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إن وجود نظام مايل فعال يتطلب توفر جمموعة متنوعة من املؤسسات واألسواق املالية اليت تسهل عملية جتميع 
اليت حيتاجوهنا، يف حني املدخرات وتوجيهها إىل قنوات االستثمار املرغوبة. إن هذه األسواق تقدم للمقرتضني األموال 
 تقدم للمقرضني تشكيلة متنوعة من األصول املالية مع درجات خمتلفة من األمان، السيولة والعائد.

يف اللغة العامة يقصد بالسوق املكان اجلغرايف الذي يلتقي فيه البائعني واملشرتين وتبادل فيه سلع تعريف السوق:  .1
 أمهية للمكان وأصبحت السوق حتدد بالنظر إىل سلعة اليت تتداول فيها.وخدمات. ويف الوقت احلايل مل يعد هناك 

تصنيف األسواق  يوجد أسواق ملختلف أنواع السلع وملختلف أنواع اخلدمات، وميكن األسواق:معايري تصنيف  .2
  حسب عدد من املعايري نذكر منها:

 ا املعيار وهي:ذعلى هميكن التمييز بني األسواق التالية باالعتماد من حيث طبيعة السلعة:  .أ

سوق املال هو سوق الذي يتعامل يف القروض متوسطة وطويلة األجل وتسمى أسواق رأس املال سوق املال والنقد:  -
 ويتم ذلك عن طريق إصدار األسهم والسندات؛

ا السوق من أصحاب املهن أو أصحاب املصانع ويأيت الطلب من جانب الراغبني ذيأيت العرض يف ه سوق العمل: -
 والنقابات املهنية؛ا السوق احتادات العمال، النقابات العمالية ذيف التوظيف والتشغيل ويؤثر يف ه

قد تكون سوق مجلة أو سوق جتزئة وهي سوق املألوفة لنا مجيعا واليت تشمل املنتجات الصناعية،  سوق السلع: -
 الزراعية ...اخل؛

 ميكانيكي السيارات والكهربائي، سوق اخلدمات الصحية..ومن أمثلة هذه السوق: سوق خدمة دما:: سوق اخل -

 .اخل.

 تنقسم األسواق إىل نوعني مها: من حيث توحيد السعر:  .ب

إىل توفر العناصر  وشروط السوق الكاملة حتتاجوهي السوق اليت حيدد فيها سعر واحد لسلعة واحدة، سوق كاملة:  -
 : التالية

 املشرتين حىت ال يؤثر أحدهم على سعر السوق؛ وجود عدد كبري من البائعني وعدد كبري من 

 سهولة وتوافر االتصاالت بني خمتلف األطراف؛ 

 جتانس وحدات السلع املعروضة بالسوق؛ 

 ض إىل مكان السعر املرتفع فيزداد سهولة نقل السلعة من مكان  آلخر حىت يتم نقلها من مكان سعر املنخف
 العرض منها مما يؤدي إىل توحيد السعر.

توافر الشروط  يؤكد الواقع العملي أن النمط الشائع ألغلبية األسواق هي السوق غري الكاملة لعدمكاملة: سوق غري   -
 .السالفة الذكر

 :إىلميكن التمييز بني األسواق من حيث درجة املنافسة درجة املنافسة: من حيث  .:
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 حجم يتعامل كل منهم يف املتعاملني،وهو ذلك السوق الذي يضم عددا كبريا جدا من  :سوق املنافسة الكاملة -
على سعر السوق  حمدد جدا من إمجايل حجم السلع املنتجة واملباعة واملتجانسة، وبالتايل ال ميكن ألحد منهم أن يؤثر

العادي، ذلك أن املنافسة تبلغ  ولذلك فإن سعر السلعة هلذه معطى والربح احملقق يف األجل الطويل هو الربح السائد،
 ؛ درجاهتا، وحرية الدخول واخلروج من السوق متاحة للجميعأقصى 

بدائل قريبة،   يعرف االحتكار التام بأنه احلالة اليت يوجد فيها بائع واحد لسلعة ما ال يتوافر له: سوق االحتكار التام -
ذي يقوم بإنتاج الوحيد ال كما يوجد فيها موانع قوية حتول دون دخول منافسني جدد إىل السوق، فاحملتكر هو املنتج

ها املنتجون األسعار اليت حيدد سلعة معينة، لذلك فإن مجيع مبيعاته تعتمد فقط على السعر الذي حيدده هو، أما
  ؛نه ال يأخذها يف االعتبار عند حتديد سعرهإاآلخرون وتصرفاهتم ف

ويف الواقع  يف نفس الوقت،وهذا السوق كما يدل امسه جيمع صفات تنافسية واحتكارية : سوق املنافسة االحتكارية -
  :فإن هذا الشكل من األسواق أكثر واقعية من سوقي املنافسة الكاملة واالحتكار ويتميز مبا يلي

 ؛وجود عدد كبري من البائعني أو املنتجني لسلعة  

 ة؛اختالف السلعة املنتج  

 ؛حرية الدخول إىل السوق واخلروج منه بالنسبة ألي بائع أو مشرتي  

   على ترويج املبيعاتالقدرة.  

االحتكار،  هذا سوق مزيج من سوق املنافسة الكاملة واالحتكار، ولكنه أقرب إىل سوق :سوق احتكار القلة -
اإلنتاجي ميثل كمية كبرية  ويتمثل سوق املنافسة بقلة املنتجني داخل الصناعة الواحدة، ويتميز بأن حجم إنتاج املشروع

 مشروع إنتاجي أن يتجاهل تصرفات املشروعات األخرى، وبالتايل ال ميكن ألينسبيا بالنسبة إلنتاج مجيع 
 .املشروعات األخرى يف هذا السوق

ألوراق املالية، إصدار ايف السوق املايل هو السوق الذي يعىن بشؤون االستثمار املالية: تعريف سوق األوراق  .3
العوائد واملخاطر، وهلذا فإن  هتاكاألسهم والسندات، حتتمل عملياوشراء األوراق املالية   وتداول، ففي إطارها جيري بيع
 اليت يتم من خالهلا شراء، بيع وتبادل للموجودات املالية. سوق األوراق املالية هي اآللية

 : األسواق األخرى نذكر منها لسوق األوراق املالية بعض اخلصائص متيزها عن باقي املالية:خصائص سوق األوراق  .4

املتعاملني فيه من الوكالء  األوراق املالية تتسم بكوهنا أكثر تنظيما من باقي األسواق املالية األخرى، نظرا لكونسوق   -
 ذلك يف معظم البلدان هناك إداراتالسوق، ل املختصني، وهناك شروط وقيود قانونية لتداول األوراق املالية يف هذه

 ؛املالية وتوفر للمتعاملني املعلومات الضرورية ألوراقمستقلة ذات صالحيات تدير العمليات يف أسواق ا

مبا يكفل توفري  يتطلب سوق األوراق املالية وجود سوق ثانوية، يتم فيها تداول األدوات اليت مت إصدارها من قبل  -
  ؛السيولة

 على أساس ار العادلةالتداول يف هذه السوق يتم بتوفري املناخ املالئم، وكذا املنافسة التامة حىت يتم حتديد األسع  -
 ؛العرض والطلب
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 ؛التداول يف سوق األوراق املالية الثانوية اخلاصة يتم من خالل الوسطاء ذوي خربة يف الشؤون املالية  -

خاصية لألسواق  وبإمكانية استفادهتا من تكنولوجيا االتصاالت فإن ذلك يعطي سوق األوراق املالية تتميز باملرونة، -
 قات كبرية وممتدة قد يتسع نطاقهاصف عن غريها من األسواق السلع بأهنا أسواق واسعة تتم فيها املالية بكوهنا تتميز

  ؛ليشمل أجزاء عدة من العامل يف نفس الوقت

 .االستثمار يف سوق األوراق املالية يتطلب توفر املعلومات السوقية، واختاذ القرارات االستثمارية الرشيدة -

 ميكن تلخيص وظائف سوق األوراق املالية يف النقاط التالية:ظائف سوق األوراق املالية: و  .5

وهذا عن طريق  أداة متويل االقتصاد عن طريق جذب املدخرات من األعوان االقتصاديني من أجل متويل االقتصاد، -
  ؛التمويل الذايت جتميع رؤوس األموال من املتعاملني االقتصاديني، الذين يتمتعون بالقدرة على

كما تسمح للدولة   ا،هل األوراق املالية تضمن للمؤسسات املوارد املالية على املدى الطويل، تسهل عملية النموفسوق   -
  ؛من أداء سياستها االقتصادية بقدر كبري من األداء

 أو اليت تريد كما تعمل سوق األوراق املالية على توجيه الفوائض للمؤسسات االقتصادية ذات العجز يف التمويل  -
 إىل أهنا تؤمن للدولة موارد باإلضافة يع نشاطها من أجل املسامهة يف التنمية وتطوير هذه املؤسسات االقتصادية،توس

 الكاملة للتمويل املباشر والسريعثل القناة مت فهي إذن، إضافية تساعد على حتقيق سياستها االقتصادية واالجتماعية
  ؛واألمثل بني املدخر واملستثمر

 املتداولة يف سوق فرص استثمارية متنوعة: تتنوع هذه الفرص وتتفاوت من خالل اخلطر املرتبط باألوراقأداة لتوفري  -
 علومات عن هذه األوراق اليت يتموامل األوراق املالية، ويكون ذلك من خالل كثرة وتنوع هذه األوراق، وتوفري البيانات

 ينة بذلك األوراق اليت حدث عليهااألوراق كل يوم، مب هالتعامل هبا، فالبورصة تصدر نشرة باألسعار الرمسية هلذ
 بال على األنواع املختلفة من هذهاملستثمر من مقارنة ودراسة مدى اإلق التعامل وحركة األسعار اخلاصة، مما ميكن

  ؛عند اختباره لألوراق املالية اليت يرغب يف االستثمار فيها وبالتايل يعترب مرشدا األوراق،

 فهي تعترب املركز التنبؤ، تساعد األوراق املالية يف حتديد االجتاهات العامة يف عملية: للحالة االقتصادية أداة ومؤشر  -
وحجم املعامالت مقيد األموال  وتسجيلها، الذي يتم فيه جتميع التذبذبات اليت حتدث يف الكيان االقتصادي،

 السائلة املتداولة، واألسعار؛

تعد مظهرا  حيث أن عمالت البيع والشراء يف سوق األوراق املالية الداخلي واخلارجي، أداة مسامهة يف دعم االئتمان -
أسواق األوراق املالية  من مظاهر االئتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر االئتمان ليشمل األوراق املالية املتداولة يف

  لية؛الدولية، أصبح من املمكن قبول هذه األوراق كغطاء لعقد القروض املا

 ؛و وازدهار اقتصاديمن أداة مسامهة يف حتقيق كفاءة عالية يف توجيه املوارد إىل اجملاالت األكثر رحبية، وهو ما يصاحبه  -

وتبصريهم بواقع  حيث تساهم أسواق األوراق املالية يف زيادة وعي املستثمرين :أداة لتقومي الشركات واملشروعات -
بالنسبة لشركة من الشركات  عليها بالنجاح أو بالفشل، فاخنفاض أسعار األسهمويتم احلكم  الشركات واملشروعات،
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 يؤدي إىل إجراء بعض التعديالت يف قيادهتا، وهو ما قد أو على ضعف مركزها املايل، دليل قاطع على عدم جناحها،
  ؛أو يف سياساهتا أمال يف حتسني مركزها

اقتصاديات  بار سوق األوراق املالية قناة تسمح باالنتقال منأداة لتمويل املؤسسات وخلق السيولة، ميكن اعت  -
حيث  إىل نظام التمويل املباشر، اإلقراض إىل اقتصاديات أوراق املال، مبا يكفل التحول من نظام التمويل غري املباشر

 ؛لالكتتاب يف السوقعرض أوراقها املالية مباشرة  انطالقا من تتمكن املؤسسات من ضمان متويلها بطريقة مباشرة،

 جذب حيث تساعد سوق األوراق املالية على أداة للحد من معدالت التضخم يف هيكل االقتصاد الوطين،  -
املدخرات حنو االستثمار بدال  من األفراد واملؤسسات وبالتايل امتصاص فائض السيولة النقدية واجتاه هذه املدخرات

 ؛االستهالك من

واالقتصادية العاملية،  نبية، وتوطيد التكنولوجيا عن طريق االستفادة من التطورات املاليةأداة جذب لالستثمارات األج  -
 ؛طريق ارتباطها باألسواق املالية الدولية حيث تعمل سوق األوراق املالية على زيادة الرتابط مع العامل اخلارجي عن

للشركات املدرجة  التشغيلية والتسويقية التمويلية، االستثمارية،أداة غري رمسية للرقابة اخلارجية على كفاءة السياسات   -
 وتتحسن أسعار أسهمها أعمال جيدة، أوراقها املالية فيها، وعليه فإن الشركات تتبع إدارهتا سياسات كفئة حتقق نتائج

إن أسعار أسهمها أعماهلا، لن تكون مرضية لذلك ف ن نتائجإكات اليت تعاين من سوء اإلدارة فيف السوق، أما الشر 
  .تنخفض يف السوق

متباينة من  توجد العديد من التصنيفات لسوق األوراق املالية، وفقا ألسس خمتلفة ومعايرياألوراق املالية: أنواع سوق  .6
 تصنيف آلخر، إال أن أهم التصنيفات وأكثرها شيوعا هو ما يبينه الشكل التايل:

 املالية: تصنيفا: سوق األوراق 01الشكل رقم 
 
 

 

 

 

 

 

 :من خالل الشكل السابق جند أنه ميكن التمييز بني نوعني من سوق األوراق املالية كما يلي

 أسواق املال

 أسواق النقد أسواق رأس املال

 أسواق آجلة أسواق حاضرة

 العقود املستقبلية  أسواق أسواق ثانوية أسواق أولية

 املبادال: أسواق 

 اخليارا:أسواق 

 منظمةأسواق  غري منظمةأسواق  سوق التمويل غري املباشر  سوق التمويل املباشر 

 سوق رابع سوق ثالث
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اليت تتداول فيها األوراق املالية قصرية األجل اليت ال تتجاوز غالبا سنة واحدة لذلك  وهي السوق: السوق النقدية .أ
سرعة تعرف بسوق رؤوس األموال القصرية األجل، كما تعرف بسوق السيولة حيث جاءت هذه التسمية بسبب 

 ا يف هذه السوقومن أهم أدوات االستثمار اليت يتم تداوهل وسهولة حتويل أدوات االستثمار فيها إىل سيولة.

أذونات اخلزينة، شهادات اإليداع املصرفية القابلة للتداول، األوراق التجارية، ومن أهم مؤسسات هذا السوق هي 
لتدين درجة املخاطرة اليت  ناتتميز األسواق النقدية بكون أن االستثمار فيها أكثر أما .البنوك التجارية والبنوك املركزية

  .ض أسعار األوراق املالية املتداولة فيهاتنشأ عن احتماالت اخنفا

وتعد سوق النقد األبعد وجودا وتطورا من سوق رأس املال، فهي سوق األموال قصرية األجل، اليت ال تتعدى مدة 
استحقاقها من حيث مصادرها واستخداماهتا السنة املالية الواحدة، كما أهنا متثل امليدان االقتصادي الذي تباع وتشرتى 

هبيكل تنظيمي موحد، إذ تشكل جمموعة البنوك  أوراق الدين قصرية األجل. ومواصفات سوق النقد أهنا ال تتحددفيه 
بأنواعها وبعض املؤسسات املالية املنتشرة جغرافيا نشاط السوق، لذا تتميز بطابع املرونة والسيولة العالية ألدواهتا، �

منخفضة جدا، ألن القيمة االمسية هلذه األدوات شبه مؤكدة وال ا ذات خماطرة هنوبدرجات مرتفعة من األمان، أي أ
   تتحمل أية خسائر رأمسالية، السيما األوراق املالية اليت تصدرها احلكومة والشركات ذات املراكز االئتمانية القوية.

 صية القابلية التسويقيةاوتتوفر يف سوق النقد جمموعة من األوراق املالية، اليت تشكل بطبيعتها دين، فتشرتك مجيعها خب
 قصري ال يتعدى السنة الواحدة، واألنواع املتاحة يف سوق النقد هي:  جل استحقاقأ�منخفضة، والعالية، وخماطرة تكون 

املعين، ويف  ت اخلزينة من أدوات الدين العام للحكومة، تصدرها السلطة النقدية يف البلدناعترب أذو ت: : اخلزينةناأذو  -
تصدر  حلاملها، تباع بطريقة املزايدة العلنية وخبصم عن القيمة االمسية املثبتة يف شهادة احلوالة، وقدالغالب األعم 

 ؛(91،182،365، أو باأليام )(12،9،6،3)باألشهر ت إما نااألذو 

 املراكز متثل األوراق التجارية تعهدات غري مضمونة مبوجودات مادية، تصدرها الشركات ذات :األوراق التجارية -
هتا باألشهر تكون إصدارانا ، وأحيااالمسية، تباع خبصم عن القيمة يوما 270و 3االئتمانية القوية، ترتاوح آجاهلا بني 

  أشهر؛ 2-6

سوق  وهي تعترب من األدوات املهمة يف، SCDالرمز الشائع يف التداول هلذه الورقة هو  :اإليداع املصرفيةشهادا:  -
يتجاوز  ترتب حلاملها بذمة اجلهة املصدرة هلا بفوائد عند االستحقاق الذي ال املصارف التجارية.النقد، تصدرها 

 السنة الواحدة وبنسب مئوية من القيمة االمسية املثبتة بشهادة الوديعة؛

إذن  ت مصرفية يستخدمها املستورد عند استرياد البضاعة من اخلارج. فهيباعبارة عن سحو  :القبوال: املصرفية -
 عند لدفعباحواالت تنشأ بسبب الرتتيبات االئتمانية قصرية األجل، حيث يصدر البنك التجاري حوالة يتعهد فيها 

اخلارجية،  تنشأ هذه احلواالت بشكل واسع يف عمليات متويل التجارةو  ،االستحقاق تاريخالطلب أو خصمها قبل 
حجمها  قصرية األجل، معتدلة املخاطر، ويرتبطهنا أ هتايوما، مواصفا 180و 30وترتاوح آجال استحقاقها بني 

  مبعدالت الفائدة على القروض البنكية، والعالقة بينها عكسية؛
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إيداعه  قد حيصل لدى بنك فائض يف قيمة االحتياطي النقدي اإللزامي الواجب :قرض فائض االحتياطي القانوين -
البنك  آخر لديه عجز يف ذلك االحتياطي، وهنا يفضل لدى البنك املركزي، فإن هذا الفائض يستطيع إقراضه لبنك

املركزي  ت اليت قد يفرضها عليه البنكباذو العجز يف االحتياطي االقرتاض بفائدة من البنك ذو الفائض جتنبا للعقو 
جم ح تتوافق مع)الحتياطي النقدي اإللزامي بقيمة معينة باوذلك ملخالفته تعليمات البنك املركزي بوجوب االحتفاظ 

 .)الودائع لدى البنك املعين

 ،األجل تعرف سوق رأس املال بأهنا السوق اليت يتم فيها تداول األوراق املالية املتوسطة والطويلةسوق رأس املال:  .ب
صفقات  وهي سوق األموال طويلة األجل، واليت تلتقي من خالهلا وحدات االستثمار مع وحدات االدخار لعقد

اليت لديها  الذي يتم فيه االلتقاء بني الوحدات االقتصادية أهنا اجملالطويلة األجل، وميكن النظر إىل هذه السوق على 
 مث تنشأ ، ومن(املقرتضني)والوحدات االقتصادية ذات العجز املايل  (املدخرين)موارد مالية فائضة ترغب يف إقراضها 

 البني والعارضني لألوراق املاليةا السوق اليت تضمن تالقي الطهنوتعرف على أ .ظيميوتتداول األموال داخل إطارها التن
من - يلتقي فيه البائعون واملشرتوننا عتبارها مكاباملفهوم االقتصادي للسوق اسوق  والبورصة هي، بطرق متنوعة
 لة، إذ يتحدد فيها سعرلسوق الكاماألسهم والسندات، وهي أقرب ما يكون إىل ا لتبادل سلع هي -خالل مساسرة

 أو السند يف وجود عدد كبري من املشرتين مع سهولة االتصال بينهم وجتانس للسهم -للصفقة الواحدة- واحد
قسم إىل أسواق حاضرة وأسواق وتن ،مع سهولة نقلها من مكان إىل آخر (والسندات وهي األسهم)وحدات السلعة 
 آجلة كما يلي: 

فورا  حلاضرة أو الفورية إلمكانية انتقال ملكية الورقة للمشرتياتعرف هذه األسواق : األسواق احلاضرة أو الفورية -
   :عند إمتام الصفقة، وذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزء منها، وتنقسم هذه األسواق إىل

  مرة،  إصدارها ألولألوراق املالية اجلديدة، أي اليت يتم اوفيها يتم التعامل : )أسواق اإلصدار)األسواق األولية
 يف صورة أوراق مالية. وتكون السوق وطرح رأس مال الشركات لالكتتابوختتص بتأسيس الشركات اجلديدة، 

األولية جمموعة املؤسسات املتخصصة يف إصدار األوراق املالية حلساب منشآت األعمال واجلهات احلكومية، 
يف البنوك  ها بنوك االستثمار، كما قد تتمثليطلق عليتلك املؤسسات يف بيوت السمسرة الكبرية اليت  وتتمثل

وتعد السوق األولية اخلطوة األوىل للنشاط املايل  .لصغرايف احلاالت اليت تتسم فيها سوق رأس املال  التجارية وذلك
أخرى  تسييلها، األمر الذي يستدعي وجود أسواق للورقة، إذ أن التوقف عند هذه السوق يفقد الورقة املالية مرونة

لسوق رأس املال اليت  السوق الثانوية الصورة األخرى حمفزة ومنشطة حلركة تداول اإلصدارات اجلديدة، حيث تعد
 .توفر مهمة املرونة واالستمرارية والعمق واالتساع للورقة املالية

 :وتنقسم السوق األولية من حيث طبيعة التمويل إىل نوعني
 املقرتضة  اليت تتعامل جبميع أنواع األوراق املالية األولية اليت تصدرها الشركةهي السوق  :أسواق التمويل املباشر

  وتسوقها مباشرة أو من خالل خرباء التسويق، ومن دون تدخل الوسطاء؛
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 وسيط مايل  تلك السوق اليت تتضمن مجيع املعامالت اليت تتم من خالل هبا يقصد :أسواق التمويل غري املباشر
مهمة بيعها مرة  ألوراق املالية، عادة ما يكون مؤسسة مالية متخصصة، كبنك االستثمار الذي يتوىلمعني يقوم بشراء ا

  .أخرى للجمهور واملؤسسات اليت ترغب يف االستثمار يف تلك األوراق
  جيري يف السوق الثانوي تداول األوراق املالية املصدرة سابقا يف السوق (:أسواق التداول)األسواق الثانوية 

 داول إىل أسواق منظمة وأسواق غريتنقسم سوق الت، من قبل األويل، أي أن األوراق يف هذا السوق متداولة
 :منظمة

 واملؤسسي  يكلها التنظيميهب يطلق على األسواق املنظمة بورصة األوراق املالية، تتميز هذه السوق :السوق املنظمة
املتكونة من  اليت تضعها اجلهات الرقابية، يدار من قبل جلنة البورصةواإلجراءات املنظم وهي ختضع للقوانني، القواعد 

 أعضاء منتخبني ممثلني عن الشركات املسجلة يف السوق، الوسطاء واحلكومة؛

 التعامل فيها حبكم حتررها من القيود  وهي ال ختضع لقوانني السوق املنظمة، متتاز بسهولة :السوق غري املنظمة
  :التعامل يف السوق املنظمة، وجند يف السوق غري املنظمةوالشروط اليت يفرضها 

 ميثل السوق الثالث قطاع من السوق غري املنظم الذي يتكون من بيوت مسسرة من غري :السوق الثالثة 
األعضاء يف األسواق املنظمة، لكن هلم حق التعامل يف األوراق املالية املسجلة يف السوق املنظمة، تنشأ هذه 

 دف ختفيف أعباء العمولة اليت حيصل عليها السماسرة وذلك لكون السمسار يف هذههب أساسيةبصفة  السوق
يدفع رسوم التسجيل أو رسوم العضوية يف السوق وغري ملزم حبد أدىن من العمولة، تتميز املعامالت يف  السوق ال

  خنفاض التكلفة وسرعة التنفيذ؛با هذا السوق

 املالية وبني أغنياء املستثمرين،املباشر بني الشركات الكبرية مصدرة األوراق هو سوق التعامل  :السوق الرابعة 
 كلفة بسيطة من خالل شبكة اتصاالتاحلاجة إىل مساسرة أو جتار األوراق املالية، يتم التعامل بسرعة وبت دون

  .حديثة إلكرتونية وهاتفية

األدوات  تقوم على مبدأ اشتقاق أسعار هنااملالية لكو  سواق املشتقاتأ�أيضا سمى : ت)املستقبلية)األسواق اآلجلة   -
اليت تتداول  وتتعامل هذه األسواق بنفس األدوات (أسهم، سندات وعمالت... )من أدوات األسواق املالية الرئيسية 

 .ريخ الحقتايف األسواق احلاضرة ولكن من خالل عقود واتفاقيات يتم تنفيذها يف 
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 ية الوعي االستثماري بني األفراداملالية دور الوساطة املالية من خالل تشجيع االدخار وتنمتلعب سوق األوراق 
الذي يشتغل به سوق األوراق  والتعامل مع وحدات العجز والفائض عرب آليات بيع وشراء األوراق املالية عن طريق النظام

 املالية.
 يشرتط يف سوق املنظمة أن يتم فيه التعامل والتداول ابألوراق املالية املسجلة،نظام تشغيل سوق األوراق املالية:  .1

وذلك طبقا لطريقة التداول املتفق عليها، مع  عن طريق وسطاء مرخص هلم ابلعمل فيها، للتعامل، وذلك داخل صالة
 بوحدات التعامل ووحدات لتغري األسعار، كلما كان ذلك ضروراي، وحتدد اهليئة املشرفة على السوق هذه االلتزام

 املسجلة فيها، الوحدات، وتتوىل اهليئة اإلعالن عن الصفقات والكميات اليت يتم تداوهلا لكل ورقة من األوراق املالية
 خالل ما سبق يتضح أن مكوانت نظاممن  .املتعاملني وغريها من املعلومات اليت ترى ضرورة اإلعالن عنها لصاحل

 :ة األوراق املالية تتكون منالتشغيل بورص
 وهو مكان املخصص للتداول؛ :صالة التداول .أ
أو شراء األوراق املالية  وهم الذين يقومون بتنفيذ أوامر عمالئهم يف بيع الوسطاء املرخص هلم ابلعمل يف البورصة: .ب

فردية أو  وميكن أن يكون الوسيط، منشأة الوسطاء من القيام ابلشراء أو البيع حلساهبم اخلاص،ابلبورصة، ومينع هؤالء 
فالوسطاء من الفاعلني الرئيسيني يف البورصة، فهم من أهم صناع السوق،  .شركات متخصصة يف جمال السمسرة

أحد العناصر اليت بدوهنا ال يتم التعامل يف الرئيسي النشط لألوراق املالية بذاهتا، وابلتايل فهو  وموجهوه، فهو احملرك
األوراق املالية  بتقدمي النصيحة، فهو املستشار للمستثمر، يساعده على حسن اختيار كما يقوم الوسيط  .البورصة

واملشورة والرأي والرؤية املستقبلية فيما  للشركات القوي، ويوضح له أفضل األوقات للشراء أو البيع من خالل النصائح
 ومن هنا جیب على الوسطاء أن يكونوا على دراية كاملة مبا حیدث يف السوق املايل، ابلدوافع .ل ابلسوق ككليتص

واخلربة املكتسبة  واألسباب اليت تكمن وراء تقلباهتا، وأن يكونوا ملمني بقواعده وتوازانهتا من خالل التحصيل العلمي
 ؛يف جمال سوق املال

البائع واملشرتي عن طريق  يتم التوصل إىل سعر تنفيذ صفقة األوراق املالية بني: املاليةطرق التداول بسوق األوراق  .ت
  :الوسيط إبحدى الطريقتني

 الشراء لكل وسيط، مث ويف هذه الطريقة يتم اإلعالن عن أسعار العرض أي البيع وأسعار الطلب أي :طريقة املفاوضة  -
 الطريقة من إعطاء الفرصةهذه  ومتكن اتفاقية على سعر التنفيذ،يتم التفاوض بني البائع واملشرتي للوصول إىل 

  ؛السعر العادل للورقة املالية لتحديد
هذا ويتم  للمشرتي. ويف هذه الطريقة يتم التزايد على السعر حىت يتم االتفاق على أحسن عرض :طريقة املزايدة  -

تسويتها ابلتسليم والتسلم الفعلي،  املالية، واليت يتماإلعالن عن األسعار علنا، وينتهي التداول بعقد صفقة األوراق 
 .وتظهر هذه العمليات ضمن حجم التداول

  :هناك تصنيفني لألطراف املتعاملة يف سوق األوراق املالية مها: املتعاملون .2
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املالية كن تصني  األطراف اليت تتعامل يف بيع وشراء األوراق مي: تصنيف املتعاملون حسب اهلدف من التعامل .أ
والذي يعترب املوجه الرئيسي هلؤالء يف ختطيط عمليات البيع والشراء إىل أربعة  حسب اهلدف من وراء هذا التعامل،

  :جمموعات رئيسية هي
املضاربون احملرتفون مبتابعة  دف هذه امجمموعة إىل االستفادة من فروق األسعار لذلك يهتمهت :املضاربون احملرتفون -

يستخدم املضارب و  ختطيط عملياته، هذا ابإلضافة إىل التنبؤ ابجتاه السوق ابلسوق بصفة دائمة،حتركات األسعار 
 هذا العوامل اخلارجية املؤثرة على السوق، احملرتف أدوات التحليل اإلحصائي واالقتصادي اليت متكنه من تفسري

 ؛ابإلضافة إىل معرفته ابلعمليات الفنية اليت تدور داخل السوق
بدراسة العوامل املؤثرة على  وهم جمموعة هتدف إىل االستفادة من فروق األسعار من دون أن هتتم :املضاربون اهلواة -

دورات اهلبوطية والصعودية ألسعار  السوق، وال تقوم بدراسة اجتاهات السوق، وال تتطلب سياسة مرنة تتفق مع
 ؛سائراألسهم، وعادة ما خيتفي هؤالء من السوق نتيجة حتقيق خ

مصطنعة، هبدف أن  هتدف هذه امجمموعة إىل التحكم يف األسعار وتوجيه السوق صعودا وهبوطا بوسائل :املتآمرون -
 الناتج عن قوى العرض والطلب  يصبح السعر السائد يف الورقة املالية ابلسوق أعلى أو بسعر أدىن من السعر العادل

من حتقيق أهدافهم، ويستفيد هؤالء من  الضخمة لديهم اليت متكنهم العاديني، ويتميز هؤالء بتوافر املوارد املالية
  :وللمضاربة وظائ  ميكن إجیازها يف العناصر التالية .احملرتفني من االجتاهات الطبيعية ألسعار أسهم السوق

  ؛معادلة العرض ابلطلب أي حتقيق توازن 
  ؛العمل على موازنة األسعار وعدم تقلبها  
 .األموال لتحقيق األرابحتشجيع على توظي    

  :هناك نوعان من املستثمرين :املستثمرون -
األسهم، ويكون  ويهدف إىل السيطرة على الشركة وإدارهتا من خالل متلك عدد كاف من :املستثمر الداخلي 

  ؛هدفه الربح يف املرتبة الثانية
 .اجلاري إىل حتقيق الربح يف املرتبة األوىل يف األجل الطويل، ابإلضافة إىل العائد يهدفو  :املستثمر العادي  

 سابق لألطراف اليت تتعامل يف سوقيالحظ من خالل التصني  ال: صنيف املتعاملون إىل عرضنی وطالبنیت .ب
 املتعاملة يف سوقتجاهال األطراف على اهلدف من وراء التعامل يف سوق التداول م ه يعتمدأناألوراق املالية، 

 .وعليه ميكن تقسيم املتعاملني يف سوق األوراق املالية إىل كل من العارضني والطالبني لرأس املال .اإلصدار
املالية، ويريدون استثمارها  وهم أصحاب األموال أي املدخرات، أو من هلم فائض يف مواردهم :الطالبون لرأس املال -

  :ينقسم طالبو رؤوس األموال إىل فئتنيعلى شكل قيم منقولة، وعلى العموم 
وتتميز هذه الفئة  تضم أصحاب االدخار الفردي، وهو اجلزء املتبقي من الدخل بعد عملية اإلنفاق،: الفئة األوىل 

 ؛بقلة رؤوس األموال املراد استثمارها وابلتناظر وعدم التجانس
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أهم وظائ   واالدخار وصناديق االستثمار، ومن تضم البنوك وشركات التأمني وصناديق اإليداع :الفئة الثانية  
 استنتاجاومما سبق ذكره ميكن  .هذه الشركات عملية التوظي  يف سوق األوراق املالية هبدف حتقيق إجراءات إضافية

   :أن االدخار اجلماعي مفضل على االدخار الفردي لألسباب التالية
 ؛ حمرك السوق ومنعشها 
  ؛لدى األفراد بصورة منتظمة جیمع ويعبئ االدخار املتاح  
  ؛يقدم ادخارات أو توظيفات جممعة اثبتة ومستمرة  
  .يعوض األفراد عن نقص خربهتم ويقلل من املخاطر حيث أن هذه الشركة هلا خربة ابلسوق  

وأيخذون يف أغلب األحيان  ويقصد ابلعارضني لرؤوس األموال يف شكل أوراق مالية، :العارضون لرؤوس األموال -
والسندات لتمويل احتياجاهتا، ابإلضافة إىل  شكل الشركات الصناعية والتجارية، والشركات اليت تصدر األسهم

امليزانية أو هبدف امتصاص السيولة يف األسواق أو مواجهة  احلكومات اليت تصدر السندات، هبدف تغطية العجز يف
 وميكن د الوسطاء املاليون، وهم صناع وحمركو السوق ،ابإلضافة للعارضني والطالبني يوج .نفقات غري عادية ...اخل

  :إىل  تقسيمهم
  ؛السماسرة ووكالء التبادل 
 ؛صناديق االستثمار  
أعضاء البورصة  احملكمون واملراقبون: جیب أن تكون يف كل بورصة هيئة للتحكيم يف املنازعات اليت تقع بني 

  .يتفق الطرفان على التحكيم أحدهم وبني عميل، بشرط أن والوسطاء واملندوبني الرئيسيني فيما بينهم، أو بني
املتداولة يف األسواق  هي عبارة عن تعليمات مينحها املستثمر للوسيط املايل بغرض شراء أو بيع األوراق املالية: األوامر .3

شكل دقيق للوسيط املستثمر أن يوضح ب املالية، وختتل  أوامر الشراء والبيع ابختالف سعر ووقت التنفيذ، وهلذا على
املعلومات أساسية عند حتديد أي أمر أو تسليمه للوسيط  املعلومات املتعلقة ابلسعر ومدة صالحية األمر، وتعترب هذه

 قيق لكي ينفذ بطريقة جيدة من طرفأن يكون مكتواب بشكل د قصد تنفيذه، كل أمر أييت من املستثمر ال بد
 امر يف سوق األوراق املالية نذكروهناك عدة أو . صالحية تنفيذ األوامرله  الوسيط، وهذا األخري هو الوحيد الذي
  :واليت يراها صاحب األمر أهنا تتالءم لتنفيذ الصفقة هي بعضها اليت ترتبط بسعر األوراق املتداولة،

  ؛األوامر ابلسعر أحسن سواء يف الشراء أو البيع  -
  ؛والسعر األدىناألوامر ابلسعر حمدد وتتحدد ما بني السعر األعلى   -
يتنازل له عن أوراق  األوامر املرتبطة ابلشرط: يطلب صاحب األمر من وسيطه أن يشرتي أوراقا مالية معينة، بشرط أن -

تكون األوامر مشروطة مببلغ، أي أن  مالية أخرى حیددها له مسبقا، والعكس صحيح يف عملية التنازل، كما ميكن أن
 ؛ند الشراء أو البيعالصفقة تتم على أساس مبلغ حمدد ع

دقة وشيوعا،  أوامر السوق: وهو السعر الذي يتحدد من خالل تالقي قوى الطلب وقوى العرض، وهو األكثر -
عددا من األوراق أبحسن  ومبوجب هذا النوع من األوامر فإن املستثمر يعطي تعليمات لسمسارة كي يبيع ويشرتي
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 حالة الشراء وأعلى ما ميكن احلصول يف أدىن ما ميكن احلصول عليهاألسعار املمكن احلصول عليها يف األسواق أي 
السرعة وضمان التنفيذ، أما من أهم : ومن أهم مزااي هذا النوع من األوامر عليه يف حالة البيع، وأبسرع وقت ممكن

 ول السعر السائد يفاملستثمر ال ميكنه معرفة السعر الذي سينفذ األمر إال عند إخطاره به، كما عليه قب عيوبه فهو أن
املستثمر، وذلك  السوق، غري أنه يف األسواق اليت تتمتع ابلكفاءة العالية، قد ال يكون لتلك العيوب وزن كبري لدى

كانت هذه القاعدة ليست عامة،   ما تكون حمدودة، وإن ت السعرية من حلظة إىل أخرى عادةعلى أساس أن التغريا
تتميز بسرعة التقلب كثريا، ذلك ما يلحق  النشطة أو اليت يف حالة األسهم غري فالتغريات السعرية قد تكون كبرية

 األوامر.ن مر الذي يستخدم مثل هذا النوع مخسائر ابملستث
ورغباته  يتدخل يف السوق املالية العديد من املتعاملني، كل على حسب حاجاته :طبيعة املتدخلون يف السوق املالية .4

  :تصني  املتدخلني يف السوق املالية إىل ما يليووظائفه الرئيسية، وميكن 
مسامهة  وهي صناديق تنشئها البنوك أو شركات التأمني أو الشركات املسامهة، وتديرها شركات: صناديق االستثمار .أ

واملؤسسات  مستقلة ذات خربة وكفاءة يف إدارة صناديق االستثمار، ويكون اهلدف هو جتميع األموال من األفراد
التنويع  استثمار، واستخدام حصيلة تلك األموال يف استثمارات يف األوراق املالية، ومبا حیقق واثئقدار مقابل إص

يكون فيها  ئق. وتنقسم صناديق االستثمار إىل صناديق استثمار مفتوحة وهي اليتاثالك ء والعائد املناسب حلملة الو 
 االستثمار وقت وبسهولة نسبية مما يفرض على مديرللمستثمرين حرية اخلروج والدخول من وإىل الصندوق يف أي 

تتميز بثبات  االحتفاظ بسيولة كافية ملواجهة طلبات االسرتداد، والنوع اآلخر هو صناديق االستثمار املغلقة وهي اليت
 يف السوق وهي ذات فائدة كبرية ،ة نقدية ملواجهة طلبات االسرتدادأموال الصندوق وعدم احلاجة إىل توفري سيول

حجم كبري من  تعمل على تلبية احتياجات متعددة لعدد كبري من املستثمرين، مما يسمح هلا بتجميع هنااملالية نتيجة أل
 ؛ هتاكفاء  السوق وزايدةتساعد على حفظ توازن  فإهناإلضافة إىل هذا اباألموال واستثمارها بكل كفاءة وخربة، 

 املالية عدد كبري من الشركات واملؤسسات مبختل  أنواعهاحبيث يتدخل يف السوق  ت:الشركات واملؤسسا .ب
  :، ومن بينها نذكر ما يليهتاوأشكاهلا وطبيعة نشاطا

 حبيث تعترب هذه الشركات من األطراف الفاعلة واملؤثرة على :الشركات القابضة اخلاضعة لقطاع األعمال العام -
 كبريا  ا، حبيث جتتذب أسهم اخلصخصة عدداخصخصتهاتساع نشاط سوق األوراق املالية، وخاصة من خالل برامج 

  من املستثمرين؛
 وهي مجيع الشركات اليت تتوىل :الشركات اليت تعمل يف جمال الوساطة املالية بنی املتعاملنی يف األسواق املالية -

    :تسوية الصفقات بني املتعاملني يف السوق املالية وميكن تقسيمها إىل نوعني
 والسمسار هو شخص ذو دراية وعلم وكفاءة يف شؤون األوراق املالية، ويقوم بعقد عمليات ة:شركات السمسر  

 بيع وشراء األوراق املالية من خالل بورصة األوراق املالية، ويف املواعيد الرمسية املقدرة هلا، وحلساب العمالء مقابل
  ؛عمولة حمددة من كل من البائع واملشرتي
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 بواسطة شركات هبا وهي شركات تقوم بتنظيم استالم وتسليم األوراق املالية املتعامل :شركات املقاصة والتسوية 
 السمسرة وتسوية األوضاع املالية الناجتة عن عمليات التداول اليت تتم بواسطة تلك الشركات وعمل املقاصة املرتتبة

  .عليها وفقا لنظام وترتيبات السوق املالية
عن  وهي شركات تقوم بتكوين حمافظ متنوعة من األوراق املالية نيابة: راق املاليةشركات تكوين وإدارة حمافظ األو  -

 مبا يتناسب مع ظروف السوق، ويتم ذلك إما بناءا على أمر مباشر من انهتاوتغيري مكو  إبدارهتا املستثمرين، وتقوم
 للقيام بذلك، وهي ختتل  عنالعميل بعد تقدمي النصح واملشورة له، أو عن طريق قيام العميل بتفويض الشركة 

  متسك لكل عميل حمفظة مستقلة به؛هنا صناديق االستثمار يف كو 
املالية إما  ستثمار جزء من أمواهلا يف األوراقاحبيث تقوم الشركات واملؤسسات املالية  :الشركات واملؤسسات املالية -

  ستثمارات حمفظية طويلة األجل؛ام بغرض استثمار أمواهلا الفائضة يف أوراق مالية لفرتة قصرية، أو تقو 
السوق  وهي خمتل  الشركات العاملة يف :اخلاص حلساهباالشركات اليت متارس نشاط التعامل يف األوراق املالية  -

اليت  الشركات أتسيس�إلضافة إىل املشاركة يف اباملالية واليت متارس نشاط ترويج وتغطية االكتتاب يف األوراق املالية، 
  .الشركات القائمة رأس مال أو زايدةمالية تصدر أوراقا 

 م حنو احلصول على املعلومات أوالوميثلون كبار املستثمرين الذين يقومون بتوجيه جهوده :املستثمرون األفراد .ت
 علىم االستثمارية عادة مبنية هتورصد حتركات السوق، ويتم ذلك عن طريق مصادر خمتلفة، لذلك تكون قرارا أبول

 مثل هذه اإلمكانيات للمستثمرين الصغار مما جیعلهم يتوجهون إىل وضع أمواهلم لدى أسس سليمة، بينما ال تتوافر
 .مؤسسات أخرى تنوب عنهم يف السوق املالية

  :وميكن تلخيص هذه الشروط يف النقاط التالية: شروط الدخول إىل البورصة .5
من األموال أي شركة  الدخول إىل البورصة أن يكون شكلها القانوينيشرتط يف الشركة أو املؤسسة اليت ترغب يف  -

  مسامهة أو شركة التوصية ابألسهم؛
هذه طرح ، حيث %25و %20 احملتملني بنسبة ترتواح مابني  املسامهني مهورجلأن يفتح رأس املال االجتماعي   -

 يقابلها من أسهم؛النسبة من رأس املال يف سوق األوراق املالية وذلك إبصدار ما 
  ؛أن يكون قد مر على أتسيسها ونشاطها أكثر من ثالثة سنوات -
توزيع األرابح  أن تكون قد حققت األرابح خالل السنتني األخريتني عند طلب اإلدراج يف سوق األوراق املالية مع  -

  ؛خالهلما
 القانون جیب أن حیتوي علىتكوين مل  الدخول وإيداعه لدى اجلهات املختصة، مع اإلشارة إىل أن املل   -

 ؛سوق األوراق املالية األساسي للشركة، وتقدمي نشاط املؤسسة وآفاقها املستقبلية، مع اإلشارة إىل كيفية الدخول إىل
 .حمافظ احلساابت تقدمي القوائم املالية اخلتامية كجدول حساابت النتائج، امليزانية اخلتامية، مصادق عليها من طرف -
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 متثل عصب احلياة هلذه هنامتثل األوراق املالية السلعة اليت يتمحور حوهلا نشاط سوق األوراق املالية، ومن مث فإ
       السوق، وتعد الورقة املالية صكا يعطي كامل احلق يف احلصول على جزء من العائد أو احلق يف امتالك أصل معني 

 .احلقني معا، بعبارة أخرى متثل األوراق املالية إما مستند ملكية أو دين يبني مبوجبه حقوق ومطالب املستثمر أو
اف األدوات املالية املتداولة يف سوق األوراق املالية، ويندرج تشكل األسهم أحد أصن(: أدوات امللكية )األسهم .1

 زااي.وتتميز األسهم بعدة خصائص وم ضمن هذا الصنف عدة أنواع،
 عبارة عن صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول يف بورصة األوراق املالية بطرق أبنه�يعرف السهم : تعريف األسهم .أ

 الشركة اليت يساهم يف إحدى شركات األموال، وميثل حصة الشريك يفجتارية حيث ميثل مشاركة يف رأس مال 
 يتكون من جمموع احلصص سواء كانت احلصة نقدية أو عينية. والذي رأمساهلا

  للسهم قيم خمتلفة، من بينها نذكر: قيم السهم: .ب
 القيم مرة، ومن جمموعا السهم ألول هب الشركة، صدرعند أتسيس وهي القيمة اليت حتدد للسهم : االمسيةلقيمة ا -

  جلميع األسهم يتكون رأس مال الشركة؛ االمسية
هلا                 مساوية أو االمسيةوهي قيمة السهم يف سوق األوراق املالية، قد تكون أكثر من القيمة : القيمة السوقية -

 هبا السهم؛ يف سوق األوراق املالية، فهي القيمة اليت يباع تكون أقل منها وذلك حسب العرض والطلب عليه أو
الشركة  وهي مقدار ما خيص السهم يف صايف األصول، ويقصد بصايف األصول ممتلكات القيمة احلقيقية للسهم: -

 املختلفة، فهذه القيمة متثل نصيب السهم يف ممتلكات الشركة.
  :خمتلفة على أسس متنوعة كما يليميكن تقسيم األسهم إىل أنواع : أنواع األسهم .ت
  :تقسم األسهم حسب شكل إصدارها إىل ثالثة أنواع كما يلي: تقسيم األسهم على أساس شكل اإلصدار -

أنه  هذا الشكل من أشكال اإلصدار اايعندما يصدر بشهادة ال حتمل اسم صاحبها، ومن أهم مز : سهم حلامله 
أهم  األوراق املالية، إذ تكتسب ملكية هذا السهم مبجرد استالمه، لكن منيتيح مرونة كبرية لتداول السهم يف سوق 

 إصدار ا متنع معظم قوانني الشركاتعيوبه األخطار الكبرية اليت يتعرض هلا صاحب السهم كالسرقة، الضياع... لذ
  مثل هذا النوع من األسهم؛

 مسه يف سجالتاسم صاحبه مثبتا يف الشهادة ويسجل أيضا اويصدر هذا النوع من األسهم : االمسيالسهم  
  الشركة، وعليه يتطلب انتقال ملكية السهم القيد يف سجل املسامهني للشركة املصدرة؛

 ويتداول بطريقة التظهري، حيث يقوم البائع بكتابة (ألمر)وهو السهم الذي يكتب عليه عبارة : السهم اإلذين 
  .على ظهر شهادة السهم للداللة على انتقال ملكيته للمشرتي (األمر)عبارة 

يدفعها  تنقسم األسهم من حيث طبيعة احلصة اليتم: طبيعة احلصة اليت يدفعها املساه تقسيم األسهم على أساس -
  :املساهم إىل

  هو السهم الذي ميثل حصة نقدية يف رأس مال الشركة، إذ يدفع قيمته نقدا؛ :األسهم النقدية 
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براءة  ت،انمتنح هذه األسهم للمسامهني مقابل حصص عينية، كاملسامهة على شكل عقار خمزو  :األسهم العينية 
  ؛ ...اخرتاع

   .يكتتب فيها املساهم مقابل مبلغ من املال وحصص عينية معا :األسهم املختلطة 
صاحبها إىل  اهب تقسم األسهم حسب احلقوق اليت يتمتع ا:أساس احلقوق اليت متنحها حلامله تقسيم األسهم على -

  :ما يلي
خالل  ح الشركةابهي األسهم اليت ال متنح حلاملها أية ميزة خاصة عن سواه من املسامهني يف أر : األسهم العادية 

 سوقية، يمةوقيمة دفرتية وق امسيةوميثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة ، ا، أو يف أصوهلا عند تصفيتهاهتحيا
القيمة  القيمة املدونة على قسيمة السهم وعادة ما يكون منصوصا عليها يف عقد التأسيس، أما االمسيةومتثل القيمة 

 حابالدفرتية فتتمثل يف قيمة حقوق امللكية اليت ال تتضمن األسهم املمتازة، بل تتضمن فقط االحتياطات واألر 
 االمسية للسهم مقسومة على عدد األسهم العادية املصدرة، وأخريا تتمثل احملتجزة وعالوة اإلصدار فضال عن القيمة

 ا السهم يف سوق رأس املال، وقد تكون هذه القيمة أكرب أو أقل من القيمةهب  القيمة السوقية يف القيمة اليت يباع
 ق يف نقل ملكيته،ويتمتع حامل السهم العادي )حلق يف املشاركة يف اختاذ القرار داخل الشركة واحلة. الدفرتي

 حا وقرر جملس اإلدارة توزيعابح املوزعة للشركة إذا حققت أر ابتج عن األر انإلضافة إىل حصوله على عائد سنوي اب
 ح الرأمسالية الناجتة عن تغري القيمة السوقية للسهم. وتصنف األسهم العادية يف األسواق العاملية يفابجزء منها، واألر 

  :ضوء طبيعتها إىل ما يلي
 وهي األسهم اخلاصة بشركات قوية ومعروفة، مت تقييمها من قبل شركات مالية متخصصة: األسهم املتميزة 

 وتتميز هذه األسهم، AAAحللت وقيمت مؤشرات هذه الشركات املالية يف دورات معينة وأخذت التصنيف 
  ؛(العادةأسعارها مرتفعة يف )بسمعتها اجليدة ومركزها املايل اجليد واألمان والدخل 

 ، وغالبا ما تكون(ح مستمرة ومستقرةابتوزيعات أر )وهي األسهم اليت تعطي دخال مستقرا  :أسهم الدخل 
 ح مضمونة؛ابحا مضمونة وتوزيعات أر ابهذه األسهم لشركات ذات امتياز إنتاج سلع معينة مما جيعلها حتقق أر 

 اية السنة بشكلبدحا موزعة يف ابالسهم أر عكس أسهم الدخل، ال يتوقع املستثمر أو حامل : أسهم النمو 
دائم، لكنه يتوقع مقابل ذلك ارتفاعا كبريا يف القيمة السوقية للسهم ومبعدالت منو متزايدة. هذه األسهم تكون 

لشركات تتعامل مبنتجات ذات حمتوى تكنولوجي عايل، وجتري دراسات مستمرة لتطوير إنتاجها أو للوصول  عادة
 قيمة أسهمها يف السوق مثل شركات األدوية وأجهزة زايدةا هنح عالية من شأابة لتحقيق أر اكتشافات جديد إىل

       بة عند عدم الوصول للتطوير املناسفإن هذه األسهم ذات خماطر عالية خاص �اياحلاسوب، ومقابل هذه املزا
 إىل اخنفاض سعر السهم؛االكتشاف، أو توصل املنافسني هلذا التطوير أو االكتشاف، مما يؤدي  فشلأو 
 وهي األسهم اليت تكون أسعارها معرضة لتحركات شديدة وسريعة وهو ما يبحث عنه :أسهم املضاربة 

 التذبذب يف أسعار األسهم لشركات املضاربون، رغبة منهم يف احلصول على عائد مايل يف األجل القصري جراء
  التأسيس ومعرضة الحتماالت النجاح والفشل؛ حديثة
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 لدورات االقتصادية، وتعود هذه األسهم للشركات اليت تنتج سلعاابهي األسهم اليت تتأثر : أسهم مومسية 
  ا تتأثر حباالت الكساد؛هن، كما أ(رواج)ا بتحسن االقتصاد وانتعاشه هتمومسية، ويرتبط الطلب على منتجا

 االقتصادية، وتكون أسهم لشركات تنتج سلعالدورات ابوهي عكس األسهم املومسية ال تتأثر  :أسهم دفاعية 
 لدورات االقتصادية سواء يف حاالت الرواج أو يف حاالت الكساد. فالطلب عليها يكوناأساسية ال يتأثر إنتاجها 

  قمح أو املياه؛حلد ما كإنتاج ال اثبتا
 حجم األصول لصغر، كذلكابيتسم رأس املال وحقوق امللكية هلذه الشركات  :أسهم الشركات الصغرية 

  .لصغر وعليه فهي صغرية برأس ماهلاابوعدد العاملني أيضا يتسم 
 ا تشبه السندات يف حصوهلاهنهي أداة مالية وسيطة بني األسهم العادية والسندات حيث أو ة:األسهم املمتاز  

 وكذلك يف عدم ا متثل شكال للملكية يف الشركةهنعلى عائد حمدد يسمى التوزيعات، وتشبه األسهم العادية يف أ
 ح، ولكنها ال تضيع على حامل السهم املمتاز حيث حيصل عليها يفابلتوزيعات إذا مل تتحقق األر ااملطالبة القانونية 

 سهم العادية إال بعد إعطاء محلةح على محلة األابالسنوات القادمة إذ أن الشركة املسامهة ال تستطيع توزيع أر 
 .حهم املستحقةاباملمتازة أر  األسهم

   :العناصر املوالية من خالل ما سبق ذكره ميكن استخراج الفرق بني األسهم العادية واألسهم املمتازة يف
 ؛يتمتع محلة األسهم املمتازة حبق األولوية على محلة األسهم العادية فيما يتعلق ابحلصول على األرابح 
  ؛ليس حلامل السهم املمتاز احلق يف التصويت 
  ؛اثبت وال يتأثر مبستوى وضع الشركة عائد السهم املمتاز 
  ؛حلامل السهم املمتاز احلق يف حتويل سهمه إىل سهم عادي  
 ؛لإلدارة احلق يف شراء األسهم املمتازة من أصحاهبا خاصة عندما يتعلق األمر ابخنفاض أسعار الفائدة كثريا 
 ؛االمسية تساوي قيمته الدفرتية ال نصيب للسهم املمتاز يف األرابح احملتجزة للشركة، لذلك فإن قيمته  
 .احلق يف احلصول على األموال الناجتة عن تصفية أعمال الشركة يف حالة التصفية حلملة األسهم املمتازة 

ا واملؤسسات االقتصادية جلمع األموال هتتعترب السندات أداة متويل تلجأ إليها الدولة وهيئا: )السندات)أدوات الدين  .2
 لتمويل مشاريعها.

 القيمة) بدفع مبلغ معني من املال (املصدر )يعرف السند على أنه وعد مكتوب من قبل املقرتض :تعريف السندات .أ
 فالسند ورقة بتاريخ حمدد ، االمسيةريخ االستحقاق، مع دفع الفائدة املستحقة على القيمة اتإىل حامله عند  (االمسية
 على فائدة سنوية طوال مدة القرض،متثل قرضا طويل األجل أو متوسط األجل وحلامله احلق يف احلصول  مالية

 .بتةاث تكون نسبة الفائدة وعادة ما
املعايري  ختتلف تقسيمات السندات على حسب املعيار املستخدم للتقسيم، إذ يوجد العديد من :أنواع السندات .ب

   :وفقا ملا يليواألسس وميكن أن نلخص بعضا منها 
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 وال سندات قصرية األجل ال يتجاوز أجل استحقاقها عاما واحدا، سندات متوسطة األجل يزيد أجلها عن عام -
 يتجاوز سبعة أعوام، سندات طويلة األجل استحقاقها يزيد عن سبعة أعوام؛

  صول تسمى سندات الرهن؛�مضمونة  سندات غري مضمونة وهناك سندات  -
إال إذا  على الفوائد بغض النظر عن أداء الشركة، وهناك سندات دخل ال حتصل على الفوائدسندات عادية حتصل  -

  بلغ دخل الشركة مستوى معني؛
 ريخاتسندات غري قابلة لالستدعاء وهناك سندات قابلة لالستدعاء، حيث حيق للشركة اسرتداد السندات قبل   -

  استحقاقها وإعطاء املستثمرين أمواهلم؛
 السند بعد قابلة للتحويل إىل أسهم عادية وسندات قابلة للتحويل إىل أسهم عادية مبعىن أنه حيق حلاملسندات غري  -

  مدة حمددة أن حيول السند إىل سهم عادي بسعر حتويل حمدد مسبقا؛
فوائد،  سندات يتم سدادها على أقساط دورية حيث يشتمل كل قسط على جزء من أصل قيمة السند واجلزء اآلخر  -

  .دات يتم ردها مرة واحدةوسن
 : كما ميكن تصنيف السندات من حيث اجلهة املصدرة هلا إىل

طبقا  تصدر هذه السندات من قبل شركات املسامهة العاملة يف مجيع القطاعات االقتصادية: سندات الشركات -
تلف خت هذه اإلصداراتلتشريعات وتعليمات تنظم مبوجب قانون الشركات يف البلد املعين، وهناك أنواع خمتلفة من 

  :ختالف شروط كل إصدار، ومن ذلك نذكر ما يلياب
معدات  ملوجودات املرهونة هلا، وتعد السندات املرهونة بعقار أوااليت توفر حلملة السندات : السندات املضمونة 

  ومكائن من أهم صورها، وتسمى بسندات الرهن؛
 بقدرة اجلهة املصدرة على دفع الفائدة وأصل املبلغ، أيحلملة السندات تنحصر نتها وضما :السندات العادية 

 إحدى صور هذه السندات، حيث يرتبطيعد املركز االئتماين حمور ضمان هذه السندات، ومتثل سندات الدخل 
  ح اليت تغطي الفائدة الواجب دفعها؛ابالفائدة بقدرة الشركة على حتقيق األر  دفع
 هذه التسمية مشتقة من األسبقية القانونية حلملتها مبوجودات الشركة: ةسندات الدرجة األوىل والدرجة الثاني 

  عند التصفية، وعادة تكون سندات الدرجة األوىل ذات فائدة أقل من الدرجة الثانية؛
اإلصدارات  ح اجلهة املصدرة هلا جبانب الفائدة، ومثل هذهربوتعطي احلق حلملتها يف املشاركة : سندات املشاركة 

  الشركات ذات املراكز االئتمانية الضعيفة؛ جندها يف
 لقيمةاوهي سندات قابلة للتداول وميكن ألي شخص أن حيمله ويبيعه أو املطالبة بفوائده و  :سندات حلاملها 

 ا لذا تستحق عائدا أعلى؛هنلكنها ذات خماطر عالية خاصة عند فقدا ،، وميكن رهنه شبه نقدياالمسية
فيه  يتصرف مسه السند أناحبيث ال يستطيع أي شخص من غري املالك املسجل  :مساء مالكيها�سندات مسجلة  

كذلك   ا لذا تستحق عائدا أقل،هن، وهي أقل خطورة عند فقدااالمسيةلقيمة الفوائض أو ابلبيع أو املطالبة اسواء 
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عنها  قد يكون مسؤوالملالكني واليت ابفباإلضافة للمخاطر القليلة، فهي تتحمل تكاليف تسجيل املعلومات املتعلقة 
  قسم كامل يف املنشأة؛

 للسند يتم إصدار هذه السندات بشرط إعطاء خيار للمستثمر بني حتويلهة: للتحويل ألسهم عاديسندات قابلة  
                والفوائد، وذلك يف حاالت توقع املنشأة مرورها بظروف كساد االمسيةحتصيله للقيمة  إىل سهم عادي أو

  لفوائد؛ابتة متمثلة اث  سيئة رغبة منها يف عدم حتمل أعباءحاالت  أو
 بت متذبذب بدرجة حمدودة ومرتبط حبالةاث وهي سندات بسعر فائدة غري :السندات ذات الفائدة املعومة 

  الرتفاع أو االخنفاض تبعا للحالة االقتصادية؛ابالتضخم ومعدالته وإمكانية تغريه 
  ؛االمسيةوهي السندات اليت تباع خبصم عن القيمة  :سندات مبعدل كوبون صفري 
فشل   ا خاضعة الحتماالتهنوهي السندات الغري املصنفة، وهي عادة ما جتتذب املضاربني كو : السندات الرديئة 

  .كما هي خاضعة الحتماالت جناح
املالية  املناسبة للمؤسساتتعترب هذه السندات من األوراق املالية ذات الدرجة االستثمارية : السندات احلكومية -

 العالية، لذا غ والفائدة، والقابلية التسويقيةواملصرفية، نظرا ملا تتمتع به من درجات عالية من الضمان ألصل املبل
 ألوراق املالية اخلالية املخاطرة، ويعزى سبب ذلك إىل قدرة احلكومة على حتصيل اإليرادات وإصدارايطلق عليها 

 .ا من اإلصدارات السابقةهتتستخدم لتسديد التزاماسندات إضافية 
 تشبه األسهم السندات يف بعض اخلصائص، فكالمها قابلتان للتداول والتعامل، :الفرق بني األسهم والسندات .ت

 تتأثر أسعارمها يف السوق بقوى العرض والطلب واملركز املايل للشركة، غري قابلتان للتجزئة، لكن رغم هذا هناك العديد
 الفروق بينهما، وميكن أن نلخص أهم هذه الفروقات وفقا للجدول التايل: من

 الفرق بني األسهم والسندات: 01اجلدول رقم 
 السند سهمال

 دين على الشركة ؛جزء من رأس مال الشركة
 حامل السند دائن بقيمة السند ؛حامل السهم شريك يف الشركة بقدر مسامهته

 ةخلسار اببت وال يتأثر اث عائد السند ة؛وقد يكون خسار ربح السهم متغري حسب النشاط 
 القانوين حامل السند ليس له احلق يف اإلدارة إال يف حالتني تغيري الشكل ؛حامل السهم له حق الرقابة وإدارة الشركة عن طريق اجلمعية العامة

 للشركة، أو إدماج الشركة يف أخرى
يشرتط وال  البورصة أو عند التصفية،حامل السهم ال يسرتد ماله إال )لبيع يف 

 ؛ دة أو النقصاناي�أن يكون ما دفعه هو ما يسرتد وهو قابل للز
 لكامل؛اب حامل السند يسرتد رأمساله يف املوعد احملدد الستحقاق السداد

تسديد  عند اخلسارة وتصفية الشركة يكون نصيب حامل السهم الباقي بعد
 ؛الديون كاملة

وقوع اخلسارة  له األولوية يف احلصول على مستحقاته عندحامل السند يكون 
 ؛أو يف حالة التصفية

 للضريبة؛ النفقات ال ختضع الفوائد على السندات تعترب من ؛ح خيضع للضريبةابعائد األسهم يعترب توزيعا لألر 
 للمسامهني حق اإلطالع واحلصول على املعلومات اخلاصة مبا يتعلق بسريورة

 .الشركةالعمل يف 
 محلة السندات ليس هلم حق اإلطالع أو حضور اجتماعات اجلمعية العامة أو

 .تاناحلصول على التقارير والبيا
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املخاطر  دة درجة�ايا بسبب ز هب للتعامل هي أدوات مالية استحدثتاألدوات املالية املشتقة  :األدوات املالية املشتقة .3
ايدة إمكانيات الرتبح وبطرق عديدة. وهي عبارة عن أصول �املالية، ابإلضافة إىل زالستثمارات ابالتأكد املتعلقة  وعدم
ولذلك يطلق  و أوراقا مالية أو تدفقات مالية،تشتق قيمها من األصول حمل التعاقد واليت ميكن أن تكون سلعا أ مالية
 .مصطلح املشتقات املالية عليها

 ا نوع من العقود املالية اليت تشتق قيمتها من قيمةهنة املشتقة على أتعرف األدوات املالي: تعريف املشتقات املالية .أ
 أبداة مالية معينة أو مؤشر أو سلعة واليت من خالهلا�ساسي، هي أدوات مالية ترتبط أصل آخر يطلق عليه األصل األ

ميكن شراء أو بيع املخاطر املالية يف سوق األوراق املالية، أما قيمة األداة املشتقة فإهنا تتوقف على سعر األصل        
أو املؤشر حمل التعاقد، وعلى خالف أدوات الدين فليس هناك ما يتم دفعه مقدما ليتم اسرتداده وليس هناك عائد 

الية لعدد من األغراض وتشمل إدارة املخاطر، التحوط ضد مستحق على االستثمار، وتستخدم املشتقات امل
 املخاطر،

   :يتضمن العقد يف املشتقات املالية، البياانت التالية املراجحة بني األسواق واملضاربة.
 سعر معني للتنفيذ يف املستقبل؛  -
   الكمية اليت يطبق عليها السعر؛ -
  الزمن الذي يسري فيه العقد؛ -
 والذي قد يكون: سعر فائدة حمدد، سعر ورقة مالية، سعر سلعة، أو سعر صرف أجنيب...اخل.الشيء حمل العقد   -
 هناك العديد من أنواع املشتقات املالية، من بينها نذكر:  :أنواع املشتقات .ب
عقود اخليار متثل ورقة مالية ذات مسة خاصة، يعطي هذا العقد حلامله احلق يف شراء أو بيع ورقة مالية  عقود اخليار: -

 األورويب بسعر متفق عليهخالل فرتة حمددة، ويطلق عليه االختيار األمريكي، أو يف اتريخ حمدد ويسمى االختيار 
 مقدما.

 هي:قبل املرور إىل أنواع عقود االختيار جيب توضيح بعض العناصر : يارأنواع عقود اخل 
مكافأة  مشرتي حق: هو الذي يقوم بشراء حق االختيار، ويكون له احلق يف تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد مقابل 

  ؛يدفعها حملرر االختيار
ذلك من  يتحصل عليها مقابلحمرر االختيار: هو الشخص الذي حيرر عقد االختيار أو مشرتيه مقابل مكافأة   

 ؛مشرتي االختيار
  ؛سعر التنفيذ: هو سعر الورقة وقت إبرام العقد 
 ؛سعر السوقي: هو سعر الورقة عند انتهاء االتفاق 
 ؛اتريخ التنفيذ: إبرام العقد  
  ؛اتريخ االنتهاء: هو التاريخ الذي يقوم فيه املشرتي االختيار بتنفيذه 
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تنفيذ أو عدم  دفعه مشرتي احلق للمحرر مقابل أن يكون للمشرتي االختيار احلق يفاملكافأة: هي املقدار الذي ي 
  .تنفيذ االتفاق

   :هناك نوعان من اخلياراتخليار: فيما يلي خمتلف أنواع عقود او 
يف شراء األصل  يعطي لصاحبه احلق يف الشراء، وليس االلتزام ابلشراء، إذ يكون لصاحب اخليار احلق :خيار النداء 

 حب اخليار غري ملزم ابلشراء وفقاصا إن بسعر حمدد متفق عليه، وابلتايل إذا اخنفض سعر األصل عن السعر احملدد،
ابلسعر املنخفض يف هذه احلالة، وعلى العكس إذا ارتفع  إذ ميكنه الشراء من السوق ،للسعر احملدد السابق االتفاق عليه

 ؛شرتي األصل ابلسعر املنخفض السابق االتفاق عليهأن ي نه يكون لصاحب اخليار احلقإسعر األصل ف
سعر األصل عن  ويعطي هذا اخليار احلق يف بيع األصل بسعر معني دون االلتزام بذلك، فإذا ارتفع :خيار الطرح 

املتفق عليه، واللجوء إىل السوق  السعر املتفق عليه يكون من حق صاحب اخليار عدم االلتزام ابلبيع وفقا هلذا السعر
أمام  ن يتوفر ملتزمأويتضح مما سبق أنه يلزم يف حالة شراء شخص ما إحدى اخليارات ضرورة  .للبيع ابلسعر األعلى

األخري امللتزم أمام صاحب  صاحب اخليار، أي يلتزم توفر طرفني أحدمها مشرتي اخليار واآلخر ابئع اخليار، ويسمى هذا
 اخليار بكاتب اخليار.

للفرد أن يقوم إبهناء  اخليار بعملية الفتح، وتسمى عملية إهناء اخليار بعملية اإلقفال، وهنا ميكنوتسمى عملية إنشاء 
  :اخليار، وإقفال العملية أبحد الطرق الثالثة اآلتية

 ؛الطريقة األوىل: بيع اخليار إىل شخص آخر عن طريق دخول السوق بعملية عكسية 
 تلقائيا إذا ما فقد قيمته، كأن يكون سعر السهم يف السوق أقل من الطريقة الثانية: ترك اخليار إىل أن ينتهي 

 السعر املتفق عليه يف خيار النداء، أو يكون سعر السهم يف السوق أعلى من السعر املتفق عليه يف خيار الطرح؛
كتب الطريقة الثالثة: أن يستفيد صاحب احلق من اخليار يف ميعاد استحقاقه، وحيصل الطرف امللتزم الذي    

اخليار على مقابل من املال يسمى بعالوة اخليار، وحيصل على هذه العالوة مبجرد توقيع االلتزام، وذلك بغض 
 النظر عما قد حيدث هلذا اخليار يف املستقبل.

استالم سلعة أو  ويعرف العقد املستقبلي أيضا على أنه عقد يلزم الطرفني املتعاقدين على تسليم أو :العقود املستقبلية -
اخليارات، يعد العقد املستقبلي  عملة أجنبية أو ورقة مالية، بسعر متفق عليه يف اتريخ حمدد، وكما هو احلال يف عقود

يف كل من أغراض املضاربة والتحوط، حيث  مبثابة ورقة مالية قابلة للتداول، وتتمتع بسيولة عالية، ولذا يتم استخدامها
السائد يف السوق، ويف هذه احلالة سيلزم املشرتي اجلديد  أي وقت ابلسعر ميكن للمستثمر بسهولة أن يبيع العقد يف

   :ويقتضي التعاقد يف العقود املستقبلية جمموعة من الشروط هي. مبضمون العقد بطبيعة احلال
العقد الواحد  وحدة التعامل: وهي الكمية والوحدة اليت مبوجبها يتم إبرام العقد، ففي جملس شيكاغو يتضمن مثال 

بوشل )البوشل هو مقياس من مقاييس السعة والبوشل األمريكي املعياري يساوي  500للتعامل يف القمح 
يف الوالايت املتحدة األمريكية العقد على  (كلغ  27.2و 21.8عموما بني يرتاوح بوصة مكعبة أي ما 215.42
 :شروط التسليم دوالر للعقد على سندات اخلزانة 100000مليون دوالر يف مقابل 1اخلزانة تبلغ قيمته  األذوانت
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ينبغي أن يتم فيه التسليم  وتتضمن األشهر اليت يتم فيها التعامل على العقد، والفرتة الزمنية خالل الشهر الذي
واجلودة ووسيلة التسليم اليت يتم مبوجبها  واملواصفات الواجب توافرها ابلسلعة موضوع التعامل من حيث النوعية

  ؛تسليم األصل
حدا أدىن  حدوث تقلبات األسعار: تعمل أسواق العقود املستقبلية بنظام حدوث التقلبات السعرية، حيث تفرض  

أبعلى سعر وصل إليه  وحدا أقصى، وذلك حسب العقد حمل التعاقد وذلك كل يوم، ويف اليوم املوايل يتم التعامل
نظام احلدود وهي العقود على مؤشرات  حد من العقود ال يطبق عليهالعقد يف اليوم املعين، ويستثىن من ذلك نوع وا

  ؛ السوق
مبدئي يودعه  نظام اهلوامش: نظرا ملا ترتب عليه التعاقدات من خماطر عدم القدرة على الوفاء، يفرض هامش  

              انةصورة أدوات اخلز  أطراف التعاقد لدى بيت السمسرة الذي يتعاملون معه، ويكون يف صورة نقدية، ويف
  ؛سندات حكومية...اخل أو
تغري يف سعر  التسوية السعرية اليومية: تتميز العقود املستقبلية إبجراء تسوية يومية ملراكز أطراف التعاقد مع كل  

يتحدد على أساس  العقد اجلديد، بل أن بيت التسوية نفسه يقوم إبحالل العقد بعقد جديد، وسعر العقد اجلديد
 .يف صحف املال عن العقود املماثلةالتسوية والذي ينشر 

 من بني العقود املستقبلية نذكر ما يلي:  :أنواع العقود املستقبلية 
العقود  هي العقود اليت تتم بني مشرتي العقد وابئع العقد، أغلب هذه :عقود مستقبلية على أسعار الفائدة 

التسليم الفعلي  االستحقاق بصفة عكسية عن اليت مت عنها االتفاق يف البداية، وال يتميتم إحالهلا قبل اتريخ 
  ؛ لألصول املقرتضة

املفرتض يف اتريخ  هذه العقود عبارة عن تسليم املؤشر: العقود املستقبلية اليت تنصب على مؤشرات السوق 
رتي تساوي قيمة اثنية حتددها البورصة وسعر حمددين مسبقا، وتكون قيمة النقود امللزم دفعها من طرف املش

 مضروبة يف الفرق بني قيمة املؤشر على أساس سعر إقفال آخر يوم يتعامل يف العقد وسعر شراء العقد؛ 
الطرف الثاين مقدارا  هو مبثابة عقد بني الطرفني يلتزم مبقتضاه أحدمها على تسليم :عقود مستقبلية على سلع  
 .حمدد يف اتريخ حمددددا من سلعة معينة بسعر حم

هناك فروق جوهرية بني العقود املستقبلية والعقود اآلجلة، ميكن : الفرق بني العقود املستقبلية والعقود اآلجلة 
 حصرها فيما يلي:

عدم قدرة  خماطرة عدم القدرة على الوفاء: العقود اآلجلة ال توفر عنصر احلماية لطريف التعاقد ضد خماطر 
 سبل احلماية، على الوفاء ابلتزامات العقد، فالعقود اآلجلة ال تتداول يف سوق منظمة توفرالطرف اآلخر على 

 املنظمة وما تفرضه هذه السوق عكس العقود املستقبلية واليت توفر احلماية لطريف التعاقد نتيجة لتداوهلا يف السوق
  ؛على املتعاملني
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التزاماته  ملستقبلي: ميكن ألي طرف فيه التخلص منخماطرة عدم القدرة على التخلص من التزامات العقد ا 
فاالنسحاب من  مبوجب االتصال بسمسار وإبداء الرغبة يف إقفال مركزه، واألمر خيتلف متاما مع العقد اآلجل،

 آخر أيخذ فيه مركزا التعاقد يتطلب إعادة التفاوض مع الطرف اآلخر أو التفاوض مع طرف اثلث بشأن عقد
  ؛اغب يف االنسحاب ويطلق عليه خماطر تسويق العقدعكسيا من طرف الر 

والضرائب،  تكلفة املعامالت: تتمثل تكلفة املعامالت يف أي تكاليف نقدية مصاحبة للعقد كعمولة السمسرة  
العقود املستقبلية تكون أقل  هذه التكاليف تكون أقل كثريا عندما يكون للعقد سوق منظم يتداول فيه، مبا يعين أن

  ؛مقارنة مع العقود اآلجلة يف إمتام املعامالتتكلفة 
 التسوية، أما يف التسوية اليومية للعقد: يف العقود املستقبلية يتم تسوية مراكز األطراف يوميا على أساس سعر  

ملة فإن الفروق السعرية احمل اآلجلة فإن التسوية تتم مرة واحدة يف التاريخ احملدد لتنفيذ العقد، ومن مثةحالة العقود 
 .تكون كبرية نسبيا

وتتكون  ريخ الحق،اتتعاقدي على تبادل تدفقات نقدية معينة يف  اتفاقأهنا الكتاب عرفها بعض  :عقود املبادالت -
يتعهد بدوره  عمليات املبادلة من عقد بني طرفني يتعهد مبوجبه الطرف األول بدفع مبلغ حمدد إىل الطرف الثاين الذي

 .التاريخ إىل الطرف األولبدفع مبلغ حمدد يف نفس 
 :من أشهر أنواع عقود املبادالت، ما يلي

شراء  ريخ استحقاق معني، مثاتعملة معينة يف  (أو شراء)مبادلة العملة هي عبارة عن بيع  :مبادالت العمالت  
   :ريخ استحقاق آخر، حيث يقوم طرفان بعقد اتفاق بينهما يتضمن عمليتنياتنفس العملة يف  (أو بيع)
اآلين  عملة معينة مقابل عملة أخرى على أساس التسليم اآلين بسـعر الصـرف (أو بيع)عملية شراء : العملية األوىل 

  بني العملتني؛
 .ريخ الحق على أساس سعر صرف حمدد مسبقا بني العملتنياتيف  (أو شراء)عملية بيع  :العملية الثانية 

 النوع من العقود يف سوق األوراق املالية بسبب اختالف مالءةذا ل هبيتم التعام :مبادالت أسعار الفائدة  
 املقرتضني من جهة واختالف توقعات املتعاملني يف هذه األسواق من مقرتضني ومستثمرين حول اجتاهات تقلبات

 تباث أسعار الفائدة من جهة أخرى. هذه املبادالت تعتمد على التعاقد بني طرفني يلتزم أحدمها بدفع معدل فائدة
 لضرورة بتبادل هذا املبلغ بينما يتعهدامبلغ حمدد بعملة معينة، دون أن يقرتن ذلك  على (طويل أو متوسط األجل(

 .)قصري األجل)الطرف الثاين بدفع معدل فائدة متغري 
هي تلك القيم اليت جتمع بني خصائص األسهم اليت متثل حق امللكية والسندات اليت متثل حق األوراق اهلجينة:  .4

   الدائنية، ومن أهم أنواعها ما يلي:
عبارة عن شهادات متثل جزءا من رأس مال الشركة املصدرة، تعطي حلاملها احلق يف احلصول  :شهادات االستثمار .أ

 وتوجيه امةعلى عوائد مثلها مثل األسهم العادية، ويف املقابل ال تعطي له احلق يف التصويت واملشاركة يف اجلمعية الع
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 سيطرة الشركة، وتلجأ الشركة إىل مثل هذه الشهادات لتوفري مصادر متويل للمؤسسة مع احملافظة على حقسياسة 
 ا على النحو الذي كانت عليه قبل إصدار شهادات االستثمار؛هتاملسامهني القدامى على توجيهها، ومراقبة إدار 

 تعترب ديون أبدية ومبثابة أموال شبه سندات تصدر عن شركات املسامهة اخلاصة أو العامة،: سندات املسامهة .ب
 بت واآلخر متغري حسب النشاط أو النتيجة احملقة منجزء اثخاصة حيث يتحصل صاحبها على عائد يتكون من 

  ريخ استحقاق؛اتطرف الشركة املصدرة له، وال يوجد هلا 
 امسية وال امهة بدون قيمةلطرق التجارية، تصدرها شركات املساعبارة عن صكوك قابلة للتداول  :حصص التأسيس .ت

خدمات  ح الشركة مقابل ما قدموه منابا احلق يف احلصول على جزء من أر هبمتثل حصة يف رأس املال، متنح أصحا
  .سيس الشركة�أتأثناء 

املال  دة رأساي�سيس الشركة عندئذ تسمى حصص التأسيس، كما قد تصدر عند زأت�قد تصدر هذه احلصص عند 
للشركة،   ح، ومتنح هذه احلصص عادة للمؤسسني كمكافأة هلم على جهودهم واخلدمات املقدمةابفتسمى حصص األر 

 كما متنح أيضا ألصحاب براءات االخرتاع وغريها من األصول املعنوية اليت يصعب حتديد قيمتها نقدا.
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 جناح وقوة سوق األوراق املالية، فهي تعكس العدالة يف أسعار األوراق املالية مؤشراتتعترب الكفاءة من أهم 
 هبم. ح خاصةابلتحقيق أر املتداولة يف السوق، ويف ظل عدم وجودها تكون هناك فرصة لبعض املستثمرين دون غريهم 

تعرف السوق الكفأة أبهنا سوق تعكس فيها سعر األوراق املالية اليت تصدرها : تعريف كفاءة أسواق األوراق املالية .1
مؤسسات كافة املعلومات املتاحة عنها وال يوجد فاصل زمين يف احلصول على املعلومات الواردة إىل السوق وبني 

سعر الورقة املالية، وعليه ميكن تقدمي مفهوم الكفاءة السوقية على أهنا تلك األسواق  الوصول إىل نتائج حمددة بشأن
  اليت حتقق األهداف التالية:

 التخصيص األمثل للموارد؛  -
  التقييم الدقيق للمبادالت؛  -
  تقدمي خدمات أبقل تكلفة؛ -
  :هناك نوعان من الكفاءة، مهاية: فاءة االقتصادلكفاءة الكاملة والكا .2
املعلومات  ن السوق الكفء هي تلك اليت ال يوجد فيها فاصل زمين بني حتليل�أكن القول مي: الكفاءة الكاملة .أ

 فوري يف ج حمددة بشأن سعر الورقة املالية، ما يضمن حدوث تغيرياجلديدة الواردة إىل البورصة وبني الوصول إىل نتائ
زمين  لطبع يعين أنه ال يوجد فاصلاالسعر مبا يعكس ما حتمله تلك املعلومات من أنباء سارة أو غري سارة. وهذا 

 يطلق هذا املفهوم ،لن تتاح ألي منهم فرصة ال تتاح لغريهوآخر على تلك املعلومات، ومن مث بني حصول مستثمر 
    :لكفاءة الكاملة اليت تتطلب توفر الشروط التاليةاعليه 

حجمها  عدم وجود قيود على التعامل، مما يتيح للمستثمر بيع أو شراء أي كمية من األوراق املالية، مهما صغر  -
   بسهولة ويسر نسبيان؛

 تكون ن�أتوفر معلومات كاملة عن األوراق املالية املوجودة يف السوق جلميع املتعاملني، بدون تكاليف ما يسمح  -
  توقعات املتعاملني متماثلة؛

منهم كل   لتايل يقبلابوجود عدد كبري من املتعاملني حبيث ال يؤثر تصرف أي منهم على حركة األسعار يف السوق، و   -
  به؛السعر كأمر مسلم 

 .لتايل سوف يسعى كل منهم إىل تعظيم منفعته اخلاصةابلرشد االقتصادي، و امتتع املتعاملني يف السوق  -
إىل  االقتصادية للسوق يتوقع أن ميضي بعض الوقت منذ وصول املعلوماتيف ظل الكفاءة  :الكفاءة االقتصادية .ب

قد  ما على أسعار األوراق املالية املتداولة يف السوق، وهو ما يعين أن القيمة السوقية لسهم اثرهاالسوق حىت تنعكس آ
 تكلفة املعامالتتكون أعلى أو أقل من قيمته احلقيقية لبعض الوقت على األقل، غري أنه من املعتقد بسبب 

 والضرائب وغريها من تكاليف االستثمار لن يكون الفرق بني القيمتني كبريا إىل درجة أن حيقق املستثمر من ورائها
 .حا غري عادية خاصة يف املدى الطويلابأر 

 :لكي تتحقق كفاءة سوق األوراق املالية جيب أن تتوفر فيه: متطلبات كفاءة األسواق األوراق املالية .3
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املتعاملني يف  يطلق على كفاءة التسعري ابلكفاءة اخلارجية ويقصد هبا أن املعلومات اجلديدة تصل إىل :كفاءة التسعري -
املعلومات املتاحة ليس هذا فقط  مبا جيعل أسعار األسهم مرآة تعكس كافة -دون فاصل زمين كبري-السوق ابلسرعة 

 مبا يعين أن الفرصة متاحة للجميعتكاليف ابهظة،  بدوا يف سبيلهابل أن املعلومات تصل إىل املتعاملني بدون أن تك
يف ذلك السوق مبثابة مباراة أو لعبة عادلة فاجلميع هلم نفس  للحصول على تلك املعلومات هبذا يصبح التعامل

  .على أي منهم أن حيقق أرابحا غري عادية على حساب اآلخرين الفرصة لتحقيق األرابح إال أنه يصعب
  :ألسباب التالية كان حتقيق أرابحا غري عادية أمرا صعبا يف هذا السوق إال أنه أيضا غري مستحيل  وإذا
ال يرجع إىل  قد يكون املستثمر عدمي اخلربة نظر لدخوله إىل السوق دون حتليل املعلومات املتاحة، هذا السبب 

 ؛نقص كفاءة السوق بل يرجع إىل جهل وكسل املستثمر ذاته
واستخدامها  عدد حمدود من األفراد استخدام وسائلهم اخلاصة يف احلصول على معلومات قبل غريهمستطيع يقد   

هذا السبب غري صحيح  .يف حتقيق أرابح غري عادية غري أن هذا ما حيدث لعدد قليل من املستثمرين وملرات معدودة
وحيققوا  لى الدوام على تلك املعلوماتع دوما يف ظل السوق الكفؤة ال ميكن لعدد كبري من املتعاملني أن حيصلوا

تدمر  ميز يف أي جمال من جماالت احلياةامل بسببها أرابحا طائلة على حساب اآلخرين ألن أي وسيلة للكسب
   .نفسها مبجرد أن تصبح معروفة لعدد كبري من املتعاملني

الطلب  السوق على خلق التوازن بني يطلق على كفاءة التشغيل ابلكفاءة الداخلية ويقصد هبا قدرة :كفاءة التشغيل -
 صناع السوق والعرض دون أن يتحمل املتعاملون فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار واملتخصصني إىل

 على كفاءة التشغيل فرصة إىل حتقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه كما يبدو فإن كفاءة التسعري تعتمد على حد كبري
املستثمرون إلمتام الصفقة  قة املالية املعلومات الواردة، ينبغي أن تكون التكاليف اليت تكبدهافلكي تعكس قيمة الور 
 وحتليلها مهما كان حجم التأثري على بذل اجلهد للحصول على املعلومات اجلديدة يستعجلهمعند حدها األدىن مما 

املعامالت مرتفعة قد يكون  لو كانت تكلفةالذي حتدثه تلك املعلومات على السعر الذي يباع فيه الورقة وابلطبع 
 .العائد من وراء البحث عن املعلومات اجلديدة ضئيال وال يكفي لتغطية تلك التكاليف

 :يلي وتوفر اخلاصيتان السابقتان ألسواق األوراق املالية مرهون بتوافر جمموعة من الشروط أمهها ما
 واملشرتين تتوفر هلم وهذا الشرط مرهون بتوفري عدد كبري من الباعةأن تسود سوق األوراق املالية املنافسة الكاملة  

 وبتحقيق هذا الشرط لسوق .االحتكارحرية الدخول واخلروج يف العمليات السوقية وذلك حىت تقل فرص نشوء 
فر للسوق جمموعات خمتلفة وكبرية من املتعاملني، يتو  حيث بوجود واالتساعألوراق املالية ما يعرف خباصيتني العمق ا

 حلادثة يف أسعار األوراق املاليةاليت جتعل التقلبات ا االستجابة يعرف خباصية شرط املنافسة، كما تتوفر له أيضا ما
  ؛املتداولة فيه خاضعة لعوامل العرض والطلب

 بيعية لتوفرنتيجة ط أن يوفر هذا السوق خاصية سيولة أوراق املالية املتداولة فيه، وهذا الشرط هو يف حقيقة األمر  
أمام املستثمر لبيع أو شراء األوراق  الشرط السابق، وبتوافر خاصية السيولة يف سوق األوراق املالية تتحقق الفرص

أن توفر هذه اخلاصية توفر لسوق األوراق املالية  املالية ابلتكلفة املناسبة يف الوقت املناسب وابلسرعة املناسبة كما
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فيه واليت ختفض من احتماالت حدوث حركات مفاجئة وغري  األسعار السائدة ابستمراريةيعرف  ميزة هامة هي ما
  ؛تقل من فرص املضاربة غري املأمونة فيه مربرة يف أسعار األوراق املالية وابلتايل

حول السعر  فعالة توفر للمتعاملني فيه معلومات دقيقة اتصالأن يتوفر لسوق األوراق املالية وسائل وقنوات   
احلاضر واملستقبل وتتخذ هذه  وحجم عمليات التبادل اليت يتم فيه ابإلضافة إىل مؤشرات عن العرض والطلب يف

 ؛األسعار اليومية اليت تصدر عن البورصة املؤشرات صور متعددة وتقدم للمستثمر فيما يعرف بنشرة حركة
 هذه األوراق من ة املتداولة فيه وما يتم علىقدر جيعل املعلومات عن أسعار األوراق املالي: توفر عنصر الشفافية  

املعلومات ويف  ابحتكار يعرف صفقات متاحة جلميع املتعاملني فيه على قدم املساواة ويشكل حبد من عملية ما
اإلفصاح عن املعلومات يف البياانت املالية  ط اإلدراج يف السوق توفري متطلبات خاصة يفالسياق نفسه تتضمن شرو 

الشركات املدرجة فيه أيضا نشر تقارير مالية فصلية عن  للشركة اليت تتقدم بطلب اإلدراج، كما يطلب مناملنشورة 
 ؛العامنشاطها خالل 

 جمموعات توفر التقنيات احلديثة املناسبة حلركة التداول وعرض أوامر وتنفيذ الصفقات وذلك ابإلضافة إىل 
السوق ومساعدهتم على  للمتعاملني يف واالستشارة النصح متخصصة من السماسرة واخلرباء القادرين على توفري

  .تنفيذ صفقات البيع والشراء
 اماتاالستخد تعرب الكفاءة التخصيصية عن مدى القدرة على توجيه املوارد االقتصادية إىل :الكفاءة التخصيصية -

التخصيص الكفء  حتقيقإبمكاهنا    ممكن، ويرى البعض أن السوق الكفء هي اليتريثأت�البديلة مما يؤدي إىل أفضل 
حيث للمجتمع،  لنسبةاباالت األكثر تفضيال احليتم ضمان توجيه تلك املوارد إىل للموارد االقتصادية املتاحة حبيث 
  اجملاالت؛ يعكس هذا التفضيل رحبية هذه 

 سواء كانوا املشاركني فيه،لسوق، فتقاس بعدد هي الكفاءة اليت تعكس درجة املنافسة يف ا :الكفاءة اهليكلية -
 مستثمرين أو مقرتضني، والعالقة يف هذه احلالة طردية مبعىن أنه كلما زاد عدد املشاركني زادت درجة الكفاءة اهليكلية،

 دة عدد األنواع املختلفة منها يف التداول وكذلك تزايد عدد مرات تداول الورقة املالية�ايإذ أن تنويع األوراق املالية أي ز 
  ؛ واحدة يرتتب عنه رفع كفاءة السوقال

  :تتحدد الكفاءة التنظيمية للسوق من خالل العناصر التالية: الكفاءة التنظيمية -
من  إذ جيب أن حتدد القواعد التنظيمية اليت تنظم عمل السوق، حيث حتدد :توفر إطار تنظيمي واضح للسوق 

  خالهلا السلطة واملسؤولية للقائمني على إدارة شؤون السوق؛ 
 م وحتملهمهتإذ يؤدي تنظيم الوساطة والرقابة عليها إىل التحديد الواضح الختصاصا :تنظيم مهمة الوساطة 

  املسؤولية املهنية الالزمة عند عقد الصفقات؛
 للسوق التشريعات الكافية واملناسبة اليت تالئم توسعهإذ جيب أن توضع : كفاءة التشريعات وااللتزام بتطبيقها 

  اخلدمة بشكل فعال؛ يلتايل تؤدابوحجم التداول فيه و 
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 إذ جيب أن تباشر األجهزة الرقابية املختصة رقابتها املستمرة يف: الرقابة الفعالة من األجهزة الفنية املختصة 
  الوقت املناسب ألعمال السوق؛

 احملاسبة واملراجعة دورها يف التحقق من مدى ثقة وصدق املعلومات احملاسبية املعلنة؛جيب أن تلعب مهنة  
إدارة  يئة أو جلنةهب كما يشرتط أن تكون سوق األوراق املالية واملتعاملني فيه حمكومني من قبل هيئة أو جلنة تعرف 

 مهنويعاو  مكونة من أفراد ذوي خربةحمايدة، السوق، ولكي تتوفر يف هذه اللجنة صفة الفاعلية يشرتط أن تكون 
 يف أداء مهامهم جمموعات استشارية متخصصة، على أن تستمد هذه اهليئة أو اللجنة سلطتها من جمموعة من النظم

 ؛والقوانني اهلادفة إىل توفري جو من االستقرار واألمان للمستثمرين وهو ما يزيد من فعالية سوق األوراق املالية
  ؛ ديثة املناسبة حلركة التداول وعرض أوامر وتنفيذ الصفقاتتوفر التقنيات احل  

   :ومن أهم األدوات املساعدة على حتقيق مثل هذه الكفاءة ما يلي(: التقنية)الكفاءة الفنية  -
 حيقق االية ذات تنويع ممويكون ذلك على النحو الذي يسمح بتكوين حمافظ م: التنويع يف األدوات املالية 

  احملافظ عوائد مقبولة مع توزيع للمخاطرة؛ألصحاب هذه 
 ال ميكن احلديث عن كفاءة السوق إاّل إذا كانت تتصف: التأكيد على استمرارية التعامل يف القيم املتداولة 
 الصفقات يف ظرف زمين معقول وبتكاليف مقبولة، كما نلمس ضرورة وجود صناع هناءحلركية الدائمة مع إمكانية إا

  خلق سيولة لألوراق املالية؛ سوق للمسامهة يف
 إذ يؤدي هذا النظام إىل نظام موحد له أسعاره اليت يعكسها العرض :العمل بنظام املزاد املكتوب يف التداول 

 م يف حتديدxإلضافة إىل تفادي اخلضوع ملطامع الوسطاء وضغوطاابوالطلب على مجيع األوراق املالية للشركة، 
 ؛مهب خاصة أسعار

تتوقف كفاءة السوق األوراق املالية على كفاءة نظم املعلومات املالية وعلى هذا  :وأسواق األوراق املاليةاملعلومات  .4
  :جناح سوق األوراق املالية حيتاج إىل معلومات تبين على أساس العناصر اآلتية األساس فإن

يوفر قدر كايف من  ابإلفصاح العام الذييعرف  إظهار اإلعالن املايل ودوره يف ضبط حركة السوق املايل وهو ما  -
  ؛ املختلفة االستثماريف املفاضلة بني فرص  استخدامهااملعلومات ميكن 

  .توفر املعلومات املالية اليت تعكس املركز املايل للمؤسسة املعنية حلساب القيمة احلقيقة هلا  -
  .تلك املعلومات طريق عرض أو طلب عن االقتصاديةهناك طرفني تتعامل ابملعلومات وفقا ملنطق الرشادة 

  :معدي ومنتجي املعلومات: ولديهم أربعة حاالت ممكنة لعرضها :الطرف األول 
  ق؛إنتاج شيء ذو قيمة وبيعه يف السو اخلاص ابملعلومات و  االستخداممراعاة  
 ؛بيع املعلومات مباشرة للمستخدمني 
  ؛النشر اجملاين للمعلومات لتشجيع شراء سلع أخرى  
 . التضليل واخلداع يف املعلومات  

  : وهي الستخدامهامستخدمني املعلومات ولديهم أربعة حاالت ممكنة  :الطرف الثاين 
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  ؛احلصول عن املعلومات ابلطريقة املباشرة عن طريق السؤال والبحث 
  ؛شراء املعلومات من السوق مباشرة  
  ؛احلصول على املعلومات جمانيا  
  .املتاحةتقييم املعلومات   

من األمور اليت جيب إدراكها أن كفاءة األسواق األوراق املالية هي مفهوم نسيب صيغ كفاءة سوق األوراق املالية:  .5
وليس مطلق يتحدد مبدى طبيعة العالقة بني القيمة السوقية للسهم من جهة وبني املعلومات والبياانت اليت حتدد قرار 

وبعبارة أخرى أن من بني خصائص السوق الكفؤة أن تعكس األسعار  .املستثمر يف هذه األسهم من جهة أخرى
وبسرعة املعلومات اليت من شأهنا أن تؤثر على القيمة السوقية لألوراق املالية املتداولة فيه، لذا جيب التعرض إىل 

 املستوايت املختلفة للكفاءة األسواق األوراق املالية واليت ميكنها توضيحها فيما يلي:
 هذه السوق قد تتيح املعلومات إىل بعض املتعاملني وختفيها عن: الضعيفة لكفاءة سوق األوراق املالية الصيغة .أ

 تلشفافية الكاملة، أما عن املعلومات املتاحة لكافة املتعاملني فهي املعلوماابلتايل فهي ال تتمتع ابالبعض اآلخر، و 
 املاضي، هلذا ميكن القول أن املتعاملني يف هذه السوق ال ميكنهمالتارخيية اليت تعرب عن أداء السهم وأداء املؤسسة يف 

 ح غري عادية عند استغالهلم املعلومات التارخيية املتاحة للجميع. هذا يعين أن يف هذه السوق هناك بعضابحتقيق أر 
 حسابح غري عادية على اباملتعاملني دون غريهم حيصلون على بعض املعلومات السرية تسمح هلم بتحقيق أر 

 اآلخرين؛
 يف هذه السوق، تتمثل املعلومات املتاحة لكافة :لكفاءة سوق األوراق املالية (شبه القوية)الصيغة املتوسطة   .ب

 لتايلاباملتعاملني يف املعلومات التارخيية واملعلومات احلالية حيث أن هذه املعلومات تنعكس بسرعة على األسعار و 
 م على هذا النوع من املعلومات واملتمثلة يفهتغري عادية اعتمادا على حياز  حابفاملتعاملني ال ميكنهم حتقيق أر 

 املعلومات التارخيية واملعلومات احلالية اليت تكون متاحة هلم يف نفس الوقت، إال أن بعض املتعاملني ميكنهم حتقيق
 اصة الستعماهلا يف عملياتح غري عادية على حساب املتعاملني اآلخرين نظرا المتالكهم لبعض املعلومات اخلابأر 

  هبا؛ التداول اليت يقومون
 التارخيية،)نواعها الثالثة �أبيف هذه السوق تكون كافة املعلومات و :الصيغة القوية لكفاءة سوق األوراق املالية .ت

 ال ميكنلتايل ستنعكس على سعر الورقة وبسرعة عالية، حيث ابمتاحة جلميع املتعاملني يف السوق و  (احلالية، اخلاصة
 قيابح غري العادية على حساب ابي متعامل يف السوق استغالل أي معلومة تتاح له بصورة خاصة يف حتقيق األر أل

  :املتعاملني، ويتطلب ذلك حتقيق شرطني مهمني مها
 ساواة؛امل جيب أن تكون كل املعلومات التارخيية، احلالية واخلاصة متاحة جلميع املتعاملني يف توقيت واحد وعلى قدم  -
للجميع  ر املرتتبة على هذه املعلومات بسرعة عالية بواسطة السوق، وتكون نتائج هذا التحليل متاحةاثيتم حتليل اآل -

 .مما يؤدي إىل انعكاس هذه املعلومات يف سعر الورقة بصورة آنية
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رةة توور  مستبب ا يي  حب السوق من جهة وأداة التنبؤتعترب مؤشرات أسواق األوراق املالية أداة من أدوات حتليل 
 خماطر احملفظة املالية.وأداة تبدير  تعوي فكرة سريعة عن أداء احملفظة املالية واحلكم على أداء املديرين

مؤشر السوق هو قيمة رقمية تبيس التغريات احلادثة يف سوق األوراق املالية، تعريف سؤشرات أسواق األوراق املالي :  .1
إذ يتم تكوين املؤشر وحتديد قيمته يف مريلة أو فرتة البداية مث يتم مبارنة قيمته بعد ذلك عند أي نبوة زمنية، وابلتايل 

 على حترةات السوق سواءا ألعلى أو ألسفل يي  يعكس املؤشر أسعار السوق واجتاهها.ميكن التعرف 
 ومن بني االستخدامات جند: :استخداسات املؤشر يف أسواق األوراق املالي  .2
يعكس التغري الذي يورأ على مؤشرات األسعار ةافة التحرةات يف أسعار : املالي  االستثماري ستابع  أداء احملافظ  -

 املالية املنوعة تنويعا جيدا فبد يتسع االستثماريةوابلتايل يىت تعكس أداة مؤشر أسهم أداء احملافظ  املتداولةاألسهم 
 وابلتايل ميكن ليشمل ةافة األسهم املتداولة ابلبورصة ويعرب أداء املؤشر عن العائد على اخلور املتوسط ابلسوق

 رغب السوقي، وإذا ما اليت حيتفظ هبا وبني العائد االستثماراتللمستثمر الفرد أن يبارن بني العائد على حمفظة 
 اليت يتم االستثماراتتكافئ حمفظة  استثمارات املستثمر يف األداء بصورة تتفق مع أداء السوق ميكن أن يكون حمفظة

 رعلى أساس قواعات مثل مؤشر ستاندعلى أساسها يساب املؤشر وجيب مراعاة أن هناك مؤشرات يتم يساهبا 
املؤشرات   على هذ  االعتمادجيب  جونز لشرةات النبل ويف هذ  احلالة الشرةات املنافع العامة ومؤشر داو ل بورآند

 اليت تشتمل االستثمارات ةمؤشرات لكل األسهم املتداولة ابلسوق بل تعترب هذ  املؤشرات مباييس جيدة حملافظ
  ؛أسهم الشرةات املنافع العامة وشرةات النبل

ميكن التوصل إىل منط املتغريات اليت تورأ على مؤشرات قياس يرةة السوق  :حبرك  أسعار األسهم ابلبورصات التنبؤ  -
التارخيي لتلك املتغريات ابستخدام حتليل الس اسل الزمنية واملتوسوات املتحرةة وابلتايل ميكن  من خ ال التحليل

وتغريات يف  االقتصاديةك ميكن حتليل الع اقة بني املتغريات املتوقعة حلرةة السوق يف املستببل ةذل التنبؤ ابلتوورات
 األسهم ابستخدام األساليب اإليصائية مثل طريبة املربعات الصغرى وحتليل االحندار واالرتباط واليت متكن من أسعار

 ؛البرار اختاذالتنبؤ حبرةة السوق، وتفيد هذ  التحلي ات متخذ البرار االستثماري يف ترشيد عملية 
وفبا لفكرة التنويع العشوائية ميكن للمستثمر العادي أن حيبق معدل عائد على حمفظة  :احلكم على أداء املديرين  -

املدير  من أوراق مالية خمتارة عشوائيا، يعادل تبريبا معدل عائد السوق الذي يعكسه املؤشر، هذا يعين أن مكونة
لزاما عليه أن حيبق  تخدم أساليب متبدمة يف التنوع يكوناحملرتف الذي يشرف على حمفظة مؤسسة مالية والذي يس

أيخذوا يف احلسبان التباين بني  عائدا جيدا الذي يعكس عائد السوق بصفة عامة، ةذلك جيب على املديرين أن
  ؛ة وخماطر السوق اليت تنشط فيهخماطر احملفظ

الع اقة أمكن للمحللني الوقوف على طبيعة  إىل أنه إذا االقتصاديشري بعض البايثني يف  :االقتصادي التنبؤ ابحلال    -
 وبعض املتغريات اليت تورأ على املؤشرات هو ما يشار عليه عادة ابلتحليل األساسي االقتصاديةاملتغريات  بني بعض

 الذي ميكن من التنبؤ مبدما مبا سيكون عليه يال السوق قي املستببل، وهذا من شأنه اختاذ البرار السليم.



ق األوراق املالي اسو أ سؤشرات: اسة احملاضرة اخل  
 

 
34 

 سوق األوراق املالية هناك عدد منلبياس أداء بعض املؤشرات املةتخدس  يف حتليل أسواق األوراق املالي :  .3
 :املؤشرات اليت تعكس درجة توور السوق وتبدمه، من أمهها نذةر

العام  مع وجود عدد من األسهم يف ةل سوق لألوراق املالية، ولصعوبة قياس االجتا  :املؤشر العام ألسعار األسهم .أ
 األسهم لنشاط السوق ةان البد من التوصل إىل استخراج مؤشر خاص لكل سوق مايل، والذي ميثل متوسط أسعار

سوق  يوميا، إذ يتم االستناد إليه يف عمليات التداول اليومية، ولذا ي ايظ أن لكل (للشرةات املدرجة يف السوق)
هم هو عبارة عن مؤشر إيصائي يبيس األداء الكلي للسوق، وعليه فإن املؤشر العام ألسعار األس .مؤشر  اخلاص به

  ق؛معدل أسعار جمموعة من األسهم تستخدم مبياسا للحرةة العامة للسو  ويتكون من
   :يباس يجم السوق مبؤشرين أساسيني مها: حجم الةوق .ب
اب السوق مضرو  يبصد برمسلة السوق جمموع األسهم املدرجة يف (:سعدل رمسل  الةوق)سؤشر القيم  الةوقي   -

 اية املدة، ويشري أيضا إىل إمجايل قيمة األوراق املدرجة يف السوق، ويباس معدل رمسلة السوقهنتوسط أسعارها يف مب
 من خ ال قسمة البيمة السوقية لألسهم املسجلة يف السوق على الناتج احمللي اإلمجايل، ويعد هذا املؤشر مرآة تعكس

  فعت قيمة هذا املؤشر دل ذلك على ارتفاع يجم السوق؛مستوى نشاط السوق، إذ ةلما ارت
إذ  )السوق املنظمة)يشري هذا املؤشر إىل عدد الشرةات املدرجة يف سوق األوراق املالية  :سؤشر عدد الشركات -

يصايبه  دة يف عدد الشرةات التوور يف السوق املايل بصورة عامة، إال أن هذا املؤشر قد يفبد قيمته إذا مل�ايتعكس الز 
تلك  استخدام مؤشر البيمة السوقية فبد يكون عدد الشرةات املدرجة ةبريا ولكن إمجايل البيمة السوقية ألسهم

  .الشرةات صغري
 تعين سيولة السوق البدرة على شراء األوراق املالية وبيعها يف السوق الثانوي بسهولة، وهناك :سيول  الةوق .ت

  :مؤشران لبياسها، مها
مدة  يبصد حبجم التداول قيمة ما يتم تداوله من أسهم وسندات ومبختلف األسعار خ ال :سؤشر حجم التداول -

 هذا زمنية، يباس هذا املعدل من خ ال قسمة جمموع األسهم املتداولة يف السوق على الناتج احمللي اإلمجايل، ويكمل
 املؤشر مؤشر رمسلة السوق إذ يعكس هذا األخري يجم السوق فعلى الرغم من أن السوق قد تكون ةبرية إال أن

 دف احلصول على معلومات سليمة عنهب يجم التداول قد يكون صغريا، ومن مث يتعني استخدام املؤشرين معا وذلك
  :التاليةالستخراج هذا املؤشر نتبع الصيغة  . سوق األوراق املالية

 
 

الشرةات  يشري هذا املؤشر إىل النسبة املئوية لتداول أسهم شرةة معينة أو أسهم جمموعة من :سؤشر سعدل الدوران -
املتداولة  داخل قواع وايد خ ال مدة زمنية معينة، وميكن استخراج معدل الدوران من خ ال قسمة إمجايل األسهم

 :مدة زمنية،ةاآليتعلى رمسلة السوق خ ال العام أو خ ال أي 
 

 التداول = عدد األسهم املتداول  / الناتج احمللي اإلمجايلحجم 

 100× سعدل دوران الةهم = )إمجايل األسهم املتداول  )حجم التداول(/القيم  الةوقي (
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املبيدة  يبصد بدرجة ترةيز التداول، ما إذا ةان يجم التداول مرةزا يف عدد حمدد من الشرةات :سؤشر درج  الرتكيز .ث
إمجايل  الرتةيز من خ ال يساب نصيب أةرب عشر شرةات منأو موزعا على عدد ةبري منها، وميكن قياس درجة 

نسبة إىل  رأس املال السوقي وإمجايل قيمة التداول، أي حتسب ببياس الرمسلة السوقية ألةرب عشر شرةات يف السوق
 .إمجايل البيمة السوقية

اليتساب مؤشرات سوق هناك العديد من الورق واألساليب املتغريات األساسي  ملؤشرات سوق األوراق املالي :  .4
أسس  ا تبوم مجيعا على ث اثةهنات إال أايتساب وبناء هذ  املؤشر  األوراق املالية، لكن رغم هذا التفاوت يف ةيفية

 . سهم داخل العينة وطريبة يساب املؤشر هي: عينة م ائمة، حتديد األوزان النسبية لكل
املؤشر  ا جمموعة من األوراق املالية املستخدمة يف يساب ذلكأهن�تعرف العينة فيما يتعلق ببناء املؤشر  :عين  سالئم  .أ

   :وينبغي أن تكون م ائمة من ث اثة جوانب
 الباعدة العامة هي أنه ةلما ةان عدد األوراق املالية اليت يشملها املؤشر أةرب ةلما ةان املؤشر أةثر: احلجم -

  متثي ا وصدقا لواقع السوق؛
املؤشر  عينة املختارة ملختلف البواعات يف السوق، وما جتدر اإلشارة إليه أنه إذا ةانيعين مدى تغوية ال :االتةاع -

يز حت يعرب عن أسهم قواع معني مثل البواع الصناعي فيجب أن تكون ةافة الشرةات الصناعية ممثلة يف العينة دون
  لنوع معني من الشرةات الصناعية؛

 األسهم اليت يبىن عليها املؤشر، يي  ينبغي أن يكون السوقيبصد به مصدر احلصول على أسعار  :املصدر -
  .األساسية أين يتم تداول األوراق املالية

    :يوجد ث اثة طرق للرتجيح وهي :ملفردات العيني  األوزان النةبي  .ب
 م يف ظل هذا املدخل على أساس سعريتحدد الوزن النسيب للسه :الرتجيح على أساس أسعار األسهم الفردي   -

 وةانت أسعارأسهم  األسهم الفردية للمؤشر فإذا ةان هناك مؤشر معني يتكون من ث اثة السهم إىل جمموع أسعار
إىل  ون فإنه يتم حتديد الوزن النسيب للسهم ببسمة سعر سهم الفردي50ون، 70ون، 80على الرتتيب  األسهم

النسيب لألسهم الث اثة على  املولبة للمؤشر ويكون الوزنجمموع أسعار أسهم املؤشر واليت متثل يف هذ  احلالة البيمة 
 : النحو التايل على سبيل املثال

 الوزن النةيب ألسهم املؤشر  سعر الةهم )وحدة نقدي ( الةهم 
 80 ÷ 200 = 0.40 80 أ

 70 ÷ 200 = 0.35 70 ب
 50 ÷ 200 = 0.25 50 ج

 1 200 اجملموع
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 :املوجهة هلذ  الوريبة نذةر منهاهناك جمموعة من االنتبادات 
سبيل املثال  يغرب من قيمة املنشأة، فبد تتساوي البيمة اإلمجالية السوقية ألسهم شرةتني على إن سعر السهم ال 

 سهم، ويف 40.000 ، 10.000وأن عدد األسهم للشرةة األوىل والثانية على الرتتيب  ون.1000000 ولتكن
يكون  الرتجيح على أساس السعر أن ون، ويرتتب25ون 100هذ  احلالة يكون سعر السهم للشرةتني على الرتتيب 

الشرةة الثانية ويكون الوزن النسيب األعلى انجتا عن  وزن النسيب ألسهم الشرةة األوىل معادال ألربعة أضعاف الوزن
 . ؛ة للشرةتنيالبيمة االقتصادي اخنفاض عدد األسهم املصدرة رغم تساوي

  .ابإلضافة إىل أن قيمة املؤشر تتأثر بعمليات جتزئة األسهم دون أن يكون هناك تغري يبيبي يف األسعار  
يف ظل هذ  الوريبة يتم ترجيح أسهم املؤشر ابستخدام وزن متساوي لكل  ن:الرتجيح على أساس تةاوي األوزا  -

 اس السعر السهم الذي يعادل مبلوبهذا العامل على أسمعامل الرتجيح، ويتم يساب  سهم من أسهم املؤشر أي
 : ومن مثة فإن .سعر السهم

 
 

للمؤشر يي  يبتصر  ومن االنتبادات املوجهة هلذ  الوريبة أهنا ال تعكس البيمة السوقية اإلمجالية لألسهم املكونة
إىل تغري الوزن النسيب للسهم مع تغري الوزن  أساس سعر السهم دون النظر يف عدد األسهم املتداولة ابإلضافةالرتجيح على 

  .النسيب يف البورصة
يف ظل هذ  الوريبة يتم ترجيح أسهم املؤشر على  :الرتجيح على أساس القيم  الةوقي  اإلمجالي  ألسهم املؤشر -

معاجلة هذ  الوريبة لعيوب الرتجيح على أساس السعر األسهم الفردية  ورغمأساس البيمة السوقية اإلمجالية هلا 
  .ذات البيمة السوقية األةرب للمؤشر إال أهنا تتحيز لألسهم

   :ويتضح من خ ال التحليل السابق أنه
  ؛طريبة املستخدمة يف ترجيح أسهم املؤشر ابخت افقيمة وعائد املؤشر  اخت اف 
  ؛عائد الناتج عن تغري أسعار أسهم املؤشريعرب عائد املؤشر عن ال  
إىل بسط معادلة العائد  يتم الوصول إىل العائد الكلي للمؤشر عن طريق إضافة توزيعات أرابح على األسهم املؤشر  

  لتحديد العائد الكلي حملفظة األوراق املالية املكونة للمؤشر.
 بعض سؤشرات أسواق األوراق املالي  الدولي :  .5

املالية املتداولة يف السوق  األوراق الخت افختتلف مؤشرات أسواق املالية من دولة إىل أخرى ويرجع السبب يف ذلك 
وراق املالية اليت تدخل يف يساب املؤشر العام من جهة أخرى ةذلك ختتلف املؤشرات أسواق األوراق من جهة وإىل األ

 املالية تبعا ألساليب بناءها.
 :من أبرز املؤشرات جند  لةوق األوراق املالي  يف الوالايت املتحدة األسريكي : املؤشرات الرئيةي .أ

 معامل الرتجيح× الوزن النسيب املتساوي لألسهم = سعر السهم 
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صحف  والذي يصدر أيد أهم تشارلز داوقام أيد أقدم املؤشرات، ز يعترب مؤشر داوجون ي:سؤشر داوجونز الصناع -
صدار مؤشر  الذي إب 16/02/1885سرتيت ت املتحدة األمريكية وهي صحيفة وول �اياملال واألعمال يف الوال

 من سهم شرةات السكك احلديدية وسهمنيمن أ أسهم 10) سهما12يي  ةان يتضمن  داوجونزعرف مبؤشر 
تضمن  ة نيويورك، وبعد مرور أربع سنواتبورص واليت حتتل آنذاك األسهم األةثر نشاطا يف ة(أسهم الشرةات الصناعي

ويف سنة ( أسهم الشرةات الصناعية من 02من أسهم السكك احلديدية و 18 ) مؤشر داوجونز عشرون سهما
   .سهما ومنذ ذلك التاريخ مل يضاف أي سهم للعينة 30ارتفع يجم العينة ليصل إىل  1928

تعديله  يعترب مؤشر داوجونز الصناعي مؤشر خاص بسوق نيويورك يتم يسابه بواسوة املتوسط احلسايب لألسعار ويتم
أساس سعر  موعة املعتمدة يف يساب املؤشر، حيسب علىاجملألخذ يف احلسبان عملية إي ال األوراق املالية داخل اب

  :تتميز أسهمه بـو  .اإلقفال ويتم يسابه ةل نصف ساعة
  ؛ارتفاع قيمتها السوقية 
  ؛أةثر انتشارا ومعرفة  
  .ضخامة عدد املسامهني  

داوجونز عدة  شرةة داخل املؤشر مبعدل سهم لكل منها وهلذا وجهت للمؤشر 30 وما جتدر إليه اإلشارة أنه يتم متثيل
 :انتبادات موضوعية تتمثل يف

سهم،  1700يدود  سهم املتداولة ببورصة نيويورك يفسهم فبط، عدد األ 30حيتوي مؤشر داوجونز على  
يصل يجم  وأن هناك مؤشرات أخرىصائيا خاصة فإن يجم العينة ال ميثل جمتمع األسهم املتداولة إي لتايلابو 

  ؛مفردة مثل مؤشر ستاندر أندبور 500 العينة فيها إل
  ؛هناك حتيز إىل يجم العينة ومدى متثيلها ملؤشر داوجونز للشرةات الصناعية  
 يتم ترجيح أسهم مؤشر داوجونز على أساس السعر السوقي وهذا يعين أن السهم ذو السعر املرتفع يكون له وزن  

  ؛اخل العينةأةرب د
  :وحلسم االنتبادات هناك ث اثة معايري على مدى م اءمة مؤشر داوجونز

  يجم معامل االرتباط؛ 
  قيمة املؤشر مع قيمة املؤشرات األخرى؛  
  .درجة التبلب يف املؤشر مبارنة بدرجة التبلب يف قيم املؤشرات األخرى  

 أسلوب بنائه على أساس، يعتمد 04/03/1957يف  ستاندر أندبوربدأ تكوين مؤشر  :سؤشر ستاندر أندبور -
 500ألنه يتكون من  S & P 500سم ابالبيمة ويعترب هذا املؤشر األةثر شهرة واستخداما وأصبح اآلن يعرف 

   :تتوزع ةما يلي سهم
 سهم من الشرةات الصناعية؛ 425 
  ء، املاء...اخل؛ابسهم من منشآت املنافع العامة أي قواع الكهر  25 
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  .سهم من شرةة اخلدمات العامة 50 
  .من األسهم املسجلة يف بورصة نيويورك 90%ومتثل 

األمريكية  ت املتحدة�ايلوالايضم معظم الشرةات الكبرية احلجم يف جمال الصناعة، املنافع العامة، النبل والشرةات املالية 
دة �ايالز  وما جتدر اإلشارة إليه أن، موتورزوشرةة جينريال  IBM (International Business Machines) مثل شرةة 

 .دة يف البيمة السوقية اإلمجالية ألسهم املؤشر�اي قيمة املؤشر تعادل نفس الز يف النسبية
  

 
البورصات  يف استخدامهماخبصوص أسعار األسهم هناك مؤشران يكثر  :الياابن سؤشرات أسواق األوراق املالي  يف .ب

   :عاملية ومها الياابنية وهلما شهرة
وطريبة يسابه تبوم  مؤسسة ايابنية ةبرية  225ويتكون من  1950 سنةمت إنشاء  :  NIKKEI سؤشر نيكاي  -

 ؤسسات املكونة للعينة، مبعىن أنعدد امل يبسم علىمؤسسة لعينته واجملموع احملصل عليه  225على مجع أسعار الـ 
 أنه يتأثر ابألسعار العالية املؤشر، ومن نبائص هذا املؤشر مؤشر نيكاي هو الوسط احلسايب للعينة اليت يبوم عليها

 ؛أسهم املؤسسات ذات البيمة السوقية الكبرية نسبيا واليت قد ال تكون ابلضرورة أسعار
أعترب  الذيبنفس التاريخ 100له قيمة  توأعوي 1968/01/04لبد مت إنشاؤ  بتاريخ  :TOPIX سؤشر توبيكس -

وجاء  الياابين االقتصاد مؤسسة متثل ةل قواعات 1165سنة األساس وهذا املؤشر يعترب أهم من ساببه ألنه يغوي 
وضعية البورصات الياابنية يعكس  موزوان على أساس البيمة السوقية بكافة املؤسسات املكونة للمؤشر ومن مثة فإنه

 .بصورة أةثر صدقا من مؤشر نيكاي
 سؤشرات أسواق األوراق املالي  يف فرنةا:  .ت
من طرف  استعمالهيعرب عن سوق األوراق املالية ةكل، وهو مؤشر أةثر متثيل يتم  :CACسؤشر كاك لكاف  األسهم  -

نبوة  100وقيمة املؤشر يف سنة األساس  1991مؤسسة يف سنة  300البورصات الفرنسية ويتكون من  شرةة
  ؛1981/12/31وذلك بتاريخ 

 شرةة فرنسية مبيدة يف سوق التسديد الشهري 40من عينة تتكون من  انو اقاويتم يسابه  :cac 40سؤشر كاك  -
 السوقية يف للبيمتها وهو موزون على أساس البيمة السوقية وذلك ببياس التغري يف البيمة السوقية لعينة املؤشر ابلنسبة

  : وفق الصيغة املوالية 1000ببيمة معواة له بنفس التاريخ مبدرة بـ  1987/12/31سنة األساس بتاريخ 
 
 
 
  

  فرتة األساسقيم  املؤشر = القيم  الةوقي  لألسهم يف الفرتة املعني  / القيم  الةوقي  لألسهم يف

 القيم  الةوقي  احلالي                             
 100 ×=                                          40سؤشر كاك 

 القيم  الةوقي  القاعدي  املعدل                      
 


