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 توطئة: 
عام   تأسست  إقلیمیة  عربیة  مالیة  مؤسسة  العربي  النقد    1976صندوق 

بدأت ممارسة نشاطھا في   .ومقرھا أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة

فیھا  1977عام   األعضاء  الدول  عدد  ویبلغ  یسعى    22،  عربیة.  دولة 

دعم  مجال  في  رائدة  عربیة  مالیة  مؤسسة  یكون  أن  إلى  الصندوق 

اإلصالحات االقتصادیة والمالیة والنقدیة للوصول إلى االستقرار المالي في 

 المنطقة العربیة. 

الما الثقافة  بتھیئة وتنشئة جیل  نظراً ألھمیة تعزیز  تبدأ  التي  المجتمعیة  لیة 

أفرزتھ   ما  وفي ضوء  الصحیح،  النحو  على  أموالھ  بإدارة  یقوم  مالیاً  واعٍ 

األزمات المالیة العالمیة من ضرورة اإلھتمام بجانب التثقیف المالي لكافة 

إلبراز دور صندوق النقد العربي    ،فئات المجتمع من جھة، ومن جھة أخرى

توعویة العربیة،  ل  داعمة  كمنصة  الدول  في  القرار  فئات  وصانعي  لكافة 

بھدف نشء  للموجھ  الكتیب  ھذا الفئة الشباب، تم إعداد    بما یشملالمجتمع  

   األسھم.ب التوعیة باألسواق المالیة وكیفیة التداول 

 
  

  تداول األسھم

5 

 المقدمة 
 
المالیة    األسواق  بصورةعامة وسوق  بصورة  تحتل  المال  خاصة،    رأس 

خاللھا    كبیرةً   أھمیةً  من  تخدم  متعددة  وظائف  من  بھ  تقوم  القطاعات لما 

في    .یةاالقتصاد  تساھم  لألنشطةفھي  السیولة  المختلفة  توفیر  ،  االقتصادیة 

ونقل األموال المدخرة وتوجیھھا إلى القطاعات ذات الحاجة لتلك األموال  

تشجیع على  تعمل  كما  األسعار.  تضخم  في  تتسبب  أن    اإلدخار   دون 

من خالل توفیر بدائل استثماریة ذات سیولة عالیة، إضافةً إلى   واإلستثمار

االستثماریة   المحافظ  تنویع  خالل  من  المخاطر  تخفیض  في  المساھمة 

مقیاس   المالیة،  األسواق  تعد  كما  ومرآة    ياالقتصاد للتطور  للمستثمرین. 

   المتاحة. ةاإلستثماریتعكس تنوع القطاعات اإلنتاجیة المختلفة واألدوات 

ھناك عدة أنواع من األسواق المالیة، أبرزھا: أسواق النقد، وأسواق السلع، 

رأس  أسواق  أو  واألسھم)  والصكوك  (السندات  المالیة  األوراق  وأسواق 

 المال، وأسواق المشتقات المالیة. 

یب التركیز على التداول في األسھم، علماً وأن الكتیب رقم  سیتم في ھذا الكت

 .) تناول موضوع أسواق السلع34(
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 المالي سوقال مفھوم أوال:
إلى فرنسا عام    ت ، وانتقل1339عام  في  في بلجیكا    ةنشأت أول سوق مالی

بحدود عام  1639 المالیة  انتظمت األسواق  الكشوفات   1890.  بعد حركة 

الصناعیة،  الثورة  وكذلك  والجنوبیة  الشمالیة  أمریكا  واكتشاف  الجغرافیة 

تطور الفكر االقتصادي واألسواق المالیة، الكبیر على  التي كان لھا األثر  

ت المتخصصة في بناء  االستثمار في شراء أسھم الشركا  التي ساھمت في

 السكك الحدیدیة.

بأنھا المكان المخصص المنّظم، أو اآللیة اإللكترونیة    السوق المالیةتُعّرف 

أو التقنیة المعتمدة التي یتم عبرھا الجمع بین البائعین والمشترین لألوراق  

المالیة، للقیام بعملیات التداول فیما بینھم بشفافیة تامة ووفقاً لضوابط ونظم  

وسطاء مح ووجود  الفعّالة  اإلتصال  وسائل  بتوفر  وتتمیز  بالقانون.  ددة 

مرخصین لتنفیذ عملیات التداول. كما یمكن تعریف السوق المالي على أنھ  

 سوق یتم فیھ تبادل األصول المالیة ومشتقاتھا بیعاً وشراًء. 

المالیةأھمیة األ  تبرز تجمیع    سواق  تلعبھ في  الذي  الھام  الدور  من خالل 

دخرات، وتوجیھھا نحو المشاریع ذات الجدوى اإلقتصادیة المرتفعة، إلى  الم

المال  رأس  تراكم  حجم  زیادة  في  تساھم  التي  اإلستثمارات  تمویل  جانب 

  تداول األسھم

7 

بھا،   تقوم  التي  المھام  من خالل  المالیة  األسواق  أھمیة  تظھر  كما  الثابت. 

 واآلثار الناتجة عن ھذه المھام، التي من أبرزھا: 

 تنمیة االقتصادیة.تمویل خطط ال 

  .منح قروض بشروط مناسبة وتكالیف قلیلة مقارنة بالقروض البنكیة 

  تتیح تحرك األموال من مالكیھا الذین لیس لدیھم فرص استثماریة، إلى

مشاریع تساعد في زیادة اإلنتاج وتعزیز الكفاءة االقتصادیة، وبالتالي  

  تحسین مستوى الرفاھیة في المجتمع. 

 بناًء على ما سبق، یمكن تلخیص أبرز وظائف األسواق المالیة، بما یلي:  

  .توفیر فرص استثماریة متنوعة من حیث النوع واألجل للمستثمرین 

  معلومات ونشر  والمستثمرین،  البائعین  بین  اتصال  وسائل  توفیر 

 توعویة عن تداوالت األوراق المالیة.

 لقة بالوضع المالي للشركات.تقدیم المعلومات المالیة للجمھور، المتع 

 .توفیر التمویل طویل األجل للشركات 

 .تھیئة عنصر الثقة لعملیات اإلدخار واالستثمار 

 ھذا، ویتألف السوق المالي من ثالثة أركان رئیسة، وھي: 

والمؤسسات   -1 األفراد  وتتضمن  المستثمرین،  أو  المقرضین  فئة 

 استثماره. المالیة الذین لدیھم فائض نقدي، یرغبون في 
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والمؤسسات   -1 األفراد  وتتضمن  المستثمرین،  أو  المقرضین  فئة 

 استثماره. المالیة الذین لدیھم فائض نقدي، یرغبون في 
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التي تكون بحاجة لألموال بسبب   -2 المقترضین أو المصدرین،  فئة 

خالل  من  األموال  ھذه  على  وتحصل  النقدیة،  إیراداتھم  نقص 

 إصدار أوراق مالیة قابلة للتداول في أسواق رأس المال.

فئة الوسطاء والوكالء، التي تقوم بدور الوسیط بین فئة المستثمرین   -3

 لیة. والمصدرین لألوراق الما

 

 تداول األسھم؟  یتمكیف  ثانیاً: 
قبل التطرق إلى كیفیة تداول األسھم، یجب بدایةً التعرف على أشكال وأقسام  

األسواق  ھما:  رئیسین،  شكلین  على  األسھم  أسواق  تتواجد  األسھم.  سوق 

 المنّظمة، واألسواق غیر المنّظمة أو التي تعرف باألسواق الموازیة.  

ین  : تتمیز بوجود مكان معین یلتقي فیھ المتعاملاألسواق المنّظمة -أ

رسمیة،  وإجراءات  قوانین  فیھا  التعامل  ویحكم  والشراء،  بالبیع 

ویشرف على عملھا ھیئات متخصصة، ویتم فیھا تداول األوراق 

الھیئات المشرفة،  المالیة المسجلة والمستوفیة لشروط ومتطلبات 

 وتتحدد فیھا أسعار األوراق المالیة من خالل العرض والطلب.

ز بعدم وجود مكان محدد للتعامل، وال : تتمی األسواق غیر المنّظمة  -ب 

ویتم  الوسطاء،  من  شبكة  قبل  من  وتدار  نظام رسمي،  لھا  یوجد 

  تداول األسھم

9 

العرض   لظروف  وفقاً  الوسطاء  بین  بالتفاوض  األسعار  تحدید 

 والطلب.

ھما:   رئیسین،  قسمین  إلى  المنّظمة  األسھم  سوق  تنقسم  السوق  بدورھا، 

الثانویة والسوق  في  . األولیة،  األ   یتم  اإلصدارات السوق  سوق  أو  ولیة 

للمستثمرین ألول    ،الجدیدة األسھم، وطرحھا  مثل  المالیة  األوراق  إصدار 

مرة وتسمى "اكتتاب"، والتي یتم إدراجھا والتداول بھا في السوق المالیة  

بیع وشراء األوراق المالیة، بعد إصدارھا  ة  السوق الثانوی الحقاً. فیما یتم في  

ة والتعلیمات  واستكمالھا إجراءات االكتتاب بھا، في إطار القوانین واألنظم

 المعمول بھا.  

بیع وشراء   حیث یتم فیھ  ،أحد أبرز أشكال األسواق المالیة  سوق األسھمتعد  

محددة من قبل السلطات ذات  أسھم الشركات المدرجة، وفق شروط وآلیات  

تشرف على أعمال البورصة. یجتمع في سوق األسھم، تراقب والعالقة، التي  

ن"، ویطلق علیھم "المتداول والراغبون في بیع أو شراء األسھم، األشخاص  

تسمى عملیات والوسطاء الذین من خاللھم یتم تنفیذ عملیات البیع والشراء.  

 بیع وشراء األسھم "تداول األسھم". 

تم   الماضیة،  السنوات  خالل  التقني  التطور  تداول مع  منصات  تطویر 

إلكترونیة یتم من خاللھا تداول األسھم، حیث أصبح بإمكان المتعاملین تداول  
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المواقع   بواسطة  األسھم  وبیع  شراء  طلبات  إرسال  خالل  من  األسھم 

التطبیقات   أو  المعنیة،  السلطات  قبل  المرخصین من  للوسطاء  اإللكترونیة 

المرتبط  المحمول،  الھاتف  أجھزة  على  اإللكترونیة  المتوفرة  بالمنصة  ة 

 لتداول األسھم. 

ورقة مالیة تمثل حصة ملكیة في رأسمال الشركة. فعلى سبیل   وأما السھم، فھ

) دینار، موزعة على  500,000المثال، عند تأسیس شركة برأسمال یبلغ (

قیام    لنفترض و  دینار.1بلغ  ت) سھم، ھذا یعني أن قیمة كل سھم  500,000(

) دینار، فھذا  100,000مبلغ (ب  المساھمةشركة بأحد المؤسسین في ھذه ال

 ) سھم.500,000) سھم من أصل ( 100,000یعني أنھ یمتلك (

یجب التواصل  تداول األسھم،  للقیام ب 

مع أحد الوسطاء المرخصین من قبل  

حیث  الدولة،  في  المعنیة  السلطات 

/ محفظة    یتم من خاللھ فتح حساب 

مبلغ  وللمتداول،    أسھم إیداع 

الحساب  ھذا  في  للتداول  مخصص 

، یتم التواصل مع الوسیط والطلب سھم ماشراء  في  المحفظة. عند الرغبة  /

 البیع. في سھم بسعر معین، وذات األمر یتم عند الرغبة المنھ شراء 

  تداول األسھم
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 وللتوضیح، نستعرض المثال التالي:  

اشة  ش  تھ، وعند مطالعما  سھم من أسھم شركة  500شراء  في  یرغب أحمد  

أن أعلى سعر یطلبھ المستثمرون لشراء ھذا السھم   اتضح لھأسعار األسھم،  

دینار، بینما أقل سعر یعرضھ المستثمرون لبیع نفس السھم ھو    1.100ھو  

 دینار. في ھذه الحالة، أمام أحمد خیارین:  1.150

 طلبات شراء وبیع أسھم الشركة المعنیة 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبات البیع طلبات الشراء
    

 السعر الحجم  السعر الحجم 

250 1.100 350 1.150 

500 1.090 500 1.160 

500 1.080 1000 1.170 

1000 1.070 1200 1.180 

1000 1.060 1500 1.190 
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سھم    500: أن یطلب من الوسیط، القیام بوضع أمر شراء لعدد  الخیار األول

  1.100مناسباً، قد یكون عند  على أسھم ھذه الشركة بالسعر الذي یراه أحمد  

دینار، أو أقل أو أكثر. كأن 

الوسیط   من  أحمد  یطلب 

شراء   أمر    500وضع 

السعر   نفس  عند  سھم 

) دینار،  1.100الحالي   (

أعلى   سعر  على  أو 

لقیمة    هوذلك وفق تقدیر  ،) دینار1.090) دینار، أو على سعر أقل (1.110(

د بشراء األسھم، بل ال یزال السھم المناسبة. حتى ھذه اللحظة، لم یقم أحم

الشركة   ھذه  ألسھم  بیع  عملیة  بتنفیذ  المستثمرین  أحد  قیام    حسب بانتظار 

 السعر الذي طلبھ، عندھا یتم تنفیذ عملیة شراء األسھم. 

 
سھم على    500حمد من الوسیط تنفیذ عملیة شراء  أ: أن یطلب  الخیار الثاني

) البالغ  المعروض  دینار،  1.150السعر  أمر )  بتنفیذ  الوسیط  یقوم  عندھا 

السعر ( تنتقل 1.150شراء األسھم مباشرة على  الحالة  دینار، وفي ھذه   (

 ملكیة األسھم من البائع إلى أحمد.
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 أسعار األسھم؟  وتنخفض ترتفع  ثالثاً: كیف 

ترتفع أسعار األسھم نتیجة زیادة  تعتبر األسھم سلعةً مثل بقیة السلع. لذلك،  

علیھا قب  الطلب  المتداولینمن  و.  ل  سھم یُ ھذا،  شراء  على  المتداولون    قبل 

معینة أ  شركة  األسباب،  تؤثر برزھا، ورود  نتیجة عدد من  إیجابیة  أخبار 

الشركة   ربحیة  على  بما  على  إیجابیاً  األرباح  حصةینعكس  من  .  السھم 

  فالزیادة في أرباح الشركة یعني زیادة في نصیب السھم من ھذه األرباح. 

من ،  خبر عن قیام الشركة بافتتاح مصنع جدید عند ورود    ثال،فعلى سبیل الم

إلى شراء أسھم الشركة، وتقدیم طلبات  ن  یالمتداول  دفعیشأن ھذا الخبر أن  

لقناعتھم أن افتتاح  سعر السابق، المع  سعر أعلى مقارنةً الشراء لھذا السھم ب

إیجابي على  المصنع الجدید سیحقق أرباح إضافیة للشركة وسیكون لھ أثر  

 ربحیة السھم.

تماشیاً مع المثال السابق، لنفترض أن سعر إغالق السھم للیوم السابق كان  

) دینار. لنفترض كذلك في الیوم التالي، وقبل افتتاح جلسة التداول،  1.150(

الخبر من  بافتتاح مصنع جدید. ھذا  الشركة قامت  أن  أخبار مفادھا  ورود 

غبین في الشراء بطلب السھم على سعر أعلى  شأنھ أن یدفع المستثمرین الرا

) دینار. في المقابل، نفس الخبر 1.200من سعر اإلغالق، ولنفترض عند (

من شأنھ أن یدفع المستثمرین الذین یمتلكون أسھم في الشركة إلى عرض 
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) دینار على سبیل المثال. وبافتراض أن عملیة  1.300أسھمھم على سعر ( 

) بسعر  تمت  قد   )1.300التداول  الحالة  ھذه  في  السھم  یكون سعر  دینار، 

 في المائة. 13) دینار أو بنحو 0.150سجل ارتفاعاً بقیمة ( 

 
مع    في المقابل، تنخفض أسعار األسھم نتیجة زیادة المعروض منھا مقارنةً 

توقعات  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  یعزى  الشراء.  بتراجع    المتداولین  طلبات 

خسائ  أرباح تكبدھا  نتیجة  من  الشركة  تقدمھ  ما  على  الطلب  تراجع  أو  ر 

منتجات وخدمات. علیھ، یقوم من یملك أسھم الشركة بعرضھا للبیع بسعر  

أقل من سعر اإلغالق السابق، لتحفیز المتداولین اآلخرین على شراء ھذه 

 األسھم. 

 

 األسھم  سوق المتداولین فيوفئات أنواع  رابعاً: 
رئ  نوعین  إلى  األسھم  في  المتداولون  ھما:  ینقسم  ن، والمستثمریسین، 

 ن. بووالمضار

حتفاظ بھا لفترات زمنیة طویلة بشراء أسھم الشركات واال  نوالمستثمر   یقوم

من خالل قیام الشركات    ،دوریةبصفة  اً، بھدف الحصول على عوائد  ینسب 

بتوزیع أرباح سنویة أو نصف سنویة على حاملي األسھم، فضالً عن تحقیق  

  (أرباح ناتجة عن بیع السھم بسعر أعلى من سعر الشراء)   أرباح رأسمالیة

  تداول األسھم

15 

الزمن. من  فترة  بعد  األسھم  ھذه  بیع  من   عند  الفئة  ھذه  تضم  ما  غالباً 

الحكومیة والمؤسسات  الشركات  الحكومیة  المستثمرین  تقوم    وشبھ  التي 

بصورة    ، بھدف الحصول على إیرادات باستثمار جزء من أموالھا في األسھم

ثابت ل بالتالي تشكل مصدر دخل    تي تأھذا، و.  ھانصف سنویة أو سنویة، 

نقدیة و/ أو ھما: أرباح  شكلین رئیسین،    ات علىاألرباح الموزعة من الشرك

وللتوضیح، نفترض أن شركة ما قررت توزیع أرباح نقدیة على    أسھم منحة.

المساھمین بواقع خمسین فلس عن كل سھم، وكذلك منح سھم واحد عن كل  

  1000في ھذه الحالة، سیحصل المساھم الذي یملك    عشرة أسھم مصدرة.

  50سھم *    1000دینار (   50سھم على سبیل المثال، على أرباح نقدیة بقیمة  

وكذلك یمتلكھا    100على    فلس)،  التي  األسھم  عدد  لیصبح  إضافیة،  سھم 

 سھم.  1100

بعملیات شراء وبیع األسھم دون اإلحتفاظ بھا   المضاربونفي المقابل، یقوم 

طویلة (ممكن إجراء عملیات الشراء والبیع خالل نفس الیوم)،   زمنیة  لفترات 

راء. على بھدف تحقیق ربح سریع نتیجةً لفروقات بین سعر البیع وسعر الش

سھم من أسھم شركة (أ) بسعر  10,000سبیل المثال، قام أحمد بشراء عدد 

دینار، قام    1.300دینار للسھم الواحد، وعند ارتفاع السعر لمستوى    1.200

 دینار.  1000بقیمة   اً ربح أحمد  حققھنا ، و التي بحوزتھ ببیع األسھم
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رئیسة،    فئات   أربع  إلى  في الغالب  فئات المتعاملین  في سیاق متصل، تنقسم
 ھي: 

 
وھي الفئة األكثر شیوعاً بین فئات المتعاملین في أسواق   األفراد: .أ

بھدف   المضاربة على معامالتھم  ما یطغى طابع  األسھم، وغالباً 

 تحقیق الربح السریع.  

اإلستثماریة: .ب  والصنادیق  إنشاؤھا    المحافظ  یتم  ما  غالباً  التي 

وإدارتھا من قبل شركات مالیة متخصصة في ھذا المجال. تتنوع 

زمنیة   ولفترات  واالستثمار  المضاربة  بین  الفئة  ھذه  معامالت 

 مختلفة.  

الخاصة .ج والشركات  الشركات   :المؤسسات  تقوم  ما  عادة 

والمؤسسات الخاصة باستثمار جزء من أموالھا في سوق األسھم،  

 الحصول على إیرادات بصورة سنویة أو نصف سنویة.  بھدف

تقوم المؤسسات والھیئات   :وشبھ الحكومیة  المؤسسات الحكومیة . د 

المملوكة من الدولة بتملك حصص واالستثمار في أسھم الشركات، 

خاصة منھا الشركات كبیرة الحجم، مثل الشركات التي تعمل في 

  تداول األسھم

17 

واالتصاال والنقل،  والماء،  الكھرباء،  تكون  قطاعات  ما  غالباً  ت. 

 ھذه اإلستثمارات طویلة األجل.

 
 خامساً: عملیة اختیار السھم

لیست بالعملیة    ،شرائھفي  عملیة تحدید واختیار السھم الذي یرغب المستثمر  

یتم وحتى تكون قرارات شراء وبیع األسھم صحیحة إلى حد كبیر، السھلة،  

  .التحلیل األساسي، والتحلیل الفني اللجوء إلى

 

األساسيقصد  یُ  بدراسة  بالتحلیل  القیام  المالیة،  وأدائھا  ل  القوائم  لشركة 

ومركزھا المالي (اإلیرادات والنفقات، األرباح التشغیلیة، نسبة المدیونیة،  

...إلخ)، ووضع القطاع الشركة،  منافسة، المخاطر التي تواجھھاالقدرة على ال

االقتصادیة والمؤشرات  إلیھ،  تنتمي  المستثمرین    .الذي  فئة  تھتم  ما  وغالباً 

 بھذا النوع من التحلیل عند إتخاذ القرارات االستثماریة طویلة األمد. 
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دراسة وتحلیل  یقوم على  الذي    ،بالتحلیل الفنيفي المقابل، یھتم المضاربون  

ت احركة سعر السھم خالل فتر

ماضیة بھدفزمنیة  لتنبؤ  ا  ، 

مستقبالً  األسعار  . باتجاھات 

یركز التحلیل الفني على حركة 

)   واتجاھاتھ  )Priceالسعر 

التداول  وأحجام 

)Volumes  ،(  السھم   التجاھات حركة سعر  توقعرسم  التي یتم من خاللھا  

  المستقبلیة بناًء علَى ھذه المعطیات.
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  صورة بین التحلیل الفني والتحلیل األساسي بیمكن توضیح أوجھ االختالف  
 ة، من خالل الجدول التالي:مبسط

 أساس المقارنة الفني التحلیل  األساسيالتحلیل 

سھم  ال سلوب لتقییم  أ
من  عادلةال القیمةقیاس و

وتحلیل   خالل دراسة
العوامل  و القوائم المالیة

االقتصادیة والمالیة  
 وغیرھا من العوامل

  أسلوب للتنبؤ
بالحركة المستقبلیة  

باستخدام    سعر السھم ل
الرسوم البیانیة  

وبیانات األسعار  
 وأحجام التداول 

 التعریف 

 االستثماري المدى  المدى   قصیر طویل المدى 

 الغرض  المضاربة   االستثمار 

تحدید القیمة الحقیقیة 
 لسھمل

  شراءتوقیت ال تحدید  
 الھدف     بیعال /

المعلومات الحالیة  
ً  والتاریخیة  معا

 البیانات التاریخیة
 على  التركیز فقط

التقاریر  القوائم المالیة و
اإلقتصادیة واألخبار  
واألحداث والبیانات  

 الصناعیة 

الرسوم البیانیة  
وحركة السعر  
وأحجام التداول  

 وأدوات التحلیل الفني

البیانات  نوع 
 الُمستخدمة 

 تستخدمھ   التيالفئات   المضاربین  المستثمرین 

 



التداول في ا�سهمالتداول في ا�سهم

19

  تداول األسھم

18 

دراسة وتحلیل  یقوم على  الذي    ،بالتحلیل الفنيفي المقابل، یھتم المضاربون  

ت احركة سعر السھم خالل فتر

ماضیة بھدفزمنیة  لتنبؤ  ا  ، 

مستقبالً  األسعار  . باتجاھات 

یركز التحلیل الفني على حركة 

)   واتجاھاتھ  )Priceالسعر 

التداول  وأحجام 

)Volumes  ،(  السھم   التجاھات حركة سعر  توقعرسم  التي یتم من خاللھا  

  المستقبلیة بناًء علَى ھذه المعطیات.

 

 

 

 

 

 

 

 

  تداول األسھم

19 

  صورة بین التحلیل الفني والتحلیل األساسي بیمكن توضیح أوجھ االختالف  
 ة، من خالل الجدول التالي:مبسط

 أساس المقارنة الفني التحلیل  األساسيالتحلیل 

سھم  ال سلوب لتقییم  أ
من  عادلةال القیمةقیاس و

وتحلیل   خالل دراسة
العوامل  و القوائم المالیة

االقتصادیة والمالیة  
 وغیرھا من العوامل

  أسلوب للتنبؤ
بالحركة المستقبلیة  

باستخدام    سعر السھم ل
الرسوم البیانیة  

وبیانات األسعار  
 وأحجام التداول 

 التعریف 

 االستثماري المدى  المدى   قصیر طویل المدى 

 الغرض  المضاربة   االستثمار 

تحدید القیمة الحقیقیة 
 لسھمل

  شراءتوقیت ال تحدید  
 الھدف     بیعال /

المعلومات الحالیة  
ً  والتاریخیة  معا

 البیانات التاریخیة
 على  التركیز فقط

التقاریر  القوائم المالیة و
اإلقتصادیة واألخبار  
واألحداث والبیانات  

 الصناعیة 

الرسوم البیانیة  
وحركة السعر  
وأحجام التداول  

 وأدوات التحلیل الفني

البیانات  نوع 
 الُمستخدمة 

 تستخدمھ   التيالفئات   المضاربین  المستثمرین 
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 ات البورص اتمؤشرسادساً:  

البورصة نقطة زمنیة    مؤشر  المالیة عند  التغیر في أسعار األوراق  یقیس 

محددة عن طریق الفرق بین سعرھا الحالي والسعر الماضي. ویعد بمثابة  

 أداة لقیاس تطور أسعار األوراق المالیة بطریقة مستمرة ومنتظمة.  

أو    المتداولة  األسھمجمیع    أسعار  تحركات   مؤشرات أسواق األسھمتعكس  

كما توجد مؤشرات قطاعیة تقیس أداء أسھم   .في السوق ھا  عینة مختارة من

قطاع معین، مثل قطاع البنوك، وقطاع االتصاالت، وقطاع الصناعة. تتأثر  

مؤشرات البورصات بصورة كبیرة، بتغیرات أسعار أسھم الشركات ذات  

الحجم الكبیر (القیمة السوقیة الكبیرة) التي غالباً ما تكون متضمنة في عینة 

العالمیة، الشركا البورصات  المؤشر. من أشھر مؤشرات  ت عند احتساب 

مؤشر "داو جونز" في سوق األسھم األمریكیة، ومؤشر "كاك" في سوق  

البریطانیة، ومؤشر   الفرنسیة، ومؤشر "فوتسي" في سوق األسھم  األسھم 

تعتبر   الناشئة،  اإلقتصادات  وفي  الیابانیة.  األسھم  سوق  في  "نیكاي" 

" في البرازیل، و"سنیسكس" في الھند، و"شنغھاي" في مؤشرات "بوفیسبا 

" في تركیا، من أبرز 100الصین، و"أر تي إس" في روسیا، و"آي إس إیھ  

 مؤشرات أسھم تلك االقتصادات. 
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في دولنا العربیة، یوجد مؤشرات أداء ألسواق األسھم فیھا. الجدول التالي  

 العربیة، ومؤشرات أدائھا الرئیسة. یبین أمثلة لعدد من األسواق المالیة 

 الدولة اسم البورصة ورمز المؤشر

Amman Stock Exchange 
(ASE 100) مملكة األردنیة الھاشمیة ال 

 
 

Abu Dhabi Securities Exchange 
(FADX15) 

 
Dubai Financial Market  

(DFMGI)  

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 

سوق أبوظبي لألوراق   -
 المالیة 

 
 سوق دبي المالي  -

Bahrain Stock Exchange 
(BASI)  مملكة البحرین 

Tunis Stock Exchange 
(TUNINDEX)    الجمھوریة التونسیة 

ALGIERS STOCK EXCHANGE 
(DZAIRINDEX) 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
 الشعبیة 

Saudi Stock Market 
(TASI)  السعودیة المملكة العربیة 

KHARTOUM STOCK EXCHANGE 
(KSE 30)  جمھوریة السودان 
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IRAQ STOCK EXCHANGE 
(ISX 60)  جمھوریة العراق 

Damascus Securities Exchange 
(DWX)  الجمھوریة العربیة السوریة 

Muscat Securities Market 
(MSX 30)  سلطنة ُعمان 

PALESTINE EXCHANGE 
(ALQUDS)  فلسطین دولة 

Qatar Stock Exchange 
(QE) دولة قطر 

Kuwait Stock Exchange 
(Premier Market)  دولة الكویت 

Beirut Stock Exchange 
(BLOM index)  الجمھوریة اللبنانیة 

Egyptian Exchange 
(EGX30)  جمھوریة مصر العربیة 

Casablanca Stock Exchange 
(MASI)  المملكة المغربیة 
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 صندوق النقد العربي ل  المركب  مؤشرالسابعاً: 
ھذا  العربیة. في  المالیة  األسواق  تطویر  العربي على  النقد  یعمل صندوق 

السیاق، وفي إطار أھدافھ، یقوم الصندوق باحتساب مؤشر مركب یقیس أداء 

النقد  لصندوق  المركب  بالمؤشر  یعرف  مجتمعة  العربیة  المالیة  األسواق 

) الصندوق  AMF COMPOSITE INDEXالعربي  یقوم  كما   .(

 باحتساب مؤشر خاص بكل سوق. 

بإ  الصندوق  یقوم  متصل،  سیاق  أسبوعیة  صدارفي    ، وشھریة  ،نشرات 

العربیة المالیة  األسواق  أداء  تعكس  من خالل وفصلیة  إلیھا  النفاذ  یمكن   ،

 الرابط التالي: 

-market-als/financialperiodic-and-https://www.amf.org.ae/ar/publications/bulletins

bulletins 
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 الخالصة
في النظام المالي واالقتصادي، ولھذا    تحظى األسواق المالیة بأھمیة كبیرة

 . تعمل بكفاءة وبطریقة آمنة  ھاال بدّ من التأكد أنّ 

تعد أسواق األسھم إحدى القنوات الرئیسة لتمویل المشروعات، ودعم التنمیة  

تلعب دوراً بارزاً في إدارة المخاطر االستثماریة من خالل  االقتصادیة. كما  

إیجاد بدائل وقنوات استثماریة متنوعة، فضالً عن دورھا في تعزیز الشمول 

 المالي بین أفراد المجتمع.

یساھم الكتیب في تعزیز المعرفة بأسواق األسھم، ومساعدة المتعاملین على  

 . فھم آلیات التداول، وكیفیة اختیار األسھم
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)، األسواق المالیة: إطار في التنظیم وتقییم 2019التمیمي، أرشد ( .1

 .األدوات 

 )، األسواق المالیة وآلیات التداول.2007موسى، شقیري نوري ( .2

 )، المدخل إلى األسواق المالیة. 2015الجمیل، سرمد كوكب ( .3

 )، أسواق المال.2017الفكي، أزھري الطیب ( .4

بین األرباح  2018عبدهللا شاھین محمد (محمد،   .5 المال  )، أسواق 

 والخسائر. 

 المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، صندوق النقد العربي.  .6

 صندوق النقد العربي.  -نشرات أسواق المال العربیة  .7

 المواقع الرسمیة لألسواق المالیة العربیة. .8

ــع:  .9 ــي الموقــ ــوفرة فــ ــي الكتیــــب متــ ــتخدمة فــ ــور المســ الصــ

 https://pixabay.com 

 

 

  



التداول في ا�سهمالتداول في ا�سهم

25

  تداول األسھم

24 

 الخالصة
في النظام المالي واالقتصادي، ولھذا    تحظى األسواق المالیة بأھمیة كبیرة

 . تعمل بكفاءة وبطریقة آمنة  ھاال بدّ من التأكد أنّ 

تعد أسواق األسھم إحدى القنوات الرئیسة لتمویل المشروعات، ودعم التنمیة  

تلعب دوراً بارزاً في إدارة المخاطر االستثماریة من خالل  االقتصادیة. كما  

إیجاد بدائل وقنوات استثماریة متنوعة، فضالً عن دورھا في تعزیز الشمول 

 المالي بین أفراد المجتمع.

یساھم الكتیب في تعزیز المعرفة بأسواق األسھم، ومساعدة المتعاملین على  

 . فھم آلیات التداول، وكیفیة اختیار األسھم

 

 

 

 

 

 

 

  تداول األسھم

25 

 المصادرقائمة 
 

)، األسواق المالیة: إطار في التنظیم وتقییم 2019التمیمي، أرشد ( .1

 .األدوات 

 )، األسواق المالیة وآلیات التداول.2007موسى، شقیري نوري ( .2

 )، المدخل إلى األسواق المالیة. 2015الجمیل، سرمد كوكب ( .3

 )، أسواق المال.2017الفكي، أزھري الطیب ( .4

بین األرباح  2018عبدهللا شاھین محمد (محمد،   .5 المال  )، أسواق 

 والخسائر. 

 المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، صندوق النقد العربي.  .6

 صندوق النقد العربي.  -نشرات أسواق المال العربیة  .7

 المواقع الرسمیة لألسواق المالیة العربیة. .8

ــع:  .9 ــي الموقــ ــوفرة فــ ــي الكتیــــب متــ ــتخدمة فــ ــور المســ الصــ

 https://pixabay.com 

 

 

  



التداول في ا�سهمالتداول في ا�سهم

26

  تداول األسھم

26 
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