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  :تمهيد

املالية بكل مكونا�ا وفروعها، وآليات عملها وغري ذلك، وجب أن نتطرق إىل  قبل التطرق لألسواق

حتديد بعض املفاهيم والتعاريف واملصطلحات، اليت نراها ضرورية يف منت البحث فيما بعد، وذلك تفاديا 

  : طلحات نوردها على النحو اآليتللخلط بني املفاهيم واملكونات يف السوق املالني، هاته التعاريف واملص

، واملمارسات واحلياة تطور تعريف السوق بتطور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال: تعريف السوق .1

مكان إلتقاء أصحاب العرض " االقتصادية وتشعبها وتعقدها، فقدميا مت تعريف السوق على أنه 

 ".بأصحاب الطلب، من اجل تبادل السلع واخلدمات

، أو آلية التقاء أصحاب العرض مع اصحاب ، أن نظاممكان"تعريفه على أنه  أما حديثا فيتم

  ".من اجل تبادل السلع واخلدماتالطلب، 

مكان، أو نظام، أو آلية التقاء أصحاب الفائض املايل وأصحاب العز "هي : السوق المالية  .2

سسات وقوانني، ، وهي تضم كل ما من شأنه توفري التمويل، من مؤ "املايل، من أجل التمويل

وأنظمة الكرتونية، وفروع يف رقعة جغرافية حمددة، وقد يطلق عليها السوق التمويلية، وهي تضم 

اجلهاز املصريف، والبورصة، واملتعاملني فيهما، ويتم فيها تداول كل أنواع وأدوات التمويل، وال 

 ".البورصة –سوق األوراق المالية "يقتصر مصطلح السوق املالية على 

، يتبادر إىل الذهن أ�ا البورصة، ونشري هنا إىل أن البورصة هي السوق الثانويد ذكر مصطلح عن .3

سوق ثانوي فعال، ولكنها جزء من كل، فالسوق النقدي له سوق ثانوي خاص به، والسوق 

هي اسواق ثانوية وهي ختتلف عن البورصة كليا فهي مكونات اىل جانب  الثالث والسوق الرابع

 .البورصة

هي السوق التمويلية ذات اإلمتداد الدويل، تتعامل مع احملليني  : ريف السوق المالي الدوليةتع .4

وكذا األجانب يف توفري التمويل، وتداول األدوات املالية التمويلية، وتكون تعامال�ا بالعمالت 

  القيادية العاملية،

، والذي يشكل رفيالجهاز المص مكونني مهاالدويل  يضم السوق املايل : الدولي هيكل السوق المالي

أو احمللية اليت تقدم خدمات /إضافة إىل تلك املؤسسات األجنبية و بالنسبة للبورصة، يالسوق األول
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 البورصةوالذي تشكل  السوق الثانوييضم كما  األفشور وهي كيانات مالية تتعامل مع األجانب فقط، 

  :أحد مكوناته، وعليه نفصل فيهما على النحو اآليت

وهو الذي يكون اجلهاز املصريف بكل مؤسساته من بنوك جتارية ومؤسسات مالية : السوق األولي .1

ومؤسسات التأمني والصناديق السيادية وغريها مسرحا له، وهو سوق أويل بالنسبة للبورصة، ومسي 

ة أوليا ألن األوراق املالية تطرح لإلكتتاب فيه ألول مرة، يسمى أيضا سوق رؤوس األموال قصري 

 :األجل غالبا، وهو يضم عدة أسواق جزئية، نذكرها على النحو اآليت

a. وهو يشمل التعامل باألصول املالية قصرية متوسطة وطويلة األجل،  :سوق رؤوس األموال

واملوجهة لإلستثمار، والدورة التشغيلية يف املشاريع اإلستثمارية، وتكون متفاوتة املدة، هو 

األخرى اليت يتم تداوهلا حصرا يف هذا السوق، كشهادات  يضم القروض، واألصول املالية

االستثمار وشهادات االيداع وغريها، كما يضم األسهم والسندات اليت تطرح للبيع ألول 

صة يف األسهم يشكل السوق األويل للبور ) سوق رؤوس األموال(مرة، وبذلك فهو 

بالعمالت القيادية ه ،  وتعامالتالمتعاملون فيه محليون وأجانبوالسندات، ويكون 

 .البعد الدوليوهو ما يعطيه الدولية، 

b. وهو السوق الذي يتم فيها التعامل باالئتمان قصري األجل، وال ميثل سوقا  :سوق النقد

أوليا للبورصة، وختتلف عن سوق رؤوس األموال من حيث طبيعة األصول املتداولة، 

بالعمالت القيادية مثل  امالتهساعة، كما تكون تع 24تصل اىل فأصوله قصرية األجل، 

قصرية األجل، وهي قروض بني البنوك التجارية فقط موضوعها عملة  SWAPعمليات 

صعبة، وعليه فهذا السوق له ميزات اساسية من حيث التعامل ومن حيث األصول 

وأغلب ، املتداولة ال توجد يف غريه، كما أنه له سوق أويل وسوق ثانوي خاص به

، وهي كيانات استثمارية ضخمة، تقوم هم صناديق الثروة السياديةالمتعاملين فيه 

، مثل الفوائض املالية املداخيل البرتول يف دول إستثمار الفوائض المالية للدولبإعادة 

 .اخلليج، وفوائض التجارة اخلارجية يف الصني

c. لألموال،  مكانه البنك املركزي، تدخل البنوك التجارية طالبة وعارضة :سوق ما بين البنوك

، ينضمه من أجل إعادة متويل نفسها، أما باقي املؤسسات فتدخل عارضة لألموال فقط
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، ألن وتدخل فيه البنوك األجنبية كعارضة لألموال غالباالبنك املركزي لكل دولة، 

األرباح فيه مضمونة وخماطره متدنية، كما أن اإلستثمار يف هذا السوق يضمن اإلسرتاتيجية 

 .يراداتإضافة اىل اإل

d. وهي سوق مكا�ا البنك املركزي أيضا، كما جندها تتداول يف  :سوق سندات الخزينة

زينة خلالبورصة حسب الغرض من السندات واملدة وغريها، ويتم فيها طرح سندات ا

 .واذونات اخلزانة، وغالبا ما تكون مفروضة على البنوك التجارية يف شرائها

  :ا خصائص متيزها نذكرها على النحو اآليتنشري هنا، إىل أن السوق األويل هل

  البنوك التجارية، املؤسسات (أن هاته األسواق تقسيمها نظري فقط، أما املتدخلون فهم نفسهم

  ).اخل...املالية، الصناديق السيادية، البنك املركزي، اخلزينة العمومية،

 ؤسساتملواالتجارية  وعة البنوكالسوق األويل ليس هلا مكان حمدد مثل البورصة، وإمنا جم 

 .اخل، بانتشارها اجلغرايف على كامل تراب البلدـ تشكل هاته األسواق...املالية

  السوق األويل بالنسبة للبورصة يقوم بطرح األوراق املالية لإلكتتاب ألول مرة فيه، فإذا اراد املشرتي

 .اعادة بيعها، توجه للبورصة وهي السوق الثانوي

ناها سابقا، تشكل سوقا أوليا وثانويا يف نفس الوقت لألصول املتداولة فيها، هاته األسواق اليت ذكر 

من غري األسهم والسندات، فشهادات اإليداع مثال، تطرح ألول مرة يف سوق النقد، ويعاد بيعها وتداوهلا 

وقت مرات ومرات على مستوى نفس السوق، وال خترج منه، وبالتايل يشكل سوقا اوليا، وثانويا يف نفس ال

  .لألصول املتداولة فيه

نتطرق هلا يف حماضرة مستقلة، تتضمن : )مؤسسات األفشور(المراكز المالية خارج اإلقليم  .2

   املراكز املالية الدولية يف اجلزء األول، ومؤسسات األفشور يف اجلزء الثاين

 السوق الثانوي .3

م، سندات، مشتقات، عقود أسه(يشري إىل إعادة بيع األصول املالية  هو مصطلح الثانويالسوق  

، اليت يتم فها تداول للمرة الثانية، بعدما مت شراؤها للمرة األوىل يف )اخل...توريق، إئتمان معاد بيعه
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السوق األويل، ونقتصر هنا على السوق الثانوي اخلاص باألصول املالية اليت يتم إعادة بيعها يف البورصة 

  :النحو اآليتوالسوق الثالث والسوق الرابع، وذلك على 

  .هيكل السوق المالي: 01 الشكل رقم

 

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث: المصدر

  هيكل السوق المالية

قبل التفصيل يف هيكل السوق املايل وفق الشكل أعاله، نشري إىل أن هناك العديد من املراجع تأخذ 

، أو على األقل غري دقيق، تقسيم األسواق املالية على أ�ا أسواق حاضرة وأسواق مستقبلية، وهذا خطأ

تم تداوهلا إال داخل البورصة، ، ال ي)اخل...عقود اخليار، العقود املستقبلية(فتداول املشتقات املالية مثل 

وعليه فإذا أخذنا بذلك التقسيم يكون لدينا خلط يف املفاهيم، ما بني السوق وما بني املعامالت اليت تتم 

  .داخل السوق واليت أخذت مصطلح السوق عرفا فقط

  : من خالل الشكل أعالهنأيت اآلن لتفصيل هيكل السوق املايل، 

صريف بكل مكوناته ومؤسساته والقوانني التنظيمية فيه، وقد تطرقنا إليه وهو اجلهاز امل :السوق األولي .1

  .سابقا، ونقصد به السوق األويل للبورصة من هنا وصاعدا

 نف�سةبورصة�املعادن�ال بورصة�البضا�ع بورصة�العمالت بورصة��وراق�املالية

 ثالثالسوق�ال البورصة،�السوق�املنظم،�الرسمي

 الدولية�السوق�املالية

 را�عالسوق�ال

  )ا���از�املصر��(  و��السوق��   ثانوي السوق�ال

 مؤسسات��فشور ( املراكز�املالية�خارج��قليم�( 
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وهو السوق الذي يعاد بيع األصول املالية فيه للمرة الثانية، وهو يضم املكونات  :السوق الثانوي .2

 : اآلتية

، خارج )األسهم والسندات( األوراق املالية ويقصد به التعمالت يف: السوق غير المنظم .2.1

البورصة، مسي بغري املنظم ألن الدولة ال تقوم على تنظيمه، وليس هلا أي متثيل مؤسسي، أو فردي 

 :فيه، وهو ينقسم إىل قسمني مها

 وهو جزء من السوق غري املنظمة، حيث يتكون من السماسرة غري األعضاء يف: السوق الثالث .2.2

 والذين يقدمون خدمات التعامل يف األوراق املالية للمؤسسات االستثمارية الكبرية، السوق املنظمة،

 وكذا سرعة تنفيذها، كما جند أن هلؤالء السماسرة حق وتتميز معامالت هذا السوق بصغر تكلفتها،

 ؛التعامل يف األوراق املالية املسجلة يف السوق املنظم

 ني الشركات الكبرية مصدرة األوراق املالية وبني أغنياءهو سوق التعامل املباشر ب: السوق الرابع .2.3

املستثمرين، دون احلاجة إىل مساسرة أو جتار األوراق املالية، ويتم التعامل بسرعة وبتكلفة بسيطة من 

وهو ما يشبه السوق الثالث ألن الصفقات تتم  وهاتفية حديثة، شبكة اتصاالت إلكرتونية خالل

وق املنظمة، وهذا بالتعامل بكل األوراق املالية املتداولة داخل وخارج أي خارج الس خارج البورصة

 .السوق املنظم

نشري هنا إىل أن السوق غري املنظم، مبكونيه السوق الثالث والسوق الرابع، ليس له وجود مكاين، 

الت وإمنا هو آلية التقاء بني اصحاب العرض لألوراق املالية واصحاب الطلب عليها، من خالل تعام

م، كما أن التعامل فيه يقتصر حصرا وفقط يف بيع وشراء األسهم والسندات فقط، هلالسماسرة بوسائل اتصا

  .وال يتعداها للمشتقات املالية، اليت يتم تداوهلا فقط على مستوى البورصة

يسمى بالسوق املنظم ألن له مكان ): السوق الرسمي، السوق المنظم(السوق المنظم  .2.4

لواقع وله هيئات ومؤسسات تقوم على تنظيمه، ويسمى بالسوق الرمسي ألن مادي على أرض ا

اهليئات املنظمة له تابعة للدولة وبالتايل يأخذ صفة الرمسية من هيئات الدولة املنظمة له، كما يسمى 

سوق األوراق املالية نظرا لألصول املالية اليت يتم تداوهلا فيه، ويأخذ أحيانا مصطلح البورصة وهو 

لح ذو خلفية تارخيية نتطرق إليها يف ما بعد عند التطرق للخلفية التارخيية لنشأة البورصة، واليت مصط

 .ال تقتصر على بورصة األوراق املالية
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األصول املتداولة أو املسعرة  أقسام، حسب موضوع 04وهو بدوره ينقسم إىل أربعة   .2.5

 :كل بورصة، نفصله على النحو اآليت  داخل

البورصة هي اجتماع يعقد بصفة دورية يف مكان حمدد بني وسطاء : لماليةبورصة األوراق ا .2.5.1

لتنفيذ أوامر زبائنهم امللقاة يف موضوع األوراق املالية واملشتقات املالية، قبل ) السماسرة(السوق 

، تنظم يتم من خالله )بورصة األوراق املالية(فسوق التداول  لألوراق املالية . وأثناء فرتة العمل

ء العرض والطلب، بأية وسيلة من وسائل االتصال املعروفة للتعامل يف األوراق املالية املعينة، التقا

تتوفر فيها شروط حمددة وفقا للقواعد ونظم معينة، �دف إىل وضع هذا التعامل على أسس 

 .سليمة

 بورصات العقود ، أوللسلع الدولية ويطلق عليها البورصات التجارية :بورصة البضائع .2.5.2

القطن، النفط، (تسمى بالسلع الدولية ، حيث جيري فيها التعامل على حاصالت معينة نمطيةال

وفيها يرى التاجر عينة من السلعة املتفق  ،)اخل...اخلامات املعدينة، السلع الغذائية كالنب والسكر

م، ويأخذ عليها من حيث النوع واجلودة ، مث يدفع الثمن إال جزء قليال منه يدفعه عند متام التسلي

ويف بعض األحيان، يكون الثمن كله مؤجال إىل  ،إذنا باستالمه يف نفس اليوم، أو يف اليوم التايل

، وهي بورصة تسعري أو بسعر معلق على السوق يف فرتة حمددة حمددمكان بعد التسليم بسعر 

 .وليست بورصة تداول

ذلك إما فيما بينها،  تسعري العمالت القياديةوهي بورصة يتم فيها : بورصة العمالت .2.5.3

صرف آجل، ويتم به التبادل باآلجال فوري، يتم فيه التبادل حاضرا وإما بسعر  صرفبسعر 

 .الالحقة فيما بعد، وهي بورصة تسعري وليست بورصة تداول

والذهب  ري املعادن النفيسة مثل البالديوموهي بورصة تسع: بورصة المعادن النفيسية .2.5.4

  .وهي بورصة تسعري وليست بورصة تداول والفضة، واألحجار الكرمية،

، )بورصة العمالت، بورصة البضائع، بورصة املعادن النفيسة( الثالث نشير إلى أن البورصات *. 

ليس هلا سوق أويل، والسوق األويل خاص ببورصة األوراق املالية فقط دون غريها، كما أن هناك العديد من 

األخرى من جهة ثانية، نذكرها  03ن جهة والبورصات الثالث الفروقات اجلوهرية بني بورصة البضائع م

  :على النحو اآليت
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  .الفروقات الجوهرية بين البورصات: 01الجدول رقم

  )البضائع ، العمالت، المعادن النفيسة(بورصة    بورصة األوراق المالية

هلا سوق أويل يتم فيه طرح األوراق املالية فيه 

  .ألول مرة

م  األوراق املالية، واستالم تسلي(بورصة تداول 

  )األموال يكون داخل البورصة

حتمل الطابع احمللي غالبا، وقد تأخذ الطابع 

  الدويل

يتم فيها تداول األوراق املالية واملشتقات املالية 

  على األوراق املالية

  ليس هلا سوق أويل، بل يتم التعامل فيها مباشرة

م فيكون بورصات تسعري فقط، أما التسليم واالستال

  .خارج البورصة

  .حتمل الطابع الدويل فقط

يتم فيها تسعري البضائع الدولية واملشتقات املالية على 

  .البضائع الدولية

  .من إعداد الباحث: املصدر

 



  :الثانیة احملارضة

�ٓلیة سري معلیة إالصدار يف السوق 

 ا�ويل أ�ويل
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  :آلية سير عملية اإلصدار في السوق األولي

يأخذ السوق األويل للبورصة، الذي يكون اجلهاز املصريف مسرحا له عدة تسميات، ختتلف 

  :التسميات باختالف القصد من العملية

نقصد به قيام البنوك التجارية كوسيط لدى الشركات الراغبة يف طرح أوراقها  :الطرحفمصطلح  

من  املالية للجمهور، من خالل القيام باملراحل اليت تتطلبها العملية من البداية وحىت شراء هاته االوراق

  .اجلمهور

الشركات اليت   ، من قبل البنوك التجارية لصاحليقصد به اإلصدار األويل لألوراق املالية: اإلصدار

  .كلفتها �اته العملية وهو ال خيتلف عن املصطلح األول

يقصد به شراء اجلمهور لألوراق املالية اليت طرحتها الشركات وأصدر�ا البنوك التجارية : اإلكتتاب

  .لصاحل هاته الشركات

  :أنواع الطرح

املالية اليت يتم تداوهلا على مستوى البورصة، يتم طرحها لإلكتتاب يف البنوك  األوراقوعليه ف

  :، يكون على نوعني)اإلصدار األويل، اإلكتتاب(التجارية، ولذلك تسمى سوقا أوليا للبورصة، هذا الطرح 

يقصد بالطرح العام، إصدار الشركات واخلزينة العمومية ألسهم وسندات من أجل  :الطرح العام .1

صول على رؤوس األموال، لتمويل مشاريعها ونفقا�ا، وطرحها للجمهور من أجل اإلكتتاب احل

فيها، ويكون ذلك من خالل البنوك التجارية، اليت تقوم بالوساطة املالية ما بني اجلهات املصدرة 

ري لالوراق املالية، وما بني اجلمهور الراغب يف االستثمار يف هاته األوراق، ويكون البنك التجا

وسيطا مغطي لإلصدار، أو وسيطا مصرف لإلصدار، ويأخذ عمولة عن الشركات املصدرة فقط، 

 وليس من اجلمهور، إال أنه يضمن بعض الرسوم على اجلمهور، كرسوم تأدية خدمات

مسي الطرح العام �ذا املصطلح، ألنه يكون متاحا للجمهور الراغب يف االستثمار دون متييز،    

  .توى الدويل وعلى املستوى احمللي يف الدولةوتكون على املس
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وهو إصدار الشركات لألسهم والسندات، وطرحها لإلكتتاب لدى املسامهني فيها  :الطرح الخاص .2

فقط، دون غريهم، وتكون أيضا البنوك التجارية هي الوسيط، وغالبا ما تقوم املؤسسات بتصريف 

 يف رفع حصتهم يف الشركة، وتلجأ إليه هذا النوع من االصدار باستدعاء مسامهيها الراغبني

املؤسسات يف التمويل املؤقت عندما تكون لديها مشكل مؤقت يف السيولة، وال ترغب يف دخول 

  .مسامهني جدد

مسي الطرح اخلاص �ذا املصطلح، ألنه ال يكون متاحا لكل اجلمهور الراغب يف االستثمار، وإمنا 

  .ويكون على املستوى املستوى احمللي فقط يف الدولة يكون موجها للمسامهني يف الشركة فقط،

  :مراحل طرح األوراق المالية في السوق األولي

على مستوى اجلهاز املصريف تتوىل البنوك التجارية القيام مبراحل تكون ضرورية قبل توفري االوراق 

  :املالية للجمهور لإلستثمار فيها، هاته املراحل نذكرها على النحو اآليت

هاته املرحلة تكون على مستوى الشركة، أو  :ة تبلور ووضوح الحاجة إلى اللجوء للطرحمرحل .1

اخلزينة العمومية، تقتضي هاته املرحلة حتديد االحتياجات املالية الضرورية املطلوبة، وعدم القدرة 

أو /على التمويل الذايت الداخلي، وبالتايل تكون الشركات يف حاجة للجوء إىل طرح أسهم و

ا حتدد فيما إذا كانت حباجة لزيادة رأمساهلا وبالتايل سندات للجمهور الراغب يف االستثمار، كما أ�

تطرح أسهما وتكون غالبا للتوسع يف االستثمار العمودي أو األفقي، أو حباجة للديون وبالتايل 

 .طرح سندات

انتهاء املرحلة األوىل، وقرار الشركة اللجوء اىل الطرح، تقوم بعمل بعد   :مرحلة إختيار الوسيط .2

تجارية بالتنافس لاخل، وتقوم البنوك ا...ن بطاقة فنية عن العملية واهلدف منها دفرت شروط، يتضم

على الصفقة، بتقدمي أحسن عرض وأقل تكلفة لعملية اإلصدار، لتقوم الشركة بعد ذلك باختيار 

األفضل من حيث العرض واخلدمات املقدمة والتكفلة املطلوبة للعملية، إضافة إىل اإلنتشار اجلغرايف 

التجاري، ألن له دور يف تصريف األوراق املالية إىل أكرب قدر من اجلمهور الراغب يف  للبنك

االستثمار، ناهيك عن إختيار البنوك اليت هلا خربة يف االصدار وهلا أذرع إعالمية قادرة على الرتويج 

 .هلاته األوراق املالية
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لتجارية، تقوم بتوفري املعلومات هاته املرحلة خاصة بالبنوك ا: مرحلة تحديد التصنيف اإلئتماني .3

اخلاصة بالشركة، من حيث بالقدرة املالية وووضعية خزينتها، وقدر�ا على الوفاء بديو�ا يف حينها 

ودون تأخري، لتقوم بتحديد التصنيف اإلئتماين للشركة، وهو من درجات خمتلفة، يفيد قدرة 

 .ستحقاقاملؤسسة على الوفاء بالتزاما�ا املالية يف تواريخ اال

نوك التجارية اليت مت اختيارها  بتقوم بال :مرحلة تحديد االحتياجات المالية الفعلية للمؤسسة .4

الية للشركة، من أجل حتديد دقيق لإلحتياجات املالية، ومن ملكوسيط لإلصدار، بدراسة الوضعية ا

ء فعال للطرح، أو أجل تقدمي االستشارة املالية املطلوبة للشركة، إن كانت العملية تتطلب اللجو 

القرض البنكي يفي بالغرض، وإن كان الطرح لألسهم أو للسندات، وإن كان الطرح عاما أو 

 .خاصا يفي بالغرض وغريها من البيانات

وهي املرحلة األخرية، تقوم يف البنوك التجارية الوسيطة : مرحلة الطرح للجمهور لإلكتتاب .5

حة، وترغب اجلمهور يف االستثمار فيها، من خالل ابراز بالرتويج اإلعالمي لألوراق املالية املطرو 

أهم العوائد املالية وأمهية القطاع االستثماري، وإن كانت هاته االوراق املالية توفر االسرتاتيجية يف 

حالة تراجع السوق، ناهيك عن مزايا األوراق املالية املطروحة من حيث إمكانية االطفاء أو 

 .اخل...االستدعاء أو التحويل 

بعيدا عن تلك األنواع لالسهم :  أو السندات المطروحة في االكتتاب/أنواع األسهم و

نورد هنا أنواع أخرى، من حيث البعد الدويل هلا،  والسندات التي دأب المراجع العلمية ذكرها،

  :وعيه فإن االسهم والسندات املطروحة لإلكتتاب من غري تلك املشهورة نذكر

، يتم طرحها من طرف الوسيط يف )أو سندات/أسهم و(هي أوراق مالية : الشريحة المحلية .1

السوق احمللي فقط، أي داخل الدولة املصدرة فيها، تكون مقيمة بالعملية احمللية لتلك الدولة، 

وتكون متاحة لإلستثمار فيها من اجلمهور احمللي واألجانب، كما أن الوسيط قد يكون دوليا 

 .يف حالة الشركات الضخمة

لألوراق املالية، مقيمة  بورصة الجزائرأو سندات، يف /شركة جزائرية، تقوم بطرح أسهم و :مثال

 .، مطروحة من خالل بنك الفالحة والتنمية الريفية اجلزائري كوسيط)الدينار اجلزائري(بالعملة اجلزائرية 
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ة أخرى، أو سندات شركات أو دولة، تقوم بطرحها يف دول/وهي أسهم و :الشريحة األجنبية .2

، )ليس بالضرورة عملة قيادية(تكون هاته األوراق املالية مطروحة بعملة الدولة املطروحة فيها 

تكون يف األساس مطروحة للجمهور األجنيب، وما مييزها أ�ا تطرح يف مناطق األوفشور غالبا، 

لوسيط لوجود اجلمهور الراغب يف االستثمار بقوة، والقادر على املخاطرة، يف حني يكون ا

 دوليا فقط

أو سندات، يف بورصة ديب لألوراق املالية، مقيمة /شركة جزائرية، تقوم بطرح أسهم و :مثال

 .الربيطاين كوسيط HBC، مطروحة من خالل بنك )الدرهم اإلمارايت(بالعملة اإلماراتية 

 أو سندات شركات أو دولة، تقوم بطرحها يف دولة أخرى،/وهي أسهم و: الشريحة األروبية .3

وتكون بالضرورة عملة (املطروحة فيها  بغير عملة الدولةتكون هاته األوراق املالية مطروحة 

، ومتاحة لكل اجلمهور يف العامل، ويكون البنك )قيادية مقبولة يف التعامالت الدولية كالدوالر

 .الوسيط بنك عاملي، ومتعدد اجلنسيات

لألوراق املالية، مقيمة  بورصة شانغهاييف أو سندات، /شركة جزائرية، تقوم بطرح أسهم و :مثال

  .الربيطاين كوسيط HBCمطروحة من خالل بنك  األمريكي، بالدوالر

هي أوراق مالية مطروحة يف أكثر من سوق مايل دويل، ومقيمة بعدة : الشريحة العالمية .4

 .عمالت تكون قيادية عادة، وقد تكون حملية، من خالل وسطاء عامليون

كوكاكوال، (، ومثل شركة  )اخل....فيسبوك، زووممكروسوفت (التكنولوجيا العاملية مثل شركات : مثال

  )اخل..بيبسي

 



  :الثالثة احملارضة

، مع املالیة �لسوق النظري إالطار

 تذكري -إالشارة �لسوق ا�ولیة 
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  :، شروطها ووظائفهاالخلفية التاريخية للبورصة: رابعا

  :وهي على النحو اآليت

  :الخلفية التاريخية للبورصة .1

اليت كانت متلك فندقا   Vander Bourseعائلة  إىل  م نسبة 15القرن  إىل  تعود كلمة البورصة 

كان يؤمه التجار من كافة   ذيالإىل  مدينة بريج البلجيكية، و   كان جيتمع فيه التجار القادمني من فلورنسيا

املناطق حيث تطورت التعامالت فيه، ونظرا لعدم اصطحاب التجار بضائعهم معهم كانت تتم االرتباطات 

يف شكل عقود وتعهدات، ومن مث استبدلت البضائع احلاضرة بالتزامات مستقبلية قائمة على الثقة املتبادلة 

  .بني األطراف املتعاملة

ويف  1460يف بلجيكا عام  Amersء أنشأ للبورصة وعرف �ذا االسم هو بناء مدينة وأول بنا        

بنشر تسعرية األسعار املسجلة مث تلتها بعد ذلك  1652أّ�ا قامت عام  إىل  هذا الصدد جيب أن نشري 

بفرنسا أول من نظمت بورصات للقيم  Lyonظهور العديد من البورصات يف أوروبا، حيث تعترب مدينة 

لتأيت بعد  1566مث بورصة روما بإيطاليا عام  1563 – 1549 جاءت بورصة تولوز بباريس عام مث

سنوات بعد ظهور بورصة باريس مث ظهرت بورصة أمسرتدام �ولندا عام  8ذلك بورصة بوردو بفرنسا 

 1773يف بريطانيا فظهرت بورصة لندن عام  اأمّ  م،1762ويف فيّنا عام  1683ويف بال عام  1608

  .اليت تعترب أهم بورصة للقيم يف العامل نظرا حلجم التبادالت اليومية 1792ويف نيويورك عام 

ومن أقدم البورصات اليت أنشأت، بورصة أنفر بأمسرتدام، فرانكفورت، برشلونة، ليون، تولوز، ويرجع       

ونيو  1873ول عام ب، وليفر 1893صة عقود نيويورك عام القرن السادس عشر بور  إىل  تاريخ إنشائها 

وحىت القرن التاسع  1890، وبورصة القاهرة عام 1883وبورصة االسكندرية عام  1880أورليانز عام 

دل واالتفاقات التجارية وعمليات البنوك والبورصات ختتلط فيما بينها من الناحية اعشر كانت عمليات التب

ورصات أحدمها بورصة األوراق املالية، وتتعلق هذا وقد عرف العامل نوعني من الب. العملية يف نشاط واحد

ويقتصر التعامل فيها على املنتجات الزراعية . بالتعامل على األسهم والسندات واألخرى بورصة التجار

  .والصناعية
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  ):البورصة(شروط قيام أسواق  األوراق المالية  .2

مالت، جيب أن تتوفر شروط السلع واخلدمات والع حىت تكون لدينا بورصة يتم فيها تداول أو تسعري

حمددة، إال أن املراجع املختلفة ملا تتطرق هلذه الشروط تورد شروطا متعلقة بكفاءة عمل هاته البورصات، 

وليست شروطا وجودية للبورصات، وعليه فإننا هنا نقوم بتقسيم شروط قيام األسواق املالية  إىل  ضروط 

  :لنحو اآليتقاعدية، وشروط ضرورية أو مكملة، وذلك على ا

وهي الشروط األساسية اليت جيب توفرها حىت تكون هناك بورصة على  :الشروط القاعدية .1

 :أرض الواقع، وغيا�ا يعين عدم وجود بورصة �ائيا، هاه الشروط نذكرها على النحو اآليت

a. حىت تكون هناك بورصة على أرض الواقع جيب أن يكون : اإلقتصاد الرأسمالي أو المختلط

اإلقتصادي رأمسالية، يقوم على اساس أن القطاع اخلاص، واملبادرة واحلرية اإلقتصادية الفردية هي  النظام

ألقاعدة األساسية يف اإلقتصاد، وبالتايل فإن وجود رأس املال اخلاص يف قطاع األعمال، يدفعه للبحث 

ويل، فإذا ما كان عن مصادر التمويل اخلارجي ملشاريع، واليت تكون البورصة أحد روافد هذا التم

اإلقتصاد إشرتاكيا، تكون الدولة هي املالك الوحيد لوسائل اإلنتاج، وحتتكر كل القطاعات، وتقوم بتعبئة 

املوارد املالية بنفسها، ومتويل مشاريعها، كما أن وجود بورصة يف اإلقتصاد اإلشرتاكي يعين أن الدولة 

 .شرتاكيةتفتح رأس املال للقطاع اخلاص، وهو ما يتناىف واال

أنه قد تكون هناك بورصات يف اإلقتصاديات اإلشرتاكية، لكنها حمصورة يف بورصات  إىل  نشري هنا 

البضائع، وتكون أسواق ذات طابع دويل أو إقليمي، ويف دول ذات نفوذ إقليمي تعمل على حتالفات 

  .إقليمية إقتصادية، كدول شرق آسيا، اليت تضم دوال إشرتاكية

b. لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال البنى التحتيةTIC:  تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال تضم

البنية التحتية لإلتصاالت السلكية والالسلكية يف الدولة، ومدى تطويرها وحتديثها دوريا، كما تضم 

 .الربجميات البسيطة اإلستخدام واملتطورة من حيث تنفيذ املهام وترابطها ومحايتها من اإلخرتاق السرباين

c. نقصد باملناخ اإلستثماري جمموعة عوامل جمتمعة يف جمملها تسهل عملية : المناخ اإلستثماري

اإلستثمار والدخول اليه واخلروج منه بكل سالسة وحرية، فم القوانني املنظمة للقطاع اإلستثماري 

عن الفساد  ومرونتها وبساطتها وعدم تعقد اإلجراءات فيها،  إىل  العراقيل اإلدارية وتشعبها، ناهيك
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والرشوة، اليت تكون مناخا طاردا لإلستثمار خاصة األجنيب، وعليه وجب أن يكون املناخ اإلستثمار 

 .جيدا من حيث القوانني واإلدارة والشفافية وغريها، حىت تكون هنا بورصة على أرض الواقع

d. يف كل الدول تنشأ البورصات مهما كان موضوعها بقانون،  :القوانين المنشأة والمنظمة للبورصة

وتأخذ شكل شركات أغلبها تكون شركات مسامهة، كما أن هناك قوانني منظمة لعملها، من املنظمني 

 .اخل..والقائمني عليها، إىل املتدخلون، ومن املنازعات إىل  طرق التسعري واإلستثمار وتنظيم سري البورصة

هي الشروط اليت يكون وجودها ضروريا لعمل البورصة بأكرب كفاءة و : الشروط الضرورية .2

وفعالية، وبالتايل تؤدي الدور املطلوب منها وهو تعبئة املوارد املالية وتسعري السلع واخلدمات، هاته الشروط 

 : نذكرها على النحو اآليت

a. ي بورصة األوراق يعمل اجلهاز املصريف كقاعدة أساسية لوجود البورصة، فف: جهاز مصرفي متطور

املالية يشكل اجلهاز املصريف قاعدة اإلنطالق للدخول للبورصة، فهو يشكل سوق اإلصدارات اجلديدة، 

واليت يتم تسويقها ألول مرة على مستوى البنوك التجارية، وعليه فتطور اجلهاز املصريف، وعمقه وخربته يف 

ملها بكفاءة، من جهة أخرى فالبنوك التجارية تفتح الطرح األويل لألوراق املالية ضروري لوجود البورصة وع

فروعا هلا داخل البورصات، كشركات وساطة مالية متخصصة، وغالبا ما تكون ذات نشاط غري حمدود نظرا 

لقو�ا املالية وخرب�ا املعرفية بظروف السوق وقدر�ا على التحليل الفين واألساسي، الضروري لتداول 

ما كان موضوع هاته البورصة، كما أن اجلهاز املصريف املتطور، والذي يكون له األصول داخل البورصة، مه

إمتداد دويل يكون أكثر قدرة على دعم البورصة وفعاليتها، فاملستثمر األجنيب الذي يريد اإلستثمار يف 

م البورصة ال ميكنه حتويل أمواله إال من خالل جهاز مصريف متطور من حيث إستخدام تكنولوجيا اإلعال

 .واإلتصال، ومن حيث القوانني غري املعقدة واجلاذبة لرأس املال األجنيب

b. يف املؤسسة اإلقتصادية مهما   :طبيعة التمويل المنفتحة في المشاريع والمؤسسات اإلقتصادية

كان موضوع نشاطها، تلجأ للتمويل بالدرجة األوىل من رأس املال واإلحتياطات واإلهتالكات واملؤونات 

األوىل، وهذا ما يسمى بالتمويل الذايت او الداخلي، إال أنه يف غالب األحيان ال يكون كافيا، بالدرجة 

سواء يف التوسع يف اإلستثمار أو حىت يف الدورة التشغيلية للمشروع، وعليه تلجأ  إىل  التمويل اخلارجي 

يع اإلقتصادية منفتحة على والذي يكون أحد روافده البورصة، وهنا وجب أن تكون طبيعة التمويل يف املشار 

 .التمويل اخلارجي، دون اخلوف من فقدان القرار لصاحل الشريك األجنيب
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c. من هاته الشروط الوعي املصريف لدى اجلمهور، واإلدخار، وبساطة التعامالت مع  :شروط أخرى

كرب قدر من وسطاء البورصة، ناهيك عن اإلنتشار اجلغرايف للوسطاء املاليني داخل البورصة حىت يتسىن أل

اجلمهور التعامل معهم دون تكاليف كبرية، كما أن اإلمتداد الدويل للبورصة وللوسطاء املالية له أمهية كربى 

 .يف كفاءة تشغيل البورصة وعملها

وظائف متعددة، فمن التمويل  إىل  التسعري، ومن تشجيع اإلدخار  للبورصة : وظائف البورصة .3

السلع واخلدمات وفرص اإلستثمار، وعليه فإننا نورد بعضا من  إىل  توفري آلية لتسعري وتبادل

  :وظائف البورصة على النحو االيت

 :وهي يف جمملها تشمل عدة نقاط جزئية هي: الوظيفة التمويلية .1

a.   تعمل البورصة خاصة بورصة األوراق املالية على تعبئة املدخرات وخاصة تلك املتناهية يف

 .عائالت على االستثمار يف األسهم والسنداتالصغر، من خالل تشجيع قطاع ال

b. مرافقة السياسة اإلقتصادية، من خالل العمل على امتصاص الكتلة المساهمة في تفعيل و

 .النقدية، أو ضخها وقت احلاجة لذلك

c. فهو الذي يشكل السوق األويل للبورصة : تنشيط الجهاز المصرفي 

d.  ل بورصة البضائع وبورصة املعادن فمن خال: األموال على المستوى الدوليحركة رؤوس

 .النفيسة يتم احلصول على األموال من اخلارج

e.  تساعد البورصة على إعادة تقييم أدوات السوق، حيث كل سهم أو سند له سعر يتحدد

 .تبعا لتوقعات املستثمرين بالنسبة للفوائد املستقبلية املتوقعة

خطر حمدود، وذلك  إىل  من خطر الكلي إن البورصة متكن من حتويل اخلطر  :نقل الخطروظيفة  .2

 :من خالل

a.  أن املستثمر يتحمل قدر من املخاطرة مبقدار قيمة األوراق املالية اليت يقوم بشرائها ال يزيد

فأقصى خسارة ميكن أن يتعرض هلا حامل الورقة املالية، هو أن يفقد قيمة . عن ذلك

  .الورقة سواء كانت لسهم أو سند
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b. سهل على املستثمر اختيار حجم اخلطر الذي يتناسب معهإن حمدودية اخلطر، ت .

فاملستثمر الذي يرغب يف احلصول عل عائد أكرب ومستعد لتحمل خماطر أكبري يستطيع 

.االستثمار األسهم، والذي ال يريد حتمل املخاطرة بصفة كبرية يقوم بشراء السندات
 



  :الرابعة احملارضة

التداول لسوق ديب قراءة شاشة 

 لٔ�وراق املالیة ا�ولیة
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 )الشاشة حقيقية –بورصة دبي (قراءة في شاشة التداول للبورصة  .1

، وهي تشكل مركز مايل سوق ديب املايل هو سوق عاملي، يشغتل يف دولة  حيادية يف مناطق الصراع

خارج اإلقليم، إذ أ�ا من أهم اجلنات الضريبية، إضافة إىل  دويل، كما تشكل بامتياز منطقة للمراكز املالية

إستضافتها لعديد من شركات األفشور حول العامل، كل هذا خاصة أ�ا دولة حيادية يف مناطق صراع، 

جعلها تتبوأ مكانة دولية، وسوقها املايل ذا بعد إقليمي ودويل، تدخله عديد الدول والشركات من كل 

  .ية منهاالدول، وخاصة العرب

يف هذا احملور نقوم بقراءة لشاشة التداول لسوق ديب املايل، وهي شاشة تداول حقيقية، جللسة يوم 

دقيقة، يف هاته الورقة يظهر جزء فقط من الشركات  15، بعد إغالق السوق مباشرة بـ 2020فيفري  20

  :لى النحو اآليتاملدرجة يف سوق ديب املايل، ومن ننطلق يف قراءة مكونات شاشة التداول ع

  

  

  

  

  صورة حقيقية لشاشة التداول لبورصة دبي الدولية: 01 – الجدول رقم
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يشري إىل مؤشر السوق، وهو قيمة عددية إحصائية يتم  ):في الشاشة 01الرقم (أوال قراءة المؤشر 

  : تكوينها، بناء على الفرق بني القيمة احملسوبة ليوم التداول وآخر جلسة سابقة عن يوم التداول، وهو يقرأ

 27237.51ية، وهي قيمة وثالثون ومخسة أعشار النقطة املئو  أي ألفان وسبعمائة وسبعة: *نقطة

يتم حسا�ا بأخذ متوسط السعر ألهم أسعار األسهم للشركات القيادية املؤشر يف يوم التداول، 

 .الكربى يف السوق مقسوما على عدد األسهم

 9.46 نقطة 9.46أي أن مؤشر السوق مرتفع عن جلسة التداول السابقة ب: نقطة. 

 يدل اللون األخضر على اإلرتفاع مقارنة باجللسة السابقة للتداول: السهم األخضر لألعلى 

 0.35 :%هي قيمة اإلرتفاع مقارنة باجللسة السابقة للتداول، حمسوبا بالنسبة املؤوية. 

يسمى الشريط الذي متر فيه هاته البيانات ): 11إلى  02األرقام من (ثانيا شريطة المعلومات 

بشريط املعلومات، وهو يعطي فكرة سريعة عن وضعية السهم يف السوق يف حلظة معينة، مقارنة جبلسة 

اول السابقة، كما يعطي فكرة عن طبيعة السهم، وأدائه، وجنسية السهم من أي دولة، وبأي عملة التد

  :اخل، وهو يضم ثالثة أمناط من البيانات عن األسهم وأدائها على النحو اآليت...مقيم

 SALAMA  وهو رمز الشركة لدى البورصة، يرمز إختصارا ): في الشاشة 02الرقم (في

مثل (إلسم الشهرة للشركة سالمة للتأمينات اإلجتماعية، وهي شركة إماراتية يف جمال التأمني، 

، وهكذا لكل )SNVIالشركة الوطنية للعربات الصناعية يف اجلزائر سوناكوم، اليت إختصارها 

 .الشركات يف شريط املعلومات

                                                           
يتم قراءته بالنقاط، ألن اهلدف منه هو معرفة إجتاه السوق، أما القيمة العددية يف حد ذا�ا فمدلوهلا نسيب، أل�ا تضم مكونات   *

، ولذلك يتم قراءته باألرقام، )اخل...الصناعة، الفالحة، البنوك(غري متجانسة، فأسهم الشركات تكون متنوعة من قطاعات خمتلفة 

ه السوق بدقة، فقد يكون أغلب احملافظ املالية املكونة من شركات صغرية يف السوق ذات أداء مايل جيد، يف وال يعكس دائما إجتا

حني أن الشركات املدرجة يف املؤشر يكون أداؤها سليب، وعليه فاملؤشر يظهر السوق مرتاجع، يف حني أن أغلب الشركات ذات 

  .أداء مقبول او جيد
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  سعر سهم سالمة ( وهو يرمز لسعر السهم يف جلسة التداول: 03الرقم في  0.591الرقم

اإلرتفاع مقارنة باجللسة السابقة واللون األخضر يدل على ، )درهم إمارايت 0.591للتأمينات هو 

 .للتداول

  وهو يدل على إجتاه أداء السهم مقارنة جبلسة التداول ): 04الرقم (السهم األخضر لألعلى

 .دل على اإلرتفاع، والذي يالسابقة

  يدل على قيمة التغري يف السعر مقارنة جبلسة التداول السابقة): 05الرقم ( 0.001الرقم. 

  يدل على قيمة التغري باالرتفاع لسعر السهم مقارنة جبلسة ): 06الرقم % (0.17+الرقم

جبلسة  التداول السابقة، حمسوبة بالنسبة املئوية أي أن قيمة اإلرتفاع لسعر السهم مقارنة

 %.0.17التداول السابقة كان 

 SALAM _ BAH  يدل على رمز الشركة إختصارا ): في الشاشة 07الرقم (في

إلمسها، فيما يدل الرمز الثاين على جنسية الشركة وهي شركة حبرينية مدرجة يف بورصة ديب 

يدل على نوعية شرحية  بإعتبارها بورصة دولية، يف حني أن تقييم السهم بالدرهم اإلمارايت

سهم رشكة مطروح يف دو� ٔ�خرى، مقمي بعم� ا�و� املطروح فهيا، (السهم وهي شرحية أجنبية 

 ). بوسطاء دولیني، وم�اح للك أ�عوان ا�ولیني

  وهو يدل على سعر السهم بالدرهم اإلمارايت يف أي ): في الشاشة 08الرقم ( 0.957الرقم

درهم إمارايت هو سعر شركة السالم البحرينية  0.957اليوم، أي أن  حلظة يف جلسة التداول لذلك

 .2020فيفري  20للتأمينات يف تلك اللحظة يف جلسة التداول ليوم 

  وهو يدل على إخنفاض سعر السهم يف جلسة ): في الشاشة 09الرقم (السهم باألحمر لألسفل

 يوم التداول مقارنة بآخر جلسة تداول

  وهو يدل على قيمة اإلخنفاض يف قيمة السهم مقارنة ): يف الشاشة 10الرقم ( 0.025الرقم

بسعر السهم يف آخر جلسة تداول، أي أن سعر السهم لشركة السالم البحرينية قد اخنفض بـ 

 .مقارنة بآخر جلسة تداول السابقة 2020فيفري  20درهم إمارايت يف جلسة يوم  0.025

  وهو يدل على قيمة اإلخنفاض يف قيمة السهم ): في الشاشة 11الرقم % (2.55الرقم

مقارنة بسعر السهم يف آخر جلسة تداول حمسوبة بالنسبة املئوية، أي أن سعر السهم لشركة 
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مقارنة بآخر  2020فيفري  20يف جلسة يوم % 2.55السالم البحرينية قد اخنفض بـ 

 .جلسة تداول السابقة

مل جير عليها  orientريط املعلومات، مثل شركة نشري إىل أن اللون الرمادي على الشاشة يف ش

، ولذلك مل جيري عليها أي تغريات مقارنة جبلسة التداول السابقة 2020فيفري  20تداول يف جلسة يوم 

  .2020فيفري  20عن يوم 

 هو التمثيل البياين ملؤشر السوق، ):في الشاشة 12الرقم (التمثيل البياني لمؤشر السوق  :ثالثا

، فيما يأخذ احملور العمودي )اخل...صباحا  10:00الساعة : بالساعات( ور األفقي زمن اجللسة يأخذ احمل

  .قيمة املؤشر بالنقاط يف أي حلظة من مدة سريان جلسة التداول لذلك اليوم

وهي نفس آلية حساب مؤشر السوق ): في الشاشة 13الرقم (المؤشرات القطاعات : رابعا

قطاع العقارات، ( ألسهم القيادية للشركات املدرجة يف السوق لنفس القطاع مثل الرئيسي، غال أ�ا تأخذ با

  ).اخل...قطاع البنوك

هاته الرموز هلا دالال�ا على : )في الشاشة 14الرقم (الرموز في أقصى يسار الشاشة : خامسا

  :النحو اآليت

  من رأمساهلا، % 50الشركة قد حققت خسائر مرتاكمة بأكثر من  :العلم باللون األحمر

يدعم هذا الرمز املعلومات عن الشركة، فسعر السهم على شريط املعلومات عندما يكون 

باألمحر ال يعكس حقيقة وضع الشركة، فقد يكون السهم قد اخنفض جللسة واحدة لظرف 

معني، إال أنه عندما جند العلم األمحر مرافقا له، فهذا يعين أن السهم حيقق خسائر يف سعره 

 .سات متتالية وعديدة، وبالتايل ينصح باالبتعاد عن اإلستثمار فيهيف جل

 من % 50إىل % 20الشركة قد حققت خسائر مرتاكمة بأكثر من  :العلم باللون األصفر

رأمساهلا، يدعم هذا الرمز املعلومات عن الشركة، فسعر السهم على شريط املعلومات عندما 

فقد يكون السهم قد اخنفض جللسة واحدة  يكون باألمحر ال يعكس حقيقة وضع الشركة،
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لظرف معني، إال أنه عندما جند العلم األصفر مرافقا له، فهذا يعين أن السهم حيقق خسائر 

يف سعره يف جلسات متتالية وعديدة، وبالتايل ينصح باالبتعاد عن اإلستثمار فيه، إال أنه مل 

 .يصل بعد لتلك الدرجة اليت وصلها العلم باللون األمحر

 إجراءات التعامل مع سلطة ديب للسوق املايل، أي  يبني إجراءات إختذ�ا :رمز الجرس

، وال يتحمل سوق ديب املايل أدىن مسؤولية حيال المتعثرةالشركات املسامهة العامة املدرجة 

مبجرد وضعه هذا الرمز على سهم الشركة يف شاشة التداول، فهي شركة قد تكون  ذلك

اإلدراج أو عدم إفصاحها عن املعلومات بشفافية، أو أي إخالل أخلت بشرط من شروط 

 .بإجراءات وشروط التداول يف بورصة ديب لألوراق املالية

 تدل الالفتة احلمراء على وقف التداول على سهم أي شركة يتم وضع : رمز الالفتة الحمراء

أو يف حاالت أمامه هذا الرمز، ويكون ذلك إما من سلطة السوق، أو بطلب من الشركة، 

من قيمة % 20البيع غري الطبيعي يف فرتة األزمات املالية عندما يصل اخنفاض السهم 

 .السهم، أو حاالت الذعر اليت قد تؤثر على السوق ككل

  . )من الشاشة 15الرقم (قراءة في الجزء السفلي من الشاشة : سادسا

  شركة العربية للطيرانAIRARABIA : ،مع اختصاره باالجنليزيةوهو اسم الشركة الكامل. 

 1.58 وهو سعر اإلغالق لسهم الشركة يف جلسة التداول السابقة: درهم. 

 1.58وهو سعر اإلفتتاح لسهم الشركة يف جلسة التداول احلالية: درهم. 

سعر اإلغالق لسهم الشركة يف جلسة التداول السابقة خيتلف عن سعر اإلفتتاح لسهم الشركة   :ملحوظة

ول احلالية، كما يف شركة املدينة للتمويل، والسبب يف ذلك أن الوسطاء املالية يف البورصة يف جلسة التدا

لديهم فرتة زمنية يدخلون فيها األوامر اجلديدة ملا كان السوق مغلقا، حىت يتمكنو من تعديل أوامر البيع 

لديهم أوامر جديدة،  والشراء لديهم، وبالتايل ختتلف سعر اإلفتتاح عن سعر اإلغالق، أما إذا مل يكن

  .فسعر اإلفتتاح وسعر اإلغالق يبقى على حاله كما يف شركة العربية للطريان
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 1.61 دون مقارنة باجللسة (وهو أعلى سعر وصل إليه سهم الشركة يف هاته اجللسة  :درهم

 ).السابقة

 1.57 ة دون مقارنة باجللس(وهو أدىن سعر وصل إليه سهم الشركة يف هاته اجللسة : درهم

 ).السابقة

 339.116 من املستثمرين واملستعدين لشرائها ) عدد األسهم(وهو الكمية املطلوبة : سهم

 .فعال

 1.57 وهو السعر الذي عرضه املستثمرون املشرتون لشراء الكمية : )الطلب( درهم

 . املطلوبة من سهم الشركة

 1.60 منهم من سهم وهو السعر الذي عرضه البائعون لبيع الكمية املعروضة : درهم

 .الشركة

 2243 من البائعني واملستعدين لبيعها فعال ) عدد األسهم(وهو الكمية املعروضة  :سهم

 .درهم امارايت 1.60عند سعر 

 1.57  وهو السعر التوازين عند التقاء قوى العرض مع قوى ): السعر الحالي(درهم

 .الطرفني امتام الصفقة الطلب على السهم، وهو السعر الذي تتم به الصفقات يف حال رغبة

 0.01  وهو الفرق يف سعر السهم ما بني جلسة التداول ): التغير في السعر(درهم

 : السابقة عند اإلغالق والسعر احلايل، ويتم حسابه وفق الصيغة الرياضية التالية

  سعر السهم عند إال�الق –سعر التداول احلايل = التغري يف السعر 

  .درمه امارايت 0.01= التغري يف السعر      1.58-1.57=  التغري يف السعر:   و�لیه

 0.63 % وهو الفرق يف سعر السهم ما بني : التغير في سعر السهم بالنسبة المئوية

جلسة التداول السابقة عند اإلغالق والسعر احلايل، حمسوبا بالنسبة املئوية، ويتم حسابه 

 : وفق الصيغة الرياضية التالية

  )سعر السهم عند إال�الق )/(سعر السهم عند إال�الق –سعر التداول احلايل (=  التغري يف السعر

  :وعلیھ
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  %0.63 = %التغري يف السعر       )1.58 )/(1.58 – 1.57(=  %التغري يف السعر  

  وهو عدد األسهم املباعة فعال يف اجللسة احلالية بأسعار خمتلفة يف  : سهم 6610الحجم

 .جلسة التداول السابقة

  وهو قيمة األسهم املباعة فعال مقومة بالدرهم األمارايت يف  :درهم أماراتي 10511القيمة

 .جلسة التداول احلالية

  143 )عدد الصفقات اليت مت ابرامها فعال يف جلسة التداول احلالية ): عدد الصفقات

  .باسعار خمتلفة

 



  :اخلامسةاحملارضة

 املراكز املالیة ا�ولیة
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:تم�يد  

تضم السوق املالية الدولية إضافة إىل السوق األويل الذي يضم اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية، 

احمللية، وهو وسوق األوراق املالية، إضافة لكل هذا يضم مكون آخر ال يتواجد على مستوى السوق املالية 

الية الدولية ختتلف عن مؤسسات املراكز املالية خارج اإلقليم، واليت تعرف باسم األفشور، وعليه فالسوق امل

  .احمللية بوجود مؤسسات األفشور، وتأخذ تسمية املراكز املالية الدولية

واخلصائص واألنواع  يف هاته احملاضرة نتطرق لإلطار النظري للمراكز املالية الدولية، من حيث التعريف

  .وغريها، لنتطرق يف حماضرة أخرى ملؤسسات األفشور، أو ما يسمى باملراكز املالية خارج اإلقليم
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م�ان�عال������دولة�أو�" يعرف تعريف املركز املايل الدويل على أنه  :تعريف المركز المالي الدولي

الية�الداخلة�وا��ارجة�من�سيولة�نقدية�بمختلف�،�أو�مدينة�إلتقاء�التدفقات�النقدية�واملإقليم

�توز�ع�ا� ��عاد �وال�� �النف�سة، �واملعادن �آجال�ا، �بمختلف �املالية ��وراق �وكذا ��جن�ية، العمالت

  ".ع���العالم�بواسطة�املؤسسات�املالية�املحلية�والدولية�والوسطاء�املالي�ن

يركز التعريف على أن املراكز املالية الدولية هي مكان التقاء التدفقات املالية والنقدية الداخلة 

واخلارجة من دولة حمددة أو إقليم، يكون مصدر جتميع األموال وإعادة توزيعها، وبالتايل فهو يقتصر على 

طورت الصريفة املالية العاملية آلية اإللتقاء أو أنظمة اإللتقاء، فقد تاملكان من حيث التجميع، ويهمل 

،حبيث أصبح لدى األعوان اإلقتصاديني حسابات إفرتاضة بعمالت إفرتاضية، جتوب العامل دون حدود 

  ).مثل عمالت البتكوين، واأللتكوين وغريها(املكان أو الزمان 

�"كما يعرف املركز املايل الدويل بأنه  �املالية �والشر�ات � �للدول �قيود �حر�دون إلدارة�م�ان

�دون� �املالية، �التعامالت �مختلف ��� �العقود �كب���من �عدد �حول �والتفاوض، �لإللتقاء أعمال�ا،

  ".التقيد�با��دود�الوطنية

يركز التعريف على أن املراكز املالية الدولية هي مكان أيضا، وأ�ا تكتسب صفة املركز املايل الدويل 

، دون وجود قيود وعراقيل قانونية أو تقنية تعوق تلك من جمرد وجود حرية لرؤوس األموال من وإىل اخلارج

احلركة، كما يركز التعريف على أن املراكز املالية الدولية تكتسب هاته الصفة مبجرد وجود صفقات ضخمة 

  .يف التعامالت

ماكن، ٔ�و نظام، ٔ�و �ٓلیة " من خالل التعاريف أعاله، ميكننا تعريف املراكز املالية الدولية بأ�ا 

ء بني ٔ�حصاب الفائض املايل ؤ�حصاب العجز املايل، دون وجود ق�ود قانونیة ٔ�و ق�ود تق�یة، ٕالتقا

ودون ٕاعتبار �ل�دود اجلغراف�ة الس�یاس�یة ��ول، كام تؤدى اخلدمات فهيا �لعمالت الق�ادیة العاملیة 

وإالعفاءات ا�تلفة، ولغري املقميني �اصة، كام �متزي ب�رشیعات قانونیة ختص الرسیة املرصف�ة 

  ."الرضی��ة
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  :خصائص المراكز المالية الدولية

  : املالية الدولية على النحو اآليت املراكزمن خالل التعريف أعاله، ميكننا إستنتاج خصائص 

   تضم املراكز املالية الدولية السوق النقدي الدويل وسوق رؤوس األموال الدولية إضافة إىل

 .مؤسسات األفشور

  املالية الدولية بالعمالت القيادية العاملية املقبولة يف تسوية املعامالت املالية تتعامل املراكز

 .باختالفها ويف نفس املؤسسة

  تنتفي فيها احلدود اجلغرافية السياسية والزمن حبيث ميكن حتويل األموال من وإىل املراكز املالية

 .الدولية يف أي حلظة وجتوب دول العامل حبثا عن الربح

 ملراكز املالية الدولية بقوانني وتشريعات خاصة جدا، فيما خيص السرية املصرفية اليت ال تتميز ا

ميكن الكشف عنها �ائيا، كما تتميز بقوانني عدم املساءلة عن اجلرائم املالية الدولية ومصدر 

 .األموال

 ديني بغض النظر ما تتميز به املراكز املالية الدولية أ�ا تقدم خدما�ا لكل املتعاملني االقتصا

 .عن اجلنسية واإلقامة

 كما أن كوادرها من ذوي ما تتميز به املراكز املالية الدولية أ�ا ذات تقنية متطورة جدا ،

الكفاءات العالية يف تقدمي اخلدمات املالية وااللكرتونية والقانونية، حتميهم قوانني صارمة من 

 .يدةاملساءلة، كما تقدم هلم أجور مرتفعة ومكافآت عد

  ما تتميز به املراكز املالية الدولية أ�ا دول حيادية يف مناطق الصراع املسلح يف العامل، مثل

وخاصة إمارة ديب، وقد تكون يف دول قوية إقتصاديا وليس عسكريا مثل  دول اخلليج

 .سويسرا، او تكون دول قوية إقتصاديا وعسكريا مثل بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية

  :أنواع المراكز المالية الدولية

مصادرها املالية والنقدية، كما تتنوع بتنوع اإلستخدامات هلاته  بتنوعتتنوع املراكز املالية الدولية  

  :بتقسيم أنواع املراكز املالية الدولية على النحو اآليتاألموال، وعليه فإننا نقوم 
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  أنواع المراكز المالية الدولية: 01الجدول رقم 

  مركز تجميع  مركز تمويل  مركز حجز  كز رئيسيمر   

  خارجي  داخلي  خارجي  عاملي  مصادر األموال

  خارجي  خارجي  داخلي  عاملي  إستخدامات األموال

  اإلمارات، سوسريا  قطر، البحرين  سنغافورة، ماليزيا  لندن، نيويورك، بنما  مثال

  .من إعداد الباحث: املصدر

  :اآليتنأيت لنفصل هاته األنواع على النحو 

ناهيك عن عاملية املؤسسات املالية العاملة فيه،  بعاملية يتميز: المركز المالي الدولي الرئيسي

الوسطاء املاليني فيه، إضافة إىل التطور العايل جدا لتقنيات االتصال واملواصالت، والتشريعات الضريبية 

ننسى حجم املعامالت املالية الضخمة اليت تتم والسرية املصرفية، وقوانني عدم املساءلة عن اجلرائم، دون أن 

فيه، يتميز مبصادر األموال من كل دول العامل، كما أنه مركز متويل لكل دول العامل، من أهم املراكز املالية 

الدولية الرئيسية جند سوق لندن وهو سوق ضارب يف القدم تارخييا، إضافة إىل سوق نيويورك الذي يعود إىل 

  .ناهيك عن سوق بنما الذي يعد سوقا دوليا كبريا للتمويل العامليم،  1880سنوات 

ليس هلا اإلمتداد العاملي، وإمنا المؤسسات المالية العاملة فيه  :"حجز"المركز المالي الدولي 

بأ�ا تكون يف أغلبها إقليمية أو قارية، تسمى هاته اإلقتصادات بالدول الصاعدة، تتميز هاته املراكز 

األموال من اخلارج كمصدر اساسي، إال ا�ا تعمل على عدم خروجها مرة أخرى، وذلك  تستهدف رؤوس

هو إستقطاب رؤوس األموال من هدف هاته املراكز ، بتشجيع إستثمارها يف تلك الدولة املستقطبة هلا

شرق آسيا اخلارج لتطوير إقتصاديا�ا، أهم مثال على هذا النوع من املراكز املالية الدولية هو دول جنوب 

  .، تبقى دول سنغافورة وماليزيا أهم مثالواليت تتفاوت من دولة ألخرى

هلا اإلمتداد اإلقليمي بالدرجة األوىل، مث العاملي  هاته املراكز": تمويل"المركز المالي الدولي 

من الداخل، وتعيد توجيهها وتوزيعها على ، تستهدف جتميع الفوائض املالية من دوهلا أي بالدرجة الثانية

دول العامل يف شكل متويل ملن يطلبه، تتميز هاته املراكز بأ�ا دول الفوائض املالية من الثروات الريعية 
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، ما ميز الطبيعية، اهم هاته الدول هي دول البرتودوالر مثل دول اخلليج خاصة قطر والبحرين والسعودية

حيانا باالستثمار بنفسها عن طريق صناديقها السيادية وهي كيانات استثمارية هاته املراكز أ�ا تقوم أ

، ضخمة مت إنشاؤها لغرض إعادة تدوير وإستثمار الفوائض املالية  يف اخلارج، الناجتة عن تصدير احملروقات

ما تتميز به هاته املراكز هو أن املشغلني ملؤسسات التمويل واإلتصاالت أغلبها كوادر أجنبية، كما تتميز 

  .مشولية وقمعية ألي معارضة ةديكتاتوريبقوانني السرية املصرفية وعدم املساءلة، ناهيك عن أ�ا أنظمة 

األموال اليت تدخل وخترج منهاـ  خبامة حجم هي مراكز مالية تتميز": تجميع" المركز المالي الدولي

عدا القطاع املايل والقطاع السياحي وقطاع االتصاالت اليت تشهد تطورا  تتميز إقتصاديا�ا بعدم اإلنتاج

لذي اإلقتصاديات الضخمة، مثل مركز سويسرا ا، ترتكز هاته املراكز املالية الدولية بصفة خاصة قرب متزايدا

، تتميز هاته املراكز ، إضافة اىل املركز الربتغايل الصغري نوعا ماياين والفرنسيرتكز بالقرب من اإلقتصاد األمل

املالية أيضا، بوجود كبري ملؤسسات األفشور اليت تكون مصادر أمواهلا من اخلارج، واستخدامتها يف اخلارج 

ناهيك عن تعاملها  لغري املقيمني بالدرجة األوىل، وبالعمالت القيادية العاملية،كما تقدم خدما�ا ايضا،  

باملعادن النفيسة، إال أن أهم ميزة هلا هي أ�ا تشكل مركز عبور لألموال، وال يعاد إستثمارها بالداخل، مثل 

  .اإلمارات

 

  

  

 

 



  :السادسة احملارضة

املراكز املالیة �ارج احلدود 

 )مؤسسات أ�فشور(
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  :تم�يد

مصطلح املراكز املالية خارج احلدود للداللة على تلك املؤسسات املصرفية واملالية   يستخدم

 يف مناطق حمددة من العامل يفواخلدماتية، اليت تعمل يف املراكز املالية الدولية، وترتكز بصفة خاصة يف 

الغالب، تدعى اجلنات الضريبية، يف هذه احملاضرة نتطرق إىل أهم مؤسسات األفشور، من طبيعتها ومناطق 

ووجهة هاته اخلدمات، وغري ذلك من العناصر  هاانتشارها وتركزها حول العامل، وأهم اخلدمات اليت تقدم

  :على النحو اآليت
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ل التطرق لتعريف مؤسسات األفشور، وجب التعريف مبا قب: تعريف المراكز المالية خارج الحدود

  : يسمى باجلنات الضريبية، واليت تعد متالزمة ملؤسسات األفشور، وذلك على النحو اآليت

عبارة عن ب�ان ٔ�و ٔ�قالمي متنح " .تعرف اجلنات الضريبية على أ�ا  :تعريف الجنات الضريبية

ٔ�و �ملعدل  ،ج�ائیا تفضیلیا مقارنة �لب�ان ا�اورة ٔ�و املعنویني فهيا نظاما/لٔ�ش�اص الطبیعیني

العام �رب العامل، �س�تف�دون مبوج�ه مبزا� رضی��ة متكهنم من إالفالت من رضائب ب�اهنم أ�صلیة، 

  ."ٔ�و �س�تفادة من نظام رضیيب ٔ�كرث حتفزيا من ب�اهنم الس�� ف� خيص الرضیبة �ىل املداخ�ل

اجلنات الرضی��ة يه م�اطق ال تو�د صنا�ة و ال : "الضریبیة بأنھاكما یمكن تعریف الجنات 

ٕانتاج، بل يه عبارة عن صندوق �رید �س�تعمل لعبور أ�موال اليت مت �س�هبا من �ة ٔ�خرى، و 
من مث فانه یتعلق أ�مر بتحویل لرؤوس أ�موال من ب� تعد ف�ه الرضیبة مرتفعة ٕاىل ب� تعد 

  ."الرضیبة ف�ه �س�یطة

  : ريف فإن اجلنات الضريبية تتمتع باخلصائص التاليةامن خالل التع 

  إقليم من دولة وليس كل الدولة، يتمتع بتشريعات ضريبية  أوأن اجلنات الضريبية هي دول

الضريبية يف البلد األصلي للشركة اليت  بالتشريعاتتفرض ضرائب منعدم أو متدنية مقارنة 

 .تريد العمل يف هذا البلد

  على إعفاء كل أو جزئي للضريبة على الدخل التشريعات الضريبية يف اجلنات الضريبية تركز

 .أو على األرباح، واليت تكون مرتفعة عادة البلد األصلي

 وال تستقبل ، أن البلدان اليت توصف �ذا الوصف ليس �ا قاعدة صناعية وال إنتاجية حىت

ملقر اإلجتماعي للشركة فقط، أما فروع املؤسسات االنتاجية على أراضيها وامنا تستقبل ا

 .الشركة االنتاجية فتكون مقرا�ا يف مناطق اخرى

 أغلب الشركات املستهدفة هي البنوك التجارية واملؤسسات املالية، وشركات حتويل األموال. 
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تقسم اجلنات الضريبية حول العامل إىل قسمني، فهي ليست على نفقس األمهية ونفس التطور 

من حيث املعامالت املالية، والتشريعات الضريبية واملصرفية، بل ختتلف من دولة ألخرى، وعليه 

  : فاجلنات الضريبية تنقسم على النحو اآليت

 املساحة وعدد السكان، وتفتقر إىل  دول صغرية من حيثأغلبها  :الجنات الضريبية العامة

املوارد اإلقتصادية، وعليه تلجأ إىل تشريع قوانني مصرفية وضريبية تستهدف جذب رؤوس 

األموال األجنبية لتعويض نشاطها اإلقتصادي الضعيف من خالل تفعيل القطاع املصريف 

ة موناكو، أو وهذا النوع من اجلنات قد يكون دولة ذات سيادة كإمار واخلدمات املالية، 

 la Polynésieمناطق تتمتع بكيان قانوين خاص داخل الدولة مثل البولوينزيا الفرنسية

française. 

 تعمل على سن )جزء من الدولة(وهي دول أو أقاليم  :الجنات الضريبية المتخصصة ،

قوانني ضريبية تعفي الشركات العاملة فيها وخصة يف القطاع املايل من الضرائب والرسوم، أو 

وأهم ما مييزها أن هلا نظاما تفرض عليها ضرائب منخفضة مقارنة بباقي مقاطعات الدولة، 

ت ضريبيا مستقال يقرر مميزات خاصة وحتفيزا لالستثمارات األجنبية بصورة جزئية وليس

معفاة من الضرائب داخل اقليم " les zons franches" إمجالية، بإنشاء مناطق حرة 

  .الدولة

عن تعريف مؤسسات األفشور، واليت تكون فقط بنوك جتارية ومؤسسات مالية متخصصة أما 

لى ميكننا تعريفها عوكيانات استثمارية ضخمة يف القطاع املايل وحتويل رؤوس األموال عرب العامل، وعليه 

  : النحو اآليت

بنوك أ�وفشور يه مؤسسات مالیة وس�یطة �رب " تعرف على أ�ا : تعريف مؤسسات األفشور

هذا ال یعين ٔ�ن ٕا�شاء م�ل هذه البنوك جيب ٔ�ن �كون �ىل  ، احلدود تقدم �دماهتا لغري املقميني

فهناك بنوك ٔ�وفشور يف دا�ل الب� م�ل ال�سهیالت املرصف�ة ا�ولیة  ، احلدود بني دولتني ٔ�و ٔ�كرث

وسوق أ�وفشور يف الیا�ن وال�سهیالت املرصف�ة ا�ولیة يف  ، يف الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة

  ".��كوك ومركز أ�وفشور ا�ويل يف لبوان ومالزيي
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خلدمات املالیة يف مواقع جتذب الز��ن ممارسة تقدمي ا : "قاموس أكسفورد للتمويل بأ�ايعرفها  كما
هذا یعين ٔ�ن الفرق أ�سايس بني البنوك التقلیدیة وبنوك ، �ري املقميني ٕا�هيا ن���ة اخنفاض الرضائب

".أ�وفشور هو ٔ�ن �دمات أ��رية يه �ادة ال �كون ملواطين الب� ا�ي تعمل ف�ه . 

�بنكية�" تعريف مؤسسات األفشور على أ�ا من خالل التعريفني السابقني ميكننا  �مؤسسات ��

�خدما��ا� �وتقدم �خاصة، �بصفة �لغ���املقيم�ن �املالية، �وا��دمات ��ئتمان �تقديم ��� �متخصصة ومالية

� �العالم، ��� �القيادية �عن�بالعمالت �نا�يك �املصرفية، �السر�ة �جانب ��� �مصرفية �ب�شر�عات وتتمتع

�املنخف �الضر��ية �بال�شر�عات �ضةتمتع�ا �جانب ��� �عالية �بحماية �تتمتع �كما �عن�، �القانونية املساءلة

  ".ا��...غسيل��موال�ا��رائم�املالية����التعامالت�املالية�مثل�

  :نستنتج اخلصائص األساسية ملؤسسات األفشور على النحو اآليت من خالل هاته التعاريف

  تقع يف مناطق حمددة من العامل غالبا ما تكون  ،أ�ا مؤسسات بنكية ومالية تقدم خدما�ا

 .السرية املصرفية بيف جانمتميزة جنات ضريبية، تتميز بتشريعات 

  أ�ا مؤسسات بنكية ومالية تقدم خدما�ا بالعمالت القيادية يف العامل، وبغري العملة احمللية

 .للدولة اليت تشتغل فيها

 قدم خدما�ا بالدرجة األوىل لغري املقيمني يف أ�ا مؤسسات بنكية ومالية تقدم خدما�ا، ت

تلك الدولة اليت تشتغل فيها، وإمنا تستهدف رجال األعمال واملؤسسات غري املقيمة يف 

 .البلد

  هناك مؤسسات ليست بنكية أو مالية، وإمنا تقدم خدمات أخرى لوجيستية كتسجيل

 .املعادية عند الضرورة، او خدمات التواصل مع بني الدول السفن يف تلك الدول

ترتكز فيها مؤسسات هذا عن خصائص مؤسسات األفشور، أما عن املناطق اجلغرافية والدول اليت 

  : األفشور فهي تتميز باخلصائص التالية

 ج وخاصة ديب أن هاته املناطق هي دول حيادية يف مناطق الصراع يف العامل مثل دول اخللي

مناطق تقع جبانب اإلقتصادات الكربى يف العامل مثل هونكونغ وأبوظيب يف اإلمارات، أو أ�ا 

 .اليت تقع بقرب االقتصادات الصيين والياباين وغريها

  أن هاته املناطق تتميز بتشريعات ضريبية، وقوانني السرية املصرفية العالية، إضافة إىل قوانني

حتويل االموال مثل غسيل احلماية من املساءلة القانونية عن املمارسات اإلجرامية يف جانب 
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األموال، وإستقبال األموال دون معرفة مصدرها أو التحقيق يف مصادرها، واليت أغلبها من 

 .أنظمة سياسية قمعية تتميز بالفساد املايل

 يف ها�املناطق اليت تشتغل فيها مؤسسات  استقرار سياسي واقتصادي وقانوين واجتماعي

لتوطيد الثقة يف هاته املناطق وتلك  األموالأصحاب رؤوس  وهو ما حيتاجه الفشور

وهذا لتسهيل حتويل ، استقرار العملة الوطنية وقو�اب كما تتميز دول األفشور  ،)املؤسسات

، أو وجود تسهيالت وتشريعات تضمن تقدمي تعامالت عوائد املستثمرين إىل أوطا�م

 .بالعمالت القيادية يف العامل بدل العملة احمللية

  واصالت تتميز دول األفشور، ومن بعدها مؤسسات األفشور بتطور أنظمة االتصاالت وامل

 .املتطورة، �دف تسهيل حركة رؤوس األموال الدولية واخلدمات وحركة األشخاصديثة و احل

  عدم توقيع أي اتفاقية حول منع االزدواج الضرييب، ناهيك عن عدم وجود رقابة على

 .األفشورالصرف بالنسبة ملؤسسات 

  : أنواع مؤسسات األفشور

ونتيجة تزايد األنظمة احلمائية وتدخل الدول يف الرقابة والتضييق على أعمال  سات األفشورمؤس

هاته البنوك للعمل على مستوى العامل، جتنبا هلاته  اجتهتالبنوك الدويل الكربى بعدد احلرب العاملية الثانية، 

فقد ظهرت بعد ذلك العديد من  التضييقات القانونية والرقابية واليت أدت إىل تراجع أعماهلا يف دوهلا، وعليه

أنواع تلك املؤسسات الكبرية، من خالل فروع هلا يف دول ومناطق األفشور يف العامل، واليت نوردها على 

  :النحو اآليت

تقوم شركات األفشور بفتح هذا النوع من الفروع يف مناطق  :les succursalesـ نظام الفرع التابع 

األفشور حىت تكون هلا أفضلية القيام بأعماهلا حىت تضمن سرية معامال�ا لزبائنها، هاته املؤسسات يف 

فشور لإلستفادة من املزايا الغالب ليست مؤسسات أفشور، وإمنا تقوم بفتح فروع تابعة هلا يف مناطق األ

الضريبية والسرية املصرفية واحلماية العالية يف جانب املساءلة القانونية عند الضرورة، أغلب مناطق األفشور 

إقامتها يف جزر مثل الكارييب، بنما، لندن، مت  )الفرع التابع(اليت تتميز �ذا النوع من املؤسسات 

اخل، والنظام القانوين هلذه الفروع البنكية يعمل حتت مسؤولية ...حرينلوكسمبورغ، هونغ كونغ، سنغافورة، الب

  .البنك األم ووفقا لقوانني البلد املضيف
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الفرع املستقل هو مؤسسة هلا االستقالل املايل والشخصية  :les filiales ـ نظام الفروع المستقلة

يسمح هذا ، انه حيمل عالمتها التجارية املعنوية، وبالتايل فهي كيان إقتصادي مستقل عن الشركة األم، إال

للبنك األم من التدخل يف البلد األجنيب الذي تتواجد فيه الفروع دون أن حيملها ذلك أي مسؤولية، 

باعتبارها مستقلة عنها، ناهيك عن كون النظام األساسي هلذه الفروع، يتميز باملرونة حبيث يسمح هلا 

  .أشخاص حملينيباملشاركة مع بنوك أخرى وحىت مع 

عند الضرورة، تلجأ املؤسسات  :bureaux de représentation نظام المكاتب التمثيليةـ 

تعمل هذه املكاتب  إىل ما يسمى باملؤسسات املراسلة، أو تفتح مكاتب متثيلية ال ترقى ملستوى مؤسسات،

، واهلدف من يام بعملية بنكيةعلى تكثيف العالقة بني البنك أالم ومراسليها دون أن تضطر بذا�ا إىل الق

  .ذلك عدم وجود مسؤولية على عاتق املؤسسات أمام أنظمة الرقابة الصارمة يف دوهلا

  :مناطق إنتشار مؤسسات األفشور

منطقة حول العامل، تتوزع بني اجلنات الضريبية، ومناطق يف املستوى الثانية  80يضم العامل أكثر من 

  :جمموعات وهي على النحو اآليت 04تنقسم هاته املناطق حول العامل إىل من حيث االعفاءات الضريبية، 

وهي األقدم على مستوى العامل، تعود بدايات عملها يف جمال تقدمي  :منطقة المالذات األروبية .1

، تضم سويسرا، هولندا، ولوكسمبور وإمارة موناكو، متيزت  1929خدمات األفشور إىل سنة 

 36يبية يف العامل، يبلغ حجم أموال األفشور  يف هاته الدول كأكرب مناطق املالذات الضر 

، لتأيت بدرجة ثانية أجزاء من دول اروبية مثل جزر ماديرا الربتغالية واإلمارات تريليون دوالر

 .األروبية الصغرية املستقلة سياسيا مثل امارة ليشتنشتاين

ين مثل جرز كامين، برمودا، فريجني، وهي مناطق تتبع للتاج الربيطا: منطقة المالذات البريطانية .2

، هونكونج وجرز الباهاما ديب وايرلنداجبل طارق، أو أ�ا دول تطبق منط األفشور الربيطاين مثل 

تضم هاته املنطقة ثلث األفشور يف العامل، وتتميز بدرجة كبرية  ،وال دول مستقلة وذات سيادة

، وحتويالت األموال ملناطق الصراع يف للحدود ابرةمن التسهيالت يف جمال اجلرائم املالية الع

 .العامل، ناهيك عن تبييض األموال يف هاته املناطق

منط  وتطبق وهي مناطق أمريكية أو تقع يف النفوذ األمريكي: المالذات األمريكيةمنطقة  .3

 :وهي تنقسم بدورها لثالث مناطق، األفشور األمريكي
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a.  مثل التعامل يف األمالك املسروقة،  :الجرائممنطقة التعامل تقبل بشكل قانوني أموال

شريطة ان تكون تلك األموال حدثت خارج الواليات املتحدة األمريكية، يستخدم هذا 

النوع من اخلدمات لقلب أنظمة احلكم غري املوالية ألمريكا يف العامل، ويكون اهلدف 

 .افه ومن مثة قلبهاإلنشقاق والفساد املايل إلضعمنها حتفيز كوادر تلك األنظمة على 

b. من منط األفشور وهي أفشور أمريكي يطبق أو يقرتب : بنوك األقليات الالتينية

وهي تشمل بنوك الربيطاين، أو ترتبط بشراكات معقدة مع املالذات الضريبية الربيطانية 

 .نيويورك وفلوريدا وغريها

c. تقدم خدمات غري مالية،أي خدمات لوجيستية، مثل خدمات  :مناطق أفشور أمريكية

باخلارج، وتقدم خدما�ا للشركات متعددة اجلنسيات اليت ترغب يف  تسجيل السفن 

اغراق هويتها الوطنية وكسب هوية عاملية، من أهم تلك املناطق جزر مارشال، وبنما، 

 .وجزر هاواي يف احمليط اهلادي

، وإمنا هي مناطق  ميكن تصنيفها كمناطق رئيسية لألفشورهي مناطق ال: المنطقة الرابعة .4

، هاته الدول مثل الصومال والغابون واألرجواي، وهي مناطق مرور ضرورية لعمل املناطق الرئيسية

األموال القذرة للصراعات اإلقليمية والدولية، أو مناطق تتواجد فيها صناديق األموال القذرة 

  .تلفت من املساءلة القانونية يف دوهلمة حىت مللشركات والنخب للدول املتقد

 

  

  

  



 

  :السابعة احملارضة

مؤرشات البورصة، القراءة، البناء 

 والت�لیل
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  : تمهيد

البورصات كسوق منظمة هلا هيكل تنظيمي ومتدخلون باختالف أهدافهم ومهامهم داخلها، حتتاج 

رف مقاييس لتقييم أداء املتعاملني فيها، ومعرفة إجتاه أسعار األصول املتداولة فيها، هاته املقاييس تعإىل 

لدرجة األوىل، مث كمقياس لتحديد رورية ملعرفة تقلبات أسعار األصول باباملؤشرات داخل البورصة، وهي ض

أداء احملافظ املالية، كما يستخدمها املستثمرون واملضاربون لتحديد أي األصول جيب اإلستثمار فيها وأيها 

  .جيب التخلص منها، كما تعكس عديد املتغريات وإجتاها�ا بالنسبة لإلقتصاد

  :اآليت ميكننا تعريف مؤشر البورصة على النحو :تعريف مؤشر البورصة  .1

 عبارة�عن�قيمة�رقمية،�تق�س�التغ��ات�ا��ادثة����سوق�"يعرف مؤشر السوق بأنه : التعريف األول

�عند� �قيمتھ �مع �ذلك ��عد �قيمھ �املقارنة �تتم �ثم �البداية، �مرحلة ��� �ت�و�نھ �يتم �املالية، �وراق

 �� �أو�إ�� ��ع�� �إ�� �سواء �السوق �تحر�ات �ع�� �التعرف �يمكن �و�التا�� �ع���البداية، �بناًء سفل،

 .1"قيمتھ�عند�البداية

غالبا (يركز التعريف على طبيعة املؤشر كقيمة عددية إحصائية، يتم تكوينها يف بداية إفتتاح السوق 

، ليتم  تكوين قيمة املؤشر )ما تكون قيمة املؤشر اإلفتتاحية هي قيمته عند اإلغالق يف اجللسات السابقة

القيمة مع قيمته عند اإلفتتاح، ليتم بذلك تكوين مقياس رياضي يتم من  عند أي حلظة، مث يتم مقارنة هاته

  .األصول املتداولة يف البورصة أسعارخالله احلكم على اجتاه 

 يمكن�"يعرف مؤشر السوق بأنه  :عريف الثانيالت� �خالل�ا �من �إحصائية، �عددية قيمة

ا��كم�ع���ثقة�شر����للمس�ثمر�تحديد��صول�ذات��داء�ا��يد،�كما�يتم�استخدام�املؤ 

  ".املس�ثمر�ن�����قتصاد،�إضافة�إ���معرفة�ظروف��قتصاد�ك�ل

يركز هذا التعريف على كون املؤشر قيمة إحصائية عددية رياضية، مت تكوينها كنموذج اسرتشادي 

ملؤشر كما يركز على أمهية املؤشر، أو وظيفة املعرفة أداء السوق وإجتاه أسعار األصول املتداولة فيه،  

وإستخداماته، إال أنه يورد يف التعريف وظيفة املؤشر يف معرفة ظواهر كمية مثل األسعار، وظواهر غري كمية 

  .مثل ثقة املستثمرين يف أداء السوق

                                                           
، مطبوعة مقيمة من ا�لس العلمي لكلية العلوم اإلقتصادي، جامعة "املطبوعة األوىل"سعيدي فاطمة الزهراء، حماضرات يف السواق املالية معمق   1

  .95، ص2015املدية 
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قيمة�عددية�إحصائية،��ستخدم��"من خالل التعريفني السابقني ميكننا تعريف املؤشر على أنه 

�أداء �وإتجاه�لقياس �املالية �إ�املحافظ �إ��السوق، ��ضافة �ال�س�ية � الداللة �اع�� ملؤشرات��عض

  ".داخل�البورصة�وخارج�ا) متغ��ات�كيفية(�خرى�ذات�الطا�ع�النو���

، وذلك إستخالص أهم خصائص المؤشر في البورصةمن خالل هاته التعاريف السابقة ميكننا  

  : على النحو اآليت

إسرتشادي يف بداية عمل السوق أو يف حلظة هو قيمة عددية إحصائية، يتم تكوينها كنموذج  .1

 .حمددة، وبعدها كل القيم احملسوبة تقارن بالقيمة األولية

ثقة املستثمرين يف (، ويدل على متغريات كيفية )أسعار الصول مثال(يقيس أداء متغريات كمية  .2

 ).سياسة حمددة

 .ا يف حلظة حمددةهمن حيث أدائها وإجتاهيعكس عدة متغريات  .3

لعديد األطراف  ؤشر يف البورصة يف كونه قيمة عددية إحصائيةأمهية املتكمن : ت مؤشر البورصةإستخداما .2

اليت تستخدمه كمعيار إسرتشادي، منها ما هو داخل البورصة ومنها ما هو خارجها، وعليه فمؤشر البورصة 

 :يف األمور التالية يته وإستخداماته تكمن أمه

a.  الظاهرة اإلحصائية املدروسة، واملؤشر يف  عن إجتاه فكرة سريعة تعطي القيم اإلحصائية

وبالتايل يستخدم  ، األصول املتداولة أسعارتقلبات البورصة يعطي فكرة سريعة عن 

 .بالنسبة للمستثمركمقياس حيدد أداء احملفظة املالية 

b.  عند بناء  على الرغم من أن مؤشرات البورصة ال تستخدم كل األصول المتداولة

الصول املتداولة،  أسعارأ�ا متكن من إعطاء فكرة عن اإلجتاه الذي تسلكه  قيمتها، إال

 .*األصول مستقبال بأسعاروعليه فمؤشر البورصة يستخدم كمقياس للتنبؤ 

c.  مديري احملافظ املالية، فمن خالل مؤشر السوق ميكننا احلكم على مدى تقييم مهارات

م من حتليل أوضاع السوق وإستثمارها أداء القيمني على احملافظ املالية، ومدى متكنه

                                                           
ت هناك ظواهر بالنسبة لتقلبات األسعار معروفة مسبقا دون اللجوء إىل املؤشر، األسواق املالية تطورت منذ ظهورها، فأصبح  *

 مثل أداء احملافظ املالية يف تواريخ حمددة من السنة مثل السعر بعد �اية التوزيعات، وتأثريات شهر جانفي على أسعار األوراق املالية

  .الصول هنا تتبع نتائج الشركات عارفأسبعد اختتام الشركات لسنتها املالية وظهور أدائها، وعليه 
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لصاحلهم من خالل القدرة على التنبؤ باستخدام هاته املؤشرات لتحديد تركيبة احملفظة 

 .الواجب االستثمار فيها مستقبال املالية

d. على حتديد أفضل للمخاطر املالية، فهو كقيمة عددية يعمل المؤشر : تقدير المخاطر

كمن يف حتديد داولة يف السوٍق، وعليه فأمهية املؤشر تتبني تقلبات أسعار األصول املت

بناء مؤشر : سابعا .أصوهلالية ذات التقلبات الكبرية يف تركيبة خماطر احملافظ املا

  .البورصة

، من خالل مجع البيانات )حسابه(مؤشر البورصة مبا أنه قيمة عددية إحصائية، فإنه يتم بناؤه 

اخل، ليتم تبويب ...قات عليها، وترجيح كل سهم حسب قوة الشركة املختلفة ألسعار األسهم وعدد الصف

هاته البيانات وتفريغها، للحصول على القيمة العددية للمؤشر يف النهاية، واليت هلا املدلول اإلحصائي يف 

 إال أننا نشري إىل أن املؤشر ال يأخذ كل األسهم يف السوق املايل، وإمنا له البورصة الذي ذكرناه سابقا،

، بعد أنو نورد أهم وهنا نورد كيفية بناء املؤشر عموما، 2تركيبة حمددة من الشركات املسماة قيادية يف السوق

  : على النحو اآليت الشروط الواجب األخذ �ا قبل بناء املؤشر، وذلك

، وهي على حساب املؤشر هناك شروط ضرورية واجب األخذ �ا قبل: شروط بناء المؤشر .1

 : النحو اآليت

a. مبا أن املؤشر يف كل بورصات العامل ال يأخذ كل األسهم يف حسابه،  : مالءمة العينة

وإمنا يأخذ أكرب الشركات القيادية يف السوق، فإن هذا جيعله ال يعكس إجتاه السوق 

، جيب أن تكون )الشركات القيادية األكرب يف السوق(بدقة، ولذلك فإن عينة االسهم 

 .السوق، وتكون شاملة لكل القطاعات يف البورصة مالئمة جدا للتعبري عن حجم

b. حجم العينة املقصود �ا عدد الشركات اليت تدخل يف حساب قيمة  :حجم العينة

وكلما كان عدد الشركات يف عينة املؤشر كبريا، كلما كان متثيله دقيقة، دون أن ، املؤشر

نأخذ شركات قطاع  ننسى عدد القطاعات اليت متثلها شركا�ا يف املؤشر، فال يصح أن

                                                           

  .شركة  قيادية 40وهو مؤشر بورصة باريس، يدخل يف حسابه أكرب  CAC 40مؤشر : على سبيل املثال ال احلصر  2

Egx 30:  شركة قيادية 30مؤشر بورصة القاهرة الرئيسي، يدخل يف حسابه أكرب.  

Egx 70 :أي مت توسيعه. شركة قيادية 70رب مؤشر بورصة القاهرة الثانوي، يدخل يف حسابه أك.  
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الصناعات وإن كانت قيادية و�مل شركات قطاع الفالحة أو البنوك، ولذلك جيب أن 

 .تكون العينة يف حجمها متثل متثيال صحيحا لرتكيبة السوق

c. ويقصد به عدد الشركات اليت تشملها، تكون كبرية ومتوسطة وصغرية، : إتساع العينة

 .ومن كل القطاعات املختلفة

d. واملقصود �ايأخذ املؤشر يف حسابه فرضية كفاءة السوق: ات العينةمصدر معلوم ، 

درجة حساسية السوق للمعلومات الواردة إليه، وترمجتها يف حتركات األسعار لألسهم، 

وعليه فإنه يف حساب املؤشر، جيب إستبعاد مصدر املعلومات الذي يكون من خارج 

دة من الشركات، على إعتبار وجود السوق املايل، مع األخذ بتلك املعلومات الوار 

 .شفافية يف اإلفصاح املعلومايت من الشركة

 :نقوم حبساب املؤشر على النحو اآليت: حساب المؤشر .2

  حسب هاته الطريقة، فإنه يتم حساب قيمة  :الترجيح على أساس القيمةحساب المؤشر بطريقة

أي جلسة تداول بعد ذلك، ليتم  ، ويتم حسابه يفقيمة األساساملؤشر يف املرة األوىل وتدعى ب

= املؤرش: مقارنته بالقيمة األوىل،ويتم حساب املؤشر بالقيمة وفق الصيغة الرياضية التالية

  PQ 

  :على النحو اآلتي ولة مادلتكن لدينا البيانات التالية في بورصة : مثال

  ).إفتراضي(بورصة بيانات أسعار وكمية األسهم في ال: 02 -  06 الجدول رقم

  رشكة مالیة  رشكة فالح�ة  رشكة صناعیة  رشكة ٕاتصاالت   
سعر السهم 

p 
 �دد أ�سهم

Q  
سعر السهم 

p 
 �دد أ�سهم

Q  
 سعر السهم

p 
 �دد أ�سهم

Q  
سعر السهم 

p 
 �دد أ�سهم

Q  
  70  12  12  54  40  201  20  150  19/12/2020يوم 
  60  13.41  14  52.5  42  198  21  150.12  20/12/2020يوم 

  .من اقرتاح الباحث: املصدر

  ؟ وقراءته؟؟20/12/2020، ويف يوم 19/12/2020أحسب قيمة املؤشر يف يوم        :المطلوب

  أحسب تغري املؤشر بالنقاط؟ أحسب تغري املؤشر بالنسبة املؤوية؟            

  : الحل
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  :حساب قمية املؤرش يف: ٔ�وال
  املؤشر:  19/12/2020يوم =  PQ  

= املؤشر              نقطة 12528= قمية املؤرش    701212544020120150

 .نقطة 12528بلغت  19/12/2020قمية املؤرش يف یوم : ویقر�ٔ 

  املؤشر:  20/12/2020يوم =  PQ  

= املؤشر            13008,12 =قمية املؤرش     6041.13145.52421982112.150

    نقطة

  .نقطة 13008,12بلغت  19/12/2020يف یوم  قمية املؤرش: ویقر�ٔ 

  :یمت حسابه �لقمية وفق الصیغة الر�ضیة: قمية املؤرش التغري حساب: �نیا
12= التغري يف قمية املؤرش  INDIXINDIX   و�لیه قمية التغري يف املؤرش �كون:  
  نقطة 480,12= ؤرش التغري يف قمية امل      12528 – 13008,12= التغري يف قمية املؤرش 

بعد ٕاشارة السهم  يه اليت تعطى  يف املؤرش يف مؤرش البورصة يف الواقع احلق�قي قمية التغري: ملحوظة

، ویمت حساهبا �لفرق بني قمية املؤرش يف �لسة التداول �� الیوم وقمية املؤرش يف �لسة التداول امللون

املؤرش        قمية : احلق�قي يف شاشة التداول السابقة جندفلو نعود ملؤرش بورصة ديب ،السابقة عند إال�الق

  نقطة 9.46، ٔ�ما التغري املؤرش      نقطة 2737.51

  نقطة 480,12 املؤرش      التغري  : و�لیه يف م�النا هذا، �كون  

وهي القيمة اليت تكون على شاشة التداول، وتشري إىل قيمة التغري يف قيمة املؤشر، ما بني جلسة 

 .التداول احلالية وقيمته عند اإلغالق يف جلسة التداول السابقة

  

  


