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 المحاضرة الخامسة    
 الفصل الخامس  

جراءات التعامل في سوق  األوراق المالية  قواعد وا 
 : شروط تسجيل األوراق المالية في البورصة 

 يتطمب األمر من كل شركة ترغب في التسجيل في البورصة تقديم المستندات اآلتية  

 نسخة عن عقد الشركة ونظاميا الداخمي ومرسوم إحداثيا. -1

نشرة إصدار األوراق المالية موقعًا عمييا من قبل األشخاص المسؤولين عن الشركة عند  -2
 طرح أسيم االكتتاب العام.

ميزانية السنوات السابقة ويشترط بأن تكون الشركة زاولت عمميا لمدة سنتين عمى األقل  -3
 قبل الدخول إلى البورصة.

 توى مديونيتيا.عالقة الشركة مع المصارف وحجم قروضيا ومس -4

 األوراق الثبوتية الالزمة. -5

 باإلضافة إلى الثبوتيات القانونية يجب أن تحقق الشركة الشروط التالية: 

مميون في  2مميون ويكون بحدود  2.5أن يكون مقدار الربح اإلجمالي قبل الضريبة  -1
 السنتين السابقتين وذلك في بورصة نيويورك.

 مميون دوالر. 18الشركة بحدود  أن يكون مجموع األصول في -2

 مميون دوالر. 12أن تكون القيمة السوقية لألسيم  -3

% من األسيم وأن يصل عدد المساىمين إلى حوالي 50أن يممك الجميور حوالي  -4
 سيم عمى األقل. 100مساىم، يممك كل منيم  2000

 النمو.أن يكون لمشركة مكانة مميزة في الصناعة الوطنية وقادرة عمى  -5

  أن تسيم الشركة في زيادة اإلنتاج والدخل والعمالة. -6

 أشكال عرض الصفقات في التداول:

  بما أن سوق األوراق المالية من األسواق النموذجية لذلك تمارس نشاطيا بشكل عمني
 ومكشوف لمجميع.
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  أي يتم التسجيل في المقصورة بشكل دقيق وواضح وبالتالي ال يمكن إخفاء أي صفقة أو
شيء كالسعر عن الجميور خاصة وأن األسعار أصبحت تنشر بكافة وسائل اإلعالم 

 إذاعات((. -نشرات  -صحف  -))تمفزيون 

 :يجري عرض الصفقات في سوق المال حسب األشكال التالية 

 :أسموب المناداة -1

حيث يقوم السمسار أو مندوبيو أو مساعديو بالنداء بصوت مرتفع عمى بعض األسيم 
المعروضة لمبيع ويسمى العرض الذي يقدمو أحد العارضين "صفقة" فإذا تقدم أحد 
المضاربين أو السماسرة ووافق عمى الشراء تتوقف عممية البيع والمناداة وتبدأ عممية تسجيل 

 بيع المشتري الجديد في سجالت المقصورة.
 :أسموب لوحات العرض -2

ت عمى لوحة العرض حيث يسجل الموظف يقوم السمسار قبل االفتتاح بتسجيل الصفقا
 المختص كل صفقة كما يمي:

A. .عدد األسيم المعروضة لمبيع 

B. .أسعار األسيم 

C. .اسم الشركة صاحبة السيم 

 ويشترط إلتمام الصفقة تساوي العرض المقدم مع الطمب.
 :أسموب الموحات االلكترونية -3

مى المضاربة في أسواق إن تطور وسائل االتصال وخاصة أنظمة المعمومات قد تساعد ع
 المال من حيث:

 –إظيار المعمومات بشكل أفضل  –الوقت الالزم إلتمام الصفقات  –خفض حجم الجيد » 
 «.تساعد المضاربين عمى إجراء عمميات البيع والشراء عبر الكمبيوتر

 :الصفقات المباشرة -4

  صفقات مباشرة وخارج أجازت التشريعات لممضاربين والمستثمرين ومالكي األسيم إجراء
 البورصة عن طريق االتصال المباشر.

 / الخاص بإحداث بورصة ببيروت لممتعاممين إجراء 7667قد أجاز المرسوم رقم /
 –أسماء الشركات  –أسعار األسيم  –تحديد عدد األسيم » شريطة:صفقات مباشرة 
 وكل ما يتعمق بالصفقة.« طريقة الدفع –أصحاب األسيم 

  األسعار موازية لألسعار العمنية في البورصة وفي حال كانت أعمى أو يفضل أن تكون
 أدنى ُتسجل شريطة قبول الطرفين بيا.
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 التفويض وأوامر البيع والشراء:
  يعيد المضاربون غير المسجمين في األسواق المالية إلى السماسرة بالبيع أو بالشراء

 –نوع التفويض »ولكي تتم الصفقات يتطمب األمر وجود تفويض خطي محدد يتضمن 
 وغيرىا من المعمومات التي يجب توافرىا.« األسعار والشركةو الكمية المحددة لمشراء 

 يا:تقسم األوامر إلى عدة أنواع أىم 

 األوامر المحددة لسعر التنفيذ. -1

 األوامر المحددة لوقت التنفيذ. -2

 األوامر التي تجمع بين سعر ووقت التنفيذ. -3

 األوامر الخاصة. -4

 سوف نشرحيا بشكل مفصل : 

 Price limit of ordersاألوامر المحددة لسعر التنفيذ: ( 1
حيث يقصد باألوامر المحددة لسعر التنفيذ تمك األوامر التي يكون فييا السعر الذي يحدده 
العميل ىو السعر المقرر لتنفيذ الصفقة وفي حال عدم التقيد بالسعر يخرج السمسار عن 

 األمر وُيعاقب عمى ذلك وُتمغى الصفقة. 
 وىنالك نوعان من األوامر ىما:

 
 
A.  :أوامر السوقMarket orders 

يطمب العميل من السمسار تنفيذ طمبية محددة بعدد من األسيم وبأفضل سعر ممكن، وألن 
أمر الشراء ال يتضمن سعرًا محددًا لذلك تجري الصفقة بأقصى سرعة حيث يدخل السمسار 

دون تحديد إلى القاعة ويسجل اسم المضارب وعدد األسيم والشركة المطموب شراء أسيميا 
 «.السعر الرائج»ويكون السعر حسب السوق  السعر

B.  :األوامر المحددةLimit orders 

  ويتضمن ىذا األمر تحديد عدد األسيم واسم الشركة صاحبة األسيم والسعر وبالتالي
ينبغي عمى السمسار تنفيذ أمر الشراء أو البيع حسب ما ىو محدد في الطمب كما ويحدد 

 ...«.شير  -أسبوع  -يوم »المستثمر في أمر الشراء فترة زمنية معينة 

 ة إذا تعذر الوصول إلى السعر المطموب.من سمبيات ىذا األمر: تأخير إنجاز الصفق 
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 لمستثمر يعرف مسبقًا قيمة الصفقة ويعرف المبمغ الذي سيدفعو ن ا: إومن إيجابياتو
 والذي سيقبضو إذا كان أمر بيع.

 Time limit of orders األوامر المحددة لوقت التنفيذ:( 2
  الصفقة خالل ىذه الفترة يتم ويقصد بيا الفترة الزمنية المحددة إلنجاز األمر فإذا تمت

التثبيت والدفع والتسجيل، أما إذا لم يستطع السمسار إنجاز األمر خالل الفترة فإنو يعتبر 
 الغيًا.

 : يقسم ىذا األمر إلى عدة أنواع 

A.  : أوامر محددة بيومDay orders 

اإلقفال فإذا يعطى األمر لمدة يوم واحد يبدأ عند افتتاح البورصة ويظل ساريًا إلى وقت 
 لم ينفذ يعتبر الغيًا ويعتبر ىذا األمر من األوامر األكثر شيوعًا في البورصات.

B.  :أوامر محددة بأسبوع أو شيرWeek orders 

يحدد في أمر الشراء فترة أسبوع إلنجاز الطمبية فإذا استطاع السمسار إنجاز الصفقة 
ذا لم يستطع يعتبر األمر الغيًا.  سّجل في السوق وا 

C.  :األمر المفتوحOpen order 

 .ويقصد بو عدم تحديد مدة زمنية لالنتياء حيث يبقى األمر مفتوحًا حتى إنجازه 
  عادًة ىذا األمر يعّرض المستثمر لممخاطر حيث قد يشتري السمسار في أوقات

 ارتفاع األسعار ويبيع في أوقات االنخفاض.

 األوامر التي تجمع بين السعر والزمن:( 3
األمر أن يحدد المستثمر لمسمسار فترة زمنية لمشراء وسعرًا مفيدًا لمتثبيت، فيو  يقصد بيذا

 «.الزمن»يجمع بين مزايا أوامر السعر وأوامر الوقت 
 األوامر الخاصة:( 4

 تتضمن ىذه األوامر إجراءات محددة ال تتوفر في األوامر السابقة.
 : من ىذه األوامرو 

A.  :أوامر اإليقافStop orders 

بيذه األوامر أن تنفيذىا يكون عند وقت مستوى معين من األسعار حيث يوجد نوعان يقصد 
 «.أوامر البيع و أوامر الشراء»من ىذه األوامر 

B.  :أوامر حسب المقتضىDiscretionary orders 

يقصد بو أن يترك السمسار حرية إبرام الصفقة حسب الظروف من حيث الزمن والسعر 
 والكمية والشركة.
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 قيمة الصفقات المالية:تسديد 
عندما يرسل المستثمر أو المضارب أمر الشراء يتوجب عميو تحديد طريقة الدفع وعادًة ما 

 تكون شيكات مسحوبة عمى أحد المصارف العاممة في البورصة.
 :أوجدت األنظمة المالية عدة أنظمة لمدفع في األسواق المالية أىميا 

 الدفع النقدي الكامل. -1

 النقدي الجزئي.الدفع  -2

 البيع عمى المكشوف. -3

 الدفع النقدي الكامل: -1
 ويقصد بالدفع النقدي الكامل: قيام العميل بسداد قيمة األصول التي اشتراىا نقدًا.

 براىيم أحمد األسيم التالية:إاشترى المستثمر فؤاد سعد الدين عن طريق السمسار  مثال:
 / ل.س لمسيم.1500بسعر // سيم من شركة السيول لألجبان 3000/
 ل.س. /1850/ / سيم من شركة غدق لإلنتاج الزراعي والغذائي بسعر2500/
 / ل.س.1350/ سيم من شركة فنادق الشام بسعر /1800/

 فما ىي المدفوعات إذا كانت الطريقة المتبعة ىي الدفع النقدي الكامل؟؟ وكيف يتم ذلك؟؟
 :الحــــل

 ل.س. X 1500  =4500000 3000قيمة أسيم شركة السيول لألجبان = 
 ل.س. X 1850  =4625000 2500قيمة أسيم شركة غدق = 

 ل.س. X 1350  =2430000 1800قيمة أسيم شركة فنادق الشام = 
=  2430000+  4625000+  4500000إجمالي الصفقة =            

 ل.س. 11555000
 خالل شيك يحرره المستثمر فؤاد لمسمسار إبراىيم.يتم التسديد نقدًا من 

ن الطريقة المستخدمة في البورصة حسب الدفع النقدي الكامل ىي الشيكات إ مالحظة:
 ليست البنكنوت أو النقود السائمة.و 
 الدفع النقدي الجزئي: -2

 يقصد بالتمويل النقدي الجزئي أن يقوم المستثمر الراغب بالشراء تسديد جزء من قيمة
 الصفقة والباقي يمول عن طريق قروض مصرفية.

 فّوض المستثمر إبراىيم النحاس السمسار أحمد المنجد بشراء األسيم التالية: مثال:
 ل.س. 1850سيم من شركة الوادي األخضر بسعر  3000 (1

 ل.س. 2450سيم من شركة االسمنت األبيض بسعر  2500 (2

 ل.س. 1750سيم من شركة القمحة الذىبية بسعر  1850 (3
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 ل.س.  1850سيم من شركة فنادق الشام بسعر  2000 (4

% من قيمة الصفقة وفّوضو باالقتراض من مصرف أمية  60وفتح حسابًا لديو بما يعادل 
 لتمويل باقي الصفقة.

ما ىي قيمة الصفقة؟؟ وما ىي مدفوعات إبراىيم؟؟ وما ىي قيمة القرض الذي  المطموب:
 سيحصل عميو أحمد؟؟

 الحـــل:
 قيمة الصفقة:  -1

 ل.س. X 1850  =5550000 3000الوادي األخضر:   
 ل.س. X 2450  =6125000 2500األبيض:  االسمنت

 ل.س. X 1750  =3237500 1850القمحة الذىبية:  
 ل.س. X 1850  =3700000  2000فنادق الشـــــام: 

+  3237500+  6125000+  5550000 قيمة الصفقة =           
 ل.س.  18612500=3700000

 قيمة مدفوعات إبراىيم:  -2

18612500 X 60  = %11167500 .ل.س 

 قيمة القرض الذي سيحصل عميو أحمد:  -3

18612500 X 40  = %7445000 .ل.س 
 ل.س. 7445000=  11167500 – 18612500أو بطريقة أخرى: 

 بفرض لدينا طمب إضافي:
 % 1% وأن عمولة احمد  8إذا كانت الفائدة عمى القرض ىي 

 أحسب سعر الفائدة مضافًا ليا عمولة أحمد.   
 : الحل

 ل.س. X 8  = %595600 7445000= الفائـدة 
 ل.س. X 1  = %74450 7445000= العمولة 
 ل.س. 670050=  74450+ 595600= اإلجمالي 

 تحقق ىذه الطريقة المزايا التالية : 

  ما ينشط السوق.مزيادة حجم السيولة المخصصة لممضاربة في األسواق المالية 

 .زيادة المستوى العام لألسعار وزيادة معدالت األرباح 

 .زيادة حدة المضاربة وتشجيع المستثمرين لمدخول إلى السوق 
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 :كما أن ليذه الطريقة سمبيات منيا 

االنييار في األسعار نظرًا ألن تساعد ىذه الطريقة عمى حدوث األزمات وحصول  -1
 المضاربين ال يمولون بأمواليم الخاصة.

إفالس العديد من المضاربين والمصارف والمنشآت بسبب التحويل النقدي الجزئي عند  -2
 حصول االنييار مما يزيد من مخاطر األزمة.

 فما ىي أرباح  5وافترضنا أن األسعار ارتفعت  إذا عدنا إلى المثال السابق %
 ما ىي أرباح المستثمر إبراىيم؟ % 10ذا انخفضت بمقدار ا  المستثمر إبراىيم و 

 أحسب األرباح: :المطموب 
 الحـــــل:

 حالة ارتفاع األسعار: -1

 ل.س X 5  = %930,625 18612500 الربح اإلجمالي =
 = 670050 – 930,625=  الفائدة والعمولة –الربح الصافـي = الربح اإلجمالي 

 ل.س. 260,575
 حالة انخفاض السعر: -2

 ل.س x 10 = % 1861250 18612500 الخسارة الجزئية =
 الخسارة الجزئية + الفائدة والعمولة.« = اإلجمالية»الخسارة الكمية 

 ل.س. 2531300 =676656+  1861250= 
       = نسبة الخسارة

        
 =13.6 % 

       = لرأس المالنسبة الخسارة 

        
 =22.6 % 

كمما زادت األسعار ىبوطًا كمما أدى ذلك إلى اإلسراع في البيع » ومن ىنا نستنتج: 
 «.وتسديد القرض

 ونصل إلى النتيجة التالية:

  إن ارتفاع األسعار في حالة التمويل النقدي الجزئي سوف يزيد من حجم األرباح إلى
 التمويل النقدي الكامل. أكثر من حال

  أما في حالة اليبوط فإن نسبة الخسارة تكون أكبر في التمويل النقدي الكامل ألن
 المستثمر سوف يدفع الفائدة إلى جانب قيمة االنخفاض.

  تساىم طريقة التمويل النقدي الجزئي عمى إحداث األزمات أكثر من التمويل النقدي
 الكامل.
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بو قيام المضارب بشراء أصول مالية وبيعيا عمى  ويقصد البيع عمى المكشوف: 
 أمل شرائيا الحقًا.

وبعبارة أدق ىو « بع بسعر عاٍل أواًل ثم اشتر بسعٍر منخفض»استنادًا لمقاعدة القائمة 
 االقتراض لألوراق المالية وبيعيا اآلن مقابل الشراء وتسديد ثمنيا الحقًا.

 التعامل في سوق األوراق المالية:
سجل الشركات أسيميا في البورصة ويسجل السماسرة في البورصة ويحصمون عمى بعد أن ت

ذا ما رغب أي « BROKER»إذن العمل أو عمى شيادات مزاولة مينة السمسرة  وا 
 مستثمر بالعمل في السوق المالي يتوجب عميو القيام باإلجراءات التالية:

 بيدف التعرف عمى آلية العمل.إجراء دورات تدريبية متخصصة في األسواق المالية  -1
 االستعانة بالمكاتب االستشارية ومراكز األبحاث المتخصصة في األسواق المالية. -2
 التخصص أو عدم التخصص وذلك حسب رغبة المستثمر. -3
 االعتماد عمى موارده الذاتية وتخفيض حجم القروض المصرفية. -4
 واالختصاص.اعتماد السماسرة الجيدين من أصحاب الخبرة  -5
 جراءات تضع المضارب عمى الطريق الصحيح الذي يؤىمو لمنجاح في إن ىذه اإل

 السوق.

 :لكن من خالل ىذه اإلجراءات يجب عميو التمييز بين ىدفين 

 تحقيق العائد المستقر الذي يضمن دخاًل مستقرًا. -1

 زيادة حجم التكوين الرأسمالي. -2

 بين كثرة العناوين:وقبل النياية سنضيف مخطط كي ال نضيع 
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************************ 

 

قواعد وإجراءت التعامل في سوق األوراق 
 المالية

التعامل فً سوق 
 األوراق المالٌة

تسدٌد قٌمة الصفقات 
 المالٌة

البٌع على 
 المكشوف

النقدي 
 الكامل

الدفع النقدي 
 الجزئً

أشكال عرض 
 الصفقات

لوحات 
 العرض

الصفقات 
 المباشرة

 التفوٌض وأوامر البٌع والشراء 

 األوامر الخاصة

 أوامر حسب المقتضى

أوامر 
 اإلٌقاف

األوامر التً تجمع 
 بٌن سعر ووقت

األوامر المحددة لوقت 
 التنفٌذ

 أسبوع/ شهر 

األمر 
 المفتوح

 ٌوم

األوامر المحددة 
 لسعر التنفٌذ

أوامر 
 السوق

 األوامر المحدودة

لوحات 
 إلكترونٌة

 المناداة

شروط تسجٌل األوراق 
 المالٌة فً البورصة


