
دراية جلوبل



: (MKT) أمر السوق
هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من ا�وراق المالية حسب ا�سعار السائدة في السوق.
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مطلوبة ألسهم
شركة معّينة

عند إدخال أمر سوق

1,000

لبيع 1,000 سهم

100
أمر

بالبيع

يتم التنفيذ بسعر 100

سهم5,000

لنفرتض أن هناك كمية 

100
بسعر

معروضة ألسهم
شركة معّينة

عند إدخال أمر سوق

1,000

لشراء 1,000 سهم

100
أمر

بالبيع

يتم التنفيذ بسعر 100

سهم5,000

لنفرتض أن هناك كمية 

100
بسعر

مثال البيع

مثال الشراء



: (LMT) مر المحدد بسعر�ا
هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من ا�وراق المالية حسب السعر الذي يحدده المتداول.
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على أسهم
شركة معّينة

عند إدخال أمر
بيع محدد السعر

عند إدخال أمر
شراء محدد السعر

1,000

بسعر 100
على 1000 سهم

بسعر 100
على 1000 سهم

لوجود الكمية
المطلوبة بالسعر

المحدد

لوجود الكمية
المطلوبة بالسعر

المحدد

لنفرتض أن
أفضل سعر طلب

لنفرتض أن
أفضل سعر عرض

100
بسعر بكمية
5000 سهم

بسعر بكمية
5000 سهم

على أسهم
شركة معّينة

1,000

100

مثال البيع

مثال الشراء



: (STP) أمر وقف الخسارة أو الربح
هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من ا�وراق المالية في حال وصول سعر الورقة المالية 
إلى سعر الوقف الذي يحدده المتداول، وفي حال وصول سعر الورقة المالية إلى سعر 

الوقف، يتحول ا�مر إلى أمر سوق.
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عند إدخال أمر 
وقف الخسارة على

سعر وقف 98

لن يتم تنفيذ األمر
إلى أن يصل سعر
السهم إلى 98

102

لنفرتض أن سعر
الطلب هو 100

98

لن يتم تنفيذ األمر
إلى أن يصل سعر
السهم إلى 102

102
على أسهم
شركة معّينة

98

مثال البيع

مثال الشراء

عند إدخال أمر 
وقف الربح على
سعر وقف 102

لنفرتض أن سعر
العرض هو 100

وفي حال وصول
السعر إلى 98

وفي حال وصول
السعر إلى 102

فإن أمر
الوقف يتحول
إلى أمر سوق

فإن أمر
الوقف يتحول
إلى أمر سوق

على أسهم
شركة معّينة

١. في حالة البيع: يجب أن يكون سعر الوقف أقل من سعر السوق وإال تم تنفيذ ا�مر فورا.
٢. في حالة الشراء: يجب أن يكون سعر الوقف أعلى من سعر السوق وإال تم تنفيذ ا�مر فورا.



: (STP LMT) أمر وقف الخسارة أو الربح المحدد بسعر
هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من ا�وراق المالية في حال وصول سعر الورقة المالية 
إلى سعر الوقف الذي يحدده المتداول، وفي حال وصول سعر الورقة المالية إلى سعر 

الوقف، يتحول ا�مر إلى أمر محدد بسعر يحدده المتداول.
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عند إدخال أمر وقف
الخسارة المحدد بسعر

على سعر وقف 98

عند إدخال أمر وقف
الربح المحدد بسعر

على سعر وقف 102

وسعر حد 97

102

لنفرتض أن سعر
الطلب هو 100

97

وسعر حد 103

103
على أسهم
شركة معّينة

98

مثال البيع

مثال الشراء
لنفرتض أن سعر
العرض هو 100

لن يتم تنفيذ األمر
إلى أن يصل سعر
السهم إلى 98

لن يتم تنفيذ األمر
إلى أن يصل سعر
السهم إلى 102

وعلى ذلك يتحول
إلى أمر بيع محدد

بسعر 97

وعلى ذلك يتحول
إلى أمر شراء محدد

بسعر 103

على أسهم
شركة معّينة

1. في حالة البيع:  يجب أن يكون سعر الوقف أقل  من سعر السوق، وأن يكون سعر الحد أقل  من أو يساوي سعر الوقف لكي ال يتم إرسال ا�مر إلى السوق مباشرة.
2. في حالة الشراء: يجب أن يكون سعر الوقف أعلى من سعر السوق، وأن يكون سعر الحد أعلى من أو يساوي سعر الوقف لكي ال يتم إرسال ا�مر إلى السوق مباشرة.



: (MOC) أمر التنفيذ عند ا�غالق
هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من ا�وراق المالية يتم تنفيذه حسب ا�سعار السائدة 

في السوق عند ا�غالق، ويجب إرسال ا�مر قبل إغالق السوق بربع ساعة على ا�قل.
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مطلوبة ألسهم
شركة معّينة

1,000

على 1000 سهم

100
أمر

البيع

يتم التنفيذ بسعر 100

سهم5,000

لنفرتض أن هناك كمية 

100
بسعر 100 عند

اإلغالق

بسعر 100 عند
اإلغالق

معروضة ألسهم
شركة معّينة

1,000

على 1,000 سهم

100
أمر

الشراء

يتم التنفيذ بسعر 100

سهم5,000

لنفرتض أن هناك كمية 

100

مثال البيع

مثال الشراء

عند إدخال أمر
التنفيذ عند اإلغالق

عند إدخال أمر
التنفيذ عند اإلغالق



: (LOC) أمر التنفيذ المحدد بسعر عند ا�غالق
هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من ا�وراق المالية حسب السعر الذي يحدده المتداول 

عند ا�غالق، ويجب إرسال ا�مر قبل إغالق السوق بربع ساعة على ا�قل.
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مطلوبة ألسهم
شركة معّينة

1,000

على 1000 سهم

سوف يتم تنفيذ األمر
لوجود الكمية المطلوبة

بالسعر المحدد عند اإلغالق

سهم5,000

لنفرتض أن هناك كمية 

100
بسعر طلب

100 عند اإلغالق

بسعر عرض
100 عند اإلغالق

معروضة ألسهم
شركة معّينة

1,000

على 1,000 سهم

سهم5,000

لنفرتض أن هناك كمية 

100

مثال البيع

مثال الشراء

عند إدخال أمر
التنفيذ المحدد بسعر

100 عند اإلغالق

عند إدخال أمر
التنفيذ المحدد بسعر

100 عند اإلغالق

سوف يتم تنفيذ األمر
لوجود الكمية المعروضة

بالسعر المحدد
عند اإلغالق



: (Trail) أمر المتابعة
هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من ا�وراق المالية يحدد فيه المتداول فرقا معينا عن سعر 
مصلحة  في  المالية  الورقة  سعر  تحرك  حال  وفي  المتغير،  الوقف  بسعر  يسمى  السوق 
المتداول فإن ا�مر ال يتم تنفيذه ويتحرك سعر الوقف بنفس الفرق الذي حدده المتداول 
مع سعر السوق لزيادة الربحية المتوقعة. وفي حال ارتداد سعر الورقة المالية بأكثر من 

الفرق الذي حدده المتداول، فيتم تنفيذ الطلب حسب ا�سعار السائدة بالسوق.
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مثال البيع

مثال الشراء

أمر بيع 1000 سهم مع
فرق 2 يعني أن سعر

الوقف الحالي 98

1,000

لنفرتض أن سعر
السوق هو 100

على أسهم
شركة معّينة

 في حال ارتفاع سعر السهم
إلى 102، يرتفع سعر الوقف
إلى 100 وال يتم تنفيذ األمر

في حال انخفاض سعر السهم
إلى 101، يبقى سعر الوقف

100 وال يتم تنفيذ األمر

عند ارتفاع سعر السهم
إلى 105، يرتفع سعر الوقف
إلى 103 وال يتم تنفيذ األمر

عند انخفاض السعر إلى 103،
يتحول إلى أمر بيع على

األسعار السائدة في السوق

أمر شراء 1000 سهم مع
فرق 2 يعني أن سعر

الوقف الحالي 102

1,000

لنفرتض أن سعر
السوق هو 100

على أسهم
شركة معّينة

 في حال انخفاض سعر السهم
إلى 98، ينخفض سعر الوقف
إلى 100 وال يتم تنفيذ األمر

في حال ارتفاع سعر السهم
إلى 99، يبقى سعر الوقف

100 وال يتم تنفيذ األمر

عند انخفاض سعر السهم
إلى 95، ينخفض سعر الوقف

إلى 97 وال يتم تنفيذ األمر

عند ارتفاع السعر إلى 97،
يتحول إلى أمر شراء على

األسعار السائدة في السوق



 : (Trail Limit) أمر المتابعة المحدد بسعر
هو أمر شراء أو بيع عدد محدد من ا�وراق المالية يحدد فيه المتداول فرقا معينا عن 
سعر السوق يسمى بسعر الوقف المتغير وسعرا محددا متغيرا كفرق عن سعر الوقف 
لشراء أو بيع ذلك العدد من ا�وراق المالية بالسعر المحدد المتغير، وفي حال تحرك 
سعر الورقة المالية في مصلحة المتداول فإن ا�مر ال يتم تنفيذه ويتحرك سعرا الوقف 
المتوقعة.  الربحية  لزيادة  السوق  سعر  مع  المتداول  حدده  الذي  الفرق  بنفس  والحد 
حدده  الذي  المتغير  الوقف  سعر  من  بأكثر  المالية  الورقة  سعر  ارتداد  حال  وفي 

المتداول، فيتم تنفيذ الطلب حسب السعر المحدد المتغير.

في حال انخفاض سعر السهم
إلى 101، يظل سعر الوقف ثابتا
على 100 ويظل السعر المحدد

ثابتا على 99 وال يتم تنفيذ األمر

في حال ارتفاع سعر السهم
إلى 105، يرتفع سعر الوقف

إلى 103 ويµرتفع السعر المحدد
إلى 102 وال يتم تنفيذ األمر

وعند انخفاض سعر السهم
إلى 103، يتحول األمر إلى

أمر بيع محدد بسعر 102

أمر بيع 100 سهم مع
فرق 2 يعني أن سعر

الوقف الحالي 98

100

لنفرتض أن سعر السوق
لسهم شركة معينة هو 100

 في حال ارتفاع سعر السهم
إلى 102، يرتفع سعر الوقف

إلى 100 ويµرتفع السعر المحدد
إلى 99 وال يتم تنفيذ األمر

مع فرق السعر المحدد 1 
يعني أن السعر

المحدد الحالي 97

97

في حال ارتفاع سعر السهم
إلى 99، يظل سعر الوقف ثابتا
على 100 ويظل السعر المحدد

ثابتا على 101 وال يتم تنفيذ األمر

في حال انخفاض سعر السهم
إلى 95، ينخفض سعر الوقف

إلى 97 وينخفض السعر المحدد
إلى 98 وال يتم تنفيذ األمر

وعند ارتفاع سعر السهم
إلى 97، يتحول األمر إلى
أمر شراء محدد بسعر 98

أمر شراء 100 سهم مع
فرق 2 يعني أن سعر

الوقف الحالي 102

لنفرتض أن سعر السوق
لسهم شركة معينة هو 100

 في حال انخفاض سعر السهم
إلى 98، ينخفض سعر الوقف

إلى 100 وينخفض السعر المحدد
إلى 101 وال يتم تنفيذ األمر

مع فرق السعر المحدد 1 
يعني أن السعر

المحدد الحالي 103

103
100
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مثال البيع

مثال الشراء


