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 : أصدقائي الطالب

 بخصوص مقرر بورصات أوراق مالية: 

 االطالع على العناوين األتية:  يُرجى منكم

 . 57حتى الصفحة  42قواعد التعامل في البورصة وإجراءاته، من الصفحة 

يشمل األوامر التي يصدرها العمالء إلى الوسطاء اللذين يتعاملون معهم، وتشمل أوامر للبيع وأوامر  

للشراء، وتتنوع هذه األوامر في فئات مختلفة منها أوامر متعلقة بالسعر، أو أوامر متعلقة بالزمن  

باإلضافة ألوامر تتعلق بالكمية، أو قد يكون األمر خليط من هذه األوامر. وكمثال عنها تّم استعراض  

 األوامر في بورصة دمشق، 

 مر واالنتباه إلى األمثلة المشروحة. يُطلب من الطالب االطالع على النوطة فيما يخص األوا

 . 73حتى الصفحة  58مؤشرات السوق، من الصفحة 

أداة لقياس التحرك العام في سوق األوراق المالية الذي ينتج عن التغير في  مؤشرات السوق  تُعتبر

يُفترض أنها ممثلة للقطاعات االقتصادية التي تنتمي إليها هذه   والتي أسعار األوراق المالية الفردية 

 األوراق وهذا يشكل المتوسط أو المنحنى السعري للمؤشر. 

ات متوسط أسعار األسهم المتداولة في البورصة في  وبكالم آخر، تُعبر مؤشرات السوق عن اتجاه

وقت معين، وهذه المؤشرات تتغير طوال اليوم طالما أن هناك عمليات تداول لألسهم في البورصة  

 إلى أن ينتهي يوم العمل. 

تُبني المؤشرات بطرق مختلفة فمنها من يعتمد السعر السوقي للسهم ومنها من يعتمد القيمة السوقية  

يرها، وكمثال عن ذلك تم التطرق إلى مؤشر بورصة دمشق لألوراق المالية ومؤشر داو  للشركة وغ 

 جونز. 

 يُطلب من الطالب االطالع على النوطة فيما يخص مؤشرات السوق واالنتباه إلى األمثلة المشروحة. 
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 والمطلوب: 

 اإلطالع على العناوين المبيّنة أعاله والموجودة في النوطة.  .1

   shadizahrah@gmail.comفقة في هذا الملف وإرسالها على اإليميل   المر األسئلةحل  .2

 s.z.foas@aspu.edu.syأو اإليميل  

في حال عدم توفر المقرر مع الطالب يمكن مراسلتي على اإليميل    مالحظة: 

shadizahrah@gmail.com    أو اإليميلs.z.foas@aspu.edu.sy    وسأقوم بإرسال نسخة

 من المقرر 

 وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتي أيضاً. 

 

 

 والسالمة   بالتوفيق 

 زهره الدكتور شادي 
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يبين الجدول التالي األوامر المرسلة على نظام التداول اإللكتروني في بورصة دمشق  السؤال األول:
 في جلسة ما قبل االفتتاح:

 

 

 

 المطلوب:

 رّتب األوامر السابقة في جدوٍل مناسب وفقًا آللية ترتيب األوامر في بورصة دمشق.  .1
 بعد إتمام الصفقات الممكنة.   1اعد رسم الجدول المطلوب في البند رقم  .2
سهم،   2500بعدها وخالل جلسة التداول المستمر تم إدخال أمر بيع بسعر السوق وبكمية  .3

 إدخال األمر وبعد معالجته. ارسم الجدول المناسب عند 
  4000بكمية   Fill and Killبعدها )في جلسة التداول المستمر( تم إدخال أمر بيع من نوع  .4

 ، ارسم الجدول المناسب عند إدخال األمر وبعد معالجته. 95وبسعر 
، ارسم الجدول 10000وبكمية    100بسعر    Ice Berg Ordersتّم إدخال أمر شراء من نوع   .5

 د إدخال األمر وبعد معالجته. المناسب عن
 
 
 
 
 
 
 

 الكمية  السعر نوع األمر  رقم األمر 
 1000 95 شراء 1
 2000 99 شراء 2
 3000 105 بيع  3
 4000 100 شراء 4
 5000 100 بيع  5



4 
 

ثالثة أسهم ولدينا البيانات التالية عنها في يوم  بفرض لدينا مؤشر مبني على عينة من  السؤال الثاني:
 األساس 

، وبفرض أن طريقة   2011\ 1\1  
احتساب المؤشر تماثل طريقة احتساب  
مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية،  

 المطلوب:

أحسب قيمة هذا المؤشر بتاريخ   .1
، واحسب معدل 2010\ 6\1

 العائد على المؤشر.
وعدد   700جديد على العينة، وكان سعره الوسطي    Dتّم إدخال سهم  2010\ 6\1بتاريخ   .2

 سهم، أحسب قيمة المعامل الجديد عند إدخال هذا السهم. 2000األسهم المصدرة منه  
 

 

 السهم
عدد 

األسهم  
 المصدرة

سعر السهم 
 الوسطي
بتاريخ  

1\1 \2010 

سعر السهم 
الوسطي بتاريخ  

1\6 \2010 

A 1000 500 560 
B 2000 600 625 
C 3000 400 410 


