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 مقدمه

ل فهي تمثل حلقة الوص ،الوطنيتلعب األسواق المالية دورًا مهمًا في االقتصاد 
بين الوحدات االقتصادية صاحبة العجز المالي والوحدات صاحبة الفائض 

لجأ المالي، وتشكل ركيزة مهمه من ركائز المناخ االستثماري، كما ُتعّد خيارًا ي
ية، واالعتباريين الستثمار فوائضهم المال نإليه الكثير من المستثمرين الطبيعيي

ل على ايا التي توفرها والمتعلقة بالسيولة واألمان وإمكانية الحصو نظرًا إلى المز 
ية المعلومات، وانطالقاً من ذلك يحظى موضوع األسواق المالية من الناحية العلم
ذلك باهتمام الكثيرين من طالب االقتصاد واإلدارة والراغبين باالستثمار فيها، ل

الية، ساسية المتعلقة باألسواق الميهدف الكتاب الحالي إلى التعريف بالمفاهيم األ
وقد ُصمم هذا الكتاب بطريقة تمّكن القارئ من التعلم الذاتي فيها من خالل 

رف استخدامه للغة بسيطة وغناها باألمثلة، وُقّسم الكتاب إلى سبعة فصول إذ نتع
في الفصل األول على األوراق المالية بوصفها البضاعة المتداولة في األسواق 

 ويتناول الفصل الثاني التعريف بنشأة األسواق المالية ودورها على  المالية،
مستوى االقتصاد الوطني، ويستعرض المبحث الثالث أنواع األسواق المالية 
ت وأقسامها، ويعرض الفصل الرابع قواعد التعامل في البورصة وإجراءاته مع حاال

 الفصل الخامس مؤشراتعملية عن األنواع المختلفة من األوامر، في حين يتناول 
األسواق المالية مع التطرق لحالة مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية ومؤشر 
داو جونز، في حين يستعرض الفصل السادس تقييم األسهم مع التطرق لحاالت 
مختلفة وعرض األمثلة العملية بخصوص هذا الموضوع، وأخيرًا يتناول الفصل 

 لة فيه وكيفية احتساب العائد والخصم.السابع سوق النقد واألوراق المتداو 

وسيجد القارئ في نهاية كل فصل مجموعة من األسئلة تساعده في اختبار فهمه 
 للمعلومات الواردة الفصل.
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ز نسأل هللا التوفيق في أن يعطي هذا الكتاب قيمة علمية مضافة لمن يقرؤه ويعز 
 من معرفته العلمية حول األسواق المالية.
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 الفصل األول: األوراق المالية
Securities 

السلعة  لكونهااألوراق المالية عصب الحياة لألسواق المالية وذلك  دّ عتُ  :مقدمة
لحامله الحق في  ييعط اً التي تتداول في تلك األسواق. وتمثل الورقة صك

الحصول على جزء من عائد أو الحق في جزء من أصول منشأة ما، أو الحقين 
 معًا.

لذي فحملة األسهم العادية واألسهم الممتازة مثاًل لهم الحق في جزء من العائد ا
وإن كان ليس من  ،في أصولها اً كما أن لهم نصيب ،يتولد عن عمليات المنشأة

 اً حقهم المطالبة به طالما أن المنشأة مستمرة. كذلك فإن لحملة السندات نصيب
 في األصول يتمثل في األصول اً صيبون ،في األرباح يتمثل في الفوائد المستحقة

وذلك في حالة اإلفالس أو  ،المرهونة لصالحهم أو في األصول بصفة عامة
 التصفية.

 ُتصنف األوراق المالية إلى أربع فئات رئيسة:

 . Common Stocks األسهم العادية .1
 .  Preferred Stocks األسهم الممتازة .2
 .Bondsالسندات  .3
 Derived )المشتقات المالية( األوراق المالية المشتقة .4

Securities . 
، في حين وسيتم تناول األنواع الثالثة األولى بالتفصيل في هذا الفصل

 .سيتم تناول المشتقات المالية ضمن مقرر الهندسة المالية
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السهم العادي مستند  يمثل  Common Stocksاألسهم العادية:( 1،1)
 وقيمة سوقية Book valueوقيمة دفترية  Face Value ملكية له قيمة اسمية

Market Value ،تتمثل القيمة االسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم .
عليها في عقد التأسيس، أما القيمة الدفترية فتتمثل  اً وعادة ما يكون منصوص

ثل في قيمة حقوق الملكية مقسومة على عدد األسهم العادية المصدرة، وأخيراً تتم
قد مة السوقية في القيمة التي ُيباع بها السهم في سوق األوراق المالية، و القي

 آخر نوعة، ويوجد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة االسمية أو الدفتري
ة للقيمة هو القيمة الحقيقية )العادلة( والتي يتم حسابها باستخدام طرق رياضي

 .منها صافي القيمة الحالية
ة )ُتطرح من إجمالي حقوق الملكي القيمة الدفترية للسهم العاديمالحظة: لحساب 

وكذلك أية توزيعات  ،القيمة االستردادية أو سعر االستدعاء لألسهم الممتازة
 متأخرة ثم ُيقّسم المبلغ الباقي على عدد األسهم العادية وذلك لحساب القيمة

 الدفترية لألسهم العادية(
 أنه ال القيمة االسمية وال القيمة الدفترية ن في سوق المالو ويدرك المتعامل

تي القيمة الحقيقية للسهم العادي، وال ذلك أنّ  ،التقييم الحقيقي للسهم نتمثال
ة توقف على العائد الذي يتوقع تولده نتيجتسيتم التعامل على أساسها في السوق 

ا يجنيه المتالكه. أي تتوقف على األرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يتوقع أن
 تهوفي حال إصدار السهم ألول مرة وال يوجد ما يضمن بيعه بقيم ،المستثمر

وذلك من خالل  ،ن تبيعه بقيمة أقلألضطر المنشأة المصدرة له االسمية قد تُ 
 خصم على قيمته االسمية.

لى المنشأة إفال يجوز له الرجوع  ،أي المستثمر ،حامل السهمإلى أما بالنسبة 
المصدرة السترداد قيمته، فإذا ما أراد التخلص منه فال سبيل أمامه سوى عرضه 
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للبيع في سوق األوراق المالية. وفي حالة اإلفالس ليس هناك ما يضمن أن 
يسترد القيمة التي سبق أن وضعها لشراء السهم، كذلك ليس من حقه المطالبة 

 رة توزيعها.بنصيبه من األرباح طالما لم تقرر اإلدا
 من بينها: ،ويتمتع حامل السهم العادي ببعض الحقوق 

 الحق في نقل ملكية السهم بالبيع أو بالتنازل أو بأي طريق آخر. .1
 الحق في الحصول على األرباح التي تقرر المنشأة توزيعها. .2
 مسؤولية حامل السهم العادي محدودة بحصته في رأس المال. .3
 العمومية.الحق في التصويت في الجمعية  .4
 حق التصويت النتخاب مجلس اإلدارة. .5

شأة قرارات المن فيويؤثر عدد األسهم التي يملكها المستثمر في قدرته في التأثير 
من خالل حقه في التصويت على تلك القرارات، ومع هذا فإن عددًا كبيرًا من 

م ألسهال، ربما لضآلة عدد احملة األسهم العادية ال يمارسون هذا الحق بشكل فعّ 
أو ألن محفظة أوراقهم المالية على درجة عالية من  ،التي يمتلكها كل منهم

اء سوء التنويع، بشكل يقلل من المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة من جرّ 
 اإلدارة في إحدى المنشآت التي يمتلك جزءًا من أسهمها العادية.

لتمويل باألسهم العادية خيار ايمنح  :التمويل باألسهم العادية مزايا( 1،1،1)
 المنشأة بعض المزايا أهمها:

ا تمثل األسهم العادية مصدرًا دائمًا للتمويل إذ ال يجوز استرداد قيمته .1
 من المنشأة.

كما أن المنشأة غير ملزمة قانونًا بإجراء توزيعات حتى في السنوات  .2
 التي تتحقق فيها أرباح.
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ن يؤدي إلى انخفاض نسبة إصدار المزيد من األسهم العادية من شأنه أ .3
ية األموال المقترضة في هيكل رأس المال، ويزيد بالتالي من حجم الطاقة االقتراض

أي يزيد من قدرتها على اقتراض المزيد من األموال عندما تقتضي  ،للمنشأة
 الحاجة، وذلك مع بقاء العوامل األخرى على حالها.

األسهم العادية لمجموعة من  يتم شراء :دوافع شراء األسهم العادية( 2،1،1)
 األسباب منها:

)األرياح الناتجة عن ارتفاع سعر  الرغبة في تحقيق أرباح رأسمالية .1
إلحدى  اً ، كما هو الحال إذا اشترى أحدهم سهمالسهم في سوق األوراق المالية(

 الشركات التي تتميز بمعدالت نمو مرتفعة وبعد سنتين تضاعف السعر.
 هناك العديد من األسهم المتاحة في السوق  بسهولة: إمكانية التعامل بها .2
 فياً ألي شخص يملك رأسمال كاومع البحث والتحليل السليم، يمكن  ،اليوم

 المشاركة في تداول األسهم.
 بأقلالسيولة: ُتعبر السيولة عن إمكانية التحويل إلى نقدية بأسرع وقت و  .3
ا األسهم التي يتم تداولهع تتمتو ، أو أفضل منه( بأقرب سعر لسعر الشراءتكلفة )

أي  ؛في سوق األوراق المالية بدرجة سيولة عالية من األوراق المالية األخرى 
ي السعر السائد ف في الحسبانيمكن بسهولة بيعها وتحويلها إلى نقدية )مع األخذ 

 السوق(. 
من أرباحها لحملة  اً ع العديد من الشركات جزءالحصول على عائد: توزّ  .4

 اً منتظم أسهمها على شكل توزيعات نقدية، هذه التوزيعات يمكن أن تشكل دخالً 
حملة األسهم، هذا إلى جانب الزيادة في سعر السهم )تحقيق أرباح إلى  بالنسبة
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بعض النقاط األساسية المرتبطة  1ويوضح الشكل رقم  (.1رقم تعداد  -رأسمالية
 باألسهم العادية

 أساسيات األسهم العادية 1م الشكل رق

 
على الرغم من وجود بعض  :عيوب األسهم العادية كمصدر للتمويل( 3،1،1)

المزايا يوجد بعض العيوب تنتج عن اعتماد األسهم العادية كمصدر للتمويل 
 أهمها: إلى المنشأةبالنسبة 

ح األسهم العادية: ألن األربا بسببال تحقق المنشاة وفورات ضريبية  .1
وبالتالي ال يجوز خصمها من األرباح  ،نفقة دّ الموزعة على المساهمين ال تع

 الخاضعة للضريبة.
إضعاف سلطة المالك القدامى بسبب زيادة عدد المالك في المنشأة  .2

 الذين يتمتعون بحق التصويت.
 .العائد على السهم مع زيادة عدد األسهم انخفاض .3
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أنواع مختلفة من  يوجد: أنواع األسهم العادية على أساس االستثمار (4،1،1)
التي يتم تصنيفها على أساس اختالفها في خصائص االستثمار. و األسهم العادية 

 ملكية في الشركة ذات الصلة. وفيماهذه األنواع من األسهم العادية  كلتمثل 
 لتقسيم لألسهم هو األهم، وهذا الخصائصها االستثماريةأنواع األسهم تبعًا  يأتي
 عند اتخاذ قرار شراء األسهم. في الحسبانالمستثمر يأخذه  لكون 

تتميز أسههههههههم الدخل بأرباح كبيرة  :Income Stocksأسهههههم الد ل  .1
بشهههههههههههكل غير عادي والتي يمكن أن تشهههههههههههكل دخاًل كافيًا لحملة األسههههههههههههم بدون 

سعر السهم ال يرتفع الحاجة لبيع أسهمهم، ولكن مع هذا النوع من األسهم فإن 
 أفضل هي العامة المرافق قائمة في المدرجة الشركات وتعد عادًة بشكٍل سريع.

 وشههههههركات الكهرباء وشههههههركات الهاتف شههههههركات مثل الدخل أسهههههههم على األمثلة
 .الطبيعي الغاز

 من نوع أي النمو أسهههههههههم تقدم ال :Growth Stocks النموأسههههههم  .2
 .اً أرباح تقدم أن يجب التي الدخل بأسههههههههم مقارنةً  لمسهههههههاهميها األرباح توزيعات

تتميز بمعدل نمو أسهههههرع من القطاع  والتيورائدة تصهههههدر عن شهههههركات حديثة و 
ضههههههههههههههئيلة أو معدومة ألن  اً الذي تنتمي إليه، وعادًة تدفع هذه األسهههههههههههههههم أرباح

الشههههركة بحاجة إلى كل أرباحها لتمويل توسههههعها )ألنها في مرحلة النمو(، وبما 
فمن الطبيعي أن حافل ُأصههههدرت من شههههركات ال تتمتع بتاريخ  أن هذه األسهههههم

 يكون هذا النوع من األسهم أخطر من األنواع األخرى.
 القيادية األسهههههههههههههههم تعد :Blue-Chip Stocks القياديةاألسههههههههههم  .3
صدر من شركات قوية جدًا وموثوق ت .العادية األسهم أنواع جميع بين األفضل

، ولها تاريخ طويل من النمو واالستقرار، وتتميز هذه األسهم بعوائد صغيرة فيها
ولكنها منتظمة، وتحافظ على سعر ثابت إلى حد كبير في جميع أحوال السوق 
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األسههههم ذات  لتحديد وُيسهههتخدم مصهههلح األسههههم القيادية عادةً  .صهههعودًا وهبوطاً 
جبرهههها على إيقهههاف ت قهههد ، على الرغم من بعض الظروف التيالعهههاليهههة الجودة

 أرباحاً  تدفع Citicorp شهههههههههههركة كانت المثال، سهههههههههههبيل على مدفوعات أرباحها،
 الصناعة لمشاكل نظراً  ولكن. 1990 عام إلى 1812 عام منذ مستمر بشكل

 وفي٪ 44 إلى األرباح مدفوعات خفضههت فقد االقتصههادي، والركود المصههرفية
 اسههههههههههههههتههأنف ،1994 عههام في ولكن. األربههاح مههدفوعههات إلغههاء تم 1991 عههام

 .األرباح توزيعات Citicorp إدارة مجلس
ُتصههدر من قبل شههركات تتأثر  :Cyclical Stocksالدورية األسههم  .4

تميل أسههههههههعار هذه األسهههههههههم للهبوط خالل  إذباالتجاهات االقتصههههههههادية العامة؛ 
وللصههههههههههعود خالل فترات االزدهار االقتصههههههههههادي. وكمثال عنها:  ،فترات الركود

، شههركات بناء المنازلو شههركات الصههناعات الثقيلة، و  أسهههم شههركات السههيارات،
 .الصناعية الكيماويات وشركات الصلب شركاتو 

 المحصنة األسهم تلك هي :Defensive Stocks الدفاعيةاألسهم  .5
 لألسهم المهمة السمات ومن. الكلي االقتصاد في التقلبات من كبير بشكل

 االتجاه عن النظر بغض السوق  في باستمرار منتجاتها تبيع أنها الدفاعية
على عكس األسهم الدورية، ُتصدر األسهم و  .ككل للسوق  الهبوطي أو الصعودي

 عادةً وتحافظ الدفاعية من شركات تنتج المواد األساسية مثل الغذاء والدواء، 
 خالل فترات الركود االقتصادي.هذه األسهم على قيمتها 

 بيعها يتم رخيصة أسهم هي: Penny Stocks الر يصةاألسهم  .6
 ذات الصغيرة الشركات إلى األسهم هذه تشير. سهم لكل واحد دوالر من بأقل
 فئة األسهم أقل من األسهم هذه دعوتُ . طويلة فترة مدى على الضعيف األداء
 .السوق  في
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يمثل السهم الممتاز مستند ملكية  :Prefer Stocksاألسهم الممتازة ( 2،1)
 له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية شأنه في ذلك شأن السهم العادي.

اتر كما تظهر في دف ،القيمة الدفترية لألسهههم الممتازة هي قيمة األسهههم الممتازة
ليس لألسهههههههههم  ؛الشههههههههركة مقسههههههههومة على عدد األسهههههههههم المصههههههههدرة )بمعنى آخر

ميزانية في ات واألربهاح المحتجزة التي تظهر نصههههههههههههههيهب في االحتيهاطه زةالممتها
 لحامل السهم الممتاز أولوية على حملة األسهم العادية في أموالو المنشهههههههههههههههأة(. 
وله الحق في توزيعات سههههههنوية تتحدد بنسههههههبة مئوية ثابتة من القيمة التصههههههفية، 

وإذا لم تتحقق أرباح في سههههنة مالية ما أو تحققت أرباح ولكن  االسههههمية للسهههههم،
هم قررت اإلدارة عدم توزيعها، حينئذ ال يحق للمنشأة إجراء توزيعات لحملة األس

العادية في أي سههنة الحقة ما لم يحصههل حملة األسهههم الممتازة على التوزيعات 
يس على غير نص بعض عقود التأسههيقة لهم في السههنوات السههابقة، وقد المسههتح
نص على الحق في التوزيعات يكون فقط عن السهههههنوات التي تحققت ي، أي ذلك

  فيها أرباح.
تتمتع المنشهههآت التي تعتمد األسههههم  :التمويل باألسهههم الممتازة مزايا (1،2،1)

 ببعض المزايا أهمها:  كخيار تمويليالممتازة 
فيها أرباح وإن ليست ملزمة قانونًا بإجراء توزيعات في كل سنة تتحقق  .1

 كانت التوزيعات محددة بمقدار معين.
ال يحق لحملة هذه األسهم التصويت إال في الحاالت التي تعاني فيها   .2

 .صعبةً  تٍ المنشأة من مشاكال
إصدار المزيد من األسهم الممتازة في تخفيض نسبة األموال  يسهم .3

لطاقة االقتراضية المقترضة إلى األموال المملوكة، وهو أمر يترتب عليه زيادة ا
 المستقبلية للمنشأة.
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قرار إصدار تلك األسهم إعطاء المنشأة الحق في استدعاء  قد يتضمن .4
األسهم التي أصدرتها، أي إعادة شرائها وذلك في مقابل أن يحصل حاملها على 

لمنشأة يمكن إلى ابالنسبة  مزيةمبلغ يفوق قيمتها االسمية. ويمثل هذا الحق 
ذلك بالتخلص من األسهم و االستفادة منه عند انخفاض أسعار الفائدة في السوق. 

منخفض أو  سعر فائدةسندات ذات بالممتازة التي سبق أن أصدرتها وإحاللها 
 بأسهم ممتازة ذات معدل ربح منخفض.

 القابلية للتحويل إلى أسهم عادية. .5
يحققها اعتماد  التيالمزايا  من الرغمعلى  :عيوب األسههههههههم الممتازة( 2،2،1)

 :يل إال أنه ٌيعاب على ذلك ما يأتياألسهم الممتازة كمصدر للتمو 
فتكلفة التمويل باألسهم الممتازة تفوق تكلفة  ،ارتفاع تكلفتها نسبياً  .1

ويرجع هذا إلى أن توزيعات األسهم الممتازة ال تخضع للضريبة )على  ،االقتراض
 ال تحقق المنشأة من ورائها وفورات ضريبية. عكس الفوائد( وبالتالي

ض لها حملة األسهم الممتازة لمخاطر أكبر من تلك التي يتعرّ يتعرض  .2
فعلى عكس المقرضين ليس ؛ وبالتالي يطالبون بمعدل أعلى للعائد ،المقترضون 

يرجع ذلك  -هناك ما يضمن حصول حملة األسهم الممتازة على عائد دوري 
، كما أنه في حالة اإلفالس وتوزيع أموال - اء توزيعاتإلرادة المنشأة بإجر 

 التصفية يأتي حملة األسهم الممتازة في المرتبة الثانية.
ازة لحملة األسهم الممت إذُيعاب على األسهم الممتازة إلزامية التوزيعات:  .3

ظون المطالبة بنصيبهم في األرباح إال إذا قررت اإلدارة عدم توزيعها، لكنهم يحتف
بحقهم في الحصول على مستحقاتهم من أرباح السنوات التي لم يجر فيها توزيع 

 وذلك من أرباح سنة الحقة.
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ركات الممكن للش األسهم العادية والممتازة األشكال الرئيسة لألسهم، ولكن من دّ ُتع
التي تريد، كأن تصدر إحدى الشركات  بالحقوق أن تصدر فئات معينة من األسهم 

 تتعلق األرباح الموزعة عليها بأرباح قسم معين في الشركة. اً الصناعية أسهم
 فيما يأتي بعض أنواع األسهم الممتازة: :األسهم الممتازة أنواع( 3،2،1)

 Callable Preferred لالستدعاء القابلة الممتازة األسهم .1
Shares: شرائها إعادة تختار أن المصدرة للشركة يمكن ممتازة أسهم هي 

يمثل هذا الشرط أفضلية للشركة المصدرة على حساب . المستقبل في ثابت بسعر
 المساهمين؛ 

 احتفظت إذامثاًل:  .األسهم لقيمة أقصى حد وضع من الشركة يمّكن ألنه
 ،مللسهرًا دوال 45 بسعر لالستدعاء القابلة األسهم شراء إعادة في بالحق الشركة
 المفضلة لألسهم السوقية القيمة كانت إذا السعر بهذااألسهم  شراء تختار فقد
 لشركةل لالستدعاء القابلة األسهم تضمن. بكالم آخر، المستوى  هذا تتجاوزس
 .حملة األسهم الممتازة تجاه القصوى  مسؤوليتها من تحد أن

 Convertible Preferred للتحويل القابلة الممتازة األسهم .2
Shares: عادية بأسهم استبدالها يمكن ممتازة أسهم هي للتحويل القابلة األسهم 

 يمثل هذا الشرط أفضلية للمساهم على حساب الشركة المصدرة؛  .ثابت بسعر
فعلى سبيل  .العادية لألسهم السوقية القيمة زادت إذا مربحاً  هذا يكون  أن يمكنو 

 القابلة الممتازة األسهم من أسهم خمسة بشراء قام اً مستثمر  نالمثال وبفرض أ
$= 50سهم ممتازة *  5)االستثمار المبدئي  سهم لكل دوالراً  50 بسعر للتحويل
 من أسهم ثالثة إلى الممتازة األسهم منكل سهم  تحويل ويمكن ،دوالرًا( 250
دوالرًا، في  17وبفرض أصبح السعر السوقي للسهم العادي . العادية األسهم

يكون  سهمًا عادياً  15 إلى الخمسة الممتازة األسهم تحويل تم إذاهذه الحالة 
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 ،الممتازة األسهم تحويل بمجردو  (.دوالراً  255= سهم عادي 15*  $17) لدينا
 العادية سهماأل تحويل يمكنه وال الثابتة األرباح توزيع زيةم عن المساهم يتخلى
 .الممتازة األسهم إلى
 :Cumulative Preferred Shares التراكمية الممتازة األسهم .3

 إذا. الشركة أرباح هبوط من المستثمر تحمي تراكمية)بند(  فقرة تتضمن
. األسهم أرباح دفع من المصدرة الشركة تتمكن ال فقد اإليرادات، انخفضت
 قبل المفضلين للمساهمين مدفوعة غير أرباح أي دفع التراكمية األسهم تشترط
 أرباح توزيعات الشركة ضمنت إذامثاًل:  .العاديين للمساهمين أرباح أي دفع
 سنوات ثالث لمدة الدفع يمكنها ال ولكن ممتاز سهم لكل دوالرات 10 بقيمة

 قبل الرابعة السنة في دوالًرا 40 قدرها تراكمية أرباًحا تدفع أن فيجب متتالية،
 .أخرى  أرباح توزيعات أي دفع يتم أن

 :Participatory Preferred Shares التشاركية الممتازة األسهم .4
 األسهم جميع. للمساهمين للربح إضافياً  ضماناً  التشاركية الممتازة األسهم توفر

 ذلك، ومع .لها الرئيسية الميزة وهي ثابت، أرباح توزيعات معدل لها الممتازة
 المصدرة الشركة تحقيق حالة في إضافية أرباحاً  التشاركية األسهم تضمن
 وتفي خاص بشكل مربحة بسنة تتمتع الشركة كانت إذا. معينة مالية ألهداف
 يتلقون  التشاركية الممتازة األسهم حاملي فإن ،مسبقاً  المحدد الربح بهدف

 .الثابت العادي المعدل من أعلى أرباح مدفوعات
يمكن تقسههههههههيم األسهههههههههم وفقًا لمعايير  لألسههههههم: التقسهههههيمات األ ر   (4،2،1)

 مختلفة:

 سمية وأسهم لحاملها.احسب الملكية: أسهم  .1
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 .حسب طبيعة الملكية: أسهم نقدية وأسهم عينية .2
 2والشكل رقم  حسب الحقوق المرتبطة بها: أسهم عادية وأسهم ممتازة. .3

  يوضح ذلك:
 أنواع األسهم 2الشكل رقم 

 
 المصدر: من إعداد المؤلف

يمثل السهههههههند مسهههههههتند دين له قيمة اسهههههههمية وقيمة  :Bondsالسههههندات ( 3، 1)
بأنها األوراق  لسهههنداتالى شهههار إيُ ، و سهههوقية شهههأنه في ذلك شهههأن السههههم العادي

فهو كشههههههههههأن  ،ألن حاملها ال يشههههههههههارك في الربح والخسههههههههههارة ،ذات العائد الثابت
ركها لمالكها أو  الدائنين رأسههماله مضههمون الرد، والسههند وثيقة تثبت مديونية ُمصههدا
حاملها وتعهد ذلك المصههههههدر بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد لحاملها. ثم دفع 
القيمة االسههههههههههههههمية المطبوعة عليها عند وقت اسههههههههههههههتحقاقها الذي يحل في تاريخ 

 .محدد

 ساسية:السند بصفات أ يتميزمما سبق 
 مقدار الدين )القيمة االسمية للسند(. .1

                                                           
  ن مثل المباني األسهم العينية: هي األسهم التي تصدرها الشركة مقابل الحصص العينية التي يقدمها المؤسسو

اإلشارة إلى أنه  معوالبضاعة واالختراعات وغيرها، وجميع الحقوق العينية تُقّرها الهيئة التأسيسية للمساهمين، 

 عنها بشكل نقدي.يتم التعبير 

حسب الملكية

سميةاأسهم •

أسهم لحاملها•

حسب طبيعة 
الملكية

أسهم نقدية•

أسهم عينية•

حسب الحقوق 
المرتبطة بها

أسهم عادية•

أسهم ممتازة•
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وُتحتسب الفائدة على أساس القيمة  اً سنوي معدل الفائدة؛ )ويكون معدالً  .2
 .االسمية للسند(

 عدد مرات دفع الفائدة سنويًا. .3
 االستحقاق. تاريخ .4

وحدة نقدية وقيمته  1020 بقيمة اً مثال: في حال اشهههههههههههترى أحدهم سهههههههههههند
 وحدة نقدية مع المعلومات اآلتية: 1000االسمية 

  1/1/2016تاريخ اإلصدار. 
  1/4/2016تاريخ الشراء. 
 8.معدل الفائدة السنوي % 
  دفعتين نصف سنوية.على ُتدفع الفائدة 
  2016 -12-31استحقاق السند. 

فائدة قيمة كل دفعتي ُتفيد المعلومات السههههابقة بأن حامل السههههند سههههيحصههههل كل 
الههدفعههة األولى بتههاريخ  وحههدة نقههديههة(، 40=  12\6% × 8× 1000) منهمهها
 2016وفي نهههايههة عههام ، والههدفعههة الثههانيههة بتههاريخ االسههههههههههههههتحقههاق، 30/6/2016
والتي تمثل القيمة األسههمية  وحدة نقدية 1000على كذلك ل حامل السههند صههيح

 .للسند

قسههائم )كوبونات( ملتصههقة عندما تصههدر بعض السههندات تكون هناك : الكوبون 
بوثيقة السهههههند )السهههههند لحامله( تمثل هذه الكوبونات دفعات الفائدة التي تسهههههتحق 

 لحامل السهم.
 إلى آخرسمية تنتقل ملكيتها من شخص امع اإلشارة إلى أن السندات قد تكون 

 حامل السند هو مالكه. دّ ، أو تكون لحاملها بحيث ُيعبالتنازل
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تلجأ الشههههههههههركات إلى السههههههههههندات كخيار  :التمويل بالسههههههندات مزايا( 1، 3، 1)
 تمويلي لمجموعة من األسباب منها:

ال يحق ف ؛تأمين االحتياجات المالية دون المشهههههههههههههاركة في اتخاذ القرار .1
حامل السهههند التصهههويت في الجمعية العمومية أو إبداء الرأي في اتخاذ القرارات ل

التمويل بالسندات المنشأة من تأمين احتياجاتها المالية  يمّكناالستثمارية؛ وعليه 
 دون أن يشاركها أحد بإدارة أعمالها.من 

ُتقتطع فوائد السههههههندات من األرباح  إذاالسههههههتفادة من الوفر الضههههههريبي؛  .2
 قبل احتساب الضرائب.

وبالتالي إمكانية  االسهههتفادة من انخفاض معدالت الفائدة في األسهههواق  .3
 .السندات كخيار تمويلي بتكلفة منخفضةاللجوء إلى 

وبالتالي  انخفاض نسههبة الديون في هيكل تمويل الشههركةاالسههتفادة من  .4
 .إمكانية اللجوء إلى السندات كخيار تمويلي

 البحث على الشركات تجبروالتي  األسهم إلصدار المرتفعة التكاليف .5
 .كالسندات أخرى  تمويل مصادر عن
لمجموعة من السندات  ون المستثمر يشتري  :شراء السندات أسباب( 2، 3، 1)

 األسباب منها:
األمان: يختار العديد من المسهههتثمرين السهههندات عندما يريدون مصهههدرًا  .1

إلى أنهههه مهمههها  ون حهههاليهههًا للهههدخهههل مع الحفهههال على رؤوس أموالهم. فهم مطمئن
انخفضههههت القيمة السههههوقية للسههههند، فإنهم سههههيحصههههلون على قيمته االسههههمية حين 

 .موعد استحقاقه
ال  اً الفوائد التي يحصههههل عليها حملة السههههندات مصههههدر دخل ثابت تمثل .2

 يتراجع مهما تراجعت نتائج أعمال الشركة التي أصدرت السند.
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مانًا أكثر مثل السههههههههههههههندات التي ُتصههههههههههههههدرها الحكومات المصههههههههههههههدر األت .3
لالسهههههتثمار، فالمسهههههتثمر غير معرض لفقدان قيمة السهههههند طالما أنه مصهههههدر من 

 قبل الحكومة.
فوائد السهههههههههههههندات معفاة من عدد من الضهههههههههههههرائب، على غالبًا ما تكون  .4

سهههههههههههبيل المثال معظم السهههههههههههندات المصهههههههههههدرة من قبل حكومة الوالية أو الحكومة 
المحلية في الواليات المتحدة األمريكية معفاة من الضرائب على الدخل للحكومة 

المقابل فإن السهههههههندات التي تصهههههههدرها الحكومة الفدرالية معفاة من في الفدرالية، و 
 1رائب الدخل لحكومة الوالية والحكومات المحلية.ض

من أكثر الطرق  دّ عتالسههههههههندات المرتفعة التصههههههههنيف  على الرغم من أن مالحظة
قبل أي  في الحسههههههههبانأمانًا السههههههههتثمار األموال، إال أنه يجب أن نأخذ المخاطر 
 قرار استثماري، حتى ولو كان بهذا النوع من السندات.

به تقييم الدين الذي يمثله السههههههند؛ أي  ُيقصههههههد :السههههندات تصههههنيف( 3، 3، 1)
، او مهها ُيسههههههههههههههمى تقييم قههدرة المههدين على اإليفههاء بههالتزامههاتههه المههاليههة في موعههدههها

 بالجدارة االئتمانية.
من قبل جهات مسهههتقلة مثل مؤسهههسهههة  االئتمانية للسهههندات الجدارةُيمكن أن ُتقّيم 

 Moody's ديز،أو مو   Standard & Poor'sسهههههههههههههههتهههههههانهههههههدر آنهههههههد بورز
Investment Services،  أو فيتشFitch تبدأ ُتصدر تصنيفات للسندات  إذ

تحصهههههههههل عليها قلة من  ي)التصهههههههههنيف األعلى للجدارة االئتمانية والت AAA من
، تليها A ثم درجة  ،لتشهير إلى مخاطر سهداد أقل  AA تليها درجة ،الشهركات(

)التصهههههنيف  Dإلى  ،CCCثم درجة  ،B ثم درجة ،BB ثم تليها ،BBB درجة

                                                           
بعض السندات البلدية في الواليات المتحدة األمريكية تكون معفاة من كل الضرائب )المحلية والوالية   1

 .”.triple tax free“والفدرالية(؛ هذه الحالة تُعرف بـ 
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األقل(، وأحيانا يتم تقسههههههيم الدرجة الواحدة بين الموجب والسههههههالب وذلك إل هار 
 الوضع النسبي ضمن فئات التصنيف الرئيسة.

 :ند بورزآستاندرد  تصنيف سيتم شرحالسندات ومعناها،  تصنيفلتوضيح 
 بورزتصنيف ستاندرز آند  1الجدول رقم 

 الداللة الدرجة
AAA (.تصنيف)أعلى  للوفاء بااللتزامات المالية للغاية قدرة قوية 

AA للوفاء بااللتزامات المالية جداً  قدرة قوية. 
A االقتصههههههههههههههادية  للظروف عرضههههههههههههههة إلى حد ما، ولكن على الوفاء بااللتزامات المالية قدرة قوية

 .التغيرات في الظروفو  السلبية
BBB  االقتصادية السلبيةظروف عرضة لل، ولكن أكثر للوفاء بااللتزامات المالية كافيةقدرة. 

BB ألعمال إلى اكبيرة مسهههتمرة بالنسهههبة  اً لكنه يواجه شهههكوك ،أقل عرضهههة للخطر في المدى القريب
 (.فيها)سندات غير مرغوب  والظروف المالية واالقتصادية السلبية

B  القدرة على  المالية واالقتصهههههههادية السهههههههلبية، ولكن لديها حالياً أكثر عرضهههههههة لألعمال والظروف
 الوفاء بااللتزامات المالية.

CCC  ًات وتعتمد على أعمال و روف مالية واقتصههههههههادية مؤاتية للوفاء بااللتزام ،سههههههههريعة التأثر حاليا
 .المالية

CC  ًشديدة التأثر حاليا. 
C ضعيفة للغاية حالية التزامات. 
D  الوفاء بااللتزامات المالية.فشل في 

 موقع ستاندرز آند بورزالمصدر: 

                                                           

   ُينظر إلى السندات التي تتمتع بمستوى تصنيفAAA ها بل فإنبأنها السندات ذات المخاطر األقل، وفي المقا
 دتأتعطي أقل عائد بين السندات ه وهذا األمر منطقي لكون العائد المتوقع يتناسب طردًا مع حجم المخاطر ه 

جنرال  بما في ذلك.، AAA تصنيفها إلى فقدان عدد من الشركات 2008العالمية في عام  أزمة االئتمان
 تمتلك( 500S  & P) 500مؤشر ستاندر آند بورز  في فقط، أربع شركات 2009نهاية عام  وبحلول، الكتريك
 Automatic Data Processing, Johnson & Johnson, Microsoft andوهي:  AAA تصنيف

ExxonMobil. 
   التصنيفBB  من قبل ستاندر آند بورز يعادلBa .من قبل موديز 
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مالحظة: في بعض األحيان يتم اسههتعمال التصههنيفات السههابقة من قبل وكاالت 
 أخرى لتعطي مدلوالت مختلفة.

يتأثر  :العالقة بين أسعار السندات ومعدالت الفائدة في األسواق( 4، 3، 1)
مباشههههر بمعدالت الفائدة المعمول بها في سههههعر السههههند )القيمة السههههوقية( بشههههكل 
فكلما ارتفع معدل الفائدة في السهههههههوق  ،األسهههههههواق وتكون العالقة عكسهههههههية بينهما

يقوم حملة السهههههندات ببيع سهههههنداتهم وإيداع  إذانخفضهههههت القيمة السهههههوقية للسهههههند 
متحصههههههههههههههالت البيع في البنوك أماًل في الحصههههههههههههههول على عائد أعلى، وبالتالي 

 وقية للسند.تنخفض القيمة الس

ال يقتصهههر إصهههدار السهههندات على  :الجهات التي تصههدر السههندات( 5، 3، 1)
إذ تعمد المؤسهههههههسهههههههات والشهههههههركات الخاصهههههههة في كثير من الدول إلى  ،الحكومة

وليس من حق حامل السههند المشههاركة في إدارة الشههركة أو عضههوية إصههدارها ، 
أهمية  ،ن األسهههههههههههههمأنها أقدم م ، على الرغم من، وللسههههههههههههنداتجمعيتها العمومية

ولكن التذبذب الذي تتعرض له األسههههههههم أحيانًا يحّول  ،ثانوية في أسهههههههواق المال
أنظار المتعاملين في السهههههوق إلى االسهههههتثمارات ذات العائد الثابت )السهههههندات(، 
وغالبًا ما تتضهههمن شهههروط إصهههدار السهههند ما يسهههمى بشهههرط التعجيل الذي ينص 
على أنه بمجرد عجز الشههركة عن دفع الفوائد المسههتحقة في وقتها يصههبح الدين 

يع الفوائد المتأخرة مسهههتحقة الدفع ويحول الرهن عندئذ إلى أمين يقوم بتنفيذ وجم
غير مضههههههههههمونة إال بسههههههههههمعة  الحقيقيةذلك الشههههههههههرط، والسههههههههههندات الحكومية في 

الحكومههة وثقههة النههاس بههها وحقيقههة أن الحكومههة ال تفلس )إال في حههاالت نههادرة 
تحديد لو  ،مدد مختلفةفهي قادرة على الدوام على دفع ديونها. وللسهههههندات  ،جدًا(

لمسههتثمرين ألن المدة الحقيقية إلى ا مدة السههند عند إصههداره أهمية كبيرة بالنسههبة
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ثم قصهههههيرًا اعتمادًا على  اً فطويل األجل يصهههههبح متوسهههههط ،هي ما بقي من عمره
تاريخ شهههههههههراء المسهههههههههتثمر له. وُتصهههههههههنف السهههههههههندات عند إصهههههههههدارها إلى نوعين، 

مونة هي السهههههندات التي يحصهههههل وغير مضهههههمونة السهههههندات المضههههه .مضهههههمونة
أو  اً بموجبها على ضهههههههمانات لقرضهههههههه وقد يكون هذا الضهههههههمان عقار  المسهههههههتثمر
يمّكن المسهههههتثمر من  وهذا النوع من السهههههندات ،أو من أصهههههول الشهههههركة معداتٍ 

السهههههههههندات غير  وأما ،وضهههههههههع يده على هذه الضهههههههههمانات عند حدوث أي طارئ 
ضههمان من قبل الشههركة وهذا النوع يقابلها أي  المضههمونة فهي السههندات التي ال

 هو األكثر تداواًل 

 السندات:بعض أنواع  يأتيفيما  أنواع السندات:( 6، 3، 1)

يعطي هذا النوع حامله حق االشهههتراك في  :السههندات تات األصههوات .1
وتميل الشركات إلى إعطاء هذا الحق  ،التصويت في الجمعية العمومية للشركة

ولذلك سهههيقبلون إقراضهههها بشهههراء  ،عندما تكون ثقة المسهههتثمرين في إدارتها قليلة
سههههههههههههنداتها على شههههههههههههرط أن يشههههههههههههاركوا في توجيه اإلدارة فيعطي لهم عندئذ حق 

 التصويت بصفة دائمة أو مؤقتة.
تعتمد على التقيد عند إصهههههههههدارها بجدول  :السههههههندات المتسههههههلسههههههلة .2
ن تواريخ متسهههلسهههلة تدفع عند كل تاريخ جزءًا من القيمة االسهههمية للسهههند، يتضهههم

وأهمية مثل هذا الترتيب من وجهة نظر المسهههتثمر هي أنها تتمشهههى مع اهتالك 
فإذا كانت السههههههندات مضههههههمونة بمعدات مملوكة للشههههههركة فإن هذه  ،الضههههههمانات

من  اً ند جزءفال بد إذن من اسههترداد حامل السهه ،المعدات تسههتهلك بمرور الوقت
بحيهث تكون قيمهة الرهن مسهههههههههههههههاوية على الدوام لمها بقي من ذلك  ،مبلغ الدين
 الدين. 
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ال تلتزم الجهة المصهههههههههدرة بدفع الفوائد إال في حالة  :سههههههندات الد ل .3
نهها من ذلهك فهي معتمهدة على تحقق الهدخهل فقط وجلي أن تحقيقهها لهدخهل يمكّ 

ىهذا النوع مشههههابه لألسهههههم الممتازة.  ا النوع من السههههندات مع حاجة هذ ويتمشههههّ
البنوك اإلسهههههههالمية، إذ ال يجوز لحملتها المطالبة بالفوائد في السهههههههنوات التي لم 

 تحقق فيها المنشأة أرباحًا.
وهذه شهههههبيهة  :السهههندات تات اإلدراد المت ير )السهههندات المشهههاركة( .4

ة بالسندات المعتادة يضمن فيها سعر فائدة محدد ولكنها تتميز بوعد من الشرك
بإضههافة نسههبة أخرى إذا تحقق لها ربح يسههمح بذلك وكأنها مشههاركة بالربح فهي 

فإذا لم يتحقق لم يستحق حامل  ،شرط معلق على تحقق معدل معين من الربح
 السند إال النسبة األولى فقط.

ويكون لحامل هذا السهههند إذا نصهههت على  :السههندات القابلة للتحويل .5
سههههههههم عادي أو ممتاز أو نوعًا آخر من  ذلك وثيقة اإلصهههههههدار حق تحويله إلى

وكل  ،األوراق المالية التي تصدرها الشركة في الوقت الذي تحدده نشرة إصدار
هذه أنواع من اإلغراءات والميزات التي تجذب الدائنين وتحقق رغباتهم وميولهم 

أن إمكانية التحويل لسههههههههههم عادي هي حق في يد  وبحسهههههههههبان، في االسهههههههههتثمار
بالسهههههههند  مقارنةً في السهههههههند القابل للتحويل يكون معدل الفائدة أقل حامل السهههههههند 

 غير القابل للتحويل.
عندما ال يكون للسهههههند مدة محددة أو  :السهههندات القابلة لالسهههتدعاء .6

أن تعطي نفسههههها فرصههههة في تكون مدته طويلة بحيث ترغب الشههههركة المصههههدرة 
تدعاء )أو الحق في سهههههههداد القرض قبل نهاية المدة فإنها تشهههههههترط القابلية لالسههههههه

اإلطفاء( فإذا اشههههترطت اسههههترداده بالقيمة االسههههمية فإن إقبال المسههههتثمرين عليه 
فال يسههههتفيدون  ،يكون متدنيًا ألن الشههههركة ربما تسههههتدعيه في وقت ارتفاع سههههعره
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من بيعه أو في وقت تكون أسههههههههعار الفائدة الثابتة عليه أعلى من تلك السههههههههائدة 
ضههههمانات بأنها ال تفعل ذلك خالل السههههنتين أو  في السههههوق ولذلك ربما تعطيهم

تبيع الشههههههههههركة السههههههههههند  يأتي:وربما تكون الطريقة كما  ،األولى سههههههههههنوات الثالث
وتشتري )من مشتريه( خيارًا يتضمن الحق في شرائه عند سعر محدد غالبًا ما 

أما اإلطفاء بالقيمة السوقية فهو متاح دائمًا ألي نوع من  ،يكون قيمته االسمية
معدل الفائدة يكون أعلى في السههههند القابل لالسههههتدعاء إلى ، وبالنسههههبة سههههنداتال

أن القابلية لالسهههههههههتدعاء هي  بحسهههههههههبانبالسهههههههههند غير القابل لالسهههههههههتدعاء مقارنًة 
 أفضلية بيد الشركة.

إعفاء الدخل المتحقق لحامل ُيقصههد  :السههندات المعفاة من اليههريبة .7
شهههههراء هذه لحافزًا قويًا لدى األثرياء ولدى بعض الشهههههركات  ذلكيخلق ، و السهههههند

السهههندات التي تحقق دخاًل عير خاضهههع للضهههريبة خصهههوصهههًا إذا كانت دخولهم 
 .سلم الضريبةإلى شرائح عالية في األخرى قد وصلت 

يكون السهند فيها مرتبطًا  :السندات المرتبطة بالقو  الشرائية للنقود .8
المؤشر الذي تصدره سلطة حكومية متخصصة وهو  ،بمؤشر تكاليف المعيشة

رتفاع واالنخفاض االلمعرفة التغير في القوة الشهههههههههههههرائية للنقود عن طريق قياس 
 للسههندوهي عندئذ تحمي القيمة االسههمية  ،في أسههعار سههلة من السههلع األسههاسههية

 فعل التضخم.بوالعائد عليه )الفوائد( من التدهور، والتراجع 
التي ال  إلى السهههههههههنداتبالنسهههههههههبة  :كوبونا  السههههههندات التي ال تحمل  .9

باع بخصهههههههههههم على القيمة فإنها تُ  )ال تحمل سهههههههههههعر فائدة( تحمل معداًل للكوبون 
االسهههمية على أن يسهههترد المسهههتثمر القيمة االسهههمية عند تاريخ االسهههتحقاق، كما 

التخلص منها قبل  في وذلك إذا رغب ،يمكنه بيعها في السههههوق بالسههههعر السههههائد
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القيمة و تاريخ االسهههههههههههتحقاق. ويمثل الفرق بين القيمة المدفوعة لشهههههههههههراء السهههههههههههند 
 االسمية أو سعر البيع مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر.

في بعض األحيان تصهههههههدر السهههههههندات لتمويل  :سههههندات اإلسههههكان .10
غرض معين مثل سهههندات اإلسهههكان التي تصهههدرها الدولة بهدف الحصهههول على 

 يام بمشاريع إسكان.األموال الالزمة للق
 يلخص أهم الفروق بين األنواع الثالثة من األوراق المالية: يأتي جدولٌ وفيما 

 مقارنة من بين األسهم العادية والممتازة والسندات 2الجدول رقم 

 األسهم العادية األسهم الممتازة السندات عامل المقارنة

الحصول 
 على د ل

حيث من 
 األسبقية

 المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى

مبلغ 
 الد ل

 المتبقي وغير محدد ثابت ومحدد ثابت ومحدد

الحق في 
األصول 
عند 
 التصفية

درجة 
 األسبقية

 المرتبة الثالثة المرتبة الثانية المرتبة األولى

 المتبقي وغير محدد محدد محدد المبلغ

الحق في استرداد 
القيمة وتاريخ 
 االستحقاق

إجباري محدد 
مسبقًا وله تاريخ 

 استحقاق

غير ملزم وليس له 
 تاريخ استحقاق

غير ملزم وليس له 
 تاريخ استحقاق

ال يحق لحامليها  الحق في التصويت
 التصويت

يحق لحامليها 
التصويت في 
 حاالت خاصة

لحامليها الحق في 
انتخاب مجلس اإلدارة 
والتصويت في 

 العموميةالجمعية 
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 :الفرق بين األصول الحقيقية واألصول المالية( 4،1)
أي بقيمة السلع  ،ُتقاس الثروة المادية ألي مجتمع بالقدرة اإلنتاجية لالقتصاد

وتعتمد هذه القدرة اإلنتاجية على األصول الحقيقية  ،والخدمات التي ينتجها
وعلى  ،السلع والخدماتفرة من أرض ومباٍن وآالت ومعرفة فنية إلنتاج االمتو 

هناك األصول المالية، ومنها األسهم والسندات،  النقيض من األصول الحقيقية
وهذه األصول المالية ليست أكثر من أوراق وقيود محاسبية ال ُتسهم مباشرة في 

 القدرة اإلنتاجية لالقتصاد.

إال أن األصول المالية هي األدوات التي تعطي لحاملها حقًا على األصول 
الحقيقية التي يمثلها وهو الدخل الذي تنتجه هذه األصول الحقيقية أو الدخل 

 الذي تحققه الدول )في حال أذونات الخزانة(. 

فإذا لم تستطع امتالك مصنع سيارات خاص بك )أصل حقيقي(، فإنك تستطيع 
في شركة سيارات تويوتا أو فورد )أصل مالي(، مما يخولك المشاركة شراء أسهم 

 في الدخل الذي تنتجه مصانع السيارات تلك.

وبينما تخلق األصول الحقيقية الدخل الصافي لالقتصاد، فإن األصول المالية 
تحدد الكيفية التي يتم من خاللها توزيع هذا الدخل بين المستثمرين. نحن نعلم 

تو يفها )استثمارها(، و ن يستطيعون االختيار بين استهالك ثروتهم أن المستثمري
فإذا اختاروا استثمارها فإنهم قد يو فونها في أصول مالية عبر شراء األوراق 
المالية المختلفة، وتستخدم الشركات حصيلة بيع هذه األوراق المالية لشراء 

ها، وبالتالي يعتمد كالمصانع واآلالت والمعرفة الفنية وغير  الحقيقيةاألصول 
العائد الذي يحصل عليه المستثمرون في األوراق المالية على الدخل المتحقق 
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ويوضح  من األصول الحقيقية الممولة عن طريق بيع تلك األوراق المالية.
 الفروق بين النوعين من األصول: 3الجدول رقم 

 األصول الحقيقية واألصول الماليةالفروقات بينن  3  الجدول رقم

 األصول المالية األصول الحقيقية المعيار
طبيعة األصل 

 المملوك
تمثل األصول الحقيقية 

 ممتلكات ملموسة
تمثل األصول المالية ممتلكات غير 

 .ملموسة
لها سيولة عالية ويوجد إمكانية كبيرة  .تتمتع بسيولة قليلة درجة السيولة

 سائلة. لتحويلها إلى أموال
بشكل عام تحتاج وقت  زمن البيع

 لبيعها.طويل 
 يمكن بيعها بسرعة.

قيمة األصل 
 عبر الزمن

تفقد قيمتها مع مرور 
 الوقت.

توفر األصول المالية نموًا مستمرًا 
 وقيمة متزايدة.

ُتستخدم إلنتاج السلع  االستعمال
 والخدمات لتوليد العائد

 الحقيقيةُتحدد الجهة المالكة لألصول 
ومن يستفيد من العائد المتولد عن هذه 

 األصول.
اآلالت والتجهيزات  مثال

 واإلنتاجية، الذهب.
 أسهم، سندات.

 باالعتماد على األدبيات ذات الصلة.من إعداد المؤلف المصدر: 
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ول
أ
سئلة ألفصل أل

أ
 :أ

تيعلل ما  .1
 
 :يا
 
 
ة. -أ

 
 ال يضعف إصدأر ألسندأت سلطة ألمالك ألقدأمى للمنشا

سهم ألعادية سلطة ألمالك ألقدأمى. -ب
 
 ًيضعف إصدأر أال

سهم ألعادية  -ج
 
ة وفورأت ضريبية عند إصدأر أال

 
ال تحقق ألمنشا
 مقارنًة بالسندأت.

سهم ألعادية تكاليف ثابتة. -د
 
 ال يوجد لال

مين أحتياجاتها ألمالية  -ه
 
ة من تا

 
يمّكن ألتمويل بالسندأت ألمنشا

 دون ألمشاركة في أتخاذ ألقرأر.من 
سهم ألعادية في زيادة ألطاقة أالقترأضية يسهم إ -و

 
صدأر أال

ة.
 
 ألمستقبلية للمنشا

سهم ألممتازة تكلفة ألتمويل بالسندأت. -ز
 
 تفوق تكلفة ألتمويل باال

سهم ألعادية مصدرًأ دأئمًا للتمويل. -ح
 
 تمثل أال

كبر من ألمقرضين. -ط
 
سهم ألممتازة بمعدل عائد أ

 
 يطالب حملة أال

 مويل.تمثل ألسندأت مصدرًأ مؤقتًا للت -ي
حدهما يحمل خاصية ألقابلية لالستدعاء،  .2

 
صدرت شركة سندين أ

 
أ

ّي 
 
على ولماذأ؟ وألمطلوب: أ

 
 ألسندين يحمل سعر فائدة أ

حدهما يحمل خاصية ألقابلية لإلرجاع، وألمطلوب:  .3
 
صدرت شركة سندين أ

 
أ

ّي 
 
على ولماذأ؟ أ

 
 ألسندين يحمل سعر فائدة أ

 متى يتم أستدعاء ألسندأت؟ .4
 ما سندأت أإلسكان؟ .5
سهم ألممتازة وألسندأت من حيث: ألحصول  .6

 
سهم ألعادية وأال

 
قارن بين أال

سبقية ومبلغ ألدخل(، 
 
صول عند ألتصفية وعلى ألدخل )أال

 
ألحق في أال

سبقية وألمبلغ(، 
 
ألحق وألحق في أستردأد ألقيمة وتاريخ أالستحقاق، و)أال

 في ألتصويت؟
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صول ألمالية )يمكن  .7
 
صول ألحقيقية وأال

 
أالستعانة بمثال لشرح قارن بين أال

 ألفكرة(.
تي: .8

 
 عما يا

 
و خطا

 
جب بصح أ

 
 أ
 
 
 تعّد ألسندأت مصدر دأئم للتمويل. .أ

ة. .ب
 
سهم ألعادية ألطاقة أالقترأضية للمنشا

 
 يزيد إصدأر أال

سهم ألممتازة هم ألمالك ألمتبقون. .ج
 
 حملة أال

 يحصل حملة سندأت ألدخل على عائد ثابت دوري. .د
سهم ألممتازة على فائ .ه

 
دة على شكل نسبة ثابتة من يحصل حملة أال

 ألقيمة أالسمية للسهم ألممتاز.
صول  .و

 
 ألكيفية ألتي يتم من خاللها توزيع ألدخل. ألحقيقيةتحدد أال

على مقارنًة بالسند غير  .ز
 
يكون معدل ألفائدة في ألسند ألقابل للتحويل أ

 ألقابل للتحويل.
سعار ألسندأت ومعدالت ألفائدة في  .ح

 
تكون ألعالقة عكسية بين أ

 سوق.أل
سهم ألدفاعية بفترأت ألركود أالقتصادي. .ط

 
سعار أال

 
ثر عادًة أ

 
 ال تتا

ك ألقدأمى. .ي
ّ

 يضعف إصدأر ألسندأت سلكة ألمال

 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 :مراجع الفصل األول

1. Lionel Martellini ،Philippe Priaulet ، و   Stephane Priaulet ( .2003 .)

Fixed-Income Securities Valuation، Risk Management and Portfolio 

Strategies . Wiley. 

2. Micheler، E. (2007). Property in Securities A Comparative Study. 

Cambridge University Press. 

3. Parameswaran، S. K. (2019). Fixed Income Securities Concepts and 

Applications. Boston/Berlin: Walter de Gruyter Inc. 

 .سورية: جامعة دمشق ،دمشق .األسواق المالية .(2014) .س ،موصلي & ،.ع ،سليمان .4

 .دمشق، سورية: الجامعة االفتراضية السورية .األسواق المالية .(2021) .ر ،قصوعة .5

 .دمشق، سورية: كلية االقتصاد جامعة دمشق .األسواق المالية .(2009) .ع ،كنعان .6

اإلسكندرية،  األوراق المالية و أسواق رأس المال.(. 1997منير ابراهيم هندي. ) .7

 مصر.: منشأة المعارف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

ونشأتها وأهميتها في  األسواق الماليةالفصل الثاني: تعريف 
 االقتصاد الوطني

يشمل مصطلح األسواق المالية العديد من األسواق المختلفة التي تتم  مقدمه:
 مسواء كان التداول على األوراق المالية بما فيها األسهم أ ،فيها عمليات التداول
التداول على  مأ ،أو حتى عمليات التداول خارج( السوق السندات )من خالل 

العمالت من خالل سوق الفوركس وغيرها العديد من األسواق التي تتم فيها 
ول الفصل بدايًة التعريف بالنظام يتنا التعامالت المالية المختلفة من بيع وشراء.

المالي واألسواق المالية وذلك كمدخل للحديث عن نشأة األسواق المالية وتطورها 
ثم االنتقال لشرح أهميتها في االقتصاد الوطني حتى يتسنى للقارئ  ،التاريخي

 التعّرف على دورها على المستويين الكلي والجزئي.

مجموعة من  منام المالي النظيتكون  :ووظائفههيكل النظام المالي ( 1، 2)
، مثل البنوك وشركات التأمين والبورصات، التي تسمح بتبادل المؤسسات
المستوى اإلقليمي والدولي. الشركة و  ى على مستو األنظمة المالية توجد و  األموال.

بتبادل األموال بين الوحدات االقتصادية التي تمتلك فوائض يسمح النظام المالي 
وتلك التي تعاني من عجز مالي )المقترضون(، حيث يقوم  ،مالية )المقرضون(

أو لغايات  ،المقترضون والمقرضون بتبادل األموال لتمويل االستثمارات الجديدة
أخرى كالتحوط مثال، ولضمان كفاءة هذه العملية، يوفر النظام المالي مجموعة 

ية انتقال األموال وتحدد قواعد من األنظمة والقواعد والممارسات التي تضبط عمل
في  مهماً يؤدي النظام المالي دورًا وانطالقًا من ذلك  ،وشروط الصفقات المالية

بناًء على تحفيز النمو االقتصادي، وتو يف الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل، 
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من المؤسسات واألنظمة مجموعة ما سبق يمكن تعريف النظام المالي على أنه 
انتقال األموال ما بين الوحدات االقتصادية بشكل كفء، مع ضمان  التي تضمن

تحديد السعر العادل لألدوات المالية وتخصيص الموارد المتاحة من خالل خلق 
 األسواق واألدوات المالية المناسبة لحاجات ورغبات مختلف األطراف."

ن من منظور الشركة، يتضمفالنظام المالي حسب المستوى.  تختلف مكونات
يشمل جوانب مثل المالية و  نظامها المالي إجراءات تتبع أنشطتها المالية.

 والمحاسبة واإليرادات والمصروفات واألجور والمزيد.

، تبادل األموال ، كما ذكر أعالهالنظام المالي يسهلمن وجهة نظر إقليمية، و 
البنوك يشمل الالعبون على المستوى اإلقليمي و بين المقترضين والمقرضين. 

 والمؤسسات المالية األخرى مثل غرف المقاصة.

على المستوى العالمي، يتضمن النظام المالي التفاعالت بين المؤسسات المالية و 
 والمستثمرين والبنوك المركزية والسلطات الحكومية والبنك الدولي وغير ذلك.

نظام ال: يتكون يمكن القول لنظام المالي:األساسية ل مكوناتال( 1، 1، 2)
 مكونات رئيسة، وهي:الالمالي من 

 )الوسطاء الماليون )المؤسسات المالية.   
 األسواق المالية. 
 .األدوات المالية 
 .الخدمات المالية 
     .الجهات الوصائية والتنظمية 

 :كما يأتييلعب كل من هذه المكونات الثالثة دورًا محددًا في النظام المالي 
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لنظام عمل ال المؤسسات المالية تسهّ  )الوسطاء الماليون(: المؤسسات المالية
حيث تقوم  المستثمرين والمقترضين.توفير الفرصة الجتماع المالي من خالل 
أو غير مباشر  ،بتعبئة مدخرات المستثمرين إما بشكل مباشرالمؤسسات المالية 

 .تلفةادة من األدوات المالية المخعبر األسواق المالية، من خالل االستف

هي المكان أو اآللية التي تتم من خاللها عملية انتقال األموال  :األسواق المالية
من أصحاب الفوائض المالية إلى أصحاب العجز المالي بغية تمويل استثمارات 

  .الشركات والحكومات واألفراد

 وتشملالمنتجات التي يتم تداولها في السوق المالية  وهي :ماليةالدوات األ
ومن أو أي نوع آخر من األدوات المالية.  ،أو األوراق المالية ،األصول المالية

 األسهم والسندات وما إلى ذلك. أمثلتها

من الخدمات مثل التصنيف دًا يقدم قطاع الخدمات المالية عد :الخدمات المالية
االئتماني، وتمويل رأس المال االستثماري، والصناديق المشتركة، والخدمات 
المصرفية التجارية، وخدمات اإليداع، وما إلى ذلك. تساعد المؤسسات المالية 

ويتطلب واألسواق المالية في عمل النظام المالي عن طريق األدوات المالية. 
ات الطبيعة المالية. لذلك، تعتبر الخدمات المالية العديد من الخدمات ذذلك 

 المكون الرئيس الرابع للنظام المالي.

بدور مراقبة وضبط وتنظيم عمل األطراف تقوم  :لجهات التنظيمية والوصائيةا
 والعمليات التي يقومون بها. ،المتعاملة في النظام المالي

دور صلة  الوسيط المالي يلعب الوسطاء الماليون ووظائفهم:( 2، 1، 2)
الوصل بين المستثمرين والمقترضين، ومن الوسطاء الماليين مؤسسات اإليداع 
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 )مؤسسات وساطة استثمارية( نوك االستثماريةب)البنوك(، وشركات التأمين، وال
التواصل بين في ما يكون هناك صعوبة  وعادةً  وصناديق التقاعد وغيرها.

واالستثمار أمرًا غاية في  األموالملية تو يف ، مما يجعل عالمستثمر والبائع
في  ،، وهنا يأتي دور الوسطاء الماليينمرتفعةً  اً يتطلب وقتًا وتكاليفالصعوبة 

إنشاء شروط معامالت أكثر مالءمة وأقل تكاليف مما هي عليه في حال التعامل 
 المباشر ما بين المتعاملين أنفسهم في السوق. تتلخص و ائف الوسيط المالي
ببساطة في الحصول على أموال من وحدات الفائض )المقرضين أو 

ومن ثم تو يف هذه األموال )إقراض أو استثمار( لدى وحدات  ،المستثمرين(
 التي تحتاج هذه األموال. العجز

ل إما تو يفات أو ودائع أو األموال التي يجمعها الوسيط المالي على شكتصبح 
المال الوسيط أو على المساهمين في رأس  ،مطالبات على الوسيط الماليقروض 
. بالمقابل تصبح األموال التي يقرضها الوسيط المالي أو يو فها، أصاًل المالي

 من أصوله.

ل المالية، التي قلما يرغب صو وعليه، ينخرط الوسطاء الماليون في تحويل األ
والتي بها السواد األعظم من المستثمرين إلى أشكال أخرى من األصول المالية 

يفضلها الجمهور على نطاق واسع، بحيث تصبح جزء من التزامات الوسيط 
 نفسه. 

عملية تحويل شكل األصول هذه واحدة على األقل من الو ائف تؤدي 
 قتصادية اآلتية:اال

 .Maturity intermediationوساطة االستحقاق 

 . Denomination intermediationوساطة مبلغ االستثمار 
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تعد هذه الو يفة من : Maturity intermediationتحقاق وساطة االس
جدًا والتي يقدمها الوسطاء الماليون بشكل عام. من الطبيعي  المهمةالو ائف 

أن يكون هناك تفاوت ما بين المدة التي يرغب أصحاب الفوائض بتو يفها وتلك 
إذ  التي يحتاج فيها أصحاب العجز إلى تمويل، وهنا تكمن وساطة االستحقاق،

يلعب الوسيط دوراً في تلبية رغبات وحاجات الطرفين، إذ بإمكانه تو يف األموال 
طويلة األجل آلجال أقصر أو العكس بالعكس، فيو ف األموال قصيرة األجل 

آخر ليغطي حاجة مال لفترات أطول إذ يقوم بإحالل فائض مال محل فائض 
 طويلة األجل.

: من خالل Denomination intermediationوساطة مبلغ االستثمار 
بتجميع الفوائض لتمويل حاجة إحدى جهات العجز، أو يقوم بتوزيع قيام الوسيط 

 فائض على عدة جهات. 

 تشمل الخدمات األخرى التي يمكن للوسطاء الماليين تقديمها:و 

 .تسهيل تداول األصول المالية للعمالء من خالل عمليات السمسرة 
  بيعها للمشاركين  ثم ،األصول المالية للعمالءالمساعدة في ابتكار وخلق

 اآلخرين في السوق.
 .تقديم االستشارات االستثمارية للعمالء 
 إدارة األصول المالية للعمالء. 

 .توفير آلية الدفع وأقنيته المناسبة 

 هيكل النظام المالي وموقع سوق المال ضمنه: 3ويبين الشكل 
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 هيكل النظام المالي 3الشكل رقم 

 .2013المصدر: البنك المركزي األوربي، 

بأنها "المكان الذي  تعريف السوق المالييمكن  :تعريف السوق المالي( 2، 2)
يتم فيه تقويم أسعار األوراق المالية وقياس عوائدها"، كذلك ُتعرف بأنها "سوق 

بأنواعها  متتداول فيه األوراق المالية بأشكالها المختلفة سواء في شكلها التقليدي أ
وهي بذلك توفر المكان واألدوات واآللية التي تمّكن  ،غير التقليدية المشتقة

لسماسرة والوسطاء واألفراد من تحقيق رغباتهم بأعمال التبادل أو الشركات وا
ف بأنها "األسواق إتمام المبادالت أو المعامالت بيعاً وشراًء بسهولة ويسر"، وتعرّ 

التي يتم فيها إصدار وتداول )بيع وشراء( األصول المالية كاألسهم والسندات"، 
يجري من خاللها إصدار وتداول بأنها المكان أو اآللية الذي ُيعرفها المؤلف و 

األوراق المالية بيعًا أو شراًء، بحيث تكون هذه السوق سببًا في تجميع المدخرات 

 أموال أموال

 أموال

 األسواق المالية
أسواق النقد 

سوق رأس المال 

ي المدخرين
ن
/صاف ن  المقرضي 

  القطاع العائل 

كات  الشر

الحكومة 

  غير المقيمير 

 الوسطاء الماليون
مؤسسات االئتمان 

المؤسسات المالية النقدية األخرى 

آخرون 

ي تـالمق
ن
/صاف ن ن رضي   المنفقي 

 القطاع العائل  .1

كات.2  الشر

 الحكومة.3

 غير المقيمير  .4

 أموال

 أموال

 التمويل المباشر 

 التمويل غير المباشر 
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وتوجيهها نحو قنوات استثمارية بما  ،وتنميتها لدى األفراد أو المؤسسات المختلفة
 يحقق مصلحة االقتصاد.

في االقتصاد  ةً مميز  ةً مكان سوق المالتحتل  :سوق المالنشأة ( 3، 2)
من مبادئ الفكر  مهملمبدأ  اً وتجسيد ،من دعائمه األساسية دّ الرأسمالي وتع

جاءت نشأة األسواق المالية و االقتصادي الغربي وهو مبدأ الحرية االقتصادية. 
وتطورها كانعكاس لظروف التطور االقتصادي في البلدان التي ُوجدت فيها، 

نتيجة لمقتضيات النمو االقتصادي  فهي لم تنشأ بقرار حكومي وإنما كانت
 ومتطلباته.

اإلشارة إلى أن التعامل بالصكوك المالية كان يتم في بداية األمر ومن المفيد 
على قارعة الطريق في الدول الكبرى كفرنسا وإنكلترا وأمريكا ثم استقر التعامل 

 في أبنية خاصة تسمى اآلن بورصات األوراق المالية.

في بداية القرن الخامس عشر وتعود كلمة بورصة في  مفهوم البورصة هر 
، VAN DEN BOURS  فان دن بورص أصولها إلى اسم أحد كبار التجار

التجار وعمالء  بعضبلجيكية بروج اليجتمع في فندقه في مدينة كان  إذ
 ،وكانت االرتباطات تتم في شكل عقود وتعهدات ،والوسطاء الماليين المصارف
التزامات مستقبلية قائمة على ثقة متبادلة بين طرفي عملية لتشمل  ثم تطورت
)بورص( أتى ليعبر عن المكان الذي يجتمع فيه كبار  ظفبذلك يكون لف ،المبادلة
وقد مّرت  ،المتعاملين إلبرام العقود والصفقات الحاضرة والمستقبلية التجار
بعدة مراحل يمكن  المالية قبل وصولها إلى الشكل الموجودة عليه حالياً  األسواق

 :   في اآلتيتلخيصها 

 تميزت هذه المرحلة بوجود عدد كبير من البنوك الخاصة المرحلة األولى:
 ومحالت الصرافة وارتفاع نسبي في مستوى المعيشة وإقبال األفراد على استثمار
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مدخراتهم في مشروعات تجارية وزراعية وعقارية...مما أدى إلى اتساع 
وكبر حجم هذه المشروعات التي أصبحت بحاجة على  التجارية المعامالت

 إلى البنوكالفرد عن تمويلها، مما يضطره للجوء  يعجز رؤوس أموال كبيرة
 .مخاطرةيترتب عن ذلك من  لالقتراض وما قد

 بدأت هذه المرحلة بظهور البنوك المركزية التي تسيطر على المرحلة الثانية:
المرحلة  البنوك التجارية تتميز بالحرية المطلقة فيالبنوك التجارية بعد أن كانت 

التقليدي وهو  أخذت البنوك التجارية تقوم بعملهافأما في هذه المرحلة  ،األولى
ولذا  ،البنك المركزي  خصم األوراق التجارية وتقديم االئتمان وفقًا لقواعد وأوامر

ة طلب األفراد زياد أصبحت القروض التي تقدمها هذه البنوك محددة بالرغم من
 .عليها

  هور البنوك المتخصصة في اإلقراض المتوسط والطويل مثل المرحلة الثالثة:
هذه  وقامتالبنوك الصناعية والعقارية وبنوك التنمية وبنوك االستثمار...، 

احتياجاتها من  البنوك بعمليات إصدار السندات المتوسطة وطويلة األجل لسد
، كما قامت البنوك المركزية ل المشاريع المختلفةاألموال لكي تفي بحاجات تموي

 بإصدار أذونات الخزانة.

األوراق   هور األسواق النقدية وفي هذه المرحلة ازدادت حركة المرحلة الرابعة:
بداية اندماج السوق  دّ المالية والتجارية وشهادات اإليداع القابلة للتداول وهذا يع

 .النقدي مع السوق المالي

وسائل  تطورمع اندماج األسواق النقدية مع األسواق الدولية  خامسة:المرحلة ال
تهتم  و هرت البورصات المالية وأصبحت األسواق المالية ،االتصال المختلفة

 .بشراء البيع اآلجل واآلني
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 ،األوراق المالية بالشكل الحالي فقد جاء في وقت متأخرنشأة بورصات أما 
 إلى في بلجيكا أنفرس لألوراق المالية في مدينة أول بورصة إنشاء يعود تاريخو 

 ، ثم في مدينة1556، وفي روان عام 1545ثم في ليون عام ، 1536عام 
، أما بورصة باريس فأنشأت 1666، ثم في لندن عام 1608أمستردام عام 

 ،، مقرها النهائي الحالي في باريس1724مجلس الملك صدر في عام  بقرار من
ت أعمال بورصات األوراق المالية في أوائل القرن التاسع عشر استقر  نجلتراإوفي 

بورصة نيويورك ، أما Exchange Royal خاص أطلق عليه في مبنى
(NYSE )-  أحد أكبر األسواق في العالم لألوراق المالية واالستثمارات األخرى

لألوراق المالية في  اً سمسار  24من اجتماع له بدأت ف – المتداولة في البورصة
تشكيلها  تمّ  ، ثمفيما يعرف اآلن به وول ستريت في مدينة نيويورك 1792عام 
 تمّ ، و 1817باسم مجلس نيويورك لألوراق المالية والبورصة في عام  رسمياً 
 .1863في عام  وول ستريتاعتماد 

بورصة اإلسكندرية سنة ف أما أهم البورصات التي أنشئت في العالم العربي
في لبنان بورصة بيروت تأسست ، في حين 1903وبورصة القاهرة سنة  ،1883
فقد أنشأت كل من تونس والمغرب بورصة  1977أما في عام  1920عام 

 .1978تبعها إنشاء سوق عمان في األردن عام  ثم ،لألوراق المالية

من أقدم وأعرق الدول العربية في مجال تأسيس سوق األسهم  دّ عأما سورية فتُ 
وكان مكان السوق أحد تفرعات سوق الحميدية  ،وتداول أسهم الشركات المساهمة

مابين العصرونية وباب البريد وكان يسمى "سوق البورص" ويعني سوق األوراق 
 المالية، يضم عدة محالت على طرفيه تتداول فيها أسهم شركات اإلسمنت

ولم يكن هذا السوق لتداول األسهم فقط بل  ،.....والكونسروة والمغازل والمناسج
كان لصرف العملة ولبيع المواد األولية المستوردة ومنها النسيج. وكان التجار 
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وكانت هذه البضائع ُتباع وُتشترى وهي  ،واليابان ايستوردون البضائع من أورب
ومع بداية التأميم تراجعت  1963م على  هر البواخر في هذا السوق، وفي عا

عادت ، ثم إليهاانتفت الحاجة فهذه السوق نتيجة لتأميم الشركات المساهمة 
المتضمن إحداث  2005لعام   22المرسوم رقمجديد مع إصدار للظهور من 

 2006لعام  55المرسوم التشريعي ، و هيئة األوراق واألسواق المالية السورية
وافتتحت رسميًا بتاريخ ، المالية المتضمن إحداث سوق دمشق لألوراق

10/03/2009. 

تبادل رؤوس األموال في السوق المالية يتم  ؟ماليةلماتا توجد أسواق ( 4، 2)
بين من يبحث عن مصادر التمويل ومن يبحث عن تحقيق العائد مستقباًل. 

في تطوير االقتصاد، فمن خالل  اإلسهامًا في مهموتلعب أسواق األسهم دورًا 
هذه السوق يمكن للشركات الباحثة عن مصادر التمويل للقيام بأنشطتها التشغيلية 

من خالل  تحتاج إليهاالحصول على رؤوس األموال التي و وتوسيع أعمالها، 
طرح حصة من رأس مالها لالكتتاب في بورصة األسهم، بحيث يقوم المستثمرون 

والتي تكون عبارة عن  ،المؤسسات بشراء هذه الحصص مسواء من األفراد أ
مجموعة من األسهم، ليصبح هؤالء المستثمرين من مالك الشركة حسب حصة 
كل فرد أو مؤسسة، وهو ما يعطيهم الحق في الحصول على حصة من األرباح 

 .واإلدارةوالمشاركة في اتخاذ القرارات 

األسواق المالية  تقوم :د الوطنيدور األسواق المالية في تنمية االقتصا( 5، 2)
 تسهم فيعديدة  بو ائف -إلى جانب دورها التمويلي  -التي تتميز بالكفاءة 

 :تنمية االقتصاد الوطني تتمثل فيما يأتي
 تسههههههم السهههههوق  :دور األسهههواق المالية في تعباة المد رات المالية( 1، 5، 2)

المالية في تنمية العادات االدخارية من خالل تشهههههههههههجيع األفراد على اسهههههههههههتثمار 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5559&nid=4679&First=0&Last=4&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5559&nid=4679&First=0&Last=4&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5559&nid=4678&First=0&Last=4&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5559&nid=4678&First=0&Last=4&CurrentPage=0&mid=&refBack=
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إضههافيًا وتوفر لهم درجة كبيرة من  تؤمن لهم دخالك فوائضهههم في قنوات ادخارية 
في بيع أسهمهم وقت يشاؤون وبأقل كلفة ممكنة عن طريق التوجه إلى  السيولة

في حال غياب السهههههههوق  مشهههههههترٍ داًل من االنتظار والبحث عن السهههههههوق الثانوية ب
المالية، كذلك بوجود منشههههههآت البحث المسههههههتقلة يسههههههتطيع الفرد الحصههههههول على 
المعلومات والنصهههائح التي يحتاج إليها لالسهههتثمار في قطاع معين بحيث تعزز 

 على أمواله. الشعور بالطمأنينةلديه 

ز عملية االدخار من باإلضههههههافة إلى ما سههههههبق فإن السههههههوق المالية تحفّ 
أوراق مالية  فيوجد ،ل البدائل االستثمارية التي تقدمها والتي تناسب الجميعخال

منخفضهههههههههههههههة المخاطر إلى جانب أوراق مالية مرتفعة المخاطر، وأوراق مالية 
أوراق مالية ذات عائد  وكذلك ،قصههههههههههههههيرة األجل إلى جانب أوراق مالية طويلة

ليههة من قطههاعههات ثههابههت إلى جههانههب أوراق مههاليههة ذات عههائههد متغير، وأوراق مهها
 مختلفة، وبالتالي يوّجه المدخر أمواله نحو القناة االستثمارية التي تناسبه.

تتمثل في  مهمةوبناء على ذلك يؤدي سههههههههوق المال و يفة اقتصههههههههادية 
تحويل األرصههههههههدة النقدية من مجرد مدخرات متراكمة إلى اسههههههههتخدامات إنتاجية 

الهذي يؤدي إلى زيهادة فعهالية تعمهل على زيهادة حجم القهاعهدة اإلنتهاجيهة، األمر 
 االقتصاد، ويرفع مستوى الرفاهية االقتصادية.

 مهماً تلعب األسهههههههههههههواق المالية دورًا  :توفير التمويل للمسههههههههتثمرين( 2، 5، 2)
وحيويًا في عمليات التمويل المالي ألنشهههههطة المشهههههاريع االقتصهههههادية وتوسهههههعاتها 

المتقدمة وبعض االقتصههههههههههههاديات النامية، إذ  اتالمحتملة في معظم االقتصههههههههههههاد
ارتبط دورههههههها الريههههههادي بتعبئههههههه الموارد المههههههاليههههههة والمههههههدخرات وتوجيهههههههها نحو 

المالية الواسعة  دواتواأل خالل شبكه الخدماتاالستثمارات المنتجة، وذلك من 
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وتديرها وتقوم بتهيئتها للوحدات الباحثة عن رؤوس  والمتنوعة التي تههههههههههههههههههههههههنظمها
 األموال. 

واللجوء إلى سههههههههههههههوق المال من قبل الوحدات ذات العجز المالي يحمل  
تفادي االقتراض من فائدة أخرى غير الحصول على األموال الالزمة تتمثل في 

الذي سههههههههههههههيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية. إذ إن هناك حدًا  الجهاز المصههههههههههههههرفي
ال يمكن لتمويههل عمليههة التنميههة عبر تزايههد االقتراض من الجهههاز المصههههههههههههههرفي 

. أمهها فيههه دون أن يؤدي هههذا التجههاوز إلى تضههههههههههههههخم غير مرغوب من تجههاوزه
االقتراض المباشهههههههر من الجمهور عبر سهههههههوق المال فلن يؤدي إلى زيادة الكتلة 

 إعادة توزيعها.النقدية وإنما إلى 
بين  عالقة جدلية وتفاعل مسههههههتمرأكدت التجارب االقتصههههههادية وجود كما  

أسواق األوراق المالية من جانب آخر، فكلما توفر ، و مناخ االستثمار من جانب
ذلك في تهيئة األوضهههههههههاع لقيام سهههههههههوق متطور  أسههههههههههممناخ مالئم لالسهههههههههتثمار 

فر سهههوق منظم لألوراق المالية سهههاعد ذلك الألوراق المالية، وفي المقابل كلما تو 
 ه.على تحسين مناخ االستثمار وتطوير 

تتمثل في  مهمةبناًء على ما سههههبق يؤدي سههههوق المال و يفة اقتصههههادية 
تحويل األرصههههههدة النقدية من مجرد مدخرات متراكمة إلى اسههههههتخدامات إنتاجية 
تعمل على زيادة حجم القاعدة اإلنتاجية، وزيادة فرص العمالة بما يخلق دخواًل 

فعالية االقتصاد،  جديدة تزيد الطلب على اإلنتاج، األمر الذي يؤدي إلى زيادة
 .والرفاهية االقتصادية

المعامالت في األسواق  تحدد وظيفة التسعير، أو اكتشاف السعر:( 3، 5، 2)
سههههههههههههعر األصههههههههههههل المالي  - بين المشههههههههههههترين والبائعين لألدوات المالية -المالية 
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المتداول، حيث يقوم المسههههههههتثمرون في األسههههههههواق المالية بتحديد العائد المطلوب 
ما يتم  ار من االسهههههههههههههتثمارات التي ينوي تو يف أمواله فيها، وعادةً لكل اسهههههههههههههتثم

تحديد هذا العائد المطلوب بناًء على درجة مخاطر المطرح االسهههههتثماري، ثم يتم 
وضهههههع تصهههههور حول سهههههعر الورقة المالية بناًء على التدفقات النقدية المسهههههتقبلية 
المتوقعة. بالمقابل تعتمد وحدات العجز التي تحتاج إلى تمويل على هذا العائد 

ألصههههههههههههههول على االسههههههههههههههتثمهار النههائي في ا ومقهارنتهه بهالعهائهد المتوقع ،المطلوب
 الملموسة أو غير الملموسة.

 -األفراد  يتلقى :رفع مسهههههتو  الرفاه من  الل تنظيم االسهههههتهال ( 4، 5، 2)
تزيههد عن حههاجتهم في أوقههات شههههههههههههههبههابهم في حين ينفق  دخوالً  -بشههههههههههههههكههل عههام 

 لفائضههههةاتنقل القوة الشههههرائية  إلى آليةأكثر من دخولهم؛ وهنا نحتاج  ون المتقاعد
( إلى المسههههههههتقبل )حين يقل اإلنفاق)حين يزيد الدخل عن  وقت معينلألفراد من 
االحتفال بالقوة الشهههههههرائية في أصهههههههول  فيهذه اآللية تتمثل (، اإلنفاقالدخل عن 

فرة لدية في ابحيث يقوم الفرد باسههههههههتثمار الفائض من القوة الشههههههههرائية المتو  ،مالية
التي يزيد فيها  المددأسهم أو سندات أو غيرها في  من خالل شراءأصول مالية 

هذه اآللية الفرد من  تّمكن .التي ينخفض فيها دخله المدددخله، ثم ببيعها في 
 التحكم باستهالكه وتنظيمه وتتيح له تحقيق مستويات أعلى من الرفاه.

المههاليههة لألطراف المتعههاملههة بههها  تتيح األسههههههههههههههواق :توزيع المخاطر( 5، 5، 2)
يار األدوات المالية التي تتناسهههههههههههب مع مسهههههههههههتوى المخاطر الذي تقبله، فعلى اخت

مدخراته في سههههههههوق  إلى اسههههههههتثمارسههههههههبيل المثال عندما يتوجه أحد األشههههههههخاص 
األوراق المالية يسهتطيع شهراء السهندات الصهادرة عن الحكومة أو أذونات الخزانة 

يتوجههه  حين، في ويقبههل بعههائههد منخفض المخههاطرة في تحمههلإذا كههان ال يرغههب 
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 المسهههتثمر صهههاحب الميل األكبر للمخاطرة إلى األسههههم التي تصهههدرها الشهههركات
 .لتحقيق عائد مرتفع

توزيع المخاطر الشهركات الراغبة في تمويل اسهتثماراتها؛  مزيةيسهتفيد أيضهًا من 
إن إقبال المستثمرين على شراء أوراق مالية تناسب مستويات المخاطر التي  إذ

يح للشهههههههركات إمكانية بيع مختلف األوراق المالية بأفضهههههههل األسهههههههعار يقبلونها تت
الممكنة والتي تحولها إلى أصههههههول حقيقية تسهههههههم في زيادة الطاقة اإلنتاجية في 

 االقتصاد.

تؤدي سههههههههوق المال دور  :الكفاءة في تخصهههههيز )توزيع( الموارد( 6، 5، 2)
األوراق المالية  في توزيع الموارد.  فمن خالل أسهههههههههههههواق(regulator) المنظم  

 يتم التعبير عن احتياجات االقتصاد من الموارد المالية. 

يتمثل هذا الدور في أن المستثمرين عند شرائهم ألسهم منشأة ما، فهم في حقيقة 
األمر يشترون عوائد مستقبلية، ومن هنا فإن المؤسسات االقتصادية التي ُتتاح 

االستثمارات بأرباح طائلة وعوائد بحيث تعود هذه ) لها فرص استثمارية واعدة
كبيرة على المؤسسات وبالتالي على المساهمين، ويكون المستثمرون على علم 

إلصدار المزيد من األسهم، و بيعها بسعر  أكبرهي التي تتاح لها فرصة  (بها
مرتفع، ويجعل من السهل على إدارات هذه الشركات تأمين احتياجاتها المالية 

 المستقبلية.لتمويل مشاريعها 

وعلى العكس من ذلك يحجم المستثمرون عن شراء أسهم الشركات التي 
يتوقعون تراجع أدائها المستقبلي مما يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهمها، وبالتالي 
تتراجع قدرة هذه الشركة على تأمين احتياجاتها المالية، فتضطر إلى تقليص 

 عملياتها والخروج من السوق تدريجيًا.
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تعد : التنبؤ بحالة االقتصاد الوطني واتخات اإلجراءات المناسبة( 7، 5، 2) 
للحالة االقتصادية المستقبلية  أسعار األوراق المالية المتداولة في البورصة مؤشراً 

للبالد، فهي بمثابة إنذار مبكر للقائمين على شؤون االقتصاد في الدولة التخاذ 
ة عندما يلزم األمر. فانخفاض أسعار الترتيبات الالزمة واإلجراءات التصحيحي

 دّ مرحلة كساد، وارتفاع أسعارها يع األسهم ُيعّد مؤشرًا على إقبال االقتصاد على
 علىمؤشرًا على قدوم مرحلة انتعاش، كما أن بداية انخفاض المؤشر ُيعّد دلياًل 

 انتعاش كان يعيشها االقتصاد الوطني. مرحلةنهاية 

إذ يتعين عليها صههههههنع سههههههياسههههههات اقتصههههههادية  ،وهنا يأتي دور الحكومة
قادرة على معالجة األزمات التي يمر بها االقتصههههاد، وذلك باعتماد السههههياسههههات 

 االنتعاش.  مدةالمالية والنقدية الكفيلة بتأخير قدوم الكساد وإطالة 

، كشفت أن 1990 – 1802بين  المدةفي دراسة لالقتصاد األمريكي غطت و 
% أو أكثر كان سههههابقًا  8انخفاضههههًا في معدل العائد على مؤشههههر السههههوق قدره 
مرة  41صههل أمرة من  38)أو على األقل مصههاحبًا( لحدوث الكسههاد وذلك في 
التنبؤ بالكساد بالمؤشر  نجاحتعرضت فيها الواليات المتحدة للكساد. مما يعني 

% أو أكثر في حالة 8ننا أن ُنعّد هبوطًا معدله %. وعليه يمك93وذلك بنسهههههبة 
ن مؤشههههر السههههوق أالسههههوق بمثابة إنذار لحدوث الكسههههاد. ودلت الدراسههههات على 

 شهرًا.  14تراوحت بين شهر واحد و بمدةأعطى إنذارًا قبل حدوث الكساد 
ن ينخفض عائد المؤشههههههههر بنسههههههههبة تزيد عن أنه يمكن أومن الجدير ذكره 

لبالد لحاالت كسههههههههههههاد وهو ما ُيطلق عليه اإلنذارات ن تتعرض اأدون من % 8
 الكاذبة.

 :فصل الملكية عن اإلدارةو  تشجيع إقامة الشركات كبيرة الحجم( 8، 5، 2)
تتم إدارة كثير من الشهههركات عن طريق المالك أنفسههههم، هذا الشهههكل من اإلدارة 
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ومع مرور التي سهههههههههبقت الثورة الصهههههههههناعية،  المرحلةهو األكثر شهههههههههيوعًا خالل 
ومع االتجاه نحو عولمة األسهواق واالندماج بين الشهركات برزت الحاجة الوقت 

شهههههههركات كبيرة تسهههههههتفيد من وفورات الحجم، ومن الطبيعي أن يحتاج  إلى وجود
مثههل هههذا النوع من الشههههههههههههههركههات إلى رأس مههال كبير وبههالتههالي عههدد كبير من 

لكبير من المساهمين إدارة ال يستطيع هذا العدد اأنه المساهمين، ومن البديهي 
يعني هذا  .الشركة بأنفسهم، لذا ينتخبون مجلس إدارة يتولى تعيين إدارة للشركة

الشكل من اإلدارة أن مالكها ال يتولون إدارتها وهذا يعطي االستقرار لهذا النوع 
فر في الشركات الفردية، فقد يرغب أحد المالك في اوالذي ال يتو  ،من الشركات
وهنا يتوجه إلى سهههههوق األوراق المالية ليبيع أسههههههمه إلى شهههههخص  ترك الشهههههركة

لألفراد تتيح الشهههههههههههركات المسهههههههههههاهمة كما  دون أن يؤثر في الشهههههههههههركة. من آخر
تو يف رؤوس أموالهم الصهههغيرة وتجميعها ضهههمن رأس مال الشهههركة  نالطبيعيي

ويسهههههههههاعد ذلك على زيادة  ،مهمالكبير الذي يمّكنها من القيام بمشهههههههههروع تنموي 
حصههههههههههيلة ضههههههههههريبة الدخل ويقلل أعباء الدوائر المالية في التدقيق ويوفر فرص 

 عمل جديدة تخفض معدالت البطالة.

تقوم سوق المال بدور الرقابة على : الرقابة على أداء الشركات( 9، 3، 2)
 :اآلتي فيها من خاللالوحدات االقتصادية المسجلة 

من خالل الشههههروط السههههوق المالية  لحظة اإلدراج في يبدأ الدور الرقابي من .1
فإذا أخذنا في الحسهههههههبان  ،التي تفرضهههههههها على الشهههههههركات الراغبة في التسهههههههجيل

والسهههيما الشهههروط  ،1سهههوق دمشهههق لألوراق الماليةشهههروط تسهههجيل الشهههركات في 
سههههوق شهههههادة من  بمنزلةالتسههههجيل ُيعّد المتعلقة بحجم األرباح فإنه يمكن القول 

 بقوة المركز المالي للمنشأة. المال

                                                           
 سيتم تناولها في الفصل الثالث من هذا الكتاب.  1
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المسههههههههاهمين  الطالعتكون حسههههههههابات الشههههههههركات المسههههههههاهمة علنية وجاهزة  .2
ومفتشههههههههي الحسههههههههابات والدوائر المالية والجمهور ما دامت ميزانياتها ُتنشههههههههر في 

عملية الرقابة وتحديد نسههبيًا وهذا ما ُيسهههل  ،الجريدة الرسههمية والصههحف اليومية
 يلها.مطرح الضريبة وفرضها وتحص

تعّد البورصة جهة رقابة خارجية غير رسمية على كفاءة سياسات الشركات  .3
، فالشههههههركات التي تتبع إدارتها السههههههوق الماليةالتي يتم تداول أوراقها المالية في 

سهههياسهههات اسهههتثمارية وتشهههغيلية وتمويلية على مسهههتوى عاٍل من الكفاءة تتحسهههن 
بع إدارتها سههياسههات غير كفؤكة ، أما الشههركات التي تتالسههوق أسههعار أسهههمها في 

فإنها تنتهي إلى نتائج أعمال غير مرضهههههية وتتجه أسهههههعار أسههههههمها في السهههههوق 
 نحو الهبوط.
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 :أسالة الفصل الثاني
سوأق ألمالية. .1

 
 أشرح ألسبب في وجود أال

سوأق ألمالية في أالقتصاد ألوطني من خالل وظيفة تعبئة  .2
 
أشرح دور أال

 للمستثمرين.توفير ألتمويل 
سوأق ألمالية في أالقتصاد ألوطني من خالل وظيفة توزيع  .3

 
أشرح دور أال

 ألمخاطر.
سوأق ألمالية في أالقتصاد ألوطني من خالل وظيفة تنظيم  .4

 
أشرح دور أال

 أالستهالك.
سوأق ألمالية في أالقتصاد ألوطني من خالل وظيفة ألتنبؤ  .5

 
أشرح دور أال

 جرأءأت ألمناسبة.بحالة أالقتصاد ألوطني وأتخاذ أإل
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 وأقسامها األسواق الماليةأنواع الفصل الثالث: 

المعايير التي تتحكم في أسواق المال فإن االقتصاديين  إلى تعددنظرًا  :مقدمه
، يميلون إلى تقسيم تلك األسواق إلى عدة أنواع وفقًا للمعايير التي تتحكم فيها

وفي هذا الفصل سيتم استعراض األنواع المختلفة من األسواق المالية باالستناد 
كما سيتم التطرق إلى أقسام السوق المالية واالستعانة بما  ،مختلفة إلى معايير

 هو موجود في سوق دمشق لألوراق المالية عند الحديث عن السوق الثانوية.

ُتّقسم األسواق المالية ألنواع مختلفة وفقاً لمعايير : ( أنواع األسواق المالية1، 3)
 مختلفة،

م إلى: ،جل األوراق الماليةأمن حيث ( 1، 1، 3)  ُتقكسَّ

أي التي تستحق  ،رأس المال: تتعامل باألدوات المالية طويلة األجل سوق  .1
التي  Bonds السنداتو ، Stocksمنها األسهم ، و زمنية أطول من سنة مددفي 
 استحقاقها عن عام. مدةزيد ت

 مدةسوق النقد: تتعامل باألدوات المالية قصيرة األجل، أي التي تقل  .2
ذونات الخزانة، وشهادات ؛ أي أدوات الدين قصيرة األجل كأاستحقاقها عن السنة

 .التجارية التي تصدر من قبل الشركاتاإليداع المصرفية واألوراق 

م إلى:  ،من حيث طريقة التداول( 2، 1، 3)  ُتقكسَّ

هي األسواق التي يتم فيها تداول األوراق  :Spot Marketأسواق حاضرة  .1
بحيث يتم استالم األصول المالية  ،المالية بصورة فورية بين البائعين والمشترين

 تمامها. إمحل الصفقة فور 
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هي األسواق التي يتم فيها عقد صفقات  :Forward Market أسواق آجلة .2
  حق في المستقبل.البيع أو الشراء لألوراق المالية، ثم تنفيذها في ميعاد ال

م إلى: ، من حيث طبيعة عمل األسواق( 3، 1، 3)  ُتقكسَّ

هي السوق التي تختص بإصدار األوراق  :Primary Market أولية سوق  .1
األسهم والسندات واألسهم الممتازة التي يتم بيعها للمرة األولى؛ ولذلك و المالية، 

 يطلق عليها أيًضا سوق اإلصدار. 
: هي السوق التي يتم تداول األوراق Secondary Market ثانوية سوق  .2

المالية فيها شراًء وبيعًا )بعد إصدارها( عبر السماسرة والوسطاء، ولذلك يطلق 
 عليها سوق التداول. 

م إلى: ، درجة تنظيم السوق ( من حيث 4، 1، 3)  ُتقكسَّ

تتصف هذه السوق  إذ: ُيْقصد بذلك بورصة األوراق المالية، السوق الرسمية .1
 باآلتي: 
يوجد مكان محدد لبيع األوراق المالية وشرائها )مكان محدد للسوق  .أ

 وقاعة مخصصة للتداول(. 
الحدود تداول األوراق المالية )مثال: لتسجيل و توجد إجراءات محددة  .ب

 رأس مال الشركة، أرباح الشركة( السعرية،
التداول خالل أوقات توجد أوقات محدد لتداول األوراق المالية )يجري  .ج

  .محددة من اليوم(
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: سوق تختص بتداول األوراق المالية سواء المسجلة السوق غير الرسمية .2
في البورصة )السوق المنظمة( أم غير المسجلة فيها، ويتم التعامل في هذه 
 السوق في أوقات غير محددة، ويتحدد سعر الورقة المالية فيها طبقًا للتفاوض. 

أقسام  إلى وجودمع اإلشارة  األقسام الرئيسة للسوق المالي 4م ويبين الشكل رق
، مع االنتباه إلى أن تقسيمات أخرى يصعب اإلحاطة بها جميعًا في هذا المؤلف

 .السوق األولي والثاني تتفرع عن سوق النقد وسوق المشتقات المالية
 األقسام الرئيسة للسوق المالي 4الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 

 استنادًا إلى األدبيات ذات الصلة. المصدر: من إعداد المؤلف

هو السههههههههههههههوق الذي تخلقه  :Primary Marketاألولية السهههههههههوق  (2، 3) 
مؤسههسههات مختصههة تعرض فيه للجمهور ألول مرة أوراق مالية قامت بإصههدارها 

سم الحساب منشأة أعمال أو جهة حكومية وعادة ما يطلق على هذه المؤسسة 
المتعهد  أو  Investment Banker or Bankبنكير أو مصههههرف االسههههتثمار

Underwriter عادة ما يكون مؤسسة مالية متخصصة، وفي الدول التي  الذي

سوق المال
Financial Market

سوق رأس 
المال

Capital Market

سوق السندات

Bond Market

سوق األسهم

Stock Market

السوق األولي

Primary Market

السوق الثانوي

Secondary Market

سوق النقد

Money Market

سوق العمالت 
األجنبية

Foreign Exchange 
Market

سوق المشتقات 
المالية

Derivatives 
Market



61 
 

تتسم سوق أوراقها المالية بالصغر قد تتولى بعض البنوك التجارية العاملة فيها 
 مهمة اإلصدار.

بين جمهور المستثمرين  اً وال يخرج مصرف االستثمار عن كونه وسيط
 الجهة التي قررت إصدارها.و المحتملين لورقة معينة، 

في يتوجب على المنشأة الراغبة  :ا تيار مصرف االستثمار (1، 2، 3)
تحدد تصريف إصدارتها من األوراق المالية من خالل أحد بنوك االستثمار أن 

 :يأتيالمنشأة ما 

 حجم األموال المطلوب الحصول عليها. .1
 توقيت اإلصدار. .2
 تسعير اإلصدار. .3
 نوع الورقة المصدرة )سهم أو سند(. .4

على نصيحة مصرف  عاد النظر فيها بناءً مبدئية بحيث قد يُ هذه القرارات تعد و 
 االستثمار الذي سيتم اختياره.

يؤدي مصرف االستثمار   المهام الرئيسة لمصرف االستثمار: (2، 2، 3)
 : اآلتيةالمهام 

مدى و  ،فيما يتعلق بحجم اإلصدار Advisoryتوجيه النصح والمشورة  .1
مة )أي إعادة النظر في ءك البديلة األكثر مالوسائل التمويل و ، توقيته ةءممال

، ويقوم مصرف االستثمار من خالل هذه المهمة بدور القرارات المبدئية(
 المستشار المالي للحكومة
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لإلصدار الفعلي  Administrativeالقيام بكافة اإلجراءات التنفيذية  .2
للورقة وما قد يتطلبه من اتصال بجهات أخرى مثل لجنة األوراق المالية 

 .Securities of Exchange Commissionوالبورصة 
 ويشمل: Underwriting التعهد .3
 ،الكمية المقرر إصدارها أو الحد األدنى من بتصريف كل دالتعه .أ
في بعض الحاالت قد يقتصر تعهد المصرف على بذل أقصى جهد  .ب

Best Effort دون أن يلتزم بتصريف قدر محدد منه  من لتصريف اإلصدار
 )وذلك مقابل عمولة وإذا ما تبقى جزء منه يرد إلى الجهة صاحبة اإلصدار(، 

وفي حاالت أخرى قد يقتصر دور البنوك على القيام بمهمة وكيل  .ج
 Privileged رض اإلصدار الجديد على حملة األسهم الحاليينالبيع الذي يع

Subscription  على أساس أنهم األحق من غيرهم بشرائهRights offering  
 Standby  اً ما ينص االتفاق على أن يكون مصرف االستثمار جاهز  وعادةً 

Agreement  لشراء ما تبقى من ذلك. اً ومتعهد 
لإلصدار من خالل بيعه للجمهور أو الفعلي  Distributionالتوزيع:  .4

للعمالء المحتملين )الذين درجوا على التعامل مع المصرف( من خالل نشاط 
هذه المهمة محور عملية اإلصدار وتتأثر بالمهام  وتعدّ  ،السمسرة الذي يمارسه

 السابقة.
عن المنشأة،  بدور الوكيل نيابةً  أحياناً : يقوم المصرف و يفة الوكالة .5
إصدار أوراق مالية خاصة لجهة معينة، يتولى إذا ما رغبت المنشأة في  خاصةً 

في مثل هذه الحالة عمليات التفاوض مع الجهة للحصول مصرف االستثمار 
 .على أفضل الشروط التي تناسب الشركة
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إصدار  الطرحُيقصد ب: لألوراق الماليةالطرح العام والطرح الخاص  (3، 2، 3)
وتتم عملية اإلصدار من خالل نوعين من الطرح عام  األوراق المالية وبيعها

 ، وخاص
أوراقها قيام المنشأة بطرح به ُيقصد  :Public Offering العامالطرح  .1
 ؛ أي بيعها للجمهور بشكل عام بدون تحديد فئة معينة،للتداول العام المالية

إلجراء طرح الجهات المسؤولة عن البورصة يجب أن تفي الشركات بمتطلبات و 
 عام.

تشمل بعض و  اختيارها الطرح العامقد تواجه الشركات العديد من العيوب عند 
 :أتيالعيوب الرئيسة ما ي

االستمرار في تحمل الشركة التي ترغب ، وتاً يعد االكتتاب العام مكلف .أ
بالتكاليف األخرى  وال ترتبط عادةً  إضافية وبشكل مستمركاليف كشركة عامة ت

 لممارسة األعمال التجارية.
تصبح الشركة مطالبة باإلفصاح عن المعلومات المالية والمحاسبية  .ب

خالل عمليات الكشف ، وقد يتعين عليها والضريبية والمعلومات التجارية األخرى 
 عن األسرار وأساليب العمل التي يمكن أن تساعد المنافسين. اً هذه الكشف علن

ُيدفع يف قانونية ومحاسبية وتسويقية كبيرة، والعديد منها تنشأ تكال .ج
 .بشكل مستمر

 زيادة الوقت والجهد واالهتمام المطلوب من اإلدارة إلعداد التقارير. .د
بسبب المساهمين الجدد الذين يحصلون  أكبروكالة ال كالتمشتصبح  .ه

على حقوق التصويت ويمكنهم التحكم بفعالية في قرارات الشركة من خالل 
 مجلس اإلدارة.
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في  االحتفال بمديرين جيدين على استعداد لتحمل المخاطريصعب  .و
والتي يتم االلتزام بها عند القيادة الصارمة والحوكمة من قبل مجلس اإلدارة   ل

 الطرح العام.
بيع  علىاالقتصار : ُيقصد به Private Placement الخاصالطرح  .2

مستثمرين ومؤسسات محددة للمالك الحاليين إضافة إلى األسهم أو السندات 
بديل للطرح  فهو معروفين للمؤسسين. ن )مالك جدد( الذين عادةً ما يكونو اً مسبق

يشمل المستثمرون المدعوون  العام لشركة تسعى إلى زيادة رأس المال للتوسع.
ك للمشاركة في برامج الطرح الخاص المستثمرين األفراد األثرياء والبنو 

والمؤسسات المالية األخرى والصناديق المشتركة وشركات التأمين وصناديق 
 التقاعد.

ًا، كما متطلباته التنظيمية القليلة نسبيإلى  نظراً لطرح الخاص وتلجأ الشركات ل
يسمح خيار الطرح الخاص للشركات بالنمو والتطور والحصول على التمويل 

، وُيعاب على الطرح العام الطرحلتدقيق العام الذي يصاحب مع تجنب عمليات ا
الخاص أنه في الوقت الذي يسهل فيه على المستثمر التصرف في الورقة 
المالية التي ُتطرح للتداول العام، قد يتعذر عليه التصرف في السهم الذي ُيطرح 

ق سب إلى ماللتداول الخاص في الوقت الذي يالئمه وبسعر عادل. وبالنظر 
يتضمن الطرح الخاص مخاطر أعلى وبالتالي يكون خيار مفضل للمستثمرين 
الراغبين بالحصول على عوائد أعلى مقارنة بالعوائد المتحققة في السوق بشكل 

 عام.
عندما تقرر شركة  :لألوراق المالية الثانوي والطرح األولي  الطرح (4، 2، 3)

جل الحصول على أموال يسمى طرح أسهمها للمرة األولى لالكتتاب العام من أ
 ،إضافية يستخدم الطرح األولي ليس فقط من أجل توفير أموالو  هذا الطرح األولي



65 
 

 ( جزء من استثمارات المؤسسينCash –Outجل إعادة أو تسييل )أبل أيضاً من 
 Going Publicوذلك عندما تتحول المنشأة من الطرح الخاص إلى الطرح العام 

 Initial Public Offeringوُيطلق على العملية الطرح العام األولي وُيرمز لها 
(IPO)، أموال إضافية لدعم نمو إلى  تحتاج الشركة المساهمة العامة وعندما

الشركة ستعمل على إصدار أسهم إضافية فيما يسمى الطرح الثانوي 
Secondary Offering. 

الشركات التي تعتمد على الطرح األولي هي في الغالب شركات  إلى أننظرًا و 
غير معروفة من قبل المستثمرين فإنه يتوجب على تلك الشركات تقديم معلومات 
مفصلة عن أنشطتها ومركزها المالي. ولذلك عادة ما تستأجر الشركة الراغبة 
ة في التحول إلى شركة مساهمة عامة خدمات بنك استثمار أو شركة وساط

مالية متخصصة بتقديم خدمات استثمارية لتتولى مهمة إدارة اإلصدار التي 
 تتضمن إعداد نشر اإلصدار وتسعير اإلصدار ومن ثم بيع اإلصدار. 

تلجأ الشركات المساهمة إلى اإلصدار الثانوي من أجل تأمين التمويل الالزم و 
التي تعد  يوجد سعر سوقي ألسهم الشركة إلى أنلتوسيع أنشطتها. ونظرًا 

إلصدار ثانوي تأمل الشركة في بيع األسهم الجديدة بالسعر السائد نفسه في 
عادًة ما يتم بيع ماليين األسهم في الطرح الثانوي و السوق ألسهمها المتداولة، 

يتوافر طلب كاف على أسهمها وبالتالي ال تتمكن من  أاللذا تخشى الشركات 
دير اإلصدار إلى تخفيض سعر السهم بيع األسهم المعروضة، لذلك قد يعمد م

ليتمكن من بيع األسهم الجديدة. وعادة ما يترافق طرح أسهم جديدة عبر إصدار 
% يوم الطرح الثانوي وهو السعر  4إلى  1ثانوي بانخفاض في سعر السوق من 

 الجديد الذي يلتقي عنده العرض والطلب من األسهم.
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السوق   Secondary Marketنوي يقصد بالسوق الثا :ي السوق الثانو ( 3، 3)
طة بنوك اسبعد إصدارها، أي بعد توزيعها بو  الذي يتم فيها تداول األوراق المالية

االستثمار. ويمكن التمييز في هذا الصدد بين األسواق المنظمة وغير المنظمة. 
 اً على عكس السوق غير المنظم يتميز بأن له مكان )البورصة( مفالسوق المنظ

لة بتلك السوق، بالبيع أو الشراء لورقة مالية مسج ون يلتقي فيه المتعامل اً محدد
 طة مجلس منتخب من أعضاء السوق.اسكما إنهُ يدار بو 

أكثر من سوق ثانوي لتداول األوراق المالية ضمن  يوجدوفي بعض الحاالت 
لشركات إلى اه شروط خاصة بالنسبة كمالبورصة وكل من هذه األسواق تح

 لدينا السوق  إذه كما هو الحال في سوق دمشق لألوراق المالية، المدرجة في
  النظامية والسوق الموازي آ والسوق الموازي ب.

 شركات بأسهم التعامل تنظيم خاللها من يتم التي هي والسوق النظامية:
هيئة األوراق واألسواق مجلس مفوضي  يحددها خاصة إدراج شروط تحكمها
 .المالية

 شركات بأسهم التعامل تنظيم خاللها من يتم التي وهي :الموازية السوق 
 الشروط فراتو  حين إلى السوق وذلك بهذه خاصة ميسرة إدراج شروط تحكمها
 :إلى وتقسم السوق النظامية، في بإدراجها الخاصة

 .أ الموازية السوق  .1
 ب. الموازية السوق  .2

 الورقة اإلدراج قيديعني  :قواعد اإلدراج في سوق األوراق المالية( 1، 3، 3)
وتضع البورصات  .فيه للتداول قابلة تكون  بحيث السوق  سجالت في المالية

لضمان عدم  شروطًا لتسجيل األوراق المالية التي تصدرها المنشآت المختلفة
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 ،بين المستثمرين السوق سمعة  وتعزيزتداول سوى األوراق المالية عالية الجودة 
حجم الشركة وسيولة األسهم  يستين وهمارئفئتين  وتتركز هذه الشروط في

الحد األدنى و  وتتضمنان عمر الشركة، ورأسمالها، واألرباح المحققة، والملكية،
، والحد األدنى لألسهم لحقوق المساهمين، والحد األدنى لعدد المساهمين

دراج أسهمها في اإل ويتعين على الشركات الراغبةالموضوعة بالتداول بالفعل، 
تكون قادرة على تلبية متطلبات اإلدراج ودفع للتداول في سوق األوراق المالية أن 

يمكن للشركات إدراج ورقة مالية في كما  ورسوم اإلدراج السنوية.التسجيل رسوم 
في سوق دمشق  شروط اإلدراج 4ويوضح الجدول رقم  ،سوق ماليةأكثر من 

وذلك بالمقارنة بين  ،عن شروط اإلدراج كمثال يمكن عرضهلألوراق المالية 
 األقسام الثالثة للسوق الثانوية:

شروط اإلدراج في أقسام السوق الثانوية في سوق دمشق  4الجدول رقم 
 لألوراق المالية

 الموازية ب الموازية أ السوق النظامية
 من األقل على سنوات ثالث مدة مضي
 االستثمار أو الفعلي اإلنتاج بدء تاريخ
 .الشركة نشاط لطبيعة وفقاً 

 مضي
 سنة
 واحدة

أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات 
 شهرها

 ثالثمائة عن الشركة مال رأس يقل أال
 بالعملة يعادلها ما أو ،سورية ليرة مليون 
 .بالكامل مدفوعاً  يكون  وأن األجنبية

مئة 
 مليون 

خمسين أال يقل رأس مال الشركة عن 
مليون ليرة سورية، وأن يكون مدفوعًا 

 بالكامل باستثناء حصة الدولة

                                                           
   س ألمال يحدد ألنظام

 
غرأض ألشركة، وُيسمى رأ

 
س ألمال ألكافي لتحقيق أ

 
ساسي للشركة مقدأر رأ

 
أال

س ألمال مبدئيًا بالكامل عند أالك تتاب
 
سمى. ويتم دفع رأ

 
س ألمال أال

 
و رأ

 
ن قوأني ،ألمصرح به أ

 
ن علمًا أ

جازت تقسيط ألدفع
 
النصَّ قانون ألتجارة ألسوري على  ، إذبعض ألدول ومنها سورية أ

 
مة ألقسط يقل قي أ

رباع هذه ألقيمة خالل خمس سنوأت من تاريخ قرأر 
 
ن ُتسدد ثالثة أ

 
ول عن خمس قيمة ألسهم وأ

 
أال

 ألترخيص.
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 4تتمة الجدول رقم 
 عن الشركة في المساهمين عدد يقل أال

 .مساهم ثالثمائة
مئة 
 مساهم

 مساهم ون عشر 

 في  المساهمين حقوق  صافي يقل أال
 مالها رأس من بالماة ماة عن الشركة
 المدفوع.

أال يقل صافي حقوق المساهمين في  90%
ن رأس مالها م %75 الشركة عن

لشركات المؤسسة إلى المدفوع بالنسبة 
للشركات  %100و 2005بعد عام 

 2005 المؤسسة قبل عام
 الشركة في الحرة األسهم نسبة تقل أال
 عشرين عن بها المكتتب األسهم عدد إلى

 بالماة

 عشرة
 بالمئة

 .عشرة بالمئة

 صافياً  ربحاً  حققت قد الشركة تكون  أن
 هذا يقل وأال ،ماليتين سنتين آخر في

 السنتين هاتين من أي في الربح
 .الشركة مال رأس من /5%/ عن

- - 

 السنوية وتقاريرها المالية بياناتها تكون  أن
 لمعايير وفقاً  معدة سنتين آخر عن

تتضمن  وأال الدولية، والتدقيق المحاسبة
 هاتين عن الحسابات مفتشي تقارير
 المركز في تؤثر تحفظات أية السنتين
 .للشركة المالي

 آخر سنة آخر سنة

 /http://www.dse.sy الموقع اإللكتروني سوق دمشق لألوراق المالية المصدر:

                                                           
  صول  صافي حقوق ألمساهمين

 
 إجمالي ألخصوم. –= إجمالي أال

http://www.dse.sy/
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 ُتصاغ: ( شرح شروط اإلدراج في سوق دمشق لألوراق المالية2، 3، 3)
شرح بعض ذلك من خالل توضيح ويمكن  ،تحقيق أهداف معينةلاإلدراج  شروط

 شروط اإلدراج في سوق دمشق:

 بدء تاريخ من األقل على سنوات ثالث مدة مضيلشرط: إلى ابالنسبة  .1
، ُتعطي مدة الثالث الشركة نشاط لطبيعة وفقاً  االستثمار أو الفعلي اإلنتاج

للحكم على أداء الشركة  للمستثمرسنوات المحددة في هذا الشرط اإلمكانية 
 بشكل أفضل وللتمييز بين الشركات ومستوى إدارتها.

 ليرة مليون  ثالثمائة عن الشركة مال رأس يقل أاللشرط: إلى ابالنسبة  .2
كامل، تنبع أهمية بال مدفوعاً  يكون  وأن األجنبية بالعملة يعادلها ما أو سورية،

لحجم أعمال  اً ين مع الشركة ومؤشر رأس المال من كونه ضمانة لحقوق المتعامل
 الشركة.

 ثالثمائة عن الشركة في المساهمين عدد يقل أال: إلى الشرطبالنسبة  .3
فر مستوى معين من السيولة يتحقق ا، يدل هذا الشرط على ضرورة تو مساهم

 اً من خالل وجود هذا العدد من حملة األسهم الذي يمكن أن يكون أي منهم بائع
لألوراق المالية، باإلضافة إلى أن وجود هذا العدد يحّد من قدرة  اً أو مشتري

مستثمر واحد على التأثير في سعر السهم السوقي، كما أن أي خلل سعري ناتج 
ه من خالل قرارات العدد الكبير من قرار اتخذه أي مستثمر يمكن تصحيحعن 

 المستثمرين اآلخرين.

 عن الشركة لمساهمين فيا حقوق  صافي يقل أاللشرط: إلى ابالنسبة  .4
، يدل انخفاض النسبة الذي يمثل صافي المدفوع مالها رأس من بالمئة مئة

  حقوق المساهمين على تآكل رأس المال.
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 عدد إلى الشركة في الحرة األسهم نسبة تقل أال: لشرطإلى ابالنسبة  .5
، تعني عملية إدراج الشركة في سوق بالمئة عشرين عن بها المكتتب األسهم

األوراق المالية في أحد وجوهها التحول إلى شركة مساهمة عامة، ويأتي هذا 
الشرط حتى ال تكون عملية التحول عملية شكلية من خالل حصر الملكية في 

 الشركاء والتابعين.
 آخر في صافياً  ربحاً  حققت قد الشركة تكون  أن: لشرطإلى ابالنسبة  .6
 من  /5%/عن السنتين هاتين من أي في الربح هذا يقل وأال ماليتين، سنتين
الربح الصافي المحقق ومعدله أهم مؤشرين على كفاءة  دّ . يعالشركة مال رأس

 أداء الشركة.
 وفقاً  معدة سنتين آخر عن السنوية وتقاريرها المالية بياناتها تكون  أن .7
 عن الحسابات مفتشي تتضمن تقارير وأال الدولية، والتدقيق المحاسبة لمعايير
. يفيد هذا الشرط للشركة المالي المركز في تؤثر تحفظات أية السنتين هاتين

في الحد من عمليات التالعب التي ترافق عملية اإلفصاح من خالل التأكيد 
 على إعداد القوائم والتقارير بناًء على المعايير الدولية.

( يمكن القول 1، 2شروط اإلدراج المبّينة في الجدول رقم )إلى بالنظر    
إن الشركة المدرجة في السوق النظامية هي أكبر وذات مركز مالي أكبر وتتمتع 

يمكن نفسه الكالم و باستقرار أكبر من الشركات المدرجة في السوق الموازية أ 
ة أ والسوق قوله عندما تتم المقارنة بين الشركات المدرجة في السوق الموازي

باالعتماد على الفروق في شروط  –الموازية ب، وعليه يمكن للمستثمر القول 
ن الشركات المدرجة في السوق إ –اإلدراج بين األقسام المختلفة للسوق الثانوية 

 النظامية أقل مخاطرة وأكثر أمانًا 
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ما الهدف من وجود أقسام للسوق الثانوي كما هو الحال في سوق دمشق : سؤال
 لألوراق المالية؟

 إذاإلدراج، في ينفع وجود أقسام للسوق الثانوي المستثمر والشركة التي ترغب 
إمكانية تصنيف الشركات حسب السوق المدرجة  ستثمريوفر تقسيم السوق للم

فيه واختيار الشركة التي يريد االستثمار فيها، فطالما شروط اإلدراج هي أقسى 
أن الشركات المدرجة في هذه السوق هي في السوق النظامية يقتضي ذلك 

األكبر واألكثر استقرارًا واألفضل إدارًة، ومن ناحية الشرك؛ يوفر وجود أقسام 
للسوق الفرصة للشركات الصغير ة والناشئة لإلدراج في السوق واالستفادة من 

 مزايا اإلدراج.
 :اآلتية األطراف أحد إلى ملكيتها تعود ال التي الشركة أسهم :الحرة األسهم

 اإلدارة. مجلس أعضاء -أ
 .الشقيقة أو التابعة أو األم الشركات -ب
 النظام في المحددة التأسيس نصاب الشركة )أسهم مؤسسو  -ج

 النافذة(. والتشريعات والقوانين للشركة األساسي
 .العام لقطاعا -د
 .الخزينة أسهم -ه
 طريق عن أخرى  شركات أو شركة على تسيطر التي الشركة :األم الشركة

 مجلس تأليف على لها السيطرة يكون  أو/و مالها، رأس نصف من أكثر تملك
 .القابضة الشركة ذلك ويشمل إدارتها،

 أم. شركة لسيطرة تخضع التي الشركة :التابعة الشركة



72 
 

 هاتان تكون  عندما أخرى  لشركة شقيقة الشركة دّ تع :الشقيقة الشركة
 الشركتان تابعتين لشركة ثالثة.

 :األسواق بين اإلدراج نقل( 3، 3، 3)
 السوق الموازية إلى ب الموازية السوق  من الشركة أسهم إدراج نقل يتم 

 اكتمال عند لسوق دمشق لألوراق المالية وذلك التنفيذي المدير من بقرار أ
 الموازية أ. السوق  في اإلدراج شروط
 النظامية السوق  إلى أ الموازية السوق  من الشركة أسهم إدراج نقل ويتم 
 النظامية السوق  في اإلدراج اكتمال شروط عند وذلك التنفيذي المدير من بقرار

 :اآلتية المبينة الشروط وتحقيق

 العدد من المئة في عشرين عن الشركة أسهم تداول أيام عدد نسبة تقل أال -أ
 .خالل العام الشركة أسهم لتداول المتاحة لأليام الكلي

 ايقترحه معينة نسبة عن العام خالل الشركة أسهم دوران معدل يقل أال - ب
 .إدارة السوق  مجلس قبل من وتعتمد التنفيذي، المدير

عدد األسهم ÷ معدل دوران السهم )%( = )إجمالي عدد األسهم المتداولة 
 %.100× المصدرة( 

 عمق سوق  في: ما المغزى من وجود هذين الشرطين؟ يؤشر الشرط األول سؤال
الورقة المالية المعنية )وبالتالي حدوث تقلبات محدودة على سعرها( ويدلل الشرط 

 الثاني على مدى سيولة الورقة المالية.

                                                           

   سعار مرتفعة
 
ورأق ألمالية، بعضها با

 
وأمر بيع وشرأء متدفقة ومستمرة لال

 
ن هناك أ

 
ُيقصد بعمق ألسوق أ

عن ألسعر ألحالي للسوق وبعضها منخفضة عن ألسعر ألحالي للسوق، وكنتيجة لهذأ ألنشاط في ألبيع 
ي أختالل في ألتوأزن ما بين ألعرض وألطلب ال يؤثر إال بشكل ضئيل

 
سعار مما يقلل  في وألشرأء فإن أ

 
أال
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 :المالية لألوراق المدرجة الشركات التزامات( 4، 3، 3)

 معلوماتوال والبيانات بالتقارير السوق  بتزويد أصوالً  أوراقها المدرجة الشركة تلتزم
 :اآلتية

 المالية والبيانات اإلدارة مجلس تقرير يتضمن والذي للشركة السنوي  التقرير - أ
 اتهاحساب مفتشي وتقرير السابقة السنة المالية مع مقارنة للشركة المدققة السنوية
 .المالية سنتها انتهاء تاريخ من أشهر ثالثة أقصاها مدة خالل وذلك

 قةالساب المالية السنة من نفسها المدة مع مقارن  السنوي  نصف تقريرال - ب
 لحو  / 34 / رقم الدولي مع المعيار يتوافق بما للشركة المالية البيانات يتضمن
 .مدةال تلك انتهاء تاريخ من شهر خالل وذلك المرحلية، المالية التقارير

 يتضمن قةالساب المالية السنة من نفسها المدة مع مقارن  السنوي  ربع تقريرال - ج
 اريرالتق حول / 34 / رقم الدولي مع المعيار يتوافق بما للشركة المالية البيانات
 المدة. تلك انتهاء تاريخ من شهر خالل وذلك المرحلية، المالية

 ماليةال أوراقها أسعار على تؤثر قد والتي عنها الصادرة والقرارات المعلومات -د
 .اتخاذها أو حدوثها فور وذلك

 من األقل على أسبوع قبل وذلك العامة هيئاتها اجتماعات أعمال جدول -ه
 .االجتماعات هذه من كل لعقد المحدد التاريخ

 يف التداول جلسة بدء قبل وذلك للشركة العامة الهيئة عن الصادرة القرارات -و
 .االجتماع عقد لتاريخ التالي العمل يوم

                                                           
خرى ف

 
سمالية. وبعبارة أ

 
يتسم عادة بمجال محدود لتقلبات  Deep Marketن ألسوق ألعميق إألخسارة ألرأ

وأمر ألبيع وألشرأء ألتي سرعان ما تعيد حالة ألتوأزن للسوق.
 
سعار نتيجة الستمرأر أ

 
 أال
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 عدد يبين وتقرير احتسابها وتفاصيل الشركة في الحرة األسهم يبين تقرير - ز
 .للشركة السنوي  السوق بالتقرير تزويد عند وذلك الشركة مساهمي

 لهذه المالية األوراق حول اقتصادية مؤشرات أو إحصائية دراسات أية - ح
 .الشركة قبل من إعدادها تم الشركة

 وتعليمات نظام حسب للهيئة بتزويده الشركة تقوم إفصاح أي من نسخة -ط
 .السورية المالية واألسواق هيئة األوراق إلشراف الخاضعة للجهات اإلفصاح

 .ضرورية السوق  تراها أخرى  بيانات أو معلومات أية -ي

 عن السوق  في المالية ألوراقها المدرجة الشركة من التفسير طلب للسوق  يحق
 المتعارف اإلعالم وسائل من في أي الشركة حول نشرها تم معلومة أو خبر أي

 .السوق  تحددها التي المدة خالل الطلب لهذا باالستجابة الشركة وتلتزم عليها،

 :ماتا تستفيد الشركات من اإلدراج في سوق األوراق المالية( 5، 3، 3)

على الرغم من الشروط المتشددة للتسجيل في البورصات، وعلى الرغم من وجود 
إلى ة السوق غير المنظمة التي يمكن أن تكون بدياًل للسوق المنظمة بالنسب

المساهمة، فإننا نجد إقبااًل من المنشآت على تسجيل أسهمها في  الشركات
 السوق المنظمة؛ ويعود ذلك إلى:  

ذاته إعالنًا مجانيًا عن المنشأة، يتوقع أن يكون  في حدالتسجيل يعد  .1
المبيعات، وتزداد فاعلية اإلعالن كلما كان التعامل على  فيله أثره اإليجابي 

 أسهم المنشأة نشطًا. 
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ن التسجيل إإذا ما ُأخذ في الحسبان شروط التسجيل فإنه يمكن القول  .2
يعطي انطباعًا إيجابيا عن المركز المالي للمنشأة، مما يسهل عليها الحصول 

 لتكلفةأدنى من ا في حدمن موارد مالية  إليه على ما تحتاج
تسجيل األسهم يشجع المستثمرين على التعامل فيها. ذلك أن األسهم  .3

من خالل بعض وسائل  –المسجلة تتيح لهم الحصول على معلومات مستمرة 
عن المنشأة المصدرة لها، وحجم التعامل على أسهمها وأسعار اإلقفال  –اإلعالم 

 واالفتتاح. 
ركة سعر السهم هي حركة إن التسجيل في البورصة يزيد الثقة في أن ح .4

 غير مفتعلة أي حركة ال تقوم على خداع أو غش من قبل بعض المتعاملين. 
إن التشريعات في بعض الدول تنص على أن يكون تعامل المؤسسات  .5
في األسهم المسجلة في  –وهي تتميز بضخامة حجم معامالتها  –المالية 

زيد حركة التعامل في البورصات فقط. وهذا يعني إن التسجيل من شأنه أن ي
 أسعارها. فيأسهم المنشأة المعنية، وربما يكون لذلك أثر إيجابي 

أكانت مسجلة في بورصة أم  سواءٌ  –كذلك فإن بيعك األسهم أو شراءها  .6
يتم من خالل السماسرة الذين يحصلون على عموالتهم في جميع  -غير مسجلة

الحالتين، بمعنى أن األحوال، إلى جانب أن إجراءات اإلصدار واحدة في 
 التسجيل ال ينطوي على أعباء إضافية في هذا الشأن

ذي يحققه ال Spread ن هامش الربحأأخيرا فقد أثبتت دراسات سابقة  .7
التاجر على السهم المسجل في البورصة عادًة ما يكون منخفضًا، بالمقارنة مع 

ض الهامش إن انخفا وإذالهامش الذي كان يحصل عليه التاجر قبل التسجيل. 
يعني تقارب سعر شراء وسعر بيع الورقة لدى التاجر، فإنه يمكن االدعاء بأن 
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تسجيل السهم يعني أن التاجر يشتريه بأعلى سعر ممكن وهو ما يحمل في 
 طياته تعظيم القيمة السوقية للسهم وتعظيم ثروة المالك بالتبعية. 
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 :أسالة الفصل الثالث
جلة. أشرح ألفرق  .1

آ
سوأق أال

 
سوأق ألحاضرة وأال

 
 بين أال

 قارن بين ألسوق ألرسمية وألسوق غير ألرسمية. .2
 أشرح مهام بنك أالستثمار. .3
 أشرح ألفرق بين ألطرح ألعام وألطرح ألخاص. .4
ورأق ألمالية. .5

 
ولي وألطرح ألثانوي لال

 
 أشرح ألطرح أال

تيعلل ما ي .6
 
 :ا

a.  ورأق ألمالية على ألشركات ألرأغبة
 
أإلدرأج في تشترط سوق دمشق لال

ال
 
 مساهم. ةثالثمائ عن ألشركة في ألمساهمين عدد يقل في ألسوق ألنظامية أ

b. ورأق ألمالية  تشترط
 
أإلدرأج في على ألشركات ألرأغبة سوق دمشق لال

خر سنتين.
آ
رباحًا صافية في أ

 
ن تحقق أ

 
 في ألسوق ألنظامية أ

c.  ورأق ألمالية
 
ذأته إعالنًا مجانيًا عن  في حد يعّد ألتسجيل في سوق أال

ة
 
 .ألمنشا
d.  ورأق ألمالية ألتسجيل

 
عن ألمركز  يعطي أنطباعًا إيجابياً في سوق أال

ة
 
 .ألمالي للمنشا

e. سهم تسجيل
 
ورأق ألمالية  أال

 
يشجع ألمستثمرين على في سوق أال

 ألتعامل فيها.
تي: .7

 
 عما يا

 
و خطا

 
جب بصح أ

 
 أ

a. جل. تتعامل
 
دوأت ألمالية قصيرة أال

 
س ألمال باال

 
 سوق رأ

b. .جل
 
دوأت ألمالية طويلة أال

 
 تتعامل سوق ألنقد باال

c.  جلة ثم تنفيذها في ميعاد الحق
آ
سوق أال

 
يتم عقد ألصفقات في أال

 .في ألمستقبل
d. .ولى

 
ورأق ألمالية للمرة أال

 
ولية بيع أال

 
 يتم في ألسوق أال

e.  ورأق ألمال
 
 ية للقطاع ألعام.ُيقصد بالطرح ألعام: بيع أال

f. .ورأق مالية إضافية
 
 ُيقصد بالطرح ألثانوي إصدأر ألشركة ال
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 قواعد التعامل في البورصة وإجراءاتهالفصل الرابع: 

األوراق المالية و نربط اآلن بين سوق األوراق المالية المنظمة  :مقدمه
المتداولة فيها من خالل تناول القواعد واإلجراءات التي تحكم التعامل في تلك 

 .وتنظم العالقة بين األطراف المتعاملة فيها ،األسواق

: أوامر العمالء هي عبارة عن أوامر للبيع أو أوامر للشراء، قبل األوامر( 1، 4)
ينتظر األوامر أو قيام السمسار بتنفيذ عمليات بيع أو شراء األسهم ينبغي أن 

 تعليمات محددة من العميل وهذه األوامر تقسم إلى:

: وهي األوامر التي يكون فيها السعر األوامر المحددة لسعر التنفيذ( 1، 1، 4)
هذا األمر هناك إلى الذي يحدده العميل هو الفيصل في عملية البيع، وبالنسبة 

 :بديالن
البيع بأفضل سعر في يطلب العميل من السمسار  إذ :أوامر السوق  .1

 السوق وقت استالم أمر البيع.
 اً محدد اً وفيها يشترط العميل سعر  :األوامر المحددة .2

 إلتمام الصفقة.
 : يمكن القولبالمقارنة بين هذين البديلين 

 األوامر المحددة لسعر التنفيذ أوامر السوق 
ن الصفقة إتحديد السعر ف إلى عدمنظرا 

 معدودة.عادة ما تنفذ في دقائق 
 السرعة وضمان التنفيذ. 

على عكس  الألوامر المحددة أنه مزيةأهم 
أوامر السوق يعرف المستثمر الحد األعلى 

واألدنى إذا كان  ياً الذي سيدفعه إذا كان مشتر 
 اً بائع
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ال يمكن للمستثمر أن يعرف السعر الذي 
سينفذ به إال عند إخطاره به وعليه قبول 

مسلم  ةعمليالسعر السائد في السوق ك
 بها.

أهم عيوبه هو أن سعر السوق قد ال يصل إلى 
السعر المحدد ومن ثم قد ال تنفذ الصفقة حتى 

 .لو كان الفرق بين السعرين ضئيالً 

تباع قاعدة األمر الوارد أواًل اكذلك في حال  
ينفذ أواًل، قد تؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ األمر 
بالسعر المعلن حتى لو كان سعر السوق 
مساويًا للسعر المحدد وذلك إذا كان ترتيبه 

 متأخرًا. 
 :األوامر المحددة لوقت التنفيذ( 2، 1، 4)

عدم تنفيذها وحسب  وهي األوامر التي يكون الزمن هو الفيصل في تنفيذها أو
 الزمن المحدد للتنفيذ تقسم هذه األوامر إلى:

 ،لما تبقى من ساعات اليوم ةً ظل ساريت لتيا يه :أوامر محدده بيوم .1
 على توقعات مسبقة بأن ذلك اليوم هو أفضل يوم للتعامل في ةً كون مبنيتو 

وما يميز هذا النوع من األوامر أن  روف السوق إضافة إلى  .الورقة المالية
 ةالظروف االقتصادية و روف الصناعة والمنشأة عرضة للتغيير بين لحظ

له في يوم  لمستثمر في يوم ما ال يعود مناسباً  اً وبالتالي ما يكون مناسب ،وأخرى 
 آخر.

حتى نهاية  هي التي تظل ساريةً  :األوامر المحددة بأسبوع أو شهر .2
األسبوع فإذا جاء األمر يوم االثنين ينتهي العمل به يوم الجمعة أو يوم الخميس 

 15المحدد بشهر فإذا جاء يوم  إلى األمرأما بالنسبة  ،في البورصات العربية
 منه. 31من آذار ينتهي العمل به يوم 
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هو الذي يظل ساري المفعول حتى تنفيذه وال تحدده  :األمر المفتوح .3
 .زمنية مدةد األمر المفتوح كل يدجوفي بعض البورصات ينبغي ت، زمنية مده
 : األوامر التي تجمع بين السعر ووقت التنفيذ( 3، 1، 4)

 اً معين اً يحدد العميل سعر  إذا :معينة مدةاألوامر المحددة للسعر  الل  .1
زمنية معينة وبذلك تجمع بين مزايا األمر  مدةويشترط إتمام الصفقة خالل 

 المحدد للسعر واألمر المحدد بوقت التنفيذ.
 اً معين اً وهنا يحدد العميل سعر  :األمر المفتوح في حدود سعر معين .2
معينة للتنفيذ وبالتالي عندما يصل سعر السوق إلى المستوى  مدةوال يحدد  ،لألمر

ويلجأ المستثمر إلى هذا النوع من  الذي حدده المستثمر ينفذ السمسار الصفقة
بتنفيذ األمر  ، يكون كفيالً أن إعطاء وقت كافٍ في األوامر عندما تكون لدية ثقة 

 بالشروط التي يريدها.
سيتم تناول المصطلحات الخاصة  :قواعد التداول في سوق دمشق( 2، 4)

 بالتداول كما هو معمول بها في سوق دمشق لألوراق المالية:

 .سوق دمشق لألوراق المالية خالل من المالية األوراق وشراء بيع: التداول

سوق دمشق لألوراق  في به المعمول لكترونياإل التداول : نظامالتداول نظام
 .المالية

 تداول فيها يجري  والتي السوق  في المعتمدة الرسمية العمل : أيامالتداول أيام
 .المالية األوراق

 الوسيط أعمال لممارسة الهيئة قبل من له المرخَّص االعتباري  : الشخصالوسيط
 .السورية العربية بالجنسية يتمتع لحسابه والذي والوسيط المالي
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 الهيئة تعتمده الذي الوسيط لدى العامل الطبيعي الشخص د:المعتم الوسيط
 .للوسيط بها األعمال المرخص لممارسة وفنياً  إدارياً 

 مالية ورقة التداول من قبل الوسيط لشراء نظام إلى المرسل األمر: الشراء أمر
 .الخاص لحسابه أو عميله لحساب معينة

 مالية ورقة لبيع التداول من قبل الوسيط نظام إلى المرسل األمر :البيع مرأ
 .الخاص لحسابه أو عميله لحساب معينة

 .محددة مالية ورقة على شراء وأمر بيع أمر التقاء عملية: الصفقة

 للتداول والدنيا العليا الحدود أساسه على تحدد الذي : السعرالمرجعي السعر
 .المالية الورقة على

 .التداول جلسة في عليه التنفيذ تم سعر أول: االفتتاح سعر

 لكل المتداولة األسهم عدد على مقسوماً  التداول قيم مجموعسعر اإلغالق: 
 .التداول جلسة خالل مالية ورقة

 :في سوق دمشقاألوامر ( 1، 2، 4)

 :األمر طبيعة حيث من
 ورقة من محددةكمية  علبي التداول نظام إلى المرسل األمرأمر البيع:  .1

 على الصفقات بتنفيذ الوسيط يلتزم إذ ،معينة محدد وبشروط بسعر معينة مالية
 .منه أفضل أو بسعر المحدد بالسعر إما المرسل األمر

 ورقة من محددة كمية لشراء التداول نظام إلى المرسل األمر أمر الشراء: .2
 الوسيط يلتزم إذ معينة، وبشروط السوق  بسعر أود محد بسعر معينة مالية
 .منه أفضل بسعر المحدد أو بالسعر إما األمر المرسل على الصفقات بتنفيذ
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 أمر يتضمن الذي التداول نظام إلى المرسل األمر وهو األمر المتقابل: .3
 لعميليننفسها  المالية الورقة على سهنف الوسيط قبل من مرسلين بيع وأمر شراء

 وياً مسا الشراء أمر سعر وكمية يكون  بحيث محددين، وسعر وبكمية مختلفين
 .البيع أمر وكمية لسعر
 :السعر حيث من
محدد،  سعر على التداول نظام إلى المرسل األمر هوأمر محدد بسعر:  .1

 .البيع حالة في عنه يقل الو  الشراء حالة في عنه يزيد ال لينفذ بسعر
 سلسلة على لينفذ التداول نظام إلى المرسل األمر هو أمر بسعر السوق: .2

 .المقابل الطرف على الموجودة األسعار
 :النظام على األمر سريان مدة حيث من
 .تنفيذه عدم حال في التداول يوم نهاية في حذفه ويتم :فقط فعال ليوم أمر .1
 يوم 30 لمدة التداول نظام على مرسالً  األمر هذا يبقى األمر المفتوح: .2
 تنفيذه يتم أن فإما األمر، على تم تعديل آخر تاريخ أو األمر إدخال تاريخ مناً 

 .بإدخاله قام الذي قبل الشخص من حذفه يتم أو معاكس أمر مع
 لحين التداول نظام إلى إرساله لحظة من صالح أمر فعال ليوم محدد: .3

 األمر بحذف التداول نظام ويقوم المدخل، التاريخ وفق مدته انقضاء أو تنفيذه
 .المحدد التاريخ حتى أو كلياً  جزئياً  تنفيذه عدم حال في تلقائياً  إليه المرسل

4. KillFill and :  كمية أكبر لتنفيذ التداول نظام إلى المرسل األمر هو 
 الكمية وإلغاء أفضل منه، أسعار على أو األمر في المحدد السعر على منه

 .وجودها فوراً  حال المتبقية في
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 من حيث الكمية:
: يسمح هذا النوع من األوامر AON - All Or None)) ءال شيكل أو  .1

إما من خالل صفقة واحدة، أو  وذلكأو ال ينفذ منها شيء،  بتنفيذ الكمية كاملةً 
يقوم بتنفيذ هذه الصفقات وفق أولوية األوامر  إذمن خالل عدة صفقات 

المعاكسة المرسلة إلى نظام التداول وصواًل إلى السعر المحدد في األمر 
 المرسل.

يحتوي هذا النوع من األوامر على  (:Ice berg ordersاألمر المخفي ) .2
كمية  اهرة وكمية مخفية، وال يسمح هذا النوع من األوامر بإضافة شرط من 

. وتحدد القيمة الدنيا إلجمالي األمر المرسل على هذا Fill and Kill النوع
 أالن ألف ليرة سورية، على يسبعمئة وخمس /750،000النوع من األوامر به /

ن ألف ليرة ين وخمسيمئت /250،000تقل قيمة الكمية الظاهرة في األمر عن /
 سورية.

 :M - Minimum Quantity Orders)األمر المحدد بحد أدنى ) .3
يقوم هذا النوع من األوامر بتنفيذ الصفقات مع أمر معاكس يحتوي على كمية 
مساوية للكمية المحددة كحد أدنى في هذا األمر أو مع أمر معاكس يحتوي 

تقل قيمة األمر المرسل على هذا النوع من  أالعلى كمية أكبر منها، ويجب 
 ن ألف ليرة سورية.ين وخمسيمئت /250،000األوامر عن /

 :العالقة بين المستثمر والوسيط( 3، 4)
يمكن شرح العالقة بين المستثمر والوسيط من خالل واجبات كل منهما تجاه 

 :اآلتي كما هو موضح في الجدولاآلخر 
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 العالقة بين المستثمر والعميل 5الجدول رقم 
 واجبات الوسيط واجبات المستثمر )العميل( 

يحدد المستثمر نوع األمر  نوع األمر
 بيعًا أو شراءً 

يتوجب على الوسيط االلتزام بنوع األمر المحدد 
 من قبل المستثمر.

نوع الورقة 
 المالية

يقوم المستثمر بتحديد نوع 
في الورقة المالية التي يرغب 

 أو شرائها.بيعها 

يجب على الوسيط االلتزام بنوع الورقة المالية 
 قبل المستثمر.المحدد من 

يحدد المستثمر عدد األوراق  الكمية
بيعها في المالية التي يرغب 

 أو شرائها.

يجب على الوسيط االلتزام بالكمية المحددة من 
قبل المستثمر بعد التأكد من رصيده النقدي 
 لديه وتحديد إذا كان كافيًا في حالة الشراء. 

يمكن للمستثمر أن يحدد  السعر
الشراء بشكل سعر البيع أو 

دقيق، كما يمكنه تفويض 
الوسيط إلدخال األمر بسعر 

 السوق.

يلتزم الوسيط بتنفيذ الصفقات إما بالسعر 
المحدد من قبل المستثمر أو بسعر أفضل منه 
لصالح المستثمر، أما في حال كان األمر 
بسعر السوق يكون السوق هو الفيصل في هذه 

 الحالة.
 العتماد على األدبيات ذات الصلة.المصدر: من إعداد المؤلف با

  :آلية التداول( 4، 4)

 إلى في بورصة دمشق التداول جلسة تقسم :( أقسام جلسة التداول1، 4، 4)
 :اآلتية المراحل

 أوامر بإدخال المرحلة هذه خالل التداول نظام يسمح :االفتتاح قبل ما مرحلة
 األوامر ترتيب صفقة، ويتم أي تنفيذ دون  من  التداول نظام إلى والشراء البيع

التداول  قواعد نظام ألحكام وفقاً  المحددة األولوية بحسب المرحلة هذه في المرسلة
 المالية لألوراق االفتتاح سعر بحساب التداول نظام ويقوم السوق، عن الصادر
 .حدة مدرجة على شركة بكل الخاصة
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 كحد تستمر عشوائية زمنية مدة خالل االفتتاح مرحلة تأتي :الفتتاحمرحلة 
تنفيذ الصفقات وفق األوامر  االفتتاح مرحلة في ويتم دقائق، 5 لمدة أقصى

 المرسلة في المرحلة السابقة على سعر االفتتاح.

 مرحلة انتهاء فور المستمر التداول مرحلة تبدأ :المستمر التداول مرحلة
 هذه االفتتاح وتسمح مرحلة في المنفذة غير األوامر فيها تظهر إذ االفتتاح،
 كما كليًا، أو جزئياً  تنفيذها قبل وتعديلها والشراء البيع أوامر بإدخال مرحلة
وقواعد  ألحكام وفقاً  أوامرها شروط تطابق فور للصفقات بالتنفيذ الفوري  وتسمح

سعر ال احتساب المستمر التداول مرحلةخالل التداول في بورصة دمشق، يتم 
 :أتيي لما وفقاً الوسطي والسعر المرجعي 

 على ومقسومة بأسعارها مضروبة لحينه المنفذة الكميات يمثل الوسطي: السعر 
 .المنفذة الكميات مجموع

 .السابق اليوم في المالية الورقة إغالق سعر يمثل والذي :المرجعي السعر

 15 لمدة وتستمر المستمر، التداول مرحلة وتلي :اليخمة الصفقات مرحلة
 ماليين ليرة سورية. ةوالتي تتجاوز قيمتها عشر  الضخمة الصفقات فيها وتتم دقيقة
 :اإلغالق مرحلة

 وطباعة االستفسارات وإجراء والمعلومات البيانات استعراض خاللها يتم -أ
 أوامر أية إلغاء أو تعديل أو إدخال الوسيط ال يستطيع وهنا الالزمة، التقارير

 سعر اإلغالق. احتساب ويتم آلي، أو جزئي بشكل نفذت أو تنفذ لم
 يعتمد ،الجلسة خالل المالية الورقة على صفقة أي تتم لم حال في -ب
 .تداول يوم آلخر المتوسط المرجعي والسعر والسعر اإلغالق سعر
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الحد األدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو عشرة ماليين ليرة  :اليخمة الصفقات
 اليومي الوسطي السعر حساب من الضخمة الصفقات أسعار تستثنىو  سورية.
 تعليمات في الواردة وفقًا للتعليمات السوق  قبل من يحسب والذي المالية للورقة
 .التداول

يتم ترتيب األوامر الواردة إلى نظام التداول  :األوامر ترتيب( 2، 4، 4)
 اإللكتروني في بورصة دمشق وفقًا لآللية اآلتية:

 .السوق  سعر على المدخلة لألوامر األولوية تكون  .1
 يأتي لما وفقاك  بالتدريج ترتيبها سيتم معين بسعر المحددة األوامر .2

 .األدنى السعر إلى األعلى السعر من الشراء أوامر  .أ
 .األعلى السعر إلى األدنى السعر من البيع أوامر  .ب

 .الزمن ألولوية وفقاً  ترتيبها تمي األوامر بعض أسعار تساوت حال في .3

 نوع على خاص شرط إضافة أو األمر سعر كتغيير األمر تعديل حال في
 له أمر تعديل حال في أو كميته الظاهرة زيادة أو حذفه أو تعديله أو األمر
 األمر سيمهر التداول نظام فإن السوق، بسعر أمر إلى وتحويله محدد سعر

 ترتيب معايير تطبيق ذلك بعد ليتم األمر، ذلك تعديل بوقت جديد بطابع زمني
 .السابقة األوامر

 :القيود على التداول( 3، 4، 4)

 يوم في شراؤها، تم التي المالية الورقة ببيع يقوم أن للوسيط ال يجوز .1
 .نفسه التداول
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 في معينة نسبة المنفذة، الصفقة في المالية الورقة قيمة تتجاوز أال يجب .2
 للقوانين وفقاً  السوق  عن بقرار يصدر النسبة هذه وتحدد االنخفاض، أو االرتفاع
 .النافذة والتعليمات واألنظمة

 خالل من إال السوق  في المدرجة للشركات المالية األوراق تداول ال يجوز .3
 ويستثنى من ذلك: .الصادرة التعليمات وحسب التداول نظام
 اإلرثية تحويالتال. 
 المالية األوراق في الوصية. 
 القطعية الدرجة المكتسبة المحاكم لقرار تنفيذاً  التحويالت. 
 أو الخيرية أو الدينية الجهات لصالح المالية األوراق في الهبة 

 .الرسمية الجهات لدى المسجلة االجتماعية
 الثانية الدرجة حتى والفروع األصول نما بي تتم التي العائلية التحويالت 

 .األزواج بين وما
 النافذة القوانين في عليها منصوص أخرى  تحويالت أية. 
 السوق  في األعضاء الوسطاء قبل من حصراً  التداول عمليات تتم .4

ن  قيود بموجب  .السوق  سجالت في تدوَّ
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 :عن األوامر في سوق دمشق ( أمثلة5، 4)

 عن سعر السوق: 1مثال 

 بفرض قام العمالء بإرسال األوامر اآلتية إلى الوسطاء المتعاملين معهم:

 

رّتب األوامر السابقة في الجدول المناسب وفقًا آللية ترتيب األوامر في بورصة 
 دمشق:

سهم، أين سيكون موضعه  100بفرض إدخال أمر بيع بسعر السوق وبكمية 
 في الجدول:

هذا األمر سيتم تنفيذه فورًا من األمر األول المقابل على طرف الشراء وبسعر 
 :أتي، ويصبح بعدها شكل الجدول كما يليرة سورية 98

 الكمية السعر نوع األمر الساعة رقم األمر
 300 97 شراء 10 1
 200 98 شراء 10:11 2
 1000 100 بيع 10:13 3

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
200 98 100 1000 
300 97   

 بيع  شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
200 98 Marketing 100 
300 97 100 1000 
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 :Fill and Killعن األمر  2مثال 

 بفرض قام العمالء بإرسال األوامر اآلتية إلى الوسطاء:

األوامر في بورصة بترتيب األوامر اآلتية في الجدول المناسب وفقًا آللية ترتيب 
 :نحصل على الجدول اآلتي دمشق

سهم، أين  500وبكمية  99بسعر   Fill and Killبفرض إدخال أمر بيع 
 سيكون موضعه في الجدول:

 

 بيع  شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
100 98 100 1000 
300 97   

 الكمية السعر نوع األمر رقم األمر
 100 99 شراء 1
 200 98 شراء 2
 300 101 بيع 3
 200 100 شراء 4

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
200 100 101 300 
100 99   
200 98   
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سيتم تنفيذ األمر مع أول أمرين مقابلين على طرف الشراء بحيث يتم تنفيذه على 
كونه الوسطي بين السعرين( ليرة أواًل، ومن ثم  99.5سهم على سعر ) 200
 ليرة ثانيًا. 99سهم على سعر  100على 

سهم( فإن نظام التداول  200)لكمية المتبقية من األمر إلى اأما بالنسبة 
اإللكتروني سيقوم بإلغائها مباشرة، كون األمر المتبقي على طرف الشراء ال 

 يتطابق مع السعر المطلوب )وليس أفضل منه(.

 :أتيويصبح الجدول كما ي

 (:Ice berg orders)عن األمر المخفي  3مثال 

يحتوي هذا النوع من األوامر على كمية  اهرة وكمية مخفية، وال يسمح هذا 
. وتحدد القيمة الدنيا Fill and Kill النوع من األوامر بإضافة شرط من النوع

سبعمئة  /750،000إلجمالي األمر المرسل على هذا النوع من األوامر به /
اهرة في األمر عن تقل قيمة الكمية الظ أالن ألف ليرة سورية، على يوخمس

 ن ألف ليرة سورية.ين وخمسيمئت /250،000/
 بفرض قام العمالء بإرسال األوامر اآلتية إلى الوسطاء:

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
200 100 99  500(FAK)  
100 99 101 300 
200 98   

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
200 98 101 300 
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آللية ترتيب األوامر في بورصة بترتيب األوامر اآلتية في الجدول المناسب وفقًا 
 دمشق:

سهم،  10000وبكمية  100بسعر  Ice berg ordersبفرض إدخال أمر بيع 
 أين سيكون موضعه في الجدول: 250000والقيمة الظاهرة 

سيتم تنفيذ األمر مع أول أمر مقابل على طرف الشراء بحيث يتم تنفيذه على 
 ليرة أواًل. 100سعر سهم على  2500

 يصبح شكل الجدول:

 

 الكمية السعر نوع األمر رقم األمر
 1000 99 شراء 1
 2000 98 شراء 2
 3000 101 بيع 3
 3000 100 شراء 4

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
3000 100 101 3000 
1000 99   
2000 98   

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
3000 100 100  2500(IBO)  
1000 99 101 3000 
2000 98   
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ولكن ستظهر كمية أخرى )وبشكل مباشر حال تنفيذ الصفقة على الجزء األول 
 من األمر المخفي( ليصبح شكل الجدول:

 الجدول: ليصبح شكل 100سهم بسعر  50وهذه سيتم تنفيذ جزء منها على كمية 

 

 

 

 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
500 100 101 3000 
1000 99   
2000 98   

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
500 100 100  2500(IBO)  
1000 99 101 3000 
2000 98   

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
1000 99 100  2000(IBO)  
2000 98 101 3000 
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األوامر المرسلة على نظام التداول اإللكتروني في  اآلتييبين الجدول  :4مثال 
 بورصة دمشق في جلسة ما قبل االفتتاح:

 

 المطلوب:

رّتب األوامر السابقة في جدوٍل مناسب وفقاً آللية ترتيب األوامر في بورصة  .1
 دمشق.

 بعد إتمام الصفقات الممكنة. 1د رسم الجدول المطلوب في البند رقم عا أ  .2
إدخال أمر بيع بسعر السوق بعدها وخالل جلسة التداول المستمر تم  .3

 سهم، ارسم الجدول المناسب عند إدخال األمر وبعد معالجته. 1000وبكمية 
 Fill andبعدها )في جلسة التداول المستمر( تم إدخال أمر بيع من نوع  .4

Kill   ارسم الجدول المناسب عند إدخال األمر وبعد 99وبسعر 6000بكمية ،
 معالجته.

 Ice Bergتم إدخال أمر شراء من نوع  3بعد تنفيذ األمر في البند رقم  .5
Orders  ارسم الجدول المناسب عند إدخال 10000وبكمية  100بسعر ،

 األمر وبعد معالجته.
 الحل:

 الكمية السعر نوع األمر رقم األمر
 1000 95 شراء 1
 2000 99 شراء 2
 3000 105 بيع 3
 3000 100 شراء 4
 5000 100 بيع 5
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1. .... 

 100على سعر  3000نالحظ من الجدول أنه يمكن إتمام صفقة بكمية  .2
من خالل مقابلة األمر األول على طرف البيع مع األمر األول على طرف 

 يأتي:شكل الجدول السابق كما الشراء، ويصبح 

 

3.  

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
3000 100 100 5000 
2000 99 105 3000 
1000 95   

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
2000 99 100 2000 
1000 95 105 3000 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
2000 99 Marketing 1000 
1000 95 100 2000 
  105 3000 
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وعلى كامل  99نالحظ من الجدول السابق أنه يمكن تنفيذ أمر السوق بسعر 
الشراء، ويصبح شكل  الكمية من خالل مقابلته مع األمر األول على طرف

 :أتيالجدول كما ي

 :أتييصبح الجدول السابق كما ي  Fill and Killبعد إدخال أمر البيع .4

سيتم تنفيذ األمر مع أول أمر مقابل على طرف الشراء بحيث يتم تنفيذه على 
لكمية المتبقية من األمر إلى اليرة أواًل، أما بالنسبة  99سهم على سعر 1000

سهم( فإن نظام التداول اإللكتروني سيقوم بإلغائها مباشرة، كون األمر  5000)
أفضل منه(،  لمطلوب )وليسالمتبقي على طرف الشراء ال يتطابق مع السعر ا

 :أتيويصبح الجدول كما ي

 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
1000 99 100 2000 
1000 95 105 3000 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
1000 99 99 6000(FAK) 
1000 95 100 2000 
  105 3000 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
1000 95 100 2000 
  105 3000 
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يصبح الجدول كما   Ice Berg Orderبعد إدخال أمر الشراء من نوع .5
 :يأتي

سيتم تنفيذ األمر مع أول أمر مقابل على طرف البيع بحيث يتم تنفيذه على 
 ليرة أواًل. 100سعر سهم على  200

 يصبح شكل الجدول:

 

 
 
 
 
 
 
 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
2500(IBO) 100 100 2000 

1000 95 105 3000 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية

500 (IBO) 100 105 3000 
1000 95   
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 تمرين محلول:
وأمر ألمرسلة على 

 
نظام ألتدأول أإللك تروني في بورصة يبين ألجدول ألتالي أال

 دمشق في جلسة ما قبل أالفتتاح:

 ألمطلوب:
وأمر في  .1

 
لية ترتيب أال

آ
وأمر ألسابقة في جدوٍل مناسب وفقًا ال

 
بورصة رّتب أال
 دمشق.

 بعد إتمام ألصفقات ألممكنة. 1أعد رسم ألجدول ألمطلوب في ألبند رقم  .2
مر بيع بسعر ألسوق  .3

 
بعدها وخالل جلسة ألتدأول ألمستمر تم إدخال أ

مر وبعد  2500وبكمية 
 
سهم، أرسم ألجدول ألمناسب عند إدخال أال

 معالجته.
مر بيع من .4

 
 Fill andنوع  بعدها )في جلسة ألتدأول ألمستمر( تم إدخال أ

Kill   مر 97وبسعر  4000بكمية
 
، أرسم ألجدول ألمناسب عند إدخال أال

 وبعد معالجته.
مر شرأء من نوع  .5

 
وبكمية  100بسعر  Ice Berg Ordersتّم إدخال أ

مر وبعد معالجته، علمًا 10000
 
، أرسم ألجدول ألمناسب عند إدخال أال

ن قيمة ألكمية ألظاهرة تعادل 
 
 .250000أ

 

 

 

مر
أ
مر رقم أل

أ
 ألكمية ألسعر نوع أل

 1000 97 شرأء 1
 2000 99 شرأء 2
 2000 105 بيع 3
 3000 100 شرأء 4
 5000 100 بيع 5
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 : ألحل

 

نه يمكن إتمام صفقة بكمية 
 
من خالل  100على سعر  3000نالحظ من ألجدول أ

ول على طرف ألشرأء،  ويصبح شكل 
 
مر أال

 
ول على طرف ألبيع مع أال

 
مر أال

 
مقابلة أال

 ألجدول ألسابق كما يلي:

 
 

 

 

 

 بيع شرأء
 ألكمية ألسعر ألسعر ألكمية
3000 100 100 5000 
2000 99 105 2000 
1000 97   

 بيع شرأء
 ألكمية ألسعر ألسعر ألكمية
2000 99 100 2000 
1000 97 105 2000 

 بيع شرأء
 ألكمية ألسعر ألسعر ألكمية
2000 99 Marketing 2500 
1000 97 100 2000 
  105 2000 
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مر ألسوق بسعر 
 
نه يمكن تنفيذ أ

 
وعلى كامل ألكمية  99نالحظ من ألجدول ألسابق أ

ول على طرف ألشرأء، ويصبح شكل ألجدول كما يلي: 
 
مر أال

 
 من خالل مقابلته مع أال

 

 

مر ألبيع 
 
 يصبح ألجدول ألسابق كما يلي:  Fill and Killبعد إدخال أ

 

مر مقابل على طرف ألشرأء بحيث يتم تنفيذه على 
 
ول أ

 
مر مع أ

 
 500سيتم تنفيذ أال
مر ) 97سهم على سعر 

 
ما بالنسبة للكمية ألمتبقية من أال

 
واًل، أ

 
فإن سهم(  3500أ

مر ألمتبقي على طرف 
 
نظام ألتدأول أإللك تروني سيقوم بإلغائها مباشرة، كون أال

فضل منه(،  ويصبح ألجدول كما 
 
ألشرأء ال يتطابق مع ألسعر ألمطلوب )وليس أ

 يلي:

 بيع شرأء
 ألكمية ألسعر ألسعر ألكمية
500 97 100 2000 
  105 2000 

 بيع شرأء
 ألكمية ألسعر ألسعر ألكمية
500 97 97 4000(FAK) 
  100 2000 
  105 2000 

 بيع شرأء
 ألكمية ألسعر ألسعر ألكمية
  100 2000 
  105 2000 
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مر ألشرأء من نوع 
 
 يصبح ألجدول كما يلي:  Ice Berg Orderبعد إدخال أ

 

مر مقابل على طرف ألبيع بحيث يتم تنفيذه على 
 
ول أ

 
مر مع أ

 
 2000سيتم تنفيذ أال
واًل. 100سهم على سعر 

 
 ليرة أ

 يصبح شكل ألجدول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيع شرأء
 ألكمية ألسعر ألسعر ألكمية

2500(IBO) 100 100 2000 
  105 2000 

 بيع شرأء
 ألكمية ألسعر ألسعر ألكمية

500 (IBO) 100 105 2000 
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 :أسالة الفصل الرابع
لة: 

 
تيألجدول يبين مسا

آ
وأمر ألمرسلة على نظام ألتدأول أإللك تروني في بورصة  أال

 
أال

 دمشق في جلسة ما قبل أالفتتاح:

 المطلوب:
وأمر في بورصة  .1

 
لية ترتيب أال

آ
وأمر ألسابقة في جدوٍل مناسب وفقًا ال

 
رّتب أال

 دمشق.
2.  

 
 بعد إتمام ألصفقات ألممكنة. 1د رسم ألجدول ألمطلوب في ألبند رقم ع  أ

مر بيع بسعر ألسوق وبكمية  .3
 
بعدها وخالل جلسة ألتدأول ألمستمر تم إدخال أ

مر وبعد معالجته. 2500
 
 سهم، أرسم ألجدول ألمناسب عند إدخال أال

مر بيع من نوع  .4
 
  Fill and Killبعدها )في جلسة ألتدأول ألمستمر( تم إدخال أ

مر وبعد معالجته. 95وبسعر  4000 بكمية
 
 ، أرسم ألجدول ألمناسب عند إدخال أال

مر شرأء من نوع  تّم  .5
 
، 10000 وبكمية 100بسعر  Ice Berg Ordersإدخال أ

مر وبعد معالجته.
 
 أرسم ألجدول ألمناسب عند إدخال أال

 
 
 
 

 الكمية السعر نوع األمر رقم األمر
 1000 95 شراء 1
 2000 99 شراء 2
 3000 105 بيع 3
 4000 100 شراء 4
 5000 100 بيع 5
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 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
2000 99 Marketing 2300 
1000 95 99 2000 

 

لدينا الجدول المجاور يبين مجموعة من األوامر مرسلة على نظام 

الممكنة التداول اإللكتروني في بورصة دمشق، وبعد تنفيذ الصفقات 

 يكون لدينا:

 

A 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
2000 99 Marketing 300 
1000 95 99 2000 

 

B 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
700 95 99 2000 

 

 

C 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
  Marketing 1300 

 

D 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية

    

 

 

 

 

 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
500 95 95 4000(FAK) 
  95 2000 

لدينا الجدول المجاور يبين مجموعة من األوامر مرسلة على نظام 

التداول اإللكتروني في بورصة دمشق، وبعد تنفيذ الصفقات الممكنة 

 يكون لدينا:

 

 

 

A 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
  95 2000 

 

B 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
  95 3500(FAK) 
  95 2000 

 

C 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
  95 4000(FAK) 
  95 1500 

 

D 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
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 أجب بصح أو خطأ عم يأتي:
 ُينفذ أمر السوق خالل دقائق معدودة. .1
 يحدد العميل سعرًا معينًا في أمر السوق. .2
 دمشق وفقًا ألولوية الزمن.ُترتب األوامر في بورصة  .3
 ٌترتب أوامر البيع من السعر األعلى إلى السعر األدنى. .4
 أكبر لتنفيذ التداول نظام إلى المرسل األمر هو Fill and Killاألمر  .5

 أفضل منه، أسعار على أو األمر في المحدد السعر على منه كمية
 .وجودها فوراً  حال المتبقية في الكمية وإلغاء

 
 
 

 

 

 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
2500(IBO) 102 102 1500 

  105 3000 

لدينا الجدول المجاور يبين مجموعة من األوامر مرسلة على نظام 

التداول اإللكتروني في بورصة دمشق، وبعد تنفيذ الصفقات الممكنة 

 يكون لدينا:

A 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
3500(IBO) 102 105 3000 

 

B 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
  105 2000 

 

C 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية
1000(IBO) 102 105 3000 

 

D 

 بيع شراء
 الكمية السعر السعر الكمية

500(IBO) 102   
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 سوق األوراق الماليةمؤشر الفصل الخامس: 

األصول بطريقة من هو طريقة لتتبع أداء مجموعة المؤشر  :مقدمه
المالية  من األوراق عينةعادًة أداء  مؤشرات أسواق األوراق الماليةموحدة. تقيس 

 المتداولة في سوق معين بحيث تمثل هذه العينة كامل السوق. 

: أداة لقياس التحرك العام بأنهالمؤشر مكن أن ُيعرف ي: تعريف المؤشر( 1، 5)
في سوق األوراق المالية )الذي ينتج عن التغير في أسعار األوراق المالية الفردية( 

 من مجموعة تتكون هذه المتوسطات إذ ،بالمقارنة بمتوسطات أو أرقام قياسية
االقتصادية التي تنتمي لقطاعات لُيفترض أنها ممثلة معينة من األوراق المالية 

 يشكل المتوسط أو المنحنى السعري للمؤشر.هذا و إليها هذه األوراق 

وبكالم آخر، ُتعبر مؤشرات السوق عن اتجاهات متوسط أسعار األسهم المتداولة 
معين، وهذه المؤشرات تتغير طوال اليوم طالما أن هناك في البورصة في وقت 

 عمليات تداول لألسهم في البورصة إلى أن ينتهي يوم العمل.

تايمز"  فايننشالويوجد عدة مؤشرات معروفة في األسواق المالية العالمية، منها "
 ندآ دستاندر مؤشر "داو جونز" في بورصة نيويورك، ومؤشر "و في بورصة لندن، 

ي بورصة نيويورك أيضًا، ومؤشر نيكاي في اليابان، ومؤشر كاك في بور" ف
 فرنسا، ومؤشر داكس في ألمانيا.

هذا  وفي ،يقيس المؤشر مستوى األسعار في السوق : ( أنواع المؤشرات2، 5)
 : عدة أنواع من المؤشراتاإلطار يوجد 

مثل مؤشر دو جونز لمتوسط ؛ مؤشرات تقيس حالة السوق بشكل عام .1
 الصناعة.
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قطاع معين أو إلى بالنسبة  تقيس حالة السوق قطاعية مؤشرات  .2
 الصناعي.مثل مؤشر دو جونز  ؛صناعة معينة

سهم لتكنولوجيا معينة مثل مؤشر ناسداك األسوق مؤشرات تقيس حالة  .3
 (.مايكروسوفت، انتل، ...) الذي يعكس حالة سوق شركات التكنولوجيا المتقدمة

وهي مؤشرات مركبة  ،عينإلقليم مسهم األمؤشرات تقيس حالة سوق  .4
ترتبط بنموذج تكامل اقتصادي معين، مثل مؤشر صندوق النقد  القتصادات

يشمل مؤشر الصندوق المركب، مؤشرات األسواق المالية في أربعة . و العربي
السعودية، و تونس، و البحرين، و عشر سوقًا، وهي األسواق في كل من األردن، 

دبي، و  بي،  أبوو المغرب، و مصر، و لبنان، و الكويت، و ُعمان، و ، ةسوريو 
 ن.فلسطيو  قطر،و 

هو طريقة لقياس أداء ، و تلسوق السندايوجد أيضًا مؤشرات  .5
مؤشرات البناء المختلفة  يوجد العديد مناالستثمار وخصائص سوق السندات. 

اته المختلفة )الحكومة، البلدية، المصممة لقياس سوق السندات اإلجمالي وقطاع
ستخدم المستثمرون ومديرو المحافظ مؤشرات السندات وي، إلخ.( الشركات

كمعيار لقياس أداء محافظ السندات المدارة بفعالية، والتي تحاول التفوق على 
المؤشر، ومحافظ السندات المدارة بشكل سلبي، المصممة لتتناسب مع أداء 

أولئك الذين المؤشر. ُتستخدم مؤشرات السندات أيًضا في تحديد تعويضات 
 .يديرون محافظ السندات على أساس رسوم األداء

ُيبنى المؤشر على عينة من أسهم المنشآت التي تتداول في أسواق رأس المال 
. وعادة ما تختار العينة بطريقة تمّكن كلتيهماالمنظمة أو غير المنظمة أو 

 سها. المؤشر من التعبير عن حالة سوق رأس المال التي يستهدف المؤشر قيا
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فمؤشر دو جونز صمم ليعكس حالة سوق رأس المال ككل. أما مؤشر صناعة 
ُصمما ليعكسا مستوى أسعار األسهم في فالنقل ومؤشر صناعة الخدمة العامة 

 هاتين الصناعتين. 

وطالما أن النشاط االقتصادي في الدولة يتمثل في جانب كبير منه بالمنشآت 
تمتع يوفي  ل سوق رأس مال  ،وق رأس المالالتي تتداول أوراقها المالية في س

بقدر من الكفاءة، فإن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق إنما يقيس 
 الحالة االقتصادية العامة للدولة.

ال يوجد تعارض في  :العالقة بين حركة المؤشر والظروف االقتصادية( 3، 5)
وذلك إذا عرفنا  ،االقتصاديةالعالقة بين مؤشرات أسعار األسهم والظروف 

هل هي الظروف السائدة حاليًا أم الظروف  ،المقصود بالظروف االقتصادية
 المتوقعة؟  

ن تحققها المنشأة المصدرة إيعبر سعر السهم في السوق عن األرباح المتوقع 
إال أن تلك األرباح المتوقعة تعتمد على الظروف االقتصادية المستقبلة  ،للورقة

ن المعلومات إأي بعبارة أخرى  ؛الظروف االقتصادية السائدة وليس على
هي معلومات عن األحوال  ،االقتصادية التي تتأثر بها أسعار األوراق المالية

األرباح المستقبلة. أما األحوال االقتصادية  فيالتي ستؤثر  ،االقتصادية المتوقعة
والتي  ،القتصادية السائدةالتي تتأثر بها األرباح الفعلية للمنشآت فهي األحوال ا

سبق أن تأثرت بها أسعار األسهم عندما كانت تلك األحوال في عداد األحداث 
علن عن احتمال حدوثها. فسوق رأس المال يتأثر بالتوقعات المتوقعة أي عندما أُ 

 بينما تتأثر أرباح المنشآت باألحداث وليس بالتوقعات. ،وال ينتظر وقوع األحداث

عندما تكون حركة المؤشر المتوقعة تتجه نحو الصعود  :السوق ( حالة 4، 5)
أما عندما تكون  ،Bull Marketالصعودي حينئذ يطلق على السوق السوق 
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حينئذ يطلق على السوق السوق فحركة المؤشر المتوقعة تتجه نحو الهبوط 
. بل وعادًة ما يوصف المضاربون في السوق على هذا Bear Market النزولي

األساس. فعندما يعتقد المضاربون أن أسعار السوق سوف تأخذ في الصعود 
أما إذا اعتقد بأن األسعار  ،Bullishفانه يوصف بالمضارب على الصعود 

 .  Bearishسوف تأخذ في الهبوط حينئذ يطلق عليه بالمضارب على الهبوط 

 -السوق بأنه صعودي عندما يزيد معدل العائد الذي يحققه  هذا ويطلق على
 Risklessعن العائد على االستثمار الخالي من المخاطر -وفقًا للمؤشر 
Security  تصدرها التي عادًة ما يقصد به معدل العائد على السندات  والذي

معدل  استحقاقها عن سنة واحدة. أما السوق النزولي فيكون  مدةالحكومة وال تزيد 
العائد الذي يحققه وفقًا للمؤشر أقل من معدل العائد على االستثمار الخالي من 

 المخاطر.

 يوضح سبب التسمية: اآلتي 5رقم والشكل 

 تسمية السوق الصعودي والسوق النزولي 5الشكل رقم 
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لفهم المؤشرات وأهميتها بشكل أفضل سيتم تسليط  :( استخدامات المؤشر5، 5)
المالية العديد من  األوراقلمؤشرات سوق  إذالضوء على استخدامات المؤشر، 

التي تتعامل في  األطرافوغيرهم من  األفرادالتي تهم المستثمرين  االستخدامات
 :االستخداماتأسواق رأس المال، وفي مقدمة تلك 

هو المؤشر : السوق أو صناعة معينةطاء فكرة سريعة عن أداء إع .1
المؤشرات  تصميم تمّ  إذ، األصول بطريقة موحدةمن طريقة لتتبع أداء مجموعة 

 في سوق ما أو صناعة معينة. المستثمرين ميوللتعكس 
: تمت اإلشارة إليها في الفصل الثاني من هذا االقتصادالتنبؤ بحالة  .2

 الكتاب.
تقدير مخاطر المحفظة، إذ يمكن استخدام المؤشرات لقياس المخاطر  .3

في نموذج تسعير األصول  . يوجدالمالية األوراقالمنتظمة لسهم أو لمحفظة 
تعلق لألوراق المالية والتي تهما بيتا )مخاطر نظامية  انن رئيسامتغير  الرأسمالية

 كُمدخلم عوائد المؤشر . يتم استخدالألوراق الماليةبالسوق( والعائد المتوقع 
تتم مقارنة العوائد الفعلية لشركات األوراق المالية  إذ ،لكل من هذين المقياسين

 المخاطر.بل بعوائد المؤشر لتقدير العائد المعدّ 
ُتستخدم المؤشرات كمعيار صناديق االستثمار: حكم على أداء مديري ال .4

أداء مدير الصندوق جيدًا عندما يحقق  إذ يعدّ ، مقابل أداء مديري الصناديق
اختيار  يتمّشىولكن هنا يجب أن يزيد عن معدل العائد على المؤشر،  اً عائد

يجب تقييم أداء مدير  :استثمار المدير. على سبيل المثال مجالالمؤشر مع 
رأس المال في مقابل مؤشر يتألف من أسهم الشركات صغيرة يستثمر في أسهم 

من  االستفادةكما يمكن  الكبيرة. الشركات وليس أسهمالشركات الصغيرة 
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المؤشرات في بناء صناديق المؤشرات التي توفر مزايا تخفيض المخاطر نتيجة 
ليتيح لصغار المستثمرين المشاركة  المعامالتللتنويع الواسع وتخفيض تكلفة 

 .المالية األسواقالفعالة في 
 .ت الماليةستخدم المؤشر كأداة مالية وأساس للمشتقايُ  .5
تستخدم  إذفي الوقت المناسب  االستثماري المساعدة على اتخاذ القرار  .6

تتبع اتجاه السوق الذي يبينه  خاللبشكل أساسي في التحليل الفني وذلك من 
 .المؤشر

 .إمكانية المقارنة مع أسواق أخرى  .7

تقوم جميع المؤشرات من حيث كيفية بنائها : كيفية بناء المؤشرات( 6، 5)
إجراءات و  األوزان النسبية لمفردات العينة،و مة العينة، ء: مالاآلتيةعلى األسس 

 حساب قيمة المؤشر.

قصد بالعينة في هذا الصدد مجموعة األوراق يُ  :العينةمة ءمال( 1 ،6، 5)
تكون مالئمة من المالية المستخدمة في حساب المؤشر. وهذه العينة ينبغي أن 

 .لمصدر(وا ،االتساعو  ،ثالثة جوانب )الحجم

كلما كان كبيرًا حجم األوراق التي يتضمنها المؤشر كان معبرًا  الحجم: .1
 عن حالة السوق.

أن تغطي العينة المختارة القطاعات المختلفة في السوق. أي  االتساع: .2
تكون األسهم المتضمنة في المؤشر هي أسهم لكل صناعة أو قطاع من 

دون التحيز إلى منشأة معينة. وإذا من القطاعات المكونة لالقتصاد الوطني 
معينة يجب أن يتضمن أسهمًا للمنشآت المكونة  ةبصناع اً كان المؤشر خاص

 الصناعة.لتلك 
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أي مصدر الحصول على أسعار األسهم التي يقوم عليها  المصدر: .3
يجب أن تكون معلومات مستمدة من السوق األساسي الذي تتداول  ،المؤشر

فيه األوراق المالية فإذا كانت األسهم مسجلة في بورصة نيويورك حينئذ ينبغي 
 ورك. حساب قيمة المؤشر على أساس األسعار المعلنة في بورصة نيوي

 ،وهناك بعض المؤشرات التي تقوم على كافة األسهم المتداولة في تلك السوق 
وتجدر اإلشارة إلى أن المؤشرات المحسوبة على عينة صغيرة قد ال تقل كفاءًة 

عزى كفاءة تُ و  ،عن المؤشرات التي تقوم على كافة األسهم المتداولة في السوق 
 رة إلى سببين رئيسين هما: المؤشرات المحسوبة المبنية على عينات صغي

القيمة السوقية لألسهم التي تتضمنها مثل هذه العينات نسبة عالية  تمثل .أ
 من القيمة السوقية لألسهم التي يتضمنها المجتمع الذي سحبت منه. 

وهذا  ،صعودًا وهبوطاً  هنفسأن أسعار األسهم عادًة ما تسير في االتجاه  .ب
 يعني أن العينة يمكن أن تعكس حالة السوق بصفة عامة. 

القيمة النسبية للسهم  بهاويقصد : األوزان النسبية لمفردات العينة( 2 ،6، 5)
 داخل العينة وهناك ثالثة مداخل شائعة لتحديد الوزن النسبي للسهم داخل العينة:

لكل منشأة طالما أنه يوجد سهم واحد : مد ل الوزن على أساس السعر .1
ن وزن كل سهم يتحدد من خالل نسبة سعر السهم إف ،مختارة في بناء السهم

 إلى مجموع أسعار األسهم الفردية التي يقوم عليها المؤشر. 

 ،50( وأسعارها )A، B، Cيقوم على ثالثة أسهم هي ) اً بفرض أن مؤشر  مثال:
تكون القيمة الكلية لمجموع األسهم التي يتكون منها المؤشر هي  ،(20 ،30
على التوالي وفي حال ارتفاع ( 2، 3، 5) واألوزان النسبية لألسهم هي 100



113 
 

، 170تصبح القيمة المطلقة للمؤشر  (40 ،50 ،80أسعار األسهم لتصبح )
 %. 70مما يعني أن متوسط العائد على المؤشر هو 

 2س  1س  السهم
A 50 80 
B 30 50 
C 20 40 

 170 100 القيمة المطلقة للمؤشر
 % 70= 100/ (100– 170)متوسط العائد على المؤشر= 

تعني إعطاء قيم متساوية لكل سهم داخل : مد ل األوزان المتساوية .2
المؤشر. ويكون ذلك عن طريق حساب كمية وهمية )جزء من سهم( لكل سهم 

الوهمية بمقلوب السعر، وذلك حتى تكون القيم في بناء المؤشر، وتتحدد الكمية 
 السعر(.× متساوية )الكمية الوهمية 

( أسعارها A، B، Cلدينا مؤشر يتكون من ثالثة أسهم تمثل منشآت ) مثال:

50 هي Aمن ن الكمية الوهمية إ( ف10 ،40 ،50)

1

وتصبح قيمته النسبية   

 السعر(×  )الكميةداخل المؤشر )وزنه النسبي( 
)

50

1
501( 

والكمية    ،

40هي Bالوهمية من أسهم 

1

والقيمة النسبية داخل المؤشر  ،
)

40

1
401( 

  .  

داخل المؤشر  Cوكذلك القيمة النسبية للسهم 
)

10

1
101( 

وبذلك تتساوى أوزان 
ير أسعار األسهم السابقة إلى غالمؤشر. وبفرض تمختلف األسهم التي تكّون 

التوالي، عندها ُتحسب قيمة هذا النوع من المؤشرات كما  ( على20 ،50 ،80)
 في الجدول اآلتي: 
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 ع 2و 2س 1و اك 1س السهم
A 50 0.02 1.0 80 1.60 0.60 
B 40 0.025 1.0 50 1.25 0.25 
C 10 0.100 1.0 20 2.00 1.00 

  4.85  3.0 قيمة المؤشر
  0.617=  3( / 3.0 – 4.85متوسط عائد المؤشر = )

  0.617=  3/( 1.0+  0.25+  0.60متوسط عائد األسهم = )

سعر السهم في نهاية السنة األولى وفي نهاية السنة الثانية  يمثالن 2س ،1س
 على التوالي. ك تمثل الكمية الوهمية المحسوبة. 

تمثالن القيمة النسبية للسهم داخل المؤشر في السنة المعينة وهي تساوي  2و ،1و
مطروحًا منها قيمة  2أما ع فتمثل عائد السهم أي القيمة و ،ك(× القيمة )س

 .1و

يعطي وزنًا للسهم على أساس القيمة  :مد ل األوزان حسب القيمة .3
السوقية الكلية لعدد األسهم العادية لكل منشأة ممثلة في المؤشر. وبذلك يتجنب 
العيب األساسي في مدخل السعر إذا لم يعد سعر السهم هو المحدد الوحيد 
للوزن النسبي. والمنشآت التي تتساوى في القيمة السوقية ألسهمها العادية 

لنسبي داخل المؤشر بصرف النظر عن عدد األسهم وسعر يتساوى وزنها ا
السهم، وهذا بدوره يعني أن اشتقاق األسهم لن يحدث أي خلل في المؤشر، 

 كيفية حساب القيمة المطلقة لهذا النوع من المؤشرات:  اآلتيالجدول يوضح 
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 2ق 2س 1ق 1س العدد السهم
A 60 50 3000 80 4800 
B 70 40 2800 50 3500 
C 120 10 1200 20 2400 

 10700  7000 قيمة المؤشر
 % 25.9=  7000( / 7000 – 10700متوسط العائد على المؤشر = )

يمكن استعمال أكثر من طريقة  :إجراءات حساب قيمة المؤشر( 3 ،6، 5)
 :أتيلحساب قيمة المؤشر كما ي

 (20 ،10) سعرهما(  A،B) انالوسط الحسابي: بفرض لدينا سهم .1
20+10قيمة المؤشر المكون من كال السهمين  تكون 

2
= وبفرض ارتفعت  15

22+18قيمة المؤشر  فتكون ( 22، 18) ىإلأسعار السهمين 

2
= 20 

(، 20 ،10) سعرهما (B، A)سهمان متوسط سعر السهم: بفرض لدينا  .2
سهم تكون  (10000000، 1000000) األسهم المصدرة من كل منهما وعدد

 قيمة المؤشر المكون من كال السهمين وفق هذه الطريقة في الحساب:

 العدد الكلي لألسهم÷ السعر الوسطي = القيمة اإلجمالية لكل األسهم 
(10×1000000)+(20×10000000)

(1000000+10000000)
=

210000000

11000000
= 19.09. 

 قيمة المؤشر: فتكون ( 22، 18) ىإلوبفرض ارتفعت أسعار السهمين 
(18×1000000)+(22×10000000)

(1000000+10000000)
=

238000000

11000000
= 21.636. 
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  (20 ،10) سعرهما(  A،B) انسهمالوسط الهندسي: بفرض لدينا  .3
قيمة المؤشر المكون من كال السهمين وفق هذه طريقة في  تكون 

 الحساب:

√10 × 20 = 14.14. 

 المؤشر:قيمة  تكون  22 ،18ىوبفرض ارتفعت أسعار السهمين إل

√18 × 22 = 19.9. 

فالمؤشر  ،ينبغي على المستثمر أن يتعرف على طريقة حساب قيمة المؤشر
المحسوب على أساس المتوسط الحسابي يسفر عن قيمة ومعدل عائد يختلف 

 عن القيمة ومعدل العائد من مؤشر مماثل على أساس المتوسط الهندسي.

  :DWX مؤشر سوق دمشق( 7، 5)
 السوقية بالقيمة المثقل العام المؤشر دمشق لألوراق المالية سوق  أطلقت

 المطبقة العالمية للمعايير وفقاً  2010 عام بداية في (DWX)لألسهم المدرجة 
 كيوم 2009/12/31 تاريخ اعتماد تم بحيث ،نقطة  1000بلغت أساس بقيمة

 أساس لمعادلة المؤشر.
وبالنظر لقلة عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية ُيكتفى 

دمشق لألوراق الشركات المدرجة في السوق جميع حاليًا بمؤشر عام يضم 
 .ويعتمد على رسملة السوق ودون ترجيحه بنسبة األسهم الحرةالمالية، 

 خطوات احتساب قيمة مؤشر سوق دمشق: أتيوفيما ي
لسوق النظامي والموازي، ولم الشركات المدرجة في اتّم اعتماد كافة  .1
كانت و ضآلة عدد الشركات المدرجة، إلى السوق بعينة من الشركات نظراً  تكتفا 

 :أتيكما ي 2009-12-31قيمتها السوقية بتاريخ 
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 األسهم المكونة لمؤشر سوق دمشق لألوراق المالية بتاريخ 6الجدول رقم 
31-12-2009 

السعر الوسطي  عدد األسهم رمز الشركة
 بتاريخ

31-12-2013 

القيمة السوقية للشركة بناء  
 على السعر الوسطي

ARBS 6،000،000.00 1،116.00 6،696،000،000.00 
BASY 5،000،000.00 1،914.00 9،570،000،000.00 
BBSF 6،500،000.00 1،607.00 10،445،500،000.00 
BSO 6،000،000.00 1،116.39 6،698،340،000.00 
IBTF 6،000،000.00 1،399.73 8،398،380،000.00 
UG 3،000،000.00 527.00 1،581،000،000.00 
UIC 1،700،000.00 883.00 1،501،100،000.00 
AHT 400،000.00 1،173.15 469،260،000.00 

AVOC 3،000،000.00 692.20 2،076،600،000.00 
NAMA 560،000.00 704.00 394،240،000.00 
SIIB 10،000،000.00 1،101.08 11،010،800،000.00 

  58،841،220،000.00 القيمة السوقية للشركات ككل

http://www.dse.sy 
يوم بداية احتساب المؤشر )يوم  2009-12-31اعتمدت جلسة تداول  .2

األساس(، كم تّم تحديد عدد نقاط البداية للمؤشر في هذا التاريخ بقيمة أساس 
 نقطة )المعامل(. 1000
بافتراض عدد نقاط البداية  اآلتيةتّم احتساب المؤشر باستخدام المعادلة  .3

 نقطة: 1000للمؤشر 
المؤشر المثقل بالقيمة السوقية = )القيمة السوقية لجميع الشركات بناء  

القيمة السوقية لجميع الشركات بناء   /على األسعار الوسطية بتاريخ اليوم 
 المعامل× على األسعار الوسطية في دوم األساس( 

 2009-12-31ن قيمة المؤشر في إأي 
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58841220000

58841220000
× 1000 = 1000 point. 

-4يوم أي في  ةونتيجًة لتغير القيمة السوقية لألسهم المدرجة في الجلسة التالي
 .58841220000أصبحت القيمة السوقية  – 1-2010
 :آلتيالمؤشر كاقيمة صبح وت

58938610000

58841220000
× 1000 = 1002.42 point. 

 هذه الجلسة قد زادت عن قيمة المؤشر في الجلسة السابقة  قيمة فيوبذلك تكون 
1000-1002.42=2.42 point 

1002.42−1000وبنسبة تغيير قدرها:  

1000
× 100 = 0.24% 

حين انطالق المؤشر، ويتم تعديل  ةنقط 1000المعامل تساوي  قيمة .4
 -المعامل عند حصول أي من إجراءات الشركات )إدخال أو إخراج شركة من

 :تيةالعينة وفق المعادلة اآل إلى(
 المعامل× المؤشر بعد التعددل(  /المعامل الجددد = )المؤشر قبل التعددل 

التغيير في المعامل في تمكين المؤشر من عكس الصورة الحقيقية  هميس
 لتغيرات أسعار األسهم.

ومن الجدير بالذكر عند إدراج األوراق المالية لشركة ما ألول مرة، فإن هذه 
الورقة لن تدخل في احتساب المؤشر إال في الجلسة التي تلي حصول تداول 

 عليها، أي بعد حصولها على سعر وسطي.
بفرض لدينا مؤشر مبني على عينة من أربعة أسهم ولدينا البيانات تمرين: 
 :2010\1\1األساس عنها في يوم  اآلتية

 سعر السهم الوسطي عدد األسهم المصدرة السهم
 2010 -1-1بتاريخ 

سعر السهم الوسطي 
 2010-6-1بتاريخ 

A 3000 100 130 
B 5000 150 155 
C 2000 300 265 
D 7000 200 250 
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وبفرض أن طريقة احتساب المؤشر تماثل طريقة احتساب مؤشر سوق دمشق 
 لألوراق المالية، المطلوب:

، واحسب معدل العائد 2010-6-1حسب قيمة هذا المؤشر في بتاريخ ا .6
 على المؤشر.

للعينة، وكان سعره  جديد Eتّم إدخال سهم  2010-6-1بتاريخ  .7
حسب قيمة المعامل الجديد ا، 2000وعدد األسهم المصدرة منه  500الوسطي 

 عند إدخال هذا السهم، وقيمة المؤشر بعد إدخال السهم.
لم يتم إضافة أي سهم للعينة وتّم سحب  2010-6-1بفرض أنه بتاريخ  .8
حسب قيمة المعامل الجديد عند سحب هذا السهم، وقيمة اا، منه  Cالسهم

 المؤشر بعد سحب السهم من العينة.
 الحل:

 :كما يأتي يلزمنا حساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في العينة .1

 
 
 

عدد  السهم
األسهم 
 المصدرة

سعر 
السهم 
 الوسطي
بتاريخ 

1-1- 
2010 

القيمة السوقية 
بناء  على السعر 

بتاريخ الوسطي 
1-1-2010 

سعر السهم 
الوسطي 
-1بتاريخ 

6-2010 

القيمة السوقية 
بناء  على السعر 
الوسطي بتاريخ 

1-6-2010 

A 3000 100 300000 130 390000 
B 5000 150 750000 155 775000 
C 2000 300 600000 265 530000 
D 7000 200 1400000 250 1750000 

 3445000  3050000 المجموع
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 :اآلتيةُتحسب قيمة المؤشر من العالقة 
المؤشر المثقل بالقيمة السوقية = )القيمة السوقية لجميع الشركات بناًء 

القيمة السوقية لجميع الشركات بناًء  /على األسعار الوسطية بتاريخ اليوم 
 المعامل× على األسعار الوسطية في يوم األساس( 

3445000

3050000
× 1000 = 1129.5 point. 

 
1000−1129.5معدل العائد على المؤشر:  و 

1000
× 100 = 12.95% 

 المعامل الجديد من المعادلة:  قيمةُتحسب  .2
 المعامل× المؤشر بعد التعديل(  /المعامل الجديد = )المؤشر قبل التعديل 

  1129.5قيمة المؤشر قبل التعديل: 
 1457.377049180328 قيمة المؤشر بعد التعديل: إلى حسابنحتاج 
عدد × القيمة السوقية للشركة المضافة للعينة = سعر السهم الوسطي  نحسب

 1000000=  2000×  500=  األسهم المصدرة
=  1000000+  3445000وتصبح القيمة السوقية لشركات العينة = 

4445000 
 =   Eوتكون قيمة المؤشر بعد إضافة السهم الجديد

4445000

3050000
× 1000 = 1457.38 point 

 
1129.5وتكون قيمة المعامل الجديد =  

1457.38
× 1000 = 775 point 

 
4445000وتصبح قيمة المؤشر =  

3050000
× 775 = 1129 point 

 .E المؤشر قبل إضافة السهم هانفسوهي قيمة 
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 في سوق دمشق لألوراق مؤشر األسهم القيادية المثقل باألسهم الحرة( 7، 5)
 :DLX لماليةا

أسلوب التثقيل بالقيمة السوقية المثقلة باألسهم الحرة  باعتمادههذا المؤشر يتميز 
تحتسب القيمة  إذ )القابلة للتداول( للشركات الداخلة في احتساب معادلته،

السوقية تبعًا لألسهم الحرة القابلة للتداول، بحيث تعطى كل شركة وزنًا بقدر ما 
بلة للتداول في السوق تشكل نسبة أسهمها الحرة من إجمالي األسهم الحرة القا

ككل، وتتكون عينة المؤشر من مجموعة من الشركات المدرجة في السوق 
مع العلم أن هذه الشروط  ،معينة للدخول في معادلة المؤشر اً والتي تحقق شروط

تخضع بيانات المؤشر للتعديل في  إذ ،يتم إعادة قياسها بعد انتهاء كل ربع
المؤشر المرجح  احتسابيتم و اليوم العاشر من الشهر التالي النتهاء الربع. 

 :اآلتيةالمعادلة  من خاللبالقيمة السوقية 
عدد األسهم  ×سعر اإلغالق )]=  مؤشر األسهم القيادية المثقل باألسهم الحرة

 المعامل ×عدد األسهم الحرة للشركة([  ×)سعر األساس للسهم / الحرة للشركة(
 
ويتم تعديل المعامل عند حصول  ،المؤشر انطالق عند 1000= المعامل إذ

طريقة أي من إجراءات الشركات أو إدخال أو إخراج شركة إلى/من العينة وفق ال
 المعمول بها في مؤشر سوق دمشق المثقل بالقيمة السوقية.

آلخر جلسة قبل إدخاله في معادلة احتساب سعر األساس = متوسط سعر السهم 
ُأطلق في  لكون المؤشرأساس  مدةك 28/02/2019المؤشر، وتّم تحديد تاريخ 

01/03/2019 
أسعار األساس وعدد األسهم للشركات الداخلة في معادلة  اآلتيالجدول يبين و 

 :المؤشراحتساب 
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في  مؤشر األسهم القيادية المثقل باألسهم الحرةالمكونة لاألسهم  7الجدول رقم 
 28/02/2019سوق دمشق لألوراق المالية بتاريخ 

BBSY 84،946،090 938.08 
QNBS 42،931،640 399.19 
SIIB 87،118،198 663.32 
CHB 40،350،000 842.75 
BASY 30،376،189 751.98 
FSBS 22،925،000 416.50 

http://www.dse.sy 
 :معادير انتقاء عينة المؤشر

عينة المؤشر من الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية تتألف 
معيار السيولة سيتم قياسه  لكون  اآلتيةوالتي تحقق أربعة من المعايير الستة 

يتم انتقاء هذه الشركات خالل كل ربع بناًء على و  من خالل ثالثة معايير،
 :يأتيكما  الربع السابق بيانات

 
تم اختيار الشركات التي قيمتها السوقية أكبر أو تساوي متوسط  ة:معيار القيمة السوقي .أوال  

 .القيم السوقية لجميع الشركات المدرجة خالل الربع السابق لتاريخ التطبيق
ويتم  معيار السيولةا . ثاني

 :بالمعادير التالية قياسه
اختيار الشركات التي عدد ايام تداولها  التداول: تمّ عدد أيام 

أكبر أو يساوي متوسط عدد أيام التداول لجميع الشركات 
 .المدرجة خالل الربع السابق لتاريخ التطبيق

اختيار الشركات التي حجم تداولها أكبر أو  : تمّ حجم التداول
يساوي متوسط حجم التداول لجميع الشركات المدرجة خالل 

 .الربع السابق لتاريخ التطبيق
تم اختيار الشركات ة: معدل دوران السهم عن األسهم الحر 

التي معدل دوران أسهمها أكبر أو يساوي متوسط معدل دوران 
الل الربع السابق لتاريخ أسهم جميع الشركات المدرجة خ

)عدد األسهم  :اآلتيةالتطبيق. والذي تم احتسابه بالمعادلة 
 X (مدةعدد األسهم الحرة خالل ال/مدةالمتداولة خالل ال

100.% 
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ن ربحية يتم اختيار الشركات التي يكو  :معيار ربحية السهم/القيمة السوقية للسهم. ثالثا  
متوسط ربحية السهم/القيمة السوقية لجميع الشركات سهمها/قيمته السوقية أكبر أو يساوي 

 .المدرجة بناًء على آخر بيانات مالية مفصح عنها في موقعي الهيئة والسوق 
ر أو تم اختيار الشركات التي نسبة أسهمها الحرة أكبرة: معيار نسبة األسهم الح. رابعا  

الربع السابق لتاريخ تساوي متوسط نسبة األسهم الحرة لجميع الشركات المدرجة خالل 
 .التطبيق

 
 Dow Jones Industrial مؤشر داو جونز الصناعي:( 8، 5)

Average (DJIA): الصناعة و جو نز لمتوسط ايعد مؤشر دDow Jones 
Industrial Average (DJIA ًأقدم المؤشرات وأكثرها شيوعا )،  ُشر ألول إذ ن

وذلك باسم الشخص  ،1884تموز عام   3مرة في صحيفة وول ستريت في 
الذي أصبح فيما بعد محررًا   Charles Dowالذي صممه وهو تشارلز داو 

للصحيفة نفسها. وقد قام المؤشر في البداية على عينة مكونة من تسعة أسهم 
أيار من عام  26في  اً سهم 12ارتفع حجمها إلى ، لتسع شركات صناعية

ارتفع حجم العينة  1928وفي عام  ،1916في عام  اً سهم 20ثم إلى  ،1898
ضف أي سهم إلى العينة. )بل . ومنذ ذلك التاريخ لم يُ اً سهم 30ليصل إلى 

شركة )بمعدل سهم لكل شركة(  30وتمثل تلك األسهم  يمكن استبدال سهم بآخر
وبضخامة عدد  ،وبضخامة الحجم ،وبالعراقة ،تتسم بارتفاع قيمتها السوقية

 المساهمين. 

يحسب مؤشر دو جونز بطريقة المتوسط أي بقسمة قيمة كان  في البداية
دات لهذه الطريقة انتقا تنه ُوجهأإال  ،األسهم التي يشملها على عدد هذه األسهم

 : اآلتياألسهم أو استبدالها ولتوضيح ذلك نأخذ المثال  تجزئة في حالة ةً صَّ اوخ
أسهم من ثالث شركات هي  ةللتبسيط بفرض أن هذا المؤشر يشتمل على ثالث

                                                           

  سهم  مثال: استبدالGM and Citigroup  بسهم System Cisco 0092عام  يف. 
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A ، B ، C ( فتكون قيمة هذا المؤشر: 30 ، 20 ، 10قيمتها السوقية ) 
POINTS

CBA
DJIA 20

3

60

3

302010

3






  

بحيث يتم استبدال كل سهم بثالثة،   Cعلى السهم تجزئةوفي حال حدوث 
 . وتصبح قيمة المؤشر:10بعد االشتقاق  C فتكون القيمة السوقية للسهم

POINTSDJIA 5.13
3

40

3

102010



  
نقطة على الرغم من  6.5وبذلك نجد أن المؤشر قد حقق تراجعًا مقداره 

. التجزئةأنه لم يكن هناك أي خلل في السوق، طبعًا هذا مرّده إلى عملية 
وهو رقم تقسم عليه القيمة    Divisorوللتغلب على هذا العيب تم اللجوء إلى رقم
المؤشر للوصول إلى قيمة المؤشر، السوقية الكلية لألسهم التي يشتمل عليها 

 :يأتية المؤشر في المثال السابق كما ببساطة تصبح معادلة حساب قيم

DJIA
Divisor

CBA



 

 

20
102010




Divisor 
 Divisor = 2وبالتالي 
، وبذلك تصبح قيمة المؤشر 2ن قيمة المقسوم عليه هي إأي 
POINTS20

2

40
  التي كان عليها المؤشر قبل االشتقاق.  نفسها وهي القيمة 

يتم تعديل قيمة المقسوم عليه عند استبدال سهم من  نفسها الطريقةوب
وللتوضيح أكثر لدينا التمرين  األسهم الداخلة في حساب المؤشر بسهم آخر.

 اآلتي:
 بفرض لدينا أحد المؤشرات مبني على عينة مؤلفة من ثالثة أسهم تمرين:

(A، B، C) ( على الترتيب، وبفرض أن طريقة 80 ،60، 70وأسعارها )
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 احتساب هذا المؤشر تماثل طريقة احتساب مؤشر داو جونز، المطلوب:
 حسب قيمة هذا المؤشر.ا .1
حسب قيمة المقسوم اإلى أربعة أسهم،  Aبفرض حدوث تجزئة للسهم  .2

 عليه بعد التجزئة، وقيمة المؤشر.
حسب امكانه،  Dمن العينة وإحالل السهم  Aبفرض تّم سحب السهم  .3

السهم  سعرقيمة المقسوم عليه وقيمة المؤشر بعد هذه العملية، علماً أّن 
D  30هي. 

حسب قيمة المقسوم عليه وقيمة اإلى العينة    Eبفرض تّم إضافة السهم  .4
 .70المؤشر علمًا أن سعر السهم المضاف 

 الحل:
1. POINTS

CBA
70

3

210

3

706080

3






 

ولحساب قيمة المقسوم  20تصبح قيمته   Aعند حدوث تجزئة للسهم  .2
 اآلتية:عليه لدينا المعادلة 

14.2
70

150
70

706020



x

x
 

 :أتيحساب المؤشر بعد التجزئة كما ي وتصبح معادلة
POINTS

CBA
70

14.2

150

14.2

706020

3








 
 قبل التجزئة.نفسها وهي نفس قيمة المؤشر 

سهم أو إخراج سهم من  عند إدخالنفسها نستعمل الطريقة السابقة  .3
 العينة.

 :اآلتيةلحساب المقسوم عليه نستعمل المعادلة 

28.2
70

160
70

706030



x

x
 

 :يأتيوتصبح معادلة حساب المؤشر بعد التجزئة كما 
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POINTS
CBA

70
28.2

160

28.2

706030

28.2








 
عند إضافة جديد للعينة يجب حساب قيمة المقسوم عليه الجديدة  .4

 .Eبحيث تبقى قيمة المؤشر ثابتة بعد إضافة السهم 
 :اآلتيةلحساب المقسوم عليه نستعمل المعادلة 

 4
70

280
70

70706080



x

x
 

 :أتيكما ي Eإضافة السهم وتصبح معادلة حساب المؤشر بعد 
POINTS

ECBA
70

4

280

4

70706080

4






 

 .Eقبل إدخال السهم نفسها وهي قيمة المؤشر 
 

 تمرين محلول:
لدينا مؤشر مبني على عينة من 

سهم ولدينا ألبيانات 
 
ثالثة أ

ساس 
 
ألتالية عنها في يوم أال

ن طريقة 1/1/2010
 
، وبفرض أ

أحتساب ألمؤشر تماثل طريقة 
أحتساب مؤشر سوق دمشق 
ورأق ألمالية، ألمطلوب:

 
 لال

حسب قيمة هذأ ألمؤشر بتاريخ  .1
 
 ، 2010\6\1أ

جديد على ألعينة، وكان سعره  Dتّم إدخال سهم  2010\6\1بتاريخ  .2
سهم ألمصدرة منه  350ألوسطي 

 
حسب قيمة  2000وعدد أال

 
سهم، أ

 ألمعامل ألجديد عند إدخال هذأ ألسهم.
سهم، ولماذأ؟ .3

 
 هل تحتاج طريقة حساب ألمؤشر إلى تعديل عند تجزئة أال

 
 
 
 

 ألسهم
عدد 
سهم 

 
أال

 ألمصدرة

سعر ألسهم 
 ألوسطي

 2010\1\1بتاريخ 

سعر ألسهم 
ألوسطي بتاريخ 

1\6\2010 
A 1000 500 560 
B 2000 600 590 
C 3000 400 400 
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 ألحل:
 يلزمنا حساب ألقيمة ألسوقية للشركات ألمدرجة في ألعينة 

 
 ُتحسب قيمة ألمؤشر من ألعالقة ألتالية:

ألمؤشر ألمثقل بالقيمة ألسوقية = )ألقيمة ألسوقية لجميع ألشركات بناًء على 
سعار ألوسطية بتاريخ أليوم 

أ
ألقيمة ألسوقية لجميع ألشركات بناًء على  /أل

ساس( 
أ
سعار ألوسطية في يوم أل

أ
 ألمعامل× أل

 
2940000

2900000
× 1000 = 1013.79 point    , 

 

ومعدل العائد على املؤشر:  
1013.79−1000

1000
× 100 =

1.38%  (1) 
 

 ألمعامل ألجديد من ألمعادلة:  قيمةُتحسب  .3
  ألمعامل× ( ألمؤشر بعد ألتعديل / ألمؤشر قبل ألتعديل= ) ألمعامل ألجديد

 
  1013.79قيمة ألمؤشر قبل ألتعديل 

  ألتعديل: نحتاج لحساب قيمة ألمؤشر بعد
عدد  ×نحسب ألقيمة ألسوقية للشركة ألمضافة للعينة =  سعر ألسهم ألوسطي 

سهم ألمصدرة
 
 أال
 =350 × 2000  =700000 

سهم  ألسهم
أ
عدد أل

 ألمصدرة
سعر 

ألسهم 
 ألوسطي

-1 بتاريخ
1- 2010 

ألقيمة ألسوقية بناًء على 
ألسعر ألوسطي بتاريخ 

1-1-2010 

سعر ألسهم 
ألوسطي 

-6-1بتاريخ 
2010 

ألقيمة ألسوقية بناًء على 
ألسعر ألوسطي بتاريخ 

1-6-2010 

A 1000 500 500000 560 560000 
B 2000 600 1200000 590 1180000 
C 3000 400 1200000 400 1200000 

 2940000  2900000   ألمجموع 
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 3640000=  700000+  2940000وتصبح ألقيمة ألسوقية لشركات ألعينة = 
 =   D وتكون قيمة ألمؤشر بعد إضافة ألسهم ألجديد

  ،
3640000

2900000
× 1000 = 1255.17 point 

 
 وتكون قيمة ألمعامل ألجديد = 

1013.79

1255.17
× 1000 = 807.69 point        ، 

 
  وتصبح قيمة ألمؤشر =

3640000

2900000
× 807.69 = 1048.27 point    , 

 .Dوهي نفس قيمة ألمؤشر قبل إضافة ألسهم 
 

ن ألمؤشر يتعامل مع 
 
ألقيمة ألسوقية ال تؤثر عملية ألتجزئة على قيمة ألمؤشر ال

وليس مع سعر ألسهم وحيث ال تتغير ألقيمة ألسوقية بعد عملية ألتجزئة فإن قيمة 
 .ألمؤشر ال تتغير
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 :أسالة الفصل الخامس
سهم 

 
، بفرض لدينا مؤشر مبني على عينة من ثالثة أ

ساسعنها ألبيانات وفي ألجدول ألمجاور 
 
  في يوم أال

ن طريقة 1/6/2010وبتاريخ  2010\1\1  
 
، وبفرض أ

أحتساب ألمؤشر تماثل طريقة أحتساب مؤشر سوق 
ورأق ألمالية، ألمطلوب:

 
 دمشق لال

 

 ألسهم
عدد 
سهم 

 
أال

 ألمصدرة

 سعر ألسهم ألوسطي

 2010\1\1بتاريخ 

سعر ألسهم 
ألوسطي بتاريخ 

1\6\2010 

A 2000 500 560 

B 4000 600 590 

C 6000 400 400 

 األساس:القيمة السوقية بيوم  

A 5880000 B 12000 C 5800000 D كل ما سبق خاطئ 

 :1/6/2010القيمة السوقية بتاريخ  

A 5880000 B 1550 C 12000 D كل ما سبق خاطئ 

 
 :1/6/2010قيمة المؤشر بتاريخ  

A 5880000 B 1013.79 C 1.01379 D 80   

 معدل العائد على المؤشر: 

A 1.38% B 1.36% C 101.38% D كل ما سبق خاطئ  

نه 
 
سهم ألمصدرة منه   350جديد على ألعينة، وكان سعره ألوسطي   Dتّم إدخال سهم 2010\6\1بتاريخ بفرض أ

 
وعدد أال

 ، ألمطلوب:سهم 4000

 : D قيمة المؤشر بعد إضافة السهم الجديد 

A 796.70 B 807.69 C 1238.09 D كل ما سبق خاطئ   

 قيمة المعامل الجديد: 

A 1000 B 1238.09 C 807.69 D 643.49   
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 :مراجع الفصل الخامس
أسواق رأس المال )بورصات األوراق المالية وصناديق واإلستثمار  البديوى محمد فتحى .1

 .2007 ،: المكتبة األكاديمية مصر -القاهرة  - .[Book] دراسة تحليلية(

دار  : [.s.l] - .[Book] األسواق المالية: إطار في التنظيم و تقييم األدوات التميمي ارشد .2

 .2019 ،اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

: المعهد العربي للتخطيط،  الكويت - تحليل األسواق المالية ]مقالة[. حسان خضر .3

 .27المجلد  - .2004

 ،: جامعة دمشق دمشق - .[Book] األسواق المالية موصلي سليمان andسليمان عدنان  .4

2014. 

 - .[Book] اصول صناديق االستثمار في سوق األوراق المالية صالح الدين شريط .5

[s.l.] : 2018 ،جامعة محمد بوضياف المسيلة. 

 ،: الجامعة االفتراضية السورية دمشق، سورية - .[Book] األسواق الماليةقصوعة رغيد  .6

2021. 

 .2017 - .[Book] تحليل وتقييم محافظ األوراق المالية محمد محمد عبدهللا شاهين .7

دور األسواق المالية في التنمية االقتصادية وآفاق تطويرها دراسة حالة دول  يحيى سعاد .8

كلية  –: جامعة محمد خيضر بسكرة - .[Book] 2015-2008مجلس التعاون الخليجي 

 .2019 ،العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  Damascus Securities Exchange دمشق لألوراق المالية سوق .9

http://www.dse.gov.sy 
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 الفصل السادس: تقييم األسهم

يرتبط بالسهم قيمة اسمية وقيمة ودفترية وقيمة سوقية كما سبقت  :مقدمه
اإلشارة في الفصل األول، وتمت اإلشارة أيضًا أن القيمة السوقية هي األهم من 

تمثل التعبير السوقي عن قيمة السهم وتتحدد بفعل  لكونهابين القيم السابقة 
د القيمة السوقية عاملي العرض والطلب، ولكن يبرز السؤال هنا عن مدى تجسي

والتي تدل على  الحقيقيةللسهم، ينقلنا ذلك إلى مفهوم القيمة  الحقيقيةللقيمة 
عوامل داخلية  القيمة العادلة لسهم ما. ويتم تحديدها بناء على عدة عوامل منها

 تتعلق بالشركة ومنها عوامل خارجية ال تتعلق بالشركة.

 :الحقيقية( القيمة السوقية والقيمة 1، 6)

القيمة تمثل  :Intrinsic Value الحقيقية( ما هي القيمة 1، 1، 6)
، للقيمة الفعلية للشركة، بغض النظر عن القيمة السوقية اً تقريبي اً تقدير  1الحقيقية

للشركة كما يعكسها سعر سهم الشركة. لذلك قد تكون  الراهنةالقيمة  والتي تمثل
هي أحد  الحقيقيةالقيمة  .الحقيقيةالقيمة السوقية أعلى أو أقل بكثير من القيمة 

 الحقيقيةالقيمة  عدّ يمكن و  المقاييس األساسية المستخدمة لتقييم قيمة الشركة
 االقتصاد الوطني وتحليل دراسةيتضمن  سي، والذيمن التحليل األسا اً جزء

، هاموجوداتو  والبيانات المالية وخطة عمل الشركةومدى المنافسة فيه السوق 
 ل.وغيرها من العوام ،األرباحسياسة توزيع و مبيعاتها وأرباحها، و 

 

                                                           
 يُشار إليها أيضاً بالقيمة الجوهرية او القيمة العادلة.  1
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ًا نظر ن؛ بين المحللي اً كبير ًا القيمة الحقيقية لشركة معينة اختالف تقديرقد يختلف  
 .متغيرات مختلفة مثل األصول غير الملموسة للشركة إلى وجود

القيمة السوقية  رتعبّ : Market Value( ما هي القيمة السوقية 2، 1، 6)
وبالتالي، يمكن أن تكون القيمة . قيمتها كما يمثلها سعر سهم الشركةعن للشركة 

ما ُتستخدم القيمة  اً الب. غللشركة الحقيقيةالسوقية أقل أو أعلى بكثير من القيمة 
السوقية لتمثيل القيمة السوقية لشركة مدرجة ويتم احتسابها بالحصول على سعر 

القيمة السوقية للشركة . وطالما أن األسهم القائمة للشركة السهم الحالي وعدد
القيمة الدقيقة  عكس دائماً فهي ال تيتم الحصول عليها من سعر سهمها الحالي، 

 للميل أو التوجه العامالقيمة السوقية للشركة مجرد تقدير  عدّ لذلك يمكن ة. للشرك
الطلب والعرض في  هذا بسبب حقيقة أن القيمة السوقية تمثل. و تجاه الشركة

 .السوق 

به "القيمة  االهتماماذا لم :الحقيقية( لماتا االهتمام بدراسة القيمة 3، 1، 6)
 األسهمألن  المتاح؟ببساطة بسعر السوق  السهم ال يتم شراء"؟ لماذا الحقيقية

، أي يجب الحقيقيةبسعر أقل من قيمتها تّم شراؤها لن تكون مربحة إال إذا 
 ، ويمكن شرح ذلك من خالل الفقرة التالية.الحقيقيةها بخصم على القيمة ؤ شرا

يهتم المستثمر : الحقيقية( الفرق بين القيمة السوقية والقيمة 4، 1، 6)
بشكل كبير، نتيجة تمثيلها للقيمة التي يجب أن يكون عليها  الحقيقيةالقيمة ب

 ويعود ذلكعن القيمة السوقية للسهم،  الحقيقيةما تختلف القيمة  السهم. وغالباً 
فإذا كانت القيمة السوقية أكبر من الحقيقية يكون  ؛إلى كفاءة السوق المالية

 .(Over Valued) بأكثر مما يجب السهم مقيماً 

 ب(.كما يج)وإذا كانت القيمتان متساويتان فإن السهم مقيم بصورة عادلة 
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قيقية، فإن السهم مقيم بأقل مما أما إذا كانت القيمة السوقية أصغر من الح
 .(Under Valued) يجب

 :اآلتيويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول 

 والقيمة السوقية الحقيقيةالقيمة  8الجدول رقم 

 القيمة السوقية الحقيقيةالقيمة  المعيار
تمثل القيمة الفعلية للشركة  التمثيل

 السهموال تعتمد سعر 
تمثل سعر 
 السهم الحالي

األصل مقّوم بأقل من قيمته 
 ويجب شراؤه عندما: الحقيقية

 أدنى أعلى

األصل مبالغ فيه ويجب بيعه 
 عندما: 

 أعلى أدنى

 = القيمة السوقية الحقيقيةالقيمة  التقييم صحيح عندما:
 المصدر: من إعداد المؤلف.

قيمتها الحقيقية عندما يكون هناك طلب كون القيمة السوقية للشركة أعلى من ت
العكس صحيح إذا لم م و قوي على االستثمارات مما يؤدي إلى المبالغة في التقيي

 .يكن هناك طلب كبير على االستثمارات، وقد يؤدي ذلك إلى تقليل قيمة الشركة

ة يحالة تقييم السوق لألسهم بأعلى من قيمتها الحقيق 6ويوضح الشكل رقم 
 و.ن. 90ة يو.ن وقيمته الحقيق 100القيمة السوقية للسهم بفرض أن 

 

 

 



134 
 

 ةيالقيمة السوقية أكبر من القيمة الحقيق 6الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 الحقيقيةيوجد عدة طرق لحساب القيمة : ةي( حساب القيمة الحقيق2، 6)
 للسهم:

 .التدفق النقدي المخصومطريقة 

 طريقة مكرر الربحية.

 Discounted cash flowالتدفق النقدي المخصوم تحليل ( 1، 2، 6)
analysis : يعتقد بعض االقتصاديين أن تحليل التدفق النقدي المخصوم

(DCF هو أفضل طريقة لحساب القيمة )للسهم. إلجراء تحليل  الحقيقيةDCF 
 اتباع ثالث خطوات: اتباع

 تقدير كل التدفقات النقدية المستقبلية للشركة. .1

و.ن( 100) سعر السوق

 القيمة الحقيقية

و.ن( 90)  ي تقييم
ن
 الزيادة ف

و.ن( 10) السوق

 السعر وحتركالسوق  اجتاه

نجيعل األسهم باهظة الثم  

أساسيات األعمال تعطي 

 األسهم هذه القيمة
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 القيمة الحالية لكل من هذه التدفقات النقدية المستقبلية. حساب .2
 للسهم. الحقيقيةالقيم الحالية للحصول على القيمة  جمع .3

تطلب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية يو  ،الخطوة األولى هي األصعب ُتعدّ 
وكذلك الفهم الجيد آلفاق نمو الشركة للشركة الخوض في البيانات المالية للشركة 

 .كيفية تغير التدفقات النقدية في المستقبلبهدف التخمين حول 

اآلتية لحساب  الصيغةا استخدام مالثانية والثالثة فيمكن من أجله الخطوتانأما 
 :قيقيةالحالقيمة 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
]

= ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 :إذ

1CF  2،  1هو التدفق النقدي في السنةCF  2هو التدفق النقدي في السنة  ،.... 

k  المطلوب من قبل المستثمر.هو معدل العائد 

إلى التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بالسهم في كل سنة  CFتساؤل: ُتشير 
من السنوات، ولكن ُيطرح تساؤل هنا عن ماهية هذه التدفقات، لإلجابة على 

 هذا السؤال نمّيز بين حالتين:

محددة ثم بيعه، وهنا تكون التدفقات النقدية  لمدةاالحتفال بالسهم  .1
المرتبطة بهذا السهم عبارة عن توزيعات األرباح السنوية التي يقرر 
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 مدةمجلس اإلدارة توزيعها باإلضافة إلى سعر مبيع السهم في نهاية 
 االحتفال.

النهائية، وهنا تكون التدفقات النقدية المرتبطة بهذا  مدةاالحتفال بالسهم  .2
بارة عن توزيعات األرباح السنوية التي يقرر مجلس اإلدارة السهم ع

 توزيعها فقط.

وسيتم معالجة الحالتين من خالل مجموعة من األمثلة وبالتدرج وصواًل إلى 
 معالجة جميع الحاالت.

إذا علمت أنه االحتفال به عام واحد(  مدةلسهم ) الحقيقيةالقيمة ما  :1 مثال
أن سعره في نهاية و.ن و  16عات العام القادم من المتوقع أن يحصل على توزي
من قبل  معدل العائد المطلوبو.ن و  100العام من المتوقع أن يصل إلى 

 %.12 المستثمر

في حساب  1الحل: تشمل التدفقات النقدية المرتبطة بهذا السهم على )الخطوة 
DCF:) 

  و.ن. 16توزيعات األرباح السنوية والمقّدرة به 
  و.ن. 100والمقّدر به سعر مبيع السهم 

 2نحسب القيمة الحالية لهذه التدفقات )الخطوة  الحقيقيةوعليه لحساب القيمة 
 :( كما يأتيDCFفي حساب 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
100 + 16

(1 + 0.12)1
] = 103.57 
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وهو السعر الذي يكون  ،للسهم الحقيقيةالقيمة  103.57تمثل القيمة المحسوبة 
وذلك إذا ما أراد المستثمر  ،المستثمر مستعدًا لدفعه مقابل الحصول على السهم

% أو أكثر، فلو كان السعر السوقي 12الحصول على عائد من هذا االستثمار 
أن السوق قّيم  ، بحسبان عندها لن يشتري المستثمر السهممثالً  105للسهم 

على سبيل المثال  100السهم بأعلى من قيمته، ولو كان السعر السوقي للسهم 
 .الحقيقيةأن قيمته السوقية أقل من قيمته  بحسبانعندها سيشتريه المستثمر 

إذا علمت أنه من ( اناالحتفال به عام مدةلسهم ) الحقيقيةالقيمة ما  :2 مثال
و.ن لكل عام  16 ثابتة خالل العامين بمقدارالمتوقع أن يحصل على توزيعات 

 معدل العائد المطلوبو.ن و  100بعد عامين من المتوقع أن يصل إلى أن سعره و 
 %.12 من قبل المستثمر

في حساب  1الحل: تشمل التدفقات النقدية المرتبطة بهذا السهم على )الخطوة 
DCF:) 

 توزيعات األرباح لسنة األولى: تشمل التدفقات النقدية إلى اسبة بالن
 .و.ن 16والمقّدرة به  فقطالسنوية 

  تشمل التدفقات النقدية توزيعات األرباح  لسنة الثانية:إلى ابالنسبة
 100سعر مبيع السهم والمقّدر به إلى و.ن باإلضافة  16السنوية والمقّدرة به 

 و.ن.

 2نحسب القيمة الحالية لهذه التدفقات )الخطوة  الحقيقيةوعليه لحساب القيمة 
 :أتي( كما يDCFفي حساب 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
] 
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𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
16

(1 + 0.12)1
+

(100 + 16)

(1 + 0.12)2
] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = 14.29 + 92.47 = 106.76 

وهو السعر الذي يكون  ،للسهم الحقيقيةالقيمة   106.76تمثل القيمة المحسوبة
وذلك إذا ما أراد المستثمر  ،المستثمر مستعدًا لدفعه مقابل الحصول على السهم

% أو أكثر، وعليه يكون المستثمر 12الحصول على عائد من هذا االستثمار 
 أو أقل من ذلك. 106.76مستعدًا لشراء السهم إذا كان سعره في السوق 

إذا علمت أنه من ( اناالحتفال به عام مدةلسهم ) الحقيقيةالقيمة ما  :3 مثال
و.ن للعام األول  16 خالل العامين بمقدار المتوقع أن يحصل على توزيعات

 100بعد عامين من المتوقع أن يصل إلى أن سعره و.ن للعام الثاني و  20و
 %.12 من قبل المستثمر معدل العائد المطلوبو.ن و 

حالة عدم ثبات التوزيعات بين عام وآخر، وال تختلف  3الحل: يمثل المثال 
 .2القيام به في المثال طريقة معالجة هذا المثال عما تّم 

 (:DCFفي حساب  1تشمل التدفقات النقدية المرتبطة بهذا السهم على )الخطوة 

  توزيعات األرباح لسنة األولى: تشمل التدفقات النقدية إلى ابالنسبة
 .و.ن 16والمقّدرة به  فقطالسنوية 

  تشمل التدفقات النقدية توزيعات األرباح  لسنة الثانية:إلى ابالنسبة
 100سعر مبيع السهم والمقّدر به إلى و.ن باإلضافة  20لسنوية والمقّدرة به ا

 و.ن.
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 2نحسب القيمة الحالية لهذه التدفقات )الخطوة  الحقيقيةوعليه لحساب القيمة 
 :أتي( كما يDCFفي حساب 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
16

(1 + 0.12)1
+

(100 + 20)

(1 + 0.12)2
] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = 14.29 + 95.66 = 109.95 

وهو السعر الذي يكون  ،للسهم الحقيقيةالقيمة  109.95تمثل القيمة المحسوبة 
وذلك إذا ما أراد المستثمر  ،المستثمر مستعدًا لدفعه مقابل الحصول على السهم

% أو أكثر، وعليه يكون المستثمر 12الحصول على عائد من هذا االستثمار 
 أو أقل من ذلك. 109.95مستعدًا لشراء السهم إذا كان سعره في السوق 

إذا علمت أنه من ( اناالحتفال به عام مدةلسهم ) الحقيقيةالقيمة ما  :4 مثال
و.ن للعام األول  16 خالل العامين بمقدار المتوقع أن يحصل على توزيعات

 100بعد عامين من المتوقع أن يصل إلى أن سعره و  ،و.ن للعام الثاني 20و
 %.8 من قبل المستثمر معدل العائد المطلوبو  ،و.ن

مع فرق وحيد يتعلق بمعدل العائد المطلوب  3حالة مشابهة للمثال  4يمثل المثال 
 الحقيقيةلسؤال هنا كيف ستتأثر القيمة %، وا8من المستثمر والذي أصبح 

 للسهم في حال تغّير معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر. 

أكبر  الحقيقيةفكر باإلجابة قبل البدء بحل المثال، هل ستكون القيمة            
 أم أقل مع انخفاض معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر؟
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في حساب  1الحل: تشمل التدفقات النقدية المرتبطة بهذا السهم على )الخطوة 
DCF:) 

  توزيعات األرباح لسنة األولى: تشمل التدفقات النقدية إلى ابالنسبة
 .و.ن 16والمقّدرة به  فقطالسنوية 

 تشمل التدفقات النقدية توزيعات األرباح  لسنة الثانية:بالنسبة إلى ا
 100سعر مبيع السهم والمقّدر به إلى و.ن باإلضافة  20به السنوية والمقّدرة 

 و.ن.

 2نحسب القيمة الحالية لهذه التدفقات )الخطوة  الحقيقيةوعليه لحساب القيمة 
 :أتي( كما يDCFفي حساب 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
16

(1 + 0.08)1
+

(100 + 20)

(1 + 0.08)2
] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = 14.81 + 102.88 = 117.69 

للسهم، وبمقارنتها مع القيمة  الحقيقيةالقيمة  117.69تمثل القيمة المحسوبة 
نجد أنه مع انخفاض معدل العائد المطلوب  3المحسوبة في المثال رقم  الحقيقية

، وبكالم آخر ومع ثبات التدفقات الحقيقيةمن قبل المستثمر ارتفعت القيمة 
يمكن القول إنه عندما يرضى المستثمر بمعدل  4، 3النقدية المقدرة في المثالين 

 االستثمار )السهم(.عائد منخفض فإنه يكون مستعدًا لدفع سعر أعلى مقابل 

إذا  -االحتفال به ثالثة أعوام  مدة -لسهم  الحقيقيةهي القيمة ما  :5 مثال
 20خالل العام األول بمقدار علمت أنه من المتوقع أن يحصل على توزيعات 
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السهم بعد ثالثة أعوام  أن سعر% و 10و.ن وأن التوزيعات ستنمو سنويًا بمعدل 
 من قبل المستثمر معدل العائد المطلوبو.ن و  100من المتوقع أن يصل إلى 

12.% 

تنمو التوزيعات  ، إذحالة عدم ثبات التوزيعات بين عام وآخر 5يمثل المثال 
 %( 10% )أي تزداد بمعدل 10سنويًا بمعدل 

في حساب  1)الخطوة الحل: تشمل التدفقات النقدية المرتبطة بهذا السهم على 
DCF:) 

  توزيعات األرباح السنوية لسنة األولى: تشمل التدفقات النقدية إلى ابالنسبة
 .و.ن 20والمقّدرة به فقط 
  تشمل التدفقات النقدية توزيعات األرباح السنوية الثانية:إلى السنة بالنسبة 
 الزيادة؛ أي:بتوزيعات السنة الماضية مضافًا إليها مقدار والمقّدرة  فقط

 توزيعات السنة الثانية = توزيعات السنة األولى + مقدار الزيادة
 ×توزيعات السنة الثانية = توزيعات السنة األولى + )توزيعات السنة األولى

 معدل النمو(
 22=  2+ 20( = 0.1 ×20+ ) 20توزيعات السنة الثانية = 

  توزيعات األرباح السنوية تشمل التدفقات النقدية :الثالثةإلى السنة بالنسبة 
 و.ن. 100لسعر مبيع السهم والمقّدر به باإلضافة 
ألرباح الموزعة ُتقّدر بتوزيعات السنة الماضية مضافاً إليها مقدار إلى ابالنسبة 

 الزيادة؛ أي: توزيعات السنة الثالثة = توزيعات السنة الثانية + مقدار الزيادة
 ×لسنة الثانية + )توزيعات السنة الثانية توزيعات السنة الثالثة = توزيعات ا

 معدل النمو(
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 24.2=  2.2+ 22( = 0.1 ×22+ ) 22توزيعات السنة الثالثة = 

من خالل حساب القيمة الحالية  الحقيقيةحساب القيمة إلى يتم االنتقال اآلن 
 :أتيلهذه التدفقات السابقة كما ي

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
𝐶𝐹1

(1 + 𝑘)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑘)2
+

𝐶𝐹3

(1 + 𝑘)3
] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
20

(1 + 0.12)1
+

22

(1 + 0.12)2
+

(100 + 24.2)

(1 + 0.12)3 ] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = 17.86 + 17.54 + 88.4 = 123.8 

 ئه، هل تنصح المستثمر بشرا112سهم هو لبفرض السعر السوقي ل: 6 مثال
وأن توزيعات األرباح المتوقعة في هذه  ،علمًا أن ينوي االحتفال به لسنة واحدة

، ومعدل العائد 110وأن سعر مبيع السهم في نهاية السنة هي  15السنة هي 
 %.15المطلوب من قبل المستثمر هو 

 للسهم ونقارنها بسعره السوقي. الحقيقيةالحل: نحسب القيمة 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 نستخدم العالقة:   = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
𝐶𝐹1

(1+𝑘)1
] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞بالتعويض:  = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
110+15

(1+0.15)
] 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = 108.69 

ن إالمحسوبة مع السعر السوقي نجد أنها أقل منه؛ أي  الحقيقيةوبمقارنة القيمة 
فيكون القرار المناسب  (Over Valued)السوق قّيم السهم بأعلى مما يجب 

 عدم الشراء.
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ويحصل على غير منتهية  لمدةستثمر سهم يُ ل الحقيقيةالقيمة ما  :8 مثال
من  ومعدل العائد المطلوبو.ن كل عام  10توزيعات سنوية ثابتة بمقدار 

 %.11المستثمر 

في السابقة في كون المستثمر يرغب  األمثلةعن  مثالالحل: يختلف هذا ال
االحتفال بالسهم بشكل دائم وال ينوي بيعه مستقباًل، ففي هذه الحالة تقتصر 
التدفقات النقدية المستقبلية على توزيعات األرباح، كما يجدر االنتباه إلى أن 

ن معدل نمو التوزيعات إ)أي  ثابتة مع الوقتالمثال توزيعات األرباح في هذا 
 :اآلتيةيتم االستناد إلى العالقة  الحقيقيةإليجاد القيمة  .صفر(

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
𝐶𝐹

𝑘
] 

تتمثل في توزيعات األرباح  CFنجد أن  7 مثالوبالتطبيق على معطيات ال
 و.ن، 10السنوية وهي 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
10

0.11
] = 90.9 

مع توزيعات بمقدار غير منتهية  لمدةستثمر سهم يُ ل الحقيقيةالقيمة ما  :9 مثال
من المستثمر  ومعدل العائد المطلوب% 8و.ن ومعدل نمو التوزيعات 10
11.% 

ال نهائية مع الحصول على توزيعات  لمدةالحل: يمثل المثال حالة احتفال بالسهم 
%. في هذه الحالة يمكن صياغة نموذج 8تنمو )تزداد( سنويًا بمعدل ثابت 

 :أتيكما ي قيقيةالححساب القيمة 
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𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = ∑
𝐶𝐹0(1 + 𝑔)𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

∞

𝑖=1

 

 معدل النمو الثابت في التوزيعات. g: إذ

النموذج السابق لدينا نموذج غوردون ذو النمو الثابت في التوزيعات، ولتبسيط 
أكبر من معدل نمو  kمع افتراض أن معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر 

 .gالتوزيعات 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 =
𝑪𝑭𝟏

𝒌 − 𝒈
 

 g)1(0=CF1CF+: إذ

 بالتطبيق على المثال السابق: 

 1(0=CF1CF= (g+10)0.8+1(نحسب 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 =
𝑪𝑭𝟏

𝒌 − 𝒈
=

𝟏𝟎(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖)

𝟎. 𝟏𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟖
= 𝟑𝟔𝟎 

 Theاإلدراد( )مكرر الربحية( -( مياعف الربحية )مكرر السعر2، 2، 6)
price-earnings ratio (P/E ratio) : نسبة سعر  يقيس مكرر الربحية

مكرر الربحية لسهم ما  كلما ارتفعو ، EPS إلى ربحه السنوي  Pالسوقي السهم 
أعلى مقابل كل وحدة ربح، والعكس  دّل ذلك على أن المستثمرين يدفعون سعراً 

ًا، وُيستخدم مكرر الربحية من أجل تقييم سعر السهم من خالل بالعكس أيض
رب متوسط مكرر السعر اإليراد للقطاع الذي ينتمي إليه السهم )محسوبة ض

السهم الواحد المتوقع للشركة محل التقييم. على أساس اإليراد المتوقع( بربح 

https://www.valuespreadsheet.com/investopedia/13-pe
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وتفترض هذه الطريقة أن أرباح الشركة تنمو بالمعدل نفسه لمعدل نمو القطاع، 
سهولة إلى نظرا  مكرر الربحية من أكثر مقاييس تقييم األسهم استخداماً  دّ ويع

 .حسابه وبديهية مفهومه

 الربحية بالعالقة: باالعتماد على مرر الحقيقيةُيعطى نموذج حساب القيمة 

Intrinsic value = Earnings per share (EPS) x P/E ratio 

، 2المتوقع  السهم ربحوكانت  16إذا كان مكرر الربحية في القطاع : 10مثال 
 ؟للسهم الحقيقيةالقيمة ما 

Intrinsic value=2×16=32 

و.ن في العام األخير،  3.3: بفرض أن أرباح السهم إلحدى الشركات 11مثال 
% خالل السنة القادمة، وبفرض 12.5وبفرض أن الشركة ستزيد أرباحها بمعدل 

 للسهم؟ الحقيقية، ما القيمة 35.5أن مكرر الربحية اإليراد للقطاع 

األخير وليس  تمثل أرباح الشركة للعام 3.3الحل: ُيالحظ في هذا المثال أن 
%( 12.5األرباح المقدرة للعام القادم، لذلك يجب استخدام معدل نمو األرباح )

 :كما يأتي الحقيقيةلحساب األرباح المقدرة، ليصبح نموذج حساب القيمة 

Intrinsic value = Earnings per share (EPS) x (1 + r) x P/E ratio 

 معدل نمو األرباح المتوقع. r إذ

 وبالتطبيق:

Intrinsic value = (3.3) x (1 + 0.125) x 35.5=131.79 
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العديد من العوامل التي تؤثر يوجد : ( العوامل المؤثرة في أسعار األسهم3، 6)
بالنظر إلى كل هذه العوامل لمحاولة معرفة العامل لكن  ،أسعار األسهم في

عدم التوازن بين يؤدي  إذالعرض والطلب.  ًا:سيكون األمر بسيطاألساسي 
إذا كانت . فمثل جميع السلع ،العرض والطلب إلى رفع سعر السهم وخفضه

، وازداد عدد األشخاص الذين يصطفون لشرائها، سلعٍة ماهناك ندرة مفاجئة في 
وبالمثل، إذا كانت الشركة تعمل بشكل جيد  على الفور. هاسوف يرتفع سعر 

قص في األسهم، مما يؤدي إلى فسيكون هناك نها، ويريد الجميع شراء أسهم
ارتفاع سعر سهم الشركة. والعكس يحدث إذا كان هناك الكثير من األسهم 

يدفع ذلك للتفكير بكيفية تغّير العرض  ها.ءالمتاحة، ولكن ال أحد يريد شرا
 والطلب واألسباب المؤثرة فيهما والتي يمكن تقسيمها إلى ثالث مجموعات رئيسة:

 األسباب االقتصادية. .1
 ألسباب المرتبطة بالسوق.ا .2
 األسباب المرتبطة بالشركة مصدرة األسهم. .3

ينبغي على المستثمر وقبل اتخاذ قرار الشراء : ( األسباب االقتصادية1، 3، 6)
لذلك ينبغي أخذ جميع األسباب  ،للسهم الحقيقيةأو البيع حساب القيمة 

االقتصادية التي تؤثر في عمل الشركة، وما يميز هذه األسباب أنها تؤثر في 
أهم هذه  يأتيالشركة وفي الشركات األخرى وال يمكن للشركة التأثير فيها، وفيما 

 األسباب:

ينعكس النمو االقتصادي في زيادة الدخول  تأثير النمو االقتصادي: .1
إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها الشركات، ي يؤد وبالتالي

مما يزيد من مبيعاتها وأرباحها وتدفقاتها النقدية بشكل عام، لذلك من الطبيعي 
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بمتابعة معدل النمو االقتصادي والمؤشرات الدالة على  ون أن يهتم المستثمر 
ط االقتصادي وضعه في المستقبل، فاإلعالن عن زيادة غير متوقعة في النشا

وبالتالي يتوقع األفراد عوائد أكبر من  ،يعطي نظرة إيجابية تجاه المستقبل
 مما يزيد حركة التعامل على األسهم ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها. ،االستثمار

التنبؤ بأسعار الفائدة المستقبلية من العوامل  ُيعدّ تأثير أسعار الفائدة:  .2
ن توضيح هذا التأثير من خالل شرح قنوات المؤثرة في أسعار األسهم، ويمك

 :عر الفائدة وأسعار األسهم كما يأتيالتأثير بين س
يدفع توقع ارتفاع سعر الفائدة المستثمرين للتخلي عن االستثمار في  .أ

األسهم واالتجاه نحو اإليداعات المصرفية أو االستثمار في السندات 
 فاض أسعار األسهم.نخإلى اوأدوات الدين األخرى، األمر الذي يؤدي 

ارتفاع معدل الفائدة أن الشركات ستضطر  سيعنيمن ناحية أخرى  .ب
هذا سوف و ، مما يؤدي إلى أرباح أقل االقتراض،إلى دفع المزيد مقابل 

. على رهاأسعايدفع األفراد للتخلي عن األسهم وبالتالي تنخفض 
العكس من ذلك، تعني أسعار الفائدة المنخفضة أنه يمكن للشركة 
اقتراض األموال من البنوك بتكاليف أقل بكثير، وبالتالي توفير أموالهم 

رتفع يزداد الطلب على األسهم وت وتحقيق ربح أعلى. في هذه الحالة،
 .أسعارها

سعر صرف العملة المحلية في أسعار األسهم  تقلب سعر الصرف: يؤثر .3
 بطرق مختلفة:

األسهم المحلية عندما ُيفضل المستثمرون األجانب في االستثمار في  .أ
عندما تصل بينما يبيعون استثماراتهم  ،تكون العملة المحلية منخفضة

ن الطلب األجنبي على األسهم إقيمة العملة المحلية إلى ذروتها؛ أي 
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المحلية يزيد من قبل المستثمر األجنبي عندما يتوقع تحسن قيمة 
 على حالها. العملة المحلية على افتراض بقاء باقي العوامل األخرى 

قيمة العملة الوطنية سلبًا على الشركات التي تصدر  ارتفاعيؤثر   .ب
مر الذي للخارج ألن المستورد سيدفع تكلفة استيراد أعلى للمصدر األ

فيعمد  ،وبالتالي أرباحه ،مبيعات المصدرأرقام يسبب انخفاض 
لى التخلص من أسهم هذه الشركات وبالتالي تنخفض إالمستثمرون 

الشركات التي تستورد من الخارج  فيأسعارها، بينما يؤثر ذلك إيجابًا 
بشكل كبير بسبب انخفاض تكلفة مستورداتها األمر الذي يعني زيادة 

 أرباحها وبالتالي ارتفاع أسعارها.
 تية:وتمثل األسباب اآل: ( األسباب المرتبطة بالسوق 2، 3، 6)

يعبر عن المزاج العام للمستثمرين في  :موقف أو شعور المستثمرين .1
أداء السوق، ونظرًا في نعكس وي في أسعار األسهم ذلكيؤثر و  ،سوق األسهم

ن تقييمات السهم تعتمد على توقعات المستثمرين فإن أداء السوق في إلى أ
قد ال يرتبط بالظروف االقتصادية، فمثاًل قد يكون االقتصاد  األوقاتبعض 

في مجملهم يتوقعون  ون ضعيفًا إال أن أسعار األسهم قد ترتفع إن كان المستثمر 
تحسن االقتصاد قريباً بمعنى وجود موقف إيجابي للمستثمرين ينعكس على شكل 

 توقعات متفائلة.

اعتماد القطيع" وُيعبر عن مدى  وهو "سلوك ،آخر قد ُيفسر تحركات األسهم أمرٌ 
فبداًل من تكوين تقييماتهم  .المستثمرين بعضهم على بعض في تقييم األسهم

الخاصة عن قيمة الشركة، يركز كثير من المستثمرين على شعور المستثمرين 
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مما قد يتسبب في تحركات غير طبيعية في أسعار األسهم ال يمكن  ،العام
 .تفسيرها دائمًا بشكل عقالني

الكيفية التي ُتستثمر بها األموال، فإذا رغب أيضًا ب ن ويتعلق موقف المستثمرو 
ومن جهٍة مخاطر أكبر فإن أسعار األسهم سترتفع. في تحمل المستثمرون 

على المخاطرة، فإن  األمان، واختاروا ءاً أخرى، إذا كان المستثمرون أكثر هدو 
 عامالن: وفي هذا اإلطار يوجدأسعار األسهم ستنخفض. 

هو السوق الذي يكون فيه المستثمر أكثر : Bullish marketالصاعد السوق  .أ
يرتفع الطلب، مما يؤدي ف. هجوميةأثناء المخاطرة ويستثمر بطريقة في ثقة 

 إلى ارتفاع أسعار األسهم.
هو السوق الذي يكون فيه المستثمر أكثر : Bearish marketالهابط السوق  .ب

استثماره، وبالتالي، يستثمر بثقة أقل مع مراعاة  ارةوخسقلًقا بشأن المخاطر 
 يؤدي هذا إلى ركود السوق وهبوط سعر السهم في النهاية.و السالمة. 

ُيشير تأثير : The January Effectتأثير شهر دنادر )كانون الثاني(    .2
شهر كانون الثاني إلى أن عوائد األسهم تكون في شهر كانون الثاني أعلى 

ألسهم الشركات الصغيرة. وُيفسر إلى مقارنًة بباقي أشهر السنة وخاصًة بالنسبة 
الصناديق االستثمارية على أساس  من مديري  يتم تقييم أداء الكثير ذلك بأنه

طرة في هم لشركات صغيرة الحجم وخسنوي، لذلك يفضلون االستثمار في أس
من عوائد تلك األسهم الخطرة، ثم ينتقلون إلى  بداية العام بحيث يستفيدون 

وذلك حتى يظهروا بمظهر  ،شركات كبيرة الحجم أكثر استقرارًا قرب نهاية العام
المستثمر في شركات كبيرة وبالتالي جعل صناديقهم تبدو أكثر احترامًا وتقديرًا 

يدفع تكرار هذا السلوك أسعار أسهم تلك  الصناديق االستثمارية. أمام أصحاب
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الشركات الخطرة إلى االرتفاع في شهر يناير )كانون الثاني( من كل عام محدثًا 
أثبتت بعض الدراسات أن معظم أرباح سوق  مى " اهرة شهر يناير".ما يس

ة شهر األسهم تتحقق في شهر يناير، وعندما يدرك المستثمرون وجود  اهر 
يناير فإنهم سيعملون على االستفادة منها عبر شراء مزيد من األسهم في شهر 
كانون األول بحيث تبدأ أسعار األسهم باالرتفاع من شهر كانون األول مما 

 يجعل  اهرة شهر يناير تبدأ من شهر كانون األول.

 ،وقد أرجع بعض الباحثين تأثير شهر كانون الثاني إلى فرضية المبيعات
ومضمونها أن المستثمرين يكونون أكثر استعدادًا في شهر كانون األول للقبول 

الخسائر الرأسمالية التي  لكون باألسعار السائدة في السوق عند بيع أسهمهم 
ها يتم التخفيف منها من خالل تخفيض الدخل الخاضع نيمكن أن يتحملو 

األسعار في للضريبة األمر الذي يؤدي إلى انخفاض ملموس في مستويات 
وتتوقف  إلى ذلكشهر كانون األول، ومع انتهاء السنة المالية تنتفي الحاجة 

بالتالي عمليات البيع فتعود أسعار األسهم إلى مستوياته الطبيعية محققًة بذلك 
 عوائد إيجابية في شهر كانون الثاني.

ُيشير تأثير يوم  :The Day of The Week Effectتأثير دوم في األسبوع  .3
وترتفع يوم الجمعة، أي  االثنيني األسبوع إلى أن أسعار األسهم تنخفض يوم ف
ثنين وأعلى لمتوسط في أدنى مستوياتها يوم االن عوائد السهم تكون في اإ

وجود يام األسبوع األخرى، وهذا ُيشير إلى مستوياتها يوم الجمعة مقارنًة بباقي أ
األسهم يوم الجمعة وشرائها يوم  استراتيجية رابحة للتداول وتقوم على أساس بيع

 .االثنين
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منها أن الشركات تميل  ،ُوجدت تفسيرات عديدة حاولت تفسير يوم في األسبوع
لنشر أخبارها السيئة للجمهور يوم الجمعة عندما تكون األسواق مقفلة وبالتالي 

ثنين، وقد تعّرض ة بشكل انخفاض في األسعار يوم االتنعكس هذه األخبار السيئ
التفسير لجملة من االنتقادات أهمها التساؤل حول سبب عدم استغالل  هذا

 ،ثنينالمستثمر لهذه الظاهرة من خالل بيع األسهم يوم الجمعة وشرائها يوم اال
ثنين مما عار يوم الجمعة وارتفاعها يوم االاألمر الذي سينتج عنه انخفاض األس

ذا كانت توقعات المستثمرين سيؤدي النتهاء تأثير يوم في األسبوع، كذلك فإنه إ
ُتشير إلى أن األخبار السيئة سيتم نشرها يوم الجمعة فإن المستثمرين سيعاملون 

نه يوم جيد، األمر الذي يؤدي أي يوم جمعة ال توجد فيه أخبار سيئة على أ
 ثنين بداًل من انخفاضها.ارتفاع األسعار يوم االإلى 

يتأثر سعر سهم شركة  :رة األسهم( األسباب المرتبطة بالشركة مصد3، 3، 6)
ما ليس فقط بالمتغيرات االقتصادية الكلية وعوامل السوق بل تتأثر أيضًا 
بالظروف المرتبطة بالشركة مصدرة األسهم نفسها، حيث نجد اهتمامًا من قبل 
المستثمرين بأية معلومات قد تصدر من الشركة أو أية معلومات عن التدفقات 

تلك الشركات، ويمكن عرض بعض األسباب المؤثرة في النقدية المستقبلية ل
 :يأتيأسعار األسهم والمرتبطة بالشركة مصدرة األسهم كما 

أسعار  عملية توزيع األرباح في تؤثر: الت ير في سياسة توزيع األرباح .1
عادًة تميل أسعار ف ،بسهولة في مخطط األسعار لسهمذلك  يمكن تحديدو  األسهم

يرجع سبب ارتفاع سعر و  ،حاالرتفاع عند إعالن توزيع األرباأسهم الشركة إلى 
أن الشركات التي تعلن عن توزيعات ًا السهم إلى أن المستثمرين يرون عموم

ومع ذلك، إذا كان إعالن توزيع األرباح من قبل . األرباح قوية ومستقرة مالياً 
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اض سعر الشركة ال يلبي توقعات المستثمرين، فإنه يزيد من احتمالية انخف
 .السهم
يستخدم المستثمرون األرباح الحالية كمؤشر لما : مفاجاات األرباح .2

فعندما  ،ستكون عليه األرباح في المستقبل وبالتالي التدفقات النقدية المستقبلية
تعلن شركة أن أرباحها فاقت التوقعات فإن بعض المستثمرين سيراجعون 

بالتالي سيرفعون من تقديراتهم لسعر توقعاتهم حول التدفقات النقدية المستقبلية و 
 إلىالسهم وبالعكس فإن إعالن أرباح أقل من المتوقع ستدفع المستثمرين 

 تخفيض توقعاتهم حول التدفقات النقدية المستقبلية.
عادة ما يترافق استحواذ شركة : االستحوات وبيع وحدات من الشركة .3

على أخرى بزيادة الطلب على أسهم الشركة هدف االستحواذ وبالتالي ارتفاع 
سهمها ويدرك المستثمرون أن سعر سهم الشركة، هدف االستحواذ، سيرتفع 

رغبتها بشراء الشركة الهدف أما عن االستحواذ في بمجرد إعالن الشركة الراغبة 
هم الشركة المستحوذة فهو أقل وضوحًا ألنه يعتمد تأثير ذلك اإلعالن في أس

وغالباً ما يهوي بأسهم  على فهم المستثمرين للوفورات التي ستنتج عن االستحواذ
 .الشركة المستحوذة

أما عندما تقرر الشركة بيع إحدى وحداتها فإن أثر ذلك اإلعالن في سهم الشركة 
مباعة غير مرتبطة بالنشاط يعتمد على الوحدة المباعة. فإذا كانت الوحدة ال

ن الشركة ستتفرغ ساسي للشركة فإن قرار البيع سيعّد إشارة جيدة للسوق تقول إاأل
 والعكس بالعكس. ا األساسيلنشاطه

ال ينتظر المستثمرون إعالن إدارات : توقعات المستثمرين ألداء الشركة .4
لسعر الشركات عن تغيير في سياستها لكي يغير المستثمرون من توقعاتهم 
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السهم، بل إنهم عادة ما يتوقعون حدوث تلك التغييرات لكي يستفيدوا منها قبل 
غيرهم من المستثمرين. قد تمكنهم تلك التوقعات من دفع سعر أقل لسهم معين 
أو بيع سهم ما بسعر مرتفع قبل انخفاضه. فعلى سبيل المثال: يلجأ المستثمرون 

ها الشركة ألجل  إلى التقارير المالية للشركة أو القوائم المالية الحديثة التي تعدُّ
ستغير سياسة توزيع األرباح التي تنتهجها. غير أن  ةتوقع ما إذا كانت الشرك

من عيوب التداول المبني على التوقعات هو أن تلك التوقعات قد ال تكون 
 صائبة دائمًا.

أثير دون تمن الخالصة: ال يمكن الجزم بتأثير أحد هذه العوامل أو بعضها 
ويختلف تأثيرها من شركة  فيما بينهابل تتفاعل هذه العوامل  ،العوامل األخرى 

 أخرى.إلى 
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 :أسالة الفصل السادس

، هل تنصح المستثمر 500بفرض السعر السوقي لسهم هو السؤال األول: 
اح المتوقعة وأن توزيعات األرب ،علمًا أن ينوي االحتفال به لسنتين ،بشراء السهم

، ومعدل العائد 550 هووأن سعر مبيع السهم في نهاية السنة ، 30ل سنة هي ك
 %.12المطلوب من قبل المستثمر هو 

هذه الشركات التي ربحية السهم لكل من  اآلتييمثل الجدول السؤال الثاني: 
 قطاع واحد،إلى تنتمي 

 معدل نمو األرباح المقدر 2020أرباح عام  الشركة
A 23 70% 
B 25 80% 
C 5 -15% 
D 19 -25% 

وفق طريقة مكرر الربحية لكل من هذه  الحقيقيةالقيمة والمطلوب حساب  
 .37الشركات إذا علمت أن مكرر الربحية اإليراد للقطاع هو 

 ما هي القيمة الحقيقة، ولماذا االهتمام بدراستها؟السؤال الثالث: 
 السهم.اشرح تأثير أسعار الفائدة في سعر السؤال الرابع: 

 : اشرح تأثير سعر الصرف في سعر السهم.الخامسالسؤال 
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 الفصل السابع: سوق النقد

Money Market 
أي التي هو السوق الذي يتم فيه تداول األوراق المالية قصيرة األجل  :مقدمة
وطالما أن هذه األوراق قصيرة األجل فيكون استحقاقها عن عام واحد،  مدةتقل 

 االستحقاق أقل من عام. مدةالحديث هنا عن أدوات الدين ذات 

أهم األوراق المتداولة في سوق  يأتيفيما : األوراق المتداولة في سوق النقد
 النقد.
أذون الخزانة  دّ عتُ  Treasury Bills (T-Bills) ( أتونات الخزانة:1 ،7)

بهدف  حكومية ُيصدرها المصرف المركزي لحساب وزارة المالية أوراق مالية
لتمويل العديد من المشاريع  تأمين االحتياجات المالية قصيرة األجل للحكومة

يمكن أن يكون ألذون الخزانة آجال و  ،العامة، مثل بناء المدارس والطرق السريعة
ل االستحقاق ، ولكن آجااً أسبوع 52استحقاق لبضعة أيام فقط أو بحد أقصى 

كلما زاد تاريخ االستحقاق، زاد و  .أسبوعاً  52و 26و 13و 8و 4الشائعة هي 
وهي من أكثر أدوات السوق النقدي سيولًة  للمستثمر.ُيدفع سعر الفائدة الذي س

وتداواًل، وتمثل األساس أو المعيار الذي ُتقاس عليه بقية عوائد السوق النقدي. 
ال تحمل فائدة، وإنما تباع  د من حيث أنهاوتختلف عن بقية أدوات سوق النق

أقل من قيمتها االسمية، والفرق بين  اً مبلغ ن عند شرائهاو . فيدفع المستثمر بخصم
الخصم، ثم يحصلون على كامل قيمتها  قيمتها االسمية وسعر الشراء يمثل

 1000بقيمة  أذن خزانةلف ُيكعلى سبيل المثال، قد  االسمية عند استحقاقها.
فإن معدل الفائدة الحقيقي يتحدد  وبالتالي .ئهلشراًا دوالر  950دوالر المستثمر 

هذه األوراق مجاالً استثمارياً مناسباً ومؤقتاً لألموال  وُتعدّ  .بناء على مبلغ الخصم
وذلك كونها  ،المراد االحتفال بها لمواجهة احتياجات السيولة في المستقبل القريب

https://www.investopedia.com/terms/t/treasurybill.asp
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 مدةولها سوق مستمر وبسبب قصر  ،نخفضة المخاطر وآمنةماستثمارات 
 استحقاقها.

دوالر.  1000بفئات  عادةً في الواليات المتحدة األمريكية باع سندات الخزانة تُ 
ماليين دوالر في العطاءات  5إلى حد أقصى قدره  بعضهايمكن أن يصل و 

 غير التنافسية.
 T-Bill Investmentالخزانة: في أتونات إيجابيات وسلبيات االستثمار 

Pros and Cons  ّأذون الخزانة من أكثر االستثمارات المتاحة أماناً  ُتعد 
تدفع أذون الخزانة معدل  إذ ،للمستثمر. لكن هذا األمان يمكن أن يكون له ثمن

. ومع ذلك، إذا ارتفعت أسعار الفائدة، اً ثابت ، والذي يمكن أن يوفر دخالً اً فائدة ثابت
أذون الخزانة الحالية تصبح غير مفضلة ألن أسعارها أقل جاذبية مقارنة فإن 

بالسوق ككل. نتيجة لذلك، فإن أذون الخزانة تحمل مخاطر أسعار الفائدة مما 
من أن يخسر حملة السندات الحاليون معدالت أعلى في  اً يعني أن هناك خطر 

  المستقبل.
سداد، إال أن عوائدها عادة ال تنطوي أذون الخزانة على مخاطر تخلف عن ال

أن سندات إلى ًا ما تكون أقل من سندات الشركات وبعض شهادات اإليداع. نظر 
لقيمة على ا بخصميتم بيعها وإنما نة ال تدفع مدفوعات الفائدة الدورية، يالخز 

ويمكن تلخيص إيجابيات وسلبيات االستثمار في أذون الخزانة  االسمية للسند.
 (:1 ،7من خالل الجدول )
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 إيجابيات وسلبيات االستثمار في أذون الخزانة 9الجدول رقم 

 السلبيات اإليجابيات
مخاطر التخلف عن لصفر مستوى 

من  مضمونةالسداد ألن أذون الخزانة 
 الحكومة.

تقدم أذون الخزانة عوائد منخفضة 
مقارنة بأدوات الدين األخرى وكذلك 
عند مقارنتها بشهادات اإليداع 

(CD.) 
 ضاً أدنى منخف اً دتقدم أذون الخزانة ح

 دوالر. 100لالستثمار يبلغ 
الفائدة حتى أذون الخزانة ال يدفع 
 ستحقاق.التاريخ ا

دخل الفوائد من عادًة ما يعفى 
 ضرائب الدخل.

للمستثمرين الذين غير مالئمة 
 دخل ثابت.إلى يحتاجون 

ن شراء أذون الخزانة يمكن للمستثمري
بسهولة في سوق السندات  هاوبيع

 الثانوية

تحوي أذون الخزانة على مخاطر 
أسعار الفائدة، لذلك يمكن أن يصبح 

 ارتفاع أسعار عندسعرها أقل جاذبية 
 .الفائدة

https://www.investopedia.com 

 Pureمالحظة: ُيشار إلى األدوات التي ال تدفع فائدة وإنما ُتباع بخصم به 
Discount Instrument  أو ُتسمىzero-coupon bond  أذون إلى بالنسبة

 .الخزانة

هي نوع شائع :  CP Commercial Paper( األوراق التجارية2 ،7)
وعد مكتوب  نزلةالورقة التجارية بم دّ عتُ  االستخدام من أدوات الدين قصيرة األجل،

يصدر من قبل الشركات  to Pay A Written Promise بالدفع)وغير مؤكد( 
 Microsoftمثل  Creditworthy ذات الجدارة االئتمانية والمعروفة الكبرى 
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and General Motors ،  ولهذه األوراق المالية تاريخ استحقاق يتراوح بين
 بفئات من قيمة وتصدر في الواليات المتحدة عادةً . اً يوم 270قليلة و أيام

وتسويقها  ء متخصصين في تداولهادوالر. وتباع عن طريق وكال 100000
صناديق و  شركات التأمين؛و إلى المستثمرين النهائيين كالبنوك التجارية؛ 

 .االستثمار؛ وشركات األعمال األخرى التي لديها فائض سيولة
إذ تحصل  ،من قبل البنوك Backed اً يكون مضمونومعظم األوراق التجارية 

 Bank Lines of مصرفي الشركات المصدرة لألوراق التجارية على ائتمان
Credit يعني أن البنك مستعد لدفع قيمة الورقة  من قبل بعض البنوك، بما

 على ذلك. والورقة التجارية استحقاقها إذا لم يكن مصدرها قادراً  التجارية في تاريخ
 .Choudhry, 2001, p) )وهو النمط غير الشائع( ائدتكون حاملة للفو قد 

ما يكون العائد على  عادةً   Discounted Basis .بخصمباع وقد تُ  (416
ًا وذلك نظر  ،ذاتها للمدة األوراق التجارية أعلى من العائد على أذونات الخزينة

من أذونات  ثانوية أقل شاطاً ال األوراق التجارية أعلى وسوقهامخاطر أن إلى 
المستثمر في األوراق التجارية بالفرق  الخزينة. ويتمثل العائد الذي يحصل عليه

والقيمة االسمية للورقة التجارية باإلضافة إلى  بين سعر شراء الورقة التجارية
 .التجارية حاملة للفوائد الفوائد في حال كانت الورقة

عندما تبحث شركة بيع بالتجزئة عن تمويل قصير  :على األوراق التجاريةمثال 
 10المخزون الجديد لموسم العطالت. وتحتاج الشركة إلى  شراءاألجل لتمويل 
على شكل مليون دوالر بالقيمة االسمية  10.1تقدم للمستثمرين سماليين دوالر، 

. أي لمعدالت الفائدة السائدة وفقاً ، اً ماليين دوالر نقد 10أوراق تجارية مقابل 
مليون دوالر عند استحقاق الورقة التجارية  0.1سيكون هناك دفعة فائدة بقيمة 

، أي ما اً نقد التي تّم الحصول عليها ماليين دوالر 10مبلغ الدين إلى باإلضافة 
في استحقاق الورقة بعين عدد أيام وبالتأكيد يجب أخذ ٪. 1يعادل معدل فائدة 

 عند حساب معدل الفائدة. بانالحس
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 Negotiable( شهادات اإلدداع المصرفية القابلة للتداول: 3 ،7)
Certificates of Deposit   هادات اإليداع المصرفية القابلة للتداولشتمثل 

للمودعين الذين  التجارية من قبل البنوكعلى شكل إيصال  أدوات دين تصدر
محددة وبفائدة محددة. ومن ثم يمكن لحاملها مبلغ محدد لمدة  يقومون بإيداع

تاريخ استحقاقها والحصول على قيمتها إضافة إلى الفوائد،  االحتفال بها حتى
 .الثانوية أو بيعها في السوق 

 لم إذ  Nonnegotiableلم تكن شهادات اإليداع قابلة للتداول 1961بل عام ق
استردادها من البنك  شخص آخر، ومن غير الممكنإلى يكن من الممكن بيعها 

 .استحقاقها بدون دفع مبلغ معين كغرامة قبل
وتختلف هذه الشهادات عن أذون الخزانة واألوراق التجارية في أنها ُتباع على 

كما هو الحال  Discountوليس على أساس الخصم  Yieldأساس المردود 
بداًل من  365معظم أدوات سوق النقد، وُتحسب الفائدة على أساس إلى بالنسبة 
يتمثل العائد الذي يحصل عليه المستثمر في شهادات اإليداع بالفائدة يومًا.  360

سعر الذي يتم عليه باإلضافة إلى الفرق بين سعر الشراء وال على قيمة الشهادة
لبنوك التجارية؛ إلى ا بالنسبةللتمويل  مهماً  شهادات اإليداع مصدراً  دّ استرداد وتع

 ة.صناديق االستثمار في سوق النقد؛ الوكاالت الحكومي
تتشابه شهادات اإليداع المصرفية عن الودائع ألجل في كونهما إيداع مبلغ من 

محددة مسبقًا وبفائدة محددة ولكنها تتميز عنها في كون صاحب  مدةالمال ل
ديعته قبل موعد االستحقاق، وفي الوديعة ال يستطيع الرجوع للمصرف لسحب و 

حال كسر الوديعة ال يحصل صاحبها غالبًا على الفوائد ويمكن أن يتحمل 
سمية يداع المصرفية بيعها بقيمتها االغرامة، في حين يمكن لحامل شهادة اإل

 باإلضافة للفائدة المستحقة حتى تاريخ البيع.
 قتين:ييمكن أن تصدر شهادات اإليداع المصرفية بطر 
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اإلصدار المعلن: هنا يقوم المصرف باإلعالن عن إصدار شهادات اإليداع 
تسبق موعد اإلصدار، وفي هذه الحالة  مدةويدعو الجمهور لالكتتاب بها خالل 

 تصدر شهادة اإليداع ألمر المكتتب بها ويتم تداولها بالتظهير.
لمدة وسعر يتم إصدار الشهادة بالمبلغ وا إذااإلصدار بناًء على طلب العميل: 

الفائدة الذي تتفق عليه الجهة المصدرة مع عميلها، وقد تصدر هذه الشهادة 
 يتم تداولها بالتصدير. إذيتم تداولها بمجرد التسليم أو ألمر مشتريها  إذلحاملها 

تسعة أشهر  –ثالثة أشهر  –شهر )وغالبًا ما يتم إصدار هذه الشهادات آلجال 
دة متغّير. وفي الواليات المتحدة األمريكية ويمكن إصدارها بسعر فائ (سنة –

 ما نها عادة ً أ دوالر على الرغم من 100000بقيمة اسمية ال تقل عن تكون 
 تكون مليون دوالر أو أكثر.

القبول  Banker's Acceptance (BA)( القبوالت المصرفية: 4 ،7)
المصرفي يعني قبول المصرف المسؤولية عن دفع مبلغ نقدي مستقبلي. 

 إذالمحليون في استيراد بضاعة أجنبية على الحساب.  ويستخدمها المستوردون 
المصرف حصولهم على أثمان بضائعهم  يفضل المصدرون األجانب أن يضمن

التصدير هذه عبر  عندما يرسلونها إلى المستوردين. يسهل المصرف عملية
دي في وقت والتي تلزمه بسداد مبلغ نق (مقبول)الختم على ورقة السحب بكلمة 

إليه عمولة  وفي المقابل يسدد المستورد للمصرف ذلك المبلغ مضافاً  .محدد
يمكن أن يحتفظ المصدر بورقة القبول المصرفي حتى  .للبنك مقابل ذلك التعهد

بخصم قبل ذلك التاريخ للحصول  ما يلجأ إلى بيعها تاريخ االستحقاق لكنه غالباً 
. ويحصل تشبه أذون الخزينة من هذه الناحية ًا، وبناًء عليه فإنهاعلى النقد فور 

القبول في الموعد المحدد. ويتحدد  المستثمر الذي اشترى ذلك القبول على قيمة
بالفرق بين المبلغ  )كما في األوراق التجارية)عائد المستثمر في القبول المصرفي 

ق المخصوم الذي دفعه لشراء القبول والمبلغ الذي حصل عليه في موعد استحقا
 .القبول



162 
 

القبول المصرفي أدا ة استثمارية قصيرة األجل قابلة للخصم لدى المصرف  دّ يع
ة األمان ولتسهيل تداولها في السوق الثانوي وتتراوح يز م المركزي مما يوفر لها

. يوماً  90األكثر شيوعًا هي  والمدة، اً ميو  180و 30مدة القبول المصرفي بين 
ن إمبلغ القبول في الموعد المحدد ف عن سداد إمكانية عجز المصرفإلى  راً ونظ

س لذا يستحق لخطر اإلفال المصرفي سيكون معرضاً  المستثمر في القبول
الخزينة لتعويضه عن هذا  الحصول على عائد أعلى من العائد على أذونات

 .الخطر
إلى  اً فر في القبوالت المصرفية عنصر السيولة ولها سوق ثانوي نشط نظر ايتو 

وبيعها من قبل الشركة المصدرة قبل تاريخ  خصمها في الغالبأنه يتم 
بين الشركات الراغبة  االستحقاق. ويعمل الوسطاء في السوق الثانوي على الجمع

 في بيع القبوالت المصرفية وتلك التي ترغب في شرائها عن طريق عرض سعري 
ش بين ثمن شراء وبيع يمثل الفرق بينهما هامش ربح الوسطاء ويتراوح هذا الهام

 .وسبع الواحد بالمئة
يرتبط حجم القبوالت و  $ ومضاعفاتها1000تصدر القبوالت المصرفية عادة بقيم 

أسعار الفائدة  فعند انخفاض ،المتداولة بمعدالت الفائدة على القروض المصرفية
قرض  يميل المستورد في هذه الحالة إلى الحصول على، إذ يقل الطلب عليها
 ن الزيادة في معدالت الفائدةقبال عليها في الحالة المعاكسة ألمباشرة ويزيد اال

جل القصير قل من الزيادة على القروض بسبب األأستكون على القبوالت 
 .للقبوالت

لالستثمار في القبوالت فهم قبول المصرفيين ل :مثال عن القبول المصرفي
 التجارة العالمية.، من المهم فهم كيفية استخدام الشركات لها في المصرفية

جهاز تلفزيون من شركة  100قررت شركة أمريكية شراء وكمثال على ذلك: 
 الشركة األمريكية، تتواصل بين الشركتين تجاريةالتفاقية االألمانية. بعد إتمام 

خطاب االعتماد بموجب . مستندي مع مصرفها للحصول على خطاب اعتماد
 األلمانيةشركة البمجرد أن تقوم و  عن إتمام المعاملة. مسؤوالً  المصرف يكون 



163 
 

إلى البنك  الدالة على الشحن بشحن البضائع، فإنها ترسل المستندات المناسبة
)ويتم اإلرسال من خالل مصرف تتعامل  الذي يقوم بالدفع في الواليات المتحدة

)الشركة  . لدى المصدرمعه الشركة األلمانية موجود في ألمانيا على الغالب(
حتفظ بالقبول حتى تاريخ االستحقاق، أو قد ياآلن خياران. يمكن أن  األلمانية(

أقل من القيمة  اً مبلغ تتلقى الشركة األلمانيةفي هذه الحالة،  بيعه لطرف ثالث،ي
عندما و  .موعد استحقاقه إلى حيننتظار اال ا، لكن ال يتعين عليهللقبولاالسمية 

 قال إنه "يخصم" القبول.قل، يُ يشتري البنك القبول بسعر أ
سيتم  :( تقييم األوراق المتداولة في سوق النقد وحساب معدل العائد5 ،7)

شرح تقييم األوراق المتداولة في سوق النقد وحساب معدل العائد عليها ومعدل 
الخصم من خالل مجموعة من األمثلة توضح الحاالت المختلفة المرتبطة بتقييم 

المتداولة في سوق النقد وخصمها. مع اإلشارة إلى أنه سيتم األوراق المالية 
 االستفادة من العالقات الرياضية التي تّم استخدامها في الفصل السادس.

؛ أي حساب السعر الذي بتسعير أتونات الخزانةيتعلق هذا المثال : 1مثال 
ذن خزانة، ويتعلق ذلك إيكون المستثمر مستعدًا لدفعه مقابل الحصول على 

الحصول على ق الثانوية إذا لو رغب المستثمر في ذن الخزانة من السو إبشراء 
ذن الخزانة من السوق األولية عندها سيتوجب عليه دفع قيمة التي تحددها إ

 الحكومة كجهة إصدار.
إذن خزانة مدته عام وقيمته % على 6الحصول على عائد في لو رغب مستثمر 

 يكون المستثمر مستعدًا لدفعه هو:، فإن السعر الذي $ 10000سمية اال
𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 

10000

(1 + 0.06)1
] = 9433.96$ 

استحقاقه عن عام، عندها  مدةقل الذي تذن الخزانة إلو أردنا تسعير  :2مثال 
االستحقاق؛ أي لو كان  مدةينبغي تخفيض معدل العائد المطلوب ليتوافق مع 

أشهر عندها يتوجب استخدام  6االستحقاق  ومدة% 10معدل العائد المطلوب 
 %.5معدل عائد 
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االستحقاق نصف سنة  مدةبالعودة إلى معطيات المثال السابق وبفرض أن 
عندها لحساب السعر الذي يكون المستثمر مستعدًا لدفعه، يتم تقسيم العائد الذي 

االستحقاق هي نصف سنة، وبالتعويض  مدةأن  بحسبان 2لى يطلبه المستثمر ع
 في العالقة: 

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐜 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 = 𝐷𝐶𝐹 = [ 
10000

(1 + 0.03)1
] = 9708.74$ 

األدوات العائد على  بدايًة ُيحسب حساب العائد على أتونات الخزانة:: 3مثال 
 money marketالمتداولة في سوق النقد وُيطلق عليه العائد على سوق النقد 

yield اآلتيةالعامة  العالقة باستخدام: 
𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =

𝑺𝑷 − 𝑷𝑷 + 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕

𝑷𝑷
×

𝑫

𝒏
 

 :إذ
SP سميةسعر المبيع أو القيمة اال  Selling Price  
PP سعر الشراء Purchase Price 

Interest  االستثمار مدةالفوائد المقبوضة خالل 
D عدد أيام السنة 
n  االستثمار )عدد أيام االحتفال بالورقة(عدد أيام 

𝑫تفيد النسبة 

𝒏
 الورقة لمدةفي حساب معدل العائد السنوي بداًل من معدل العائد  

ولحساب العائد على أذونات الخزانة يتم استعمال العالقة السابقة بعد استبعاد 
فائدة وإنما ُيباع بخصم، كما  يحمل ذن الخزانة الإأن  بحسبانالفوائد المقبوضة 

𝐷استبعاد النسبة يتم 

𝑛
ولدينا المثال  .اً واحد اً االستحقاق عام مدةعندما تكون  

 يوضح ذلك. اآلتي
 

$ يستحق بعد ستة أشهر ُيباع 10000سمية ذن خزانة قيمته االإبفرض لدينا 
 money $، المطلوب: حساب معدل العائد على هذا السند9700بقيمة 

market yield. 
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 نستخدم العالقة:
𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =

𝑺𝑷 − 𝑷𝑷

𝑷𝑷
×

𝑫

𝒏
 

𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟗𝟕𝟎𝟎

𝟗𝟕𝟎𝟎
×

𝟑𝟔𝟓

𝟏𝟖𝟐
= 𝟔. 𝟐% 

 
 Holding Period االحتفاظ مدةعائد  يتعلق هذا المثال بحساب: 4مثال 

Yield:  أو العائد( هو إجمالي العائد على االستثمار االحتفال  مدةُيقصد بعائد(
الوقت الذي يحتفظ فيه  إلىاالحتفال  مدة وُتشير االحتفال به. مدةخالل 

 مدةعائد  ُيحسبو  .هابين شراء ورقة مالية وبيع المدةالمستثمر باالستثمار، أو 
 العالقة: االحتفال باستخدام

 
𝑯𝑷𝒀 =

𝑺𝑷 − 𝑷𝑷

𝑷𝑷
 

 
االحتفال بالنسبة  مدة$، ما عائد 984$ وبيع بسعر 850بسعر سند تّم شراء 

 السند؟هذا إلى 
𝑯𝑷𝒀 =

𝟗𝟖𝟒 − 𝟖𝟓𝟎

𝟖𝟓𝟎
= 𝟏𝟓. 𝟕𝟔% 

 
لسندات الحاملة للفوائد يجب أخذ قيمة الفائدة التي تّم إلى ابالنسبة مالحظة: 

من خالل إضافتها إلى بسط المعادلة  في الحسباناالحتفال  مدةتلقيها خالل 
 السابقة.
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بسعر $ 1000 سميةاالقرر البنك المركزي بيع أذونات خزينة قيمتها  :5مثال 
مدتها عام. فإذا احتفظ المستثمر بأذون الخزانة هذا حتى تاريخ $ 880

 :قةالفما معدل العائد الذي يحققه المستثمر؟ نستخدم الع االستحقاق
𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =

𝑺𝑷 − 𝑷𝑷

𝑷𝑷
 

𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =
𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟖𝟖𝟎

𝟖𝟖𝟎
= 𝟏𝟑. 𝟔𝟒% 

 
إلى عائد سنوي  HPYاالحتفاظ  مدةبتحويل عائد  يتعلق هذا المثال: 6مثال 

من الناحية ، Bond Equivalent Yield ُيسمى العائد السنوي المكافئ
( هو مقياس يسمح للمستثمرين BEYالمالية، فإن العائد المكافئ للسندات )

بحساب النسبة المئوية السنوية للعائد لألوراق المالية ذات العائد الثابت، حتى 
قصيرة األجل على أساس شهري أو ربع سنوي أو نصف  األذون  إصدارلو تم 
االحتفال وتحويله  مدةيتم حسابه عن طريق تجميع عائد أي بكالم آخر  سنوي.

 الزمنية المددويفيد في عملية المقارنة بين البدائل االستثمارية مختلفة  إلى سنوي.
، ويتم من خالل حساب العائد السنوي لكل البدائل االستثمارية ثم المقارنة بينها

 BEY وباستخدام العالقة:  HPYاالحتفال  مدةحسابه انطالقًا من العائد على 
1- (365/t)HPY)+(1=  

 باستخدام العالقة:  HPYنطالقًا من ا HPYوكذلك يمكن حساب 
1-(t/365))BEY +HPY= (1 
 

$، وتلقى 47.5بسعر  اً يوم 180$ وباعه بعد 45بسعر  اً اشترى هادي سهم
$، ما العائد السنوي المكافئ 0.5احتفا ه بالسهم توزيعات أرباح  مدةفي نهاية 

BEY الذي حققه هادي من هذا االستثمار؟ 
 مدةحساب العائد على إلى نحتاج بدايًة  BEYلحساب العائد السنوي المكافئ 

 :يأتي كما HPYاالحتفال 
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𝑯𝑷𝒀 =
𝑺𝑷 − 𝑷𝑷 + 𝑫

𝑷𝑷
 

 :تّم إضافة التوزيعات إلى بسط المعادلة وبالتعويض نجد

𝑯𝑷𝒀 =
𝟒𝟕. 𝟓 − 𝟒𝟓 + 𝟎. 𝟓

𝟒𝟓
= 𝟔. 𝟔𝟕% 

 :أتيكما ي BEYننتقل لحساب 
1- (365/t)HPY)+(1=  BEY 
13.95%=1- )365/180()1+0.0667= ( BEY 

 
يريد أحد المستثمرين المفاضلة بين االستثمار في ورقتين ماليتين وفق : 7مثال 

 المبينة في الجدول: المعطيات اآلتية
 الورقة الثانية الورقة األولى البيان

 850 575 سعر الشراء $
 900 600 القيمة االسمية $

 90 100 االحتفال )يوم( مدة
 المطلوب أي االستثمارين أفضل باالعتماد على العائد على كال االستثمارين؟

الورقتين ويكون ذلك  تاحساب العائد على االستثمار لكلإلى الحل: نحتاج 
𝑯𝑷𝒀االحتفال  مدةباستخدام عالقة العائد على  =

𝑺𝑷−𝑷𝑷

𝑷𝑷
  

 :الورقتين بالتطبيق على كلتا
 الثانيةالورقة  الورقة األولى البيان

 850 575 سعر الشراء $
 900 600 القيمة االسمية $

 91 182 االحتفال )يوم( مدة
HYP 𝟔𝟎𝟎 − 𝟓𝟕𝟓

𝟓𝟕𝟓
= 𝟎. 𝟎𝟒𝟑 𝟗𝟎𝟎 − 𝟖𝟓𝟎

𝟖𝟓𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝟖 

االحتفال نجد أنه أكبر في حالة الورقة األولى ولكن  مدةبالنظر للعائد على 
ذلك غير كاٍف وال يعكس الصورة الصحيحة بسبب اختالف األساس الزمني 
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 من خالل توحيد األساس الزمني لكلتاالورقتين، وتكون معالجة ذلك  لكلتا
 افئ الذي يتيح حساب العائد في كلتاالورقتين وذلك بحساب العائد السنوي المك

 قتين على أساس سنوي. الور 
BEY  1- )100365/()0.0431+(

=0.166=16.6% 
 1- )90365/()0.05881+( 

=0.261=26.1% 
بالمقارنة نجد العائد السنوي المكافئ أكبر في حالة الورقة الثانية وبالتالي من 

 األفضل االستثمار بها.
 

الخصم و عائد معدل الخصم المصرفي أيتعلق هذا المثال بحساب  :8مثال 
عائد الخصم طريقة لحساب ويمثل  ،Bank Discount Yield المصرفي

معبًرا عنه  االسمية،بخصم من قيمته قبل تاريخ االستحقاق عائد السند عند بيعه 
كنسبة مئوية. يستخدم عائد الخصم بشكل شائع لحساب العائد على سندات 

يتم حساب عائد . و ضالبلدية واألوراق التجارية وأذون الخزانة المباعة بسعر مخفّ 
ًا. يوم 360وسنة مكونة من  يوماً  30الخصم باستخدام معيار شهري لمدة 

 :وُيحسب من خالل العالقة اآلتية
𝑩𝒂𝒏𝒌 𝑫𝒊𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒆 =

𝑷𝒂𝒓 − 𝑷𝑷

𝑷𝒂𝒓
×

𝟑𝟔𝟎

𝒏
 

 القيمة األسمية. Par إذ
 لحساب معدل الخصم: 3بالعودة إلى معطيات المثال رقم 

𝑩𝒂𝒏𝒌 𝑫𝒊𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒆 =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟗𝟕𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎
×

𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟖𝟐
= 𝟓. 𝟗𝟑% 

معدل الخصم بسبب احتساب ُيالحظ أن معدل العائد على أذونات الخزانة يفوق 
سمية استخدام سعر المبيع أو القيمة االو  365بداًل من  360عدد أيام السنة 

 بداًل من سعر الشراء.
$ وتّم بيعه 100000سمية معدل الخصم إلذن خزانة قيمته اإلما : 9مثال 
 .اً يوم 180االستحقاق  مدة$، و 98000بسعر 
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𝑩𝒂𝒏𝒌 𝑫𝒊𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒆 =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟗𝟖𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
×

𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟖𝟎
= 𝟎. 𝟒 = 𝟒% 

 
تن الخزانة اعتمادا  على معدل إ شراءسعر يتعلق هذا المثال بحساب : 10مثال 

 الخصم المصرفي.
ًا، يوم 120االستحقاق  مدة%، 3بمعدل خصم مصرفي ذن خزانة للبيع إُعرض 
 ذن الخزانة.)سعر الشراء( إلحسب السعر السوقي ا$، 100000سمية القيمة اال

 نعّوض معطيات المسألة في العالقة:
𝑩𝒂𝒏𝒌 𝑫𝒊𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒆 =

𝑷𝒂𝒓 − 𝑷𝑷

𝑷𝒂𝒓
×

𝟑𝟔𝟎

𝒏
 

 
𝟎. 𝟎𝟑 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝑷𝑷

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
×

𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟐𝟎
 

 
 PP=99000$ومنه 

 
، CPالعائد على األوراق التجارية يتعلق هذا المثال بحساب : 11مثال 

 :اآلتيةباستخدام العالقة 
𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =

𝑺𝑷 − 𝑷𝑷

𝑷𝑷
×

𝑫

𝒏
 

المستخدمة في حساب العائد على أذونات الخزانة مع االنتباه نفسها وهي العالقة 
عند استخدام العالقة في  اً يوم 360هو عدد أيام السنة ويساوي  Dإلى أن 

 حساب العائد على األوراق التجارية.
$ 300000سمية االوقيمتها ًا يوم 120مدتها  ستثمر ورقة تجاريةاشترى م
 فما معدل العائد السنوي للورقة التجارية؟ $290000بسعر 

 بالتعويض في العالقة أعاله نجد:
𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =

𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟐𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎
×

𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟐𝟎
= 𝟎. 𝟏𝟎𝟑𝟒 = 𝟏𝟎. 𝟑𝟒% 
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: دتعلق هذا الحساب بحساب العائد على االستثمار في األوراق 12مثال 

 التجارية الحاملة للفوائد. 
$ 300000سمية االوقيمتها  اً يوم 120اشترى مستثمر ورقة تجارية مدتها 

إذا علمت أنه  فما معدل العائد السنوي للورقة التجارية $290000بسعر 
 ؟خالل هذه المدة 1000سيحصل على فوائد 

𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟐𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎
×

𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟐𝟎
= 𝟎. 𝟏𝟏𝟑𝟕𝟗 = 𝟏𝟏. 𝟑𝟖% 

مع إضافة الفوائد المتحصلة  11المستخدمة في المثال  هانفستّم استخدام العالقة 
 .إلى بسط المعادلة

 
. تصدر اً يوم 60لمدة و  $ CP 100000 لهتبلغ القيمة االسمية  :13مثال 
 المطلوب: حساب المبلغ المخصوم وسعر المبيع.في السنة.  %7.5بخصم 

 :اآلتيتم احتساب الخصم على النحو 
𝐷𝑖𝑠 =

𝑃𝑎𝑟 × 𝐷𝑖𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑒 × 𝑛

𝐷
 

 وبالتعويض من معطيات المثال:
𝐷𝑖𝑠 =

100000 × 0.075 × 60

360
= 1250$ 

 
 مبلغ الخصم -سمية القيمة اال = Issue Priceويكون سعر المبيع 

  =100000 – 1250 =98750$ 
 moneyوإذا ما اشترى أحد األشخاص هذه الورقة يكون معدل العائد المحقق 

market yield: 
𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟗𝟖𝟕𝟓𝟎

𝟗𝟖𝟕𝟓𝟎
×

𝟑𝟔𝟎

𝟔𝟎
= 𝟕. 𝟓𝟗% 
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وبقيمة  اً يوم 90إصدار أوراق تجارية لمدة في  ABC plcيرغب بنك : 14مثال 
بأن يكون ي يدير عملية اإلصدار نصح بنك االستثمار الذ $،100000سمية ا

في هذه الحالة وما   Issue Price%، ما سعر اإلصدار9.5معدل الخصم 
 .Money Market Yieldالعائد على سوق النقد 

𝐷𝑖𝑠  نحسب بدايًة مبلغ الخصم =
100000×0.095×90

360
= 2375$ 
 

Issue Price=Par – Dis=100000-2375=97625$ 
 العائد على سوق النقد )العائد الذي يحققه المستثمر(:

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
100000 − 97625

97625
×

360

90
= 9.73% 

 
دتعلق هذا المثال بحساب العائد على شهادات اإلدداع المصرفية : 15مثال 

 القابلة للتداول.
واسترد  $ 950000 به اشترى مستثمر شهادة إيداع منذ سنة من السوق الثانوي 

كما تلقى فائدة  .$1000000اليوم فحصل على  االستحقاقتاريخ قيمتها في 
 فما معدل العائد السنوي على استثماره؟$، 70000 بلغت اإليداععلى شهادة 

الحل: يمكن حساب العائد على هذا االستثمار باستخدام العالقة لعامة لحساب 
 معدل العائد على األوراق المالية المتداولة في سوق النقد:

𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =
𝑺𝑷 − 𝑷𝑷 + 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕

𝑷𝑷
×

𝑫

𝒏
 

 :وبالتعويض من معطيات المسألة
𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟏𝟎𝟓 = 𝟏𝟎. 𝟓% 

𝐷مالحظة: لم نستخدم النسبة 

𝑛
 االستحقاق سنة واحدة. مدة لكون  
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 :أسالة الفصل السابع
ذن خزانة إ% على 6الحصول على عائد  في رغب مستثمرلو  السؤال األول:

السعر الذي يكون المستثمر ما ، $ 10000 االسميةعام وقيمته ربع مدته 
 ؟مستعدًا لدفعه
$ 1000 االسميةقرر البنك المركزي بيع أذونات خزينة قيمتها  السؤال الثاني:

مدتها عام. فإذا احتفظ المستثمر بأذون الخزانة هذا حتى تاريخ $ 900بسعر 
 فما معدل العائد الذي يحققه المستثمر؟ االستحقاق

$ يستحق بعد ستة أشهر 1000 االسميةلدينا أذن خزانة قيمته السؤال الثالث: 
 money market yield$، المطلوب: حساب معدل العائد 980ُيباع بقيمة 

 على هذا السند.
 مدة$، ما عائد 1000$ وبيع بسعر 900بسعر سند تّم شراء السؤال الرابع: 

 السند؟هذا إلى االحتفال بالنسبة 
بسعر  اً يوم 180$ وباعه بعد 50بسعر  اً اشترى مستثمر سهم السؤال الخامس:

$، ما العائد السنوي 1احتفا ه بالسهم توزيعات أرباح  مدة$، وتلقى في نهاية 55
 الذي حققه المستثمر؟ BEYالمكافئ 

$ وتّم 100000 االسميةمعدل الخصم ألذن خزانة قيمته ما  السؤال السادس:
 ًا؟يوم 90االستحقاق  مدة$، و 98000بيعه بسعر 
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 كفاءة األسواق المالية: الفصل الثامن
Financial markets efficiency 

الذين ن رو تعكس أسعار السوق قرارات البيع والشراء التي يتخذها المستثم مقدمة:
فر اوبالتالي تو  ،قراراتهم على المعلومات المتعلقة باألصل المتداوليبنون 

المستثمرين عني عدم إمكانية أي من يالمعلومات لجميع المستثمرين بشكل عادل 
وبالعكس حصول أي مستثمر  ،تحقق أرباح غير عادية على حساب اآلخرين

فر الفرصة له دون غيره افرة لباقي المستثمرين يعني تو اعلى معلومة غير متو 
لتحقيق الربح، وبناًء عليه من المهم أن تكون السوق مكانًا لحفظ استثمارات 

. ُيطلق اة لجميع المتعاملين فيهاألفراد من الضياع من خالل توفير فرص متساوي
 " وهذا ما سيتم تناوله في هذا الفصلوءةعلى السوق الذي يحقق ذلك "السوق الكف

مفهوم كفاءة السوق، ومفاهيم الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية، من خالل 
الجزء األخير للصيغ المختلفة  يعرضومن ثم متطلبات تحقق هذه الكفاءة، ثم 

 ق.لكفاءة السو 
شير كفاءة السوق إلى الدرجة التي تعكس بها تُ  سوق:مفهوم كفاءة ال( 1، 8) 

، ةوءكفإذا كانت األسواق فوذات الصلة.  أسعار السوق جميع المعلومات المتاحة
جميع المعلومات بالفعل في األسعار، وبالتالي ال توجد طريقة  عكسعندئذ يتم 

"للتغلب" على السوق ألنه ال توجد أوراق مالية مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ 
 فيها.
يوجين  Eugene Fama هذا المصطلح من ورقة بحثية كتبها االقتصاديُأخذ 

، لكن فاما نفسه يقر بأن المصطلح مضلل بعض الشيء ألنه 1970فاما عام 
ال يوجد لدى أي شخص تعريف واضح لكيفية تحديد هذا الشيء الذي يسمى 
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كفاءة السوق أو قياسه بدقة. على الرغم من هذه القيود، يتم استخدام المصطلح 
 efficient وءةلكفاشتهر به فاما، وهو فرضية السوق افي اإلشارة إلى ما 

market hypothesis (EMH). 
السوق التنافسي، والتوازن الدائم  على فكرة: وءةالكفتعتمد أسس فرضية السوق 

Equilibrium  لسوق األوراق المالية، بافتراض وجود عدد غير محدد من
 المتعاملين الذين لديهم معلومات متماثلة وتسهيالت متكافئة للقيام بالصفقات.
 اً فأسعار األوراق المالية لن تتأثر بالسلوك ألي مستثمر، طالما أن هناك عدد

وامتدادًا لمفهوم توسعًا  صدرة التي يتم تداولها. وهي تعدّ سهم المألمن ا اً كافي
المنافسة في  ل نظرية السعر الكالسيكية في االقتصاد، ففي  ل افتراض أن 
سوق األوراق المالية هو سوق تنافسي وحالة التأكد التام، فإنه ال يمكن ألي 

 Abnormalطرف في السوق أن يحقق عائدات غير عادية )أرباح رأسمالية( 
Returns ادًا على المعلومات المتاحة.من خالل التعامل باألسهم اعتم 

ن إذ إفالسعر يعكس وفورًا جميع المعلومات المالئمة والمرتبطة بالمنشأة، 
، وذلك عندما يتساوى الطلب التوازن األسعار تتحرك بحرية وبطريقة تصل إلى 

والعرض على كل نوع من أنواع األوراق المالية التي يتم تداولها في السوق، وإذا 
معلومات جديدة إلى السوق فإن األسعار تتغير نتيجة لتغير توقعات ما وردت أية 

 المستثمرين إلى أن تصل إلى حالة توازن جديدة.
ووفقًا لمفهوم الكفاءة من المتوقع أن تستجيب أسعار األسهم في السوق وعلى 
وجه السرعة لكل معلومات جديدة ترد إلى المتعاملين فيه، يكون من شأنها تغيير 

المعلومات تأتي إلى السوق  وإذ إنول المنشأة المصدرة لألسهم، نظرتهم ح
كون حركة ت، فإنه يصبح من المتوقع أن ها اآلخربعضعن  مستقلة بعضها

 Good Newsالسارة  األنباءتتجه صعودًا أو هبوطًا من  إذاألسعار عشوائية، 

https://www.investopedia.com/terms/e/efficientmarkethypothesis.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/efficientmarkethypothesis.asp
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 ونشأت قضية كفاءةالتي تصل إلى السوق فجأة.  Bad Newsأو غير السارة 
لمعلومات المنشورة من خالل الممارسة العملية لتحليل السوق بالنسبة إلى ا

عملية تحديد األوراق المالية ذات الخلل السعري  االستثمارات، التي عرفت بأنها:
Mispricing وفي هذا السياق، فإن عدم كفاءة السوق عبر عنها من خالل .

فهذه القيمة  Intrinsic Valueانحراف سعر الورقة المالية عن قيمتها الحقيقية 
نه يعكس كافة الظروف إتمثل السعر الذي يجب بيع السهم على أساسه، بحيث 

 .Fair Valueقيمته العادلة  هنفسالمرتبطة بالمنشأة. وتمثل في الوقت 
، من المفترض أن السعر السوقي يمثل هذه القيمة وءةالكفوفي  ل السوق 

يعكس كافة المعلومات المالئمة والمرتبطة بالمنشأة فوراً وبدون  بحسبانهالحقيقية 
غير منشورة يتملكها أطراف من داخل المنشأة  مكانت منشورة أأتحيز، سواء 

Insiders . 
ن إكفاءة سوق األوراق المالية مهمة لجميع األطراف المرتبطة بالمنشأة إذ  وتعدّ 

لثروة بين األفراد والمنشآت، كما أسعار األوراق المالية تحدد تخصيص وتوزيع ا
مختلف األطراف سعار بالمعلومات المالية، يفسر اهتمام أن تأثر هذه األ

ة  بكفاءة السوق. الممارسا
التي  وءةالكفتقوم فرضية السوق  ( الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية:2، 8)

على مجموعة من المقومات األساسية، أبرزها افتراضيات  Famaوضعها 
األسواق التامة، وهذا ما يعرف بالكفاءة الكاملة، إضافة إلى متطلبات الكفاءة 

 االقتصادية. 

على ضوء  : Perfectly Efficient Market( الكفاءة الكاملة 1، 2، 8)
على مقومات أبرزها المعلومات التي  وءةالكفمفهوم السوق  يقومسابقًا  كرذُ  ما
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تعكسها أسعار األوراق المالية وتغيراتها، والوقت الفاصل بين وصول هذه 
ال يوجد فاصل  وءةالكفسعار. ففي السوق تحليلها وانعكاساتها في األو المعلومات 

وصول نتائج محددة و زمني بين تحليل المعلومات الجديدة الواردة إلى السوق 
في السعر كتجسيد لطبيعة األنباء  اً فوري اً م، بما يضمن تغيير بشأن سعر السه

غير سارة. ويتضمن ذلك  مكانت أنباء سارة أأالتي تحملها تلك المعلومات سواء 
أنه ال يوجد فاصل زمني بين حصول مستثمر وآخر على تلك المعلومات، 

ة السوق وبالتالي لن تتاح ألي منهم فرصة ال تتاح لغيره، وهذا المفهوم لكفاء
يطلق عليه بالكفاءة الكاملة، التي تفترض تحقق افتراضات السوق الكامل 

Perfect Market:وهي ، 

، وبدون تكاليف، ذاته المعلومات عن السوق متاحة للجميع وفي الوقت .1
تماثل المعلومات إلى بما يؤدي إلى تماثل توقعات المستثمرين، نظرًا 

 المتاحة لكل منهم.
نه ال يوجد تكاليف للمعامالت أو ضرائب إ إذال يوجد قيود على التعامل،  .2

على إجراء المعامالت. كما أنه يمكن للمستثمر بيع وشراء أي كمية من 
 السهم بدون قيود تشريعية للدخول والخروج من السوق.

يوجد عدد كبير من المستثمرين، وبالتالي ال يحتمل أن تؤثر تصرفات  .3
 أسعار السهم. فيلموس أي منهم بشكل م

يتصف المستثمرون بالرشد، وبالتالي يسعون إلى تعظيم المنافع التي  .4
 يحصلون عليها من وراء استثماراتهم.

إال أنه وفي الواقع العملي قد يصعب تحقق بعض شروط السوق الكامل، خاصة 
ن المعلومات غير متاحة بشكل متماثل لجميع إمنها الشروط الثالثة األولى، إذ 
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على التعامل،  اً المستثمرين، كما أن التشريعات في معظم دول العامل تفرض قيود
من حيث الحد األقصى والحد األدنى لتغير سعر السهم في اليوم الواحد، خاصة 

نفسه كالحدود السعرية ومنع بيع الورقة المالية في اليوم سواق الناشئة، في األ
 ريت فيه.الذي اشتُ 

كان أء المعامالت يتم بدفع تكاليف مختلفة سواء ويضاف إلى ذلك أن إجرا
 ضرائب على بعض أنواع العوائد التي يحصل عليها المستثمرون. مللسماسرة أ

لشرط األخير وهو افتراض السلوك الرشيد للمستثمرين، فإنه أما بالنسبة إلى ا
وهذا ينقلنا إلى مفهوم الكفاءة  يمكن قبول هذا االفتراض في الواقع العملي.

 االقتصادية.

 :Economically Efficient Market الكفاءة االقتصادية( 2، 2، 8)
تفترض الكفاءة االقتصادية وجود وقت بين وصول المعلومات إلى السوق، 

القيمة السوقية  بما يعني أن: تغيرات أسعار األسهم الناتجة عن هذه المعلومات.و 
 هغير أنه من المعتقد أنقل من القيمة الحقيقية لبعض الوقت تكون أكبر أو أ

 بسبب تكلفة المعامالت والضرائب وغيرها من تكاليف االستثمار لن يكون الفرق 
غير عادية من جراء  ون أرباحاً المستثمر  كبيرًا إلى درجة أن يحققبين القيمتين 

 تحليل هذه المعلومات.

دورها  وءةالكف تلعب أسواق المال المال:س أ( متطلبات كفاءة أسواق ر 3، 8)
 Allocation األساسي من خالل كفاءة تخصيص الموارد المالية المتاحة

Efficiency ممن لديهم هذه الموارد إلى من يحتاج إليها بما يحقق النفع لجميع ،
 طراف.األ
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هم في نمو الفرص االستثمارية وتطور النشاط ونجاح السوق في هذه المهمة يس
ن فيه شرطا االقتصادي وحتى يحقق سوق رأس المال ذلك، فإنه يجب أن يتوافر

 ن وهما:اأساسيي

 .كفاءة التسعير.1

 .كفاءة التشغيل.2

عرف كفاءة التسعير تُ  :Price Efficiencyكفاءة التسعير  (1، 3، 8)
 وتعرف أيضًا بالكفاءة المعلوماتية. External Efficiencyبالكفاءة الخارجية 

السوق الذي يتسم بكفاءة التسعير يجب على المرء أن يتوقع أن يكسب فقط ففي 
ألن األسعار تتحرك بشكل متزامن  ،ل بالمخاطرة من أي استثمارالعائد المعدّ 

 وبصورة غير متحيزة في مواجهة أي معلومات جديدة.

دون من فالمعلومات الجديدة تصل إلى جميع المتعاملين في السوق بسرعة و 
تعكس كافة المعلومات مرآة ي مما يجعل أسعار األوراق المالية فاصل زمن

المتاحة، ويضاف إليه أن المتعاملين في السوق ال يتحملون تكاليف مرتفعة في 
 بمنزلةسبيل الحصول على هذه المعلومات بما يجعل التعامل في ذلك السوق 

تحقيق لنفسها ن لدى الجميع الفرصة إإذ  .Fair-Game Marketلعبة عادلة 
األرباح، كما أنه يصعب على أي منهم تحقيق أرباح غير عادية على حساب 

 اآلخرين.

غير عادية نظرًا  اً إال أنه ومن ناحية ثانية، قد يحقق بعض المستثمرين أرباح
دخول السوق مستثمرين آخرين تكون خبرتهم قليلة. وهذا ال يرجع إلى نقص إلى 

ر نفسه، كما يمكن لبعض األفراد تحقيق كفاءة السوق، وإنما إلى جهل المستثم
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أرباح غير عادية، من خالل الحصول على معلومات من مصادر خاصة غير 
إال أن ذلك يتحقق لفئة قليلة من  .Inside Information متاحة لغيرهم

ال يمكن لعدد كبير وءة الكفنه في  ل السوق إالمستثمرين ولمرات محدودة، إذ 
على تلك المعلومات بشكل مستمر ودائم، وتحقيق أرباح من المتعاملين الحصول 

مرتفعة بسببها على حساب اآلخرين، وذلك ألن أي وسيلة لتحقيق األرباح تكون 
 مميزة عن غيرها، تدمر نفسها بمجرد أن تصبح معروفة.

عرف كفاءة تُ  :Operational Efficiencyكفاءة التش يل ( 2، 3، 8)
قدرة السوق على  ، ويقصد بها:Internal Efficiencyالتشغيل بالكفاءة الداخلية 

ن فيه تكاليف و دون أن يتكبد المتعاملمن خلق توازن بين العرض والطلب، 
دون أن يتاح للتجار والمتخصصين من صناع السوق من مرتفعة للسمسرة، و 

فيه )والمدى  ىمغال Bid-Asked Spreadفرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح 
رق بين السعر الذي يدفعه صانع السوق لشراء الورقة المالية أو الهامش هو الف

 .(والسعر الذي يطلبه عند بيعها

بًا ضروريًا لنجاح سوق األوراق المالية، فهي تلعب دورًا لكفاءة التشغيل مط دّ وتع
في قدرة السوق على تحويل األموال والموارد لمن يحتاجون إليها بأقل قدر من 

لمعامالت وهي ما تسمى بتكلفة المعامالت التي ترجع التكلفة التي تنشأ عن ا
 إلى مصدرين أساسيين:

 تكلفة الوساطة المالية في عمليات البيع والشراء ألوراق المالية. 1

 تكلفة تحويل ملكية أو حيازة الورقة المالية. 2
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نه إكبير على كفاءة التشغيل، إذ  وبناء عليه، فإن كفاءة التسعير تعتمد إلى حدٍّ 
حتهى تعكهس أسهعار األوراق المالية المعلومات التي ترد إلى السوق، يتطلب 
األمر إنجاز المعامالت بأدنى حد من التكاليف، بما يشجع المستثمرين على 
بذل الجهد للحصول على المعلومات الجديدة وتحليلها مهما كان حجم التأثير 

ومن ناحية . الورقة فيهع الذي تحدثه تلك المعلومات على السعر الذي قد تبا
أخرى، إذا كانت تكلفة المعامالت مرتفعة فقد يكون العائد من وراء البحث عن 

وبالتالي تشكل هذه  ،وال يكفي لتغطية تلك التكاليف الً المعلومهات الجديدة ضئي
 التكاليف عائقًا أمام بعض المستثمرين إلتمام صفقاتهم

على  اً مفهوم كفاءة السوق قائم دّ يع :الصيغ المختلفة لكفاءة السوق ( 4، 8)
 فيتعكس األسعار بشكل كامل وبسرعة المعلومات التي من شأنها أن تؤثر  أن

القيمة السوقية لألوراق المالية المتداولة، ولكن أي معلومات؟ تقودنا اإلجابة عن 
، وقد EMHاستعراض الصيغ المختلفة لفروض كفاءة السوق إلى هذا التساؤل 

لكفاءة السوق، يتم اختبار  Forms ثالثة أشكال أو صيغ Fama) 1970حدد )
 :لطبيعة المعلومات التي تجسدها أسعار األسهم الكفاءة مهن خاللهها، وذلك وفقاً 

اتجهاه ههذه المعلومات، كما تتوقف درجة الكفاءة  وءاً كفن السوق سيكون إبحيث 
ت المتاحة والجديدة، على مدى سرعة استجابة أسعار األوراق المالية للمعلوما

 .ذلك على كفاءة أكبر فكلما كانت سرعة استجابتها أكبر دلّ 

 وفي هذا اإلطار حدد فاما:

 .الصيغة الضعيفة من الكفاءة .1
 ة.الصيغة متوسطة القوة من الكفاء .2
 .الصيغة القوية من الكفاءة .3
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 The Weak Form of ( الصي ة اليعيفة من الكفاءة1، 4، 8)
Efficiency :  هذه الصيغة تعكس أسعار األوراق المالية وبشكل كامل وفق

علق بتغيرات األسعار وحجم التعامل الذي جرى في المعلومات التاريخية التي تت
وهو ما يعني أن أي محاولة للتنبؤ بما سيكون عليه سعر السهم في الماضي. 

المستقبل، من خالل دراسة التغيرات التي طرأت على سعره في الماضي هي 
وفي  ل هذا المستوى ال يمكن ألي مستثمر أن يحقق ألة عديمة الجدوى، مس

في  ل وجود مخاطر عائدات غير عادية، تفوق العائدات التي يمكهن تحقيقها 
وعرفت هذه الصيغة بنظرية المسار العشوائي ألسعار األسهم استثمارية محددة. 

 .بعضها اآلخرعهن ن التغيرات السعرية مستقلة بعضها إذ إ

 The Semi-Strong الكفاءة متوسطة القوة منالصي ة ( 2، 4، 8)
Form of Efficiency:  األسعار تستجيبفي  ل الصيغة متوسطة القوة 

وبشكل كامل لما يتاح من معلومات وبطريقه غير متحيزة، بما فيها معلومات 
 Stockالقوائم المالية، كما في حالة اإلعالن عن األرباح، واشتقاق األسهم 

Splits .   وفي  ل هذا المهستوى ال يمكن تحقق عائدات غير عادية من خالل
هذه الصيغة من الكفاءة أن أسعار ّد وتع. تحليل المعلومات المتاحة بشكل عام

جميع المعلومات المتاحة بشكل عام التي تتعلق بالمستقبل.  األسهم تعكس مسبقاً 
ريخية المتعلقة باألسعار، وتتضمن هذه المعلومات إضافة إلى البيانات التا

  ، منها:معلومهات أخرى 

 .البيانات األساسية حول الخطوط اإلنتاجية للمنشأة 
  .ودة إدارة المنشأةج

 عناصر وبيانات القوائم المالية.
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 .تنبؤات األرباح
 .الممارسات المحاسبية التي تتبعها المنشأة

 The Strong Form of الصي ة القوية من الكفاءة( 3، 4، 8)
Efficiency:  وتتضمن هذه الصيغة أن أسعار األسهم تعكس فورًا وبشكل

كامل جميع المعلومات العامة والخاصهة، بما فيها المعلومات التي قد يمتلكها 
كاإلدارة والعاملين. وال يوجهد دليل على Insiders  أطراف من داخل المنشأة

وتصنف أسواق األوراق المالية تحقق هذه الصيغة من الكفاءة في الواقع العملي. 
ني في الواليات المتحدة األمريكية من حيث الكفاءة بأنها متوسطة القهوة، وهذا يع

حسبانهم أن أسعار األوراق المالية هي أسعار في أنه بإمكان المستثمرين األخذ 
مالية جديدة، فإنها يجب أن  اً نه عندما تصدر إحدى المنشآت أوراق، إذ إعادلة

ن المهستثمرين أن يهدفعوا سعرًا للورقة المالية الجديدة يجسد قيمتها تتوقع م
  .العادلة

وهذا يعني أيضًا أنه إذا  هرت معلومات جديدة للمستثمرين حول المنشأة، مثاًل 
معلومات حول منهتج جديد تعد المنشأة لتقديمه، فإنه يجب أن يتغير سعر السهم 

 طبيعة ههذه المعلومهات الجديهدة. ليعكس

إال أن الصيغة متوسطة القوة من الكفاءة تعني أيضًا أنه يمكن لبعض  
المستثمرين تحقيق أربهاح غيهر عادية من خالل التعامل اعتمادًا على المعلومات 
غير المتاحة للجمهور بشكل عام، وقد يؤدي هذا إلهى حدوث انحراف كبير في 

الية التي يتم التعامل عليها من قبل هؤالء المستثمرين، مما أسعار األوراق الم
ين على نفس األوراق المالية. ليؤدي إلى إلحاق ضرر بباقي المستثمرين المتعام

 وقد أ ههرت النتهائج العملية وجود مثل هذا النوع من التعامل.
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أن  ومن حيث المبدأ، فإنه من غير القانوني ألي شخص يرتبط قانونيًا بالمنشأة
يستفيد ماليًا من خهالل استغالل المعلومات غير المتاحة بشكل عام، إذ تمنع 

وقوانين األوراق  SEC قوانين لجنة بورصة األوراق المالية في الواليات المتحدة
المالية األطراف داخل المنشأة من تحقيق أرباح نتيجة استغالل مواقعهم التي 

  .ايشغلونه

ت تمنع أعضاء مجلس إدارة الهيئات المشرفة على كما أن القوانين والتشريعا
 /6معلومات، فقد تضمنت المادة /سوق األوراق المالية من استغالل مثل هذه ال

 أنه: / 3946من القرار رقم /

يحظر على جميع أعضاء مجلس المفوضين تقديم المشورة للشركات والمؤسسات "
  ."الخاصة

راف الداخلية كأعضاء مجلس اإلدارة إال أن التعامل على األسهم من قبل األط
 .قانونيًا إذا كان يتم بناء على المعلومات المتاحة بشكل عام دّ والمو فين يع

لكفاءة  الصيغ الثالث المعلومات التي تقوم عليها اآلتي( 1،8)ويوضح الشكل 
 سوق األوراق المالية:
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تقوم عليها الصيغ المختلفة لكفاءة سوق األوراق  المعلومات التي 7الشكل رقم 
 المالية

 

 

 

 

 

 الصيغة القوية

 متوسطة القوةالصيغة 

 الضعيفةالصيغة 
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