
جامعة الشام اخلاصة

األسواق المالية  

الدكتور نوار هاشم 
20Dr Nawar Hashem1نيسان، 05



قتصاديةاالوالتنميةللتطورمهما ًمحورا ًالماليةاألسواقتشكل
يفالمواردتخصيصفيأهميةمنلهالماالعالم،دولشتىفي

علىالمالعدولدأبتوقد.االقتصاديةالسياساتوتجسيدالمجتمع
سواقاأللعملفعالةآلياتتكفلالتيوالنظمالتشريعاتإصدار
.المختلفةوالمؤسساتاألفرادعلىألثارهانظرا ًالمالية
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تصنيف األسواق املالية وهيكليتها

ةالمالياألوراقوآجالألنواعوفقاالماليةاألسواقتقسيميتم•
النقد،بسوقيعرفماأواألجلقصيرسوقإلى،فيهاالمتداولة
المالرأسوسوق

وقوسالماليةاألوراقسوقإلىبدورهالمالرأسسوقتقسيممع•
المستقبليةالعقود

(داراإلصسوق)أوليةأسواقإلىالماليةاألوراقسوقتقسيمثم•
سواقأإلىالتداولأسواقوتقسيم،(التداولسوق)ثانويةوأسواق
.منظمةغيروأخرى(البورصات)منظمة
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Money Marketالنقد أسواق 

فيهااملالتعيتمالذيالماليةالسوق بكونهالنقدسوق يتميز
Debtالدينبأدوات Instrumentsالقصيراألجلذات

Short-Term،لىعسنةلمدةاستحقاقهاتاريخيكون والتي
،اإليداعوشهاداتالتجارية؛األوراق؛الخزانةكأذون األكثر،

.الشركاتقبلمنتصدرالتيالتجاريةواألوراق

بنوكوالالمركزي البنكيعتبر،مهمةمؤسساتالنقدولسوق 
بهاقومتالتيالعملياتبعضذلكإلىيضافأهمها،التجارية

الآلجواألعمالاالستثماربنوكعملياتمثلأخرى،مؤسسات
بنوكتقدمهاالتياألجلقصيرةالموسميةوالقروضقصيرة؛
.الزراعيواالئتمانالتنمية
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أسواق رأس املال

ى أدوات أسواق رأس المال تلك األسواق التي يتم فيها التعامل علتمثل 
وأدوات الدين طويلة األجل والتي يكون Equity Instrumentالملكية 

.لها تاريخ استحقاق لمدة سنة أو أكثر

:الــنـتـيـجـة
قاألورامنتداوالأكثرعادةالنقدسوق فيالماليةاألوراقتعتبر

الماليةاألوراقأسعارتغيراتأنإذالمال،رأسسوق فيالمالية
فإنالطويلاألجلذاتالماليةاألوراقتغيراتمنأقلاألجلقصيرة

علىلللحصوالنقدأسواقفعالبشكليستخدمون والبنوكالشركات
.لديهاالفائضةالماليةالموارداستثمارمنالفائدة
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أسواق رأس املال

االقتصادمهمًا في دورًا رأس المال لها سواق أ

لىإمدخراتهمتوجيهمنالمدخرينلتمكيناألساسيةالوسيلةهي1.
المختلفةاالقتصاديةالقطاعاتفياالستثمار

ذإالتضخمية،اآلثارتالفيعلىيساعدالماللرأسسوق وجودإن2.
ومنحدالنقو خلقفياإلفراطدون االقتصاديةالمشروعاتتمويليمكن

.المصرفياالئتمان

منحإلىيؤديأنشأنهمنما،دولةفيالمالرأسسوق وجودإن3.
ماكالخارج،منباالقتراضذلكقورن ماإذامناسبةبتكلفةقروض

.ادتهاسيمنالكثيرالدولةيفقدالخارجمناالقتراضفياإلفراطأن
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أسواق رأس املال

المؤسسات مؤسسات سوق رأس المال إلى نوعين من تقسم 

:مثلالمالية،باألوراقتتعاملالمؤسسات1.
.ةوالعقاريوالزراعيةالصناعيةكالبنوكالمتخصصةالبنوك-
.المدخراتوتنميةبجمعتقومالتياالستثماربنوك-
.والتعميرءلإلنشاالدوليوالبنكواإلقليميةالدوليةالماليةالمؤسسات-
مانضومؤسساتاالجتماعية،التأميناتوصناديقالتأمينشركات-

.الدوليةالقروض
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أسواق رأس املال

تقسم مؤسسات سوق رأس المال إلى نوعين من المؤسسات 

:مثلالمالية،باألوراقتتعاملمؤسسات.2

Underwritesاالستثمارأمناءومؤسساتشركات- Companies.
Investmentاالستثماربنكير- Banker.
.البورصات-
.الماليةاألوراقسماسرة-
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أسواق األوراق املالية

عامل أسواق األوراق المالية أحد مكونات سوق رأس المال، والتي تتتمثل 
Stocks، خاصة منها األسهم Long-Termباألوراق المالية طويل األجل 

.Bondsوالسندات 

االقتصاديدورا مهما في النشاط األسواق 
ل على من وجهة نظر المنشأة بمثابة األداة الرئيسية للحصو فهي 

دور مهم في انتقال المواردلها أي المستثمريناألموال وتجميعها من 
.منفقيهاالمالية من مدخريها إلى 
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أسواق األوراق املالية

أساسيينأسواق األوراق المالية إلى سوقين تقسم 
Primary Market( اإلصدار)األولية السوق 1.

عندأنهحيثاإلصدار،سوق الماليةلألوراقاألوليةالسوق تمثل
السوق فإن،(سنداتأوأسهم)الماليةلألوراقجديدإصدارأي

جمهورلالماليةاألوراقهذهوبيعتصريفعمليةتتولىاألولية
السوق فيالماليةاألوراقبهذهالتعامليتمثمومنالمستثمرين،

.التداولسوق أوالثانوية

أو)ببنكتعرفمتخصصةمؤسساتخاللمناألوليةالسوق عمليتم
Investmentاالستثمار(بنكير Banker،فيالمساعدةمهمةتتولىالتي
.إصدارهاعندالماليةاألوراقوتصريفتسويقعملية
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Primary Market( اإلصدار)السوق األولية 

Investment Bankerبنكير االستثمار 

وساطةالبمهمةيقومالفهوآخر،عاديبنككأياالستثماربنكير
مثلتتوإنماذلك،شابهوماواإلقراضاإليداععملياتفيالمالية
لألوراقرةالمصدالشركاتبينللربطأداة كونهفياألساسيةمهمته
فيبون يرغالذينالمستثمرينوجمهور(جديدإصدار)مرةأولالمالية

صرفيةممؤسساتالعالممستوى علىوهناكالماليةاألوراقهذهشراء
.االستثماربنكيربمهامتقوممعروفة

Merrill Lynch: بينهامن  Salomon Smith Barney ؛Morgan 
Stanley؛ وCredit Suisse First Boston.
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Primary Market( اإلصدار)السوق األولية 

Investment Bankerاالستثمار مهام بنكير 

:وظيفة االكتتاب: أوالً 
مقابلداولللتالماليةاألوراقطرحمهاماالستثماربنكيريتولى

نشأةالممنالماليةاألوراقبشراءذلكمنعمولةعلىالحصول
عربسبيعهاويعيداإلصدارسعرمنأقلبسعرالمصدرة

.السعرينفرق منمكسبايحققوبهذااإلصدار،
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Primary Market( اإلصدار)السوق األولية 

Investment Bankerمهام بنكير االستثمار 

:مثال
بمبلغبشرائهاالستثماربنكيريقومفقدس،.ل400السهمإصدار
يتمسهمكلعنس.ل20قدرهمكسبيحققوبذلكس.ل380
بنكيرإنفوبذلك.التسويقمخاطرزادتكلماالفرق هذاويزدادبيعه،

األوراقUnderwritingتعهدأوضمانبمهمةيقومقداالستثمار
األوراقسعرللمنشأةGuaranteesيضمنفهوالمصدرةالمالية
.الجمهورإلىيبعهاثممنتصدرهاالتيالمالية
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Primary Market( اإلصدار)السوق األولية 

:للشركةالمستشار المالي : ثانياً 

والظروفاطالنشوتحليلدراسةعلىوقدرةخبرةلديهيكون االستثمارفبنكير
:اهمنمتعددة،مجاالتفيللمنشأةوالمشورةالنصحوتقديماالقتصادية

.للسوق طرحهاوتوقيتالمالئمةالماليةاألوراقونوعكمية1.

أمأسهمكانتإذافيماإصدارها،يجبالتيالماليةاألوراقنوع1.
بإصدارالمنشأةتقومعندماخاصةإصدارها،وأسعارسندات،
Initial(األولياإلصدار)مرةألولاألسهم Public Offering
(IPO)،ثراألكاإلصدارسعرلتحديدصعوباتتواجهقدفإنها
.مالئمة 20Dr Nawar Hashem17نيسان، 05



Primary Market( اإلصدار)السوق األولية 

:ةالوكالوظيفة: ثالثاً 

هذهمثليوفالمنشأةعننيابةالوكيلبدورأحياناالبنكهذايقومقد
الخاصةةالجهمعالتفاوضعملياتاالستثماربنكيريتولىالحالة

.الشركةتناسبالتيالشروطأفضلعلىللحصول
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Secondary Marketالسوق الثانوية 

.لثانويةاالسوق هوآخرسوق فييتماألوراقهذهعلىالتداولفإن
اراإلصدسوق منالشركاتإحدىأسهميشتري الذيفالمساهم

ماإذاة،المالياألوراقمصدرةالمنشأةعلىالرجوعيمكنهالاألولي،
إمكانيةهيو الوظيفةهذهالثانويةالسوق وتقدماألوراق،هذهبيعأراد
.ماليةأوراقمناشتراه مابيعبإعادةالمستثمرقيام
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Secondary Marketالسوق الثانوية 

:مثال

فإنالثانوية،السوق فيماليةورقةبشراءمافرديقومفعندما
بادلتعمليةفيقيمتهاعلىيحصلالورقةيبيعالذيالشخص
أموالةأيتحوزالالماليةالورقةتصدرالتيالمنشأةولكنللورقة،
باعتعندمافقطجديدةماليةمواردعلىتحصلفالمنشأةجديدة،
.األوليةالسوق فيمرةألولالماليةأوراقها
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Secondary Marketالسوق الثانوية 

:وظيفتاناألسواق الثانوية تؤدي 

األدوات توفر سهولة وسرعة بيع األوراق المالية، فهي تجعل1.
المنشآت المصدرة وتمكن  More Liquidالمالية أكثر سيولة 
.األسواق األوليةي فأكبر ةبسهوللها من تصريفها  

كلماف.الماليةالورقةلهذهالسعرالعادلستحددالثانويةالسوق 2.
كانماكلالثانوية،السوق فيأعلىالماليةالورقةسعركان

.أعلىةاألوليالسوق فيالمنشأةعليهستحصلالذيالسعر
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Secondary Marketالسوق الثانوية 

:بطريقتينالثانويةاألسواقتنظمأنويمكن

السوق الثانوية

األسواق 

المنظمة

األسواق غير 

المنظمة 
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(البورصات)األسواق المنظمة 

يهفيلتقيالذيالمكان(البورصاتأو)المنظمةاألسواقتمثل
الدورلويتمث.(والسنداتاألسهم)الماليةاألوراقومشتري بائعي
املينالمتعبينااللتقاءتسهيلفيالبورصةبهاتقومالذي

.الماليةباألوراق
 Americanوالبورصة األمريكية New Yorkبورصة تعتبر

Stock Exchange ،لألسهم، وسوق دمشق لألوراق المالية
.وبورصة القاهرة أمثلة عن األسواق المنظمة
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 Exchange Membersالمنظمةاألسواق غير 

تمثل األسواق غير المنظمة طريقة إلجراء المعامالت على المنضدة
Over The-Counter (OTC) .ان فهي ليست أسواق محددة جغرافيا بمك

ي واحد، كما أنها ال تخضع إلشراف هيئات تنظيمية كما هو الحال ف
.األسواق المنظمة

:مثال
عون ففي األسواق غير المنظمة يكون تّجار األوراق المالية موز 

ة وعلى المالياألوراق منجغرافيا بمناطق مختلفة، يحوزون رصيد 
إليهم، استعداد دائم لبيع وشراء األوراق المالية ألي شخص يأتي

.في قبول األسعار المحددةرغبة لديهويكون 
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Exchange Membersأعضاء البورصة 

فيسمىوتالبورصةفيالعاملةاألطرافالبورصةبعضويةيقصد•
.المخصصةSeatsبالمقاعدنيويوركبورصة

ةالمخصصالمقاعدمنعددالمتقدمةالماليةاألسواقتتضمنإذ•
يتغير،الثابتايكون قدوالذي

نمعددتوافرمقعدا،أوالعضويةالجهاتإحدىلمنحويشترط•
ورصةبفيالحالهوكماكبيرماليمبلغدفعإلىإضافةالشروط
.نيويورك
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Exchange Membersأعضاء البورصة 

السماسرة

الوكالء

سماسرة الصالة

تجار الصالة 

المتخصصون 

تجار الطلبيات 

الصغيرة 

أعضاء 

ةالبورص
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Commission Brokerالوكالء السماسرة 

ابهلحسويعملالبورصةعضويةيحملشخصهوالوكيلالسمسار
BrokerageالسمسرةبيوتألحدكوكيلأوDealerكتاجرالخاص

House.صولالحمقابلالخاص،حسابهمنالعضويةرسميدفعفهو
.العمالءمن(المعاملةتكلفة)عمولةعلى
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Floor Brokersالصالة سماسرة 

حسابهنمالعضويةرسمويدفعالخاصلحسابهالصالةسمساريعمل
اتهخدميقدمبلمحدد،سمسرةبيتلحسابيعملالفهوالخاص،

العائدةالمعامالتبعضبإجراءالصالةسمساريقوموقد.يطلبهالمن
فيليهعويطلقالعمولة،منجزءعلىالحصولمقابلسمسرةلبيوت

.السماسرةسمسارالحالةهذه
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Floor Tradersالصالة تجار 

وبالتجار،Speculatorsبالمضاربينالصالةتجارعلىيطلق
Registerالمسجلين Traders. محسابهمنالعضويةرسمويدفعون
يذبتنفيقومون الأنهمإذالخاصلحسابهميعملون كماالخاص،
انتهازعلىعملهميقتصروإنماالسماسرة،أواألفرادلحسابعمليات

.األرباحلتحقيقالصالةداخلوالشراءالبيعفرص
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Specialistالمتخصصون 

فيعاملبالتمنهمكلويتخصصالخاصلحسابهمالمتخصصون يعمل
ويدفعالمالية،األوراقمنمحددةمجموعةأومعينةماليةورقة

هيشبناحيةفمنالخاصة،أموالهمنالعضويةرسمالمتخصص
تنفيذ،العمولةعلىالحصوللقاءالمعامالتتنفيذحيثمنالسمسار

بيعا  ابهلحسيتاجرأنهحيثمنالتاجريشبهفهوثانية،ناحيةومن
الربحتحقيقبهدفوشراء  
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ODD-Lot Dealersتجار الطلبيات الصغيرة 

المفردةتجار الطلبيات الصغيرة بتجار األوامر يعرف 
:مثال

100–يرةكببطلبياتالماليةاألوراقيشترون الذينالتجاريمثلون 
.سهم100منبأقلصغيرةبكمياتبيعهاثممنومضاعفاتها،سهم

وسعربيعالسعربينالفرق فيممثلةعمولةعلىذلكلقاءويحصلون 
يةالمالاألوراقمنبمخزون التجارهؤالءيحتفظماوعادة.الشراء
.إليهمتردالتياألوامرلتنفيذكافيا  يكون 
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