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 املحاضرة الثانية

 أنواع األسواق المالية وتطورها

  . مقدمة عن تقسيمات األسواق المالية:1

 ألكثر من أساس، وذلك حسب الهدف من ا_ يمكن النظر إلى 
ً
ألسواق المالية من أكثر من زاوية، وبالتالي تقسيمها طبقا

 قد يكون الهدف من التقسيم هو معرفة أنواع األسواق التي يتم فيها تداول أدوات مالية 
ً
تقسيم هذه األسواق، فمثال

 لمالية... وهكذا. معينة، أو قد يكون الهدف هو معرفة كيفية التعامل داخل األسواق ا

، هو التقسيم الذي يقوم على أن السوق المالي يتكون من فرعين رئيسيين هما
ً
سوق رأس  :_ أكثر التقسيمات شيوعا

 (.1المال والسوق النقدية، وما يتفرع عن كل واحد منهما، كما يوضح الشكل رقم )

 

 (: أقسام األسواق المالية1شكل رقم )

 األسواق المالية

 

 أسواق النقد                                                                                                                              

 

 

 

 

   

 

 

 

 أسواق رأس المال

سواق أوليةأ  أسواق ثانوية 
أسواق العقود 

 اآلجلة

أسواق 

 الخيارات 

أسواق 

 المبادالت

غير منظمةأسواق   )البورصة( أسواق منظمة  

 السوق الثالث

 أسواق حاضرة

 السوق الرابع

سواق مستقبليةأ  
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  . األسواق النقدية وأسواق رأس المال:2

: األسواق النقدية )
ً
 (:  Money Marketsأوال

  األصول وااللتزامات المالية قصيرة األجل ذات درجة سيولة عالية ومستويات وهي األسواق التي يتم فيها إصدار وتداول

 سنة واحدة. تتجاوز فترات، والتي ال 1متدنية من املخاطر
ً
 استحقاقها غالبا

  إلى نقود بسرعة وسهولة. المتداولة فيهاوسميت هذه السوق بسوق النقد ألنه يمكن تحويل األصول المالية 

 ساتتصدرها مؤسدني درجة مخاطرة الدين ذاته: باعتبار أن األوراق المتداولة في سوق النقد ومن مزايا سوق النقد ت 

 أو شبه مستحيلة. 
ً
 تتسم بمالءة مالية عالية فإن احتماالت الديون المعدومة منخفضة جدا

  .ومن أهم المؤسسات العاملة في هذه السوق: البنوك المركزية والمصارف التجارية 

 وال في سوق النقد ألجل قصير بهدف استثمار األموال المتاحة لفترة مؤقتة، كما يكون اقتراض هذه يكون إقراض األم

. بالتالي فإن سوق النقد تعتبر نقطة التقاء االستثمار قصير األجل مع 
ً
األموال بهدف تمويل احتياجات مؤقتة أيضا

 التمويل قصير األجل.        

  بالتالي ، و التي تصدرها الشركات أو الحكومات للحصول على التمويل قصير األجل (األوراق المالية)تتنوع األدوات

(، وقرض االحتياطي Treasury Billsمثل: أذونات الخزانة ) تتمثل أهم األدوات المالية المتداولة في السوق النقدية،

 Commercialوراق التجارية )(، واأل Repurchase Agreementsإعادة الشراء ) (، واتفاقياتFederal Fundاإللزامي )

Papers( وشهادات اإليداع القابلة للتداول ،)Negotiable Certificated of Deposit). 

   القادمة.املحاضرة حساب العائد لكل منها في  املختلفة وكيفيةوسوف نتناول هذه األنواع   

: أسوق رأس المال )ث
ً
  (: Capital Marketsانيا

  وهي أسواق يجري التعامل فيها باألدوات المالية المتوسطة والطويلة األجل والتي تستحق في فترات زمنية أطول من

م حيث تتعامل بشكل رئيس ي باألسهسواء أكانت هذه األدوات تعبر عن دين كالسندات، أم عن ملكية كاألسهم. سنة، 

 والسندات. 

  يكون إقراض األموال أو استثمارها في سوق رأس المال بهدف استغالل أموال متاحة لفترة طويلة من أجل تحقيق

عائد منها، كما يكون الهدف من الحصول على هذه األموال هو تمويل استثمارات رأسمالية )طويلة األجل(. بالتالي فإن 

 ل مع التمويل طويل األجل.  سوق رأس المال تمثل نقطة التقاء االستثمار طويل األج

                                                           
 .التي يمكن تحويلها إلى نقود خالل مدة قصيرةاألصول أي باألصول ذات السيولة العالية المقصود  إن-( 1

، عة، وغير مخطط لهابالمخاطرة هو التقلب المستقبلي في العائد، مع احتمال التعرض لخسائر غير متوق والمقصوود -   
العائد المتوقع على اسووووت مار معين، وتحقا نتائر غير النتائر المراد حدو ها. كما يمكن أن  هو التذبذب فيوبعبارة أدق 

      تعرف وفا معايير االقتصاد القياسي على أنها تعبر عن درجة التشتت للعوائد المستقبلية عن متوسط القيم المتوقعة.

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

  وسميت بسوق رأس المال لكونها السوق التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات، لتكوين رأس المال في مشروعاتهم

 املختلفة.       

  . األسواق اآلجلة واألسواق الحاضرة:3

 _ وتنقسم أسواق رأس المال إلى مجموعتين من األسواق، وهي: 

  (:Future Marker)المستقبلية(: ). األسواق اآلجلة 1

  وهي جزء من السوق المالي تتعامل باألوراق المالية من خالل عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ الحق، وتعرف

 بأسواق المشتقات المالية.
ً
 أيضا

  ويوجد عدة عقود مشتقات وتسمى كل سوق على اسم العقود المبرمة فيها، فمنها سوق عقود الخيارات، سوق العقود

   القادمة.ات في املحاضر بالتفصيل  العقودوسوف نتناول هذه اآلجلة، سوق عقود المبادالت. 

األسواق التي يتم فيها تنفيذ الصفقات ويقصد بها تلك  (:Spot or Cash Markets. األسواق الحاضرة )الفورية(: )2

.
ً
 فورا

 ويتفرع من السوق الحاضرة نوعين من األسواق المالية، هما: السوق األولية والسوق الثانوية._ 

 . األسواق األولية واألسواق الثانوية:4

: السوق األولية )
ً
  (:Primary Marketأوال

  بسوق اإلصدارات الجديدة، حيث يتم 
ً
فيها إصدار األوراق المالية ألول مرة من طرف الشركات أو الجهات وتعرف أيضا

 الحكومية وطرحها لجمهور المستثمرين لالكتتاب فيها.

 .2من أجل تمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بزيادة رأسمالها 

 ة مالية متخصصة تسمى بنوك وعادة ما يتم إصدار وتسويق األوراق المالية الجديدة والترويج لها بواسطة مؤسس

 (.Investment Banksاالستثمار )

  ،تقوم بنوك االستثمار بتقدم النصح والمشورة إلى الشركات فيما يتعلق بأنسب أنواع األوراق المالية المزمع إصدارها

وقد يقوم بنفس وظائف بنك االستثمار كل من البنوك ، .وأنسب توقيت لإلصدار وأنسب سعر وأنسب كمية...

 التجارية وشركات سمسرة األوراق المالية.  

: السوق الثانوية )
ً
  (:Secondary Marketsثانيا

  تعد السوق األولي الخطوة األولى للنشاط المالي للورقة المالية، إذ أن التوقف عند هذه السوق يفقد الورقة المالية

 مما يستدعي وجود السوق الثانوية التي توفر المرونة واالستمرارية للورقة المالية.   مرونة تسييلها، 

                                                           

المساهمة، عن طريا إصدار أدوات الملكية، كاألسهم ( في هذه السوق يتم توفير رأس المال الالزم إلنشاء شركات 2

العادية. كما تقوم الحكومات والشركات وغيرها من خالل هذه السوق باقتراض ما تحتاجه من األموال، وذلك عن طريا 
  إصدار أدوات الدين، كالسندات.
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  وهي السوق التي يتم فيها تداول األوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق األولية، حيث يتم فيها تداول األوراق

ق كما هو الهيئات المصدرة لهذه األوراالمالية بين المستثمرين بعضهم البعض، )وليس بين المستثمرين والشركات و 

 3الحال في السوق األولية(.

  ،وبناء على ذلك فإنه في حين أن السوق األولية توفر التمويل الفعلي للمؤسسات والشركات المصدرة لألوراق المالية

 نجد أن السوق الثانوية ال توفر على أي تمويل فعلي لهذه المؤسسات والشركات.

  .لملكية تلك األوراق من مستثمر إلى آخر 
ً
  4بعبارة أخرى فإن التعامل في هذه السوق ال يعدو أن يكون نقال

_ وتنقسم السوق الثانوية إلى سوق منظمة تحكمها قوانين وإجراءات رسمية، وأسواق غير منظمة يقوم بإدارتها 

 مجموعة من الوسطاء.

 ة:. األسواق المنظمة واألسواق غير المنظم5

: السوق المنظمة الرسمية
ً
 أو السوق الرسمية أو سوق المزادـ  (: Organized Capital Market: )أوال

  وتتمثل في البورصة، يطلق عليها بورصة األوراق المالية، والتي تتميز بوجودها في موقع جغرافي محدد يلتقي فيه

ق والمستوفية لشروطها، والتي تم إصدارها في السو  المتعاملون لبيع وشراء األوراق المالية المسجلة في تلك السوق 

 األولية.

   ويحكم تعامالتها قواعد ولوائح رسمية منظمة تحت إشراف وإدارة مجلس منتخب من أعضاء السوق يسمى هيئة

 5إدارة البورصة.

 ا في هذه اتهتضع الدولة قواعد وشروط معينة يجب على أي شركة أو مؤسسة استيفاؤها حتى يتم قيد أسهمها أو سند

  6السوق.

: السوق غير المنظمة )غير الرسمية أو السوق التفاوضية
ً
 (: Unorganized Capital Market: )(ثانيا

  يطلق اصطالح السوق المالية غير المنظمة على المعامالت التي تجري خارج السوق المنظمة )البورصة(، كما تعرف

 (.Over The Counter (OTC)فوق المنضدة )بالسوق خارج المقصورة أو السوق الموازية أو 

                                                           

ن السوق األولية( أن يبيع ( في السوق ال انوية يستطيع المقرض الذي أقرض الشركة )عن طريا شراء السندات م3

دينه أو جزءاً منه آلخر، وذلك ببيع هذه السندات أو جزء منها. كما يستطيع الشريك الذي ساهم في الشركة )عن طريا 
  شراء األسهم من السوق األولية( أن يبيع نصيبه في الشركة كله أو بعضه آلخر، وذلك ببيع هذه األسهم، أو جزء منها.        

السوق ال انوية سوق للمتاجرة في األوراق المالية، يلجأ إليها ك ير من المتعاملين ال بقصد المشاركة الفعلية، ( تعتبر 4

بل لغرض تحقيا األرباح من فروق األسعار، فيشتري الورقة ال ليحتفظ بها، بل لبيعها عندما يرتفع سعرها في السوق، 
    ليربح الفرق بين سعر شرائها وسعر بيعها.

ً لألوراق المالية المنظمة أو أك ر م ل: سوق نيويورك لألوراق المالية )( ت5 (، NYSEحتضن معظم دول العالم سوقا

    (AMSEوالسوق األمريكية لتداول األسهم )

يتضمن  تقرير سنوي وتتعلا م ل هذه القواعد والشروط عادة بعدد المساهمين وعدد األسهم وضرورة إصدار( 6

محاسب قانوني، والمتعاملون في هذه السوق إما سماسرة يقومون ببيع وشراء  للشركة معتمدة منالحسابات الختامية 
األوراق المالية لحساب عمالئهم مقابل عمولة أو تجار يشترون األوراق المالية لحسابهم ويبيعون مما لديهم من هذه 

       األوراق )أي من مخزون األوراق المالية لديهم(.
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  وتتميز هذه السوق بعدم وجود مكان محدد إلجراء التعامل، وإنما يتم االتصال بين المتعاملين وعقد الصفقات من

 خالل شبكة كبيرة من أجهزة االتصال القوية والسريعة التي تربط بين المتعاملين.      

  
ً
 في األوراق المالية غير المسجلة باألسواق المنظمة )البورصات(.وتتعامل األسواق غير المنظمة أساسا

  واألوراق المالية موضوع التعامل في هذه السوق تخص الشركات التي ال تستطيع الوفاء بمتطلبات وشروط القيد في

طلبه يالسوق الرسمية، وكذلك الشركات التي ال تريد اإلفصاح عن المعلومات المالية الخاصة بها بالشكل الذي 

  7القيد في السوق الرسمية.

   نتيجة:

إن ما يعاب على األسواق غير المنظمة هو عدم وجود آليات وأدوات للحد من التدهور أو االرتفاع الحاد في األسعار وأثناء 

حدوث األزمات المالية واالقتصادية، على عكس ما هو عليه الحال في األسواق المنظمة حيث يمكن إلدارة البورصة إيقاف 

دخول مشترين أو بائعين إضافيين لتحقيق التوازن، أو إغالق البورصة أليام أو أشهر التعامل في ورقة مالية معينة على أمل 

 لتفادي انهيار أسعار األوراق المالية المقيدة فيها، ويتم فتحها للتداول بعد عودة االستقرار االقتصادي والمالي.     

 . نشأة وتطور األسوق المالية:6

  أدى ظهور النقود إلى والدة مهنة جديدة وهي الصرافة، وتطورت هذه المهنة مع التبادالت التجارية بين مختلف

المناطق في أوروبا، فتجمع الصيارفة والتجار الكبار في أماكن محددة وعلى فترات دورية بهدف إتمام صفقاتهم، 

 فظهرت بذلك فكرة البورصة في شكلها البدائي. 

 ة فرنسية تعني )كيس النقود(، ويقال أن كلمة البورصة )والبورصة كلمStock Exchange من أحد 
ً
( مشتقة أصال

 المصدرين التاليين: 

( ببلجيكا، كانت على واجهته شعار عملة عليها ثالثة أكياس نقود، وكان يجتمع في هذا Bruge. فندق في مدينة بروج )1

 موالهم.الفندق عمالء مصرفيون ووسطاء ماليون لتصريف ا

( حيث كان يجتمع في قصر العائلة Van Der Burse( ببلجيكا، معروفة بــــــــ )Bruge. نسبة إلى عائلة غنية في مدينة بروج )2

 عمالء ووسطاء ماليون لإلتجار في أعمالهم. 

                                                           

السوق غير المنظمة  اني سوق بعد بورصة نيويورك، وخامس سوق في العالم  تعتبر ت المتحدة األمريكيةوفي الواليا( 7
بعد بورصة طوكيو ونيويورك وتايوان ولندن من ناحية حجم األموال المتداولة في األوراق المالية، ولذلك فقد تم تكوين 

ي هذه ف كتنظيم ذاتي يضم السماسرة والتجار لشراء االلكترونيللبيع وا األوراق الماليةة ما يسمى باالتحاد الوطني لتجار

 NASDAQ السوق
National Association of Security Dealers Automated Quotation) .) ويقوم على تنظيم هذه السوق

، يهدف إلى حماية المست مرين والمحافظة على مصالح اعضائه NASDAQومنح التراخيص للسماسرة، وبالتالي فإن 

 وكذلك توفير المعلومات الخاصة باألسعار وأحجام التعامل.
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  رأس  إلى مدلول واحد، كسوق األسهم والسندات، وسوق  أسماء تشيرهذا ويطلق على سوق األوراق المالية عدة

  8المال، والسوق المالية، ومن األسماء التي شاع إطالقها على سوق األوراق المالية اسم: )بورصة األوراق المالية(. 

 :)لالطالع(  

  عرف التاريخ أول بناء ينشأ لبورصة في مدينة امرزAMERS  م، وهي الدولة التي افتتح فيها أول 1460ببلجيكا في عام

 م. 1531سوق لألوراق المالية في عام 

  ظهرت أول بورصة لألوراق المالية عام  األمر إلىثم تطور هذا 
ً
 منظمة، ففي فرنسا مثال

ً
أن أصبحت هناك أسواقا

 ROYALطلق عليه )بشكل غير منظم في مبنى خاص أ لندن يجتمعون م، كما كان تجار األوراق المالية في مدينة 1724

EXCHANGE م.1806م، أي قبل تشييد المبنى الحالي لبورصة لندن في عام 1773( منذ 

   في القرن الثامن عشر في عام 
ً
م، في منطقة تجمع المؤسسات 1792أما بالنسبة لبورصة نيويورك، فقد ظهرت فعليا

حيث أنشأت أول  (Wall Streetالمالية في مدينة نيويورك المعروفة حتى اآلن باسم شارع الحائط )وول ستريت / 

 م. ثم توالى إنشاء أسواق األوراق المالية في العديد من البلدان بما فيها الدول النامية. 1821بورصة لألسهم في عام 

 ية فقد بدأ التفكير بإنشاء أسواق لألوراق المالية منذ فترة الستينات في القرن العشرين. ومن وبالنسبة للدول العرب

أهم البورصات العربية: بورصة األوراق المالية بالقاهرة، وسوق عمان المالي، كما يوجد أسواق مالية في السعودية 

 ومسقط وتونس وغيرها من الدول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ال تقتصر البورصات على أسواق األوراق المالية، حيث أن هناك أسواق )بورصات( أخرى، ومن أهم البورصات التي ( 8

 الفوركسبورصات سوق  –بورصات المعادن النفيسة  –تهم جمهور المست مرين في العالم: بورصات األوراق المالية 
 بورصات الصفقات اآلجلة... –)أسواق صرف العمالت األجنبية( 
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 . تدريب:7

 السؤال األول:  _

 و...........  إلى. اكمل ما يلي:  تنقسم السوق الثانوية 1

 . جميع االلتزامات التي يتم تداولها في سوق النقد تتمتع بدرجة عالية من األمان.2

 السؤال الثاني:   _

 . اذكر دون أن تشرح أهم تصنيفات السوق المالي.  1

 النقد.. عدد األوراق المالية التي يتم التعامل بها في سوق 2

 . اذكر باختصار مراحل نشأة وتطور البورصة.3

 . إجابات تدريب املحاضرة األولى:8

  
ً
إذا كان لديك مبلغ من المال تريد أن تستثمره في السوق المالية وفي نفس الوقت يوجد شخص آخر يملك مصنعا

 :أن توضح  –الطالب  عزيزي -ويرغب في توسيع نشاطه: هل تستطيع 

 السوق المالي في ذلك؟ما هو دور  س:

  .تقوم السوق المالية ببيع أصول مالية لك، وتحويل مبالغك المدخرة إلى الصناعي الستثمارها ج:

 ما الفائدة التي تجنيها من استثمار أموالك عن طريق السوق المالي؟ وما الفائدة التي تعود على الصناعي؟ س:

 الفائدة التي تعود عليك هي الربح الناتج من عملية استثمار أموالك بنسبة معينة لك وللصناعي ج:

 عدد الفوائد التي تعود على االقتصاد الوطني من مثل هذه العملية االستثمارية؟ س:

 .االستغالل األمثل للموارد المتاحة واستغالل الموارد العاطلة وتحقيق الرفاهية ألفراد املجتمع ج:

   هل تستطيع أن توضح كيف تعمل السوق المالية على توظيف األوراق المالية؟ 

رغبون ي المستثمرين الذينتسهل السوق المالية عملية تداول األوراق المالية وانتقالها من الوحدات التي تصدرها إلى  ج:

 في استثمار أموالهم في األوراق المالية.
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 ( :مناقشة)لالطالع           

  :من السوق الثالث والسوق الرابع 
ً

 في الواليات المتحدة األمريكية تشمل السوق غير المنظمة كال

 ( السوق الثالثThird Marker :) 

  السوق غير المنظمة، تتكون من بيوت السمسرة غير األعضاء في السوق المنظمة )البورصة(، وإن  قطاع منتمثل

في تلك السوق، وهي أسواق سماسرة على استعداد دائم لشراء  المالية المسجلةكان لهم الحق في التعامل في األوراق 

 أو بيع األوراق المالية بأي كمية مهما كبرت أو صغرت. 

 عمالء في هذه السوق هم: المؤسسات االستثمارية الكبيرة، صناديق الضمان االجتماعي والمعاشات، وأما جمهور ال

    .االستثمارية، ......البنوك 

  عادة ما تتميز السوق الثالث بانخفاض تكاليف خدماتها المتمثلة في العمولة التي تتقاضاها من هؤالء العمالء، مما

   9رة في حصولها على خصم في العمولة مقارنة بتعامالتها في البورصة النظامية.يشجع المؤسسات االستثمارية الكبي

 ( السوق الرابعةThe Fourth Marker:)  

  وهي السوق التي يتم التعامل فيها مباشرة بين المؤسسات الكبرى مباشرة دون وساطة بغرض تخفيض نفقات

 الصفقات الكبرى من رسوم وعموالت وغيرها.  

  في العادة تتم الصفقات في هذا السوق بطريقة أسرع وبأسعار مرضية للطرفين، كما قد تتم العملية بواسطة وسيط

 بعمولة زهيدة، أو يتفق مع عمالئه على أتعاب سنوية مقابل خدماته لهم. 

  ِهر االستثمار نيويورك: حيث  في األسهم اشتُ

  قبل أن يكون هناك ما يطلق عليه سوق األسهم، كان على البائعين والمشترين أن يتقابلوا في الشارع. وفي حوالي سنة

م، كانوا يتقابلون كل يوم عدا األحد تحت شجرة ُدلب في مدينة نيويورك. وقد تصادف أن الشارع الذي كان 1790

 يحدث فيه كل هذا يحمل اسم وول ستريت. 

 لناس بما كان يحدث في وول ستريت وأرادوا أن يشاركوا فيه، وفي بعض األيام كان يتم تداول ما يصل سمع كثير من ا

       سهم )في سوق اليوم يتم تداول مليارات األسهم كل يوم(.   100إلى 

  للغاية في األيام األولى، ما دفع 
ً
 كانوا يتحكمون في أنشطة التد 24كان المكان مزدحما

ً
 وتاجرا

ً
اول أن يقرروا سمسارا

تنظيم ما كانوا يقومون به. فاتفقوا على شراء وبيع أسهم الشركات إلى العامة مقابل عمولة ثابتة، وقد أعطوا أنفسهم 

 نظير كل سهم يقومون بتداوله )نسمي هؤالء األشخاص اليوم سماسرة البورصة(. تم التوقيع على اتفاقية  25
ً
سنتا

 (.NYSEم، وكانت هذه هي البداية المتواضعة لبورصة نيويورك )1792عام  في-تّم تسميتهاكما  –شجرة الدلب 

                                                           

( يتميز هذا السوق بفرصة التفاوض حول العمولة للوصول بها إلى الحد األدنى، وذلك باعتبار أن السماسرة في هذا 9

   السوق غير ملزمين بحد أدنى للعمولة، كما أنهم غير ملزمين بدفع رسوم عضوية للسوق.
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   لم يمض وقت طويل حتى نقل السماسرة والتجار مكاتبهم إلى مقهى في وول ستريت. وفي النهاية انتقلوا بشكل دائم إلى

لشراء األسهم  ناسمبنى بورصة نيويورك في وول ستريت. ضع في حسبانك أن البورصة هي ببساطة مكان يذهب إليه ال

 لألطعمة. 
ً
 منظمة لألسهم مثلما يوفر السوبر ماركت سوقا

ً
 وبيعها، فهي توفر سوقا

  لبورصات الواليات المتحدة األمريكية والمؤسسات  وول ستريتسنة، ال يزال اسم  200وحتى بعد مرور أكثر من 
ً
رمزا

بغض النظر عن موقعها الجغرافي. إذا ذهبت إلى نيويورك، فسترى أن وول ستريت  معها،المالية التي لها معامالت 

 مجرد شارع ضيق في الضاحية المالية في وسط مانهاتن. 

 _ بورصتان رئيسيتان: 

  يعد تأسيس بورصة نيويورك، قام سماسرة األسهم الذين لم يستوفوا شروط بورصة نيويورك بالتداول على رصيف

م أصبح هؤالء السماسرة يعرفون بسوق نيويورك 1911سبب تسميتهم سماسرة األرصفة. في عام الشارع، وهذا هو 

 إلى مبنى في شارع جرينتش وغيروا اسمهم إلى بورصة نيويورك الحرة، وفي عام 1921الحرة. وفي عام 
ً
م انتقلوا أخيرا

 م تمت إعادة تسمية البورصة لتصبح البورصة األمريكية. 1953

  ناسداك: البورصة الثا( لثة كانت نظام األسعار اآللي للجمعية الوطنية لوسطاء األوراق الماليةNASDAQ والتي تّم )

م. كانت هذه أول بورصة الكترونية وكان األعضاء يتواصلون مع بعضهم عن طريق شبكة من 1971إنشاؤها في عام 

 أجهزة الكمبيوتر )نعم كان لديهم أجهزة كمبيوتر حينئذ(. 

  لكنات في كل دول العالم هناك بورص ،
ً
السوق األمريكية هي الكبرى. من الدول األخرى التي توجد بها بورصات  تقريبا

 إنجلترا وألمانيا وسويسرا وفرنسا وهولندا وروسيا واليابان والصين والسويد وإيطاليا والبرازيل......
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