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 نبذة عن البيع والشراء في ذات اليوم

بإنه شراء الورقة " بيع وشراء األوراق المالية فى ذات اليوم"ُیعرف نظام 
المالية وبيعها خالل نفس اليوم أى خالل نفس الجلسة، وهى أحد أهم التسهيالت التى 

 .ا لزیادة سيولة وآفاءة السوقتقدمها البورصات المتقدمة لمستثمریه

ا خالل نفس                ة وبيعه ویقوم المستثمرون وفقًا لهذا النظام بشراء األوراق المالي
ة خالل نفس الجلسة، وهو                  الجلسة بهدف االستفادة من الفروق السعریة للورقة المالي
ادة       ما یتيح لهم تحقيق أرباح سریعة فى وقت قصير، والذى بدوره سوف یسهم فى زی

ة  هم     آمي ا سيس يولتها، آم ادة س الى زی ة وبالت ة المالي ذه الورق ى ه داول عل ة الت وقيم
ر                ات األسعار غي تثمرین من مخاطر تقلب ة المس ذا النظام فى حمای ًا له االستثمار وفق

 .المتوقعة على المدى الطویل

ة      ى ذات الجلس ة ف ع األوراق المالي راء وبي ام ش إن نظ ر ف ب األخ ى الجان عل
 للجدل بين خبراء األوراق المالية فى العالم وذلك بسبب ما یحمله            مازال یمثل مصدراً  

النظام من مخاطر عالية، حيث غالبًا ما یتكبد المستثمرین فى شراء والبيع خالل نفس               
اط التحرآات                      راتهم بأنم ى بسبب نقص خب ة خالل الشهور األول ائر مالي الجلسة خس

ذا          داول به ات الت ة وتقني ى المخاطر التى           السعریة لألوراق المالي  النظام، باإلضافة إل
ة لتحرآات               یتحملها المستثمرون فى حالة احتفاظهم باألوراق المالية دون دراسة آافي

 .األسهم المتوقعة
ة            لذلك فإن المستثمرین األفراد والمؤسسات الذین یلجئون شراء األوراق المالي

 :لىوبيعها فى ذات الجلسة یجب أن یكونوا على درایة تامة بما ی
ال        • ى رأس م ة إل ةفى ذات الجلس راء األوراق المالي ع وش اج بي یحت

ضخم لتحقيق ربح مناسب من التغيرات السعریة الطفيفة خالل نفس            
 .الجلسة

یعتبر االستثمار وفقًا لهذا النظام مهمة صعبة ومليئة بالضغوط حيث             •
عریة     ات الس ة التقلب ى متابع ًا ف زًا عالي ًا وترآي ًا تام ب تفرغ تتطل

ى              والت اء عل رارات المناسبة بن اذ الق عرف على اتجاهات السوق واتخ
 .ذلك

ع   • راء والبي د للش ریع والمؤآ ربح الس اءات ال دفاع وراء ادع دم االن ع
خالل نفس الجلسة، حيث یجب على آل مستثمر أن یراجع مصادره              

 .بعنایة وحرص
ة        • اباتهم بدق دوا حس ام أن یع ذا النظ ًا له تثمرین وفق ى المس ب عل یج

داول، حيث یمكن أن                للتعرف ة الت ة تكلف وب لتغطي  على الربح المطل



ات        ) العموالت (یؤدى تراآم رسوم السمسرة        دد عملي الناتجة عن تع
 .البيع والشراء السریعة إلى القضاء على األرباح المتحققة

ى     • ة ف ائر مالي ن خس ام م ذا النظ ًا له تثمرین وفق انى المس ا یع ًا م غالب
ذل     األموال التى ال           الشهور األولى للتداول، ول يهم أال یخاطروا ب ك عل

ة    ا لمواجه ى یحتاجونه األموال الت ارتها، آ ل خس تطيعون تحم یس
 وهكذا....النفقات اليومية، أموال التقاعد، األقساط،

ع    • ى والبي راء الهامش ق الش ن طری تثمرین ع ن أن یتعرض المس یمك
تثمر أن   ى المس ذلك عل تثمارتهم، ل وق اس ارة تف ى المكشوف لخس عل

ة التجاوز                 یت اء تغطي امش وتوقيت الوف ات الشراء باله ى آلي عرف عل
(Margin Calls)      اوز ة التج اء بتغطي دم الوف ة بع اطر المتعلق ، والمخ
(Margin Calls). 

راء        • ع وش رآات بي ن أن ش دوا م تثمرین أن یتأآ ى المس رًا فعل وأخي
ة  ة المنظم ل الهيئ ا من قب وم مرخص له ى ذات الي ة ف األوراق المالي

ح  وأن ت ة، وینص ى البورص اء ف رآات األعض ن الش ون م ك
ع        اء م رآات األعض اریخ وأداء الش وا ت أن یراجع تثمرین ب المس

 .البورصة والهيئة والعمالء اآلخرون
 

 شراء وبيع األوراق المالية فى ذات الجلسة فى بورصتى القاهرة واإلسكندریة

رة فى إطار سعيها لزیادة عمق وسيولة السوق، قامت بورصتى القاه
واإلسكندریة بوضع قواعد جدیدة لتنظيم أنشطة شراء وبيع األوراق المالية فى ذات 

 لسنة 24وفى هذا اإلطار أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم . الجلسة
، والذى طرح مفهوم البيع والشراء فى ذات الجلسة ألول مرة فى سوق المال 2005

 .المصرى

الشرآات األعضاء الراغبة فى مزاولة أنشطة شراء ووفقًا لتلك القواعد فعلى 
وبيع األوراق المالية فى ذات الجلسة أن یحصلوا على رخصة من الهيئة العامة 

 :لسوق المال، باإلضافة إلى توافر الشروط التالية
ن     • ل ع غ ال یق داع مبل ت     5إی ة تح وك المقاص د بن ه بأح ون جني  ملي

امالت شرآة        حساب تسویة معامالتها وفقًا للنظام، عل        ى أن تكون تع
ك      ا ببن ودع منه غ الم ال المبل ة أمث دود أربع ى ح ة ف رة اليومي السمس

 .المقاصة
ذه              • تثماریة له نموذج إفصاح من الشرآة للعمالء بمدى المخاطر االس

 .العمليات
من     • ى أن یتض ل عل رآة والعمي ين الش رم ب ذى یب د ال وذج العق نم

 .بالتفصيل حقوق والتزامات آل طرف



على حقوق المستثمرین وحمایتهم، فإنه یتم فقط تداول االوراق وللحفاظ 
 :المالية فى ذات الجلسة التى تتوافر فيها الشروط التالية

 أن تكون الورقة المالية مقيدة بالحفظ المرآزى •
داول البورصة     • د ج دة بأح ة مقي ة المالي ون الورق مية أو (أن تك الرس

 ).غير الرسمية
داول ع       • ة عن نسبة         أال یقل عدد أیام الت ى الورق ام      % 95ل من عدد أی

 .العمل
ى            • داول عل ات الت ذة لعملي أال یقل متوسط عدد شرآات السمسرة المنف

 . شرآة خالل السنة50الورقة المالية عن 
ن    • ة ع ة المالي ومى للورق ات الي دد العملي ل متوسط ع ن % 1أال یق م

 .متوسط عدد العمليات بالسوق خالل السنة
 .من األسهم المقيدة% 15رة التداول عن أال تقل نسبة األسهم ح •

وتلتزم بورصتى القاهرة واإلسكندریة أن تعلن على شاشات التداول األوراق 
المالية المسموح لها بالتداول وفقًا لنظام شراء وبيع األوراق المالية فى ذات الجلسة 

 .وذلك قبل بدء جلسة التداول

من خالل شرآة سمسرة ویجب على العميل أن یضع أوامر البيع والشراء 
واحدة، على أال تتجاوز  آمية التعامالت اليومية للعميل الواحد وفقًا لهذا النظام 

من عدد األوراق المالية المقيدة للشرآة بجداول ) واحد على عشرة أالف (1/10000
 .البورصة

وتلتزم شرآة مصر للمقاصة واإلیداع المرآزى والتسویة بتسویة العمليات 
 .(T+0)فقًا لهذا النظام فى نفس اليوم التى تتم و

وأخيرًا فمن منطلق الحفاظ على حقوق المساهمين واستقرار السوق ولتحقيق 
الفائدة لجميع المتعاملين، فإن الهيئة العامة لسوق المال تحتفظ بالحق فى إیقاف 

 .شرآات السمسرة المخالفة أو تعدیل قيمة التعامل اليومى لشرآة السمسرة


