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 لبورصة ؟ لما هو أمر 
وسيطا  مصدر األمر لبورصـة هو أمر بشراء أو ببيع سندات يأمر به زبون ُيدعى             لأمـر   

إىل فورا  يقوم بإرساله   ) حافظ أو وسيط يف عمليات البورصة     -ماسك حسابات (مؤهـال   
 .السوق ويتأكد من تنفيذه

 

 لبورصة ؟لبغي أن يبني يف أمر ماذا ين
 :لبورصة، من أجل حسن تنفيذه، على البيانات اآلتيةلجيب أن يشتمل أمر 

 بيع أم شراء،: اجتاه العملية �
 ،السندخصائص  �
  للتداول،املطروحةعدد السندات  �
 حد السعر، �
 مدة صالحيته، �
 .مصدر األمرمراجع  �

 
 ما هي أنواع األمر املختلفة ؟

 

 :لبورصة حسب اآليتلمر وااألميكن أن تصنف 
 

 )أو احلد(االشتراط اخلاص بالسعر 
وينفذ . بأي بيان للسعر  هنا  ال يقيد األمر    ": بالسعر األحسن " أو "بسعر السوق "أمر �

سواء (األمر من باب األولوية حبسب األوامر املوجودة واإلمكانيات املتاحة يف السوق            
fixing - أو بالتحديد - cotation en continu -كان األمر متعلقا بسند مسعر باستمرار

-(. 
وهو األمر الذي حيدد مبوجبه املستثمر السعر األقصى        ": ذو السعر احملدود  "األمـر    �

 أن يبيع به     هو مستعد  ستعد لدفعه لشراء السندات أو السعر األدىن الذي       هو م الـذي   
 .السندات

 ةلة املتعلقة بالتسعري  ويف غـياب بيان خيص احلد، فإن األمر يعاجل كأمر يف السوق يف احلا             
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 . بالتحديد، فإن األمر يعاجل كأمر بالسعر األحسنةويف حالة التسعري. ةاملستمر
 

 االشتراط اخلاص مبدة الصالحية
ة رييكون األمر صاحلا إىل غاية احلصة األخرية من تسع         : " فيه الرجوعممكن  "مراأل �

 . أرسل أثناءه إىل الوسيط يف عمليات البورصةالشهر املدين الذي
يكون األمر صاحلا فقط أثناء حصة البورصة اليت تلي إرساله إىل           " : ليومل"مـر   األ �

 .الوسيط يف عمليات البورصة
وتكون مدة تقدميه يف السوق . ال يقيد األمر بأي حتديد للصالحية      : "لتنفيذل"مر  األ �

 .سنويحمدودة بثالثة أسابيع من التقومي ال
يشتمل األمر على تاريخ حمدد للصالحية مدهتا القصوى         : "ذو مدة حمدودة  "مر  األ �

 .ثالثون يوما وحتلل على أهنا صاحلة حىت انتهاء حصة البورصة املذكورة
 

 ".يوملل"ويف غياب البيانات املتعلقة بالصالحية، يعد األمر 
  

 االشتراط اخلاص بشروط التنفيذ
 ذي حتلل فيه كمية السندات على أهنا قصوى،ال" بدون اشتراط"األمر  �

 

 .الذي ال ميكن أن ينفذ جزئيا، "أو ال شيءيا كلّ" األمر  �
 

 مثال
يوجد زبون يرغب يف شراء أسهم مؤسسة التسيري الفندقي         . لنبني ذلك بواسطة مثال   

ولنفترض أن  .  دينار للسهم الواحد   280 بكمية أقصاها مائة سهم بسعر    لألوراسـي   
 الوسيط يف عمليات البورصة الذي      إىليتقدم الزبون   . األمر ثالثون يوما  مدة صالحية   

يـتوىل تقدمي هذا األمر يف السوق، ويطلب هذا الوسيط من الزبون أن ميأل استمارة               
 .األمر اليت تبني البيانات أدناه

    
 عنوان الوسيط يف عمليات البورصة

 بطاقة األمر
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  ع س س س س س  ع ع ع ع:  االسم واللقب 

  000000  رقم :رخصة السياقة/بطاقة التعريف الوطنية
  أ ب ج د هـ و00000:العنوان 

 : الشراءب اأمر  بطاقة األمر هذهيعطي مبوجب
 

 السعرحد                 الكمية            السند
 280                    100   األوراسي            

 
 :صالحية األمر 

 س س/ش ش/30+      إىل  ي يس س /ش ش/من ي ي 
 

 ختمه توقيع الزبون                              توقيع الوسيط يف عمليات البورصة و


