
المسجلة المالية  األوراق   أصناف 
في البورصة:

وهي األوراق المسجلة بنظام التسعـيرة 
بالبورصة، وتصنف إلى ثالثة أنواع:

1- أوراق المساهمة:

من  لجزء  تمثيال  تصدر  التي  تلك  وهــي 
رأسمال الشركة المصدرة مثل: األسهم، 

شهادات االستثمار.. وغيره.

2- أوراق االقتراض:

ــي الــتــي تــصــدر اعــتــرافــا بــديــن أبرمته  وه
الجهة المصدرة مثل: سنـــــدات الخــــزينة، 
التجارية  األوراق  الــمــؤســســات،  ســنــدات 

...الخ.

3- األوراق المشتقة:

أساسية  مالية  أوراق  خــالل  مــن  تشكل 

تمثل غالبا حقوق على هـذه األوراق مثل: 
العـقـود اآلجـلـة، حـقـوق االكتتاب وغيره.

أنواع المستثمرين:

1- صنف المستثمرين:

لعدة  مدخراتهم  وضع  يقصدون  الذين 
سنوات بغرض التحضير لتقاعدهم.

2- صنف الضاربين:

وهم يبحثون عن الربح المالي السريع.

3- صنف المقامرين.

ــو الــصــنــف الـــــــذي يــدخـــــل الــبــورصــة  وهـــ
الـــــربــح الــســريــع ودونــمــا معرفة  بــغـــــرض 
بــقــوانــيــن وقــواعــد الــبــورصــة واألســــواق 

المالية.
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البورصة

هي  البورصة  أصبحت  حتى  اللغات،  جميع  على  نفسه  فرض  اسم  البورصة، 

وتعتبر  كبرى،  اقتصادية  أهمية  ولها  االقتصاديات  تحريك  الفاعلة في  األداة 

البورصة بمثابة قياس لدرجة حرارة االقتصاد وتشير بشكل عام إلى حالة قطاع 

المالية  الحركة  تنشيط  في  كبير  دور  وللبورصة  المعني.  االقتصاد  في  اإلنتاج 

ونجد أن البعض يجهل هذه األداة المالية وأهميتها االقتصادية وطرق وكيفية 

سنلقي  ولــذا  نشاطها  في  تتحكم  التي  التقنيات  وكــذا  بها،  العمليات  سير 

الضوء في هذا العدد على البورصة لنتعرف عليها. 



البورصة

بعد ذلك توالي تأسيس الشركات 
أول  افتتاح  وتــم  العامة  المساهمة 
مقر لبورصة الكويت في ابريل عام 

1977م .

الفرق بين السوق والبورصة:

البورصة سوق من األسواق، إال أنها 
ذات نظام خاص غير نظام األسواق 
لهذا  الــقــدم  منذ  عليها  المتعارف 
فإنها تختلف عن األسواق المعروفة 

من عدة وجوه أهمها ما يلي:

1- يكون التعاقد في البورصة وفق 

ال  معينة  وشــــروط  خــاصــة  أنــظــمــة 
تتغير في كل العقود وهذا بعكس 

ما يتم في السوق إذ أن كل صفقة 
مستقلة عن غيرها.

2- إن التعامل في السوق يتم على 

جميع أنواع السلع، أما في البورصة 
سلع  أو  سلعة  على  إال  يتم  ال  فإنه 
وبـــشـــروط مــعــيــنــة يمكن  خـــاصـــة، 

إجمال أهمها فيما يلي:

قـــابـــلـــة  الـــســـلـــعـــة  تـــــكـــــون  أن   •
 لــلــبــقــاء و الــتــخــزيــن مــــدة طــويــلــة

بدون تلف.

مــثــلــيــة  ـــعـــة  ـــســـل ال تــــكــــون  أن   •
الــوزن أو  بالكيل  مقاديرها   تتعين 

أو العد.

أهمية  ذات  السلعة  تــكــون  أن   •
التعامل بها كثيرا  عظيمة ويكون 

متكررا. 

الـــســـلـــعـــة  إنــــــتــــــاج  يـــــكـــــون  أن   •
عـــرضـــة لــلــتــغــيــيــر والـــتـــبـــديـــل مــن 
ــا لـــذلـــك عــرضــة ــع ــب  وقــــت آلخـــــر، وت

لتقلبات األثمان.

المشتري  الــســوق  فــي  يجتمع   -3

ومنظورة  موجودة  والسلع  والبائع 
أمام المتعاملين.

البيع والشراء  البورصة فإن  أما في 
غير  عليها  المتعاقد  والسلع  يتم 
ـــودة، وإنـــمـــا تــتــم الــصــفــقــات  ـــوج م

بواسطة السماسرة والوسطاء.

فــي  الـــســـلـــعـــة  تـــســـلـــيـــم  ـــم  ـــت ي  -4

فــورا،  ثمنها  ويدفع  بالحال  السوق 
القبض  فيكون  الــبــورصــة  فــي  أمــا 
عقد  عن  عــادة  متأخرا  الثمن  ودفــع 
بـــورصـــات  فـــي  إن  بـــل  الــصــفــقــة، 
العقود اآلجلة ال يكون هناك قبض 
وإنــمــا  لــأثــمــان  دفـــع  وال  للبضاعة 
مجرد  األمــر  يكون  أن  األغلب  يكون 

تعريف البورصة:

البورصة هي سوق بعمليات خاصة 
يــبــاع ويشترى  ــن خــاصــة  ــاك أم ــي  ف
الــوســطــاء وهــي  فيها عــن طــريــق 
الترتيبات  بــوضــع  تعنى  مؤسسة 
لعمليات  الالزمة  والتقنية  العملية 
الـــتـــداول عــلــى الــقــيــم الــمــنــقــولــة، 
في  تتمثل  خــدمــات  تــقــديــم  بغية 
وسطاء  بين  التعــــــــامالت  تسهيل 
ــداول على  الــبــورصــــــــة، وتـــــرقــيــة الــتـــ

األوراق المالية في سوق البورصة. 

لــلــتــبــادل وفيها  مــكــان  فــالــبــورصــة 
ففيها  شـــيء،  كــل  ــبــادل  ت يمكن 
الغذائية  الــمــواد  وشــــراء  بــيــع  يــتــم 
األولية  )البن واألرز والــذرة..( والمواد 
)الـــبـــتـــرول والــقــطــن والـــنـــحـــاس..(، 
ـــة األســـهـــم ـــي ـــمـــال  والـــــســـــنـــــدات ال

والعمالت )الدوالر واليورو والين..(.

الفرنسي  التجارة  قانون  عــرف  وقــد 
مجتمع  بأنها  الــبــورصــة  )مادة:71( 
والسماسرة  السفن  وأربــاب  التجار 
رعــايــة  تــحــت  بالعمولة  والـــوكـــالء 
النظم  مــن  واعــتــبــرهــا  الــحــكــومــة، 
ـــة  ــل دول ــك االقـــتـــصـــاديـــة الــــالزمــــة ل

متمدنة، فهي للتجار أساس تحديد 
األسعار وكميات العرض والطلب، 
البورصات  حركة  بواسطة  ويمكن 
من  واالحتراس  السوق،  نبض  جس 

الوقوع في األزمات.

أصل كلمة بورصة:

بــورصــة  الــمــعــلــوم أن كــلــمــة  مـــن 
ليست عربية وإنما تنطق هكذا في 
محتفظة  األجنبية  اللغات  معظم 
باألصل التي نشأت عليه، ويقال أن 
منشأ هذه الكلمة هو أن التجار في 
القرن السادس عشر الميالدي كانوا 
ببلجيكا  »بـــروج«  مدينة  إلــى  يفدون 
تحترف  لعائلة  فــنــدق  فــي  ويــنــزلــون 

 Vandr الصرافة وتسمى فاندر بورص
منقوشا  كان  أنه  إلى  نسبة   Burse
ثالثة  الخارجية  منزلهم  واجهة  على 
أكياس نقود Bourses رمزا لحرفتهم، 
من  اشتقت  البورصة  كلمة  ولعل 
 1592 التداول  هذا اإلسم وبدأت فترة 
باريس  إلــى  الــبــورصــة  انطلقت  ثــم 
ثم إلى الواليات المتحدة في شارع 

وول ستريت.

ــت عــــرف الــكــويــتــيــون  ــوي ــك وفــــي ال
مــرة  ألول  األســـهـــم  فـــي  ــتــعــامــل  ال
شركة  أول  طرحت  عندما   1952 عام 
مساهمة أسهمها لالكتتاب العام، 
ليبدأ  الوطني،  الكويت  بنك  وهي 



البورصة

مضاربة فروق األسعار.

5-  يوجد في األسواق العامة طوائف 

الــتــجــار غــيــر متخصصة  عــديــدة مــن 
غالبا بنوع معين من التجارة، بينما 
في البورصة تتخصص كل طائفة 

بنوع من التجارة.

كثيرة  صفقات  بالبورصة  تعقد   -6

وهــذا  األســعــار،  على  تؤثر  ومتكررة 
فيه  تعقد  حــيــث  الــســوق  بعكس 

صفقات قليلة ومتفرقة.

كيفية عـمل البـورصة:

 تــعــمــل الــــبــــورصــــة عـــلـــى تــالقــي 
الـــبـــائـــع  طــــــرفــــــان:  أو  شـــخـــصـــيـــن 
والـــمـــشـــتـــري وهــــــذان الـــطـــرفـــان ال 
يمكنهما  وال  بعضهما  يــعــرفــان 
ــرف عــلــى بــعــضــهــمــا وهــكــذا  ــع ــت ال
يعرف  أن  ســهــم  بــائــع  يستطيع  ال 
الشخص الذي يشتري هذا السهم 
ماهراً  محترفًا  المشتري  يكون  فقد 
أو مساهمًا بسيطًا إذ أن كل شيء 
البورصة  في  السوق  وتتأثر  ممكن 
المشترين  بــعــدد  مــبــاشــر  بــشــكــل 
)الطلب( وبعدد البائعين )العرض( 

والطلب  الــعــرض  بين  وبمواجهة 
ـــوازن، ويــتــغــيــر سعر  ـــت يــنــتــج ســعــر ال
للسهم  الـــبـــورصـــة  ـــي  ف ــــوازن  ــــت ال
الــواحــدة  الدقيقة  فــي  مــرات  لعدة 
فــعــنــدمــا يـــكـــون عــــدد الــعــارضــيــن 
)البائعين( أعلى من عدد الطالبين 
نحو  يتجه  السعر  فإن  )المشترين( 

االنخفاض والعكس صحيح.

الهدف من إنشاء البورصة:

أنشئت من  الني  من أهم األهداف 
أجلها البورصة ما يلي:

القطاع  لــمــؤســســات  الــســمــاح   -1

الـــعـــام والــــخــــاص الــمــنــظــمــة في 
رؤوس  بفتح  أســهــم  ذات  شــركــات 

أموالها للجمهور.

2-  تقييم هذه الشركات عن طريق 

السوق.

3-  ضمان التمويل عن طريق االدخار 

العمومي.

االدخــــــــار  بـــســـيـــولـــة  الــــســــمــــاح   -4

المستثمر على المدى البعيد.

أكبر  شفافية  وتكريس  تحقيق   -5

في مبدأ الحركية النقدية )السيولة 
استثمارا  األمــــوال(  رؤوس  وانــتــقــال 

وادخارا وربحا وخسارة.

 أهمية البورصة:

بورصة  نظام  اعتماد  مـزايا  أهـم  إن 

ــة مـــا، كــونــهــا أداة  فــي اقــتــصــاد دولـــ
ـــي ســبــيــل تــبــنــي نــظــام  شــفــافــة ف
بمجـرد  تكشف  حيث  الخـوصصة، 
الوضعـية  فيها  واالنخـراط  اعتمادها 
والــمــالــيــة  االجــتــمــاعـــــيـــــة  الحقيقية: 
ـــكـــل مـــؤســـســـة كــمــا  واإلداريـــــــــــــة ب
الحالـة  أيضًا  البورصة  واقع  يعـكس 
الصحية القتصاد الـدولـة المعـنية أو 

للشركات العـالمية العـمالقـة.

الخوصصة  بنظام  يتعـلـق  وفيما 
اعـتماد  أو  قيام  تصور  يمكن  ال  فـإنه 
الـدولـة  البـورصة " في ظـل سيادة   “
غـيـاب  أو  وتهميش  االقتصاد  على 
مشـاريع  تجمـيد  أو  الخاص،  القطاع 
تـــنـــازل  ـــاريـــع  مـــشــــ أو  الـــخـــــــوصـــصـــة 
الشركات العـمـومية التابعـة للـدولـة 
للعمال  رأسمالها  من  حصص  عن 
أو  محلية  لهيئات  أو  للمواطنين  أو 
أمام  أمـوالها  رؤوس  وفـتـح  خارجية 
في  سيـؤدي  الـذي  األمــر  المـدخـرين، 
حالة اعتـمادها - تلقائيًا إلى تنشيط 
بــدوره  يفضي  الـذي  االدخـــــار  عـمـليـة 

إلى إقامة سوق البورصة.

أنواع البورصات:

هناك العديد من األنواع ومنها:

1- بورصة العمل:

ــمــال في  هـــي مـــكـــان الــتــقــاء الــعـــ
عـليهـم  فــيــهــا  تــقـــــتــرح  اجــتــمــاعـــــات 

خدمات متنوعـة.

2- بورصة السلع:

وتسمى أيضًا بورصة التجارة، وهي 
ـــواد والــســلــع  ـــم مــكــان تــبــاع فــيــه ال

اإلستراتيجية أي المنتجات األساسية 
الــســكــر..(   – الــقــمــح   - الــقـــــطـــــن   (
على  فيها  يتعامل  حيث  بالجملة، 
ــنــات مـــن الــمــنــتــجــات  أســـــاس الــعــي
وفيها  مرات،  عـدة  المنـتـج  يبـاع  وقـد 
والــدولــيــة  المحلية  األســعــار  تتحدد 

لهذه المنتجات.

الــمــنــقــولــة ـــم  ـــي ـــق ال بـــــورصـــــة   -3 

)األسهم والسندات(:

وهـــي الــســائــدة والــشــائــعــة حــالــيــًا، 



البورصة

بحسابه  ملحق  حساب  بفتح  وذلك 
العادي.

أهم البورصات العالمية:

أهم  مــن  التالية  الــبــورصــات  تعتبر 
ــــي الـــعـــالـــم عــلــى  ــــات ف ــــورص ــــب ال
اإلطـالق نظـراً لـحجم التعامل فيها 
وكذا تأثيرها على االقتصاد والتجارة 
وســـــوق الــــتــــداول فـــي الــبــورصــات 

العالمية:

 1- بورصة نيويورك 

أو “وول ستريت”:

ستريت  وول  بــبــورصــة  وســمــيــت 
فيه  الــمـــــتــواجـــــدة  لــلــشـــــارع  نسبة 
ستـريت"  وول  "شــــارع  بــنــيــويــورك 
ـــبـــورصـــة ســـوقـــًا  ــل هـــــذه ال ـــ ــمــث وت
القومي  اإلنتاج  من   %50 لحوالي 
الـــخـــام األمـــــريــكــي وهـــــــي الــتـــــي 
تـــــديــر كــافــة االقــتــصـــــاد األمــريــكــي، 

 DAW مـــــــؤشـــر داوجـــــونـــــز  ــل  ــث ـــ ــم وي
الكبرى  للشركات  الممثل   JONES
نـــــــــــازداك  ـــر  ـــؤش ــــ م وكـــــــذا   )DJIA(
التكنولوجيا لـقطاعات   الممثل 

 NASDAQ واالتصال  المعلوماتية   و 
أهـــــــم الـــمـــؤشـــــــرات الـــســـائـــدة في 
أقـدم  من  البـورصة  وهـذه  التـداول، 
منها  بـدأت  التي  وهي  البورصات، 
األزمــــة االقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة في 

سنة 1929م.

2- بورصة طوكيو:

 )kabuto-cho( أو بورصة كابوتوشو
نــســبــة الســـم الـــشـــارع الــمــتـــــواجــد 
ــت حسب  ــع فــيــه أيـــضـــًا، وقـــد وض
إحصائيات عام 1990م في المرتبة 
األولـــــى عــالــمــيــًا مـــن حــيــث حجم 
إلــى والــــذي وصـــل   الـــتـــداول فيها 
40% من مجموع  )3 مليار دوالر( أي 
التداول العالمي، وهو رقم ضخم 
130% من  لـ  جــداً كما تمثل سوقا 

اإلنتاج القومي الخام الياباني.
بــورصــة  ـــج،  ـــون ـــة هـــونـــج ك ـــورص ب  -3
ــــــس، وفــــرانــــكــــفــــورت  ــــــاري لـــــنـــــدن، وب
وغــيــرهــا مـــن الـــبـــورصـــات الــعــالــمــيــة.

وتــمــثــل مــعــظــم الـــســـوق الــمــالــي 
فــي الــعــالــم، وهـــي الــمــكــان الــذي 
تحدث فيه المعامالت على األسهم 
ــالت  ــم ــع والـــســـنـــدات والــــذهــــب وال
الــصــعــبــة عـــن طـــريـــق الـــوســـطـــاء، 
ولـــكـــل بـــورصـــة مـــؤشـــر خــــاص بها 
مؤشر  ولكل  معامالتها  به  تقيس 
طريقته الخاصة في الحساب مثل: 
)داوجونز- نازداك - بيكاي - فيننشل 

تايمز - كاك 40 - داكس...(. 

البورصات ــواع  ألن آخر   تقسيم 
في العالم:

مثل  الــحــاضــرة  البضائع  بــورصــة   -1

القطن والقمح والنحاس والحديد.

2- بورصة عقود الصفقات التجارية 

للسلع غير الحاضرة.

3- ســـوق الــفــوركــس وهـــو تــبــادل 

الــعــمــالت األجــنــبــيــة خـــــارج أســــواق 
البورصة.

الــنــفــيــســة  ـــادن  ـــع ـــم ال بــــورصــــة   -4

كــــالــــذهــــب والــــفــــضــــة والــــمــــاس 
والبالتين.

5- بورصة األوراق المالية كاألسهم 

والسندات وحصص التأسيس.  

أنواع عمليات البورصة:

1- العمليات الفورية:

يتم الدفع بعد الشراء مباشرة.

2- العمليات اآلجلة:

يكون فيها الدفع مؤجال والتسليم 
عند  الشهر  آخــر  إلــى  مؤجال  يكون 

حلول تاريخ التصفية. 

آلية عمل البورصة:

 عــلــى كـــل مـــن يـــرغـــب بــاســتــثــمــار 
بأحد  أن يقوم  البورصة  أمواله في 

العمليتين التاليتين: 

في  حسابا  مباشرة  يفتح  أن  إمــا   -1

ــــدى الـــشـــركـــات الــمــســجــلــة في  أح
البورصة.

عن  الـــبـــورصـــة  إلــــى  يــمــر  أن  أو   -2

الذي يتعامل معه  المصرف  طريق 




