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نشأة البورصة
• يعووود أصووم لمووة بورصووة إلووى اسووم العائلووة «فووان در بورصوون»
البلجي ية التي انت تعموم فوي المجوام البن وي والتوي وان فنوداها
بمدينة «بورو » م انوا اللتقوا التجوار المحليوين فوي القورن ،15
حيث أصبح رمزا لسوق رؤوس األموام وبورصة للسلع.
• أموووا فوووي فرنسوووا فقووود اسوووتقرت البورصوووة فوووي بووواريس بقصووور
«برونيار» نسبة إلى المهندس الذي رسم المخططات.
• وتعتبر اليوم السوق المالية في نيويورك من أ بر أسواق العالم؛
بسبب ضوخامة رؤوس األمووام التوي يجوري التبوادم بهوا وبسوبب
تأثيرهوووا أيضوووا علوووى األسوووواق األخووور فوووي العوووالم ،وبورصوووة
نيويووورك اليوووم باسووم الشووارع الووذي تقوووم فيوو «بورصووة ووم
ستريت».

تعريف البورصة
• «بأنهووووا مجتمووووع التجووووار ،وأربوووواب والسماسوووورة ،والووووو ال
بالعمولة ،تحت رعاية الح ومة».

• وعرفت أيضا ً بأنها« :مجموعة العمليات التي توتم فوي م وان
معين ،بين مجموعة من الناس إلبورام صواقات تجاريوة حووم
منتجات زراعيوة ،أو صوناعية ،أو أوراق ماليوة ،سووا أ وان
محم الصاقة حاضوراً ،أو اائبوا ً عون م وان العقود ،أو حتوى ال
وجود ل أثنا التعااد ،ل ن يم ن أن يوجد»

تعريف بورصة األوراق المالية
عرفت بورصة األوراق المالية بأنها« :سوق مستثمرة ثابتة
• ِّ
الم ان ،تقوام فوي مرا وز التجوارة والموام فوي مواعيود محوددة
يغلب أن ت ون يومية ،يجتمع فيها أصوحاب رؤوس األمووام،
والسماسرة ،ومساعدوهم؛ للتعامم فوي األوراق الماليوة وفقوا ً
لنظم ولوائح محددة».
األسواق العادية

سوق األوراق المالية

يجتمع التاجر مع المستهلك أو َم ْن يريد
الشرا وجها ً لوج

يقوم بالعمليات التجارية الوسطا
والسماسرة

توجد البضائع مع المتعاملين

توجد البضائع خارجها في محافظ المساهمين
في البنوك

يتم البيع وتسليم السلعة والثمن ،بعد أن
يعاين المشتري ما يريد شرا ه

وليس األمر ذلك في البورصة

أنواع البورصات في العالم
تنقسم البورصات في العالم
إلى خمسة أنواع
بورصة البضائع الحاضرة
مثم :القطن والقمح والنحاس والحديد.
بورصة عقود الصاقات التجارية للسلع
اير الحاضرة

سوق الاوري «الاور س»
هو تبادم العمالت األجنبية خار أسواق
البورصة.
بورصة المعادن النايسة
الذهب والاضة والماس والبالتين

بورصة األوراق المالية
األسهم والسندات وحصص التأسيس.

وبعضهم يقسمها
إلى ثالثة أنواع من البورصات
بورصة العمم
وهي م ان التقا العمام في اجتماعات
تقترح فيها عليهم خدمات متنوعة
بورصة السلع
وهي م ان تباع في المواد والسلع
اإلستراتيجية -أي المنتوجات األساسية-
«القطن ،القمح ،الس ر...إلخ» بالجملة
وتسمى أيضا ً «بورصة التجارة»
بورصة القيم المنقولة
«األسهم والسندات» وهي السائدة
والشائعة حالياً ،وتمثم معظم السوق
المالي في العالم

من أهم األهداف التي أنشئت من أجلها البورصة ما يلي
• السماح لمؤسسوات القطواع العوام والخواص المنظموة فوي شور ات
ذات أسهم باتح رؤوس أموالها للجمهور.

• تقييم هذه الشر ات عن طريق السوق.
• ضمان التمويم عن طريق االدخار العمومي.

• السماح بسيولة االدخار المستثمر على المد البعيد.
• تحقيق وت ريس شاافية أ بر في مبدأ الحر ية النقدية «السويولة
وانتقام رؤوس األموام» استثمارا وادخارا وربحا وخسارةً.

