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 مقدمة:

تعترب االسواق املالية من بني اهم االسواق اليت تسعى اىل التعامل هبا من قبل خمتلف املؤسسات واالفراد      

واملؤسسات املالية، وذلك نظرا لدوها الكبري يف حتقيق االرباح وخلق فرص استثمارية، كما تعترب مصدر مهم 

مارات ومتويل قصرية االجل واليت تندرج ضمن لتمويل الدول، كما تتيح هذه االسواق فرصة احلصول على استث

سوق النقد، وفرصة اخرى للحصول على استثمارات ومتويل طويل االجل او متوسط االجل والذي يندرج 

 ضمن البورصة.

ان عقود املعامالت يف االسواق املالية تتنوع وذلك حسب طبيعة العقد وشروطه واحلاجة طريف العقد ، فنجد 

ستقبلية وعقود اجلة وعقود اخليارات، ويتم اللجوء اىل هذه العقود من اجل التقليل من عقود انية وعقود م

 املخاطر او نقل اخلطر من متعامل اىل اخر وذلك بدفع عموالت.

ان التعامل يف البورصة يتم عن طريقة سلسلة من االجراءات اليت تنظم عمل البورصة/، ويرتتب على ذلك   

ف البنك املرافق، تكاليف املباشر والتكاليف غري املباشر، ويتم دفع هذه التكاليف تكاليف معينة تتضمن تكالي

قبل ان يتحصل املستثمر يف البورصة على امواله بعد عملية االستثمارن وعلى اساس ما مت التحصل عليه ميكن 

صول عليه يف احلكم على ان املتعامل قد حقق ربح او خسارة وذلك مبقارنة ما مت استثماره مع ما مت احل

 االخري.

ان البورصات ختتلف من دولة اىل اخرى ومن اقيلم اىل اخر ومن بورصة اىل اخرى يف نفس البلد وذلك     

راجع اىل مدى نشاطهان اضافة اىل قيمة مؤشراهتا اليت حتسب عن طريق جمموعة من املؤشرات املتعلقة 

رصات غري نشطة، كما مبؤشرات الشركات املدرجة هبا، فنجد بورصات نشطة وبورصات متوسطة النشاط وبو 

ان اهم البوصات العاملية تتمثل يف بورصة وول سرتيت، بوةرصة باريس، لندن، فرانكفورت، طوكيو..اخل، اما 

بالنسبة للبورصات العربية فاننا منيز بني ثالث مستويات لنشاط البورصات فنجد بورصات نشطة واليت تتمركز 
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النشاط وتتمثل يف بورصات املغرب العريب باستثناء اجلزائر، يف دول اخلليج العريب ومصر، وبورصات متوسطة 

 وبورصات غري نشطة كبورصة اجلزائر، بورصة اليمن.

ان التطورات اليت شهدهتا االسواق املالية واليت ادت اىل ظهور االزمات املالية العاملية ودوريتها والناجتة عن     

رت فكرة البحث عن حلول جذرية تغين عنها، فبدات تتبلور التداول باملشتقات املالية مبختلف انواعها، فظه

فكرة اعتماد اسواق مالية اسالمية ووضع ضوابط هلا، وحتديد شروطها وابتكار ادوات مالية اسالمية حتل حمل 

 االدوات املالية الربوية املتداولة يف السوق املايل.

وعة من احملاضرات واالعمال املوجهة املقدمة وعلى ضوء ما سبق ذكره، حتتوي هذه املطبوعة على خالصة جملم

بشكل اساسي ضمن املقاييس ذات الصلة االسواق املالية، وقد مت تقسيم مضمون هذه املطبوعة اىل ستة 

 ، كما يلي:فصول 

 .األسواق المالية االول:الفصل  -

 .األدوات المالية المتداولة الثاني: الفصل -

 .عقود المعامالت في األسواق المالية الثالث: الفصل -

 .عمليات البورصة الرابع: الفصل -

 المحور الخامس: اهم البورصات العالمية والعربية. -

 .األسواق المالية اإلسالمية السادس: الفصل -

وما قد يهمنا يف هذا الصدد هو ان حتقق هذه املطبوعة غايتها االساسية فيما يتعلق بتعميق الفهم     

 حسان التحليل ضمن االطار العلمي السليم.وا

 ويف االخري سأكون شاكرة لكل املالحظات والتعقيبات املقدمة حول املطبوعة يف امل وتصحيحها.   
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 :فهرس المحتويات

 الصفحة العنوان

 .األسواق المالية االول: الفصل

 08 المبحث االول: ماهية االسواق المالية.

 08 االسواق املالية.املطلب االول: ماهية 

 15  ه.الشروط االساسية لتكوينو  السوق املايلاهداف وامهية  املطلب الثاين:

 18 . كفاءة االسواق المالية  و إدارة األسواق المالية الدولية مؤسساتالمبحث الثاني: 

 18 .إدارة األسواق املالية الدولية مؤسسات املطلب االول:

 22 االسواق املالية.املطلب الثاين:كفاءة 

 .األدوات المالية المتداولة الثاني: الفصل

 27 في سوق النقد. المتداولةالمبحث االول:األدوات المالية 

 27 املطلب االول: ماهية سوق النقد.

 29 .االدوات املتداولة يف سوق النقداملطلب الثاين:

 22 .ألدوات المالية في سوق رأس المالالمبحث الثاني: 

 22 املطلب االول: ماهية سوق راس املال )البورصة(.

 27 االدوات املتداولة يف سوق االوراق املالية )البورصة(.املطلب الثاين:

 .عقود المعامالت في األسواق المالية الثالث: الفصل

 77 .العقود االجلة )العقود االمامية(و العقود المستقبلية  المبحث االول:
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 77 .العقود املستقبليةاملطلب االول:

 79 .العقود االجلة )العقود االمامية(املطلب الثاين: 

 77 .عقود المبادلة و عقود الخيارات المبحث الثاني:

 77 .عقود اخلياراتاملطلب االول:

 77 .عقود املبادلة املطلب الثاين:

 .عمليات البورصة الرابع: الفصل

 79 وعملياتها. الدخول الى البورصة المبحث االول:

 79 .الدخول اىل البورصةاملطلب االول:اهداف ومزايا 

 81 .املطلب الثاين:عملية االدراج يف البورصة

 89 .انواع االوامر اليت يصدرها العمالء و البورصة حتديد اسعار االسهم يفطرق  املطلب الثالث:

 91 الجزائر. عملية اإلدراج في بورصة المبحث الثاني:

 91 املطلب االول: بورصة اجلزائر.

 92 املطلب الثاين:عملية اإلدراج يف بورصة اجلزائر.

 الخامس: اهم البورصات العالمية والعربية. الفصل

 101 المبحث االول: مؤشرات االسواق المالية:

 101 املطلب االول: مدخل حول املؤشر.

 105 .اهم املؤشراتاملطلب الثاين:

 111 االسواق المالية العالمية )الدولية(. المبحث الثاني:
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 111 املطلب االول: اهم البورصات العاملية.

 112 املطلب الثاين: االسواق املالية العربية.

 .األسواق المالية اإلسالمية السادس: الفصل

 125 المبحث االول: مدخل الى السوق المالية االسالمية.

 125 املالية االسالمية.املطلب االول: ماهية السوق 

 171 املطلب الثاين:مؤسسات السوق املايل االسالمي و شروط عملها.

 172 .عمليات البورصة في السوق الماليالمبحث الثاني: 

 172 .أدوات السوق املالية اإلسالمية املطلب االول:

 177 .ق اإلستثمار اإلسالمييداصن املطلب الثاين:

 127 .البورصة يف السوق املايل عمليات :لثاملطلب الثا

 127 المراجع
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 :فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول

 97 .قائمة الشركات المدرجة بالبورصة(:01الجدول رقم )

 108 (:مؤشرات االسواق المالية العالمية.02الجدول رقم )

 110 مؤشرات االسواق العربية.(:07الجدول رقم )
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 األسواق المالية. االول: الفصل

االسواق املالية هي مكان التقاء عارضي االموال وطالبيها، من اجل خلق استثمارات تعود بالفائدة على       

املتعاملني وعلى اقتصاديات دوهلم، حيث تعترب هذه االسواق مصدر متويل مهم، وهذه االسواق تنقسم اىل 

املعتم يف التصنيف، كما ان يف هذه االسواق تنشط جمموعة من املؤسسات عدة اقسام وذلك حسب املعيار 

 واالفراد اليت تسهم يف نشاط وتوسع هذه االسواق.

ويعترب السوق املايل الكفء السوق االمثل واملفضل للمتعاملني االقتصاديني وذلك راجع للمميزات اليت     

 سها بسبب تظافر جمموعة من العوامل.يتميز هبا، اال ان هناك انواع من االسواق فرضت نف

 ومن اجل التفصيل اكثر يف هذا احملور مت تقسيمهم اىل املباحث التالية:

 المبحث االول: ماهية االسواق المالية.

 . كفاءة االسواق المالية و إدارة األسواق المالية الدولية مؤسساتالمبحث الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 .الماليةالمبحث االول: ماهية االسواق 

نظرا للدور الذي تقوم به االسواق املالية يف االقتصاد العاملي وزيادة االهتمام هبا يف السنوات املاضية،     

 توجب علنا الوقوف عليها والتفصيل فيها.

 المطلب االول: ماهية االسواق المالية.

 اوال: نشأة االسواق المالية:

بشكل خاص  عمالت او-تعود نشأة االسواق املالية الدولية اىل الظهور والتطور الذي عرفه سوق اليورو   

سامهت جمموعة من العوامل  وقدوات اخلمسينيات من القرن العشرين، دوالر يف بداية سن-سوق اليورو

ملوارد املالية سواء على مستوى والدوافع بشكل كبري يف ظهور األسواق املالية الدولية كآلية مهمة يف تعبئة ا

املؤسسات والشركات االقتصادية، أو سواء على مستوى الدول واحلكومات لدفع عجلة التنمية لديها، وتكمل 

 أهم األسباب اليت أدت إىل ظهور األسواق املالية الدولية إىل ما يلي:

إيطاليا ودخول أدوات نقدية جديدة خاصة يف  2211ظهور املعامالت املصرفية يف أواخر القرون الوسطى -

 حيز التنفيذ كالكمبيالة والسندات األذنية.

( ببلجيكا عام Anversازدهار التعامالت املالية بظهور البورصات يف العامل، وكان أوهلا يف أنفر )-

وتالها يف القرنني 2125، مث يف باريس عام2111، مث يف لندن عام 2121، مث يف أمسرتدام عام 2151

تاسع عشر والعشرين نشأة املراكز املالية الدولية على غرار املركز املايل يف لندن وول سرتيت يف الواليات ال

 املتحدة األمريكية.

ظهور الثورة الصناعية والنهضة التكنولوجية اليت أدت إىل توسع املشاريع االستثمارية ونطاق املعامالت -

 التجارية خارج احلدود احمللية للدول.
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ت احلاجة للتمويل إىل ظهور شركات املسامهة الضخمة واليت أتاحت لألفراد املشاركة يف رأس مال دفع-

 الشركات مبا يكفل هلا التمويل الالزم للنشاطات االستثمارية.

هيمنة النظام االقتصادي الرأمسايل الذي يدعو امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج وللتوسع يف النشاط -

ل زيادة االهتمام باالستثمارات اليت تتطلب موارد مالية كبرية تفوق قدرات وإمكانيات االقتصادي، من خال

 األفراد، واليت تستدعي البحث عنها من مصادر إقليمية وجغرافية متعددة عرب العامل.

توسع احلكومات والشركات الكربى يف االقرتاض اخلارجي من أجل تغطية العجز يف التمويل الذايت املوجه  -

 مويل التنمية االقتصادية واحمللية، مما أسهم يف ظهور مؤسسات دولية متخصصة يف متويل الدول.لت

زيادة الطلب من طرف احلكومات والشركات الكربى للحصول على العمالت األجنبية ألداء التزاماهتا املالية -

 جنبية.جتاه أطراف دولية، مما نتج عنه ظهور أسواق عاملية للتداول على العمالت األ

تطور األدوات املالية والنقدية املصدرة على املستوى الدويل لغرض جلب إما مسامهني جدد يف املؤسسة أو -

 إما تنويع مصادر اإلقراض لديها، وكذا إصدار احلكومات ألوراق الدين لغرض متويل خطط التنمية لديها.  

تحويل اصوله وودائعه املقومة بالدوالر االمريكي قيام االحتاد السوفيايت ممثال بالبنك املركزي السوفيييت ب-

واملوجودة لدى البنوك االمريكية حنو البنوك االوروبية كل من باريس ولندن بشكل خاص،  وهذا بسبب ختوفه 

من قيام الواليات املتحدة االمريكية بتجميد هذه الودائع يف حالة تازم الوضع السياسي نتيجة للحرب الباردة 

 البلدين آنذاك.السائدة بني 

ولقد سلكت بنوك اروبا الشرقية املنضوية حتت املعسكر االشرتاكي املسلك نفسه، حيث قامت هي      

االخرى بتحويل ودائعها حنو بنوك اوروبا الغربية، وهو ما نتج عنه حتويل مبالغ هائلة من الدوالرات من النظام 

يب( غري الذي صدرت فيه الوحدة النقدية املعنية )أي البنكي االمريكي اىل نظام بنكي اخر )النظام األورو 

 الدوالر(.



10 

 

قرارا متنع من خالله البنوك الربيطانية من منح القروض لغري املقيمني  2511اصدار احلكومة الربيطانية عام -

 ، وهو ما حفز2511بعملة اجلنيه االسرتليين، وذلك يف اعقاب ازمة اجلنيه بسبب قضية قناة السويس يف سنة 

البنوك االجنليزية على استخدام الودائع الدوالرية املتجمعة لديها من اجل منح القروض بالدوالر لغري املقيمني، 

ونتيجة لذلك ظهر سوق لإلقراض بعملة الدوالر ولكن خارج الواليات املتحدة االمريكية ن وهو ما عرف 

 1عمالت.-دوالر او اليورو-بسوق اليورو

 Interestواملعروفة ب  2515لواليات املتحدة االمريكية يف جويلية الضريبة اليت فرضتها ا-

Equalisation Tax  ،حيث فرضت على كل اقرتاض خارجي يتم على مستوى السوق االمريكي ،

وكان الغرض من هذه الضريبة هو مواجهة العجز احلاد يف ميزان املدفوعات االمريكي، وهو ما دفع البنوك 

 االقراض بالدوالر اىل فروعها بلندن. االمريكية اىل نقل سوق

، وما نتج عنه من ارتفاع 2515دوالر تطورا هائال خاصة بعد الصدمة النفطية لعام -وقد عرف سوق اليورو-

 -اسعار النفط وحتقيق الدول املصدرة له فوائض كبرية يف موازينها التجارية، حيث قامت العتبارات امنية

لدوالر لدى البنوك االروبية، هذه االخرية استخدمت هذه الودائع الدوالرية يف بتوظيف هذه العوائد املقومة با

دوالر فقد متيز احمليط املايل الدويل بتحويالت -عمليات االقراض الدولية، وباملوازاة مع ظهور سوق اليورو

 عميقة اسهمت يف النمو اهلائل لألسواق الدولية .

 ثانيا:المفهوم السوق المالي.

 دد التعاريف اليت قدمت لالسواق املالية، نذكر منها:لقد تع    

هي تلك االسواق اليت يقوم فيها املقرضون او املستثمرون بغرض قروض مالية متوسطة وطويلة االجل مقابل -*

 2احلصول على اصوهلا مالية )اوراق مالية( يعرضها املقرضون او حاملوها االصليون.
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حشد وجتميع وتوجيه ادخارات الشركات واحلكومات واالفراد على خمتلف تلك االلية اليت ميكن من خالهلا -*

 3اوجه االستعمال االنتاجية وغري االنتاجية.

هو سوق مت فيه تداول االصول املالية ومشتقاهتا بيعا وشراءا واذ يتم يف معظم دول العامل تاسيس اسواق -*

 وتنظيم عمليات تبادهلا. مالية رمسية منظمة وظيفتها اجياد وتطوير االصول املالية

 .االسواق المالية أنواعثالثا: 

 هناك عدة انواع لالسواق املالية وذلك حسب املعيار املعتمد يف التصنيف، وتتمثل يف:    

 حسب االصدار:-1

 : السوق االولية )سوق االصدار(-

هو السوق الذي يتم  4مرة.هي مكان بيع وشراء االصول املالية املتوسطة والطويلة من هذه السوق الول     

فيه اصدار االوراق املالية الول مرة من قبل املؤسسات من اجل متويل مشروعها ولدفع عملية التنمية 

 5 االقتصادية.

  السوق الثانوية )سوق التداول(:-

ومستوفية  6يتم فيها تبادل االصول املالية الدولية )االسهم والسندات( اليت مت اصدارها يف السوق االولية.    

 7 لشروط معينة، ويتم تداوهلا من خالل وسطاء معتمدين وحبسب االنظمة والتعليمات املعمول هبا.

 حسب التنظيم:-2

 :السوق المنظمة-

تتميز بوجود مكان حمدد يلتقي فيه املتعاملون للبيع او الشراء ويدار هذا املكان بواسطة جملس منتخب من     

 اعضاء السوق، ويشرتط التعامل يف االوراق املالية ان تكون تلك االوراق مسجلة يف تلك السوق.

 : السوق غير المنظمة-
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ليت تتم خارج السوق املنظمة، حيث ال يوجد مكان يستخدم هذا االصطالح للداللة على املعامالت ا    

حمدد للتداول، ويقوم بالتعامل بيوت السمسرة من خالل شبكة كبرية من االتصاالت السريعة اليت تربط بني 

 8السماسرة والتجار واملستثمرين، ومن خالل هذه الشبكة ميكن للمستثمر ان خيتار افضل االسعار.

 :حسب تاريخ االستحقاق-7

 : اسواق النقد-

استحقاقها ملدة ال تتجاوز السنة، او  هي االسواق اليت تتداول االصول القصرية االجل، واليت يكون تاريخ    

هي اسواق استثمار قصرية االجل يتم فيها عمليات االقراض واالقرتاض فيما بني البنوك احمللية او احمللية 

السوق على عامل اساسي هو سعر الفائدة الذي يتحدد بناء  واالجنبية لفرتة ال تزيد عن سنة، ويرتكز هذا

 9على الطلب والعرض.

 :سوق النقد-

يعترب مصدر للتمويل قصري االجل، فيوفر للمقرضني الفرصة للحصول على القروض القصرية االجل من    

ول مالية ذات سيولة اموال املستثمرين الراغبني باحلصول على درجة عالية من االمان باستثمار امواهلم يف اص

مرتفعة، ومتارس املصارف التجارية الدور الرئيسي يشاركها يف ذلك جمموعة من املؤسسات املالية اليت تقوم بدور 

الوساطة، اما املستثمرون االفراد فدورهم حمدود نسبيا نظرا الخنفاض معدل العائد املتوقع من ادوات االستثمار 

 10املتداولة.

 سوق راس المال:-

هو عبارة عن نظام يتم مبوجبه اجلمع بني البائعني واملشرتين لنوع معني من االوراق او الصل مايل معني،     

حيث يتمكن بذلك املستثمرين من بيع وشراء عدد من االسهم والسندات داخل السوق اما هن طريق 

 11السماسرة او الشركات العاملة يف هذا اجملال.
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 حسب البيئة والمكان:-2

 :اسواق القاعات )التبادل ضمن قاعات التداول( -

 حيث يوجد مكان حمدد للسوق جيب فيه التالقي املباشر بني املستثمرين لتبادل االوراق املالية.    

 :اسواق التبادل االلكتروني-

البيع تتم هبا املعامالت من خالل نظام الكرتوين يستطيع املستثمرون من خالله ادخال طلبات الشراء و      

 12عن طريق وسطائهم املعتمدين.

 :االسواق الماليةوظائف رابعا: 

 تتمثل وظائف السوق املالية يف:    

تسيري احلصول الفئات ذات العجز املايل على االموال الالزمة هلا  وذلك من خالل احلصول على التمويل-2 

 13من الفئات ذات الفئات ذات الفائض املايل.

 من خالل توفري جماالت تشغيل االموال املدخرة.تشجيع االدخار وذلك -0

 يقلل االستثمار يف سوق االسهم من خماطر ضياع املدخرات واالموال. حيث ختفيض املخاطر-5

يسهم التمويل املشروعات واالستثمارات املدرجة بسوق االسهم يف زيادة  حيث زيادة النمو االقتصادي-4

 14قتصاد.االنتاج من السلع واخلدمات ويف منو اال

من خالل مفهوم الكفاءة املالية  حتديد السعر العادل لالدوات املالية والنقدية املتداولة يف السوق املايل-1

 للسوق.

 تنظيم اصدار االدوات املالية ومراقبتها والتعامل هبا.-1

ليشمل االوراق  توفري املعلومات اليت جيب على املشاركني يف السوق االفصاح عنها حلاملي االدوات املالية-1

 املالية املتداولة يف البورصات العاملية.
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 15تساهم السوق املالية يف زيادة وعي املستثمرين وتبصريهم بواقع الشركات واملشروعات.-1

 مكونات السوق المالي: خامسا:

 يتكون السوق املايل من:   

 :الجهاز المصرفي-2

يتكون من البنوك التجارية واملتخصصة والبنك املركزي اذ يتم من خالل مؤسسات اجلهاز املصريف ،      

 حتريك مبالغ كبرية من االرصدة قصرية االجل خالل مدة حمدودة ملواجهة الطلب عليها. 

الية قصرية االجل ويعترب اجلهاز املصريف ركنا اساسيا من اركان السوق النقدي الذي يتخصص باالدوات امل    

مثل اذونات اخلزينة ، شهادات االيداع ، واالوراق التجارية الصادرة عن شركات القطاع اخلاص ، التسهيالت 

 االنتمائية قصرية االجل.

وخمتلف انواع الودائع البنكية قصرية االجل وصفقات بيع وشراء العمالت االجنبية من خالل اجلهار    

 املصريف.

 :الاسواق راس الم-0

تعترب هذه االسواق موازية للسوق النقدي ومكملة له ويتم التعامل فيها من خالهلا بأدوات االئتمان      

 الطويل االجل وهذه االدوات فيها االسهم و والسندات .... اخل.

 سادسا:المتعاملون في االسواق المالية:

 يتمثل املتعاملون يف السوق املايل يف:    

 ، مؤسسات ، اصحاب الوفرة املالية(املقرضون ) افراد-2

 املصدرون او املقرتضون ) افراد، مؤسسات (-0

 اصحاب العجز املايل.-5
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 الوسطاء: صناديق التقاعد، شركات التامني، بنوك االدخار، السماسرة، الوكالء.... اخل.-4

 البنوك املركزية، البنوك التجارية.-1

 16الدويل، البنك الدويل...اخل.املؤسسات املالية الدولية كصندوق النقد -1

  ه.الشروط االساسية لتكوينو  السوق المالياهداف واهمية  المطلب الثاني:

 اهداف السوق المالي:اوال:

 17 تتمثل اهداف السوق املايل يف:   

االموال اقامة سوق مايل لتعبئة املوارد املالية على نطاق عاملي وهتيئة الظروف اليت تساعد على تدفق رؤوس -2

 يف االجتاهني.

اصالح نظام االقراض الدويل املمنوح من املؤسسات التمويل العاملية وفق اسس وضوابط اكثر شفافية -0

 ومصداقية.

 تنسيق اسعار الفائدة على القروض والسندات الدولية املمنوحة بني املتعاملني الدوليني.-5

الت االجنبية وضبط تعامالهتا يف جمال معدالت تنظيم السوق الدولية املتخصصة يف اسعار صرف العم-4

 صرف العمالت من خالل اجياد هيئات ومنظمات متخصصة تضطلع مبهام املراقبة واالشراف والتوجيه.

 تبين االجراءات العلمية والعملية يف معاجلة القضايا املالية والنقدية العاملية املستجدة )االزمات املالية(.-1

لية والنقدية الدولية وامدادها بالسيولة على املستوى الدويل ضمن اجراءات اقتصادية تنظيم االسواق املا-1

 دولية فعالة.

 اهمية السوق المالي:ثانيا:

 تتمثل امهية السوق املايل يف:     

 مكان اللتقاء اصحاب العجز املايل واصحاب الوفرات املالية.-2
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 لبيعه.يوفر االلية املناسبة ملالك االصل املايل  -0

يقلل من تكلفة عملية االستثمار الن املعلومات الضرورية الختاذ القرار االستثمار يفرتض ان تتوفر يف  -5

 السوق.

 توفري االلية املناسبة للمحافظة على االستقرار النقدي للدول . -4

 عاملني.تسهيل عملية تسوية الديون النامجة عن التبادل التجاري احمللي او اخلارجي بني املت -1

 الشروط االساسية لتكوين السوق المالي:ثالثا:

 18 من اجل تكوين سوق مايل جيب ان تتوفر الشروط التالية:    

زيادة عدد املؤسسات املالية املوجودة يف الدولة حيث تعمل على زيادة املدخالت وتشجيع عمليات -2

 االستشمار وتنميتها.

اعمال صاحب الوفرة املالية واصحاب العجز املايل ) من يرغب يف عن طريق لعب دور الوسيط بني مالك -0

 االستثمار(.

انشاء بورصات لالوراق املالية حيث يغري انشاءها ركنا اساسيا من اركان السوق املايل حيث تغري هذه -5

ىل اموال البورصات من اجهزة االدخار واالستثمارات اهلامة يف الدول واليت تقوم بتحويل االموال املدخرة ا

 مستثمرة .

 وجود حد ادىن من االستقرار السياسي.-4

 ضرورة وجود االنظمة والقوانني اليت تنظم عمل السوق املايل.-1

 امكانية التعامل مبختلف العمالت االجنبية.-1

 وجود خرباء ماليني واداريني اكفاء لتسيري السوق والتعامل مع االوضاع الطارئة.-1

 السوق المالي:عوامل نجاح رابعا:
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الشروط الضرورية املالئمة لقيام السوق املايل ال تكتفي لوحدها اال يف ظل توافر عوامل اخرى مهمة تساعد    

 19يف جناح السوق املايل للقيام بالدور املناط به واهم هذه العوامل:

التشريعية بالدولة على ان صدور القوانني والنظم واللوائح اخلاصة بتنظيم االسواق املالية من قبل اجلهات -2

 تتسم باملرونة الكافية لتسهيل عمليات التداول املشروعة.

تنوع ادوات االستثمار يف السوق من اسهم وصكوك وسندات وصناديق استثمارية حبيث تتيح خيارات -0

 متعددة امام املستثمرين واملدخرين للتعامل فيها وفق رغباهتم.

امهة العامة الناجحة الراحبة كالبنوك والصرافات وشركات االستثمار وجود عدد مناسب من شركات املس-5

 الصناعية واخلدمية وشركات التامني.

 ارتفاع نسبة الوعي االدخارية عند االفراد وانتشار ثقافة االوراق املالية.-4

ب والقيود عدم وجود قيود غري ضرورية حتد من حرية التداول يف السوق خصوصا فيما يتعلق بتداول االجان-1

 على حركة راس املال االجنيب.

توافر نظم املعلومات املالية احلديثة اليت متكن من التعرف على املركز املايل احلقيقي للشركات واملؤسسات -1

 املالية.

 كما ويلعب املوقع اجلغرايف للسوق املايل ومدى ارتباطه باألسواق الدولية دورا هاما يف جناحه.-1

فز الرحبية اليت متكن املستثمر من احلصول على عائد جمز عن استثماراته فال غىن للسوق اما وجود احلوا-1

 عنها، فهي الرافعة حلركة ومستوى التداول بالسوق.
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  .كفاءة االسواق المالية و إدارة األسواق المالية الدولية مؤسساتالمبحث الثاني: 

العامل مؤسسات وهيئات دولية، تسهر على ضمانات تتحكم وتدير وتنظم أسواق املال الدولية عرب 

جناحها وعملها، وحماولة التخفيف من حدة األزمات املالية اليت تعصف هبا، ومن أهم هذه املؤسسات جند 

 املنظمة الدولية هليئات أسواق املال الدولية، وكذلك بنك التسويات الدولية.

 .إدارة األسواق المالية الدولية مؤسسات المطلب االول:

 (IOSCO) :المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الدوليةاوال:

 :تعريف المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال الدولية -1

هي أرفع هيئة  مهنية عاملية يف جمال الرقابة واإلشراف على  املنظمة الدولية هليئات أسواق املال الدولية    

، وتتخذ من العاصمة االسبانية مدريد مقرا هلا، وتضم 2515أسواق املال الدولية وقد تأسست يف عام 

عضوًا من اجلهات واهليئات املنظمة لألسواق املالية وهي هيئات األوراق املالية الوطنية أو 204املنظمة 

من أسواق األوراق املالية يف العامل، وقد  ٪95ومية املماثلة مع  أسواق املشتقات أي أكثر من اهليئات احلك

كان هلا دور فعال يف اجلهود املبذولة ملعاجلة األزمات املالية اليت تأثرت هبا األسواق املالية العاملية مؤخراً، كما 

 20وأسس املنظمة لألسواق املالية.  تتمتع املنظمة حبضور فاعل يف جماالت تنظيم وتطوير املعايري

 : أهداف المنظمة-2

 21تسعى املنظمة لتحقيق األهداف الرئيسية التالية:    

التعاون مًعا للوصول إىل أعلى املستويات التنظيمية من أجل احلفاظ على كفاءة وسالمة املعامالت -أ

 باألسواق املالية الدولية. 

 من أجل تدعيم التطور لألسواق احمللية.تبادل املعلومات واخلربات اخلاصة -ب
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 توحيد اجلهود للوصول إىل مستويات فعالة للرقابة على املعامالت الدولية لألوراق املالية.-ج

تدعيم املساعدات الفنية املتبادلة لتحقيق سالمة لألسواق وذلك بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد -د

 التعامالت باألسواق املالية.التنظيمية ضد املخالفات اليت تشوب 

 مبادئ المنظمة:-7

مقسمة إىل تسع جمموعات خمتلفة تتناول كفاءة  31قد أقرت املنظمة جمموعة من املبادئ وعددها ل   

 22أطراف السوق وتعد مرشًدا جيًدا لتنظيم أسواق املال للدول األعضاء باملنظمة، وهي: 

 .لسوق املالاملبادئ اخلاصة بوضع القواعد التنظيمية -أ

 .ملبادئ اخلاصة باملؤسسات ذاتية التنظيما-ب

 .املبادئ اخلاصة بتطبيق القواعد التنظيمية لألسواق املالية-ج

 .املبادئ اخلاصة بالتعاون يف تنظيم لوائح األسواق املالية-د

 .املبادئ اخلاصة مبراقيب احلسابات، ووكاالت التصنيف االئتماين ومقدمي خدمات املعلومات-ه

   .املبادئ اخلاصة بآليات االستثمار اجلماعي-و

 .املبادئ اخلاصة بالوسطاء املاليون يف السوق املايل-ي

 .املبادئ اخلاصة باألسواق املالية الثانوية )أسواق التداول(-ك

 23وهتدف هذه املبادئ إىل حتقيق أهداف رئيسية هي:    

 توفري احلماية للمستثمرين؛-أ 

 والكفاءة والشفافية للمعامالت اليت تتم باألسواق املالية؛ضمان حتقق العدالة -ب

  التقليل من املخاطر الناشئة عن املعامالت املالية.-ج

 Bank for International Settlements (BIS) .بنك التسويات الدولية ثانيا: 
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 تعريف بنك التسويات الدولية:-1

، وهو 2552ماي  21هو أقدم منظمة مالية دولية يف العامل، تأسس يف (BIS)بنك التسويات الدولية  

دولة  12بنك مركزيا كأعضاء، ميثلون  12بنك لتسوية املدفوعات الدولية للمصارف املركزية، ويضم حاليا 

من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، مكتبها الرئيسي يف  ٪95من خمتلف أحناء العامل واليت تشكل معا حوايل 

بازل بسويسرا، كما أن لديه فروع يف هونغ كونغ اخلاصة جلمهورية الصني الشعبية ومكسيكو سييت ومعامالته 

غري خاضعة للمساءلة املركزية أو القانونية يف العامل، ولديه حصانة كاملة من الضرائب ومن مجيع القوانني 

 الدولية والوطنية. 

ول الودائع أو تقدمي اخلدمات املالية هلم ويساهم يف وضع وال يتعامل مع األفراد أو الشركات سواء لقب

 24اخلطط الرئيسية للنظام املايل العاملي. 

 :تاريخ بنك التسويات الدولية-2

وتارخيه حيفل باملنعطفات احلادة، فقد كان  2552ماي  21فمنذ نشأة بنك التسويات الدولية يف 

بنك التسويات الدولية حيظى دائما مبكانة خاصة يف عامل املؤسسات املالية الرفيعة الذي تكتنفه التعقيدات، 

ودة، متثلت يف تسوية وقد تأسس بنك التسويات الدولية بعد احلرب  العاملية األوىل  بصالحيات حمد

مدفوعات تعويضات احلرب  املفروضة  مبوجب معاهدة فرساي على أملانيا  املهزومة، واقتضت معاجلة 

املسائل الفنية مثل حتصيل وإدارة وتوزيع األموال املستحقة الدفع، إنشاء مؤسسة مالية ومن مث إنشاء بنك 

األملانية ، وتقتصر قائمة مؤسسيها املالكني  وفق مسماه باللغة  “BIZ”أو( (BIS)التسويات الدولية 

على البنوك املركزية يف  الدول املنتصرة يف احلرب العاملية األوىل بلجيكا وفرنسا وايطاليا واململكة املتحدة، 

لكنها ضمت أيضا أملانيا واليابان، باإلضافة إىل احتاد من ثالثة بنوك أمريكية بالنيابة عن البنك االحتياطي 

، ومل ميض وقت طويل حىت انضمت البنوك املركزية يف   —وهو ما يدعو لالستغراب  —ايل األمريكيالفيدر 
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كل من النمسا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وغريها من البلدان األوروبية الصغرية إىل هذا البنك الذي كان من 

إطار جهات االتصال املختصة، لكن املقرر أن ميارس دورا يف سياق املعامالت املالية بني البنوك املركزية ويف 

التاريخ سرعان ما دخل يف منعطف حاد ومت تعليق التعويضات اليت تؤديها أملانيا، لكن بنك التسويات 

الدولية استأنف نشاطه ومل مينعه هذا املزيج الغريب من محلة األسهم من مزاولة نشاطه حىت أثناء سنوات 

 احلرب العاملية الثانية.

على صورته يف الظل السنوات عديدة، حيث ظل يقوم بأعماله    (BIS)التسويات الدوليةوقد حافظ بنك 

متخذاً فندقاً معزوالً مقراً. ويف ذلك املكان مت اختاذ قرارات لتخفيض قيمة عمالت أو الدفاع عن عمالت، 

، offshore banking)واختاذ قرارات لتثبيت سعر الذهب، وتنظيم األنشطة املصرفية فيما وراء البحار )

، ختلى بنك التسويات الدولية عن أسلوب 2511ورفع أو خفض أسعار الفائدة قصرية األجل. ويف عام 

التسرت يف ممارسة أنشطته ليتحول إىل إدارة هذه األنشطة من خالل مراكز أكثر كفاءة. ويشغل بنك التسويات 

دائرية، تشبه مفاعاًل نووياً أقيم يف غري طابقاً على شكل ناطحة سحاب  21الدولية حالياً مبىن يتكون من 

موضعه، يف تلك املدينة التارخيية )بازل( اليت تنتمي إىل العصور الوسطى. ويُعرف هذا املبىن اآلن باسم برج 

ويتمتع بنك التسويات الدولية حبصانة حكومية، وال يدفع ضرائب، وقوة   .(Tower of Basel)بازل 

  25بوليس خاصة به. 

 :بنك التسويات الدوليةمهام -7

 تكمن مهام بنك التسويات الدولية فيما يلي:   

 رئيس للبنوك املركزية يف املعامالت املالية.-أ

 خدمة البنوك املركزية يف سعيها لتحقيق االستقرار النقدي واملايل. -ب

 تعزيز التعاون الدويل يف تلك املناطق والعمل كبنك للبنوك املركزية. -ج
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 تعزيز املناقشة وتيسري التعاون بني البنوك املركزية. -د

 دعم احلوار مع السلطات األخرى املسؤولة عن تعزيز االستقرار املايل. -ه

 إجراء البحوث وحتليل السياسات بشأن القضايا ذات الصلة لتحقيق االستقرار النقدي واملايل. -و

 الدولية.وكيال أو وصيا يف اتصال مع العمليات املالية  -ي

وضع التحليالت واإلحصاءات املالية واملصرفية الدولية اليت تقوم عليها السياسات والبحوث األكادميية -ك

 والنقاش العام اخلاصة بقضايا االستقرار النقدي واملايل العامليني. 

 26حتقيق االستقرار النقدي واملايل لتعزيز النمو االقتصادي املستدام واالزدهار العاملي.-ل

 .كفاءة االسواق الماليةالمطلب الثاني:

تعترب السوق املايل الكفء هو السوق املثايل الذي يفضله املتعاملون االقتصاديون من اجل استثمار امواهلم،    

 اال ان االسواق املالية ختتلف من حيث درجة كفاءهتا.

 تعريف كفاءة السوق المالي:اوال:

تتمثل يف امكانية السوق املايل على توفري املعلومات املتاحة جلميع املتعاملني يف كفاءة سوق االوراق املالية - 

السوق بدون انشاء وانعكاس هذه املعلومات على اسعار االسهم املتداولة فيه يقصد بالسوق الكفء السوق 

 الذي يعكس فيه رسم السعر الذي تصدره شركة على كافة املعلومات املتاحة عنها. 

االوراق املالية تعين ان اسعار الورقة املالية )السهم او السند( تتحدد تبعا لكامل املعلومات  كفاءة سوق-

 27املتوافرة عن االقتصاد والقطاعات والشركات املصدرة لتلك الورقة.

 هي السوق اليت تعكس فيها اسعار االوراق املالية املقيدة واملتداولة فيها واليت تصدرها السوق املايل الكفؤة-

احدى املؤسسات كافة املعلومات املتاحة واملتوفرة عنها سواء يف شكل القوائم املالية او املعلومات املثبتتة يف 

 28السجل التارخيي حلركة سعر الورقة املالية او حتليالت وتقارير حول احلالة االقتصادية العامة على اداء املنشاة.
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فاصل زمين بني حتليل املعلومات اجلديدة الواردة اىل السوق هي السوق اليت ال يوجد فيها  السوق الكفؤة-

وبني الوصول اىل نتائج حمددة بشان سعر السهم، وهو ما يضمن حدوث تغيري فوري يف السعر عاكسا بذلك 

 29ما حتمله املعلومات، على ان تكون تلك املعلومات متاحة للجميع.

 انواع ىالكفاءة:ثانيا:

 :الكفاءة الكاملة-2

 30من اجل تسمية السوق بالكفاءة الكاملة جيب توفر الشروط التالية:    

 ان تكون املعلومات عن السوق متاحة للجميع ويف نفس الوقت ودون تكاليف.-أ

 عدم وجود قيود على التعامل مثل تكاليف املعامالت او ضرائب او غريها.-ب

 االسهم ودون شروط وبسهولة ويسر.للمستثمر احلق يف بيع او شراء الكمية اليت يريدها من -ج

 وجود عدد كبري من املستثمرين مبا يؤدي اىل عدم تأثري تصرفات بعضهم على اسعار االسهم.-د

 اتصاف املستثمرين بالرشد ، أي يسعون اىل تعظيم املنفعة اليت حيصلون عليها وراء استغالل ثرواهتم.-ه

 :الكفاءة االقتصادية-2

صادية فانه يتوقع ان ميضي بعض الوقت منذ وصول الوقت منذ وصول املعلومات اىل يف ظل الكفاءة االقت     

السوق حىت تبدو اثارها على اسعار االسهم، مما يعين ان القيمة السوقية للسهم قد تبقى اعلى او اقل من 

 31قيمته احلقيقية لفرتة من الوقت على االقل.

 مستويات الكفاءة :ثالثا:

 كفاءة االسواق املالية يف:تتمثل مستويات     

 المستوى الفوي) السوق المالي الكفء(-2
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اي ان املعلومات تكون عامة ) منشورة او غري  منشورةيتم فيه توفري املعلومات للمتعاملني سواءا كانت    

 بدون تكلفة( السوق املثلى.

 متوسط الكفاءة(السوق المالي المستوى المتوسط)  -2

فقط، اما  منشورةتقدم معلومات عن االوراق املالية يف السوق فقط و املعلومات اليت توجد يف البيانات    

 البقية فيتم فيها دفع تكاليف للحصول عليها.

 المستوى الضعيف ) السوق المالي الضعيف الكفاءة(: -7

 املعلومات ولو كانت بسيطة.يتم فيه احتكار املعلومات ويتم دفع تكاليف باهضة من اجل احلصول على     

 .سمات السوق المالي الكفءالمطلب الثاني: متطلبات كفاءة السوق المالي و 

 :السوق الماليمتطلبات كفاءة  اوال:

 32 تتمثل متطلبات كفاءة السوق املايل يف:    

 كفاءة التشغيل:-1

بالناحية التشغيلية من خالل قدرة ادارة تسمى بالكفاءة الداخلية ألهنا ترتبط بالسوق املايل، وهي تعين    

السوق املايل يف اجياد اليات وادوات تضمن حتقيق التوازن بني العرض والطلب على االوراق املالية املقيدة فيها،  

دون ان يتكبد املتعاملون فيه تكلفة عالية لصاحل السماسرة، ودون احتكار التعامالت املالية من طرف صناع 

 رباح مبالغ فيها.السوق لتحقيق ا

 كفاءة التسعير:-2

تسمى بالكفاءة اخلارجية، ألهنا مرتبطة بعوامل متأتية من خارج السوق املايل، وهي تتعلق باملعلومات املتاحة    

حول املنشاة املصدرة لتلك االوراق املالية املقيدة واملتداولة يف سوق راس املال، واليت تنعكس بشكل مباشر 
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ا املالية، مع ضرورة اتاحة تلك املعلومات جلل املتعاملني يف السوق بسرعة وبدون فاصل زمين  على اسعار اوراقه

 كبري وبتكاليف منخفضة اىل ادىن حد ممكن.

 سمات السوق المالي الكفء: ثانيا:

 تتمثل سيمات السوق املايل الكفء يف:   

 او بدوهنا. كافة املعلومات الضرورية متاحة جلميع املستثمرين بتكلفة زهيدة-2

 املعلومات منتشرة حبيث ال ينبغي لشخص واحد او جمموعة من االشخاص ان يعرف هبا قبل االخرين.-0

وجود عدد كاف من املستثمرين الذين يقومون بتحليل املعلومات واختاذ القرارات بناءا على نتائج حتليلية -5

 وينعكس ذلك على اسعار االوراق املالية.

 البائعني واملستثمرين واال تكون هناك قيود على الدخول اىل السوق واخلروج منه. توفر عدد كبري عن-4

 ال يوجد بائع او مشرتي حتكم يف اسعار االوراق املالية.-1

السيولة وتعين القدرة على بيع اصول مالية بسرعة دون خسارة، وتكون االصول السائلة قابلة للتسويق -1

 بسرعة.

 مشولية السوق . -1

 33ة املعلومات او التسعري.كفاء-1

السلوك الرشيد  للمستثمرين وملصدري الصكوك حبيث يسعى اجلميع اىل تعظيم املنفعة اليت يتم احلصول -5

 عليها جراء اصدار الصكوك واالسهم واستغالل املوارد املالية يف العمليات االستثمارية.

 القدرة على حتقيق الكفاءة اخلارجية والكفاءة الداخلية.-22

 سعار.استقرارية اال-22

 34حيوية السوق.-20
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 .األدوات المالية المتداولة الثاني: الفصل

 

تنقسم السوق املالية اىل نوعني اساسني مها السوق النقدي وسوق االوراق املالية  املعروف باسم البورصة،      

كل سوق تتميز مبميزاهتا اخلاصة ، وحىت االدوات املالية املتداولة يف السوقني ختتلف باختالف طبيعة هذه 

 ثر يف هذا احملور قمنا بتقسيمه اىل:االدوات واليت تتوافق مع خصائص كل سوق، ومن اجل التفصيل اك

 في سوق النقد. المتداولةاألدوات المالية  المبحث االول:

 .ألدوات المالية في سوق رأس المالالمبحث الثاني: 
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 في سوق النقد. المتداولةالمبحث االول:األدوات المالية 

يتميز بسرعته واقل خماطر فهو مصدر جيد للتمويل يعترب سوق النقد احد انواع االسواق املالية، وهو     

 القصري االجل واالستثمار القصري االجل، ويتم فيه تداول اوراق مالية قصرية االجل.

 المطلب االول: ماهية سوق النقد:

 : تعريف سوق النقداوال:

 هناك عدة تعاريف للسوق النقدي منها:   

االصول وااللتزامات املالية قصرية االجل ذات درجة سيولة عالية  هي االسواق اليت يتم فيها اصدار وتداول -

ومستويات متدنية من املخاطر، واليت تتجاوز فرتات استحقاقها غالبا سنة واحدة، وتوفر هذه االسواق لالفراد 

تاح لدى واملؤسسات املختلفة واحلومات االليات املناسبة الدارة السيولة لديها مبا يف ذلك استثمار الفائض امل

 تلك اجلهات او تغطية العجز اليت تواجهه يف موازنتها املالية.

ويرتكز سوق النقد على عامل اساسي ومهم يف التعامالت النقدية وهو سعر الفائدة بناءا على العرض -

والطلب، وقد تكون السوق النقدية سوقا اولية )سوق االصدار( يتم فيها اصدار االوراق املالية لغرض 

اب فيها،كما قد تكون سوقا ثانوية )سوق التداول( تتداول فيها االوراق املالية بعد االكتتاب فيها ، االكتت

 35وتتم الصفقات بني املتعاملني عن طريق خمتلف وسائل االتصال )اهلاتف، الفاكس، التلكس، وغريها(.

ل قصرية االجل اي اقراض االموا تتمثل سوق النقد يف املؤسسات واالفراد الذين يتعاملون يف االدوات املالية-

ويكون هذا االقرتاض من اجل استثمار االموال املتاحة لفرتة مؤقتة كما ، وافرتاضها الجل ال تزيد عن سنة

 يكون االقرتاض هبدف متويل احتياجات مؤقتة.

 وهو نقطة التقاء االستثمار قصري االجل مع التمويل قصري االجل.-

 اهمية سوق النقد:ثانيا:
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 تتمثل امهية السوق النقدي يف:    

 متويل يف مدة قصرية.-2

 استثمار يف مدة قصرية.-0

 مميزات سوق النقد:ثالثا:

 تتمثل مميزات سوق النقد يف:    

 يتميز سوق النقد باملرونة العالية حيث ان معظم الصفقات يف السوق الثانوي.-2

 اجراءات بسيطة وتكاليف منخفضة، - 0

 36املخاطرة.اخنفاض درجة -5

 مدة قصرية.-4

 السرعة.-1

 االطراف المتدخلة في السوق النقدي: رابعا:

 يتمثل االطراف املتدخلون يف السوق النقدي يف:   

 املصارف التجارية واملركزية.-2

  .كات ماليةر ش-0

 .مؤسسات-5

 37االفراد.-4

وهي بنوك االستثمار واالعمال وي بنوك ضخمة من حيث حجم راس املال، وكذا رقم  بنوك االستثمار:-1

االعمال، تقوم بتوظيف امواهلا يف املشروعات التجارية والصناعية واالشرتاك يف انشاء الشركات، فهي تقدم 
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ل، فقروضها قروض ملختلف املؤسسات الكربى واملتعدد اجلنسيات، اضافة لقدرهتا على متويل احلكومات والدو 

 38الطويلة االجل غالبا ما تكون مباليني الدوالرات وقد تصل اىل ماليري الدوالرات.

 االدوات المتداولة في سوق النقد:المطلب الثاني:

 هناك جمموعة من االدوات املالية اليت يتم تداوهلا يف سوق النقد واليت تتمثل يف:   

 شهادات االيداع المصرفية:اوال:

وقد  2511وبعد النجاح الذي حققه مت اصدارها يف لندن  2512مت اصدارها ألول مرة يف نيويورك سنة    

 .انتشر التعامل هبا بعد ذلك

 .شهادات االيداع المصرفيةتعريف -1 

تعرف على اهنا شهادات تصدرها البنوك و املؤسسات املالية تشهد فيها بانه قد مت ايداع مبلغ حمدد لديها و  

حمددة. تبدا من تاريخ اصدار الشهادة وتنتهي بتاريخ استحقاقها وهلا سعر فائدة ثابت ويرتتب على البنك ملدة 

 املصدر للشهادة االلتزام املايل بالقيمة االمسية للشهادة والفائدة املستحقة عليها.

 تصدر هذه الشهادات بطريقتني:

ا النوع من الشهادات ويدعو اجلمهور لالكتتاب : اذ يعلن البنك عن اصداره هلذ : طريقة االصدار1طريقة-

 فيها خالل فرتة موعد االصدار وتصدر شهادة االبداع ألمر املكتتب هبا ويتم تداوهلا بالتطهري.

اذ تصدر الشهادة باملبلغ واملدة وسعر الفائدة اليت  : اصدار الشهادة بناء على طلب العميل:2طريقة-

ها وقد تصدر هذه الشهادة حلاملها ويتم تداوهلا مبجرد التسليم او االمر تثقف عليها اجلهة املصدرة مع عميل

 مشرتيها بان يتداوهلا بالتطهري طبعا ألحكام القوانني السارية على االوراق املالية التجارية.

 مميزاتها: -2

 مبا يلي: شهادات االيداع املصرفيةتتميز   
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 : اي امكانية بيعها وتداوهلا ودرجة السيولة ترتبط اسم البنك املصدر هلا ومبدة حياهتا. *السيولة

 : امكانية حتصيل قيمة الورقة والفوائد يف مواعيدها.*الضمان

 *تعدد شهادات االيداع حيث ميكن اصدار شهادات بآجال خمتلفة.

 التامة.: شهادات االيداع اليت تصدر حلاملها تتمتاز بالسرية السرية*

 كخصائص شهادات االيداع المصرفية القابلة للتداول-7

 39 مبا يلي: شهادات االيداع املصرفيةتتمثل خصائص    

 ميكن حلامل شهادة االيداع قابلة للتداول باالحتفاظ هبا حىت موعد االستحقاق املايل .-أ

 التداول املايل .كما انه من حق حامل هذه الشهادة بيعها او التنازل عنها بسوق -ب

حتمل هذه الشهادة فائدة معلومة وحمددة من قبل ؛ يتوجب علي البنك دفعها قبل او عند تارخ -ج

 االستحقاق .

 يوم . 512يوما بدال من  511يتم حساب الفائدة علي أس ان العام -

 :إيجابيات شهادة اإليداع-2

 تتمثل اجيابيات شهادات االيداع يف:    

 .أعلى مما متنحه حسابات التوفري وسوق املال متنح معدل فائدة-

متنح سعر فائدة مضمون ودقيق، خبالف األسهم والسندات اليت يتحمل االستثمار فيها خماطرة اخلسارة  -

 .والتقلبات السوقية

للتأمني مؤّمن عليها فدراليًّا حال كانت املؤسسة املاحنة لشهادة اإليداع مؤّمن عليها من املؤسسة الفدرالية  -

 .(على الودائع )املصارف( أو إدارة االحتاد االئتماين الوطين )االحتادات االئتمانية



31 

 

تساعد على جتنب مغريات السحب دون سبب مهم ألن السحب قبل تاريخ االستحقاق يؤدي إىل دفع -

 .غرامة

 :سلبيات شهادة اإليداع-5

 ان التعامل بشهادات االيداع املصرفية ينتج عنه بعض السلبيات واليت تتمثل يف:    

 .ال ميكن حتويل شهادة اإليداع إىل سيولة قبل تاريخ االستحقاق من دون التعرض لغرامة-أ

 عادًة، األرباح اليت حيققها االستثمار يف شهادات اإليداع أقل من أرباح األسهم والسندات على املدى -ب

 .الطويل

خالل مدة شهادة اإليداع، يكون معدل الفائدة ثابًتا، أي أنه ال يرتفع حال ارتفعت معدالت الفائدة  -ج

 40.األخرى

 القبوالت المصرفية: ثانيا:

تعد القبوالت املصرفية من اهم ادوات الدين قصرية االجل اليت تستخدم يف ميدان متويل التجارة اخلارجية   

املصريف هو حوالة مصرفية ) أي وعد لدفع مماثل للشيك( تصدره شركة معينة تطلب فيها  والداخلية، والقبول

من البنك ان يدفع ال مره او ألمر شخص ثالث مبلغا حمدد من املال يف املستقبل حيدد بتاريخ معني، ويقوم 

 41البنك بقبول )ختم( احلوالة بعبارة مقبول.

 اذونان الخزينة: ثالثا:

وات السوق النقدي سيولة وتداوال وتشكل حبد ذاهتا املعيار الذي تقاس علي عوائد بقية متثل اكثر اد    

ادوات السوق النقدي، قاملستثمر يشرتي اذونات اخلزينة خبصم عن قيمتها االمسية اليت تدفع له عند 

صرف املركزي االستحقاق، ويشكل الفرق بني ما دفعه املستثمر وما قبضه، العائد على االستثمار، ويتوىل امل

وهي  اصدار االذونات حلساب خزينة الدولة )وزارة املالية( فهي اداة دين حكومية وتصدر بصيغة حلامله،



32 

 

شهرا اهلدف منها متويل خزينة واول ما ظهرت يف الواليات  20-5ادوات قصرية االجل ترتاوح اجلها ما بني 

 املتحدة االمريكية.

من البنوك املرخصة او وسطاء التعامل باالوراق املالية احلكومية عن اصدارها وميكن لالفراد شراء اذونات اخلزانة 

 او يف السوق الثانوي، ويتم التعامل باالذونات على اساس سعرين مها:

وهو الثمن الذي يعرضه الوكيل على املستثمر حامل الورقة الذي يريد بيع ما لديه من  سعر الشراء:-2

 اذونات يف السوق.

 : وهو الثمن الذي يطلبه الوكيل من املستثمر يريد شراء اذونات خزانة من السوق.سعر البيع-0

 42حيدد سعر الشراء باستخدام سعر خصم الشراء، بينما حيدد سعر البيع باستخدام سعر خصم البيع.

 االوراق التجارية : رابعا:

 :االوراق التجاريةتعريف -1

هي حمررات مكتوبة وفقاً ألوضاع شكلية حيددها النظام قابلة للتداول بالطرق التجارية ومتثل حق موضوعه  -

مبلغ من النقود وتستحق الوفاء مبجرد االطالع أو يف ميعاد معني , أو قابل للتعيني ويستقر العرف على قبوهلا 

 43.كأداة لتسوية الديون شأهنا شأن النقود

هي صكوك ) حمررات مكتوبة( قابلة للتداول، متثل حقاً نقدياً يستحق الدفع مبجرد اإلطالع األوراق التجارية -

 44.)مبجرد تقدميه(، أو بعد أجل قصري أو طويل. وجرى العرف على قبوهلا كأداة وفاء

هي عبارة عن ادوات دين قصرية الجل تصدر عن بعض الشركات اليت تتمتع مبراكز ائتمانية عالية، تصدر -

االدوات خبصم اصدار. اهلدف منها متويل االصول املتداولة ) راس املال العامل( والعائد على هذه هذه 

 االدوات اعلى من العائد على اذونات اخلزينة الن املخاطرة عليها اكرب.

 :خصائص األوراق التجارية-2
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 45:األوراق التجاريةتتمثل خصائص     

 .التظهري أو بطريق املناولة املباشرةأهنا قابلة للتداول بني الناس بطريق  -أ

متثل قدراً مستحقاً من املال ألهنا تتضمن دفع مبلغ معني من أصل معني ويف وقت حمدد لصاحل مستفيد  -ب

 .آخر

متثل ديناً مستحقاً للدفع مبجرد الطلب أو بعد أجل حبيث يستطيع حاملها أن يضعها يف أحد البنوك -ج

 .46بغرض حتصيلها لصاحله

 . الورقة التجارية تصرف شكلي -د 

 . حمل الورقة التجارية مبلغ من النقود معني املقدار أو ميعاد الوفاء به -ه

 . الكفاية الذاتية -و

 . وحدة الدين ووحدة االستحقاق-ي

 .االستقالل والتجريد-ل

 .استقالل التوقيعات -ك

  .التشدد يف معادلة املدين رعاية للحامل-م

 :التجاريةوظائف األوراق -7

 :47هلا ثالث وظائف    

 .هي أداة إلبرام عقد الصرف ونقل النقود يف مكان آخر -أ 

 .هي أداة وفاء فهي وسيلة لتسوية الديون بني التجار-ب

  . هي أداة ائتمان فهي عادة ما تتضمن أجاًل لالستحقاق-ج

 : أنواع األوراق التجارية-2
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 : الكمبيالة-أ

األطراف تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إىل شخص آخر يسمى ورقة جتارية ثالثية    

املسحوب عليه بأن يدفع األجر شخص ثالث هو املستفيد مبلغا من النقود مبجرد االطالع أو يف ميعاد معني 

 . أو قابل للتعيني

  : الشيك-ب

خر هو املسحوب عليه ورقة جتارية ثالثية األطراف تتضمن أمراً يصدر من شخص هو الساحب إىل شخص آ

) الذي جيب أن يكون أحد البنوك ( بأن يدفع إلذن شخص ثالث هو املستفيد أو حلامله إن كان الشيك 

  حلامله مبلغاً معني

 : السند األذني-ج

ويسمى أيضاً بالسند ألمر وهو ورقة جتارية ثنائية األطراف تتضمن تعهد حمرر بدفع مبلغ معني ألمر شخص   

  .48املستفيد مبجرد االطالع أو يف ميعاد معني أو قابل للتعينيآخر هو 

 :فائدة التظهير-5

التظهري هو الوسيلة اليت يتم مبوجبها تداول األوراق التجارية، وهي مجلة تكتب على ظهر الورقة التجارية     

 49.توكيله باستالم قيمتهايقصد هبا إما نقل ملكية قيمة الورقة إىل املظهر إليه )املستفيد اجلديد(، أو 

 سوق اليورو دوالر: خامسا:

ظهر هذا السوق يف اوروبا عندما بدات البنوك التجارية هناك بقبول الودائع من اجلمهور بالدوالر    

االمريكي، كانت البنوك تقبلها ربالدوالر وتردها عن االستحقاق بالعملة احمللية اي االورو، كما ان هذه البنوك 

 عمالئها قروضا بالدوالر وذلك من الودائع املتوفرة لديها ومبعدل فائدة اعلى.قامت مبنح 
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يقصد بالدوالر األورويب مجيع الودائع بالدوالر األمريكي يف البنوك خارج الواليات املتحدة ، مبا يف ذلك 

الدوالر. وهو يتحمل الفروع األجنبية للبنوك األمريكية. ومع ذلك ، فإن الدوالر األورويب ليس نوًعا خاًصا من 

 .نفس سعر الصرف مثل الدوالر األمريكي العادي من حيث العمالت األخرى

سوق اليورو دوالر هو إنشاء املصرفيني الدوليني. إنه ببساطة سوق نقدي قصري األجل يسهل االقرتاض من 

شكل أساسي بالدوالر البنوك والقروض بالدوالر األمريكي. يقع سوق اليورو يف األساس يف أوروبا ويتعامل ب

 .األمريكي

ولكن ، باملعىن األوسع ، يقتصر سوق اليورو مقابل الدوالر على اإلقراض اخلارجي واالقرتاض من أهم 

العمالت القابلة للتحويل يف العامل مثل الدوالر واجلنيه االسرتليين والفرنك السويسري والفرنك الفرنسي ، 

 50.واملارك األملاين والغردي اهلولندي

قروض اليورو دوالر هي ودائع بالدوالر االمريكي لدى املصارف خارج الواليات املتحدة االمريكية، او يف     

املصارف االجنبية داخل الواليات املتحدة االمريكية، وتستطيع املصارف االمريكية االقرتاض من هذه الودائع 

مريكية يف اخلارج، عندما حتتاج اىل موارد من املصارف االخرى غري االمريكية، او من فروع املصارف اال

 51مالية.

 خصائص سوق اليورو دوالر:-1

 :يتميز سوق اليورو باخلصائص التالية   

 .لقد برز كسوق مال حقيقي دويل قصري األجل-

 .إهنا غري رمسية ولكنها عميقة-

 .إنه جماين -

 .اهنا قادرة على املنافسة -
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كان العمالء األصليون لسوق اليورو دوالر هم الشركات التجارية يف أوروبا   .إنه سوق رأس مال أكثر مرونة -

دوالر وسيلة أرخص لتمويل وارداهتم من الواليات املتحدة ، ألن معدالت -والشرق األقصى اليت وجدت اليورو

 . اإلقراض بالدوالر يف سوق اليورو كانت أقل نسبيا

 :Euro-Dollar فوائد سوق-2

 .الفوائد التالية كانت مستحقة للدول املشاركة يف سوق اليورويبدو أن    

 .أهنا وفرت سوقا رأمساليا دوليا حقيقيا حقا ، بسبب درجة عالية من حركة اليورو -أ

 .الدوالرات األوروبية مفيدة لتمويل التجارة اخلارجية -ب

 .النقدية والسيولةمكنت املؤسسات املالية من احلصول على مرونة أكرب يف تعديل أوضاعها -ج

مكنت املستوردين واملصدرين من اقرتاض الدوالرات لتمويل التجارة ، بأسعار أرخص من تلك اليت ميكن  -د

 .احلصول عليها خبالف ذلك

 .ساعد يف تقليل هوامش الربح بني معدالت اإليداع ومعدالت اإلقراض-ه

 .عززت كمية األموال املتاحة للمراجحة -و

النقدية اليت لديها احتياطيات غري كافية من زيادة احتياطياهتا عن طريق اقرتاض ودائع مكنت السلطات  -ي

 .باليورو

 .لقد وسعت التسهيالت املتاحة لالستثمار قصري األجل-ل

 .لقد تسبب يف مستويات أسعار الفائدة الوطنية أقرب إىل التأثريات الدولية-ك

 :الدولي آثار سوق اليورو الدوالر على النظام المالي-7

 يف: آثار سوق اليورو الدوالر على النظام املايل الدويلتتمثل     
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مت تعزيز وضع الدوالر بشكل مؤقت ، ألن عملياته يف اقرتاض الدوالرات أصبحت أكثر رحبية بداًل من  -أ

 .مقتنياهتا

ميزان املدفوعات ، تسهل متويل فوائض ميزان املدفوعات والعجز. ومتيل البلدان اليت تعاين من عجز يف -ب

على وجه اخلصوص ، إىل اقرتاض األموال من سوق اليورو ، مما خيفف الضغط على احتياطياهتا من العمالت 

 .األجنبية

 .وقد عزز التعاون النقدي الدويل-ج

 .على مدى العقد املاضي ، ساعد منو اليورو مقابل الدوالر يف ختفيف مشكلة السيولة العاملية-د

 :في سوق اليورو دوالر أوجه القصور-2

 :52العيوب الرئيسية لسوق اليورو دوالر ميكن ذكرها على النحو التايل   

 .قد تؤدي البنوك والشركات التجارية إىل املبالغة -أ

 .قد تضعف االنضباط داخل اجملتمعات املصرفية-ب

 .بلد ماينطوي على خطر جسيم يتمثل يف السحب املفاجئ الواسع النطاق لالئتمانات يف  -ج

 .جعل السياسات النقدية الرمسية أقل فعالية للبلدان املعنية -د

 قرض فائض االحتياطي االلزامي: سادسا:

ينشات هذا القرض بني البنوك التجارية اليت يكون هلا فائض يف االحتياطي االجباري ويكون عندها عجز    

يف االحتياطي االجباري، ويقوم عادة البنك املركزي بالتوسط بني البنكيني وتكون مدة هذا القرض يوما واحدا 

 وميكن ان حتدد يوما بيوم.
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ات السياسة النقدية للبنك املركزي للتدخل يف السوق عرب سحب أو يستخدم االحتياطي اإللزامي كإحدى أدو 

زيادة السيولة، مبا يسهم يف التأثري على معدالت التضخم، خاصة من ناحية العوامل املتعلقة بالطلب، حيث  

 .كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع، ومن مث ارتفعت معدالت التضخم، والعكس

: ميثل نسبة من ودائع العمالء، تودعها البنوك لدى املركزي دون أن حتصل على عائد مياإلحتياطى اإللزا

مقابلها. هلذا السبب، فإن رفع هذه النسبة ميثل زيادة يف تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم 

يف األصل تُودعها استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة املستثمرة، مع األخذ يف االعتبار أن هذه النسبة 

البنوك لدى املركزي لضمان سالمة البنوك ، مبا يضمن عدم تعرض البنك املودع لالحتياطي ألي خماطر يف 

 .حالة حدوث سحب مجاعي من العمالء لودائعهم منه

، ليمّكن البنوَك من 0220يف عام  %4يذكر أن البنك املركزي املصري قام خبفض االحتياطي اإللزامي بنسبة 

قام البنك   وبعد حتسن مؤشر السيولة لدى البنوك، .يناير 01جهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة موا

يف الفرتة  %24إىل  %22املركزي املصري بإعادة رفع نسبة االحتياطي اإللزامي من الودائع على البنوك من 

 . 53األخرية

  اتفاقيات اعادة الشراء: سابعا:

وقت  الضرائب عندما جعلت 2521استخدمت اتفاقيات إعادة الشراء منذ العام  يف الواليات املتحدة،    

احلرب أشكال اإلقراض القدمية أقل جاذبية. بداية، استخدم جملس االحتياطي الفيدرايل عمليات إعادة الشراء 

وق. إلقراض املصارف األخرى حصرًا، لكن سرعان ما امتدت هذه املمارسة إىل الالعبني اآلخرين يف الس

توسع استخدام الريبو يف عشرينيات القرن املاضي، وتراجع خالل فرتة الكساد العظيم واحلرب العاملية الثانية، مث 

توسع مرة أخرى يف اخلمسينيات، لينمو بسرعة يف سبعينيات ومثانينيات القرن املاضي بسبب تكنولوجيا 

 54 .احلواسيب اليت برزت خالل تلك الفرتة



39 

 

 اعادة الشراء:تعريف اتفاقية -1

، أو اتفاقية البيع وإعادة الشراء، هي شكل من «الريبو»، واملعروفة أيًضا باسم اتفاقية اتفاقية إعادة الشراء

احلكومية. يبيع الوكيل الضمان األساسي للمستثمرين  االوراق املالية  أشكال االقرتاض قصري األجل خاصة يف

 55.اليوم التايل عادة، بسعر أعلى قليالً  ويشرتيه منهم مرة أخرى بعد فرتة وجيزة، يف

هي بيع اوراق مالية او اصول قابلة للتسييل بسعر حمدد مع التعهد بشرائها من املشرتي يف تاريخ حمدد -*

 56.وسعر حمدد يذكر يف االتفاقية

االموال هذه االتفاقيات غالبا ما تتم بني شخص حيتاج اىل االموال وحبوزته اوراق مالية وشخص اخر لديه 

ثمارها . فيتم بيع االوراق املالية ) عقد بيع مؤقت الفرتة حمددة )عدة االيام( كما يتم قراءة هذه تويرغب يف اس

 االوراق مببلغ يزيد عمن سعر البيع وسعر الشراء هذا العائد الذي حققه املستثمر. 

اىل املستوى ، لذلك تعترب هذه االتفاقيات ة االوراق املالية من البائع ز ياحويالحظ ان هذه االتفاقيات ال تنقل 

 قروضا قصرية االجل بضمان االوراق املالية

يُعد سوق إعادة الشراء أو سوق الريبو مصدر أموال مهم للمؤسسات املالية الكبرية يف القطاع املصريف غري 

املؤسساتيون الكبار، مثل  اإليداعي، والذي منا ملنافسة القطاع املصريف اإليداعي التقليدي. يُقرض املستثمرون

صناديق االستثمار يف سوق املال، األموال للمؤسسات املالية مثل البنوك االستثمارية، مقابل ضمان مثل 

سندات اخلزينة واألوراق املالية املدعومة بالرهن العقاري اليت حتتفظ هبا املؤسسات املالية املقرتضة. تتعامل 

و  0221يف الفرتة بني عامي ، تريليون دوالر يومًيا 2ساوي قيمتها أسواق الريبو األمريكية بضمانات ت

، كان سوق إعادة الشراء، حيث التمويل لبنوك االستثمار إما غري متوفر أو متوفر مبعدالت فائدة 0221

 مرتفعة للغاية، جانًبا رئيسًيا من أزمة الرهن العقاري عايل املخاطر الذي أدى إىل الركود الكبري. خالل شهر
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، تدخل االحتياطي الفيدرايل األمريكي لتوفري األموال يف أسواق الريبو، عندما قفزت 0225سبتمرب من العام 

 أسعار اإلقراض بسبب سلسلة من العوامل الفنية اليت حدت من عرض األموال املتاحة يف السوق.

 مكونات اتفاقية اعادة الشراء:-2

 57 تتكون اتفاقية اعادة الشراء يف:     

 : وهي اتفاقية التعهد بالشراء.الصيغة-أ

 وهو يبيع نقدا ويشرتي باالجل. البائع )المتمول(:-ب

 وهو يشرتي نقدا ويبيع باالجل. المشتري )الممول(:-ج

: وهي متثل عنصر الضمان يف االتفاقية اذا الغرض منها توثيق الدين، والغالب ان تكون من االصول المالية-د

 االصول القابلة للتسييل.

 : هو الفرتات استحقاق قصرية.االجل-ه

 اهلامش على اتفاقية اعادة الشراء الذي يدفعه بائع االصول املالية. العائد:-و

 وظائف االتفاقية:-7

 58 تتمثل وظائف اتفاقية اعادة الشراء يف:  

 للسياسة النقدية. كأداةاستخدامها  -أ

 توفري السيولة العاجلة للمصارف التجارية.-ب

 السيولة الزائدة من خالل اتفاقية اعادة الشراء.توظيف -ج

 االستثمار من خالل ابرام اتفاقية شراء واتفاقية شراء معاكس )اعادة الشراء( بالتوازي.-د

 البيع القصير )على المكشوف(:ثامنا:
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يتمثل البيع القصري ببيع ادوات استثمار )اوراق مالية يف العادة( ال ميلكها البائع عند امتام العملية بل    

يقرتضها من وكيل او جهة معينة لبيعها بسعر عال على امل شراء هذه االوراق املالية فيما بعد بسعر منخفض 

ولة متفق عليها مسبقا ليبقى للمتعامل فرق السعر كربح. العادة االوراق املالية املشرتاة اىل اجلهة املقرضة مع عم

ويشرتي معظم املستثمرين عادة ادوات االستثمار اوال مث يبوعوهنا عندما ترتفع اسعارها او عندما يتوقعون 

 59اخنفاضها عن املستوى الذي وصلت اليه.

 :التمويل بالهامشتاسعا:

يتمثل اهلامش باملبلغ النقدي الذي ميلكه املستثمر ويقرر استثماره كجزء من مبلغ يرغب باستثماره حيث     

يقوم باقرتاض باقي املبلغ الذي حيتاجه من بعض املصارف واملؤسسات التمويلية املتخصصة وذلك بضمان  

م اسلوبا من اساليب املضاربة املبنية على كامل املبلغ املستثمر مبا فيه ذلك اجلزء العائد منه، فهو بذلك يستخد

توقع ارتفاع اسعار االداة املالية املنوي االستثمار هبا، حيث يؤدي الرفع املايل املرتتب على نسبة التمويل اىل 

 60اهلامش اىل مضاعفة ارباح املضارب اذا حتققت توقعاته او خسائره اذا اجته السوق بعكس التوقعات.
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 .ألدوات المالية في سوق رأس المالني: المبحث الثا

ان سوق راس املال او البورصة هي نوع من انواع السوق املايل وهو خيتلف عن السوق النقدي بطول مدته    

وتعرضه للمخاطر وارباحه الكبرية، كما ختتلف االدوات املالية اليت تستخدم يف هذا السوق ادوات مالية خاصة 

 به.

 سوق راس المال )البورصة( المطلب االول: ماهية

 نشاة البورصة.اوال:

استخدمت قدميًا مدينة البندقية األوراق املالية يف عمليات البيع والشراء من خالل ألواح كبرية حتتوي على    

 ظهرت فكرة البورصة بشكل واضح أكثر يف بلجيكا. 2152معلومات خمتلفة ألوراق التداول، وعام 

عة السماسرة الذين يقومون بتسهيل وتنفيذ عمليات البيع والشراء لألفراد مقابل مبلغ وبطل الرواية هنا هم جممو 

 61.مايل معني

اما نشاة البورصة بالشكل احلايل فقد تاخرن ويعود تاريخ اول بورصة لالوراق املالية يف مدينة انفرس يف     

 2121وبعدها مت انشاء بورصة  باريس يف سنة  2111مث امسرتدام يف هولندا يف سنة  2111بلجيكا سنة 

 2155.62، مث بورصة نيويورك يف سنة 

ية واالتصاالت واالنرتنت كان هلم تأثري كبري يف تطور البورصة، واملسامهة يف ال شك أن التطورات التكنولوج    

 سرعة متابعة العمالء وحتويل التعامالت املالية إىل تداول الكرتوين.

باإلضافة إىل فإن العمالء أصبحوا ااّلن يتابعون حسابتهم من خالل أجهزة الكمبيوتر واهلواتف وتنفيذ 

 63الثفقات من أماكنهم.

 تعريف البورصة:يا:ثان



43 

 

هي اسواق جيري التعامل فيها باالدوات املالية املتوسطة والطويلة االجل واليت تستحق يف فرتات زمنية اطول -*

 64من سنة، حيث تتعامل بشكل رئيسي باالسهم والسندات.

هي السوق اليت يتم فيها عمليات التداول بني املتعاملني يف االوراق املالية ، ويتم التعامل عن طريق  -*

 شركالت السمسرة خالل مدة حمددة

يتمثل يف املؤسسات واالفراد الذين يتعاملون يف االدوات املالية الطويلة االجل اي اقراض االموال -*

 .دة، هبدف احلصول على عائدواستثماراها لفرتة تتجاوز السنة الواح

 65السوق اليت يتم فيها تبادل االصول وااللتزامات املالية متوسطة وطويلة االجل، مثل االسهم والسندات. -*

 اقسام البورصة:ثالثا:

 اىل :البورصة تنقسم   

وهي جزء من السوق املالية تتعامل باالوراق املالية من خالل عقود واتفاقيات يتم  السوق المستقبلية:-1

تنفيذها يف تاريخ الحق، وتعرف ايضا باسواق املشتقات املالية وذلك الهنا تقوم على مبدا اشتقاق اسعار 

 66االدوات من ادوات االسواق املالية الرئيسية االسهم والسندات وغريها.

 67وتنقسم اىل:

 : ويتم فيها بيع وشراء عقود اخليارات.ق عقود الخياراتسو -

وهي سوق تتعلق عقودها بشراء وبيع كمية كبرية من سلعة او اداة مالية عند سعر  سوق العقود االجلة:-

 معني يف وقت حمدد.

وهي سوق يتم فيها نوعان اساسيان من املبادالت  (:swapسوق عقود المبادالت )عمليات -7

 احدهاما للفائدة واالخر للعملة.

 السوق الحاضرة )الفورية(:-2
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يقصد هبا تلك السوق اليت يتم فيها تنفيذ الصفقات فورا، حيث يتم تسليم واستالم الورقة املالية حمل العقد يف 

 68.ايام عملنفس اليوم او خالل فرتة وجيزة عادة ال تتجاوز ثالثة 

 وتنقسم اىل:

 السوق االولية.-

 السوق الثانوية.-

 انواع البورصات:رابعا:

فيما يلي أنواع البورصات العاملية وكلما كانت الدولة متقدمة كلما ازدادت وتنوعت البورصات العاملة    

 69فيها:

 بورصة البضائع-1

هي من اقدم البورصات حيث يتم فيها التعامل باحملاصيل الزراعية وميكن تعريفها باهنا سوق منظمة تركز فيها 

 من اهم البورصات: كالنب، السكر، القطن واحلبوباملبادالت على املبادالت التجارية الواسعة االستهالك  

 وة والسكر.بورصة ليفربول يف مادة الشعري، بورصة لندن وباريس يف مادة القه

 بورصة الذهب والعمالت-0 

بورصة الذهب واملعادن النفيسة هي سوق منظمة هلا وجود مادي يف قاعات خاصة حيث تتم املفاوضات    

حول املعادن النفيسة وختتلف أسعار هذه اختالفا كبريا بالنسبة ملصادرها ) أمريكا، روسيا، جنوب إفريقيا 

احلصول عليها وشحنها والتامني عليها ودرجة الشوائب فيها، أما بورصة الربازيل..( بنسب اختالف طرق 

العملة الصعبة اليت تسمى أيضا سوق الصرف فهي سوق عاملية يتم فيها تبادل العمالت كما يتم حتديد أسعار 

 .صرفها وأسباب ارتفاعها أو اخنفاضها. وهي سوق تلغي أي تدخل خارجي

 بورصة القيم المنقولة-7
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جيمع بني البائعني واملشرتين لنوعني من األوراق أو بعبارة أخرى هي سوق رمسي  عبارة عن نظام هي   

وعمومي حبيث جترى فيه عملية التقييم والتفاوض. واملساومة كالقيم املنقولة املسجلة يف البورصة ومتثل هذه 

سندات" وتقوم بإدارهتا هيئة تتوىل "األسهم" واملقرضني على املدى الطويل "ال  القيم املنقولة حقوق الشركاء

 .اإلشراف على مراعاة القوانني واللوائح

 المتعاملون في البورصة: خامسا:

 70 يتعامل يف البورصة املتعاملون االقتصاديون الذين يتمثلون يف:   

 الشركات الكبرية )شركات التامني، صناديق التقاعد، صناديق االستثمار املشرتكة(-2

 البنك املركزي. -0

 البنوك التجارية.-5

 املؤسسات االقتصادية املختلفة.-4

 صناديق االستثمار.-1

 املستثمرون واملضاربون )املضاربون احملرتفون، املضاربون اهلواة، املتامرون، املستثمرون، احملتاطون(.-1

 :خصائص البورصة سادسا:

 71 تتميز البورصة باخلصائص التالية:   

تعد هذه أكرب صفات سوق االوراق املالية، إذ أن املخاطرة هي اكثر ما يقوم به  والمخاطرة: العوائد -2

الفرد يف حالة وضع نقوده يف جمموعة من األسهم االقتصادية مع حتمل األرباح او اخلسائر، وبالتايل فإهنا تتأثر 

 فاض األسعار والعمالت يف البنوك.بالتغيريات البيئية بالسوق، سواء زيادة أسعار السلع او اخلدمات، او اخن
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تعد التغريات أو مبعىن اّخر التقلبات املختلفة اليت تسود يف البورصة، شيء ال إرادي  التغيرات المختلفة:-0

جيب أن يتقبله أفراد البورصة أو املسامهني مبعىن أدق، وتقبل ما يدور من أحداث تتسبب يف زيادة أو نقصان 

 ولكن ميكن جتنب هذه املخاطرة بالتنوع يف استثمار األسهم بشكل كبري.أسعار األسهم يف السوق، 

وتعتمد على توفري سوق االوراق املالية لألوراق الرمسية اليت توضح الفرق بني البائعني واملشرتين  السيولة:-5

 بشكل واضح متاًما واجلمع بينهم يف أسهم وسندات مالية لتشجيع االستثمار.

ة هي نقطة تداول عاملية وليست حملية على اإلطالق، حيث يتشارك يف عمليات البيع البورص العالمية: -2

والشراء واالستثمار جمموعة كبرية من املستثمرين من كافة دول العامل، وميكن للبورصة تنظيم هذه األعمال 

 بينهم وتوزيع األرباح طبًقا ملعايري معينة.

من اهم خصائص سوق االوراق املالية هو التنظيم، وذلك طبًقا للقوانني احمللية والدولية  التنظيم الجيد: -5

اليت تُفرض بكل وضوح لضمان خصوصية بيانات العميل واحلفاظ على أموال الشركات واملستثمرين، 

 وخوضعها لقواعد تنظيم حتمية ال ميكن اخرتاقها.

 دور البورصة:سابعا:

 72 يف:يتمثل دور البورصة    

 قياس ومعرفة وضعية االقتصاد الوطين من خالل معرفة فاعلية االسواق املالية ودورها يف االقتصاد.-2

 استثمار راس املال االجتماعي للمؤسسات واجلمهور يف شكل سندات واسهم.-0

 بغرض متويل االقتصاد الوطين. 73طويلة االجل. ألغراضجتميع االموال -5

 وسيلة مثلى لتخزين الثروة بالنسبة للمدخرين. -4

توفري احلماية جتاه العديد من املخاطر املالية املتوقعة من خالل اتاحة الفرصة للبنوك واملستثمرين لتنويع -1

 استثماراهتم.
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البنك املركزي يف كمية االموال  تأثريتستطيع احلكومات من خالهلا تنفيذ سياساهتا النقدية من خالل -1

 السائلة وسعرها.

 .أهداف سوق االوراق المالية ثامنا:

 74 يهدف سوق االوراق املالية يف:   

 السعي لبناء بيئة استثمارية اّمنة على أموال العمالء وحتظى بثقتهم التامة. -2

 متابعة التطورات التكنولوجية لتطوير أساليب وطرق استخدام البورصة. -0

قدمة.تنمية سوق االوراق املالية  -5
ُ

 بشكل أسرع يتماشى مع تطورات العامل وتدفق اخلدمات امل

 مد املستثمرين بكافة املعلومات حول التداول واملستثمرين ومشاريع استثمارهم اخلاصة. -4

دعم الوعي باالستثمار يف البورصة باختالف أنواع املشاريع املطروحة من الشركات املختلفة، والتنوع يف  -1

 الية املختلفة.تناول األدوات امل

 االدوات المتداولة في سوق االوراق المالية )البورصة(.المطلب الثاني:

 السندات:اوال:

 :تعريف السند-2

احملتفظ بالسند -هو التزام مايل تعاقدي يتعهد مبوجب املقرتض املصدر للسند تقدمي مدفوعات اىل املقرض-*

 باإلضافة اىل اصل املبلغ. واليت هي الفائدة، تدفع خالل عدد حمدود من السنوات

بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها احلكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أهنا توفر عائدا جيدا  -*

للمستثمرين مقابل خماطرة مقبولة. وخيتلف معدل العائد املعطى من شركة مصدرة إىل أخرى وذلك حسب 

املطلوب من املستثمر لشركة كبرية سيكون أقل من شركة صغرية  الشركة وتارخيها ومالئتها املالية حيث أن العائد

 .وذلك أن املخاطرة يف الشركات الكبرية أقل
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عادة ورقة تعلن عن أن مالك  والسند ،استثمار ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية السندات اوراق مالية -*

السند دائن إىل اجلهة املصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة،او مشروع عادة تطرح هذه السندات للبيع يف 

 75سوق املال لتحصيل مبلغ مطلوب ملشروع خاص، وهلدف حمدد.

نت شركات، من األوراق املالية األساسية و اليت تُ َعد مصدر هام للتمويل ملختلف اجلهات سواء أكا-*

مؤسسات، أو حكومات، و تتمتع السندات بعدد من اخلصائص اليت متيزها عن غريها من األوراق املالية 

األخرى، كما أهنا تتميز بعدد من السمات املنفردة اليت تزيد متيزها عن غريها، و يف تلك املقالة سنقوم بتوضيح 

 .76نفردة هلاهذه اخلصائص اليت تتميز هبا السندات و أيضا السمات امل

 اليت اجلهة إىل دائن السند صاحب الشخص بأن توضح ورقة عادة وهي معينة، قيمة هلا مالية أوراق هي-

 األوراق سوق يف للبيع السندات هذه طرح يتم وغالبا مشروع، أو شركة أو حكومة كانت  سواء بإصدارة قامت

 كوسيلة  الناس على السندات هذه وتباع حمدد وهلدف خاصة، ملشروعات مطلوب مال رأس لتحصيل املالية

 الضخمة، املشاريع لتمويل والشركات احلكومات تستخدمها دين أداة السندات تعد كما املضمون، لإلستثمار

 77.اإلستثمار أوعية أحد تعترب فهي متوسطة خماطر مقابل للمستثمرين كبري  عائد بتوفري فتقوم

املستثمر بتقدمي قروض إىل كيان ما )عادة شركة أو حكومة( السندات عبارة عن استثمار ديون يقوم فيه -*

يقرتض األموال لفرتة حمددة من الزمن بسعر فائدة قد يكون متغري أو ثابت. وتستخدم السندات من قبل 

الشركات، احلكومات، والواليات ذات السيادة هبدف مجع األموال ومتويل جمموعة متنوعة من املشاريع 

 78.ندات هم الدائنني للمصدرواألنشطة. أصحاب الس

هي عقد او اتفاق بني اجلهة املصدرة واجلهة املستثمرة، وهي مبالغ مالية تقرتضها احلكومات او الشركات، -*

 79.وتلتزم بسدادها مع اضافة فائدة هلا يف تاريخ يتم االتفاق عليه

 انواع السندات:-2
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 :السندات المستديمة-أ

فرتة سداد حمددة، ُمصدر السند يعد فقط بدفع مبلغ سنوي ثابت إىل حاملي هذا النوع من السندات ليس له 

 .السند إىل ماال هناية، مثل هذه السندات ال تنتهي إال إذا قام ُمصدره بشرائه جمدداً 

 :السندات صفرية الكوبون-ب

يسرتد املستثمر هذا النوع من السندات له فرتة حمددة، لذلك فإهنا تباع خبصم على القيمة االمسية على أن 

القيمة االمسية عند تاريخ االستحقاق، كما ميكنه بيعها يف السوق بالسعر السائد، وذلك إذا رغب بالتخلص 

 -سعر البيع–منها قبل تاريخ االستحقاق، وميثل الفرق بني القيمة االمسية وبني القيمة املدفوعة لشراء السند 

 .80مقدار الفائدة الذي حيققه املستثمر

 :المتحرك الفائدة معدل ذات السندات-ج

 مث أشهر 1 ملدة علية يستمر السند من النوع هلذا فائدة سعر حتديد مايتم وغالباً  معينة، فرتة هلا سندات هي

 .السوق يف هبا التداول يتم اليت الفائدة أسعار مع ليتالئم سنوي ونصف دوري بشكل تعديلة يتم

 :ةالجود منخفضة أو الرديئة السندات-د

 رأس أسهم من كبرية  حصة وشراء ما مؤسسة على بالسيطرة للقيام وتستخدم حمددة، فرتة هلا سندات هي

 حمل املال رأس هيكل يف القروض إلحالل نتيجة اململوكة األموال إىل املقرتضة األموال نسبة تكون وغالباً  ماهلا،

 .81املخاطر من كبرية  نسبة فية السندات تلك يف اإلستثمار جيعل بشكل شرائها مت اليت األسهم

 سندات الدخل:-ه

هذا النوع من السندات له فرتة حمددة، عادة يعتمد هذا النوع من السندات على أرباح املنشأة السنوية وأخد 

 :نسبة الفائدة املتفق عليها بناًء على أرباح السنة، لذلك يف نص صياغة العقد يتم ذكر بعض البنود منها

 .باملطالبة بالفوائد يف السنوات اليت مل حتقق فيها املنشأة أرباح*ال جيوز حلملتها 
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 .*ضرورة قيام املنشأة باحتجاز جزء من األرباح لسداد قيمة السند عند تاريخ االستحقاق

 82.*أن يكون حلامل السند احلق يف حتويلها إىل أسهم

 :المشاركة سندات-و

 والفوائد املنشأة أرباح يف بأحقيته للمستثمر تسمح فهي مزدوج غرض هلا أن كما  حمددة، فرتة هلا سندات هي

 .الدورية

 :البلدية السندات-ي

 والية أو ما مدينة وتقوم الضرائب، من دخلهم على احملافظه يريدون الذين املستثمرين جبذب تقوم سندات هي

 تعترب السندات فتلك البلدية، السندات تلك بإصدار حملية حكومية جهه أو ما مطار أو ما حملية سلطة أو ما

 من احلكومية املالية األوراق من أقل تعترب كما  الدولة، ضرائب او الفيدرالية الضرائب دفع من خالية سندات

 83.سيولة حيث

: هي سندات هلا تاريخ استحقاق حمدد يف هذا التاريخ يتقدم السندات ذات تاريخ استحقاق محدد-ك

 القيمة االمسية للسند.حامل السند للمؤسسة املصدرة لكي يسرتد 

: هي سندات تعطي للجهة املصدرة احلق يف سداد السند قبل تاريخ السندات القابلة لالستدعاء-ل

 االستحقاق، وتقوم املؤسسة املصدرة مبمارسة حق االستدعاء اعتمادا على سعر الفائدة السائد يف السوق.

اختياريا او اجباريا عن طريق استدعاء محلة  : اي تتحول اىل سهم عادية اماالسندات القابلة للتحويل-م

 تلك السندات.

 خصائص السندات:-7

 تتمثل خصائص السندات يف:  

 وثيقة قرض تثبت ان حامله دائن اجتاه املؤسسة اليت اصدرته.-أ
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 الفائدة مضمونة.-ب

 التداول يف بورصة االوراق املالية.-ج

 صاحب السند ال يتدخل يف شؤون تسيري املؤسسة.-د

 يف حالة تصفية املؤسسة او افالسها متنح االولوية حلملة السندات يف اسرتجاع امواهلم.-ه

 تاريخ االستحقاق.-و

 القيمة االمسية هي القيمة املدونة على السند.-ي

 الكوبون: هو عبارة عن الدخل الذي حيصل عليه حامل السند ويتحدد بأسعار الفائدة السائدة يف السوق.-ك

 إىل فيه حيتاج وقت أي يف بيعها يستطيع السند وصاحب املالية، األسواق يف للتداول قابلة لسنداتال -م

 .البيع عند علية املتفق الفائدة وبسعر السند من املتبقية الفرتة مع يتناسب الذي وبالسعر النقدية السيولة

 :84إما السند الستحقاق الزمنية املدة تكون– 

 .سنوات5من أقل األجل قصرية سندات-أ

 .سنوات22-5 من وتكون األجل متوسطة سندات-ب

 .سنوات22 من اكثر األجل طويلة سندات-ج

 السمات المنفردة للسندات:-2

هناك بعض السندات اليت تكتسب مسات منفردة وذلك بإقرار تلك السمات يف عقد االتفاق شروط     

 85إضافية، ومن أكثر تلك السمات انتشارا:

و هذه السمة متنح حق للجهة املصدرة، حيث تتمتع السندات القابلة لالستدعاء  :سمة االستدعاء-أ

باستدعاء السند بسعر حمدد يُطلق عليه سعر االستدعاء خالل مدة معينة ضمن االتفاق يف العقد، و الدافع 

ملتوقع يف وراء إصدار هذه السندات املتميزة بتلك السمة هو االستفادة من اخنفاض معدل الفائدة السوقية ا
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املستقبل/ مما مينح للشركة إمكانية استبدال السندات ذات الكوبون املرتفع بأخرى ذات الكوبون املنخفض، و 

السندات الغري  –أكثر خماطرة من نقيضها  -السندات القابلة لالستدعاء –تُعد تلك األنواع من السندات 

 لذلك فإن أسعارها تكون قليلة.  -قابلة لالستدعاء

: هناك عدد من السندات يتم إصدارها بشكل يسمح حلاملها حتويل السند إىل سهم التحويل سمة-ج

عادي بسعر حتويل معني وخالل فرتة معينة يف إتفاقية السند، بشرط أن يكون عقد الشركة يسمح بإصدار 

صِدرة السند القابل للتحويل فإن
ُ

حها فرصة احلصول ذلك مين  تلك النوعية من السندات، و بالنسبة للشركة امل

على التمويل الالزم بتكلفة أقل، و بالنسبة حلامل السند فإن قراره بتحويل السند اخلاص به سهم عادي 

يتوقف على مدى الرحبية اليت سيحصل عليها نتيجة قيامه بعملية التحويل، كما أنه بتلك الطريقة سيكون 

ائر اليت قد تنتج و أيضا سوف يستفيد من األرباح شريكا يف الشركة و ليس جمرد دائما كما أنه سيتحمل اخلس

 خاصة إذا كانت األرباح مرتفعة جدا. 

هناك عدد من السندات تصدرها الشركات و حتتوي احلق حلاملها إلعادة بيع السند إىل  سمة إعادة البيع:-د

مسية للسند، و هذه اجلهة اليت قامت بإصداره سلفا بسعر حمدد، و غالبا ما يكون ذلك السعر هو القيمة اال

السمة توفر محاية من احتماالت تغري الدرجة االئتمانية للسند، و أيضا تغيري أسعار الفائدة السوقية، حيث يف 

حالة إرتفاع أسعار الفائدة السوقية تقل قيمة السند السوقية/ كما أنه مع اخنفاض درجة السند االئتمانية 

 تنخفض قيمة السند.

صِدرة للسند باسرتداد السندات القابلة   سمة االطفاء: -ه
ُ

و  لإلطفاءو تلك السمة تعطي احلق للجهة امل

صِدرة بإنشاء حسابات ُتسمى ب  
ُ

صناديق “غالبا يتم اسرتدادها بقيمتها االمسية، و يتطلب ذلك قيام اجلهة امل

 .د السندات القابلة لإلطفاءو يتوهلا ضامن ما و يقوم هذا الضامن بإعداد جدولة زمنية حمددة اسرتدا” االطفاء

 االسهم:ثانيا:
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 تعريف السهم:-1

السهم هو عبارة عن ورقة مالية تثبت امتالك رأمسال املؤسسة اليت اصدرته مع االستفادة من كل احلقوق وحتمل  

 كل االعباء اليت تنتج عن امتالك هذه الورقة.

متثل حقوق ملكية يف الشركات اليت تقوم بطرحها يف السوق عند تاسيس او عندما حتتاج اىل متويل اضايف  -

لتوسيع انشطتها االستثمارية، وميكن للمستثمرين اعادة بيع هذه االسهم يف السوق اما للحصول على سيولة 

 86.، االسهم العادية واالسهم املمتازةنقدية او لتعديل حمافظ استثماراهتم، وميكن التمييز بني شكلني لالسهم

بأنّه سند مايل يُعربر عن حق ملكية الفرد حِبّصًة صغرية من الشركة،  (Stock :يُعّرف السهم )باإلجنليزية -

حيث يُتيح هذا السهم ملالكه االستفادة من أصول الشركة وأرباحها حبسب قيمة األسهم اليت ميتلكها، وعادًة 

األسهم املالية وبعض السلع اخلاصة يف البورصات، وتتقّيد الصفقات خالل البورصة بإجراءاٍت ما يتّم تداول 

 87أمنية حكومّية معّينة حلماية املستثمرين من األعمال االحتيالّية.

إّن األسهم هي نوع من الصكوك املالية هلا قيم حمددة ومتساوية، واليت من املمكن تداوهلا باستخدام  -

التجارية، وهي مُتثل حقوقًا لألفراد يف الشركات أو املؤسسات، كما تُعرَّف األسهم بأهّنا النصيب الوسائل 

ساِهم، وُتستخدم األسهم كوسيلٍة قانونّية 
ُ

اخلاص بشخص ما ُيساهم يف رأس مال الشركة ويُطلق عليه اسم امل

نشآت، سواء كانت حقوقاً ذات طبيعة ما
ُ

سامهني يف امل
ُ

نشأة، إلثبات حقوق امل
ُ

ديّة تشمل موجودات وأصول امل

أم حقوقًا مالّيًة تعتمد على احلصول على حّصٍة من األرباح، أم حقوقاً ذات طبيعٍة معنوية كاحلق يف التصويت 

نشأة.
ُ

 88باجتماع جملس إدارة امل

 انواع االسهم:-2

 منيز نوعني من االسهم هي:  

 االسهم العادية:-أ
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بقيمة ثابتة لالكتتاب العام يف السوق االولية وتتداول يف السوق الثانوية  هي وثيقة مالية تطرحها الشركة-

ألجال طويلة ليس هلا تاريخ استحقاق حمدد طاملا ان املؤسسة قائمة ومتنح االسهم العادية حلاملها احلق يف 

 جملس ادارة الشركة.

األسهم اليت ميتلكها، فعلى هي ورقة مالية تعطي ملالكها احلق يف جزء من ملكية الشركة، حسب نسبة -*

سهم، فإنه ميتلك  222222سهم يف شركة عدد أسهمها  22222سبيل املثال إذا كان املستثمر ميتلك 

 89.من الشركة 22%

نشآت مثل الشركات املسامهة 
ُ

هي النوع املنتشر والشائع بشكل كبري وتُعّد املورد األساسي لبناء رؤوس أموال امل

 العاّمة.

 :األسهم العاديةحقوق حملة -

حيق حلاملي األسهم العادية، التصويت يف االجتماع السنوي للجمعية العمومية للمسامهني أو أي  -

 .اجتماعات أخرى يدعو إليها جملس اإلدارة

حيق له أيضا إبطال قرار تتخذه اجلمعية العامة أو جملس اإلدارة يف حالة إذا كان القرار خمالفاً للقانون ونظام  -

 .الشركة

حق االطالع على دفاتر الشركة، وذلك باعتبارهم مسامهني يف الشركة هلم احلق يف االطالع على  -

 .السجالت املالية للشركة

 90.حق احلصول على األرباح اليت تقرر الشركة توزيعها- 

 وتقدمي اآلراء والتصويت على القرارات.-

 إمكانية تداول هذه األسهم؛ -

 هم على بيعها أو منح ملكيتها وحق التصرف هبا ألشخاص آخرين.وهي قدرة مالك األس-
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نشأة عند تطبيق التصفية؛ وهو حصول مالك األسهم على كافة قيمة حقوقه بعد سداد  -
ُ

احلق يف أصول امل

رتتبة عليها، وبناًء على األولويات اخلاصة بالتصفية. 
ُ

نشأة لاللتزامات امل
ُ

 امل

نشأة.املسؤولية احملدودة واملرتبطة -
ُ

سامهة يف رأس مال امل
ُ

 91مع كمية امل

 : اسهم ممتازة-ب

هي االسهم اليت تلجا اليها املؤسسة عند الرغبة يف زيادة راس ماهلا ، وحلاملها اولوية التوزيعات عند -*

 التصفية.

 وهي نوع من األسهم اليت متنح مالكها حقوقا إضافية تفوق حقوق محلة األسهم العادية، وجيوز أن ينص-*

النظام األساسي للشركة على تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم، وذلك يف التصويت أو األرباح أو 

ناتج التصفية، على أن تتساوى األسهم من نفس النوع يف احلقوق واملميزات والقيود، وال جيوز اجلمع بني 

يزات أو القيود املتعلقة بنوع من األسهم امتيازي التصويت وناتج التصفية، كما ال جيوز تعديل احلقوق أو املم

إال بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ومبوافقة ثلثي حاملي نوع األسهم الذي يتعلق التعديل به وتعديل 

 .النظام األساسي للشركة

 بشكل أوضح فاألسهم املمتازة، هي أسهم هلا األولوية يف احلصول على توزيعات األرباح، وكذلك أولوية يف

احلصول على نصيبها من أصول الشركة يف حالة التصفية، لكن ليس هلا احلق يف التصويت، وهذا النوع من 

 92.األسهم يعترب مناسب لفئة املستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات نقدية مستقرة يف املستقبل

األسهم العادية من األسهم املمتازة: حيظى أصحاب األسهم املمتازة أو التفضيلّية بتمّيز عن أصحاب -*

ناحية أولويتهم يف تلّقي األرباح حىّت إذا تعّرضت الشركة لإلفالس، إاّل أهّنم عادًة ال مُيكنهم التصويت يف 

اجتماعات اإلدارة. فئات األسهم حسب خطط الشركات ختتلف فئات األسهم حسب اخلطة اليت تتقّيد هبا 

 93.الشركات
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 94نظراً الرتباطها بشركاٍت عريقة ومعروفة بنجاحاهتا. هي األسهم اليت تكون مضمونة الربح،-*

 انواع االسهم الممتازة:-أ

 95تتمثل انواع االسهم الممتازة في:

: هي أسهم يفقد أصحاهبا احلق يف احلصول على أرباحهم يف حال عدم وجود أّي األسهم غير التراكمية-

طالبة بقيمة هذه األرباح يف األعوام الالحقة.إعالن حول توزيع أرباحها خالل سنة معينة، كما ال مُيكن 
ُ

 امل

: هي أسهم جتمع قيمة الربح السنوية يف العام الذي ال يُعلن فيه عن أّي توزيعات ألرباح األسهم التراكمية -

نشأة املسؤولة عن إصدار هذه األسهم.
ُ

 امل

سهم العادية لالستفادة من : هي أسهم ميتلك أصحاهبا حقًا يف التشارك مع أصحاب األأسهم الُمشاركة -

أي أرباح تُوزع بشكٍل إضايّف وحتديدًا يف حال حصول أصحاب األسهم العادية على عوائد أرباح أعلى من 

حّدد ألصحاب األسهم املمتازة.
ُ

عدل امل
ُ

 امل

: هي األسهم اليت من املمكن حتويلها إىل أسهم عاديّة بناًء على وجود األسهم التي تقبل التحويل -

الت ُمتفق عليها بشكٍل سابق. األسهم اليت تقبل االستدعاء: هي أسهم توفر للُمنشآت املسؤولة عن ُمعدّ 

إصدارها احلق يف استدعائها جُمّدداً؛ أي اسرتجاعها وإعادة مثنها ألصحاهبا أثناء فرتة معينة، وغالباً يكون السعر 

 هذه األسهم. اخلاص باالستدعاء أعلى من القيمة االمسّية اليت ُأصدرت فيها

: هي أسهم هلا تاريخ استحقاق ُمعنّي جتب فيه إعادة قيمتها ألصحاهبا؛ لذلك تتشابه أسهم السداد -

 خصائصها مع طبيعة االلتزامات. 

 :حقوق حملة األسهم الممتازة-ب

 تضمن حلاملها أولوية يف املطالبة حبقوقه يف أصول الشركة يف حالة التصفية -

 شبة ثابتتضمن حلاملها دخل  -
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 .96ال حيق حلاملها املطالبة القانونية بالعائد طاملا أن الشركة مل حتقق أرباح أو مل تقرر توزيع أرباح- 

 خصائص االسهم:-7

 تتمثل خصائص االسهم يف:    

 تسمح لصاحبه االستفادة من عائد وهو ربح السهم وكذلك يتحمل جزء من اخلسارة.-أ

 وذلك الرتباطه بالنتائج احملقق للمؤسسة.التدخل املتحصل عليه غري ثابت -ب

 السهم ورقة مالية غري حمددة االجل، حسب وجود املؤسسة.-ج

 يف حالة التصفية اصحاب االسهم هم اخر من يستوف حقوقهم باعتبارهم شركاء.-د

 االسهم قابلة للتداول ببورصة االوراق املالية.-ه

 العوامل المؤثرة في األسهم:-2

 97يؤثر يف قيمة العوائد املالّية الناجتة عن األسهم عامالن أساسّيان، ومها:    

 : العوامل الداخلية-أ

نشأة، ومن األمثلة على هذه العوامل:   
ُ

رتبطة مع بيئة العمل الداخلّية يف امل
ُ

ؤثرات امل
ُ

 هي امل

تأثريات واضحة يف العوائد  : هو أساس أي شركة أو مشروع استثماري وهدفه زيادة اإلنتاج، ولهرأس المال-

 املالّية الناجتة عن األسهم؛ فكّلما كانت كمية رأس املال كبرية كانت العوائد املالية أكرب والعكس صحيح.

: هو كمية العاملني يف الشركة أو املشروع والذين يشكلون أصواًل غري ثابتة، وُيسامهون يف عدد الموظفين -

نافسة زيادة اإلنتاج ويُؤثر ذلك يف الع
ُ

وائد املالية واحلالة االقتصادية للشركة يف بيئة العمل وبني الشركات امل

سامهني على شراء أسهم الشركة.
ُ

ستثمرين وامل
ُ

 اأُلخرى، وينتج عن ذلك تشجيع امل

هي العوامل اليت تؤثر يف األعمال اخلاصة بالشركة، وال تتمكن الشركة من السيطرة  العوامل الخارجية -ب

 98األمثلة على هذه العوامل: عليها، ومن
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: هو مبلغ من املال يدفعه الشخص كتعويٍض عن استخدامه قرضًا مالّياً، كما يُعّد مبلغًا حُمّققاً سعر الفائدة-

 نتيجًة إليداع املال يف البنك، وسعر الفائدة ُمؤثر رئيسي على رؤوس األموال وانتقاهلا باستخدام األسهم. 

 ثابتة يف ُمعّدالت األسعار أو تراجع يف قيمة النقود.: هو زيادة غري التضخم-

: هو سجل يُتابع العمليات املالية والتجارية بني بلد معني والدول اأُلخرى أثناء فرتة ميزان المدفوعات -

 زمنّية معينة. 

العوائد : هي البيانات املالية اليت تستخدم للكشف عن نفقات الدول العامة، واإليرادات و الموازنة العامة-

 املالّية العاّمة اليت حتصل عليها لتمويل هذه النفقات.

ستخدمة يف قياس احلجم اخلاص باالقتصاد وفقًا لقيم الناتج المحلي اإلجمالي- 
ُ

: هو من الوسائل امل

تاحة.
ُ

 اخلدمات والسلع اليت أُنتجت باالعتماد على املوارد امل

  فوائد االستثمار باألسهم:-1

 99االستثمار باألسهم على املستثمر بالعديد من الفوائد أمّهها اآليت:يعود    

: يطمح مجيع املستثمرين إىل حتقيق األرباح بشكل متزايد بشىّت الوسائل، ومُيكن حتقيق هذا إحداث التنمية-أ

ّقق الشركات الطموح بتنمية حمفظة األسهم يف العديد من الصناعات الكربى يف البلدان املختلفة، وغالبًا ما حتُ 

الكربى النمو ببطء باملقارنة مع الشركات الصغرى، ويلجأ املستثمرون الذين يسعون لتنمية ثرواهتم إىل شراء 

 حصص صغرية من األسهم يف عّدة شركات وجماالٍت خمتلفة جتّنباً خلطر هبوط أسعار األسهم. 

ّية لألرباح الرأمسالية ملستثمري األسهم يف : قّدمت احلكومات ختفيضًا على النسبة الضريبالمزايا الضريبّية-ب

سوق األوراق املالية؛ لتشجيع االستثمار باألسهم عدا عن غريها من االستثمارات املالّية؛ كالسندات، وُتطّبق 

الضريبة على الربح أو اخلسارة حبسب معدالهتا السنويّة، كما مُيكن جتّنب الضرائب عند اخلسارة يف القيمة 

 الرأمسالية. 
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: يرتبط حتقيق األرباح الثابتة من األسهم بالتنوّع االستثماري عند شرائها، حىّت ال تحقيق النمو الثابت-ج

يتوّحد مصري االستثمارات مبجال واحد يف الربح أو اخلسارة، كما حُتيط باستثمارات الشركات الُصغرى العديد 

  من املخاطر على عكس الشركات الُكربى اليت تنمو ببطء وثبات.

 : مخاطر االستثمار باألسهم-7

 تتنوّع خماطر االستثمار باألسهم، ومنها ما يأيت:   

: تكمن خطورة السوق على األسهم عند إمجاع املستثمرين على دفع قيمة قليلة المتالك مخاطر السوق-أ

ات بعض األسهم يف إحدى االستثمارات، لذا يُنصح بالتنوع يف ُملكية األسهم من العديد من الشرك

 والصناعات. 

: يتمّثل هذا النوع من املخاطر بوقوع كارثة ما يف مكان عمل الشركة، األمر الذي يُؤّدي مخاطر الشركة-ب

 إىل اخنفاض قيمة األسهم السوقّية فيها.

: يتشابه هذا النوع من املخاطر مع خماطر الشركة، حيث مُيكن أن يُؤّدي حدوث أمر الخطورة الصناعية -ج

 مؤسف غري متوقع إىل اهنيار العملية الصناعية وبالتايل اخنفاض قيمة األسهم. 

 المشتقات المالية:ثالثا:

 تعريفها:-1

تقتضي او تتطلب استثمار االصل هي عقود تتوقف قيمتها على اسعار االصول املالية حمل التعاقد ولكنها ال -

 املايل هلذه االصول.

 املشتقات املالية هي عقود مالية قيمتها السوقية تشتق من قيمة اصل اخر تتداول يف سوق حاضر.-
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ة ي املال تقات  ة معقدة  املش دوات مالي سي. إهنا أ سا األ ة األصل  يم بق يمتها  ط ق ترتب عقود مالية  ي  ه

نطاق  على  ة  لف ت مبا يف تستخدم ألغراض خم  ، يدة لة ج تم ئد حم يق عوا وحتق لمضاربة  سع ل وا

ك . التحوط ذل ها ر في ستثما ة لإل ي ق إضاف و أسوا  100والوصول إىل أصول 

املشتقات املالية هي عبارة عن عقود مالية بني جهتني تتفقان مًعا على قيمة معينة لذلك العقد، وتكون هذه -

ساسي على تغريات هذا األصل املايل، سواء كان هذا القيمة مشتقة من أحد األصول املالية، وتعتمد بشكل أ

األصل عبارة عن أسهم، أو سندات مالية، أو سلع، أو أسعار فائدة، أو عمالت، أو غري ذلك من األصول 

صناع  املالية املشهورة، ويف هذا املقال سنوضح لكم تعريف املشتقات املالية وانواعها املختلفة من خالل موقع

 101املال.

املشتقات املالية هي أهنا اتفاق تعاقدي بني طرفني يتم فيه االتفاق على قيمة أساسية، وذلك بواسطة األصل -

املايل أو املؤشر األساسي، وهناك العديد من األصول الرئيسية املتعاقد عليها لألدوات املالية املختلفة مثل 

فائدة، وتساعد املشتقات املالية على نقل أو السندات، أو العمالت، أو السلع، أو أسعار ال األسهم، 

 .102املخاطر املالية بني األطراف املتعاقدة من خالل األسواق املالية املنظمة أو املوازية

املشتقات املالية عبارة عن عقود مالية تتعلق ببنود خارج امليزانية وحتدد قيمتها بقيمة واحدة أو أكثر من -

 103ملرتبطة هبا.املوجودات أو املؤشرات األساسية ا

 أنواع المشتقات المالية :-2

عند االطالع على املشتقات، من املفيد النظر إليها على مستويني خمتلفني. أواًل، لدينا نوع املشتقات، مث لدينا 

 :األصول اليت تستند إليها هذه املشتقات. أكثر أنواع املشتقات شيوًعا هي

 العقود اآلجلة.-أ

  العقود املستقبلية.-ب
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 عقود اخليارات.-ج

 104عقود املقايضات.-د

 المتعاملون في المشتقات المالية:   -7

الذين يستخدمون املشتقات املالية يف عاملنا املعاصر هم بطبيعة احلال املنتجون واملستهلكون واملستثمرون  

 واملصدرون، واملتحوطون واملضاربون، واملؤسسة املالية.

 105تصنيف مستخدمي املشتقات املالية إىل فئتني فقط: وقد اجته بعض الكتاب الغربيني إىل

: هي فئة املستخدمني النهائيني الذين يدخلون يف هذه األسواق بغرض التحوط، أو لتكوين الفئة األولى-أ

 املراكز املالية، أو بغرض املضاربة.

: هي فئة املتاجرين يف األوراق املالية وهم الذين يعملون حلساهبم اخلاص ويقومون بدور الفئة الثانية-ب

 صانعي األسواق، وحيققون هامشا من الربح يتمثل يف الفرق بني سعري البيع 

 وقد أمكن حصر مستخدمي املشتقات املالية فيما يلي:

ضد التعرض ملخاطر أسعار الفائدة : يستخدم هؤالء املشتقات وذلك بقصد محايتهم تجار التجزئة-ج

 وأسعار الصرف يف أسواق العمالت األجنبية.

: تستخدم هذه الصناديق املشتقات بقصد محاية العائد على اإلستثمار يف السندات صناديق المعاشات-د

 أو بغرض تامني حمفظة األوراق املالية اليت متتلكها ضد التعرض ملخاطر السوق.

عمل هذه البنوك املشتقات املالية بغرض احملافظة على سعر البيع لكمية كبرية من : تستبنوك االستثمار-ه

 أحد األصول املالية حيث يبدو أن السوق احلاضرة لن تعود قادرة على استيعاب املعروض بأسعار السوق.



62 

 

تأجريها لعدد : وهي تلك اليت تبيع املباين واألراضي أو تعطي للغري احلق يف استخدامها بالشركات العقارية-و

من السنوات، وتستخدم هذه الشركات املشتقات املالية للحماية ضد حتركات سعر الفائدة على قروض 

 السندات اليت متثل دين يف ذمة الشركة.

: تلجأ الشركات إىل أدوات املشتقات املالية بغرض احلماية ضد تأثري أسعار الفائدة املنخفضة الشركات-ي

 ائض النقدي.على عائد االستثمار للف

: يستخدم هؤالء املشتقات املالية ضد تقلبات أسعار الصرف على املقبوضات المصدرون والمستوردون-ك

 واملدفوعات.

: يهتم املتحوطون باإلقالل من املخاطر اليت يوجهها بالفعل، والغرض منم التحوط هو جعل المتحوطون-ل

 .النتائج أكثر تأكدا ولكنه ال حيسن النتائج بالضرورة

: يف حني أن املتحوطني يريدون أن يتفادوا التعرض للتقلبات والتحركات السعرية اخلاصة بأصل المضاربون-س

معني، فإن املضاربني يرغبون يف اختاذ مركز يف السوق وهم إما يراهنون على أن السعر سريتفع أو على أن 

 السعر سينخفض.

 طرق الحصول على المشتقات المالية :-2

 106هناك طريقتان رئيسيتان للحصول على املشتقات:     

 بورصات المشتقات المالية-أ

املشتقات املتداولة يف البورصات املفتوحة يتم متييزها يف السوق كل يوم. حيث تطالب هذه العملية بإجراء 

 تعديالت يف نداءات اهلامش/الضمان وتقليل خماطر التخلف عن السداد. حيث ميكن أن يؤدي هذا

االخنفاض يف خماطر التخلف عن السداد إىل خلق فائدة هائلة، وتعكس السيولة العميقة اجلذور ذلك. كما 
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يعتربها معظم املستثمرون على نطاق واسع ضرورة ال غىن عنها. حيث ختلق البورصات ذات املستويات العالية 

  .فات يف األسعار ومراكز املراجحةمن السيولة بيئة للتسعري عايل الكفاءة، مما يساعد على جتنب االحنرا

من املهم أيًضا مالحظة أنه ميكنك شراء وبيع املشتقات املتداولة يف البورصة بقدر ما تريد قبل انتهاء 

 .صالحيتها. متر مجيع الصفقات عرب غرفة مقاصة تضمن تسوية فعالة وسريعة

 المشتقات المتداولة خارج البورصات-ب

، وهي معامالت يتم التفاوض عليها وإمتامها بعيًدا عن سوق OTC مشتقات غالًبا ما يشار إليها باسم

معرتف به. ونظرًا ألننا نغطي البورصات املشتقة املختلفة، ستالحظ أن العديد منها متتلك أحجام قياسية 

للعقود مع عدم وجود جمال للتفاوض. حبيث ميكن للطرفني التفاوض مباشرة على سعر التسوية وحجمها 

كما يقدر العامل التجاري هذه املرونة األكرب أكثر من تداول التجزئة. ومع  .OTC ا مع مشتقاتومدهت

مع أطراف أخرى بعد اإلعداد األويل.  OTC ذلك، فهو أنه يأيت بتكلفة. عادة، ال ميكنك تداول مشتقات

  .عادلحىت يف احلاالت اليت يكون فيها ذلك ممكًنا، قد يكون من الصعب أحيانًا حتقيق سعر 

بينما تقوم بورصات املشتقات بتعديل نداءات اهلامش وتغطيتها يومًيا، متيل املشتقات املتداولة خارج البورصة 

إىل أن تكون نقًدا عند التسليم. وبالتايل، قد ال تكون على دراية بأية مشكالت مع الطرف اآلخر حىت يتم 

ة ضخمة تشارك يف سوق املشتقات املتداولة خارج تسوية الرتتيب. يف الواقع، هناك مؤسسات مالية وجتاري

البورصة. لذلك، من املمكن تقليل فرص التخلف عن السداد عن طريق التداول عرب شركات معرتف هبا 

 .وتتمتع بسمعة طيبة

 فوائد المشتقات المالية:    -5

إن هذه األدوات ميكن أن حتقق العديد من الفوائد للمتعاملني هبا إذا مت استعماهلا بصورة صحيحة، ومن     

 107أبرز هذه الفوائد ما يلي:
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: ميكن من خالل عقود املشتقات ابتداع طرق جديدة إلدارة املخاطر من خالل عملية إدارة المخاطر-أ

 التحوط وفق اسرتاتيجيات خاصة.

إذ ميكن تعزيز فرص حتقيق اإليرادات اإلضافية وزيادة األرباح من خالل زيادة فرض االستثمار االستثمار: -ب

وتنويع احملافظ االستثمارية للمؤسسات املالية، ودخول متعاملني يف عمليات صناعة األسواق وتكوين مراكز 

 مالية.

: ميكن من خالل التعامل بأدوات اهلندسة املالية تقليل تكاليف املعامالت التقليدية، إذ يتم دفع الكلفة-ج

 هامش بسيط فقط ألغراض التعاقد بدال من دفع مبلغ العقد كامال منذ البداية، 

تتمتع أغلب أدوات اهلندسة بسيولة علمية مما ميكن املتعاملني يف هذه األدوات من حتسني  السيولة:-د

سيولتهم بصورة عامة، إذ ميكن بيع املراكز بسهولة أو إلغاؤها من خالل الدخول مبراكز مضادة يف نفس 

السوق أو يف أسواق أخرى، وبذلك يتمتع املتعامل هبذه األدوات بوجود فرص متعددة لتكوين املراكز وإلغائها 

 تبعا حلاجاته ورغباته.

قات املالية على إجياد السواق املنظمة واملوازية املتخصصة يف لقد أدى تعدد أنواع املشت االقتصاد العام:-ه

 التعامل هبذه األدوات مما أدى إىل التوسع الكبري يف التعامل هبا.

 مزايا المشتقات المالية-7

ةل نا    ي املال : لمشتقات  ة املالي ق  يدة لألسوا يا عد هنا توفر مزا يث أل حلد ا ل  تموي ى ال عل بري  تأثري ك  108هلا 

 املشتقات املالية يف ادارة املخاطراستخدام -أ

 .حتديد سعر األصل األساسي -ب

 دعم كفاءة السوق -ج

 الوصول إىل األصول أو األسواق غري املتوفرة -د
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 إمكانية استخدام الرافعة املالية -ه

 األهداف اإلقتصادية للمشتقات المالية:-7

العديد من األهداف اإلقتصادية للعديد من ميكن من خالل التعامل يف عقود املشتقات املالية حتقيق    

 109:املستثمرين، واليت تتمثل يف النقاط اآلتية

 .تقدم عقود املشتقات املالية خدمة التغطية ضد خماطر التقلبات السعرية-2

 .عقود املشتقات املالية هي عبارة عن أداة يتم استخدامها يف استكشاف السعر املتوقع يف السوق احلايل-0

 .قود املشتقات املالية فرص استثمارية كبرية للمضاربنيتتيح ع-5

 .تتيح عقود املشتقات املالية أفضل فرصة لتخطيط التدفقات النقدية-4

 .تساعد عقود املشتقات املالية على تنشيط وتيسريالتعامل على األصول املالية حمل التعاقد-1

 .االسرتاتيجيات االستثماريةتساعد عقود املشتقات املالية على سرعة تنفيذ -1

 مساوئ المشتقات المالية:-8

 110تتمثل مساوئ العمل باملشتقات املالية يف:    

 .خماطر عالية من التقلبات الكبرية -أ

 .املضاربة على األسواق -ب

 .خماطر الطرف املقابل -ج

 .احلساسية للعرض و الطلب -د

 المالية: المشتقات مخاطر-9

 :111ضمنه ومن املستثمر على املخاطر بعض املالية املشتقات متثل

 السوق خماطر-أ
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 .املقابل الطرف خماطر-ب

 .السيولة خماطر-ج

 .عقود المعامالت في األسواق المالية الثالث: الفصل

وتتمثل هذه العقود يف العقود  ،ان التعامل باملشتقات املالية يستوجب التعامل بعقود من اجل امتام املعامالت  

، وعقود اخليارات، وعقود املبادلة، وان استخدام هذه العقود خيتلف باختالف اآلجلةاملستقبلية، العقود 

 خصائصها ومميزاهتا، ومن اجل االملام اكثر بذلك قمنا بتقسيم هذا احملور اىل:

 .)العقود االمامية( اآلجلةالعقود و  العقود المستقبلية المبحث االول:

 .عقود المبادلة و عقود الخيارات المبحث الثاني:
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 .)العقود االمامية( اآلجلةالعقود و  العقود المستقبلية المبحث االول:

، فكل منها هلا  آجلةان التعامل باملشتقات املالية يستلزم العمل بالعقود سواءا كانت مستقبلية او   

 خصائصها وجماالت العمل هبا.

 :العقود المستقبليةالمطلب االول:

 تاريخ تداول العقود المستقبلية اوال:

يعتقد الكثري من الناس أن تداول العقود املستقبلية ظاهرة جديدة نسبًيا، لكن هذا ليس هو احلال. ميكن 

اليابان يف ثالثينيات القرن الثامن عشر. حيث مت  إرجاع أول بورصة تداول عقود مستقبلية معرتف هبا إىل

إنشاء األصل فقط لتداول العقود املستقبلية لألرز واليت كانت جزًءا هائاًل من االقتصاد اإلقليمي. بينما يوجد 

. ومع ذلك، تشري 2111، اليت تأسست رمسًيا يف عام (LME) بعض اخلالف بشأن بورصة لندن للمعادن

 .السادس عشر قود املستقبلية للسلع بدأت يف التداول يف إجنلرتا منذ القرنالدالئل إىل أن الع

بعد استثمار ملحوظ يف شبكة النقل  2141يف عام  (CBOT) مت إنشاء جملس شيكاغو للتجارة

األمريكية. وربطت هذه البنية التحتية اجلديدة املزارعني مبدن مثل نيويورك وشيكاغو وغريها، وكانت مقدمة 

العقود املستقبلية املزدهر الذي نراه اليوم. أدت القدرة على توصيل السلع الزراعية إىل املدن الرئيسية يف لسوق 

 .112الواليات املتحدة إىل زيادة الطلب وحتسني األسعار

 .العقود المستقبليةتعريف ثانيا:

او حقيقية معينة بسعر العقود املستقبلية هي اتفاق منطي بني طرفني لتسليم او استالم موجودات مالية -

 113وتاريخ حمدد.

 114تبلغ يف املتوسط حنو ثالثة شهور. آجلةالعقود املستقبلية هي معامالت -
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وهي عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء او بيع كمية من اصل معني بسعر حمدد مسبقا على ان يتم التسليم -

 واالستالم يف وقت الحق.

مًيا مما يعين أن متطلبات اهلامش يتم تعديلها باستمرار. نداء اهلامش يو ” حمددة للسوق“العقود املستقبلية -

 . 115املطلوب ميكن أن يزيد أو ينقص خالل مدة العقد املستقبلي

عقود املستقبليات هي عبارة عن تعاقد مستقبلي بني طرفني يلزم كاًل من منهما بتسليم أو استالم سلعة، أو -

يتم االتفاق عليه يف تاريخ حمدد، وذلك هبدف اإلحتياط وجتنب خماطرة عملة أجنبية، أو ورقة مالية بسعر 

تقلب األسعار، وتستخدم هذه العقود يف إبرام عقود شراء أو بيع بتواريخ تنفيذ مستقبلية بسعر حمدد، و ذلك 

باًل هبدف احلد من اخلسائر اليت حيتمل التعرض هلا بسبب التقلبات العكسية اليت من احملتمل أن تطرأ مستق

 .116على أسعار السلع

  :أنواع العقود المستقبلية ثالثا:

 :117يف النقاط اآلتية وتتمثل أنواع العقود املستقبلية     

 .عقود مستقبلية على أسعار الصرف- 

 .عقود مستقبلية على السلع-

 .عقود املستقبلية على مؤشرات األسهم-

 .عقود املستقبلية على أسعار الفائدة-

 :المستثمرين في العقود المستقبلية رابعا:

 :118املستثمرين يف العقود املستقبلية ومها اآليت     

الذي يستخدم هذا النوع من االستثمار هبدف االحتياط واحلماية من التقلبات السعرية  النوع األول:- 

 .املستقبلية
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 . هم املضاربون يف هذه العقود هبدف حتقيق أرباح النوع الثاني:-

 :بورصات للمستقبلياتخامسا:

 119أكرب عشر بورصات للمستقبليات هي:تتمثل   

 بورصة شيكاغو التجارية(، الواليات املتحدة) CME جمموعة-

 البورصة الوطنية يف اهلند، اهلند-

 ، الربازيلB3 بورصة-

 ، الواليات املتحدةIntercontinental بورصة-

 ، الواليات املتحدةCBOE Holdings بورصة-

 ، أوروباEurex بورصة-

 بورصة ناسداك، الواليات املتحدة وأوروبا-

 بورصة موسكو، روسيا-

 بورصة كوريا، كوريا اجلنوبية-

 بورصة شنغهاي اآلجلة، الصني-

 عن عقود المستقبليات:مثلة ا

 عقود القمح....اخل.النفط، ود قع

 العقود االجلة )العقود االمامية(:المطلب الثاني: 

، مث انتشرت يف باقي البورصات 2112ظهرت العقود االجلة الول مرة يف بورصة شيكاغو االمريكية عام    

سوق  2511الذي انشئ عام  MATIFالعاملية، ففي فرنسا مثال يعترب السوق االجل الدويل لفرنسا 

 120العقود االجلة وخيص االسهم فقط.
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 تعريف العقد االجل:اوال: 

يلزم االطراف املتعاقدة على شراء او بيع اصل من االصول قد يكون اوراق مالية، سلعا، هي عبارة عن عقد -

معادن...اخل؟، يف فرتة قادمة على ان يتم التسديد بسعر حمدد االن )او مسبقا(، وختتلف العقود االجلة عن 

 121اخليارات يف ان االوىل هلا صفة االلتزام يف حني الثانية ليس هلا هذه الصفة.

قد اآلجل هو اتفاق بني طرفني خمصص للنظر يف السلعة واملبلغ والسعر وتاريخ التسليم. سرتى العقود الع-

 بدون غرفة مقاصة مركزية. (OTC) اآلجلة كأدوات خارج البورصة

العقود اآلجلة تتمتع بقدر أكرب من املرونة. بداًل من تداول أحجام العقود االمسية، كما ترى مع العقود -

 .122ة، سيغطي العقد اآلجل مبلًغا متفًقا عليه من أصل معنياملستقبلي

العقود اآلجلة هي عبارة عن العقود اليت يلتزم البائع فيها بتسليم املشرتي السلعة حمل التعاقد يف تاريخ آجل - 

 .123بسعر متفق عليه يف وقت التعاقد، ويسمى هذا السعر بسعر التنفيذ

وااللتزام الكامل معا لرتتيب مبادلة على اصل معني يف وقت مستقبلي وبسعر هي عقود تعطي حلاملها احلق -

حمدد مسبقا ايضا، اذا فهي عبارة عن اتفاقية بني مشرتا وبائع ملبادلة اصل ينفذ يف تاريخ الحق وحيدد الطرفان 

لتسوية، ويتم السعر والكمية عند التعاقد، حيث انه حيدد يف العقد مواصفات االصل وسعر التسوية وتاريخ ا

التفاوض بشان هذه العناصر اليت تكون حمل اتفاق بني املتعاقدين ما ادى اىل افتقارها للنمطية ولشروط 

 124حمددة، حيث خيضع كل عقد يف شروطه اىل االتفاق واملفاوضات بني الطرفني.

متفق عليه وقت التعاقد  هي تلك العقود اليت يلتزم فيها البائع ان يسلم املشرتي السلعة يف تاريخ الحق بسعر-

 )سعر التنفيذ(. وهي عقود شخصية ختضع للتفاوض املباشر بني الطرفان(.

 : العقد االجل اركانثانيا:

 يتكون العقد االجل من:   
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 السعر يف املستقبل.-2

 تاريخ التسليم او التسوية.-0

 .حمل العقد-5

 .مشرتي العقد-4

 .بائع العقد-1

 :خصائص العقود االجلةثالثا:

 125 تتمثل خصائص العقود االجلة يف:   

 سوى ليس اآلجل والعقد أيضاً. وأقدمها اليوم، املوجودة املالية املشتقات أشكال أبسط هي اآلجلة العقود -2

 سلفاً. حمدد بسعر الحق تاريخ يف معني شيء بيع على طرفني بني اتفاق

 صفقة يف اخلسارة خماطر لتقليل صفقة يف )الدخول التحوط أمهها: عدة ألغراض العقد هذا يستخدم -0

 عالية(. أرباح توقع مع كبرية  خماطر على تنطوي معاملة يف )االشرتاك واملضاربة أخرى(

 أحد يتخلف بأن كبري  احتمال يوجد وبالتايل بينهما، البورصة تتوسط ال اثنني طرفني بني اآلجل العقد يتم-5

 من كان  الطلب حسب على صفقاهتا إبرام يتم العقود هذه نأ بسبب وأيضاً  بالتزاماته. الوفاء عن األطراف

 مقابل. طرف على العثور اإلنرتنت عصر قبل جداً  الصعب

 عن اإلفراج على جيربمها ما يوجد وال فقط، املعنيني الطرفني ختص معلومات تعترب اآلجلة العقود تفاصيل -4

 للجمهور. متاحة وجعلها املعلومات هذه

 الطرفني أحد أن مبعىن العيين، التسليم أساس على أو نقدي أساس على اآلجلة دالعقو  تسوية ميكن -1

 يقوم أن أو التسوية، تاريخ يف العقد حمل لألصل  السوقي والسعر عليه املتفق السعر بني الفارق لآلخر سيدفع

 التاريخ. ذلك يف إليه األصل بتوريد
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 استعماالت عقود االجلة:رابعا:

 تستعمل العقود االجلة يف:  

 لتغطية )التحوط( املضاربة.ا-2

تستخدم للوقاية من تقلب االسعار السوقية للسلع واذونات اخلزينة، السندات، القروض، اسعار -0

 الفائدة...اخل.

 العقود االجلة: انواعخامسا: 

 تتمثل انواع العقود االجلة يف:    

 عقود مستقبلية على السلع.-2

 تقبلية على اسعار الصرف.عقود مس-0

 عقود مستقبلية على اسعار الفائدة.-5

 عقود مستقبلية على مؤشرات االسهم.-4
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 .عقود المبادلة و عقود الخيارات :نيالمبحث الثا

تعترب عقود اخليارات وعقود املبادلة من بني املشتقات املالية اليت تستخدم يف البورصة، وختتلف يف    

 واستعماالهتا.خصائصها 

 عقود الخيارات:المطلب االول:

 تعريف عقود الخيارات:اوال:

املتداولة هي وسيلة مثرية للتحوط أو اختاذ مركز املضاربة على أصل معني. على عكس  عقود اخليارات  إن-

فإهنا ختتلف العقود املستقبلية والعقود اآلجلة، حيث تستند القيمة األولية إىل السعر يف الوقت الفعلي لألصل، 

قلياًل بالنسبة لعقود اخليارات. كما متتلك العديد من أسعار التنفيذ خارج نطاق املال، وعند نطاق األموال، 

 . 126وداخل نطاق األموال، مع جمموعة من تواريخ انتهاء الصالحية

حمدد يسمى عقود االختيارات هي عبارة عن اتفاق للمتاجرة على زمن مستقبلي يتم االتفاق عليه بسعر -

بسعر التنفيذ، ويعطى احلق ألحد الطرفني يف القيام بشراء أو بيع عدد حمدد من األوراق املالية من الطرف 

 127اآلخر بالسعر الذي يتم اإلتفاق عليه مقدماً.

ع عقود اخليارات هي نوع من العقود املالية غري امللزمة حلامتلها وهي عقود قانونية حلاملها احلق يف شراء او بي-

اصل معني، تسعر معني سعر املمارسة او التنفيذ وينفذ يف تاريخ معني او خالل مدة معينةن وذلك مقابل 

حصول الطرف احملرر من الطرف احملرر له على عالوة معينة حتددها الشروط وهذه العالوة مقابل ذلك اخليار 

 128او مقابل الزامية العقد.
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شيء معني بسعر معني خالل فرتة زمنية حمددة ويلزم البائع بيع او هو عقد ميثل حق للمشرتي يف بيع او شراء 

شراء ذلك الشيء بالسعر املتفق عليه خالل تلك الفرتة الزمنية، مقابل مبلغ حمدد بدقة ، مشرتي العقديتحصل 

 على العالوة، وهي هتدف اىل محاية املستثمر من خماطر تدهور االسعار.

 انواع عقود الخيارات:ثانيا:

هو عقد بني طرفني خيول احدمها حق الشراء اوراق مالية معينة او سلع موصوفة يف الذمة  : ار الشراءخي-1

او عمالت او مؤشرات، او غريها من الطرف االخر، بسعر معلوم يف تاريخ معلوم، او خالل مدة معلومة، 

 129ر.مقابل عوض معلوم، واهلدف منه هو املضاربة يف السوق وكذا االحتياط من املخاط

:  هو عقد بني الطرفني خيول احدمها حق بيع اوراق مالية معينة او سلع موصوفة يف الذمة او خيار البيع-2

عمالت او غريها للطرف االخر، بسعر معلوم يف تاريخ معلوم، او خالل مدة معلومة، مقابل عوض 

 130معلوم.

نوعي االختيارات السابقة، اختيار البيع وهي العقود املركبة من اختيارين او اكثر من  الخيارات المركبة:-7

 131واختيار الشراء.

هي عقود االختيارات اآلجلة، عقود االختيارات التفاضلية، عقود  عقود االختيارات المستحدثة:-2

االختيارات املركبة، عقود االختيارات احلدودية، عقود االختيارات التبادلية ،عقود االختيارات الثنائية، عقود 

 132عقود االختيارات بأثر رجعي. ،ت متوسط األسعاراالختيارا

 وحسب تنفيذ اخليارات جند:   

 : ميكن تنفيذها يف أي وقت واىل غاية تاريخ االستحقاق او حلول االجل.الخيارات االمريكية-1

 133: ميكن تنفيذها فقط عند تاريخ استحقاقها.الخيارات االروبية-2

 مكونات عقد الخيار:ثالثا:
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 134:يف اركان عقد اخليار املتداولتتمثل   

  األصل-2

 سعر التنفيذ-0

 سعر اخليار-5

 الكمية-4

 تاريخ انتهاء الصالحية-1

 :عقد الخيار  استخداماترابعا:

تستخدم اخليارات املتداولة يف الغالب للتحوط أو اختاذ مراكز يف األسهم الفردية واملؤشرات الدولية. جتذب   

املشهورة/املتقلبة احلصة األكرب من نشاط اخليارات املتداولة، مع السيولة األساسية. يف حني األسهم واملؤشرات 

أن هذه البورصات مفتوحة ومتاحة لألفراد والشركات االستثمارية، إال أهنا تسيطر عليها مؤسسات مالية كبرية، 

 .135ألكثر سيولةوغالًبا ما تتخذ مناصب ضخمة. نتيجة لذلك، مييلون إىل التمسك باألسواق ا

 العالقة في عقود الخيارات: محددات قيمةخامسا:

 136العالوة املدفوعة حتسب من قبل املشرتي بداللة جمموعة من العوامل هي:   

كلما ابتعد تاريخ االستحقاق ارتفعت قيمة العالوة ن وذلك الن خسائر بائع  مدة صالحية الخيار:-1

 اخليار ستزداد.

 املعين كلما كان السعر االين مرتفع ترتفع معه قيمة العالوة والعكس صحيح. :السعر االني لالصل-2

 يتناسب عكسا مع قيمة العالوة املدفوعة.:سعر التنفيذ-7

 يتناسب طرديا مع قيمة العالوة.:تذبذب سعر االصل-2

 يتناسب طرديا مع العالوة املدفوعة. سعر الفائدة:-5
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 دولية للخيارات: البورصاتسادسا:

 :137يفأكرب ست بورصات دولية للخيارات  تتمثل     

 (CBOE) بورصة خيارات جملس شيكاغو-2 

 NYSE Arca بورصة-0

 بورصة األوراق املالية الدولية-5

 بورصة خيارات بوسطن-4

  Eurex بورصة-1

 بورصة مونرتيال لألسهم-1

 عقود المبادلة: المطلب الثاني:

 تعريف عقود المبادلة:اوال:

املبادالت هي عبارة عن التزام تعاقدي بني طرفني يشمل مبادلة نوع حمدد من التدفق النقدي أو أصل عقود -

معني يكون ملك ألحد الطرفني يف مقابل تدفق نقدي أو أصل معني يكون ملك للطرف اآلخر بالسعر 

يتم مبادلة األصل حمل التعاقد احلايل، ووفًقا لشروط يتم االتفاق عليها أثناء إبرام التعاقد بني الطرفني، شرط أن 

 138يف وقت الحق.

اكثر املعامالت االجلة شيوعا حيث يتم   SWAPSتعترب عقود مبادلة العمالت او ما يعرف بعمليات  -

من خالل هذه العقود اتفاق طرفني على تبادل العمالت ملدة زمنية حمددة، على ان يتم اعادة استبدال 

 139العمالت مرة اخرى بني الطرفني يف وقت الحق وال تعد هذه العقود قابلة للتداول يف اسواق املال.

او اكثر، وهو التزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معني من التدفق النقدي عقد املبادلة هو اتفاق بني طرفني  - 

او اصل معني مقابل تدفق نقدي او اصل اخر مبوجب شروط يتم االتفاق عليها عند التعاقد، وترتبط 
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التدفقات النقدية اليت يدخل فيها اطراف العقد عادة بأداة دين كمبادلة اسعار الفائدة او بقيمة عمالت  

 140ة العملة االجنبية.كمبادل

 عقد املبادلة هو عقد يربم بني طرفني على ان يتم تبادل تدفقات نقدية خالل فرتة مستقبلية.-

 عقود المبادلة: انواعثانيا:

 تتمثل انواع عقد املبادلة يف:    

تبادل : هي عبارة عن عملية مالية بني طرفني يتعهدان من خالهلا على اجناز عقود تبادل اسعار الفائدة-1

قرضني بالعملة نفسها، احدمها بسعر فائدة ثابت واالخر بسعر فائدة متغري )عائم(، االن، والقيام بالعملية 

 141العكسية  يف االجل املتفق عليه، حبيث ان املقرتض بسعر متغري خيشى من ارتفاع سعر الفائدة.

من خالهلا على اجناز تبادل  : وهي عبارة عن عملية مالية بني طرفني يتعهدانعقود تبادل العمالت-2

عملتني االن بسعر الصرف االين، والقيام بالعملية العكسية يف االجل املتفق عليه بسعر صرف اخر متفق عليه 

 142مسبقا.

هي عبارة عن خيار دخول مبادلة معينة يف تاريخ حمدد يف املستقبل، على سبيل املثال  المبادلة الخيارية،-7

دة البسيطة وهى عبارة عن خيار مبادلة سند ذو فائدة ثابتة بسند آخر ذو فائدة متغرية ىف املبادلة اخليارية للفائ

 143.وقت حمدد

 استخدام عقود المبادالت :ثالثا:

 :تستخدم بغرض حتقيق األهداف التالية   

 .الوقاية من خماطر التقلبات السعرية يف فرتات خمتلفة-2

 .خفض تكلفة التمويل-0

 .جديدةالدخول ألسواق -5
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  144.استحداث أدوات مركبة-4

 مبادلة "عقود ففي الفائدة. وأسعار الصرف أسعار تقلبات خماطر جتنب من الشركات املبادلة عقود مُتكن-1

 معني مبلغ على ثابتة فائدة مبعدالت متغرية فائدة معدالت تبادل على طرفني بني االتفاق يتم الفائدة" أسعار

 145 العملة. بنفس

 العقود االنية )الفورية(: رابعا:

 هي عقود يتم فيها شراء وبيع االدوات املالية مع االستالم والتسليم يف نفس الوقت.
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 .عمليات البورصة الرابع: الفصل

تسمح عملية الدخول اىل سوق االوراق املالية من خالل طرح اسهم لالكتتاب العام للمؤسسة بتحقيق     

 .مالية معتربة من اجل مواصلة وتوسيع نشاطهاعدة مزايا، و جتميع مبالغ 

ميكن تعريف عملية الدخول اىل البورصة على اهنا الوصول اىل سوق االوراق املالية للمرة االوىل واحلصول    

بالتايل على تسعرية عامة وهذا يعين توزيع اسهم على املستثمرين جدد هذه االسهم يكمن ان تكون مصدرها 

 (.احلاليني جلزء او كل اسهمهم وعن طريق زيارة راس املال ) اصدار وبيع اسهم جديدة بيع املسامهني

 كما سنتطرق اىل عملية االدراج يف بورصة اجلزائر، ومن اجل االملام مبحتوى هذا احملور مت تقسيمه اىل:    

 وعملياتها. الدخول الى البورصة المبحث االول:

 الجزائر. بورصةعملية اإلدراج في المبحث الثاني: 
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 وعملياتها. الدخول الى البورصة المبحث االول:

تعترب البورصة من اكثر اسواق املال تداوال على املستوى العاملي، اضافة اىل ان هناك جمموعة من الشروط    

املرور تتحكم يف عملية الدخول للبورصة واليت ال ميكن جتاوزها، اضافة اىل وجود جمموعة من املراحل جيب 

 عربها للقيام بالتداول يف البورصة.

 .الدخول الى البورصةداف ومزايا هاالمطلب االول:

 .المبادئ التي تحكم نشاط البورصة اوال:

 146اهم املبادئ اليت حتكم نشاط البورصة:تتمثل    

 ضرورة توافر العرض الكثيف والطلب الكثيف.-2

 البورصة على استخفاء.الشفافية اذ جيب اال تتم اية تعامالت يف -0

 حرية التعامل دون اية ضغوط خارجية.-5

 االلتزام  باملثل االخالقية.-4

 رقابة الدولة.-1

 االستقرار النقدي واملايل وحرية انتقال رؤوس االموال.-1

 ضرورة وجود عائدات جمزية من جراء التعامل يف االوراق املالية.-1

 :اهداف الدخول الى البورصةثانيا:

 :تعمل املؤسسة على حتقيق جمموعة من االهداف هي   

تسمح للمؤسسة بتلبية حاجاته اىل مصادر متويل طويلة من اجل تنفيذ اسرتاتيجية النمو وختفيض  -2

 .مديونيتها

 .ارتفاع عدد حاملي اسهم املؤسسة وبالتايل ارتفاع عدد مالكيها وهو ما يضمن استمرار املؤسسة وتطورها -0
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املؤسسة اخلارجية سواء امام زبائنها او املستثمرين واذ تسمح بتحسني مسعة املؤسسة خاصة حتسني صورة -5

فيما يتعلق باملصداقية والثقة وهو ما يسمح بتسهيل عالقاهتا التجارية واملالية مع خمتلف شركائها )البنوك، 

 (.موردين....اخل

بيع املسامهني القدامى حلصصهم يف راس املال  تنفيذ املؤسسة من ختفيضات ضريبية مغرية ويف املقابل فان -4

 .يكون معفى من كل انواع الضرائب

 :مزايا الدخول الى البورصةثالثا:

  :  مينح إدراج املؤسسة يف البورصة العديد من املزايا   

مهما كانت طبيعة طموحات الشركة، مثل إطالق مشاريع  :رفع رأس المال و تعزيز األموال الخاصة-

كربى )إنشاء فرع هلا، أو شراء مؤسسة ... ( وأيضا زيادة أو حتسني قدرهتا اإلنتاجية وختفيض ديوهنا تنموية  

 .... فإن البورصة تشكل يف هذا الشأن مصدر متويل بديل وال ينضب

جيب على الشركة تنويع مصادرها للتمويل بفضل البورصة اليت تتيح هلا الفرصة لذلك  :تنويع مصادر التمويل-

ل اجملموعة الواسعة من املنتجات اليت تقدمها للمستثمرين مع محاية املسامهني األصليني للشركة. من خال

وبالتايل، ميكن للشركة، ما إن يتم إدراجها يف البورصة، من التزود يف السوق باألموال اخلاصة واألموال املقرتضة 

 .اليت حتتاجها

البورصة دخول مسامهني جدد قد حتتاجهم الشركة تسهل عملية اإلدراج يف  :توسيع نطاق المساهمين-

خالل سعيها لتطوير أعماهلا. وهي تسمح أيضاً باخلروج من رأس مال الشركة حىت ولو مل يستطع املسامهون 

 .اآلخرون أو مل يرغبوا يف شراء أسهمهم

مصداقيتها لدى تسمح عملية إدراج الشركة يف البورصة بتعزيز مسعتها و شهرهتا وتعزيز  :تعزيز الشهرة- 

 .شركائها على املستويني الوطين والدويل
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 :وباإلضافة إىل الفوائد املباشرة لإلدراج يف البورصة، تتيح هذه العملية عدة إمكانيات، نذكر منها

فالشركة اليت تندرج يف البورصة ختصص، بشكل عام، جزًءا من العملية ملوظفيها :تثمين الموارد البشرية-1

 .ليصبحوا من املسامهني فيها. وهذا النظام التحفيزي يسمح بتعبئة وحتفيز املوارد البشريةومتنحهم الفرصة 

تسهل عملية اإلدراج يف البورصة أيضا استدامة الشركة، :تحقيق استدامة الشركات ومراقبتها االحتياطية-2

فاة أحد املسامهني الكبار.  وال سيما يف حالة الشركات العائلية ألهنا تتجّنب أي انقسام أو حل بعد رحيل أو و 

كما تضمن املراقبة االحتياطية للشركة من خالل توزيع حصة من رأس املال أو اللجوء إىل استخدام املنتجات 

 .املالية املناسبة

تفرض عملية اإلدراج يف البورصة احلد األدىن من املوثوقية : "التغيير في نظام " حوكمة الشركات-3

الشركة. وتنطوي على حنو أوسع، على جهد للتواصل املايل املوجه حنو املستثمرين والشفافية يف حسابات 

اخلارجيني الفعليني أو احملتملني. وهذا ما يؤدي إىل إنشاء نظام "حوكمة للشركات " حديث من أجل حتقيق 

 .الرقابة الداخلية واالحرتافية للهيئات اإلدارية والتسيريية

 :صةمساوئ الدخول الى البور رابعا:

 تتمثل مساوئ الدخول اىل البورصة يف:   

 .القيود التنظيمية الثقيلة -2

 .التقلبات املؤقتة واالسعار املفرطة اليت تتماشى وفعالية املؤسسة -0

 .التكاليف املتعلقة بالدخول اىل البورصة والتسعري -5

 المطلب الثاني:عملية االدراج في البورصة:

 :مرحلة ما قبل اإلدراجاوال:

  شروط الدخول إلى البورصة:-1
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تتطلب عملية دخول الشركات واملؤسسات االقتصادية إىل سوق األوراق املالية مجلة من الشروط، 

منها ما يتعلق باجلانب املايل ومنها ما يتعلق باجلانب القانوين، وما جتدر اإلشارة إليه هو أن هذه الشروط 

 داخل نفس الدولة.ختتلف من دولة ألخرى، ومن بورصة إىل أخرى 

 147 وميكن تلخيص هذه الشروط يف النقاط التالية:

يشرتط يف الشركة أو املؤسسة اليت ترغب يف الدخول إىل البورصة أن يكون شكلها القانوين من األموال أي -

 شركة مسامهة أو شركة التوصية باألسهم.

، حيث طرح %01إىل  %02ة ترتواح مابني أن يفتح رأس املال االجتماعي جلمهور املسامهني احملتملني بنسب -

 هذه النسبة من رأس املال يف سوق األوراق املالية وذلك بإصدار ما يقابلها من أسهم.

 أن يكون قد مر على تأسيسها ونشاطها أكثر من ثالثة سنوات. -

املالية مع توزيع أن تكون قد حققت األرباح خالل السنتني األخريتني عند طلب اإلدراج يف سوق األوراق  -

 األرباح خالهلما.

تكوين ملف الدخول وإيداعه لدى اجلهات املختصة، مع اإلشارة إىل أن امللف جيب أن حيتوي على -

القانون األساسي للشركة، وتقدمي نشاط املؤسسة وآفاقها املستقبلية، مع اإلشارة إىل كيفية الدخول إىل سوق 

 األوراق املالية.

الية اخلتامية كجدول حسابات النتائج، امليزانية اخلتامية، مصادق عليها من طرف حمافظ تقدمي القوائم امل-

 احلسابات.

 شروط تسجيل االوراق المالية بالبورصة.-2

عادة ما تضع البورصات شروطا لتسجيل االوراق املالية اليت تصدرها املنشات املختلفة، وذلك لكي يسمح هلا 

 بورصة نيويورك مخسة شروط اساسية هي:بالتداول فيها، وللتسجيل يف 
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مليون دوالر، وان ال يقل  0.1ان ال يقل صايف الربح قبل الضريبة الذي حققته املنشاة يف العام املنصرم عن -

 مليون دوالر يف السنتني السابقتني على ذلك العام. 0عن 

 مليون دوالر. 21ان ال تقل قيمة االصول امللموسة عن -

 مليون دوالر. 21السوقية لالسهم عن  ان ال تقل قيمة -

 مليون دوالر. 2.2ان ميلك اجلمهور حصة يف راس املال ال تقل قيمتها عن -

 سهم او اكثر. 222مساهم على االقل ميلك كل منهم  0222ان يوجد -

 كما توجد ثالثة شروط مكملة قد وضعتها بورصة نيويورك وهي:

 لقومي.ان تكون للمنشاة مكانتها على املستوى ا-

 ان تكون هلا مكانتها اجليدة واملستقرة داخل الصناعة اليت تنتمي اليها.-

 148ان تنتمي املنشاة لصناعة هلا فرصة للتوسع والنمو، او هلا فرصة يف احملافظة على مركزها يف السوق.-

 ومبجرد قبول وتسجيل اسهم املنشاة يصبح لزاما عليها:

 املالية والبورصة.احلصول على موافقة جلنة االوراق -

 نشر تقرير ربع سنوي عن ارباحها.-

 نشر حساباهتا اخلتامية سنويا.-

 149امتناع العاملني هبا عن التعامل يف تلك االسهم على اساس البيع على املكشوف.-

 مرحلة اإلدراج. ثانيا:

 اختيار البنك المرافق للمؤسسة:-1

 :املؤسسة اختيارللضمان االحسن لسري عملية االكتتاب يتوجب على 
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بنك او جمموعة بنوك ملرافقتها يف فتح او دفع راس ماهلا ويعترب هذا القرار مهم جدا حيث يقوم البنك  -أ

مبرافقة املؤسسة عرب خمتلف اجراءات االكتتاب وضمان املناقشات مع هدنة تسيري البورصة فيما خيص تسعرية 

ضمان بيع الكمية املصدرة من االسهم ويف حال فشل االسهم كما جيب عليه ضمان قنوات توزيعية فعالة ل

 البنك يف احدى هذه احلاالت فان املؤسسة املصدرة سوف تتعرض اىل خسائر معتربة.

جيب على املؤسسة ان تأخذ ثالثة اشياء بعني االعتبار عند التفاوض على العقد مع البنك وهي تكاليف 

التخصيص هذه العوامل اليت حتدد اتعاب البنك وكذا حجم اخلطر الضمان اختيار طريقة حتديد السعر وخيار 

 الذي تتعرض له.

ان يتصل العون االقتصادي مباشرة باحد بيوت السمسرة املتخصصة يف بيع وشراء االوراق املالية، ويقوم -ب

 150باختيار السمسار الذي سيقوم بصفته وكيال عنه بتنفيذ اوامره.

 عمليات االدراج في البورصة:-2

 حسب طريقتيني: االدراج حيدث يف البورصة

 عن طريق بيع االسهم اليت توحد يف ملكيته املسامهني التارخييني اي احلالني. -أ

عن طريق اصدار اسهم جديدة ويتعلق االمر بعملية مؤطرة بواسطة قواعد صارمة ولتوزيع االسهم خالال  -ب

دمات شبكة )مكونه من االالبنوك بصفة عامة( حيث عملية االدراج بالبورصة حتتاج الشركة املصدرة اىل خ

 تكون مكلفة بتوزيع وتوظيف السندات.

 عملية االكتتاب:-7

 :قبل االكتتاب بعملية ادراج البورصة-أ

جيب على املكتتب االستعالم عن املصدر و العملية املعروضة مع العلم انه يتم حتديد املعلومات الضرورية بيان 

 بالعملية.املعلومات املتعلقة 
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ويتواجد بيان املعلومات على املوقع االلكرتوين جمللس القيم املنقولة و للبورصة وكذلك عند اعضاء نقابة 

 التوظيف.

 وجيب ان يعاين هذا البيان قبل اختاذ اي استثماري.

ملعلومات ال تدل تاشرية جملس القيم املنقولة ال على املوافقة على مالئمة العملية وال على املصادقة على ا

املقدمة فهذه التاشرية متنح بعد فحص نطاق واتساق املعلومة املقدمة يف سياق العملية املقدمة يف سياق 

 العملية املقرتحة املستثمرين.

جناح او فشل العمليات السابقة ال حنكم مسبقا على نتائج عمليات االدراج اجلارية فكل عملية تكون فريدة 

 من نوعها.

 تاشرية جملس القيم املنقولة ليست بعالمة جودة وال حىت بتوصية لالكتتاب بعملية االدراج. -

تضمن كل عملية ادراج بالبورصة مقدارا من اخلصوصيات فمن الضروري للتاكد بعناية من خصائص كل  -

 عملية وال سيما تلك املتعلقة بشروط االكتتاب والتوزيع.

 ار مايلي:اخذ بعني االعتبيعند االكتتاب 

 :فتح حساب -

بغي ان يكون ملن اراد االكتتاب حساب سندات لبدء عملية االكتتاب وجيب ان بفتح هذا احلساب لدى ين

احد اعضاء نقابة التوظيف والذي تتم عنده عملية االكتتاب فاذا مل يكن هلذا العضو نظام وديع فيجب قبح 

وتوجد كيفيات فتح احلساب ببيان ، هذا النظامهذا احلساب لدى عضو اخر صار نقابة التوظيف وميلك 

 املعلومات.

 :فئة المكتتب-
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يقبل املكتتب يف فئة من املكتتب حتدد مسبقا حسب املبلغ املستثمر او طبقته )شخص ذايت، موظف لدى    

ئة جيب على اعضاء نقابة التوظيف ضمان التوافق بني املكتتب والف، كما الشركة املصدرة املدرجة..... اخل(

 اليت سجل فيها اكتتابه.

 :االكتتاب-ب

نقدا بواسطة طالب اكتتاب فردي وميكن احلصول على طلب االكتتاب من عند احد تكون االكتتابات    

عند االكتتاب ، اعضاء نقابة التوظيف وجيب التوقيع من طرف املكتتب ومن الضروري االحتفاظ بنسخة منه

هويته وتقدم الئحة الوثائق اليت جيب احضارها على مستوى بيان ينبغي على املكتتب تقدمي وثيقة نثبت 

 املعلومات.

 ميكن لشخص ما ان يكتتب حبساب شخص اخر مبوجب توكيل. :التوكيل-

: عن كل عملية ادراج حيدد املبلغ االدىن الذي حيب ايداعه لالكتتاب بالشيك او نقدا المساهمة المتوجبة-

 املكتتب. وجيب ان يكون املبلغ متوفر حبساب

: ينبغي على عضو نقابة التوظيف التاكد من ان طلب االكتتاب مملوء وموقع من طرف قسيمة االكتتاب-

 الزبون مع احفاظه بنسبة منه.

 بعد االكتتاب:-ج

بقى من اكتتابات تارجاع ما نفي غضون ثالثة ايام عمل فعلية بعد االعالن عن الناتج كما ميكن استثمار ما   

  الثانوي.يف السوق 
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 مرحلة ما بعد اإلدراج:ثالثا:

 يم المؤسسة وبيع الدخول الى البورصة:يتق-1

تعترب عملية تقسيم املؤسسة قبل الدخول اىل البورصة امرا ضروريا حيث ختضع مجيع اصول املؤسسة املادية ، 

اجل ضمان اختيار سعر  املالية واملعنوية اىل اعادة تقسيم من طرف خرباء ومكاتب دراسات معتمدة وهذا من

 الدخول االمثل الذي يضمن عملية االكتتاب.

يف معظم عمليات الدخول اىل البورصة يف خمتلف الدول تعتمد املؤسسة على ختفيضات يف قيمة امسها مقارنة 

 بالقيمة الفعلية او السوقية هلا.

 : ل صة على مصاريف يتغير مبلغها تبعاتنطوي عملية اإلدراج في البور -2

 .أسلوب اإلدراج يف البورصة والسوق املختارة- 

 .حجم العملية- 

 حجم اجلهد املبذول يف االتصاالت املالية - 

 :وهي تشمل

 التكاليف المباشرة:-أ

 عمولة السمسرة.-2

 الربح الذي حيققه صانع السوق للورق املالية املعنية.) الفرق بني الشراء وسعر بيع الورقة(-0

الذي مينحه املشرتي للبائع، الضريبة، الرسوم املستحقة للجنة االوراق املالية والبورصة اخلصم على السعر -5

 151 عن كل صفقة يتم ابرامها.
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الرسوم املدفوعة للمتدخلني يف البورصة وهم جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وشركة تسيري بورصة -4

 .البورصة قائد الفريق القيم املنقولة واملؤمتن املركزي والوسيط يف عمليات

 .عموالت وأتعاب املرافقة والتوظيف واالستشارات املالية والقانونية-1

 .مصاريف اإلشهار واالتصال-1

 .اهليئة الرسوم واملصاريف-1

 جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تأشرية املذكرة اإلعالمية.-1

 152تتمثل يف:التكاليف غير المباشرة:-ب

 البديلة او الضائعة.عائد الفرصة -2

 تكلفة الوقت واجلهد املبذول يف تقييم االوراق املالية احملتمل االستثمار فيها.-0

 تكلفة القلق.-5

 :كيفية سداد قيمة الصفقات-7

 ميكن التفرقة بني اسلوبني لسداد قيمة الصفقات مها: 

 : االسلوب النقدي الكامل-1

نقدا واحلصول على قيمة مبيعاته نقدا، وذلك على النحو  ويقصد به قيام العميل بسداد قيمة مشرتياته

 املتعارف عليه يف املعامالت االخرى.

: يقصد به يف حالة الشراء قيام العميل بتمويل جزء من مشرتياته نقدا، والباقي االسلوب النقدي الجزئي-2

قيام العميل ببيع اسهم ال  يتم سداده باموال مقرتضة، اما يف حالة البيع فبقصد به البيع على املكشوف أي

 153ميلكها ولكن ميكن اقرتاضها يف مقابل تامني يودع لدى املقرض.
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 .انواع االوامر التي يصدرها العمالء و البورصة تحديد اسعار االسهم فيطرق  :لثالمطلب الثا

 .البورصة  تحديد اسعار االسهم فيطرق  اوال:

 مؤسسة يف البورصة هي:يوجد ثالث طرق رئيسية من اجل ادراج اي    

تعتمد هذه الطريقة على طرح كمية من االسهم يف سوق االوراق املالية بسعر حمدد  :العرض بسعر مغلق-2

مسبقا من طرق املؤسسة والبنك املرافق هلل ويلزم املستثمرين على تقدمي عروضهم وفق هذا السعر حيث ال 

 لسعر.بعني االعتبار اال العروض اليت تتوافق هذا ا أخذي

: سعر البيع يف هذه احلالة هو السعر الناتج عم مقابلة كل من العرض والطلب العرض عن طريق المزاد -0

 على اسهم املؤسسة املصدرة.

: يتم جتميع العرض من طرق الوسيط املرافق للمؤسسة يف عملية  العرض عن طريق ترتيب العروض -7

 توزيع احلصص وحتديد السعر.ات يف الدخول اىل البورصة وتعكى له الصالحي

 :انواع االوامر التي يصدرها العمالءثانيا:

قبل قيام السمسار بتنفيذ عمليات البيع او الشراء ينبغي ان يتسلم تعليمات او اوامر حمددة من العميل، 

 وتقسم اوامر العمالء اىل اربعة جمموعات رئيسية:

 االوامر المحددة.-1

تلك االوامر اليت يكون فيها السعر الذي حيدده العميل هو الفيصل يف تنفيذ الصفقة من عدمه حيث     

  يضع العميل سعرا معينا لتنفيذ الصفقة.

 : االوامر التي تجمع بين سعر ووقت-2

االمر بني  تلك االوامر اليت يكون فيها الزمن هو الفيصل يف تنفيذ الصفقة او عدم تنفيذها، ويرتاوح مدة    

 يوم او اسبوع او شهر او قد يكون االمر مفتوحا.
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 : االوامر المحددة لوقت التنفيذ-7

 154هي تلك االوامر اليت يشرتط فيها وقت تنفيذ الصفقة.     

 :االوامر الخاصة-2

من ابرز انواع االوامر اخلاصة اوامر االيقاف، اوامر االيقاف احملددة، مث االمر الذي يرتك فيه للسمسار ان      

 155ال تنفذ هذه االوامر اال اذا بلغ سعر السهم مستوى معني او تعداه.يتصرف حبرية حسبما يقتضي احلال،

 تنفيذ االوامر.سادسا:

فور تلقيه الحد االوامر يف مقره بالبورصة من خالل االتصاالت اهلاتفية قيام املوظف التابع لبيت السمسرة -

بابالغه بذات االسلوب اىل احد موظفي املنشاة املوجودين يف ردهة البورصة بالقرب من املقصورة اليت يتم فيها 

 تنفيذ االوامر.

 السمسار فاذا مل يكن يقوم املوظف املذكور بتسجيل االمر على بطاقة خمصصة هلذا الغرض ويناوهلا اىل-

 السمسار موجودا حول املقصورة يقوم هذا املوظف باستدعائه عن طريق اللوحات املضسئة.

فور تسلم االمر يعمل على تنفيذه بافضل سعر ممكن اذا ما كان االمر صادرا للتنفيذ بسعر السوق، اما اذا  -

احد املتخصصني والذي يقةم يتنفيذه عند اول  كان االمر حمدد فان السمسار يقوم يف هذه احلالة بتحويله اىل

 فرصة مواتية وفقا للسعر الذي حدده العميل.

بعد امتام العملية يقوم السمسار بتسجيل السعر على البطاقة اليت يتسلمها من املوظف املختص ويسجل -

 156عليها اسم السمسار االخر الذي اشرتك معه يف تنفيذ العملية.
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 الجزائر. عملية اإلدراج في بورصة :نيالمبحث الثا

تعترب بورصة اجلزائر رغم كوهنا برصة حملية اال اهنا كغريها من البورصات اليت حتكمها قوانني معينة تنظم    

 نشاطها، وكما ان عملية االدراج متر مبجموعة من املراحل، وهذا ما سنتطرق اليه يف هذا املبحث.

  بورصة الجزائر. :المطلب االول

هذه البورصة  ومتمركزة يف اجلزائر العاصمة،  2551املالية أسست يف سنة  لألوراقسوق  بورصة اجلزائر، هي  

 157.مسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق اجلزائرية وسنداهتا الضمانية 

 ظروف انشاء بورصة الجزائر:اوال:

تنميتها االقتصادية، واليت نتج عنها سلبيات منذ االستقالل سياسة التخطيط املركزي يف  اجلزائر نتهجتا   

من بينها سوء تسيري املؤسسات، وتراكم املشاكل كاالعتماد على سياسة القروض، وكذا عدم القدرة على 

ظهرت مشاكل  2511وإثر أزمة البرتول عام  التمويل الذايت، وارتفاع التكاليف وطول مدة اجناز املشاريع،

درة املواد اإلستهالكية وارتفاع نسبة املديونية أدى بالسلطات إىل إدخال عدة أخرى اقتصادية واجتماعية كن

، ومن أهم اإلصالحات ما جاء به   2511إصالحات متهيدا لدخول اجلزائر إىل اقتصاد السوق منذ سنة 

هيدا خلوصصتها، وكذا متملتعلق باستقاللية املؤسسات العمومية وتوجيهها  2511لسنة  11/22قانون 

إصالح نظام متويل املؤسسات العمومية واخلاصة، ولتجسيد كل هذه الرؤى مت انشاء صناديق املسامهة، حيث 

ينقسم رأمسال املؤسسات العمومية إىل عدد من األسهم ويوزع على مستواها، أي أن هذه املؤسسات حتولت 

الية )البورصة( تتداول فيها وهذا ما استدعى وجود سوق م يتسيري وفق ألحكام القانون التجار   (SPA)إىل

 158 .اإلسهم والسندات

 مراحل انشاء بورصة الجزائر:ثانيا:
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إىل ثالث مراحل أساسية بدءا بفكرة اإلنشاء إىل غاية   ميكن تقسيم املراحل اليت مرت هبا بورصة    

 159 .االنطالق الفعلي هلا وما آلت إليه

 1990-1992:  المرحلة االولى-1

اختذت احلكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم املؤسسات احلكومية على استقالهلا يف هذه املرحلة 

 وكذلك أنشاء صناديق املسامهة، ومن مجلة هذه اإلجراءات إنشاء شركة مسيت بشركة القيم املنقولة

(SVM) وتقريبا هي متارس نفس الوظائف املشهودة يف البورصات. لقد تأسست هذه الشركة بفضل ،

دج، يدير الشركة جملس إدارة متكون  320.000 ملسامهة، أما رأس مال هذه الشركة فلقد قدر مببلغصناديق ا

أعضاء كل عضو ميثل أحد صناديق املسامهة، وشهدت هذه املرحلة إلصدار ثالث مراسيم تنفيذية  21من 

 : هي

املالية ودعوة شركات  : تضمن كيفية تنظيم املعامالت اخلاصة باألوراق 215/52املرسوم التنفيذي رقم -

 .املسامهة إىل إصدارها، كما حدد الشكل القانوين لبورصة اجلزائر، إذ اعتربها شركة أسهم

: شرح أنواع األوراق املالية وأشكاهلا وشروط إصدارها وطريقة تداوهلا  52-212املرسوم التنفيذي رقم -

 .وحتويلها

ومراقبة البورصة واليت أوكلت إليها مهام تنظيم  : متعلق بلجنة تنظيم 212/52املرسوم التنفذي رقم -

 .السوق وقبول املتعاملني والتدقيق يف املعلومات املنشورة وكذا ممارسة الرقابة وغريها من الوظائف

 :1992-1999:  المرحلة الثانية-2

الصادر يف  22/55شهدت هذه املرحلة إصدار تشريعات جديدة أمهها املرسوم التشريعي رقم     

التعلق ببورصة القيم املنقولة، واليت كانت كإجراءات تصحيحية ملا آلت إليه شركة القيم  2555/21/01

 : نتيجة (SVM) املنقولة
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 2550/20/21دج يف  932000 ضعف رأس ماهلا االجتماعىي والذي رفع إىل-

 .نقص اخلربة يف جمال املعامالت يف األوراق املالية-

 .لشركةالغموض الذي ميز دور هذه ا-

، 22/55اليت تقرر إنشائها وفق املرسوم رقم  (BVM) فتحولت هذه الشركة إىل بورصة االوراق املالية   

مقرها باجلزائر العاصمة يتم فيها عقد الصفقات على األسهم والسندات املصدرة وحدد هذا املرسوم خمتلف 

 :اهليآت املشرفة عليها وهي

 .(COSOB) جلنة تنظيم ومراقبة عمل البورصة-

 .(SGBV) شركة تسيري بورصة القيم-

 .(IOB) الوسطاء يف عمليات البورصة-

 :  إلى يومنا هذا 1999 : المرحلة الثالثة-7

، وهذه االنطالقة اليت أجلت 2555 سبتمرب 25من افتتاح بورصة اجلزائر لتداول االوراق املالية بتاريخ  وتبدأ  

للتسجيل يف إمتام إجراءات التقييد باإلضافة إىل عوامل أخرى كنقص عدة مرات بسبب قلة الشركات املرشحة 

 الثقافة اإلدخارية وقلة املختصني يف هذا اجملال، وقد قيدت هبا أربع شركات هي:

  قائمة الشركات المدرجة بالبورصة:رابعا:

كل هذه الشركات ان الشركات اليت تداول يف بورصة اجلزائر عددها حمدود جا ال يتعدى العشر شركات، و    

 وطنية، واجلدول املوايل يبني هذه الشركات.

 :قائمة الشركات المدرجة بالبورصة(:01الجدول رقم )

 القطاع الرمز الشركة

 الصناعة الصيدالنية SAI صيدال
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 الصناعة الصيدالنية BIO بيوفارم

 التأمينات ALL أليانس للتامينات

 الصناعة الغذائية ROUI أن سي أ رويبة

 الفندقة AUR مؤسسة التسيير الفندقي األوراسي

 .https://ar.wikipedia.org/wiki  (26/12/2021)المصدر:

 الجزائر. عملية اإلدراج في بورصةالمطلب الثاني:

  اوال:شروط اإلدراج في بورصة الجزائر:

 ميكن التمييز بني:    

 :وهي: شروط خاصة بالقيم محل طلب اإلدراج -1

 تكون هذه القيم املنقولة مصدرة من طرف شركة ذات أسهم.البد أن  -

 البد من حتديد قيمة كل سهم. -

القيم اليت تزيد يف رأس املال ال ميكن قبوهلا يف سوق السندات إىل إذا كانت األوراق املالية اليت تسند إليها  -

 مقبولة يف التسعرية.

ل على األقل وآخر أجل يوم دخوهلا بالتفاوض يف حام 222األسهم املعروضة األفراد جيب أن توزع على  -

 البورصة.

 القرض السندي املصدر من طرف الدولة ليس له حد أدىن ال يف عدد األسهم وال يف عدد املالك. -

 :شروط خاصة بالمؤسسة محل طلب اإلدراج-2

 مليون دينار. 222احلد األدىن لرأس املال  -

 منقولة على األقل.من رأس ماهلا يف شكل قيمة  %02إصدار -
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 نشر الوضعية املالية لسنيت األخريتني قبل طلب الدخول إىل البورصة. -

 تقدمي مجلة من املعلومات حتددها جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة. -

 أن تكون هذه املؤسسة قد حققت أرباح خالل الدورة السابقة لتاريخ إيداع طلب الدخول. -

صة القيم يف حالة قيامها بتحويالت أو التخلي عن بعض األصول قبل دخوهلا إىل إعالن شركة تسيري البور -

 البورصة.

 تقدمي تقرير عن تقييم أصوهلا من طرف خبري حماسيب. -

 160أن تقدم دليال عن وجود هيئة الرقابة الداخلية باهليكل التنظيمي هلا. -

 بورصة الجزائر. عملية اإلدراج فيمراحل  ثانيا:

 161البورصة ثالث مراحل مهمة هي: عملية اإلدراج يفتتضمن    

 مرحلة ما قبل اإلدراج:-1

صدر، مهما كان 
ُ

هذه هي املرحلة اليت تسبق عملية اإلدراج ىف البورصة واخلطوة األوىل اليت جيب أن يتبعها امل

 :شكله، قبل عملية اإلدراج. وتتضمن املراحل التالية

 :القرار بإجراء العملية-أ

اجلمعية العامة االستثنائية للشركة اجلهة الوحيدة املخولة بإصدار قرار القيام بإحدى عمليات اللجوء تعترب 

العلين لالدخار، وال ميكنها أن تفّوض جمللس اإلدارة أو جملس اإلدارة اجلماعية إاّل الصالحيات اليت متكنهما 

 .من تفعيل هذه العملية

 اإلعداد القانوني للشركة واألسهم:-ب

إن إدراج أي شركة يف البورصة يقتضي فحصها الدقيق على املستوى القانوين، وذلك ألّن الشركة كثريًا ما تُلَزم 

 .بإجراء تغيريات يف النظام األساسي والشكل القانوين وهيكل رأس املال لتلبية متطلبات القبول يف التسعرية
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 تقييم الشركة:-ج

من خالل عضو يف اهليئة الوطنية للخرباء احملاسبني، من غري حمافظ جيب على الشركة أن تسعى لتقييم أصوهلا 

 حسابات الشركة، أو أي خبري آخر تعرتف اللجنة بتقييمه، على أن ال يكون عضواً يف هذه األخرية.

 ويُعتمد على هذا التقييم يف حتديد أسعار بيع أو إصدار األسهم

رقي البورصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة اختيار الوسيط في عمليات البورصة المرافق أو م-د

 والمتوسطة:

ينبغي على الشركة أن ختتار هلا وسيطًا يف عمليات البورصة قائدًا للفريق، وتتمّثل مهامه يف مساعدهتا    

ويتعاون الوسيط يف عمليات البورصة قائد الفريق ، ا عرب مجيع مراحل عملية اإلدخالومرافقتها وتقدمي املشورة هل

الوسطاء يف عمليات البورصة اآلخرين من أجل حتسني فرص توظيف السندات، فيشكلون معًا نقابة مع 

 التوظيف اليت تتيح انتشاراً أوسع للسندات من خالل استغالل شبكة من الوكاالت البنكية.

رقي البورصة، وأما بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فينبغي هلا أن تقوم بتعيني مستشار مرافق يدعى م    

( سنوات، حبيث يكلف مبساعدهتا يف إصدار سنداهتا واإلعداد لعملية القبول وضمان 21وذلك ملدة مخس )

 إيفائها الدائم بالتزاماهتا القانونية والتنظيمية فيما خيص اإلفصاح عن املعلومات.

 إعداد مشروع المذكرة اإلعالمية-ه

 COSOB مية" لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاجيب على الشركة تقدمي مشروع "مذكرة إعال   

واليت تتضمن كافة التفاصيل ذات الصلة بأنشطة الشركة ووضعها املايل وإسرتاتيجيتها وخصائص السندات 

 املصدرة )العدد، السعر، الشكل القانوين.

 إيداع ملف طلب القبول:-و
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تعليمة جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم جيب أن حيتوي ملف طلب القبول، كما هو حمدد يف    

 واملتعلقة بقبول القيم املنقولة للتداول يف البورصة، على: 2551أبريل  52املؤرخة يف  51/22

 طلب القبول.-

 حمضر اجلهة املخولة اليت قررت أو صّرحت باإلصدار. -

 مشروع املذكرة اإلعالمية. -

 مشروع الدليل. -

 ن اجلهة املصدرة.معلومات عامة ع -

 معلومات عن التمويل. -

 معلومات اقتصادية ومالية. -

 الوثائق القانونية. -

 تقرير تقييمي لعملية إصدار األسهم. -

 وجيب على الشركة تقدمي مشروع "مذكرة إعالمية" لدى جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها    

COSOB شطة الشركة ووضعها املايل وإسرتاتيجيتها وخصائص واليت تتضمن كافة التفاصيل ذات الصلة بأن

 .(السندات املصدرة )العدد، السعر، الشكل القانوين

 :تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة مراقبتها-ي

 ( لدراسة امللف، وبناء عليه متنح أو ترفض منح التأشرية. 20متلك جلنة أجل شهرين اثنني )   

قبل إجراء عملية اإلدراج يف البورصة، يتعني على الشركة االنضمام إىل املؤمتن  االنضمام إىل املؤمتن املركزي -

 املركزي من أجل تسجيل رأس ماهلا بأكمله يف حالة إصدار أسهم أو مبلغ القرض يف حالة إصدار سندات.

 حملة التسويق:-ك



99 

 

تسويقية من خالل وسائل سعيًا إلجناح عملية توظيف السندات، تقوم اجلهة املصدرة بإطالق محلة     

اإلعالم املختلفة )اإلذاعة والتلفزيون والصحف ... ( وتوزيع الدالئل واملذكرات اإلعالمية عرب كامل شبكة 

 نقابة التوظيف

يتم البيع عموماً من خالل الشبكة املصرفية. إذ يقوم املستثمرون بتقدمي أوامر الشراء اخلاصة : بيع السندات-

وك، األعضاء يف نقابة التوظيف، من خالل إيداع مبلغ ميثل مقابل قيمة عدد األسهم هبم مباشرة لدى البن

 املطلوبة.

يف حال استيفاء شروط اإلدراج يف التسعرية، يتم اإلعالن بأّن العرض إجيايب وتُنشر نتائج  :كشف النتائج-

 العملية للجمهور. وإذا حدث العكس، فيتم رفض إدراج السند يف التسعرية

( أيام من أيام 5يقوم املؤمتن املركزي على السندات بتسوية العملية، وذلك يف غضون ثالثة ) :العملية تسوية-

 العمل ابتداًء من تاريخ كشف النتائج.

 مرحلة اإلدراج:-2

وهذه هي املرحلة اليت يبدأ فيها قيد السند يف التسعرية، وذلك بعد أن حتصل الشركة على إذن )قرار القبول(    

 .جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للقيام بدخوهلا الفعلي للبورصةمن 

تنشر شركة تسيري بورصة القيم إعالنًا يف النشرة الرمسية للتسعرية ويوضح تاريخ حصة التسعري األوىل للسند    

 وسعر إدخال السند.

 .النشرة الرمسية للتسعرية كما تنشر شركة تسيري بورصة القيم نتائج حصة التسعرية األوىل للجمهور يف

 مرحلة ما بعد اإلدراج:-7

 وهذه هي اخلطوة اليت تأيت مباشرة بعد حصة التسعرية األوىل للسند يف البورصة وتغرّياته يف السوق.
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ُيسمح للشركات، من أجل ضبط أسعار األسهم، بشراء أسهمها اخلاصة مبوجب عقد  :عقد السيولة-أ

 السيولة.

بني الشركة والوسيط يف عمليات البورصة؛ والغرض منه هو حتديد الشروط اليت يتصرف ويتم توقيع العقد 

 مبوجبها الوسيط نيابة عن اجلهة املصدرة يف السوق يف سبيل تعزيز سيولة السندات، وانتظام تسعريهتا

الع اجلمهور ما إن يتّم تسعرية السند يف البورصة حىّت ُتصبح اجلهة املصدرة ُملزمة بإط :نشر المعلومات-ب

 بأي تغيري أو حدث هام من شأنه، إن كان معروفاً، التأثري بشكل كبري على سعر السندات

ويتعني عليها أيضاً إطالع اجلمهور بتقارير التسيري والكشوف املالية السنوية والفصلية، وكذا إيداعها لدى جلنة 

 . واملؤمتن املركزي على السنداتتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة تسيري بورصة القيم 
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 الخامس: اهم البورصات العالمية والعربية. الفصل

 

ان االسواق املالية ختتلف يف درجة نشاطها وذلك راجع لعدد الشركات املدرجة، و سرعة دوران السهم     

اخرى، وذلك حسب اضافة اىل حجم التداول، ويعكس ذلك مؤشر البورصة، والذي خيتلف من سوق اىل 

 طريقة حسابه.

ان البورصات العاملية هي البورصات القوية اليت تتواجد يف اقتصاديات الدول املتقدمة كبورصة نيويورك،     

 لندن...اخل. ،باريس، فرانكفورت

كما ان هناك بعض البورصات املتقدمة يف الدول العربية كبورصات دول اخلليج، يف حني ان هناك ضعيفة     

 داء كالبورصة اجلزائرية، وبورصة اليمن.اال

 ومن اجل االملام بذلك قمنا بتقسيم احملور اىل:

 المبحث االول: مؤشرات االسواق المالية:         

 المبحث الثاني: االسواق المالية العالمية )الدولية(.

 المبحث الثالث: االسواق المالية العربية.
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 المالية:المبحث االول: مؤشرات االسواق 

ان احلكم على نشاط االسواق املالية يكون عن طريق ترقب مؤشرات االسواق اخلاصة بكل سوق، حيث    

تعكس هذه املؤشرات مدى نشاط السوق املايل، وسنقوم بالتفصيل اكثر يف املؤشر وكيفية انشاءه، وطريقة 

 حسابه، مع التطرق اىل اهم املؤشرات.

 المؤشر:المطلب االول: مدخل حول 

 تعريف المؤشر:اوال:

املؤشر هو قيمة عددية يقاس هبا التغيري يف االسواق املالية، ويعرب عن املؤشر كنسبة مئوية للتغيري عند حلظة -

زمنية بعينها مقارنة بقيمة ما يف فرتة االساس او نقطة البدء، ويقيس املؤشر حتركات اسعار االسهم او 

 162..اخل.السندات او الصناديق.

مؤشر السوق هو قيمة رقمية تقيس التغريات احلادثة يف سوق األوراق املالية ويتم تكوين املؤثر وحتديد قيمته يف مرحلة -

أو فرتة البداية مث يتم مقارنة قيمة املؤشر بعد ذلك عند أي نقطة زمنية وبالتايل ميكن التعرف على حتركات السوق سواء 

 ار السوق واجتاهها.ألعلى أو لألسفل حيث يعكس املؤشر أسع

يعترب مؤشر البورصة أداة لقياس تطور أسعار األوراق املالية املسجلة يف البورصة بطريقة مستمرة  -

 163ومنتظمة.

يقيس املؤشر يف االسواق املالية مستوى االسعار يف السوق حيث يقوم على عينة من اسهم املؤسسات اليت 

املنظمة او كالمها وغالبا ما تتم اختيار عينة بطريقة تتيح للمؤشر ان تتداول يف اسواق راس املال املنظمة او غري 

 يعكس احلالة اليت عليها سوق راس املال والذي يستهدف املؤشر قياسه.

 انواع المؤشرات االسواق المالية: ثانيا:

 :مؤشرات قياس مستوى اداء االسواق المالية-1
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 164اداء االسواق املالية يف:تتمثل املؤشرات اليت يتم بواسطتها قياس مستوى 

 مؤشر معدل القيمة السوقية.-

 مؤشر السيولة.-

 املؤشر العام السعار االسهم.-

 مؤشر حجم التداول.-

 مؤشر عدد الشركات.-

 :مؤشرات تحليل أسواق األوراق المالية-2

 165 من بني املؤشرات املستخدمة يف حتليل أسواق األوراق املالية ميكن ذكر:   

 ويتحدد عن طريق: :مؤشر حجم سوق األوراق المالية  -

 الرمسلة السوقية: وتقاس بقيمة األسهم املدرجة يف السوق نسبة إىل إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل للدولة. -

 قيمة األسهم املدرج يف السوق 

 الرمسلة السوقية = 

 الناتج احمللي اإلمجايل 

 عمق السوق وتنوعها ويقاس منوها نسبة إىل الفرتات السابقة.عدد الشركات املدرجة: وتدل على  -

 وحتدد عن طريق :السيولة -

 نسبة حجم التداول إىل إمجايل الناتج احمللي  -

 الدوران : نسبة إمجايل األسهم املتداولة إىل رمسلة السوق. -

العوائد النسبية للسهم الذي يقيس درجة تقلبات : وميكن قياسها مبعامل اإلختالف، تقلبات العوائد  -

 خالل فرتة زمنية معينة أو يقاس بإستخدام اإلحنراف املعياري.
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: وحتسب بقياس الرمسلة السوقية ألكرب عشر شركات يف السوق نسبة إىل إمجايل القيمة درجة تركز السوق  -

 السوقية.

 اهمية المؤشر:ثالثا:

 اجلالية .يكون مراة عاكسة للحالة االقتصادية العاملة للدولة  -

 امكانية التنبؤ باحلالة االقتصادية املستقبلية للدول قبل حدوث اي تغري قبل فرتة معينة. -

اذا كانت حركة املؤشر تتجه حنو الصعود نقول ان سوق االوراق املالية السوق الصعودي والعكس  -

 صحيح هبوطي او تراجعي ، النزويل.

 :استخدامات المؤشررابعا:

 اهها.يعكس سعر السوق واجت-

 يقيس مستوى االسعار يف السوق.-

 اعطاء فكرة سريعة عن اداء احملفظة.-

 احلكم على اداء املديرين احملرتفني.-

 166 التنبؤ باحلالة اليت ستكون عليه السوق.-

 167.التنبؤ باحلالة اإلقتصادية -         

 تقدير خماطر احملفظة.-

 بناء المؤشرات: خامسا:

 168اهنا تقوم على ثالثة اسس هي:رغم اختالف املؤشرات اال 

 مالئمة العينة:-1
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تعرف العينة فيما يتعلق ببناء املؤشر، باهنا جمموعة االوراق املالية املستخدمة يف حساب ذلك املؤشر، وينبغي 

 ان تكون مالئمة من ثالثة جوانب هي احلجم واالتساع واملصدر:

القاعدة العامة هي انه كلما كان عدد االوراق املالية اليت يشملها املؤشر اكرب كلما كان املؤشر  نفإ الحجم:-

 اكثر متثيال وصدقا لواقع السوق.

 فيعين مدى تغطية العينة املختارة ملختلف القطاعات يف السوق. :االتساع-

ملؤشر، حيث ينبغي ان يكون املقصود به مصدر احلصول على اسعار االسهم اليت يبىن عليها االمصدر:-

 املصدر السوق االساسية حيث يتم تداةل االوراق املالية.

 :االوزان النسبية-0

متثل االوزان النسبية القيمة النسبية للسهم الواحد داخل العينة املكونة للمؤشر، وهناك ثالثة مداخل شائعة 

 لتحديد الوزن النسيب:

هم الواحد للشركة اىل جمموع اسعار االسهم االخرى اليت يقوم :أي نسبة سعر السالوزن على اساس السعر-

 عليها املؤشر.

 :وذلك باعطاء قيمة نسبية متساوية لكل سهم داخل املؤشر.مدخل االوزان المتساوية-

: أي اعطاء وزنا للسهم على اساس القيمة السوقية الكلية لعدد االسهم العادية لكل شركة مدخل القيمة-

 .ممثلة يف املؤشر

 :اجراءات حساب قيمة المؤشر-5

ختتلف املؤشرات من حيث الطريقة اليت حتسب على اساسها قيمة املؤشر، فهناك جمموعة من املؤشرات حتسب 

قيمتها على اساس االرقام القياسية )يف معظم املؤشرات حيسب املتوسط على اساس املتوسط احلسايب(، 
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االسهم اليت يتكون منها املؤشر، وقد يكون من االفضل وجمموعة اخرى حتسب على اساس متوسط اسعار 

 على املستثمر التعرف على طريقة حساب قيمة املؤشر.

 اهم المؤشرات:المطلب الثاني:

 اوال: المؤشرات الخصة بالبورصات العالمية:

 :مؤشر دواجونز الصناعي -1

وترجع امهية  169تعترب مؤشرات داوجونز من اقدم املؤشرات واكثرها شهرة، حىت صارت على السنة الناس،   

متوسط داوجونز للصناعة واتساع نطاق استخدامه اىل ان مؤسسة شارل داو قد بدات يف حسابه سنة 

ثل العينة، مث من اسهم الشركات الصناعية اليت مت 52، وحيسب عن طريق مجع اسعار السوق لعدد  2114

يتم قسمة هذا اجملموع على معامل ثابت نسبيا على ان يتم تغيري هذا املعامل من وقت الخر ليعكس ما 

 170حيدث من جتزئة يف االسهم وكذا توزيع االسهم اجملانية اليت تؤثر يف املتوسط مع مرور الوقت.

 :مؤشر ستاندر آندبور -2

ويعتمد أسلوب بناء هذا املؤشر على أساس  24/25/2511بدأ تكوين مؤشر ستاندر آندبور يف  

ألنه يتكون من  S  P 500القيمة ويعترب هذا املؤشر األكثر شهرة وإستخداما وأصبح اآلن يعرف باسم 

 171سهم تتوزع كما يلي: 122

 سهم من الشركات الصناعية. 401

 سهم من منشآت املنافع العامة أي قطاع الكهرباء، املاء...إخل. 01

 سهم من شركة اخلدمات العامة. 12

  من األسهم املسجلة يف بورصة نيويورك. %52ومتثل  
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ويضم معظم الشركات الكبرية احلجم يف جمال الصناعة واملنافع العامة والنقل والشركات املالية 

 GENERALوشركة جينريال موتورز IBMبالواليات املتحدة األمريكية مثل شركة ا.ب.م  

MOTORS  حيث حتظى هذه الشركات بوزن نسيب يف املؤشر عن مقارنتها بالشركات صغرية احلجم اليت

يضمها املؤشر، وماجتدر اإلشارة إليه أن الزيادة النسبية يف قيمة املؤشر تعادل نفس الزيادة يف القيمة السوقية 

  اإلمجالية ألسهم املؤشر.

 القيمة السوقية لألسهم يف الفرتة     

 قيمة املؤشر =  

 القيمة السوقية لألسهم يف فرتة األساس   

مؤسسة يابانية كبرية وطريقة  001ويتكون من  2512مت إنشاءه عام :  NIKKEIمؤشر نيكاي  -7

مؤسسة لعينته واجملموع احملصل عليه  يقسم على عدد املؤسسات  001حسابه تقوم على مجع أسعار ال  

شر نيكاي هو الوسط احلسايب للعينة اليت يقوم عليها املؤشر، ومن نقائص هذا املكونة للعينة، مبعىن أن مؤ 

املؤشر أنه يتأثر باألسعار العالية نسبيا واليت قد ال تكون بالضرورة أسعار أسهم املؤسسات ذات القيمة 

 172السوقية الكبرية. 

بنفس التاريخ  222وأعطيب له قيمة  24/22/2511: لقد مت إنشاؤه بتاريخ TOPIXمؤشر توبيكس -2

مؤسسة متثل كل قطاعات اإلقتصاد  2211الذي أعترب سنة األساس وهذا املؤشر يعترب أهم من سابقه ألنه يغطي 

وضعية  اليابايت وجاء موزونا على أساس القيمة السوقية بكافة املؤسسات املكونة للمؤشر ومن مثة فإنه يعكس

 173.البورصات اليابانية 

 .cac 20مؤشر كاك  -5
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يعرب عن سوق األوراق املالية ككل، وهو مؤشر أكثر متثيل يتم إستعماله من طرف شركة البورصات الفرنسية 

نقطة وذلك بتاريخ  222، وقيمة املؤشر يف سنة األساس 2552مؤسسة يف سنة  522ويتكون من 

52/20/2512 

شركة فرنسية مقيدة يف سوق التسديد الشهري وهو  42ويتم حسابه إنطالقا من عينة تتكون من  

موزون على أساس القيمة السوقية وذلك بقياس التغري يف القيمة السوقية لعينة املؤشر بالنسبة للقيمتها السوقية 

نقطة، وتتم عملية  2222بقيمة معطاة له بنفس التاريخ مقدرة ب   52/20/2511يف سنة األساس بتاريخ 

 174وفق الصيغة املوالية :  cac 42حساب املؤشر كاك 

 القيمة السوقية احلالية       

 42cac  =       ×2222مؤشر 

 القيمة السوقية القاعدية املعدل 

 : (NASDAQناسداك ) مؤشر -7

شركة تقريبا معظمها تقنية  5022يعد االكرب من بني مجيع املؤشرات االمريكيةن حيتوي املؤشر على اسهم   

 175يتم تداول امسها.

 (:DAXمؤشر داكس ) -7

من القيمة السوقية للشركات املسجلة يف سوق  % 12شركة، متثل  52حيتوي هذا املؤشر على اسهم اهم    

 فرانكفورت )املانيا(.

يتضمن هذا املؤشر اسهم مائة من اهم الشركات  (:FT-100: ) 100مؤشر الفينانشيال تايمز -8

 176من امجايل رؤوس اموال الشركات املسجلة. % 12الربيطانية يف سوق لندن، ومتثل 

 والجدول الموالي يبين ذلك اكثر.
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 (:مؤشرات االسواق المالية العالمية:02الجدول رقم )
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حيدر حسني ال طعمة، االسواق املالية : النشاة، املفهوم، االدوات، )طبعة مزيدة ومنقحة(، مركز  :المصدر

 .54-55، ص0224الدراسات االسرتاتيجية جامعة كربالء، سلسلة كراسات اسرتاتيجسة، 

 

 ثانيا: مؤشرات البورصات العربية:

مؤشرات االسواق ملوايل يبني واجلدول اختتلف مؤشرات البورصات العربية من بورصة اىل اخرى، 

 العربية:
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 مؤشرات االسواق العربية.(:07الجدول رقم )

 مؤشر السوق املايل الدولة مؤشر السوق املايل الدولة

 MSM عمان BSE البحرين

 ALQUDS فلسطني CMA مصر

 CBQ قطر ASE االردن

 NCFEI السعودية KSE الكويت

 BVMT تونس BSI لبنان

 NBAD االمارات MASI املغرب

 من اعداد الباحثة باالعتماد على: املصدر:

 .25هيئة السوق املالية، االستثمارات املالية واسواق االسهم، اململكة العربية السعودية ، ص

 12، ص0221عصام حسني، اسواق االوراق املالية )البورصة(، دار اسامة للنشر والتوزيع االردن، عمان،
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 االسواق المالية العالمية )الدولية(.المبحث الثاني: 

تعترب االسواق املالية العاملية اهم وانشط االسواق وذلك راجع اىل حجم التداول الكبري فيها، وذلك 

نتيجة لتوفري البدائل واالمكانيات املتاحة امام املتعاملني االقتصاديني وفيما يلي سنتطرق اىل اهم االسواق 

 العاملية:

 اهم البورصات العالمية.المطلب االول: 

 اوال:بورصة نيويورك ) السوق المالي االمريكي(:

تعترب بورصة نيويورك البورصة االوىل يف الواليات املتحدة االمريكية والعلم، اذ يعود تاريخ انشائها 

 ، وتعترب الشركات املدرجة يف بورصة  نيويورك اكرب الشركات العاملية، كما تعترب2121الرمسي اىل عام 

 177مؤشرات قياس ادائها داوجونز وستاندرز اند لورز . 

تعترب مركز مايل دويل وهي انشط االسواق املالية على االطالق بعد احلرب العاملية الثانية وخاصة 

 التالية: لألسباب، وذلك راجع 2514

 احلجم الكبري لرؤوس االموال املتداولة فيها.-2

 بورصة وول سرتيت على بقية املراكز املالية الدولية امر ال يستهان به. تأثري-0

 .2544دور الدوالر كعملة عاملية خاصة بعد مؤمتر بروتن وودنر -5

 وجود نظام معلومات متطور وكفؤ.-4

دة القدرة على االتصال املستمر جبميع االسواق املالية يف العامل وذلك بسبب ربطها بنظام الكرتوين متعد-1

 االطراف.

 حرية التعامل يف السوق املايل للجميع.-1

 التطور املستمر هبدف حتقيق الكفاءة العمالقة.-1
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 السوق المالي البريطاني )بورصة لندن(ثانيا:

تعترب لندن اهم مركز مايل يف اروبا، وحتتل املركز الثاين بعد نيويورك يف العامل، بدأت لندن تكتسب 

 السابع عشر. امهيتها منذ بداية القرن

 178خصائص سوق لندن هي:

 استقرار السوق املايل.-2

 ة على ارباح االوراق املالية.ضالضرائب منخف-0

 بورصة باريس)فرنسا(:ثالثا:

اكتسبت امهية كبرية خالل النصف الثاين من القرن العشرين وذلك راجع جملموعة من االسباب  

 فرنسا.كارتفاع النمو االقتصادي وتراكم راس املال داخل 

وقد واجهت جمموعة من العراقيل منها القيود املفروضة على االستثمارات االجنبية املباشرة والرقابة 

( وهي 42على اصدار االوراق املالية االجنبية والقروض اليت يتم التحصل عليها من تاريخ فرنسا )مؤشر كاك

 حكومية االدارة والقرار.

 ياباني(بورصة طوكيو ) السوق المالي الرابعا:

ث لسوق طوكيو وسوق اوساكي اكرب بورصة يف اسيا وثا 2111مت انشاء اول سوق مايل يف اليابان يف    

 اكرب بورصة يف العامل ) مؤشر نيكاي(.

 :خصائص هذا السوق

 تتمثل خصائصه يف:

 تنوع ادوات االستثمار املتداول فيها.-2

 اخنفاض املخاطرة.-0
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 .انبلألجحجم تداول كبري جدا خاصة -5

 املالية الدولية. باألسواقنظام معلومات متطور وهلا القدرة على االتصال -4

 حجم السيولة كبري جدا.-1

 سوق األوراق المالية في ألمانيا: خامسا:

بورصات لألوراق املالية تقع يف فرانكفورت، ميونيخ، أسيادورف، شتوجتارت هامبورج،  21يوجد يف أملانيا     

 179بريلني.هانوقو، وست 

  خصائص سوق األوراق المالية في ألمانيا

  وتتميز البورصات األملانية مبا يلي:   

تعترب بورصة فرانكفورت أكرب بورصات أملانيا حيث تسيطر على ثلثي التداول يف األسهم والسندات  -2

 املتداولة.

 مثانية.بورصات فقط من أصل  24يرتكز تداول األوراق املالية يف أملانيا على  -0

يتم تسجيل السندات احلكومية وسندات الشركات عن طريق الوسطاء املاليني الرمسيني يف البورصات  -5

 األملانية.

لتشجيع تداول السهم والسندات اخلاصة بالشركات  2511أنشئ السوق الثانوي يف أملانيا يف ماي  -4

 صغرية احلجم.

تصاالت التليفونية، وفق القوانني التجارية واملالية خارج يتم التعامالت يف السوق الثانوي عن طريق اال -1

 البورصة شريطة اإلفصاح املايل والتسجيل.

 يعترب سوق األوراق املالية اخلاص بالشركات الصغرية سوقا غري رمسي يف أملانيا. -1

 تعترب سوق رأس املال يف أملانيا حمدودا نسبيا باملقارنة مع حجم االقتصاد األملاين. -1
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 مت إدخال األسهم األجنبية للتداول يف البورصات منذ اخلمسينيات. -1

 بوصات اخرى.سادسا:

املالية يف  لألوراقمبدرسة مليون االسرتالية مت دجمها مع بورصة سيدين  2112يف  تأسس: سوق استراليا-2

 .يف اسرتاليا مركزها العاشر عامليا  عامليةاول بورصة  0221

: اكرب سوق لالسهم يف كندا مركزها الثامن عامليا والثالثة يف امريكا الشمالية المالية لألوراقسوق نورنتو -0

 .2110مقرها تورنتو يف كندا انشات يف 

: الصني هي ثاين اكرب سوق لالسهم يف الصني والثالثة يف اسيا ومركزها المالية لألوراقسوق شانغهاي -5

 .2552 تأسستالسابع عامليا 

 بورصة يف الصني والسادسة عامليا.اكرب  2152يف  تأسست:  غ )الصين(بورصة هونغ كون-4

 : االسواق المالية العربية.المطلب الثاني

 بورصات دول الفائض المالي والحرية االقتصادية:اوال:

 السوق السعودية لالوراق المالية.-1

السعودي ويعترب نظام الشركات شهد سوق األسهم السعودي تطورا كبريا، كما تؤكده مؤسسة النقد العريب 

وتعديالته هو املصدر الوحيد الذي ينظم إصدارات األوراق املالية املصدرة حمليا على املواطنني  2511الصادر 

السعوديني باستثناء الشركات املشرتكة مع مواطنني من دول اخلليج أما السوق الثانوية فهي ختضع للقواعد 

كان مبوجبها يتم تنظيم عملية التداول أسهم الشركات عن طريق املصارف   واليت 2515التنفيذية اليت صدرت 

 180 التجارية.

 سوق البحرين لالوراق المالية.-2
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م بشأن إنشاء أول بنك وطين وهو بنك البحريين الوطين 2511لسنة  52يعترب صدور املرسوم األمريي رقم    

العديد من الشركات واملؤسسات املالية والتجارية واخلدمية م  وتابعه إنشاء وتأسيس 2511والذي بدأ نشاطه يف 

وصناعية يف البالد خالل عقدي الستينيات والسبعينيات وبأعداد متزايدة مع بداية عقد الثمانينيات الذي شهد 

أيضا نشوء سوق غري رمسي " سوق اللؤلؤة" لبيع وشراء أسهم الشركات املسامهة العامة والذي عجز أن يشكل 

ألوراق املالية يوفر الثقة واالطمئنان لدى املستثمرين كما عجز أن تعكس من خالل أسعار األسهم سوق ل

املتداولة فيه القيمة احلقيقية ألسهم الشركات املتداولة وذلك الفتقاده للبنية التشريعية والقانونية والفنية واإلدارية 

 الالزمة لنجاح واستمرار عمل أسواق أوراق املالية.

وإجراء دراسة جدوى إلنشاء سوق لألوراق املالية يف  IFCكما أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية      

البحرين جاءت نتائج إجيابية مشجعة إلقامة مثل هذه السوق نظرا ملا تتميز به البحرين من موقع اسرتاتيجي 

م  2511لسنة   24بقانون رقم  وبناءا على ذلك صدر املرسومهنا مركز ماليا ،إقليميا ودوليا، وحبكم كو 

لسنة  25واخلاص بإنشاء وتنظيم سوق املالية كما صدرت الالئحة الداخلية لسوق بالقرار الوزاري رقم 

م وبذلك مت إرسال القواعد التنظيمية الالزمة الستكمال إصدار كافة األنظمة املتعلقة بالتداول  2511

 181 . 2515جوان  21لتداول الرمسي يف السوق بتاريخ وتسويات واملعلومات اليت على ضوئها مث بدأ ا

 :سوق الكويت لالوراق المالية-7

، حيث توىل العاملون فيها جتميع ما يتم تداوهلا يوميا من 2510مت افتتاح أول مقر للبورصة الكويتية يف أوت    

م صدر  2511أسهم مث إصدار النشرة اليومية بعدد األسهم املتداولة وأسعارها وعدد الصفقات، ويف نوفمرب 

م مت 2511املسامهة الكويتية ويف شهر أفريل من عام اخلاصة بشركات  قرار بإعادة تنظيم تداول األوراق املالية

االفتتاح بورصة األوراق املالية الكويتية اليت مسيت بسوق الكويت لألوراق املالية حيث ظل هذا السوق يعمل 

 182 م .2515بإشراف جلنة األوراق املالية إىل غاية أوت 
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 سوق االمارات العربية .-4

مارس  01بورصة يف االمارات افتتح يف   لألوراق املالية يف ديب وأهمهو أهم سوق  سوق ديب املايل   

يبلغ عدد ، بعد أن أصبح شركة مسامهة عامة  0221من أسهمه يف نوفمرب  %02، رح السوق 0222

 .183شركة إىل جانب عدة أدوات دين وصنادق استثمارية 12الشركات املدرجة فيه 

 االقتصادية.بورصات دول العجز المالي والحرية ثانيا: 

 بورصة عمان.-2

بدأ إنشاء الشركات املسامهة العامة يف األردن منذ بداية الثالثينيات من القرن العشرين حيث مت  تأسيس     

شركات كربى يف تلك الفرتة هي البنك العريب وشركة التبغ والسجائر وشركة الكهرباء وقد أخذ اجلمهور األردين 

 11تعامل هبا منذ ذلك التاريخ كما تواىل تأسيس الشركات املسامهة ليصل يكتب يف أسهم هذه الشركات وال

ويف غياب سوق منظم لتداول األوراق املالية فقد كان التعامل هبا يتم من خالل مكاتب م ، 2511شركة عام 

غري متخصصة أو ما يسمى بأدبيات األسواق املالية بالسوق غري منتظم ومع ازدياد أعداد الشركات املسامهة 

حيث دعت  العامة وتوسع احلكومة يف إصدار أدوات الدين العام اتضحت احلاجة إىل إنشاء سوق منتظم

لذلك خطط التنمية املتعاقبة، وقد تبع ذلك جهود كبرية ودراسات عدة مما أمثر عن تأسيس سوق عمان املايل 

مت تسجيل بورصة عمان كشركة مسامهة  0221شباط  02، ويف  م 2511لسنة  5مبوجب القانون رقم 

العام والواقعي لبورصة عمان، وتدار عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعترب شركة بورصة عمان اخللف القانوين 

شركة بورصة عمان من قبل جملس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعينهم جملس الوزراء ومدير تنفيذي متفرغ 

 .يتوىل إدارة ومتابعة األعمال اليومية للبورصة

وتشغيلها وادارهتا هتدف شركة بورصة عمان اىل ممارسة مجيع أعمال أسواق االوراق املالية والسلع واملشتقات    

وتطويرها داخل اململكة وخارجها، وتوفري املناخ املناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على األوراق 
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املالية املتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة االستثمار يف االسواق املالية وتنمية 

مات اليت تقدمها الشركة. ولتحقيق غاياهتا تضع الشركة األنظمة الداخلية املعرفة املتعلقة باألسواق املالية واخلد

والتعليمات واملتطلبات الالزمة إلدارهتا وتلك املتعلقة بالتعامل باألسواق املالية وفق أفضل املمارسات العاملية 

، والدخول يف اتفاقيات أو املتبعة، وهلا انشاء واحتساب املؤشرات املالية اخلاصة باألوراق املالية املدرجة فيها

حتالفات اسرتاتيجية وجتارية واستثمارية مع أسواق املال واملشتقات داخل اململكة أو خارجها ومع مزودي 

اخلدمات أو أي جهات أخرى ذات عالقة بعملها، والتعاون وتبادل املعلومات مع األسواق واجلهات الرقابية 

ة والسلطات احلكومية وغري احلكومية وغريهم من اجلهات واإلشرافية على األسواق املالية ذات الصل

 184.واالشخاص داخل اململكة وخارجها

 :بورصة الدار البيضاء -0

مرت بورصة الدار البيضاء بعدة مراحل بدأت بإنشاء مكتب التصفية بالقيم املنقولة  م 2505منذ إنشاءها سنة   

حيث تتم عمليات التداول عن طريق املقاصة احلرة بني البنوك ألسهم الشركات املغربية ويف املرحلة الثانية تغري اسم 

م حيث صدر املرسوم  2511أ من سنة فتبد مكتب املقاصة ليصبح مكتب تسعرية القيم املنقولة، أما املرحلة الثالثة

امللكي املتعلق بإنشاء بورصة القيم املنقولة بالدار البيضاء وتنظيم السوق األولية قانون الشركات الصادر يف عام 

م وال يسمح بطرح أوراق مالية غري مغربية يف السوق األولية إال 2542م  وكذلك قانون السندات لسنة 2550

كما ال يسمح  لشركات الوساطة العربية بالعمل يف سوق إال من خالل وسيط يكون  برتخيص من مكتب الصرف

مراسل له،كما ال يسمح لغري املواطنني املغاربة بشراء القيم املنقولة يف البورصة بشرط حتويلها بإحدى العمالت 

نني املغاربة باالستثمار يف يسمح للمواط من عملية الصرف واملباعة إىل بنك املغرب واجلدير بالذكر أنه ال احملددة

 اخلارج.

 .1988بورصة تونس -5
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م بدأت متارس  2511لعام  25م بصدور القانون رقم 2511تأسست سوق القيم املنقولة يف تونس سنة    

 185م وتتميز بالفصل بني الدورين الرقايب والتنفيذي.  2515نشاطها كسوق منظمة يف 

 القطاع العام الدور االساسي في التنمية:البورصات في الدول التي اعطت :اثالث

 :بورصة الجزائر -2

م 2511اإلصالحات االقتصادية اليت أعلن عنها  تعود فكرة إنشاء بورصة األوراق املالية يف إطار 

م ويف نفس الوقت صدرت قوانني اقتصادية عن استقاللية املؤسسات 2511ودخلت حيز التطبيق عام 

وقسم رأس املال املؤسسات العمومية االجتماعي والذي ميثل حق امللكية إىل عدد  العمومية وصناديق املسامهة

من األسهم واليت توزع ما بني صناديق املسامهة وبذلك حتولت الشركات العامة إىل شركات أسهم حيث تساير 

بدون م، ومنه فال ميكن تصور نظام شركات املسامهة  2511أحكام قانون التجاري املكمل بقوانني عام 

 186إنشاء سوق مالية تتبادل فيها هذه األسهم.

 . السوق المالية في اليمن-2

جرت حماوالت عديدة يف إطار  نظرًا ألمهية الدور الذي تقوم به سوق األوراق املالية يف االقتصاد فقد   

الفرص املتاحة إلنشاء اليمن وإبراز اجلدوى االقتصادية وحتليل  جوانب االهتمام بإنشاء سوق لألوراق املالية يف

إمجال اخلطوات  واملخاطر احملتملة ودراسة خطوات ومتطلبات اإلعداد إلنشاء السوق . وميكن السوق

بصورة 0221-2551املالية يف اليمن خالل الفرتة  والفعاليات اليت ركزت االهتمام على إنشاء سوق األوراق

 : خمتصرة على النحو التايل

لألوراق املالية يف اليمن  إنشاء سوق 2551االقتصادي واملايل واإلداري عام استهدف برنامج اإلصالح  -

 . تستهدف إعادة هيكلة وتطوير االقتصاد اليمين وذلك كجزء من أجندة اإلصالحات الوطنية اليت

 . املالية يف اليمن على أمهية إنشاء سوق لألوراق 2551توصلت دراسة البنك الدويل عام  -
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بدراسة  2551خرباء الصندوق عام  ن الفين بني صندوق النقد العريب واليمن قام جمموعة منيف إطار التعاو  -

 . املالية يف اليمن ميدانية ألسس ومقومات إنشاء سوق األوراق

 . 2555مت تشكيل جلنة فنية لإلعداد لسوق األوراق املالية يف اليمن عام -

املالية يف اليمن ووضع  ية إلنشاء سوق األوراقدراسة للجدوى االقتصاد 2555قدمت شركة كندية عام -

 . 2000مقرتحات ملشروع قانون سوق األوراق املالية عام

 . يف اليمن إنشاء سوق لألوراق املالية 0221-0222استهدفت اخلطة اخلمسية الثانية  -

 .ة يف اليمنلألوراق املالي إنشاء سوق 0222-0221استهدفت اخلطة اخلمسية الثالثة للتخفيف من الفقر -

العديد من املتطلبات واألسس  استهدفت السياسات واإلجراءات اليت اختذها البنك املركزي اليمين تسهيل -

 . املالية يف اليمن الالزمة للمسامهة يف قيام سوق األوراق

وعضوية  التخطيط والتعاون الدويل تشكيل جلنة إشرافية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير -

 . 0221اخلاص عام  عدد من اجلهات املختصة ومشاركة القطاع

 187. 0225افتتاح السوق بنهاية عام  ومت-

 :اتحاد البورصات العربيةرابعا: 

انعقد مؤمتر حمافظي البنوك املركزية عقد برعاية االمانة العامة جلامعة الدول العربية واململكة  2511يف عام    

باملصادقة على انشاء جهاز توجيهي وترشيدي لبورصات االوراق املالية العربية، وتكون مدينة االردنية وقاموا 

  بريوت مقرا هلذا االحتاد، وجيوز انشاء مراكز فرعية له يف الدول العربية.

 :اتحاد البورصات العربية هدف-1

  يهدف االحتاد اىل:    

 .الوساطة املالية ورفع كفاءة أدائها حملياً وعربياً  تطوير أعمال البورصات العربية واملقاصات وشركات-أ
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إجياد قنوات االتصال بني أعضاء االحتاد مبا ييسر إدراج وتداول األوراق املالية العربية املسجلة -ب

 .188لديها مبا خيدم هدف تنمية أسواق املال العربية

حرية تداول األوراق املالية القيد املشرتك للشركات العربية لدى البورصات األعضاء والعمل على -ج

 .بني املواطنني العرب

 .مواءمة األنظمة املعمول هبا يف البورصات األعضاء من النواحي التشريعية والتقنية-د

املساعدة يف تنظيم اإلصدارات اجلديدة العامة )سندات أو أسهم أو أي أوراق مالية أخرى( -ه

ختصة مبراجعة اإلصدارات وتبادهلا واملساعدة يف تنظيم واحلث على إنشاء األجهزة الرمسية الق ُطرية امل

 .وتداول هذه اإلصدارات

العمل على توسيع قاعدة املسامهني يف البورصات األعضاء من خالل زيادة سيولة وعمق هذه -و

 .البورصات مما يزيد من إقبال املستثمرين عليها

املالية خاصة اليت تضطلع مبهام تغطية  تشجيع إنشاء الشركات املالية اليت تقوم بوظائف الوساطة-ي

 .وترويج وتسويق اإلصدارات اجلديدة

توفري وتبادل البيانات واملعلومات بني أعضاء االحتاد حول الشركات املصدرة واألوراق املالية -ك

 .املتداولة فيها وأسعارها

االستثماري بني توسيع قاعدة االستثمار يف األوراق املالية من خالل نشر الوعي االدخاري و -ل

 .املواطنني العرب

املساعدة على التوسع يف إقامة البورصات ومراكز التسوية والتقاص واإليداع يف الدول العربية عن -س

 .طريق توفري الدراسات واخلربات الفنية الالزمة لذلك
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عقد برامج تدريبية متخصصة مما يساهم يف رفع كفاءة العاملني يف املؤسسات األعضاء يف -ش

 .االحتاد إضافة إىل تنظيم املؤمترات املتخصصة

اإلعداد أو املشاركة يف الندوات العربية والعاملية ذات العالقة بأعمال االحتاد بصورة مباشرة أو -ص

 .بالتعاون مع االحتادات واملنظمات العربية والدولية ذات العالقة

الروابط فيما بني األعضاء للتعريف إصدار النشرات واملطبوعات الدورية اليت هتدف إىل تقوية -ع

 .بأوجه نشاطات االحتاد وفعاليته يف خمتلف اجملاالت مبا يف ذلك إنشاء موقع إلكرتوين لالحتاد

حل املشاكل الطارئة بني األعضاء والقيام بدور التحكيم أو التوفيق بينهم عندما يطلب إليه -غ

 .ذلك

األوراق املالية وإجياد الضوابط اليت تساعد على خلق تشجيع إجياد الظروف املناسبة لتداول -ف

 .سوق مالية مستمرة

 .توحيد املصطلحات الفنية يف جمال البورصات-ق

 .التعاون والتنسيق مع هيئات األوراق املالية العربية والعاملية واحتاداهتا-ث

 .التعاون والتنسيق مع البورصات العاملية واحتاداهتا-ح

 .ت عن كافة أعضاء االحتادإنشاء قاعدة بيانا-خ

 .أية مهام أخرى حيددها جملس لالحتاد يف إطار أهدافه-ط

 اعضاءه:ثانيا:

  يتمثل اعضاء االحتاد يف:   

 سوق الكويت لالوراق املالية.-أ

 البورصة املصرية.-ب
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 بورصة القيم بالدار البيضاء.-ج

 بورصة البحرين.-د

 بورصة بريوت.-ه

 بورصة قطر.-و

 االوراق املالية تونس.بورصة -ي

 بورصة عمان.-ك

 سوق ديب لالوراق املالية.-ل

 سوق ابو ظيب لالوراق املالية.-م

 سوق مسقط لالوراق املالية.-ح

 سوق االوراق املالية اللييب.-خ

 سوق فلسطني لالوراق املالية.-س

 سوق العراق لالوراق املالية.-ش

 سوق العراق لالوراق املالية.-ص

 املالية السعودية )تداول(.السوق -ض

 سوق دمشق لالوراق املالية.-ط

  اعضاء مجلس ادارة اتحاد البورصات العربية )المقاصات(:ثالثا:

 ويتكون من:   

 .الشركة الكويتية للمقاصة-أ

 .)مركز حفظ ومقاصة األوراق املالية للبنان والشرق األوسط )ميدكلري-ب
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 .للمقاصة واحملافظة على األوراق املاليةالشركة التونسية بني املهنيني -ج

 .األردن -مركز ايداع االوراق املالية-ه

 .واإليداع املركزي مصر للمقاصة والقيد شركة-و

 .شركة مسقط لإليداع وتسجيل االوراق املالية-ي

 189.ماروكلري-ك
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 .األسواق المالية اإلسالمية السادس: الفصل

 

ان فكرة انشاء االسواق املالية كانت وليدة املشاكل اليت بدأت تعرتض االسواق املالية التقليدية، وخاصة    

االزمات الدورية اليت زادت من حدهتا االدوات املالية املتداولة هبا وخاصة املشتقات املالية، وما اكد ذلك هو 

ر على جعل املعامالت اسالمية وحتديد قيمة الربا ، واليت كان حلها يقتص0221ازمة الرهن العقاري يف سنة 

، فبدات املسامهات واالفكار تظهر يف هذا اجلانب، وخاصة يف حتديد املعامالت وتكييف االدوات % 2ب

 املالية مبا يتوافق مع الشريعة االسالمية.

 ومن اجل التفصيل اكثر قمنا بتقسيم احملور اىل:   

 .المالية االسالميةمدخل الى السوق  المبحث االول:

 .عمليات البورصة في السوق الماليالمبحث الثاني: 
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 مدخل الى السوق المالية االسالمية: المبحث االول:

ان السوق املايل االسالمي ما هو اال سوق مايل يستند على مبادئ الشريعة اإلسالمية من حيث تنظيم    

 املعامالت،كما ان هناك شروط إلقامتها.

 المطلب االول: ماهية السوق المالية االسالمية:

 اوال: مفهوم السوق المالية االسالمية:

 السوق المالية االسالمية:تعريف -1

هي السوق اليت ميكن  ان تتداول فيها االدوات املالية يف االسهم والصكوك االسالمية على الوجه الذي جتيزه -

 الشريعة االسالمية.

مكان معني ويف اوقات دورية للتعامل الشرعي بيعا وشراءا  ملختلف االوات املالية سوق منظمة تنعقد يف -

 وهتدف اىل تعبئة املدخرات النقدية وتوجيهها حنو املشروعات املنتجة.

 هي سوق مالية تستند احكامها اىل مبادئ الشريعة االسالمية.-

نظر يف األدوات املالية املتداولة بني على شكل هيئة مهمتها ال هي سوقالسوق املايل اإلسالمي الدويل 

املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية وحماولة إزالة أوجه اخلالف بينها لتصبح قابلة للتداول، كذلك توحيد 

املعايري لألدوات املالية اإلسالمية عند إصدارها أو تداوهلا ووضع لوائح تضبط التعامل هبا مبا حيقق التزامها 

 .اإلسالميةبأحكام الشريعة 

السوق املالية اإلسالمية الدولية إذن تتسم بكوهنا أكثر مشولية من السوق املالية التقليدية؛ حيث تتنوع هبا 

األدوات املالية اإلسالمية مثل األسهم والصكوك بأنواعها كما هو يف صكوك اإلجارة، املشاركة، املراحبة، 

 بالضوابط الشرعية، إذن خنلص إىل القول إن السوق املاليةالسلم، االستصناع، إضافة إىل عقود أخرى ملتزمة 
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اإلسالمية موجودة على أرض الواقع وتزداد أمهيتها بزيادة االهتمام بالصناعة التمويلية اإلسالمية وهي ليست 

 190.بالسوق املرتبطة باملكان وإمنا باألداء ووجود املؤسسات املالية اإلسالمية

 الضوابط الشرعية العامة للسوق المالي اإلسالمي -2

ختتلف ضوابط السلوك يف السوق املايل اإلسالمي باختالف األدوات املالية املتبادلة، غري أن هناك ضوابط   

 191:شرعية عامة متيز السوق املايل اإلسالمي وتعطيه أمهية أكثر، نذكر منها

واألخالقية والسلوكية يف كل األمور، ومنها املعامالت يف السوق املايل   االلتزام بالقيم اإلسالمية: اإلميانية 

اإلسالمي،كون هذه القيم تقي من اآلثار السلبية حلدوث األزمات املالية الناجتة عن ممارسة االحتكارات، أو 

 عاد عنها.التدليس، أو املقامرة وغريها، مما هو معامالت حمرمة تقتضي ضوابط السوق املايل اإلسالمي االبت

أو يف جمال البيوع )ربا البيوع(، باعتبار  ،سواء يف جمال الديون )ربا النسيئة( ،  جتنب خمتلف املعامالت الربوية

أن الفوائد الربوية هي املولد واملنشط لألزمات االقتصادية بصفة عامة، واألزمات يف السوق املايل بصفة 

 خاصة.

بيع الغرر, بيع العينة, بيع  :بعضها يف سوق األوراق املالية املعاصرة مثل   جتنب البيوع غري املشروعة, اليت يتم

 الكالئ بالكالئ, بيع ما ليس عندك, بيعتني يف بيعة واحدة, بيع النجش...اخل.

  ضبط وترشيد وتوجيه االستثمارات حنو املشروعات الضرورية ذات املنفعة العامة, مبا يساهم يف حتقيق مقاصد 

اإلسالمية يف حفظ الدين والعقل والنفس والعرض واملال، وهدف حتقيق التنمية االجتماعية الشريعة 

 واالقتصادية.

  شيوع الصدق والشفافية واألمانة يف املعامالت املالية, وتقدمي البيانات واملعلومات الصحيحة حول العقود 

 والصفقات وظروف املختلفة للسوق املايل.
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د, وتداول األوراق املالية اإلسالمية الرائجة يف السوق املايل اإلسالمي، واستحداث   الوفاء بالعهود والعقو 

منتجات مالية من شأهنا أن تشجع املدخرين احملليني على توظيف أمواهلم, وكذا إعادة توطني األموال املهاجرة 

 خارج البالد اإلسالمية. 

 مبادئ السوق المالية االسالمية:-7

 192السوق املالية االسالمية يف:تتمثل مبادئ     

 .االلتزام بالضوابط االخالقية والشرعية-أ

يتدخل االسالم يف هيكل السوق حيث حيرم كل عقد يؤدي اىل الربا والظلم والغرر والغنب والتدليس     

مية هي وفلسفة االسالم يف ذلك اهنا مشروط اساسية للمنافسة الكفؤة الشريعة، وبالتايل فالسوق املالية االسال

سوق منظمة بضوابط الشرعية ومل يتدخل االسالم بالية السوق )العرض والطلب( الهنا من احلريات اليت اقرهتا 

 الشريعة، من اجل اداء السوق بكفاءة.

 :االستثمار الحقيقي وليس الوهمي-ب

الن هدفها االحتكار، يف السوق احلقيقي تكثر املضاربات الغري االخالقية من بعض املتعاملني بالسوق املايل، 

 ولكن السوق االسالمية ترفض ذلك، وتستعمل البيوع واالجارات واملشاركات...اخل.

 :المساهمة الحقيقية في التنمية االقتصادية-ج

حيث يشرتط زيادة قيمة مضافة يف االقتصاد وذلك عن طريق االستثمارات احلقيقية وجيب ان ال يوجد تناقض 

مع يف التنمية االقتصادية والية التعامل يف السوق االسالمية، ورفع االنتاجية وحتقيق بني االهداف الكلية للمجت

 النمو.

 مقومات انشاء سوق مالية اسالمية.-2

 هو متوفر يف الدول العربية االسالمية. المال-أ
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بديلة عن حيث جيب صياغة اوراق مالية خالية من املعامالت الربوية وتكون  :االوراق المالية االسالمية-ب

 مثيالهتا يف السوق املايل التقليدي.

: فهي يف حاجة اىل متويل اسالمي حلمايتها من تالعب المؤسسات المالية المصدرة لالوراق المالية-ج

 املضاربني واملغامرين يف استثمارا ملدخراهتا.

االسالمي، الذين يعملون على توفر التخصص من علماء الفقه االسالمي وخرباء املال واالسواق واالقتصاد -د

 توجيه املعامالت املالية وفق الضوابط الشرعية.

 :خصائص السوق المالية االسالمية-7

 خلو عمليات السوق املايل االسالمي من كافة احملضورات الشرعية.-

 خضوع السوق املالية االسالمية اهيئة الرقابة الشرعية.-

 واحكام الشريعة االسالمية.التعامل باالدوات املالية  املتوافقة -

 االهتمام بالسوقني االولية والثانوية بشكل متوازن.-

 دور السوق المالي االسالمي وشروط انشاءه.ثانيا:

 :دور السوق المالي االسالمي-1

فالدور املنتظر من السوق املايل اإلسالمي يف تنظيم وضبط إصدارات الصكوك وتداوهلا يتطلب عدة أمور؛     

 193 :منها

وضع لوائح تنظيمية لتنظيم تداول الصكوك لطمأنة املستثمرين وقبوهلا كأداة متويل بديلة للسندات ملتزمة  -أ 

 .بأحكام الشريعة اإلسالمية

توحيد معايري اإلصدار لألدوات املالية اإلسالمية وكذلك معايري التداول، وخصوصا فيما يتعلق   -ب

 .بالصكوك وأنواعها
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الصكوك بأصول حقيقية إلزالة اللبس بينها وبني اإلصدارات اليت تتم على أساس الديون ربط إصدارات  -ج

 .وهي املرفوضة شرعا

التأكد من أن إصدارات الصكوك ال تتم على أساس التوّرق املنظم والذي بالنتيجة يشوه الصناعة   -د

 ..املصرفية اإلسالمية ويبعدها عن رسالتها احلقيقية

 :الية اسالميةشروط انشاء سوق م-2

 الشريعة االسالمية مصدر القوانني واللوائح التنظيمية.-أ

 االلتزام مببدا حرية الدخول اىل السوق وحرية املعامالت.-ب

 منع تداول اي ورقة مالية اال بعد التاكد من خلوها من الربا، واهنا ال تستعمل لتمويل مشروعات حمرمة.-ج

بتحقيق سالمة معامالت التداول املايل من اجلهالة والغش والغنب وجود قواعد ولوائح تنظيمية كفيلة -د

 والغدر...اخل.

شيوع الصدق والشفافية واالمانة يف املعامالت املالية، وتقدمي البيانات واملعلومات الصحيحة حول العقود -ه

  والصفقات وظروف املختلفة للسوق املايل.

 االسعار وكذلك منع البيع االئتماين.منع التعامل الصوري واملضاربة على ارتفاع -و

 :متطلبات انشاء اسواق مالية اسالمية -7

 لكي يتم انشاء السوق املايل وفقا للمقومات السابقة جيب ان تتوفر املتطلبات التالية:

ة اعادة صياغة القوانني اليت حتكم اسواق االوراق املالية القائمة يف البالد االسالمية وان توافق مع الشريع-أ

 االسالمية.

 اصدار اوراق مالية جديدة بديلة عن تلك املتداولة يف السوق.-ب
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وضع ميثاق لقيم املتعاملني يف اسواق االوراق املالية االسالمية يتضمن الدوافع والزواجر )الثواب والعقاب(، -ج

 حيث ميكن ضمان عدم احنرافهم عن شرع اهلل.

عاون والتنسيق بينهم يف التعامل يف اسواق االوراق املالية املوجودة وضع ميثاق بني الدول االسالمية كافة للت-د

 لديهم.

التوسع يف انشاء مؤسسات مالية اسالمية )مصارف، شركات لالستثمار االسالمية، صناديق االستثمار -ه

 لدعم التعامل يف اسواق االوراق املالية االسالمية(.

 كفاءة السوق المالية االسالمية:-2

 194مستويات الكفاءة اليت مت التطرق اليها سابقا، مع االخذ بعني االعتبار العناصر التالية:هي نفس 

 اخللو من الربا.-أ

 اخللو من الغرر )الغرر هو البيع الذي يتضمن خطرا يلحق باحد املتعاقدين(.-ب

 اخللو من القمار وامليسر.-ج

 حرية التعاقد.-د

 . اخللو من التحكم يف االسعار واالحتكار-ه

 االفصاح عن املعلومات بشكل دقيق وكاف ومتساوي.-و

 وتتمثل مستويات الكفاءة يف السوق املايل االسالمي يف:

 .سوق مايل اسالمي كفؤ-ي

 .سوق مايل اسالمي متوسط الكفاءة )شبه كفء(-ك

 .سوق مايل اسالمي ضعيف الكفاءة-ل
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 و شروط عملها. مؤسسات السوق المالي االسالمي:الثانيالمطلب 

 :اوال:مؤسسات السوق المالي االسالمي

هي وحدات مالية ومصرفية تقوم بتعبئة املدخرات وتوجيهها حنو االستثمار، وفق صيغ خمتلفة تتوافق     

 195واحكام الشريعة االسالمية وتتوىل القيام مبختلف املعامالت املالية ومن بني هذه املؤسسات جند:

 لمالية االسالمية:البنوك والمؤسسات ا -1

تتعامل البنوك واملؤسسات املالية االسالمية يف السوق املايل يف النشاطات االقتصادية املنتجة واليت ينتج     

عنها قيمة مضافة لالقتصاد مبعىن اخر يتم التعامل اساسا يف االصول احلقيقية وليس املالية وهذا عن طريق 

 االدوات املالية املتفقة مع احكام الشريعة االسالمية.

 شركات السمسرة في االوراق المالية:-2

حيظر على االفراد القيام بالتعامل مباشرة يف السوق املالية ويلزم ان يكون ذلك عن طريق شركات السمسرة    

ويشرتط ان تتمتع شركات السمسرة بالسمعة الطيبة واخلربة والقدرة املالية، وعدم اتباع سياسة او اجراء 

ملتعاملني معه او االخالل حبقوقهم ويدخل عمل شركات السمسرة شرعا يف باب عمليات من شاهنا االضرار با

 الوكالة يف البيع والشراء، مقابل عمولة معلومة وتسري عليها احكام االجارة.

 صناديق االستثمار االسالمية: -7

التنويع  هي حمفظة جتمع فيها املدخرات الصغرية لتكون حجما من االموال ميكن ان يستفيد من ميزات   

 ويقلل خماطر االستثمار على ان تؤسس على صفة شركة استثمار تشرف عليها جهات متخصصة.

 شركات ادارة وتكوين محافظ االوراق المالية: -2



133 

 

يستهدف هذا النشاط تكوين حمافظ اوراق مالية للمستثمرين وادارهتا ومتابعة تطور تلك االوراق فقد     

دة استثمارها يف قطاعات اخرى اكثر رحبية، او حتتفظ هبا ليحني الوقت املناسب تبيعها لتحقيق ارباحا او العا

 والفرصة املناسبة للتصرف فيها.

  شركات راس المال المخاطر: -5

تتخصص شركات راس املال املخاطر يف متويل االنشطة االستثمارية الواعدة اخلطر، اي اليت تتميز بارتفاع     

منوها احملتملة كبرية، حبيث يتوقع ان حيقق االستثمار فيها فائض قيمة )ناتج عن عنصر املخاطرة ولكن افاق 

 اعادة بيع احلصص( حمل اعتبار وهو شبيه بصناديق االستثمار املباشرة.

 شركات المقاصة والتسوية:-7

 :تقوم هذه الشركات بدور مكمل لعمل شركات السمسرة يف امتام صفقات التداول، حيث تقوم مبا يلي    

 استكمال العمليات اليت قامت هبا شركات السمسرة من استالم وتسليم االوراق املالية.-

 تسوية املراكز املالية الناجتة عن عمليات التداول بني االطراف املتعاملة واملقاصة بينها.-

ها، تقوم احلفظ املركزي حيث يودع العمالء االوراق املالية عندها مقابل ايصاالت وعند امتام صفقة علي-

الشركة بقيد ملكية االوراق حلساب املشرتي وخصمها من ملكية حساب البائع وهي مازالت يف احلفظ 

 املركزي، مثلما حيدث يف البنوك من تسوية حساب عميل اىل حساب عميل اخر.

 شركات الترويج والتغطية لالكتتاب في االوراق المالية:-7

واملراد بذلك النشاط ادارة عمليات ترويج وتغطية االكتتاب يف االوراق املالية وجلب املستثمرين بالطرق    

الدعائية املختلفة، وختلق تلك الشركات بنشاطها هذه السوق الثانوية، ويف نفس الوقت تنشيط سوق االصدار 

 اوالسوق االولية.

 في السوق المالية االسالمية:المؤسسات المالية االسالمية  ثانيا:شروط عمل
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 196:املؤسسات املالية اإلسالمية اتباع ما يلي جيب على   

إجياد هيئات إشرافية ورقابية تراقب وتنظم عمل املؤسسات املالية اإلسالمية ومدى تطبيقها للمعايري   –

 .اإلسالمية واحملاسبية املنبثقة عن هذه السوق

للمنتجات املالية اإلسالمية حىت تتمكن من الدخول إىل األسواق املالية االهتمام باجلانب التسويقي  – 

 .الدولية

االنتقال إىل مرحلة جديدة من االبتكار وتطوير منتجات الصناعة املالية اإلسالمية حىت تتماشى مع   –

 .متطلبات التمويل احمللي والدويل

ويات العمل املصريف اإلسالمي ومؤسساته املالية، إذن االهتمام بالسوق املايل اإلسالمي الدويل يأيت من أول

خصوصا وهي تستعد لالنطالق بالصكوك اإلسالمية إىل فضاء دويل واسع مع تعدد جهات اإلصدار سواء 

من قبل احلكومات أو من قبل مؤسسات القطاع اخلاص، فالدور املنتظر من السوق املايل اإلسالمي يف تنظيم 

 :ا يتطلب عدة أمور؛ منهاوضبط إصدارات الصكوك وتداوهل

وضع لوائح تنظيمية لتنظيم تداول الصكوك لطمأنة املستثمرين وقبوهلا كأداة متويل بديلة للسندات ملتزمة  – 

 .بأحكام الشريعة اإلسالمية

توحيد معايري اإلصدار لألدوات املالية اإلسالمية وكذلك معايري التداول، وخصوصا فيما يتعلق بالصكوك   –

 .اوأنواعه

ربط إصدارات الصكوك بأصول حقيقية إلزالة اللبس بينها وبني اإلصدارات اليت تتم على أساس الديون  – 

 .وهي املرفوضة شرعا

التأكد من أن إصدارات الصكوك ال تتم على أساس التوّرق املنظم والذي بالنتيجة يشوه الصناعة املصرفية   –

 .اإلسالمية ويبعدها عن رسالتها احلقيقية
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 .عمليات البورصة في السوق المالي: نيالمبحث الثا

ان االدوات املالي  ة املعتم  دة يف الت  داول يف االس  واق املالي  ة االس  المية ه  ي نفس  ها التقليدي  ة لك  ن بض  وابط ش  رعية  

كاالسهم، السندات وصيغ جديدة مبتكرة تتواف ق م ع الش ريعة االس المية، كم ا ان لعملي ات الت داول يف الس وق 

 ابط تستند اىل الشريعة االسالمية.املايل ضو 

 أدوات السوق المالية اإلسالمية. المطلب االول:

 : أدوات السوق املالية اإلسالمية متنوعة نذكر منها     

 : أدوات المشاركةاوال:

أي سندات املشاركة املستمرة واملتناقصة حيث يقوم املتعاملني بإبرام عقد مشاركة تتمثل يف سندات ميثل كل    

سند حصة أو سهم مشاركة يف رأس مال مشروع , ويتم تعيني هيئة إلدارة املشاركة حبسب شروط نشرة 

اإلصدار مع األخذ بعني االعتبار الشروط الشرعية لعقد املشاركة , ويتم تداول هذه احلصص يف السوق املايل 

ائد فعلى حقيقي حسب نتيجة اإلسالمي وحتديد نوع املشاركة إذا كانت مستمرة أو متناقصة , وذلك لقاء ع

 . املشروع من ربح أو خسارة

 :أدوات البيوع : المرابحة والسلم واالستصناعثانيا:

حيث تقوم جهة معينة يف السوق املايل بإصدار سندات بيوع ميثل كل سند حصة يف رأس مال املشروع    

م واالستصناع وذلك لقاء عمولة هلذه اجلهة لتمويل السلع والبضائع احلالة كما يف املراحبة واملؤجلة كما يف السل

 . وتتوىل هذه اجلهة متابعة املستحقات وتوزيع األرباح الفعلية ألصحاب السندات أو األسهم

 :أدوات المنافعثالثا:

وهي سندات اإلجارة اليت تقوم على أساس عقد اإلجارة املعروف يف الفقه اإلسالمي حيث تقوم جهة    

جرة تدر دخاًل بشكل منتظم بإصدار سندات إجارة للتداول بني املتعاملني وميثل كل معينة متلك عقارات مؤ 
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سند حصة يف ملكية العقار يستحق حامله حبسب نصبه يف هذا العقار جزء من اإليراد املتحقق , أود تقوم 

هذه  جهة معينة بشراء أصول ثابتة مثل معدات أو سيارات وتقوم بإصدار سندات متثل جمموعها رأس مال

األصول وتقوم بإدارهتا من تأجري وصيانة وتامني لقاء عمولة , ومن مث حتويل صايف املتحقق حلاملي السندات 

  .197أو األسهم

 :أسهم و السنداترابعا: 

السهم هو حصة يف رأس مال الشركة أي تشرتي جزءا من الشركة ، فتملك منها على قدر ما متلك من   

 . جزءا من املصنع األسهم ، فإن كان مصنعا ملكت

أما السندات فهي دين لك على الشركة ، وهو صك يتضمن تعهدا من البنك حلامله بسداد مبلغ يف تاريخ 

 . معني بفائدة غالبا

 : ولتوضيح ذلك نذكر هذا املثال

ىل حيلة قد حتتاج شركة إىل مبلغ من املال لتمويل مشاريعها ، ونظرا ألهنا ال متلك رصيدا من املال فإهنا تلجأ إ

، فتصدر سندات باملبلغ الذي حتتاج إليه ، وتعرض هذه السندات على اجلمهور لشرائها ، ويكون لكل سند 

 . فائدة ، فإذا مضت املدة ردت إليه قيمة سنداته ، واستفادت احلصول على املال

 : وبيع األسهم جائز بثالثة شروط

 . ومةأن تكون األسهم يف شركة حقيقية ال ومهية ، ومعل –أ 

 . أن ال تشتمل معامالت الشركة على غرر أو تدليس أو غش أو جهالة –ب 

 198. أن ال يكون نشاطها يف جتارة حمرمة كالبنوك الربوية أو معامل اخلمر أو شركات السينما –ج 

 المشتقات والبدائل االسالمية:خامسا: 
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يف املصارف التقليدية وسيلة إلدارة املشتقات هي أدوات تعتمد قيمتها على قيمة شئ آخر. وتعترب      

 199:جمموعات املخاطر بالتخفيف من آثارها وكذلك مصدرا" للدخل. وميكن تصنيفها يف ثالث

: وهي عقود تسليم كميات حمددة معيارية من سلع يتم اإلجتار هبا يف أسواق منظمة ، يف المستقبليات -2

 .عليه زمن مستقبلي متفق

 . بالبيع أو الشراء بسعر حمدد ألحد طريف العقد دون الزامه بالتنفيذ احلق: وهي إعطاء لخيارات ا -0

وهي اتفاق لتبادل جمموعة تدفقات نقدية يف املستقبل وفق شروط حمددة ومن ذلك مقايضة  والمقايضة :-5

 .أسعار الفائدة وتبادل املشتقات اإلئتمانية أو مايدعى أيضا بتبادل املخاطر اإلئتمانية

قيام املصارف  معظم املشتقات املالية إن مل يكن مجيعها مت اإلتفاق على عدم شرعيتها وعدم جواز والواقع أن

اإلسالمية هبا، لذلك جلأت بعض املؤسسات املالية اإلسالمية إىل استخدام بعض املشتقات املالية التقليدية 

العمالت. و قد أوجدت املصارف للتحوط مثل العقود اآلجلة واملستقبليات وللتحوط من التقلب يف أسعار 

 :اإلسالمية عقود ووسائل شرعية قد تشكل بدائل مقبولة إىل حد ما، من ذلك

: كأن يشرتي البنك مراحبة ويبيع مراحبة، وينطبق ذلك على السلم واإلستصناع ) السلم عقود الخطوتين -2

 (.املوازي واإلستصناع املوازي

 .مثال اإلجارة: كعقود  عقود معدل العائد المتغير -0

، واملقايضة يف األساس هو مبادلة تكاليف استقطاب  بعض المقايضات المتفقة مع الشريعة اإلسالمية-5

امليزات النسبية ) العائد والزمن(. ومن ذلك مثال شراء سلعة مطلوبة للمصرف حاال"  األموال على أساس

 .مقابل ديون للمصرف على جهة ما

اخليار لكل من املتعاقدين بالرتاجع عن العقد، حبيث ميكن حتديد سعر أدىن  مع شرط عقود بيع التوريد -4

 .وأقصى مع اخليار. ويف مثل هذه العقود يكون البدل والسلعة غري موجودين عند التعاقد
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، فمثال بيع أصل بعقد مراحبة ملدة ستة أشهر أو سنة ميكن تغطيته بشراء العقود الموازية من أنواع مختلفة-1

 .فس املدةسلم لن

خيار فسخ العقد وترك العربون كجزاء مايل ، ويستخدم ذلك  : وهو سداد جزء من الثمن معبيع العربون -1

 .اخليارات أيضا بديال عن عقود

األجنبية أو بالعملة األجنبية واستثماره للفرتة اليت يراد حتصينها من  ، وهو شراء مبلغ من العملةالتحصين  -1

 الصرف. تقلب أسعار

 .صناديق اإلستثمار اإلسالمي المطلب الثاني:

 اوال: تعريف صناديق اإلستثمار اإلسالمي.

يقصد بصندوق اإلستثمار اإلسالمي هو ذلك الذي يلتزم املدير فيه بضوابط شرعية تتعلق باألصول واخلصوم   

نشرة اإلصدار اليت متثل والعمليات فيه، وخباصة ما يتعلق بتحرمي الفائدة املصرفية. وتظهر هذه الضوابط يف 

اإلجياب الذي بناء عليه يشرتك املستثمر يف ذلك الصندوق، ويف األحكام والشروط اليت يوقع عليها الطرفان 

عند اإلكتتاب. وال يقتصر تسويق الصناديق اإلسالمية وإدارهتا على البنوك اإلسالمية بل ميكن القول أن أكثر 

يرها البنوك التقليدية. ومتثل هذه الصناديق أحد أهم الوسائل لدخول هذه الصناديق اإلسالمية إمنا يسوقها ويد

البنوك يف سوق اخلدمات املصرفية اإلسالمية دون احلاجة ا ىل تغري هيكلها اإلداري أو نظام عملها 

 200.وترخيصها

 ثانيا: أنواع الصناديق االستثمار اإلسالمية:

 : 201أهم أنواع الصناديق اإلسالمية   

ظهرت صناديق اإلستثمار اإلسالمية باألسهم إستجابة لرغبات ذوي االلتزام :األسهم اإلسالمية صناديق-1

من املسلمني الذي حيرصون على املباح من الدخل. ميكن القول أن الشركات املسامهة نوعني، تلك اليت يكون 
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، فهذه ال جيوز املسامهة هبا اخل…نشاطها غري مباح مثل البنوك الربوية أو الشركات اليت تعمل يف بيع اخلمور

البتة، وهذا ما نصت عليه قرارات اجملامع الفقهية وفتاوى أفراد العلماء. إال أن لسواد األعظم من الشركات هو 

ذلك الذي يكون أصل نشاطه مباح إال أنه ميارس يف مجال عمله بعض النشاطات أو األعمال اليت الجتوز 

موال لدى البنوك الربوية إختلف نظر الفقهاء املعاصرين يف هذا النوع من مثل أن يقرتض بالفائدة أو يودع األ

الشركات فمن قائل ال جيوز االستثمار فيها إذ ال خيتلف حكمها يف نظرهم من األوىل. ومن قائل ال بأس من 

 .االستثمار فيها وتقدير الدخل احلرام الخراجه مما يتحقق للمستثمر من ريع

لقد أسست صناديق األسهم اإلسالمية على الرأي الثاين، أن يقوم عمل  ار:مبادئ صناديق االستثم-

  مبادئ اساسية هي:الصندوق عندئٍذ على 

هو إختيار الشركات اليت يكون أساس نشاطها مباح فال يستمثر يف البنوك أو الشركات املنتجة للمواد  -

 احملرمة،

أن حيسب املدير ما دخل على الشركات اليت تكون أسهمها يف الصندوق من ايرادات حمرمة مثل الفوائد  - 

  .املصرفية مث يقوم بإستبعادها من الدخل الذي حيصل عليه املستثمر يف الصندوق

بيع  أن يتقيد بشروطه صحة البيع فال يشرتي أسهم شركة تكون أصوهلا من الديون أو النقود )لعدم جواز -

الدين لغري من هو عليه باحلسم( ولضرورة التقيد بشروط الصرف يف حالة النقود. وملا كانت الشركات ال ختلوا 

من نقود وديون يف موجوداهتا، أعمل الفقهاء املعاصرون قاعدة للكثري حكم الكل فإذا كانت الديون قليلة كان 

إذا كان هذه الديون أقل من الثلث كان احلكم  احلكم للغالب الكثري ال للقليل وحد القلة الثلث ولذلك

 للغالب وليس للقليل. 

أن الميارس املدير يف الصندوق عمليات غري جائزة مثل البيع القصري لألسهم أو اخليارات املالية أو األسهم -

 .املمتازة
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عها باألجل، ومن الصناديق اإلسالمية ما كان نشاطه األساس شراء السلع بالنقد مث بي:صناديق السلع-2

ونظرًا اىل خصوصية عمل الصندوق، وضرورة أن تكون املخاطرة فيه قابلة للقياس بدقة، وان يكون بيد املدير 

ما ميكنه من توجيه األموال يف الصندوق بطريقة حتقق أكرب قدر ممكن من السيولة، إجتهت هذه الصناديق 

يات احمللية إذ يقوم املصرف مباشرة مبثل ذلك. ومن بصفة أساسية اىل أسواق السلع الدولية وليس متويل العمل

جهة أخرى فإن تطور أسواق السلع الدولية ووجود جهات متخصصة ميكن االعتماد عليها يف تنفيذ عمليات 

الصندوق بأجر، تتوافر عليها اخلربات والقوة املالية أضحت تلك األسواق مكاناً مناسباً لعمل صناديق السلع. 

ل خمزوهنا. والسلع املقصودة هي السلع األساسية اليت هلا أسواق بورصة منظمة مثل األملونيوم وحيتاج اىل متوي

 .والنحاس والبرتول

ولصناديق اإلسثتمار يف السلع اإلسالمية ضوابط منها أهنا تقتصر على السلع املباحة وتلك اليت جيوز شراء 

وميكن أن تعمل صناديق السلع بصيغة البيع بالنقد وبيعها باألجل، فيستثىن من السلع الذهب والفضة. 

 .اآلجل، أو املراحبة، أو السلم وكل تلك صيغ قابلة للتطبيق يف أسواق السلع الدولية

تقوم صناديق املراحبة على التمويل باألجل بطريق املراحبة وخباصة يف أسواق السلع الدولية. :صناديق المرابح-

احلديد مثاًل بالنقد، مث بيعها اىل طرف ثالث )غري من اشرتاها منه( فيقوم الصندوق بشراء كمية من سلعة 

باألجل. ويكون األجل قصرياً يف الغالب يرتاوح بني شهر وستة اشهر. ويستفيد من عمليات التمويل الشركات 

ألولية  املتعاملة يف اسواق السلع لتمويل املخزون، ومصايف البرتول لتمويل حصوهلا على اخلام وشركات املواد ا

كالسكر وحنوه. وجلي ان أصول هذه الصناديق هي ديون تتعلق بذمة العمالء الذين اشرتوا هذه السلع 

ويتحدد مقدار املخاطرة بالتصنيف االئتماين للمدين. ولذلك ميكن ملدير الصندوق التحكم مبقدار املخاطرة 

 .حبيث تكون عند املستوى الذي يرغبه املستثمرون

ق إشكااًل شرعياً اذ ان بيع الدين ال جيوز يف الشريعة إال اىل من هو عليه وبشروط خترجه من وتثري هذه الصنادي
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 .الربا والغرر. ولذلك فان توفري السيولة يف وحدات الصندوق للمستثمرين يئول اىل بيع الدين املمنوع

بيوع اجلائزة ومن السلم بيع يؤجل فيه قبض املبيع ويعجل فيه قبض الثمن. وهو من ال:صناديق السلم -

شروطه ان يكون يف سلعة قابلة ألن تكون موصوفة يف الذمة، فال جيوز يف معني وال فيما ال يقدر على تسليمه 

 .يف األجل، وان يدفع الثمن كاماًل يف جملس العقد، وحتديد أجل ومكان التسليم

خول يف عقد سلم حمله بضاعة وميكن توليد الربح من بيوع السلم يف الصناديق اإلستثمارية عن طريق الد

يومًا مثاًل. ولكن  52اخل. تسلم اىل الصندوق بعد …موصوفة يف الذمة كالقمح أو الشعري أو الزيوت

الصندوق اليرغب حتماً يف تسلم السلعة كما الجيوز له بيع بضاعة السلم قبل القبض الهنا دين والدين الجيوز 

وق يدخل يف عقد سلم مواٍز أي انه بيع سلعة مماثلة بنفس بيعه لغري املدين بشروطه. ولذلك فان الصند

يومًا وحيقق الربح  52يومًا والثاين  52الشروط وتاريخ التسليم مع اختالف املدة. أي ان السلم األول مدته 

 .من فرق السعر نتيجة تغريات األسواق، ومن الزيادة من أجل األجل

اليت تقدم امكانيات متويلية ممتازة، ميكن ان تكون بدياًل للقروض عقد التأجري من العقود :صناديق التأجير-7

 .وتغطي حاجة املتمولني دون االضطرار اىل املعامالت الربوية

وعقد االجارة هو عقد حمله منافع أصل قادر على توليد هذه املنافع كالسكىن بالنسبة للمنزل أو النقل بالنسبة 

يع للمنافع ولذلك يشرتط فيه ما يشرتط يف عقد البيع من اركان اخل. فهو من هذا الباب عقد ب…للسيارة

 .لصحته

وعقود التأجري يف الواليات املتحدة تعد نشاطًا ماليًا عظيمًا الباعث عليه عندهم الفوائد الضريبية اليت تتحقق 

 .االخرى عندما تقوم الشركة باالستئجار بداًل من الشراء او االقرتاض، واملنافع املالية واالئتمانية

ويعتمد عمل صناديق التأجري على امتالك الصندوق لألصول املؤجرة مثل املعدات والسيارات والطائرات 

 .واحيانًا العقار، وتولد الدخل من االيرادات االجيارية
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وختتلف الصناديق باختالف عقود االجيار الصول الصندوق، فبعضها يقوم على عقد االجيار املعتاد، وهنا 

صندوق خماطرة مثن األصول عند انتهاء العقود، ورمبا كان على صفة االجيار املنتهي بالتمليك ويف يتحمل ال

 .هذه احلالة تغطي االيرادات قيمة األصل كامالً 

ومعلوم ان عقود االجيار املايل يف الواليات املتحدة من أكثر عقود التمويل تعقيدًا اذ تتداخل فيه االغراض 

حملاسبية الطرافه ومن مث كان التأكد من انضباط هذه العقود باملتطلبات الشرعية امرًا بالغ املالية والضريبية وا

 .الصعوبة

صناديق االستثمار هي حمافظ جتتمع فيها املدخرات الصغرية لتكون حجمًا من :صناديق االستثمار-2

مار . وتؤسس هذه الصناديق تقليل خماطر االستث األموال ميكن أن يستفيد من ميزات التنويع والذي يؤدي إىل

تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه . وتقوم هذه  على صفة شركة استثمار

الصناديق جبمع االشرتاكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند اإلصدار شبيهة 

 . الوقت احلاضروتعد صناديق اإلستثمار من أهم صيغ تعبئة املدخرات يف .باألسهم

  202:ميزات الصناديق االستثمارية-

ليس مبقدور املستثمر الفرد ختصيص أمواله يف استثمارات متنوعة بطريقة تؤدي إىل حتقيق  :التنويع والتركيز -أ

التوازن بني املخاطرة والعائد إذا كانت تلك األموال صغرية احلجم. ولذلك توفر صناديق االستثمار اليت جتتمع 

األموال الكثرية الفرصة له يف اإلستفادة من حماسن التنويع حىت عند مستوى متدين من املدخرات الفردية فيها 

 .وتؤدي عملية التنويع املذكورة إىل قدر كبري من االستقرار يف العائد واحلماية لرأس املال

حيث نوعية اإلستثمار  ألن توزيع األموال على إستثمارات ذات مدد خمتلفة ودرجات متنوعة من املخاطر من

 .اخل ، حيقق هذه النتيجة…واملوقع اجلغرايف 

ومن اجلهة الثانية فان من املستثمرين من ال يرغب يف التنويع وامنا يفضل تركز استثماراته يف جمال واحد فقط. 



143 

 

يكون حتقيق  معلوم ان الودائع املصرفية الحتقق هذا الغرض اذ اهنا ايضًا متثل حمفظة استثمارية منوعة. ولذلك

رغبة هذا املستثمر ممكنًا عن طريق الصناديق االستثمارية املتخصصة. ولذلك جند صناديق االستثمار 

 .املتخصصة اليت تستثمر يف املعادن الثمينة فحسب

ميكن للصندوق االستثماري توظيف املهارات العالية من املتخصصني ذوي اخلربات :اإلدارة المتخصصة -ب

ت املتميزة يف جمال إدارة األموال نظرًا للحجم الكبري للصندوق. هذا املستوى من اإلدارة ليس الطويلة والقدرا

مبقدور صغار املدخرين احلصول عليه إال من خالل الصناديق االستثمارية اليت تعبئ مدخراهتم الصغرية حىت 

 .تصبح ذات حجم كبري ميكن من اإلنفاق على مثل ذلك املستوى من اخلربات

تدل دراسات كثرية على أن السيولة تعد أكثر العناصر أمهية بالنسبة لصغار املدخرين . وال : سيولةال -ج

ريب أن االستثمارات املباشرة وكذلك الفرص اليت توفرها البنوك التجارية يف احلسابات اآلجلة هي أقل سيولة 

دًا . ومن جهة أخرى فإن السيولة من الصناديق االستثمارية املفتوحة ويف كثري من األحيان أقل منها عائ

بالنسبة للحجم الصغري من االستثمار رمبا تكون عالية التكاليف حىت عند التوظيف يف األسهم وما شاهبا من 

األوراق املالية ويعود ذلك للرسوم اليت تتضمنها عمليات البيع والشراء من رسوم التسجيل وأجور السمسرة . 

الستثمار توفر سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين ال ميكن هلم احلصول ولذلك ميكن القول أن صناديق ا

 .عليها من خالل االستثمار املباشر

ومن امليزات اليت تستفيد منها الصناديق االستثمارية وال تتوفر لألفراد ذوي املدخرات القليلة : اإلقتراض -د

ستثمار وهو ما يسمى بالرافعة . ميكن لصندوق هي مسألة إقرتاض الصندوق لألموال لرفع قدرته على اال

استثمار لألسهم مثاًل أن يقرتض من البنوك بضمان تلك األسهم مث يشرتي هبا أسهمًا أخرى . وملا كان سعر 

الفائدة على القرض هو أقل يف أغلب األحوال من العائد على االستثمار يف األسهم إستطاع الصندوق حتقيق 

ين. فاملستثمر الذي ساهم مببلغ ألف دوالر على سبيل املثال سوف حيصل على عائد أرباح إضافية للمستثمر 
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استثماري كما لو كان إستثمر مبلغ ألفي دوالر مثاًل . وهذه من امليزات اليت حتقق من خالل صيغة الصندوق 

الشرعية ينهض االستثماري. ومعلوم أن مثل هذا اإلجراء ال جيوز ولكن ميكن تصميم بديل مقبول من الناحية 

 .بغرضه ضمن دائرة املباح

 203المطلب الثالث: عمليات البورصة في السوق المالي:

 اوال:في مجال أوامر البورصة في السوق المالي اإلسالمي

إن عملية الوساطة ) السمسرة( الس ابقة تق وم أساس ا عل ى تنفي ذ حمت وى الص فقة ب أمر م ن العمي ل, )س واء م ا    

تعل   ق منه   ا بالش   راء او البي   ع( م   ع حتدي   د طريق   ة التنفي   ذ للسمس   ار بك   ل وض   وح)من حي   ث الكمي   ة, األج   ل, 

ذل ك دائم ا احلف اظ عل ى مص لحة والسعر...(, وقد يرتك األمر إىل السمسار حس ب م ا ي راه مالئ م, ويراع ي يف 

 موكله)العميل(.

وهذه العملية )األوامر( إجراء مقبول يف الشريعة اإلسالمية, على شرط أن يكون هذا التوكي ل )تنفي ذ األم ر(,    

  ومهما اختلفت أنواعه وأشكاله, يدخل يف باب احلالل وموضوعه جائز شرعا.

 اإلسالمي ثانيا:تسعير األوراق المالية في السوق المالي

نظام التس عري ل ألوراق املالي ة يف الس وق امل ايل خيض ع ع ادة لق انون الع رض والطل ب كم ا يف أي س وق, ب الرغم    

حتدي د الس عر, فه ذا الق انون يتف ق م ع م ا  فيمن أن السوق املايل حيتاج إىل معلومات دقيقة وسريعة وصحيحة, 

ج   اءت ب   ه الش   ريعة, عل   ى أن يس   ود ه   ذا الس   وق املنافس   ة املش   روع ب   ني املتع   املني, واالبتع   اد ع   ن مجي   ع أوج   ه 

االحتك   ار احمل   رم ش   رعا، وال   ذي ي   ؤثر س   لبا عل   ى املس   توى الع   ام لألس   عار يف الس   وق امل   ايل, فاحلري   ة يف التعام   ل 

طراف املتعاقدة هو الذي يساعد ق انون الع رض والطل ب عل ى اس تخراج الس عر املالئ م والصدق والرتاضي بني األ

 والصحيح, هبدف منع الضرر، وحتقيقا للمصلحة العامة. 

 ثالثا:تنفيذ وتسوية الصفقات في السوق المالي اإلسالمي
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اهتا املالية, وإجراءاهتا إذا مت تنظيم معامالت السوق املايل, بنفس الضوابط السابقة الذكر من مشروعية أدو     

العملية من تسعري, ووساطة وتنفيذ لألوامر, فهي سوق مالية مشروعة, طاملا أن العقود املربمة يف هذه سوق 

تضمن حقوق املتعاملني وحتافظ على مصاحلهم, وتدخل يف جمال األعمال اجلائزة شرعا. وبالتايل يتم تنفيذ 

 ضرر أو قلل. وتسوية الصفقات يف السوق املايل من غري

 .رابعا:عمليات المضاربة في السوق المالي اإلسالمي

لق  د تع  ددت آراء الفقه  اء ح  ول ج  واز عملي  ات املض  اربة يف الس  وق امل  ايل اإلس  المي, حي  ث ي  ذهب ال  بعض    

إىل اس  تبعادها م  ن مع  امالت أي  ة س  وق إس  المية ل  ألوراق املالي  ة, ب  دليل أهن  ا خمالف  ة لقواع  د املع  امالت وألض  رارها 

اس  دة, وش  كل م  ن املق  امرة, وم  ن جه  ة عل  ى النش  اط االقتص  ادي عام  ة, ويص  نفها الفقه  اء كن  وع م  ن البي  وع الف

أخ  رى ي   ذهب ب   ع الب   احثني املعاص   رين إىل أن املض   اربة يف البورص   ة م   ن حي   ث أهن   ا بي   ع وش   راء األوراق املالي   ة ال 

ش  يء فيه  ا طبق  ا لل  رأي القائ  ل بع  دم اش  رتاط ني  ة املش  اركة عن  د ش  راء األس  هم, وإن وج  ود املخ  اطرة يف عملي  ات 

ن األص  ل يف التج  ارة املخ  اطرة, ولك  ن يش  رتط أن تك  ون املخ  اطرة حمس  وبة ومبين  ة املض  اربة ال ش  يء في  ه أيض  ا, أل

على قدرة تنبئية لدى املض ارب, إال كان ت نوع ا م ن املق امرة, وت دخل ض من املمارس ات غ ري األخالقي ة, خاص ة 

ج  ائرة إذا  إذا رافقه  ا احتك  ار وتض  ليل يف املعلوم  ات ال  يت تتعل  ق بأس  لوب التعاق  د, فاملض  اربة حس  ب ه  ذا ال  رأي

  جردت مما علقت هبا من الشوائب بأسلوب العقد واملمارسات غري األخالقية املصاحبة هلا.

   ويكيف االقتصاد اإلسالمي هذه املمارسات بوضع قيود وإجراءات حتد من توسعها مثل:

 ة.استخدام السياسة الضريبية, مع مراعاة النمو يف سعر هذه الضريبة حسب مدة االحتفاظ بالورق -

     حتدي   د نس   بة االس   تثمار يف األوراق املالي   ة لكب   ار املتع   املني, ف   ال ميك   نهم الت   أثري عل   ى الس   وق وتوجيه   ه حن   و 

 املضاربة.

   وضع قيود على تغري األسعار )أي التسعري( يف حالة الضرورة.
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