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 الفصل األول

 المحاضرة االولى

 من مادة األسواق المالية
 : أىمية األسواق المالية:أواًل 
  أىمية السوق في االقتصاد ودورىا في  1934وشومبيتر  1848لقد وضَّح كل من ماركس

اإلنجازات واالختراعات العممية كما أكد أن السوق واقتصاد السوق الذي يعمل بحرية سيؤدي 
 إلى التقدم االقتصادي وسيؤدي إلى االستخدام الفعَّال لمموارد وتحسين مستوى معيشة األفراد ؟

  في استخدام الموارد وتحقيق التنافس حيث تتوقف فعالية السوق وتطورىا عمى كفاءة المنتجين
 الذي يحقق مصالح المنتجين والمستيمكين معًا.

  إن تطور السوق التجارية التي تجمع بين البائع والمستيمك في مكان محدد يأخذ أشكااًل
ن تخصص األسواق أدى إلى ظيور العديد من األسواق الفرعية األمر الذي أدى  مختمفة, وا 

 وشراء األوراق المالية وبالتالي أطمق عمييا سوق األوراق المالية.لتخصص بعضيا في بيع 

 

 : تطور األسواق المالية: ثانياً 
  ساىمت الحضارة اإلسالمية في تطور األوراق النقدية واألسواق المالية وذلك استجابة لتحويل

 التجارة عبر طريق يمر بين دمشق والصين.

 جارية التي تحمل قيمة ذىبية حيث كان التجار ظيرت األوراق الت أما في الدولة األموية
والصيارفة يتبادلونيا بكل ثقة كما كانوا في نياية كل عام يعقدون ندوات فيما بين التجار 

 والصيارفة لمعرفة األرصدة الذىبية والديون التجارية.

 عددة لقد أدى تطور ىذه األوراق التجارية إلى نشوء االئتمان وظيور أوراق تجارية جديدة مت
 األنواع.

  قام الممك الفرنسي " فيميب األشقر " في القرن الثالث عشر بتنظيم مينة السمسرة وخاصة
 سمسرة الصرف.

 من أين أتت كممة بورصة التي نسمعيا كثيرًا في وقتنا ؟؟!! مالحظة:
ظيرت في نفس الفترة السابقة حركة تجارية كبيرة في بمجيكا حيث كان التجار يجتمعون في 

  vander bourseبروج لتبادل الصفقات أمام قصر عائمة بمجيكية تدعى " بورسيا "  بمدة
 "   Bourseوفيما بعد أخذت اسم العائمة لتصبح كممة بورصة " 

 الدنمارك. –بريطانيا –أما في القرن السابع عشر ظيرت البورصات في كل من ىولندا 
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  حيث اتفق  1792أما بورصة نيويورك فيعود تاريخ تأسيسيا لعام(2u)   تاجر عمى االجتماع
بجانب حائط بناه المستوطنون اليولنديون لحماية قطعانيم من الرياح وكانوا يتبادلون األوراق 

 " نسبة لمحائط.wall streetالمالية حيث أصبح اسم المكان " 

  فقط فيما بعد أصبحت أكبر بورصة في العالم وأكبر تجمع مالي يؤثر عمى حركة التجارة ليس
 في الواليات المتحدة األمريكية فحسب بل في جميع أنحاء العالم.

  أخيرًا, انتقمت األسواق المالية من أشكاليا وصيغيا األولى إلى أشكال وصيغ جديدة حيث
التنظيم القانوني والرقابة واإلدارة والتحميل المالي والتنبؤات التي باتت لتشكل العمود الفقري ألي 

 لم .عمل حالي في العا

 :مالحظات
  كانت الصفقات قديمًا قبل دخول عالم التقانة والتكنولوجيا عمى األسواق المالية تسجل عمى لوح

خشبي وينادي بعض األشخاص عمييا في ردىة في السوق, أما اليوم أصبح الموح االلكتروني 
ىبوط " والشاشة االلكترونية تعرض باستمرار األسعار والصفقات وحركة البورصة  " صعود و 

 وتطور أسعار األسيم لكل شركة.

  لم تعد األسواق المكان المحدد لمجموعة المضاربين بل أصبح بإمكان المضارب الدخول إلى أي
 سوق يرغب بو عبر االنترنت لممضاربة وجني األرباح.

 

 : مفيوم األسواق المالية: ثالثاً 
 المستوى المحمي وعمى المستوى  لقد باتت األسواق المالية من أىم المؤشرات االقتصادية عمى

االقتصادي العالمي ألن اتجاىات الصعود في األسعار توضح توجو االقتصاد لمرواج 
 واتجاىات اليبوط تؤكد بأن االقتصاد سيبدأ بحركة تراجعية.

  فالسوق المالية بمفيوميا الحديث لم تعد أداة استثمارية وادخارية بآن واحد فحسب بل أصبحت
ة عمى المستوى االقتصادي العالمي, وأصبحت الصفقات الصغيرة تتعدد استنادًا أداة استثماري

 لحالة البورصة.

 ىل البورصة في صعود؟ ىل البورصة في ىبوط؟ كيف يتحدد السعر كل يوم؟.
 !!لذلك ما ىو تعريف سوق المال ؟؟ 

 تعددت التعاريف حول سوق المال وىي كاآلتي:
 :التعريف األول

ييدف لمتعامل باألصول المالية التي تدعم بدورىا قطاع اإلنتاج  تجمع موضوعي وشخصي
 المادي.
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سوق نموذجية تسودىا المنافسة الكاممة عمى األسيم والسندات والعمالت : التعريف الثاني
 األجنبية التي يمكن من خالليا تجميع المدخرات.

 لمالية في مصر.يعود لمدكتور منير إبراىيم ىندي أستاذ اإلدارة ا :التعريف الثالث
ذلك المكان المخصص لبيع وشراء األصول المالية من األسيم والسندات وتوجيو مدخرات 

 األفراد نحو االستثمار.
 يعود ألستاذ الحسابات األمريكي روبنسون:: التعريف الرابع

بأن األسواق المالية توجو المدخرات من المدخرين إلى األنشطة االستثمارية وتحقق االستقرار 
 االقتصادي.

 لمدكتور محمد عثمان إسماعيل حميد:: التعريف الخامس
السوق المالي ىو المكان الذي يمتقي فيو البائع والمشتري ألصول مالية من خالل إجراءات 

دارية ومالية تمثل النظام الذي يعمل من خاللو السوق المالي.  قانونية وا 
 أخيرًا...

 شامل ووفقو فإننا نعرف السوق المالي بأنو: نستطيع شمل التعاريف السابقة في تعريف
تجمع تجار يمتقي فيو المتعاممون إلجراء صفقات البيع والشراء لألصول المالية المتداولة " 

وذلك من خالل الوسطاء والسماسرة الذين يسيمون إجراء الصفقات وتسيم السوق في تجميع 
كفء لمموارد المتاحة وتؤدي لزيادة المدخرات الوطنية واستثمارىا بحيث تحقق االستخدام ال

 معدالت النمو االقتصادي ".
 :خصائص األسواق المالية 

 

 :تجمع تجاري يمتقي فيو المتعاممون  -1

تعتبر سوق المال إحدى األسواق التخصصية التي تجمع البائعين والمشترين لبيع وشراء األصول 
 االحتكار.المالية وىي سوق تسودىا المنافسة الكاممة بعيدة عن 

 :يتم في السوق تداول األوراق المالية  -2

إن السوق المالية ىي المكان الذي يتم فيو تداول األوراق المالية واألصول المالية التي تعددت 
 أنواعيا إال أنيا تنطوي تحت المجموعات التالية:

 * األسيم والسندات التي تصدرىا الشركات المساىمة.

 الكمبيالة((. –السفتجة  –سند لمحامل –سند األمرنواعيا ))* األوراق التجارية بكافة أ
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 * القروض المصرفية قصيرة وطويمة األجل.

 * الشيادات المصرفية مثل شيادات االستثمار واالدخار واإليداع وغيرىا من الشيادات.

 * السندات التي تصدرىا الدولة مثل أذون الخزينة والسندات طويمة األجل. 

 المالية المقابمة لمتداول في السوق.* باقي األوراق 

 :السماسرة والوسطاء في السوق  -3

لقد حدد قانون سوق األوراق المالية في كل دولة ضرورة أن يتم البيع والشراء عن طريق الوسطاء 
والسماسرة وال تقبل فاتورة البيع إال إذا كانت تحمل توقيع السمسار ىذا , وال يوجد نوع محدد من 

 السماسرة.  

  نواع السماسرة كما يمي:أ

  :وذلك لتسييل صفقات صغيرة لمعمالء مقابل عمولة.سماسرة الخصم 
 وىو شخص يعمل لدى سمسار.المندوب الرئيسي : 
 ىو شخص يعمل في البورصة يحق لو التعاقد وأحيانا" يعمل لصالح السمسار الوسيط :

لتسييل عمميات  الذي ُسجل تحت عنوانو, ويكون أداة اتصال بين العميل والسمسار
 التوسط.

 ينفذ ىؤالء صفقات لحسابيم الخاص.تجار الصالة : 

 وىم سماسرة يتخصصون في بيع وشراء ورقة مالية محددة إضافة إلى المتخصصون :
 ذلك أنواع أخرى تفرعت من ىذه األنواع المحددة من السماسرة.

 :تجميع المدخرات الوطنية  -4

يا في السوق عن طريق شراء األسيم والسندات أو تساىم سوق المال بجذب المدخرات لتوظيف
األوراق التجارية األخرى. كما ساىمت البورصات في الدول المتقدمة في تنظيم االدخار وتنظيم 
االستثمار وضمان حقوق المستثمرين والمدخرين والشركات المنتجة والخدمية في آن واحد, األمر 

لي التي يحتاجيا االقتصاد الوطني وساىم في تنميتو الذي دفع الدول النامية إليجاد السوق الما
 واستقراره معا".
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 :زيادة معدالت النمو االقتصادي  -5

إن عدم وجود البورصات دفع العديد من الشركات والمستثمرين إلقامة مشاريع فاشمة أو ذات 
االستثمار  ربحية متدنية, أما عند وجود البورصات فإن عممية تنويع أدوات االدخار وتنوع أدوات

ذا ما كانت القوانين صارمة في إجراء الرقابة عمى  تساىم في التوظيف الكفء لمموارد المتاحة وا 
االستثمار والتوظيف وىذا ما يؤدي إلى تسريع عمميات النمو االقتصادي فينمو الدخل الفردي 

 والناتج اإلجمالي فينعكس األمر إيجابا" عمى حياة المواطنين.

  األوراق المالية:شروط إقامة سوق 

وضوح اإلستراتيجية العامة لمدولة والخطط واألىداف التي تسعى لتحقيقيا واألىداف  - 1
 القطاعية في الصناعة والتجارة واتجاىات تطور كل قطاع.

وجود إطار تشريعي وتنظيمي مرن قادر عمى التطور والتكيف بشكل مستمر مع الظروف  -2
 والمستجدات.

كات مساىمة( إنتاجية وخدمية ومؤسسات مالية ونقدية متطورة بحيث شر (وجود مؤسسات  -3
 تعمل ىذه المؤسسات حسب مبدأ فصل اإلدارة عن الممكية.

قراضيا  -4 وجود مؤسسات مالية مصرفية متطورة قادرة عمى تعبئة المدخرات الوطنية وا 
 لمشركات الصناعية. 

لى الد -5 ولة دون رقابة قانونية أو استنادا" لقوانين حرية تحويل النقد الوطني أو األجنبي من وا 
واضحة وصريحة بحيث ال يقع المتعامل ضحية ليذه القوانين وىذا ما يمكن تسميتو بحرية 

 الصرف لمعممة الوطنية وحرية التحويل.

 وجود مدخرات مالية لدى القطاع الخاص أو األفراد أو المؤسسات المالية. -6

االستثمار بحيث تتمتع ىذه اإلجراءات بالمرونة والبساطة والدقة توضيح إجراءات وقوانين  -6
 والوضوح.
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 :أنواع األسواق المالية 

 لدينا قسمين رئيسيين ىما: 

o  .أسواق رأس المال 
o  .أسواق النقد 

 وضمن إطار السوق الواحدة توجد عدة تصنيفات 
  إلى سوقين: من حيث التخصصاألسواق المالية تقسم 

   من حــيــث آليــــة التعامــــــل:ويقسم إلى قسمين سوق رأس المال 

 سوق اإلصدار أو السوق الدولي. -

 سوق التداول والبورصة. -

   حيــث اآللـــــيـــة إلـــى :ويقسم من سوق النقد 

 سوق اإلصدار أو السوق األولي. -
 سوق التداول. -

ان والمتعاممين إلى كما يمكن تقسيم األسواق المالية من حيث التخصص وآلية العمل والمك
 قسمين:

  :أسواق رأس المال وتقسم إلى قسمين 

 :األسواق الحاضرة أو الفورية وتقسم إلى ثالثة أنواع وىي 

 األسواق المنظمة.  -

 األسواق غير المنظمة.  -

 أسواق االحتكار.  -

 .أسواق العقود المستقبمية 

 أسواق النقد وتقسم إلى سوقين: 

o .سوق اإلصدار األولي 

o  الثانوي.السوق 
 ))األسواق الحاضرة أو الفورية (( 

 ؟أوال": ماذا تعني أسواق حاضرة أو أسواق فورية

  :األسواق الحاضرةSpot cash markets 

ىي أسواق مالية يتم بيا التداول لألوراق المالية من أسيم وسندات وأوراق مالية أخرى مباشرةٌ 
 وبالسعر المعمول بو في السوق.
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 التالية : وىي تتضمن األسواق -

وىي السوق المتعارف عمييا بـ  :Organized Marketsاألسواق المنظمة  -1
حيث يتم فييا تداول األوراق المالية طويمة األجل , يكون ليا مكان فيزيائي معموم  "البورصات"

ومحدود وتكون فييا األوراق المالية مسجمة في السوق حيث سّجل األوراق في السوق األولي 
محددة وتحقيق بعض الشروط سّجل األوراق في السوق الثاني ويتم التداول بيا في  وبعد فترة
 البورصة .

 :مالحظات ىامة جدا"

 *  لماذا سميت األسواق المنظمة بيذا االسم ؟؟ لماذا منظمة ؟؟!!

وفق أنظمة وقوانين ووفق تشريعات محددة وتكون )العرض والطمب( ألنيا محكومة بآليات السوق 
في سوريا لدينا قانون األسواق المالية, قانون ىيئة األوراق واألسواق المالية, وقانون  مثل:معروفة 

 آخر ينظم عمميات التداول لشركات الوساطة وآلية عمميا.
 ماىو تعريف البورصة ؟؟!! *

ىي مكان معموم ومحدد مسبقا" يجتمع فييا المتعاممون بغرض القيام بعمميات التبادل ويتوفر في 
 السوق العالنية الشفافية وتحدد األسعار استنادا" لمعرض والطمب وتوقعات المضاربين.ىذه 

ىي السوق التي ال تخضع ليذه  :Unorganized Marketsاألسواق غير المنظمة  -2
األنظمة والقوانين وليس ليا موقع جغرافي محدد ويكون التسجيل في ىذه السوق والتعامل من 

ة من خالل االنترنت ويسجل الكمبيوتر جميع عمميات البيع والشراء وال خالل الكمبيوتر والمضارب
 يستدعي العمل في ىذه السوق الوجود في قائمة التداول بل عبر االنترنت وشبكات االتصال.

 : مالحظة

 

 

 
 :االحتكارية األسواق -3-
 السوق ىذه تكون وعادة العام البنك وسندات الخزينة سندات تسويق في متخصصة أسواق وىي 

 أو المركزي المصرف من الحكومي السند بشراء المستثمر يقوم حيث واحد بآن وثانوية أولية
ذا الورقة ىذه ببيع المتخصص المصرف  ويقدم المصرف أو السوق ليذه ثانية يعود بيعيا أراد وا 
 .قيمتيا لتحصيل الورقة

 (NaSDAQإن أكبر سوق غير منظم في العالم ىو سوق )نازداك 

 والشراء اإللكتروني.االتحاد الوطني لمتجارة باألوراق المالية لمبيع 
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 المحاضرة الثانية 
 

 بعض المالحظات اليامة :مراجعة ل
 : التمييز بين أنواع األسواق المالية 

 ليس لو تفرعات سوى: سوق النقد -أ 
 سوق إصدار أولي       -1

 سوق تداول ثانوي -2
 فمو تفرعات عدة وىي: سوق رأس المال -ب

 أسواق حاضرة وليا ثالثة أنواع: -1
 السوق االحتكارية. –السوق غير المنظمة  –السوق المنظمة  

 خيار البيع. -أسواق العقود المستقبمية: وىي: خيار الشراء  -2
 سوق العمالت األجنبية. -3
  ,إن كل من السوق الحاضرة + السوق المنظمة والتي ىي فرع من األسواق الحاضرة

سوق لتداول األوراق المالية طويمة األجل ونستطيع أن نعمم أن األسواق الحاضرة جميعيا 
 لتداول األوراق المالية طويمة األجل.

 .سميت السوق المنظمة بيذا االسم ألنيا محكومة بأنظمة وقوانين محددة 
  األسواق االحتكارية سميت احتكارية ألن الدولة تتوالىا فيتم إصدارىا من قبل الدولة ويتم

 بيعيا أيضا" من قبل الدولة.

 :لعقود المستقبميةاعريف أسواق ت-2

يمكننا تسميتيا سوق العقود اآلجمة: ىي اتفاق عمى بيع أو شراء مجموعة من األوراق )
ة أوبسعر اليوم وذلك بعد فترة شيرين أو ثالثة أشير مقابل مكافالمالية دون االستالم والتسميم 

مالية تمثل جزءًا من قيمة السيم يدفعيا المستثمر لصاحب الحق في البيع ويستطيع صاحب 
 الخيار إما تثبيت الشراء في تاريخ االستحقاق أو إلغاءه.

ن الخيارات ) خيار بيع كما توضح في التعريف فإن أسواق العقود اآلجمة ليا نوعين ممالحظة: 
خيار شراء ( إلى أن الدكتور أشار أنو باإلضافة لمخيارات فيي تضم كل عقود المستقبميات  –

 وتداوليا أيضًا.

 أشار الدكتور إلى أن األسواق المستقبمية ليا نوعان: مالحظة أخرى:
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Forward: أسواق يتم التداول بناًء عمى االتفاق بسعر محدد من ىذه المحظة. 

:future  نما ننتظر إلى التاريخ ىي عبارة عن عقد في المستقبل أي أننا ال نحدد السعر اليوم وا 
 المحدد ونحدد الصفقة بناًء عمى سعر ذلك اليوم.

 ((.تسمى )) مستقبميات future - forward )))) عممًا أن كال 

 كما سبق قمنا في األسواق المستقبمية خيارين ىما:

 :  call optionخيار الشراء 

ومالك األسيم عمى الشراء لمجموعة أسيم  -صاحب خيار الشراء-ىو اتفاق بين المستثمر
ة مالية تحدد بجزء من قيمة السيم ويحق أبسعر اليوم شريطة أن يدفع المستثمر مكاف

 .لممستثمر بموجب ىذا االتفاق تثبيت الشراء عند حمول موعد العقد بعد فترة أو رفضو

 أماة في الحال الذي تنخفض فيو األسعار أالمستثمر يحصر خسارتو بمقدار المكاف إن مالحظة:
 .األسعار فإن حدود أرباحو مفتوحة وغير محددة ارتفعتإذا 

مسيم لل.س  500سيم بسعر 1000مع البائع عمي عمى شراء  المستثمر أحمدمثال: اتفق 
 ا(يوم 90) مة وذلك بعد ثالثة أشيرمن أسيم شركة فنادق الشام المساى االتفاقالواحد بتاريخ 

ل.س وأعطى حق خيار الشراء لممشتري  5ة مالية عمى كل سيم أودفع المستثمر لمبائع مكاف
 .أحمد بتثبيت الشراء أو رفضو عند حمول األجل

 السؤال المطروح: 

تصرفو إذا انخفضت  ويومًا إذا ارتفعت األسعار وما ى 90ىو تصرف المستثمر أحمد بعد  ما
 ىو تصرفو فيما إذا بقيت كما ىي ؟؟؟. األسعار وما

 الحل: 
 لمسيم:  510لمسيم إلى  500في حال ارتفعت األسعار من 

 500000=1000*500=  األسعارقيمة األسيم قبل ارتفاع 
 510000= 1000* 510قيمة األسيم بعد ارتفاع األسعار = 

   10000= 500000-510000قيمة األرباح اإلجمالية = 
  5000= 5*1000لمسيم الواحد           لجميع األسيم  5ة : أالمكاف

 5000=5000-10000األرباح الصافية = 

 5000ىو يثبت الشراء ويربح  فقرار أحمدبالتالي 

 لمسيم الواحد:  490 ـل 500في حال انخفضت األسعار من 
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 500000سيم قبل انخفاض األسعار قيمة األ
 490000=1000*490األسيم بعد انخفاض األسعار =وقيمة 

 10000=500000-490000إن الخسارة في سعر األسيم = 
 15000=5000+10000أما الخسارة اإلجمالية إذا ثبت أحمد الشراء ستكون 

 ((5000ة ومقدارىا أ))القرار يرفض أحمد التنفيذ ويخسر فقط قيمة المكاف
و من البائع ففي كمتا الحالتين أفي حال بقيت األسعار كما ىي فإذا اشتراىا من غير البائع 

 ة المالية.أسيخسر ثمن العقد والمكاف

 : Put option خيار البيع 

يومًا يدفع  90ىو عقد أو اتفاق لبيع عدد من األسيم بسعر محدد مسبقاً  وذلك خالل 
جل ة مالية محددة وعند حمول األألممستثمر مكاف -بموجبو البائع أو صاحب حق الخيار بالبيع

 ن ينفذ البائع الخيار أو يرفضو استنادًا لممستوى العام لمسوق.أإما 

سيم من أسيم شركة فنادق الشام وأراد أن يسافر إلى ماليزيا  1000يممك رفعت : لمثا
لممضاربة في أسواق المال ىناك وخشيةً  من انخفاض أسعار األسيم التي يممكيا قام بإجراء 

ل.س من  500حمد فكان سعر األسيم في ىذا اليوم أخيار بيع لألسيم التي يمتمكيا لممستثمر 
  90ل.س لمسيم الواحد ويتم تحديد موعد تنفيذ االتفاق بعد 5ة مالية وقدرىا أالسيم ودفع مكاف

 يومًا.
 لسؤال المطروح:ا

 ؟؟!! يوماً  90ىو تصرف رفعت مع أحمد بعد  ما

 الحل:

 لمسيم : 510إلى  500من  األسعارفي حال ارتفاع 

 500000= 500* 1000قيمة األسيم قبل االرتفاع 

 510000=510*1000قيمة األسيم بعد االرتفاع 

 5000=1000*5المكافأة: 

 5000=5000-10000الصافي:  حالرب

 5000القرار: سيرفض رفعت حق البيع و يبقي األسيم ليبيعيا في السوق فيربح 

 لمسيم: 490لى إفي حال انخفاض األسعار 
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 500000قيمة السيم = 

 490000قيمة األسيم بعد انخفاض األسعار =

 10000الخسارة = 

 5000المكافأة = 

 15000=10000+5000 ذا رفض العقد:إبالنسبة لرفعت  اإلجماليةالخسارة فتكون 

قيمة المكافأة التي دفعيا مسبقا  5000يقبل رفعت بيع األسيم وتنفيذ البيع وبذلك يخسر  :رالقرا
  .ألحمد

 :مالحظة

<< فإنو يقوم بعمميتين أسيمن ما يحصل في الواقع عندما يمتمك تاجر >>أأشار الدكتور 
يكون  أيضاً ن يقوم بعقد مقابل أو  –يكون في عقد ىو صاحب خيار الشراء  أنمتقابمتين >>

 :أي صاحب خيار البيع<<
 .ىنا ينفذ عقد الشراء و يمغي عقد البيع            األسعارفي حال ارتفاع 

 .ىنا ينفذ عقد البيع ويمغي عقد الشراءاألسعار         في حال انخفاض 
 .نو بكال الحالتين ىو من يدفع المكافأةأكل تاجر يقوم بيذه العممية ليحمي نفسو عممًا  خالصة:

 

  سوق العمالت األجنبية:-3

يمعب سوق العمالت األجنبية دورا ىاما في االقتصاد العالمي وذلك نظرا لمحاجة المتزايدة 
ر حجم التجارة لتداول العمالت والذي جاء نتيجة لمتطور التكنولوجي واالتصاالت وتطو 

الخارجية بين الدول وازدياد حركة رؤوس األموال بين البمدان بحثا عن العوائد المربحة, حيث 
أن الدول بحاجة ممحة لسوق العمالت األجنبية لتكون قادرة عمى بيع منتجاتيا إلى الدول 

قوم المستوردة ليا وتحصل عمى سعر ىذه المنتجات بعممتيا أو تدفع سعر البضاعة التي ت
 باستيرادىا بالعممة التي يتم التداول بيا في بمد المصدر.
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 :Foreign Exchange Marketمفيوم سوق العمالت األجنبية *

( بأنيا األسواق التي يتم فييا تداول Forexتعرف أسواق العمالت األجنبية أو الفوركس )
 العائم.عممة دولة ما مقابل عممة دولة أخرى بموجب نظام سعر الصرف 

وتعرف أيضا بأنيا تمك األسواق التي يتم فييا التعامل ببيع وشراء عمالت الدول األجنبية 
التي تمقى قبوال واسعا في التعامل الدولي وذلك نتيجة قوة ومتانة اقتصاديات الدول صاحبة 
ىذه العمالت وىي الدول المتقدمة أساسا, وبمعنى آخر تتركز معظم عمميات التداول في 

العمالت األجنبية عمى العمالت األقوى عالميا وىي الدوالر األمريكي, اليورو , الين  سوق
وىذا يعني أن سوق العمالت األجنبية سوقا نيو اإلسترليني والفرنك السويسري الياباني, الج
( أي ليس ىناك مركزا رئيسيا لمسوق أو غرفة لممقاصة مقارنة باألسواق OTCغير نظامية )
 واق األسيم(.النظامية )أس

 :األجنبية العمالت ألسواق الجغرافي التقسيم *

 أساس عمى رئيسية مجموعات أربعة إلى العالم في األجنبية العمالت أسواق تقسم أن يمكن
 :يمي كما وذلك جغرافي

 : Far East Markets األقصى الشرق أسواق -أ 

 أىمية ازدادت العالم دول بين الخارجية التجارة في اليابان دور الزدياد نظرا: طوكيو سوق 1-
 مميار 374 فيو اليومي التداول متوسط بمغ حيث المنطقة في كبيرا دورا يمعب وأخذ السوق ىذا

 اليومي التداول حجم إجمالي من% 5.6 نسبتو ما مشكال 2113 نيسان في وذلك أمريكي دوالر
 Bank for) الدولية التسويات بنك إحصائيات حسب وذلك األجنبية العمالت سوق في

International Settlements .) 

 صناعية قاعدة كونغ ىونغ أصبحت أن بعد السوق ىذا أىمية برزت :كونغ ىونغ سوق 2-
 في وذلك أمريكي دوالر مميار 275 السوق ىذا في اليومي التداول متوسط بمغ حيث عالمية
 العمالت سوق في اليومي التداول حجم إجمالي من 4.1% نسبتو ما مشكال 2113 نيسان

 .الدولية التسويات بنك إحصائيات حسب األجنبية
 ومالية صناعية قاعدة سنغافورة أصبحت أن بعد السوق ىذا أىمية برزت: سنغافورة سوق 3-

 دوالر مميار 383 السوق ىذا في اليومي التداول متوسط بمغ حيث آسيا شرق جنوب منطقة تخدم
 في اليومي التداول حجم إجمالي من% 5.7 نسبتو ما مشكال 2113 نيسان في وذلك أمريكي
 .الدولية التسويات بنك إحصائيات حسب األجنبية العمالت سوق
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 : Middle East Market األوسط الشرق أسواق -ب

 وىي النفط عائدات من المنطقة دول بعض إيرادات لزيادة نتيجة األسواق ىذه أىمية ازدادت لقد
 أسواق أىم ومن األقصى الشرق أسواق في العمل بدء من ساعات 5 بعد لمتعامل أسواقيا تفتح
 :المجموعة ىذه
 منطقة تخدم الخارجية المصرفية لمعمميات ماليا مركزا البحرين تعتبر: البحرين سوق 1-

 في أمريكي دوالر مميار 9 اليومي التداول متوسط بمغ حيث والسعودية العربي والخميج البحرين
 العمالت سوق في اليومي التداول حجم إجمالي من% 1.1 نسبتو ما مشكال 2113 نيسان

 .الدولية التسويات بنك إحصائيات حسب األجنبية
 .العربي الخميج ومنطقة المتحدة العربية لإلمارات خاصة مالية أىمية ولو :دبي سوق 2-

 تممك التي السعودية العربية المممكة عاصمة كونيا الرياض أىمية تبرز :الرياض سوق 3-
 بمغ ولقد العربي الخميج منطقة في اقتصاد أكبر اقتصادىا ويعتبر العالم في نفطي مخزون أكبر

 مشكال 2113 نيسان في وذلك أمريكي دوالر مميار 5 الرياض سوق في اليومي التداول متوسط
 إحصائيات حسب األجنبية العمالت سوق في اليومي التداول حجم إجمالي من% 1.1 نسبتو ما
 .الدولية التسويات بنك

 :Europe Markets األوروبية األسواق -ج

 الشرق أسواق في العمل بدء بعد ساعات ثالث أو ساعتين بعد األسواق ىذه في العمل ويبدأ
 : المجموعة ىذه أسواق أىم ومن األوسط

 المال أسواق لجميع ميما عالميا مركزا يشكل إذ اإلطالق عمى أكبرىا ويعتبر :لندن سوق 1-
 معظم عمى تسيطر كانت عظمى دولة بريطانيا لكون نظرا طويل تاريخ السوق وليذا العالم في

 بدعم البريطانية الحكومة تيتم كما الغرب أقصى إلى الشرق أقصى من مستعمراتيا وتنتشر الدول
 .ذلك من تحققيا التي االقتصادية لمفائدة نظرا السوق ىذا

 حجم ثمث غالبا يشكل األجنبية لمعمالت لندن سوق في التداول حجم أن بالذكر الجدير ومن
 حيث النيار تقمبا األكثر السوق ىذا من يجعل مما األجنبية العمالت أسواق في العالمي التداول

 كفاءة من السوق ىذا بو يتمتع لما وذلك لندن سوق خالل من تتم التداول عمميات معظم أن
 في وذلك أمريكي دوالر مميار 2.726 السوق ىذا في اليومي التداول متوسط بمغ حيث وسيولة
 العمالت سوق في اليومي التداول حجم إجمالي من% 41.9 نسبتو ما مشكال 2113 نيسان

 .الدولية التسويات بنك إحصائيات حسب األجنبية
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 الدولية التجارة في ميما عامال تشكل ألمانيا كون السوق ىذا أىمية وتبرز :فرانكفورت سوق 2-
 المركزي البنك فييا ويقع( اليورو) الموحدة األوروبية بالعممة تتعامل التي أوروبا دول أكبر ومن

 .األوروبي

 نيسان في وذلك أمريكي دوالر مميار 111 فرانكفورت سوق في اليومي التداول متوسط وبمغ
 .األجنبية العمالت سوق في اليومي التداول حجم إجمالي من% 1.7 نسبتو ما مشكال 2113

 سياسي استقرار من سويسرا بو تتمتع لما نظرا ميما ماليا مركزا تعتبر :زيوريخ سوق 3-
 التداول متوسط بمغ حيث البنكية التعامالت في والكتمان بالسرية قوانينيا تميز وكذلك واقتصادي

 نسبتو ما مشكال 2113 نيسان في وذلك أمريكي دوالر مميار 216 السوق ىذا في اليومي
 بنك إحصائيات حسب األجنبية العمالت سوق في اليومي التداول حجم إجمالي من% 3.2

 .الدولية التسويات
 وحجم الفرنسي االقتصاد لحجم نظرا الميمة األوروبية األسواق من وىو :باريس سوق 4-

 .العالم مع الفرنسي التجاري التبادل

 2113 نيسان في وذلك أمريكي دوالر مميار 191 باريس سوق في اليومي التداول متوسط وبمغ
 حسب األجنبية العمالت سوق في اليومي التداول حجم إجمالي من% 2.8 نسبتو ما مشكال

 .الدولية التسويات بنك إحصائيات

 :North America Markets الشمالية أمريكا أسواق -د

 ىذه أسواق أىم ومن أوروبا أسواق من ساعات 5 بعد لمتعامل أبوابيا األسواق ىذه تفتح
 :المجموعة

 .الشمالية أمريكا في مالي مركز أىم ويعتبر: نيويورك سوق 1-

 المتحدة الواليات في ميما صناعيا ماليا مركزا شيكاغو تعتبر حيث :شيكاغو سوق 2-
 .األمريكية

 المتحدة الواليات في وتجاريا ماليا مركزا أنجموس لوس تعتبر :أنجموس لوس سوق 3-
 .األمريكية

 1.263 بمغ األمريكية المتحدة الواليات أسواق في اليومي التداول متوسط أن بالذكر الجدير ومن
 في اليومي التداول حجم إجمالي من% 18.9 نسبتو ما مشكال 2113 نيسان في أمريكي مميار
 .الدولية التسويات بنك إحصائيات حسب األجنبية العمالت سوق
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 متوسط بمغ وقد كندا في والتجارية المالية المراكز أىم من تورينتو تعتبر: تورينتو سوق 4-
 نسبتو ما مشكال 2113 نيسان في وذلك أمريكي دوالر مميار 65 السوق ىذا في اليومي التداول

 بنك إحصائيات حسب األجنبية العمالت سوق في اليومي التداول حجم إجمالي من% 1
 .الدولية التسويات

 5201 عام نيسان األجنبية العمالت أسواق في اليومي التداول حجم(: 2) رقم البياني الشكل

 
 التداول حجم حيث من األولى المرتبة يحتل لندن سوق أن السابق البياني الرسم من نالحظ
 .طوكيو ثم ومن فسنغافورة األمريكية المتحدة الواليات أسواق تميو األجنبية بالعمالت اليومي

 (: ىيكل سوق العمالت األجنبية3الشكل البياني رقم )
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  : Money Markets سوق النقد-ب
 : تعريف سوق النقد

ىي السوق التي يتم من خالليا تبادل األوراق المالية قصيرة األجل والتي تختص بالقروض فيما 
 –شركات الوساطة –فيما بين المصارف والمؤسسات المالية >>شركات التأمين أوبين المصارف 

ويتم تداول مجموعة  األجنبيةفيما بين المصارف المحمية والمصارف  أو شركات االستثمار<<
 :أىميامن األوراق المالية في ىذه السوق 

 المصرفية القابمة لمتداول. اإليداعشيادة  -1
 الكمبياالت المصرفية. -2

 التجارية. األوراق-3
 .اإللزاميقرض فائض االحتياط  -4
 .الخزينة أذون -5

 مزايا سوق النقد: 
 انخفاض درجة المخاطرة. -1
 التدخل وتطبيق السياسة النقدية التي يرغب بيا.من يمكن المصرف المركزي  -2
 سداد الديون. -3

تخمق ىذه السوق عالقات ترابطية بين المصارف والشركات من جية وبين  -4
 .أخرىالمصارف والمستثمرين من جية 

 وتخصصات سوق النقد: أنواع

حيث يتم  األولىالورقة وبيعيا لممرة  األولية بإصدار: تتخصص السوق اإلصدارسوق  -1
ذا <<آخر مصرف  –تاجر  بين المصارف والمستفيد >> إصدارىا كانت حكومية بين  وا 

 .المصرف والمستثمر

فيما بين المضاربين  األجل: يتم في ىذه السوق تداول الورقة التجارية قصيرة ويالسوق الثان -2
 .والمستثمرين

 رأسفي حين سوق  األجلالمالية قصيرة  األوراقلتداول  :سوق النقد  :مالحظات ىامة
 .األجلالمالية طويمة  األوراقالمال لتداول 

في خيار الشراء كان المستثمر ىو الذي يدفع المكافأة وفي خيار البيع كان البائع ىو من 
 فالخالصة صاحب الخيار ىو من يدفعيا.سيدفع المكافأة 
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**************** 
 الفصل الثاني
 األوراق المالية

ىي صكوك تعطي حامميا الحق في الحصول عمى جزء من عائدات الشركة أو المنشأة في نياية 
ي يحصل حامل السيم عمى األرباح في حين يحصل حامل السند عمى الفائدة أالدورة المالية, 
 المتفق عمييا .

 تصنيف األوراق المالية:
 األوراق المالية حديثا أصبحت متنوعة فخضعت لبعض التصنيفات أىميا: إن
: بالتالي يمكن تقسيم األوراق المالية بين أسيم عادية ليا الحق في من حيث ماىية الورقة -1

 لى سندات تمثل مديونية الشركة.ا  ممكية الشركة و 

شكل عام تقسم لحقوق ممكية وحقوق دين والخاصة التي تميز فيما باألوراق المالية  مالحظة:
 بينيا ىي تاريخ االستحقاق حيث: 

نو أبدي أأو نستطيع القول  ليس ليا تاريخ انقضاء أو فترة استحقاق فيو مستمر :حقوق الممكية
إذا تمت تصفية  ي إالينتي النو ليس لو تاريخ و أ مثل السيم فقد ينخفض سعره أو يرتفع إال

 الشركة.
دين  فميا فترة استحقاق وتاريخ انقضاء معين فطالما لو تاريخ استحقاق فيو ما حقوق الدين:أ

 األسيم في حقوق الممكية. فيدخل في التزامات الشركة أو
أوراق مالية قصيرة األجل  يمكن القول بأن األوراق المالية تقسم إلى من حيث الفترة الزمنية: -2

 بعد من سنة .أيكون تاريخ استحقاقيا  تستحق قبل سنة وأوراق مالية طويمة األجل
أوراق مالية يتم تداوليا في سوق رأس  أي تصنيف األوراق المالية عمى أساس سوق المال: -3

 المال وأوراق مالية أخرى يتم تداوليا في سوق النقد وىي كالتالي:
  س المال:األوراق المالية المتداولة في سوق رأ* 

القروض , السندات التي تصدرىا منشآت األعمال, األسيم وتضم األوراق المالية طويمة األجل,
 السندات الحكومية., و طويمة األجل

المالية قصيرة األجل باستثناء  األوراقوتضم كل  األوراق المالية المتداولة في سوق النقد:* 
 فميا سوق خاص بيا وىي كالتالي: سوق الخيارات >>المشتقات<<

 .ة العائدشياد .1

 الكمبياالت المصرفية. .2
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 األوراق التجارية. .3

 القبوالت المصرفية. .4

 قرض فائض االحتياط اإللزامي. .5

 الدوالر. –قرض الدوالر األوروبي, اليورو  .6

 أذون الخزينة. .7

  األوراق المالية المتداولة في األسواق المالية:

 سوق النقد:األوراق المتداولة في  -1

ن سوق النقد سوق قصير األجل ومن حيث المبدأ فيو موجود لتمبية حاجات كما سبق ذكرنا بأ
قل أاألجل فمدة استحقاق األوراق المالية المتداولة فيو تكون  و تمويل عجز مالي قصيرأمالية 

 من سنة وىي كالتالي:
 شيادات اإليداع القابمة لمتداول :depositNegotiable certificates  

لحامميا يتحدد في متن الورقة دين ىي أوراق مالية ))مصرفية(( تصدرىا المصارف تمثل أداة 
  المبمغ وسعر الفائدة وزمن السداد و يحق لحامميا التصرف بيا عن طريق البيع أو التنازل.

ىذه الشيادات تعد بمثابة الودائع اآلجمة في المصارف وبالتالي ال يجوز استردادىا قبل تاريخ  إن
 االستحقاق.

يكون سعر الفائدة ليذه الشيادات أعمى من الودائع المصرفية العادية ويتم التعامل بيا  مالحظة:
 مع بيوت السمسرة والمؤسسات المتخصصة بمثميا.

 : الكمبياالت المصرفية Bankers Acceptances  

مبنك لوىي عبارة عن تعيد كتابي بإعادة مبمغ ما اقترضو شخص ما من أحد البنوك ويمكن 
كما االحتفاظ بالتعيد ويتضمن ىذا التعيد المبمغ المقترض وسعر الفائدة وتاريخ االستحقاق 

 بين عدة تجار أو بيوت سمسرة. ويستطيع صاحب التعيد بيعو ويمكن تداول
 التجارية األوراق : commercial papers 

 منيا:ي وليذه األوراق ميزات وىي أحد أشكال االئتمان التجار 
 ن تكون مضمونة من قبل المنشأة التي أصدرتيا.أ

 . التزام المصارف بسداد القيمة عند حمول األجل 

 تساعد ىذه األوراق عمى تنشيط التجارة. 

  وراق وذلك لحماية تصدر مثل ىذه األتنشر األسواق المالية نموذجًا لمشركات التي
 . المستثمرين
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 : قرض فائض االحتياط اإللزامي surplus reserve requirement 

 بداية ما ىو االحتياط اإللزامي؟؟ ومن يتحكم بو؟؟
ىو من يتحكم بو وىو نسبة معينة من الودائع بحيث يفرضو البنك المركزي إن المصرف 

 المركزي عمى المصارف األخرى .
فيناك مصارف يصبح لدييا فائض بيذا االحتياط وذلك لتحرير جزء من الودائع لدييا فيمكنيا 
إقراض ىذا الفائض لمصرف آخر لديو نقص في االحتياط اإللزامي وغالبا ما تكون مدة ىذا 

 .يوم 14القرض لميمة واحدة وكحد أقصى لممدة تكون 
 : قرض الدوالر األوروبيdollar  –euro  

المتعاممين والشركات بالدوالر  الدوالر األوروبي يشكل ورقة مالية يتعامل بيا كبارن قرض إ
عن صاحب الحساب في مصرف أمريكي ويتم تداوليا في أسواق لندن وغيرىا وذلك  تصدرو 

 . لتبيان سعر الفائدة بين المسوقين
  جزء كبير من بنقل  1957لقد ظير سوق الدوالر األوروبي عمى أثر قيام االتحاد السوفيتي

وعمى  أرصدتو بالدوالر من مصارف أمريكية إلى مصارف لندن خشية تجميد تمك الحسابات,
رفع أسعار الفائدة إلى أعمى من األسعار التي حددىا المصرف أثر ذلك أصبحت أمريكا ت

يا الحقا وجدت إن المركزي وذلك بيدف تخفيض انتقال الدوالر األمريكي إلى أوروبا, إال أن
  فروع ليا في أوروبا يساعدىا عمى تجاوز سعر الفائدة المحدد. إقامة

 :أذون الخزينةTreasury bills  

أشير وعادًة ال  9إلى  3مالية حكومية قصيرة األجل تتراوح مدتيا بين  تمثل أذون الخزينة أوراقاً 
الحكومات  عادة تصدرىاو تتجاوز السنة ويتحدد في ىذه الورقة فترة االستحقاق ومعدل الفائدة, 

 .لتمويل النفقات الحكومية
 وقد شكمت ىذه الورقة مادة ىامة في سوق النقد نظرًا لحاجة الحكومة لمنقد.

القبوالت المصرفية لم يتطرق الدكتور ليا لذلك أوردنا فقط  –اتفاقيات إعادة الشراء  مالحظة:
 أسمائيا. 

 


