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 نبذة عن تداول األسهم للمبتدئين
  

 
 

اطلب منهم فتح حساب تداول وهو باالساس ، وببساطة توجه الى اي بنك واطلب منهم فتح حساب تداول
 طلب منك الموظف ، ثم سييكون لديك حساب جاري في نفس البنك  ويجب ان،عبارة عن محفظة استثماريه

 واذا اسم المستخدم وآلمة المرور،ووضع  ب تداول ريال حسب البنك رسوم فتح حسا١٠٠٠ريال الى  500
 ايام حتى يتم تسجيل اسمك في مؤسسة النقد ٣فعليك االنتظار لمدة  آانت هذه اول مره لك للتعامل باالسهم

 .آمستثمر
 
بتحويل المبلغ  ذلك تودع في حسابك الشخصي المبلغ الذي تريد ان تعمل به في االسهم ثم بعد ذلك تقوم بعد

وايداع المبلغ تستطيع البدء في الشراء والبيع   ايام٣بعد انتهاء ال، وك الجاري الى حساب تداولمن حساب
 يمكنك من خالله متابعة السوق هو لموقع الذي، واعن طريق االنترنت

/sa.com.tadawul.www://http   او موقع مباشر sa.net.mubasher.www://http 
 

  : آالتالي العديد من االعمده الرئيسيهسيظهرعند فتح الصفحه ، االسهم اضغط على عرض جميع
  
 .الشرآة والذي يدرج تحتها اسماء الشرآات-

السعر : ، هيه عدة اعمدة شراء االسهم وينقسم تحت وهو يمثل اخر صفقه تمت لبيع او: آخر صفقه  - 
و اول عملية تتم عند افتتاح السوق يسمى السعر ، تم بيعها وآميتها وهي تمثل سعر االسهم التي: والكميه 
 )االفتتاح(الشراء به باسم  الذي تم

 
 ستجد ان االفتتاح ، ريال للسهم الواحد٢٠٠الرياض بقيمة  مثال تم فتح السوق وآانت اول عملية بيع لبنك

 .السعر ن بنفسسيكو
 
 المئه وهي قيمة التغير عن سعر االفتتاح ونسبة التغير في: التغير -

 
وبعد ) يسمى بسعر االفتتاح(ريال  ٢٠٠= مثًال اذا آان السعر الذي افتتح به السوق قيمة سهم بنك الرياض 

   ريال٢٠٠٫٢٥ذلك زادت قيمة السهم ليصبح بمبلغ 
 

االخضر واذا آانت خساره   ريال باللون٠٫٢٥لمسمى ب القيمة رقم سيظهر في خانة التغير عند العمود ا
 .فسيظهر باللون االحمر

 
 ١٠ اذا آانت قيمة السهم ، الزياده بالنسبة المئوية لقيمة السهم االصلي بمعنى ستظهر نسبة% وعند خانة  -

  %١رقم % رياالت وارتفع رياًال واحدًا فستظهر في خانة 
 

من % ١٠وق االسهم السعودية ال يسمح بالزياده او الخسارة لسهم معين اآثر من س وتكمن اهميتها في ان
  .السهم قيمة

 
االفتتاح الى لحظة  وهي عدد الصفقات التي تمت منذ: وتحته عمودين وهما عدد الصفقات : التراآمي -

  مثال،لصفقاتتداولها خالل عدد ا وهو يظهر آمية االسهم التي تم: تصفح الموقع و الكمية المتداوله 
 

 4 =  سهم عدد الصفقات٢٠٠٠=الكميه المتداوله 
اقبال الناس على   سهم في اربع صفقات فقط ومنه تستطيع ان تحكم على مدي٢٠٠٠بمعنى انه تم تداول 

 سهم معين
 
 افضل طلب وتحته السعر والكمية -

 
 وتحته السعر والكمية وافضل عرض -
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تريد الشراء ومجموعة العرض التي تريد البيع  مجموعة الطلب والتي..... وهنا مجموعتين من المستثمرين 

 ريال مثال فان الذين يعرضون ٢٠٠فاذا اراد الطالبون الشراء ب والمالحظ ان الفرق بينهم ربع ريال غالبا
  او٢٠٠٫٢٥ فاما ان يضطر احد الطالبين برفع السعر والشراء من العروض ب ٢٠٠٫٢٥بمبلغ يريدون البيع

 او العرض  ريال والذي يحدد من سيتنازل هو آمية الطلب٢٠٠ازل احد العارضين للبيع بمبلغ ان يتن
 

   ريال٢٠ سهم والمبلغ هو ٢٠٠٠مثال آمية الطلب 
  ريال٢٠٫٢٥سهم والمبلغ  60000 وآمية العرض

 
لقلة الكمية ومن ذلك نستنتج ان العارضين سوف يتنازلون  نالحظ ان آمية العرض اآبر بكثير من آمية الطلب

سيشتري الطالبون حتى تنقضي الكمية ويصبح افضل طلب بعد ذلك بمبلغ   ريال عندها٢٠وسيبيعون بسعر 
١٩٫٧٥ 

 
 ١٩٫٧٥ سهم وافضل سعر ٥٠٠٠آمية الطلب  مثال

 ٢٠ وافضل سعر ٥٠وآمية العرض
 

 . التأرجح شبهيتنازل الطالبون ويشترون بسعر العرض لقلة الكمية ويرتفع من جديد في عملية ت عندها
 

 المثال واذا آان السهم يرتفع فما يحدث هو التالي على سبيل
 

 ٢٠=  وافضل سعر ٢٠٠٠= آمية الطلب 
 20.25 =  وافضل سعر٦٠٠٠= آمية العرض 

 
 فتره ومع الوقت تزداد آمية الطلب مع محدودية آمية العرض فيصبح بعد

 
 ٢٠ وافضل سعر ٥٠٠٠= آمية الطلب 

 ٢٠٫٢٥سعر وافضل ٦٠٠٠= آمية العرض 
 

 اآلتي يتنازل العارضون ويبيعون مع ازدياد الطلب على السهم فيصبح
 

 ٢٠ وافضل سعر ١٠٠٠آمية الطلب 
 ٢٠٫٢٥سعر  وافضل٥٠آمية العرض 

 
 لتنتقل الى السعر االعلى عندها يتغير الوضع ويشتري الطالبون بسعر العرض وتنتهي آمية العرض

 
 ٢٠٫٢٥ بسعر ٥٠آمية الطلب 

 ٢٠٫٥بسعر ٥٠٠٠العرض آمية 
 

 . السعر االعلى ويزيد الطلب ليطغى على العرض حتى تنتهي آمية العرض وينتقل الى
 

 الوقت الحالي هو ادنى سعر وصل اليه السهم من فترة االفتتاح الى: االدنى 
 

 تداوله هو اعلى سعر وصل اليه السهم خالل فترة: االعلى 
 

 . والمضاربين الجدد تداول حتى يسهل فهمه للمستثمرينارجو ان اآون قد اوفيت في شرح جدول 
 

خبره في هذا السوق من قديم الزمان وربما منذ افتتاح السوق وقد  االخوان الموجودين في الصاالت اصحاب
المستمره  والمتابعه.....المضاربين وسلوك االسهم وهذا شيء راح تكتسبه انشاهللا مع الخبره  عرفوا اساليب
 .العضاءمع االخوان ا
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 االخبار واالعالنات ، فيمكن معرفة ذلك عن طريقيكسب، سذاك اما بالنسبه لكيفية معرفه ان هذا السهم او

 عن شرآة معينه مثال
  بالزياده الفالنه عن ارباح نفس الفتره بالعام الماضي اعالن شرآه ارباح

 . ى االدارهشرآه اخرى وسيطرة الشرآه صاحبة االسهم عل اعالن اندماج الشرآه مع
هيئات حكوميه او فوز الشرآه بمشروع معين بحيث تكون النظرة المستقبليه له  اعالن توقيع عقود عمل مع

 . الربح
 ..المحفزه..وغير ذلك من االعالنات

 
 اخرى قد تؤدي الى انخفاض سعر االسهم وهناك اعالنات

 . ( آنك صرفت ريال بنصين(م واحد الى سهمين بقيمة سه مثل اعالن تقسيم االسهم بحيث ينقسم آل سهم
 .الخساره الحالي اقل من ارباح العام الماضي بالنسبه الفالنيه او اعالن واعالن بان ارباح العام

 
مثل التعمير حاليًا بحيث يشتري الكثير من  وايضا هناك بعض الشرآات التي تحصل عليها مضاربه بشكل حاد

رتفاع بسرعه مخيفه وهذي مثل فقاعة الصابون في اآثر االحيان اال الناس في شرآة معينه ويبدء السعر في
اعلى مستويات ثم ينزل بعد ذلك فجاه ليرجع الى مستواه االصلي فاذا واآبت احد  بحيث يرتفع السهم الى

 .الصابون هذي يجب عليك ان تبيع فور احساسك بانخفاض سعر السهم فقاقيع
 

  جذبت اليها الجيدةمير شرآة جيده من ناحية االستثمار واخبارهاشرآة الرياض للتع ويجب ان ننوه هنا بأن
المستثمرين  وحافظت على سعرها عند االرتفاع النلذي جعل بعض المضاربات العنيفة االنظار وهذا 

 .إليهاوالمضاربين متطمنين 
 

ل عمولة عن آل  ريا١٥ ، البنك االمريكي فاعتقد انها مثل آل البنوك يحصل عليهاوبالنسبه للعموله التي
 .،ريال تشتري او تبيع فيها ١٠٠٠٠

 
 اعالنات معينه؟ آيف تكسب في ظل عدم وجود

 
معينه المؤشرات استخدام بعض الالجرأه والتوآل على اهللا وطبعا  من المتداولالمضاربه في االسهم تتطلب 

 :تدل على ارتفاع السهمالتي 
 
االفتتاح واالدنى واالعلى وحجم   ايام من ناحية٦خر آ  تنتبه الى بد انعند شرائك السهم شرآة معينه الف

الناس مقبلين على شراء هذا السهم بكثره وأليام متتاليه ولو  الحظ ان حجم التنفيذ عالي جدًا اي ان، و التنفيذ
 ريال مما يدل ٧٠ الى ٦٦ آمثال من ،سعر السهم متذبذببأن هذا الجدول لوجدت   ايام قبل٦نظرت الى ال

 . ريال مناسب جدا٦٦سعر  على ان
 

وجود مضاربه على السهم وهذا شي مشجع ويدل على ارتفاع الى ينبهنا % ١٠ال وصول سعر السهم لنسبة
 ريال ثم يعود ٣ريالين او  عند افتتاح السوق قد يرتفع السهمالتالي  اليوم ه فينالتالي مع الحذر، ألفي اليوم 

 ..ا يحدثغالبا ملمستواه الطبيعي وهذا الشي السعر 
 

 آيف تدخل في المضاربه؟
 

 تالحظ مجموعة من االسهم بدأت في االرتفاع ومجموعه اخرى بدأت في االنخفاضفس السوق  افتتاح عندما
 فما السبب؟.....

 
 تهمه ارباح او الوالمضارب   يشتري هنا وهناكلمضاربين سوى ان بعض اوالجواب ال يوجد سبب لذلك،
ازدياد السعر ولكنها مهمه العطاء مالمح عن   شرط اساسي فيليسته النها معلومات الشرآه بدرجه آبير

 . قد ترتفعلتياالسهم ا
 

أي  الشرآه هذي قد ال يشتري فيها  على الشراء الناتكون ملهوف ان الزمفلبس من الخبر عن شرآه  فاذا نزل
  .آون المضاربين يضاربون بالفعل على شرآة اخرى من المضاربين، 
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 امر الشرآه مريب يصبح بالمئه ٦ او ٥فاذا تعدت نسبة شرآه ما نسبه  ب وتنظر الى الشرآاتلكن تترق

 السهم عن قرب وتالحظ مستوى الطلب ةراقبالبد من ممضاربه على السهم وعندها  بحيث قد تكون هناك
 . والكميات والعرض

 
 على اهللا واشتر بسعر العرض وتوآل اذا الحظت ان الطلب دائما يطغى على العرض اعرف انه فيه مضاربه

 حتى تضع العين عليه والبد ان يبدأ السعر في االرتفاع  او اقتنص باقل منه اذا استطعت بفارق بسيط وعندها
 تهبط سعريا ترتفع وهي باالصل  أنها قد ائما بما في اليد وال تقول بنفسكد بصورة مفاجأه وارضىال يهبط 

 . الضحيهفتصبحوض الخساره وترتفع وتنزل بأنني سأع وتخسر وتقول طتهبط وتستمر في الهبو النها احيانا
 

آل شي يتضح من خالل  المعلومات االوليه و بما أن لديك ميالدي٤شهر  وافضل ان تدخل السوق من بداية
 .التداول نفسه

 
البنوك طبعا  لالربح بعيدًا عن حق الجيد هو الذي ال يلتفت الى نشاط او اسم الشرآه ولكن المهم فقط المضارب

 . لما فيها من شكوك حول شرعية التداول في اسهمها
 

 المضارب هو حجم تداول السهم ومدى اقبال الناس عليه فكلما آثر حجم التداول آلما عرفت لكن اللي يحرك
سعره وطبعا االعلى  انه نشاط هذا السهم جيد بحيث تتم فيه عمليات البيع والشراء بسرعه يعني ارتفاع في

 .دنى مثل ما وضحت لكمواال
 

 ٥٠ذات قيمة معينه تسمى بالقيمه السمية بالسهم وغالبًا ما تكون بسعر  اما السهم فهو عباره عن شهادة
  موجوده بتداول اسعار اسهمها آبعض الشرآات العقاريهالغيرواسهمها وبعض الشرآات  ريال وآل شرآه

 . ريال٥٠٫٠٠٠قيمة السهم فيها 
 
 ؟رآة معينةتعرض أسهم شلماذا و

 
رجال االعمال المعنيين للمشروع ويفترضون   ياتيةعندما يتم انشاء شرآة معينه على اساس آونها مساهم

  ريال مثًال٢٠٠راس مال بمبلغ 
 

 ؟فماذا يفعلون ،  ريال فقط١٠٠االعمال يملكون مبلغ  رجال
 

ل االعمال نصها ويدفعون اسهم آل سهم قيمته ريال واحد مثال ياخذون رجا  ريال بشكل٢٠٠يقسمون ال
االعمال  ويبيعون االسهم اللي تبقى للعامه بحيث يملك العامه نصف الشرآه والنصف االخر لرجال  ريال١٠٠

 .الشرآة وهكذا والرجل الذي يملك االغلبيه من االسهم بالنسبه للمساهمين يحق له بادارة
 

سعرها وينخفض بحسب االرباح او  رتفعتنزل اسهم الشرآة بقيمة اسميه ريال واحد ويشتري الناس وي
 .... انخفض الخسائر وال يفيد ذلك الشرآه آون السهم ارتفع او

 
 .  وال يسمح باقل من ذلك١٠٫٠٠٠اقل مبلغ للدخول في سوق االسهم 

 
 

منهما   ريال السهم واالخرى ب ريال واحد السهم فأي٥٠ وامامك شرآتين احدهما ب١٠٠٠عندك  لنفترض
 تشتري؟؟؟

 
   سهم١٠٠٠راح تعطيك   سهم بينما الثانيه٢٠ا اشتريت في الشرآه االولى راح تعطيك اذ
 

  بعد دقيقه ارتفعوا الثنتين ربع ريال
 

  رياالت٥االولى راح تعطيك ربح  الشرآة
 ريال ٢٥٠بينما الشرآة الثانيه راح تعطيك 
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شرائها وآلما زادت آمية االسهم  ىفكلما آان سعر السهم قليل آلما آثرت الكميه اللي راح تكون قادر عل

 .آربح المملوآه آلما آان النص والربع مهم لك
 

 ريال ٧٥٠نكوت آسبت ...  سهم من شرآه وارتفعت ربع ريال ٣٠٠٠فاذا اشتريت 
 

بنك الراجحي مثال  مئات االلوف ولكن ال تستطيع ان تشتري اال بضع مئات فيفيوجد مستثمرون يمتلكون 
 .ت في المواشييرق آبير جدًا لو اشتر فتستطيع عملبينما 

 
 جدا هام
 

  ، المضاربه على السهمعن آيفية بدء نفسه أحدآم سأل ألم ي
  

 مضارب مليونير او مجموعه من ،ثالمخططة، فماحيانا بالصدفه ولكن احيانا تكون المضاربة تحدث 
  مثًالبينهم يدخلون السوق ويشترون آل الكمية المعروضه المضاربين باالتفاق فيما

 
 -:آمثال شرآة معينه

 
 ٢٠٠٠ وافضل آمية ٢٠= افضل سعر طلب 

 ٥٠٠٠بكمية ٢٠٫٢٥افضل سعر عرض 
 

 الوضع آالتالي يشتري المضاربون آل آمية العرض فينتقل للربع اللي بعده فيصير
 

 ٥٠ بكمية ٢٠٫٢٥= افضل سعر طلب 
 ١٠٫٠٠٠بكمية ٢٠٫٥افضل سعر عرض 

 
  رض فينتقل السعر للربع اللي بعدهويشترون المضاربين آل آمية الع

 
للي يحصل ويبدئون الناس   رياالت ويتنبه المضاربون٣وهكذا يستمر المضاربون فيرفعون السهم ريالين او 

 .في الشراء
 

عن الشراء ويصيروا الناس يشترون فيرفعون السعر الى  ( سبب المشكله( عندها يتوقف المضاربون 
١٠%. 
 

الطلب  في بيع اسهمهم وغالبا ما تكون آثيره جدًا فيبيعون بسعر) سبب المشكله(المضاربون  عندها يبدء
 بكذا  تحته وهم طبعا آسبانينلذيحتي ينزل السهم ربع ريال وبعدها يبيعون للربع ا

 
عر ويستمر البيع حتى يرجع س ن في البيعأويبدبالنزول، فإنهم س أبدقد  ان سعر السهم المضاربين يالحظولما 

 . قاعة الصابون يسمى بف  فيمالذي يحدث وهذا ا .السهم لمستواه االصلي
 
 .ريط االسعارباإلضافة الى ش تتعامل معه ذيالبنك ال ان تتابع اسعار االسهم من موقعهو  ةنصيحالو

 
عالي  ان الشرآه عليها مضاربه من متابعة شريط االسعار والتأآد من حجم التنفيذ بحيث يكون بعدما تتأآد من

 خالل احصائيات الشرآات بالنسبه للشرآات االخرى اذهب الى حسابك على االنترنت وتابع اسعار االسهم من
. 

 
ال آما هو موجود في نفس اللحظه بالسوق ولكن عيبه انك  وميزة اخذ السعر من البنك انه البنك يعطيك السعر

يجب عليك ان تغير اسم الشرآه وتطلب واذا اردت ان تتابع غيرها  شرآه واحدهتستطيع متابعة اال  
 ،احصائياتها
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 بمعنى %١٠ال تشتري ابدًا عند اقفال سهم شرآه عند :::: ونصيحه 
 

 اآلتي  ريال راح يظهر٢٠٠سعر سهمها % ١٠مثال شرآة وصلت لحاجز ال
 

 ١٠٠٫٠٠٠ بكمية مثال ٢٠٠افضل طلب 
 ٠٠ بكمية ٠افضل عرض 

 
انه فيه ناس تعرض  حيانا آمية الطلب تزيد واحيانا تنقص وهذا دليلاذا تابعت سعر سهم راح تالحظ انه ا

فنصيحتي انك ابدًا ما تطلب في هالوضع  ...... بسعر الطلب وتبيع فتنقص الكمية ويأتي اخرون يطلبون وهكذا
 فيه سعر السهم لهبوط مفاجيء مع االفتتاح الي سبب ممكن الن السوق لما يفتح المره اللي بعدها قد يتعرض

 ..... وهذي تصير دائما
 

تتح مرتفع عند اغالق اخر مره ويف ال تشتري ابدًا بسعر االفتتاح الن سعر السهم قد يكون......... ونصيحه 
 ك،السوق لينزل سعر السهم ويخسر

 
، فإنك اذا زرت الصاله،فالتعامل باالنترنت الن االنترنت اسرع بكثير من ناحية الطلب وتنفيذ االوامر واالفضل

تاخذ منك س وهذي الطريقه لكي ينفذ لك األمرالمختص  وتقدمها للموظفستالحظ نموذج البد من تعبئتها 
 .خالل االنترنت من خالله بضعة رياالت لو تمت العملية من تكسبا ثمينا، آان باإلمكان ان وقت
 

  السوق مواعيد افتتاح
 

 ونص عصرا ويقفل ٤الساعه  تح من جديدويفت..  ظهرا١٢ صباحًا ويقفل الساعه ١٠يبدء السوق الساعه 
 ويغلق السوق  فقطصباحيه، وانما فترة  فترة مسائيهفال يوجدما عدا يوم الخميس "  ونص مساء٦الساعه 

 .يوم الجمعه آامل اليوم
 

 وقد تضطر  هذا األسلوب فعاال، وفي آثير من االحيانمعين، سلوب أ يتبع المتداولينان بعض ب لويجب القو
تنتظر فتره حتى يرتفع سعر سريت بسعر عالي وانخفض سعر السهم عندها تشااالسلوب اذا  م هذاان تستخد

  . بر طيبفالصللمبلغ اللي شريت به او اآثر وتبيع  السهم
  

 ،تداول على عملية تدوير االسهم في السوق من خالل البيع والشراء تطلق آلمة: بالنسبه لمعنى تداول 
  .سوق ليوم االحد مثُال تقول فترة تداول يوم االحدتحديد حالة ال فعندما تريد

 
نادر حسب حالة السوق وحسب نشاط  الوضعذا  مرات في اليوم الواحد لكن ه٤ او ٣هناك اشخاص يربحون 
واذا آانت  . عمليتين في اليوم الواحد وهذا سهل بأذن اهللا ينفذلكن هناك الكثير من  .االسهم التي تشتري فيها

 لى سهم معين فأنت تشتري وعندما تشعر بانتهاء المضاربه تبيع وقد تجد اسهم شرآة اخرىع هناك مضاربه
 . عليها مضاربه فتشتري وتبيع وهكذا

 
فانت موفق في الشراء وتتاآد حينها ان هناك تكملة % ١٠ فيه نسبة الهاشتريتالذي  واذا وصل سعر السهم

 .السهم باليوم الذي يليه الرتفاع سعر
 
وفي ..مجموعه آبيرة من االسهمآنت املك ال اعلق عليه اهمية آبيرة اال اذا  لمؤشر انا شخصيًابالنسبة لو

اما آون ، صحيح فارتفاع المؤشر يدل على انتعاش السوق وان االسعار في ارتفاع والعكس  .شرآات عدة
ن في التداول بحيث أآثر للنقاط يعطي اما ذلك الن االرتفاع)  نقطه٥٠٠٠ او ال٤٠٠٠ال( المؤشر ارتفع فوق

 .المستقبل يدل على قوة السوق بقدرته على تجاوز هذه النقطه والنها نقطة تحول السعار اعلى في انه
 

 السهم من ادوات المضارب لرفع= نظرية التجميع والتصريف 
 

احد الشرآات بما يسمى  يقوم المضارب ذات رأس المال الضخم اذا حب ان يرفع من سعر: التجميع 
المختار المضاربه عليها لرفع قيمتها ويعرض آمية  ان يملك اسهم للشرآة: وتكون بطريقتين ع، ميبالتج

عندها يبدء المتعاملين ... على سعر الشرآه حتى تنخفض قيمتها  هائله من االسهم بسعر منخفض ليضغط
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) الهامور( ا يسمى الخساره حتى يصل الى السعر االدنى والذي يريد المضارب او م ببيع السهم لخوفهم من
فيقوم المضارب ،  السهم او ان يبدء في عملية التجميع من السعر الموجود بدون الضغط على، يشتري به ان

ثابت آميه آبيره من االسهم وعندما يكتفي يقوم بشراء  بطلب آميات صغيره بشكل متتالي حتى يشتري بسعر
مر الذي يجعل المتعاملين بالسوق يتهافتون على ال، ا االنتباه للسهم اسهم العرض بشكل سريع حتي يلفت

 .التصريف فيقوم بما يسمى بعملية) الهامور ( يصل السهم الى السعر الذي يريده المضارب  الشراء الى ان
 

بكميات قليله ومتتابعه في غمرة   فيقوم بعرض اسهمه،عملية التصريف تشبه عملية التجميع لكن بالعكس
التي يمتلكها المضارب ثم يترك السهم ولكن  الكمية  السهم وشرائهم فيه حتى تنتهيتفاجيء المتعاملين بسعر

  .رحلة هبوطه مرة اخرى بعد ان خاب امل ارتفاعه ليبدء في
 

 : الحكم الشرعي في التعامل باألسهم
 

 ، لربح الشرآة أو خسارتها السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشرآة ، وهو معرض للربح والخسارة تبعًا
أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم  وصاحب السهم ُيعد شريكًا في الشرآة ، أي مالكًا لجزء من

 . شاء الشرآة ، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى
 

تتحدد على أساس العرض والطلب  وللسهم قيمة إسمية تتحدد عند إصداره أول مرة ، وله أيضًا قيمة سوقية
 . الية التي تتداول فيها األسهمفي سوق األوراق الم

 
فيها ، فتحرم المساهمة في الشرآة  وُيحكم على األسهم من حيث الِحّل والحرمة تبعًا لنشاط الشرآة المساهمة

الشرآة محرمًا آالربا ، وصناعة الخمور والتجارة فيها  ويحرم تملك أسهمها إذا آان الغرض األساسي من
 . رمة آبيوع العينة ، وبيوع الغررمح مثًال أو آان التعامل بطريقة

 
 : آيفية تزآية األسهم

 
زآاة عن  الشرآة بتزآية أسهمها على النحو المبين في زآاة الشرآات فال يجب على المساهم إخراج إذا قامت

 . أسهمه ، منعًا لالزدواج
 

 : و التالييجب على مالك األسهم تزآيتها على النح أما إذا لم تقم الشرآة بإخراج الزآاة فإنه
من القيمة السوقية % ) ٢٫٥( بيعًا وشراء فالزآاة الواجبة فيها هي ربع العشر  إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها

 . وجوب الزآاة ، آسائر عروض التجارة يوم
 

 -:السنوي فزآاتها آما يلي أما إذا اتخذ أسهمه لالستفادة من ريعها
 
 مقدار ما يخص آل سهم من الموجودات الزآوية -غيرها   عن طريق الشرآة أو-إذا أمكنه أن يعرف ) أ

 . ( % ٢٫٥( المقدار بنسبة ربع العشر  للشرآة فإنه يخرج زآاة ذلك
 
( إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر  وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه) ب

  . بذلك وتبرْا ذمته % ) ٢٫٥
 

  ية إليكم قرار مجمع الفقة اإلسالميومن موقع الدرر السن
 

-١٨المملكة العربية السعودية من  إنَّ مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في
  م،١٩٨٨) فبراير( شباط ١١-٦هـ الموافق ١٤٠٨ صفر ٢٣
 

  بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زآاة أسهم الشرآات،
 

  : قرر ما يلي
 

الشرآة نيابة عنهم إذا نص في نظامها األساسي  تجب زآاة األسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة: أوًال 
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العمومية ، أو آان قانون الدولة يلزم الشرآات بإخراج الزآاة ، أو  على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية
  .  زآاة أسهمهاألسهم إلخراج إدارة الشرآة حصل تفويض من صاحب

 
األسهم آما يخرج الشخص الطبيعي زآاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع  تخرج إدارة الشرآة زآاة: ثانيًا 

بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزآاة بهذا االعتبار من حيث نوع المال الذي  أموال المساهمين
زآاة  لذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى فيفيه الزآاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار ا تجب

  . األموال الشخص الطبيعي ، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع
 

العامة ، وأسهم الوقف الخيري ،  ويطرح نصيب األسهم التي ال تجب فيها الزآاة ، ومنها أسهم الخزانة
  . لمينوأسهم الجهات الخيرية ، وآذلك أسهم غير المس

 
المساهمين زآاة أسهمهم ، فإذا  إذا لم تزك الشرآة أموالها ألي سبب من األسباب ، فالواجب على: ثالثًا 

أسهمه من الزآاة ، لو زآت الشرآة أموالها على  استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشرآة ما يخص
 في آيفية زآاة األسهم وإن لم يستطع هذا االعتبار ، ألنه األصل النحو المشار إليه ، زآى أسهمه على

  . المساهم معرفة ذلك
 

التجارة فإنه يزآيها زآاة  فإن آان ساهم في الشرآة بقصد االستفادة من ريع األسهم السنوي ، وليس بقصد
دورته الثانية بالنسبة لزآاة العقارات واألراضي  المستغالت ، وتمشيًا مع ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي في

هذه األسهم ال زآاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزآاة في الريع  أجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحبالم
  . بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزآاة وانتفاء الموانع ، وهي ربع العشر

 
فإذا جاء حول زآاته وهي   التجارة ،وإن آان المساهم قد اقتنى األسهم بقصد التجارة ، زآاها زآاة عروض

قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر  في ملكه ، زآى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زآى
  . آان لألسهم ربح من تلك القيمة ومن الربح ، إذا% ٢ر٥
 

أما . ه معه عندما يجيء حول زآاته إلى ماله وزآَّا إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها: رابعًا 
  اشتراها على النحو السابق المشتري فيزآي األسهم التي

 
 اإلسالمي األسهم والسندات وأحكامها في الفقه:ومن آتاب

 أحمد بن محمد الخليل.للدآتور 
 السعودية / دار ابن الجوزي: الناشر 

 
 :  أحكام زآاة األسهم

 
 :اآلتية ريقةيخرج المساهم زآاة أسهمه وفق الط

 
عوائدها فهذا يزآى حسب مال الشرآة  إن آان تملك األسهم بقصد االستمرار فيها بصفته شريكًا لالستفادة من

  .( زراعية أو تجارية أو صناعية فقد تكون شرآة( من حيث الحلول والنصاب والمقدار 
وض التجارة ، وال ينظر إلى طبيعة وشراء فهو يزآي زآاة عر وإن آان تملك األسهم بقصد المتاجرة بها بيعًا

  .زراعية أو غيرها الشرآة سواء آانت تجارية أو
  .القيمة السوقية ال الحقيقية وإذا زآى األسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزآاة تكون بحسب

 
  :قبل البدايه الجديه 

 
 . يعني تخيل او احلم، اشتر وبع بشكل وهمي

في السوق الذي تنوي تشغيله للمضاربة المبلغ   ريال مثًال او١٠٠٫٠٠٠ك خذ قلم وورقه واعتبر انك تمل
 اشتريت فيه وهميًا الذيوراقب تغيرات السوق وحرآة السهم  واشتري وبيع لمده اسبوعين او ثالثة اسابيع

  آنتاذاالنتيجة، ف احسب ، ثم عن آيفية حرآة االسهم ومتى تشتري وتبيع طبعًا وهذا راح يعطيك صورة
 يرتفع بعد ذلك امس هل والحظ، راقب السهم بعد خسارتك ، اسباب الخساره وال تتوقفعن  ابحثا، انخسر
االمور المهمه واذا  غيرها منا، و ونفس الشي اذا آنت آسبانئا ام خاطا وهل آان قرار بيعك صائب،نزلسي
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 .دخل السوق وتوآل على اهللاالحظت بأنك جاهز للمضاربة، فأ
 

  :فائدة
يمكن   ريال على اساس انها ال٣امر بيع بفرق وضعت  شرآة اللجين و في اسهمآنت أملكمرات ال في احدى

، ثم انصرفت ألعمالي وعندما عدت وجدتها قد أغلقت مرتفعة على النسبة العليا، فتأثرت  ريال ٣ترتفع أن 
 .، فمن يخلص للسوق فإن السوق سيخلص له والعكس صحيحوظروفهشخص ولديه  لكن آل آثيرا، 

 
فتره جيده وتتغير مجريات السوق احيانًا في هذه الفتره   فهي، هاب تستهين فالالنسبة للفترة المسائيه وب

 في يوم االثنين الشهير آانت الفتره الصباحيه في ذلك اليوم ال بأس% ١٠بنسبة  هبط السوقواتذآر اول ما 
 العصر ولذلكفترة يبدأون مضارباتهم في   آما ان بعض الهوامير ،صرتماما في فترة العبها وانقلب وضعه 

 . دائما في هذه الفترة، فيجب عليك اإلنتباهالخير 
 
 


