق، وتقوم بنقل بيانات التداول 

توفير جميع المعلوومات الخاصة  EGIDاللحظي ومحلياً ودولياً. وتستهدف 

بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لألطراف المختلفة ومثل 

المستثمرين والمؤسسات المالية، وكاالت األنباء في العالم، ومستخدومة 

 قنوات نقل المعلوومات المتاحة التي تناسب احتياجات كل طرف.

 بعض املفاهيم املتعلقة بالبورصة
عندوما تقوم الشركة بطرح بعض أسهمها للمرة يتم األولى  ات  ح اتيلم -

 األولى للجمهور رغبة ومنها في زيادة رأس المال.

الشركة بطرح أسهمها طرح خاص أو عندوما  عندوما تقوم ات  ح ات لص -

لشراء حصة ومعينة ومن  االستراتيجيينتخص ومجموعة ومن المستثمرين 

 األسهم.

  اتيلئع اةى اتك   ن أه اتيلئع اةى اتب ل ع -

 السوقي سعره ÷التوزيع النقدي للسهم  =

قابلية المستثمر للدفع ومقابل كل جنيه ومن أرباح يوضح  اضلاف ات  حاة -

 ربحية السهم ÷السوقي للسهم  السعر =الشركة 

 لالتي: هوترجع أهمية حساب 

 بوجه عام قأو للسو لمقارنة عدة شركات ينتمون إلى نفس القطاع 

  ومعينة.لمقارنة ومضاعف ربحية الشركة خالل فترة زومنية 

 

 البورصة املصرية موقع املصدر:


