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أهمية البحث وسبب اختيار الموضوع.1

أهمية البحث1.1.

أسواق األوراق المالية دورا أساسيا في تحقيق النمو االقتصادي، كونها إحدى  ؤديت   

أدوات السياسة المالية المعتمد عليها في جذب الفوائض المالية غير الموظفة، وتوظيفها بشكل 

وجود أسواق األوراق المالية ذات كفاءة عالية االقتصادية، ومن المعروف أن  ةفعاّل في الدور

تمنح مزايا عديدة لالقتصاد والنظام المالي، لذا باتت تعتبر وسيلة ملحة في أي اقتصاد من 

االقتصاديات الراغبة في التطور، حيث عمدت العديد من الدول التي تعاني من عجز متنامي في 

  .ا في برامج اإلصالحات االقتصاديةموازناتها وشح في رؤوس األموال إلى االهتمام به

ويعد تنظيم تداول األوراق المالية المهمة األولى بهذه األسواق، كما يعتمد االستثمار في 

األوراق المالية وتداولها بالدرجة األساس على اإلفصاح بالبيانات والمعلومات عن جميع أنشطة 

الية، لذلك فإن أي مستثمر معني الشركات التي يتم التعامل بأوراقها في سوق األوراق الم

بالسوق يطمح إلى الكثير من التطور من التشريعات التي تحميه، وعليه فإن أهم التحديات التي 

ة والتي يتواجه السوق هي تطوير التشريعات المنظمة للسوق بغرض زيادة االستقاللية والشفاف

ح يسمح بسهولة الرقابة، وأن تعني توافر المعلومات الدقيقة وفي وقتها المناسب وبشكل واض

  .توفيرها بشفافية تعني الحصول على سوق متوازن تقل فيه المخاطر

المالية مرتبط بتفعيل القوانين التي لها عالقة مباشرة بالمستثمرين،  وراقإن تنظيم سوق األ

اول واإلسراع بدراسة القوانين المطروحة وإبعادها عن دهاليس البيروقراطية، وتطوير نظام التد

التالعبات ليكون أكثر قدرة على تنفيذ الصفقات، وفي نفس الوقت ليكون أكثر قدرة على كشف 

والتشدد في فرض العقوبات الرادعة، وتحديد ميثاق شرف لمهمة الوسطاء، ألن أي خلل في 

، وينعكس ذلك ض كفاءة سوق األوراق الماليةاالبيانات والمعلومات المنشورة يؤدي إلى انخف

  .باشرة على سعر الورقة المالية في السوق واختالفه عن سعره الحقيقيبصورة م

إنشاء  هبالنسبة للجزائر في ظل اإلصالحات االقتصادية المنتهجة من طرف الدولة، أثمر عن

ة في فتح رأس مال بعض الشركات ورفع خيرساهمت هذه اال حيثبورصة القيم المتداولة ، 

ل إصدار األسهم التي تعتبر محور النشاط الرئيسي رأس مال البعض اآلخر، وذلك من خال

وفعاليتها في تأدية الوظائف  لبورصة القيم المنقولة في الجزائر، كما يتمثل نشاط هذه األخيرة

لها وبشكل كفؤ يتوقف على وجود أوراق مالية جديدة لشركات تتمتع بقوة مالية وإرادية  طالمنو

  .لها القدرة الكاملة على جلب المستثمر
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  :وبناءا على ما تقدم يمكن إبراز أهمية البحث فيما يلي

تساهم سوق األوراق المالية في تنمية الموارد اإلدخارية وتوجيهها نحو الفرص -

االستثمارية المتاحة، إضافة إلى توظيفها في المشاريع التنموية الكبيرة وتقليص حاجة 

  .الدولة إلى المديونية الخارجية

المعلومات في سوق األوراق المالية بالنسبة لكل المتدخلين وكذا إبراز دور الرقابة و-

.أهميتها في تنشيط ونجاعة السوق

تبيان المراحل المختلفة والالزمة لدخول بورصة الجزائر وكذا المعلومات الواجب -

  .توفيرها والتي من دونها ال يمكن للسوق أن يكون فعاال

  سبب اختيار الموضوع. 2.1

ار هذا الموضوع والتي جاءت تحت عنوان يختاوالدوافع التي جعلت بين األسبابمن   

  :مايلي" أثر الرقابة والمعلومات على أداء سوق األوراق المالية"

  .تقديم كيفية سير وعمل سوق األوراق ولو بصفة وجيزة-

توضيح أهمية وفعالية الهيكل التنظيمي الرقابي على مستوى سوق األوراق المالية وآلية -

.الممارسات غير القانونية في السوق مجابهة

البحث والكشف عن الدور الذي تلعبه المعلومات في سوق األوراق المالية، إضافة إلى -

.المصادر التي توفر تلك المعلومات

إبراز واقع بورصة القيم المنقولة في الجزائر من خالل دراسة الهيكل التنظيمي والرقابي -

.وتقييم سوق األسهم والسندات

ون موضوع أسواق األوراق المالية والبورصات موضوعا أثارا اهتمامنا منذ بداية ك-

دراستنا الجامعية، األمر الذي أولد الرغبة والميول الشخصي في تناول البحث في هذا 

  .النوع من المواضيع

حثــأهداف الب.2

  :اليةبلورة أهداف البحث في النقاط المو يمكن

األوراق المالية من حيث أقسامها، أدواتها وآلية  اإلحاطة بالجوانب النظرية لسوق-

  .التعامل فيها

التعريف بالمعلومات ومختلف التحاليل التي يمكن االستعانة بها في اتخاذ القرار -

االستثماري في سوق األوراق المالية، إضافة إلى التعريف بالمصادر التي يمكن 

.الحصول عن طريقها على المعلومات
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 الرقابي والتنظيمي لسوق األوراق المالية، وآلية محاربة الممارساتالتعريف بالهيكل -

.غير القانونية في السوق

محاولة اإلطالع على بورصة الجزائر من حيث النشأة، المتدخلون فيها، طرق التداول، -

، وكذا الهيئات الرقابية والتنظيمية للبورصة، باإلضافة قبول األوراق المالية وإجراءات

.إلى تقييم أداء البورصة

ة البحثــإشكالي.3

إن الرقابة على المعلومات وايصالها إلى المعنيين دون تحيز وفي الوقت المناسب، وعن 

طريق القنوات المرخص لها، أو التي فرضت نفسها بحرفيتها، تعتبر الركائز الهامة للسوق 

  .ورهوتط

وعلى هذا األساس، تأتي هذه الدراسة لإلجابة على السؤال الجوهري الذي يمكن 

  :اليموصياغته على النحو ال

ما هو دور الرقابة والمعلومات في سوق األوراق المالية؟ وما هو واقع ذلك في بورصة 

  ؟من خالل تقييم آدائهاالجزائر

  :الجزئية المواليةولتوضيح هذه اإلشكالية يمكن االستعانة باألسئلة 

  ما هو اإلطار النظري لسوق األوراق المالية؟ وما هي تقسيماته؟-

المستثمر في اتخاذ قراراته  علومات والتحليالت التي يعتمد عليهاما هي مختلف الم-

االستثمارية في سوق األوراق المالية؟

الممارسات غير  ما هي الجوانب التنظيمية والرقابية لسوق األوراق المالية وآلية مواجهة-

القانونية في السوق؟

ما هي طبيعة نظام سير بورصة الجزائر وآلية التداول فيها؟-

واقع أداء سوق األسهم والسندات في بورصة القيم المنقولة في الجزائر؟هو ما -

ات البحثــفرضي.4

  :يمكن تلخيص الفرضيات التي بنيت عليها هذه الدراسة فيما يلي

مكن من تقيم المنقولة على مدى توفر المعلومات والبيانات التي االستثمار في اليعتمد -

القرار االستثماري في القيم المنقولة وفي الوقت المناسب، إضافة إلى قدرة اتخاذ 

  .المستثمر على التحليل والتنبؤ بالمستقبل

.احتواء أسعار األوراق المالية على كل المعلومات المتوفرة-
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ار في سوق األوراق المالية على مدى تنظيمه، وقابليته يرتبط اإلقبال على االستثم-

الستيعاب األموال المستثمرة بشكل فعال، وعلى مدى توفر السوق على آليات والقوانين 

.التي يمكن بها مواجهة الممارسات غير القانونية في السوق

عدم توفر المعلومات نتيجة تتوقف عدم كفاءة سوق األوراق المالية في الجزائر -

.والبيانات عن الشركات المدرجة في البورصة

ةـج الدراسـمنه.5

نظرا لطبيعة موضوع الدراسة وللوصول إلى األهداف المرجوة واإلحاطة بمختلف 

  :جوانبها تم المزج بين منهجين

تنطلق الدراسة وفق المنهج الوصفي في الفصل األول والثاني، كونهما يحويان معلومات -

مالية وآلية التداول فيها، إضافة إلى جمع المعلومات التي تهم عامة حول سوق األوراق ال

المستثمرين والهيكل التنظيمي والرقابي للسوق، كما تم االعتماد على المنهج الوصفي 

التحليلي إلظهار الدور الذي تلعبه المعلومات المالية والنصوص التشريعية والتنظيمية 

وصوله إلى التوازن، وكذلك اعتماد دراسة وكذا السير الحسن لسوق األوراق المالية و

حالة في الفصل الرابع من خالل الوقوف على واقع سوق األسهم والسندات في بورصة 

.الجزائر

هــخطة البحث وهيكل.6

  :بناءا على األهداف والفرضيات الموضوعة تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول

 ةوراق المالية من خالل ثالثاألساسية لسوق األتعرض إلى المالمح  الفصل األول-

مباحث، فالمبحث األول تناول مفهوم سوق األوراق المالية وأنواع األدوات المتداولة في 

.هذه السوق

كما تناول المبحث الثاني الوساطة المالية في سوق األوراق المالية وكذا المؤسسات التي 

ية التعامل في سوق األوراق تقوم بالوساطة في هذه السوق، أما المبحث الثالث فتناول آل

  .المالية

 تطرقي، "الرقابة والمعلومات في سوق األوراق المالية"الذي عنوانه  الفصل الثاني-

األول إلى المعلومات التي تؤثر على قيمة الورقة المالية، وكذا المصادر  المبحث

لتنظيمي الحصول على هذه المعلومات، أما في المبحث الثاني فتم التطرق إلى الهيكل ا

والرقابي لسوق األوراق المالية، أما في المبحث الثالث تم التطرق إلى الممارسات غير 

.القانونية في السوق وآلية الحد منها
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، تم "دور الرقابة والمعلومات في سوق األوراق المالية"الذي عنوانه  الفصل الثالث-

الية، أما المبحث الثاني التطرق في المبحث األول إلى كفاءة وسيولة سوق األوراق الم

فتناول التحليل األساسي والفني للمعلومات في السوق، وتم التطرق في المبحث الثالث 

.إلى فعالية كل من الرقابة والمعلومات في سوق األوراق المالية

تطرق المبحث األول إلى حيث يتناول دراسة حالة بورصة الجزائر،  الفصل الرابع-

الهيكل التنظيمي والرقابي فيعرض ية عملها، أما المبحث الثاني نشأة بورصة الجزائر وآل

في بورصة الجزائر، أما المبحث الثالث فتناول تقييم أداء سوق األوراق المالية في 

.الجزائر

  .وفي األخير سيتم استعراض نتائج الدراسة ومختلف االقتراحات التي تم التوصل إليها
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  سوق األوراق المالية :  الفصل األول 

المالية، حيث  األوراقالمال خصوصا سوق  بأسواقنحو االهتمام العالمي االتجاه تنامي 

هاما في تشابك قطاعات االقتصاد القومي،كما تمثل هذه السوق أحد  تلعب هذه السوق دورا

فضال عن . ة غير مستقلةالمصادر الهامة لتوفير االستثمار للقطاعات التي توجد بها سيول

في السيولة النقدية، حيث يقوم  زاجتمويل القطاعات التي يوجد لديها ع في أهميتها الحيوية

 وإجراءاتى عوائد وفقا لشروط والشركات باستثمار أموالهم بغرض الحصول عل األفراد

فر فترض البعض أن تتويوطرق خاصة للتعامل، وحتى تتمكن هذه السوق من تحقيق غايتها 

  .سمات والشروط لتضفي عليها صفة الكفاءةلفيها جملة من ا

  :يمايلمباحث ك ةثالث إلىالمالية أكثر سيتم تقسيم هذا الفصل  األوراقوللتعرف على سوق 

؛ المالية األوراقماهية سوق -

؛ في سوق األوراق الماليةالوساطة -

  ؛ آلية التعامل في سوق األوراق المالية-
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  ماهية سوق األوراق المالية: المبحث األول

وصل بين المشاريع  صلةتعتبر سوق األوراق المالية بحكم وظيفتها االقتصادية 

والسندات حيث يتم بيع وشراء  األسهمومدخرات األفراد، كما أنها تعد سوقا منظمة لتداول 

  .المالية فيها األوراق

م سوق األوراق المالية من خالل تعريفها من خالل هذا المبحث سنتطرق أوال إلى مفهو

  .وأنواعها، ثم بعد ذلك إلى أنواع أدوات سوق األوراق المالية

  .مفهوم سوق األوراق المالية: المطلب األول

  :المالية من خالل مايلي  األوراقيتم تناول مفهوم سوق     

  .المالية  األوراقتعريف سوق -

  .المالية  األوراقأنواع سوق -

  تعريف سوق األوراق المالية.1

التي من خاللها تتعامل  والعالقاتمجموعة المؤسسات المالية  األوراقسوق تعتبر 

طويلة متوسطة والمالية  األوراقالمالية بشكل عام، وعلى  األصولقوى العرض والطلب على 

وشراء، المالية بيعا  األصوليتم من خاللها تداول  آليةتمثلإذافهي ، 1بشكل خاص األجل

 إلى من تحويل الموارد المالية بكفاءة من القطاعات ذات الفوائض المالية اآلليةوتمكن تلك 

فوائد، تعود على كل  المالية األوراقالقطاعات ذات العجز المالي، ويعكس وجود أسواق 

  .2)نمستثمري(ومشتري األوراق المالية ) مقترضين(المالية األوراقمصدري 

ق المالية الهيئات الحكومية والمشروعات الخاصة جانب الطلب ويمثل مصدرو األورا

موال، حيث تمكنهم سوق األوراق المالية الحصول على احتياجاتهم التمويلية، تعمل على األ

األسواق األوراق المالية في الدول الرأسمالية على توجيه المدخرات لالستثمار في الصناعات 

المال، كما تتمكن الحكومة أيضا من تمويل خططها  مرتفعة في رأس بإنتاجيةالتي تتميز 

  .االنفاقية بدال من اللجوء إلى األساليب التضخمية

سوق  أهميةتبرز ، واألموالجانب عرض ) المالية األوراقمستثمرو (ويمثل المدخرون 

جاذبية واقل مخاطر، حيث تسمح  أكثرالمالية  األصولالمالية في جعل االستثمار في  األوراق

                                                
، 2001الطبعة األولى ، ، مؤسسة وراق للنشر والتوزيع ،عمان،ستثمار في األوراق الماليةاالحمزة محمود الزبيري،  -1

  114.ص

  6ص،2005، مؤسسة شباب الجامعة،مصر،وأسواق األوراق المالية ةالسياسة الماليعاطف وليم اندراوس،  -2
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بيعها بسرعة ويسر عند الحاجة  وإعادةالمالية مقابل عائد  األصولدخرين بالحصول على للم

  .المالية الخاصة بهم األوراقعند الرغبة في تدوير محافظ  أوالحاجة السترداد الموال عند

مباشرة حيث يقوم المقرضون بشراء :الوسيلتين بإحدىالمالية  األوراقوتتم عملية تبادل 

يقوم بشراء  حيثمباشرةية التي تصدرها المشروعات والحكومة مباشرة، وغير المال األوراق

  .لألفرادالمالية وسيط ثم يقوم ببيعها  األوراق

  المالية  األوراق أنواع أسواق.2

عند  أومرة،المالية ألول  األوراقإصدارالمالية يكون عند  األوراقمجال عمل سوق    

  .ملتداولها بعد ذلك، ولذلك فهو يش

  )سوق اإلصدار(السوق األولية .1.2

 العادية،األسهم(ألجلو متوسطة ا طويلةالمالية األوراقالسوق في  هتعامل هذت

لمنشآت والمؤسسات والوحدات االقتصادية ألول مرة بغرض االتي تصدرها ) الخ...السندات

السوق في الحصول على األموال  لتمويل احتياجاتها المالية، وتتمثل اإلصدارات في هذه 

إصدارات األسهم التي تطرحها الشركات المساهمة لالكتتاب عند تأسيسها، أو األسهم التي 

تطرحها الشركات القائمة من أجل زيادة رؤوس أموالها، باإلضافة إلى السندات سواء كانت 

صادرة عن شركات أو عن شخصية من الشخصيات االعتبارية التي يحق لها اإلصدار، ويمثل 

وراق المالية في سوق اإلصدارات في نفس الوقت الطلب عن الستثمارعرض األ
1
.  

  :2أساليب هي ةدام ثالثخستاويتم طرح اإلصدارات الجديدة من األسهم والسندات ب

عادة ما تسمى ببنك االستثمار أو المتعهد عملية أن تتولى مؤسسة مالية متخصصة -

كونه وسيط بين خرج بنك االستثمار عن اإلصدار لحساب الشركة أو الجهة الحكومية، وال ي

.والجهة التي قررت إصدارهاالمستثمرين المحتملين للورقة المالية المصدرة 

مباشرة بعدد من المستثمرين مثل  لاتصأن تقوم جهة اإلصدار بنفسها أن تقوم باإل-

.المؤسسات المالية الضخمة، لكي تبيع األسهم والسندات المصدرة

لمحتملين لتقديم عطاءات وبمقتضى هذا األسلوب تتم دعوة المستثمرين ا،أسلوب المزاد-

ذات السعر األعلى ثم العطاءات ذات تتضمن الكميات المراد شراؤها، ويتم قبول العطاءات 

                                                
االسكندرية ، ، الدار الجامعية، لنظرية والتطبيقبورصة األوراق المالية بين امحمد صالح الحناوي، جاللي إبراهيم العبد ، . 1

  26، ص2005

  .7ص ،2005، مرجع سبق ذكرهعاطف وليم أندوراوس، . 2
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ما يتم استخدام ذلك األسلوب  ةى أن يتم التصريف الكامل لإلصدار، وعادالسعر األقل إل

.وأذون الخزانة السندات الحكومية إصداراتلتصريف 

وتعد السوق األولية هي األولى التي تحصل من خاللها الوحدات االقتصادية على 

لتمويل استثماراتها، وتبعا لذلك فهي بمثابة سوق االستثمار الحقيقي لتلك الموارد المالية 

  .االستثمار المالي للوحدات المشترية لألوراق الماليةالوحدات وسوق 

  )التداولسوق (السوق الثانوية. 2.2

األسواقفي  إصدارهاالمالية التي سبق  األوراقهي السوق التي يتم من خاللها تداول    

تعبر السوق القديمة، لذلك  اإلصداراتتعرف بسوق أصبحتى ، حتبين المستثمرين األولية

ليها والتي تترتب ع المعامالت المالية بيعا وشراء،المكان الذي تتم فيه جميع "الثانوية عن 

السوق السائد  رطبقا لسعمن بائع لمشتري  إصدارهاالمالية السابق  األوراقنقل ملكية 

  .للورقة المالية وقت البيع والشراء

 ،األوليةمن السوق  أهمكثيرة  أحيانالسوق الثانوية تكون في  أنبالذكروالجدير    

تاجونه من رؤوس على ما يح تتيح للمستثمرين الحصول األوليةكانت السوق  إذاحيث 

هذه فبدون . 1اإلصداراتبتوفير عامل السيولة لجملة تقومفان السوق الثانوية األموال

ديهم من أداوت مالية حتى ميعاد استحقاقها، وبالتالي ملة لالحتفاظ بما لحالسوق يضطر ال

  .الحقيقيكونها تمثل استثمارا ماليا بحتا إال أنها تسهل من تمويل االستثمار فانه بالرغم من 

  :2أدناهاوعليه فالسوق الثانوية تؤدي الوظائف 

.تداول فيما يسمى بعملية استكشاف السعرالمالية محل ال لألوراقتحديد سعر عادل -

.)توفير السيولة(عة ويسر رالمعامالت عند ذلك السعر بس إتمام-

.قدر ممكن من التكلفة أدنىند عالمعامالت  إتمامالمساعدة على -

  :األسلوبينالتداول في السوق الثانوية باستخدام احد ويتم 

لب وفي الط أوالعرض  أسعارإعالنبط يحيث يقوم كل وس ،التفاوضأسلوب-

.الصفقة إتمامسعر  إلىضوئها يتم التفاوض للوصول 

بالنسبة  األسعارأفضلإلىوالذي يمكن من خالله الوصول  ،مزاد العلنيال أسلوب-

.للبائع والمشتري

                                                
ملتقى الوطني حول المؤسسات ال، دور السوق الثانیة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةجبار ، سامیة عمر عبده ، محفوظ1

  . 2006الصغیرة والمتوسطة ، سطیف، 
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  1:وتتخذ السوق الثانوية شكلين هما

وهي البورصات التي تخضع للقوانين والقواعد التي تضعها ،السوق المنظمة-

من  أسعارهاد المالية المسجلة والتي تتح األوراقالجهات الرقابية وتتدوال فيها عادة 

ثير مكان مادي محدد في الكألن التعامل يجري في  لعرض والطلب،لخالل تفاعل قوي 

.من الحاالت

غير المنظمة على المعامالت  األسواقيطلق اصطالح  و، السوق غير المنظمة-

المالية سواء  األوراقفهي سوق تختص بتداول . التي تجري خارج السوق المنظمة

 أوقاتويتم التعامل في هذه السوق في . غير المسجلة فيها أوالمسجلة في البورصة 

لبورصة، وليس هناك مكانا محددا لعقد الصفقات فيها، حيث الرسمية لالعمل  أوقاتغير 

الفورية التي تتمثل في خطوط تلفونية،  يتم التعامل من خالل شبكة معقدة من االتصاالت

التي ترتط بين غيرها من وسائل االتصال االلكترونية  أواآلليأو أطراف الحاسب 

.السماسرة والتجار والمستثمرين

ما تسبق عملية التفاوض وعادة . ي السوق غير المنظمة بالتفاوضويتحدد سعر الورقة ف

التي تعرضها مختلف التجار وتتضمن السوق غير المنظمة  األسعارهذه محاولة الوقوف على 

  .خرى هي السوق الثالثة والسوق الرابعةفرعية أ أسواقا

ت سمسرة من غير غير المنظمة الذي يتكون من بيو و تمثل السوق الثالثة قطاع من السوق

المالية المصدرة في تلك  األوراقالمنظمة، ولكن لهم حق التعامل في  األسواقأعضاء

واألفرادوتنشأ السوق الرابعة عن طريق المؤسسات المالية واالستثمارية الكبيرة . األسواق

دف الحد من المالية بكميات كبيرة، به األوراقء وبيع الذين يتعاملون فيما بينهم في شرا ءاألغنيا

  .األخرىاألسواقالعموالت التي يتقاضاها السماسرة في 

  سوق األوراق المالية أدواتأنواع: المطلب الثاني

 أدوات: هي أساسيةثالثة مجموعات  إلىسوق األوراق المالية  أدواتتقسيم  يمكن

.مشتقاتالالدين، و وادوات، الملكية

  الملكية أدوات.1

  .الممتازة واألسهمالعادية  األسهم:1نوعين هما إلىلكية الم أدواتيمكن تقسيم     
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األسهم العادية.1.1

القيمة   .وقيمة دفترية، وقيمة سوقية اسمية،العادي مستند ملكية له قيمة يمثل السهم     

االسمية تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد 

 األسهمالمحتجزة،  األرباحاالحتياطات، (حقوق الملكية  رية تعادل قيمة، والقيمة الدفتالتأسيس

أما القيمة السوقية فهي القيمة التي يباع . العادية المصدرة األسهممقسوما على عدد ) العادية

    اقل من القيمة االسمية  أوأكثروقد تكون هذه القيمة  يةالمالاألوراق بها السهم في سوق 

  .الدفترية أو

انه يمكن  إالالتأسيسالقيمة االسمية للسهم العادي يحددها عقد  أنوعلى الرغم من        

الذي يعطي المستثمر الحق في  األسهممن خالل ما يسمى باشتقاق نه يمكن تخفيضها أ

عن كل سهم يملكه وهو ما من ذلك  أكثرسهم كامل وربما  أوسهم  الحصول على جزء من

 ال يترتب عليها األسهمالمتداولة، وعادة عملية استحقاق  األسهمعدد في يترتب عليه زيادة 

 أسهمالطلب على  ةالعملية زيادالهدف من هذه  أنأي اثر على القوة االيرادية للمنشاة غير 

  .الشركة وزيادة قاعدة الملكية

وإذاالمصدرة السترداد قيمته  مؤسسةوال يجوز لحامل السهم العادي الرجوع على ال       

وفي حالة ية، المال األوراقسوى عرضه للبيع في سوق  أمامهمن السهم فليس  التخلصرادأ

  دفعها لشراء السهم، أنيسترد القيمة التي سبق  أنليس هناك ما يضمن  اإلفالس

  .اإلطالقشيئا منها على  يسترد ال بل قد 

لم تحقق الشركة وليس من حق حامل السهم العادي المطالبة بنصيبه من األرباح إذا       

نقل ملكيته بالبيع حق صاحب السهم العادي له  يصبح أرباحا وتقرر توزيعها إلى جانب ذلك 

  ة العمومية أو التنازل أو بأي طريقة أخرى، وأيضا له الحق  في التصويت في الجمعي

  .2محدودة بحصته في رأس المال إلى جانب ذلك فمسؤوليته

األسهم الممتازة.2.1

األسهم الممتازة األوراق المالية المهجنة، حيث  أنها تجمع في خصائصها  طلق علىي      

بين األسهم العادية والسندات، فهي تشبه السندات من حيث ثبات العائد واألولوية في 

الحصول على هذا العائد قبل حملة األسهم العادية وكذلك الحال عند التصفية، وهي تشبه 

م االتجاه الحالي لتكوين احتياطات إلعادة شراء هذه األسهم في تواجدها فهي دائمة رغ
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األسهم وتدفع التوزيعات بعد الضريبة كما يتم بالنسبة لألسهم العادية فهي ال تعتبر في حكم 

  1.النفقات كالفوائد التي تعفى من الضريبة

هم الممتازة أن تكون تراكمية، بمعنى انه في حالة عدم تسديد سواألصل في األ      

وزيعات الدورية فإنها تتراكم ويتعين سدادها كاملة قبل إجراء أي توزيع لحملة األسهم الت

الحق في التوزيعات  أنبعض الشركات  على   تأسيسالعادية، بيد أنه قد ينص في عقود 

  .كون فقط في السنوات التي تحقق فيها الشركة أرباحا

فان تكلفتها تتميز باالرتفاع النسبي  كمصدر للتمويل،الممتازة  األسهمإلىوبالنظر         

الممتازة، كما سلف الذكر  األسهمتوزيعات  أن، ومرد ذلك االقتراض بتكلفةما قورنت  إذا

واجبة الخصم عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة ومن بخالف السندات، ال تعد من التكاليف 

لمخاطرلة األسهمحمة أي وفرات ضريبية، والى جانب ذلك يتعرض ؤسسم ال تحقق المث

للعائد،  أعلىيطالبون بمعدالت ذلك وتبعا لمن المخاطر التي يتعرض لها المقرضين، أعلى

  .نتيجة نشاط الشركة إلىالمقرضين يحصلون على عائد دوري دون النظر  أنفي حين 

  أدوات الدين.2

مقرض ب بموجبه للتاقا تعاقديا بين المقرض والمقترض، ترالدين اتف أدواتتمثل   

بأحدالدين فوائدهاأدواتوترتب . مدفوعات ثابتة فضال عن سداد قيمة أصل الدين

المالية المصدرة بسعر خصم يقل  األوراقسدادها دوريا، أو من خالل بيع  إما: األسلوبين

االسمية في تاريخ  يتم استرداد كامل القيمة أنعن القيمة االسمية للورقة المصدرة، على 

دين حكومية، وأدوات  أدوات:إلىإصدارهاالدين تبعا لجهة  أدواتتقسيمكن ويم. االستحقاق

  .دين غير حكومية

  :ويتم تقسيم أدوات الدين إلى مايلي 

الحكوميةالدين  أدوات.1.2

 أهميتهاإلىدورا هاما في االقتصاد الكلي، فباإلضافة  الحكوميةوراق المالية تلعب األ       

 ما قورنت إذاغير تضخمي لتمويل الميزانية العامة بتكلفة معقولة المالية باعتبارها مصدر 

خاصة في مجال  أهميةتكسب  فإنهاكالقروض من البنوك التجارية،  األخرىبمصادر التمويل 

تطبيق السياسة النقدية
2

المالية الحكومية يعكس سعر الفائدة  األوراقسعر الفائدة على  أنإذ. 
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الفائدة ومعدالت العائد على االستثمار في  أسعارلتحديد  كأساسيتخذالخالي من الخطر والذي

  . األخرىالمالية  األصولأنواع

  .والسندات الحكومية ،الخزانةأذون:إلىالمالية الحكومية  األوراقويمكن تقسيم 

  الخزينةأذونات .1.1.2

استحقاقها عن  ال يزيد تاريخ، األجلمالية حكومية قصيرة أوراقاالخزانة  أذوناتتمثل  

خسائر  إلىتعرض حاملها  أندون  الخزينة بسهولة التصرف فيها أذوناتسنة، وتتميز 

وفي تاريخ االستحقاق االسمية  قيمتهفاإلذن عادة ما يباع بخصم أي بسعر اقل من . رأسمالية

يجنيه مقدار العائد الذي  الفرقاإلذن، ويمثل تلتزم الحكومة بدفع القيمة االسمية المدونة على 

 –التخلص منه قبل تاريخ االستحقاق فانه يضمن ) المستثمر(اإلذنما قرر حامل  وإذا. المستثمر

شرائهلدفعها  أناسترداد القيمة التي سبق  -األقلعلى 
1
.  

الحكومية السندات.2.1.2

، تصدرها الحكومات بهدف األجلوطويلة  مديونية متوسطةصكوك الحكومية تمثل السندات 

وفي . بهدف مكافحة التضخم أولتغطية العجز في الموازنة رد غير تضخمية، الحصول على موا

 إلىتلك السندات للحكومات المحلية  إصدارقد يعطي حق  الدول التي تأخذ بنظام الحكم المحلي

كبر من السندات التي أبية وتتمتع سندات الحكومة المركزية بجاذ. 2جانب الحكومة المركزية

يمكن  إذمخاطر التوقف عن السداد،  بتضاؤلتتصف األولىأنة، ذلك تصدرها الحكومة المحلي

من  أوالعام من خالل فرض ضرائب جديدة  للحكومة المركزية زيادة مواردها لخدمة الدين

النقدي وتنخفض  اإلصدارالحكومات المحلية ال تتمتع بحق  نأفي حين النقدي،  اإلصدارخالل 

 آلجالسندات الخزانة  األمريكيةكومة المركزية وتصدر الح. فرض الضرائبقدرتها على 

. أخر دون انتظار تواريخ االستحقاقطرف  إلىسنة يحق لحاملها بيعها (7-30)تتراوح بين 

  .وتواريخ محددة سلفاوقد تتضمن تلك السندات حق الحكومة في استدعاء السند بقيم

) سندات الشركات(الدين غير الحكومية أدوات.2.2

صكوكا قابلة للتداول، الدين غير الحكومية، وهي تمثل  أدواتأهمالشركات تمثل سندات    

يدفع يعتبر حاملها دائنا في مواجهة الجهة المصدرة، وله الحق في الحصول على دخل ثابت 

ولحملة السندات الحق في . نصف سنوي دون النظر للدخل الذي حققته الشركة أوسنويا 
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في  األولويةكما لهم الممتازة والعادية،  األسهميعات لحملة قبل دفع أي توزالحصول على فوائد 

  .الحصول على كافة حقوقهم في حالة تصفية الشركة

حملة السندات ليس لهم الحق في حضور الجمعية  العادية فإن األسهموبخالف حملة    

ن تكو أنفي السندات  واألصل. الشركة إدارةوالتدخل في العمومية وليس لهم حق التصويت 

وقد أدى ذلك . الذي قد يعرضها للتآكل بفعل معدالت التضخم المتزايدة األمرذات عوائد داخلية، 

التضخم  تإلى ظهور السندات ذات العوائد المتغيرة، والتي تأخذ في الحسبان التغيرات في معدال

  .وأسعار الفائدة السوقية

نه قد تصدر سندات أبيد اق، السندات عند حلول تواريخ االستحق أصلوعادة ما يتم سداد   

بعد بيع  الفائدة أسعارقابلة لالستدعاء تتيح للمقترض استدعاءها، ويحدث هذا حينما تنخفض 

أي استدعائها، ويستبدلها سنداتب المقترض في استعجال استحقاق الالسندات المصدرة، فيرغ

مقابل حق وفي . ئدةالساالفائدة فائدة اقل تتناسب مع مستويات  بأسعارأخرىبشراء سندات 

. عند االستدعاء تضاف للقيمة االسمية للسند عالوة إضافيةالسند بسداد  ريتعهد مصداالستدعاء 

 ماستخداإلىسيضطر  إذله حامل الورقة، يتعرض  خطراالستدعاء ينطوي على  أنذلك 

  .ذات عوائد اقلأخرىحصيلة االستدعاء في شراء سندات 

مى بالسندات القابلة للتحويل، تعطي لحاملها الحق في من السندات يس آخرثمة نوع   

العادية عند أي وقت، وفي مقابل تلك الميزة عادة ما تصدر تلك  األسهممبادلتها بعدد محدد من 

  .فائدة اقل من السندات العادية بأسعارالسندات 

ات السند إلىمخاطر عدم السداد يمكن تقسيم السندات  نومن ناحية حماية السندات م  

ضمان للوفاء بالدين  أصولهاالمضمونة، حيث تقوم الشركة مصدرة السندات برهن بعض 

  .األصولنوع من  بأيوفوائده، والسندات غير المضمونة والتي ال تكون مضمونة 

  المشتقات.3

تشتق قيمها  .مالي أصلبيع  أوترتب لحاملها التزاما واختيارا لشراء  أدواتتمثل المشتقات 

). والسندات األسهممجموعة من  أوسندات  أوأسهمقد تكون (األصليةالمالية  ألوراقاأسعارمن 

 أوائلوقد بدأ التعامل فيها مع . 1المال أسواقمالمح التطور في أهموتعد المشتقات احد 

الفائدة  أسعارالمالية في كل من  األسواقالعديد من  اشهدتهحادة التي السبعينات مع التقلبات ال

في التحكم في الخطر  األدواتالمالية، حيث تستخدم هذه  األصولأسعارلصرف وا وأسعار

 األوراقإلصدارالمالية وكذلك الخطر المصاحب  األوراقظ المصاحب لالستثمار في محاف
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وال يقتصر استخدام المشتقات بغرض التحوط ضد المخاطر في مجال االستثمار المالي . المالية

عقود : أهمهاالمشتقات لعل  أدواتمن  أنواعوثمة . األخرىلمالية ا األصولإلىفقط بل يمتد 

  اآلجلةوالعقود  ة،يلبالخيارات، العقود المستق

  الخيارات.1.3

الحق وليس االلتزام  لآلخرحدهما أبه اتفاق بين طرفين يمنح بموج بأنهيعرف عقد الخيار    

بسعر في تاريخ محدد و أوحددة ممالية معينة خالل فترة  أداةأومعين  أصلبيع  أوفي شراء 

    أو عملة ،سعر فائدة أوسندا  أوتكون سهما  أنيمكن المالية  واألداةيتم االتفاق عليه مقدما، 

  1.العالمية المالية األسواقمالية متداولة في أداة أو أية 

، فانه يدفع لمحرر عقد عدم تنفيذه أوفي تنفيذ العقد  ونظرا ألن للمشتري حق الخيار  

، وعلى الرغم الخيار، تمثل ثمن شراء حق )الوةع(مكافأة مالية غير قابلة للرد ) البائع(الخيار 

 أرباحهاحق الخيار ال يعطي حامله حقا مباشرا في ملكية الشركة المصدرة أو في من ذلك، فان 

  .طالما لم يتم تنفيذه

يعطي الحق  األمريكيار فاالختي. األوروبيوالخيار  األمريكيويمكن التفرقة بين الخيار   

  .في تاريخ محدد إالاألوروبيبينما ال ينفذ الخيارلحامله في تنفيذه خالل فترة معينة،

ضد المخاطر التي يتعرض لها المستثمر للتامين  أدواتفان الخيارات هي  وبصفة عامة

 يف هابيع أويعتزم شراءها  أوالتي يمتلكها المالية  األوراقأسعارخصوصا مخاطر تغيير 

بتنفيذ ) محرر العقد(الطرف الثاني في عقد خيار البيع  إلزامللمستثمر المستقبل، فخيار البيع يتيح 

الية محل االتفاق عن سعر التنفيذ، حيث يضمن المستثمر الم األوراقأسعارانخفضت  إذااالتفاق

بغض النظر عن  سعر التنفيذ سالمالية لمحرر الحق بنف األوراقبيع بيقوم  أن) العقد مشتري(

، وذلك نظير مكافأة يدفعها مشتري المالية األوراقأسعاراالنخفاض الذي طرأ على  مقدار

  .2الحق

تالمستقبليا.2.3

ورقة مالية بسعر يحدد  أو، بيع سلعة معينة أوهي عقود تعطي لحاملها الحق في شراء       

لتسليمها في تاريخ  أوم استالمهايت أنفي سوق مالي منظم لهذه الغاية، على العقد  إنشاءوقت

معينة  مبلغ معين يمثل نسبة مئوية بإيداعمن الطرفين  يلتزم كل أنوعلى  .الحق في المستقبل

مالية،  أوراقفي صورة  أو صورة نقدية، ماإالذي يتعامل معه  من قيمة العقد لدى السمسار
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على الوفاء  اآلخرلطرف لحماية كل طرق من المشكالت التي تترتب على عدم مقدرة اوذلك

  1.بااللتزامات المترتبة عليه

العائد ومن ثم في معدالت  التحوط ضد مخاطر التغيير إلىالمستقبلية وتهدف العقود         

 جلاآلمركز معاكس في السوق وتنم عملية تغطية المخاطر بأخذ . المالية األصولأسعار

.للمركز الفوري

يات عن الخيارات في أنه يكون للمشتري خيارات الحق في تنفيذ وتختلف عقود المستقبل       

يجوز استرداد قيمة العقد أو عدم تنفيذه بينما تكون العقود المستقبلية واجبة التنفيذ، كما أنه ال

هامش  إيداعبينما يتعين على طرفي عقود المستقبليات  الخياراتالمدفوعة في حالة  العالوة

  .العقد لدى بيت السمسرة يمكن استرداده في حالة تنفيذ العقد مبدئي يمثل نسبة من قيمة

لكل من المشتري والبائع إال أن هناك إمكانية أمام  إلزاميتنفيذ العقد المستقبلي  أنورغم        

  .كل طرف للتخلص من التزامات العقد، وذلك بأخذ مركز مضاد على عقد مماثل

من التزامات ذلك  التخلصمركز المشتري فيمكن فلو أن المركز كان مركز طويل أي        

  .مركز قصير أي مركز بائع على عقد مماثل بأخذالمركز 

العقود اآلجلة3.3

على شراء أو بيع أصل في وقت مستقبلي  اتفاقالعقود اآلجلة هي مشتقة بسيطة أي أنها      

بين مؤسسة مالية  مقابل سعر معين محدد مسبقا، ويكون العقد عادة بين مؤسستين ماليتين أو

  .2عادة رصاتووأحد عمالئها من المنشآت، وال يتم تداوله في الب

ويتخذ أحد الطرفين في العقد اآلجل مركزا طويال ويوافق على شراء األصل محل العقد في      

مركزا قصيرا  فيتخذعليه، أما الطرف الثاني  االتفاقمقابل سعر محدد تم تاريخ مستقبلي محدد 

ى بيع األصل في نفس التاريخ مقابل نفس السعر، وسوف يشار للسعر المحدد في ويوافق عل

يتم اختيار سعر التسليم بحيث تكون قيمة العقد اآلجل باسمه سعر التسليم ووقت الدخول في العقد 

  .العقد اآلجل صفر بالنسبة للطرفين، ويعني ذلك أن اتخاذ مركز قصير أو طويل ال يكلف شيئا

عن المستقبليات باستثناء معيار التداول حيث يتم تداول  لف العقود اآلجلةتخ يف المن التعر     

وتبعا لذلك  .ويةنيتم تداول العقود وال يوجد لها سوقا ثالية بينما الاالمستقبليات في األسواق الم

ة لطرفي العقد ضد مخاطر عدم قدرة الطرف اآلخر على يامفإن العقود اآلجلة ال توفر الح

يمكن التخلص منها بيعا في األسواق المالية كما هو الحال بالنسبة العقد حيث ال بالتزاماتء الوفا

  .للمستقبليات

                                                
  .179ص ، 2002، المرجع السابق ذكرههاني، حسين بني . 1

  .12، ص2001، الدار الجامعية،  اإلسكندرية، الطبعة األولى، المشتقات الماليةطارق عبد العال حماد، .  2
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  سوق األوراق المالية في عمليات الوساطة:المبحث الثاني

، سواء في سوق ام تبادل األوراق الماليةمتمثل عائقا أ ةوالمعلوماتي قص المعرفةإن ن      

د المتعاملين في رأس  نويعود ذلك أساسا إلى نقص الخبرة علالتدوااإلصدار أو في سوق 

لذا من الضروري وجود طائفة والمخاطر المالية،  المال، أو بالتوظيف األمثل من حيث العائد

كبيرة، وتحاول أن توافق بين رغبات العارضين والطالبين  ةمن الوسطاء الماليين تتمتع بخبر

  .تحقيق التوظيف األمثل والعائد والتقليل من المخاطر هما، أويألوامر لكل اوتنفيذ

  الوسطاء الماليون: ولالمطلب األ

صورة سليمة فالبد من توافر الوسطاء الماليين لكي تؤدي سوق األوراق المالية دورها ب     

  .وطائفة المقترضين رينب والتوسط بين طائفة المدخعلى التقريالذين يعملون 

  ف الوسيط الماليريتع.1

وأنظمته و مالي السوق ال قانون جب أحكامشخص المرخص بموالالمالي هو الوسيط 

المستثمرين والجهات  ط بين جمهوريوستجعله ةمحددة عالق يقوم بأعمال ه،تعليمات

البيع في تنفيذ أوامر عملة محددة مقابل خدماته المتمثلة  ى، يتقاضالمصدرة لألوراق المالية

، ومقابل تغطية وتسويق )البائعين والمشترين(ن الطرفين والشراء الخاصة بعمالئه م

هم عبارة عن أشخاص طبيعيين أو وبعبارة أخرى فإن الوسطاء الماليين . اإلصدارات

ستثمار الباحث عن ن االبيوعن االستثمار معنويين يشكلون حلقة وصل بين األموال الباحثة 

  .1األموال

تبيع أنها بمعنى ( تزامات مالية على نفسها منظمات تصدر ال" كما يعرف على أنه     

ثم تستخدم ) لنقدية التي تحصل عليهااأصول مالية تترتب التزامات مالية على نفسها مقابل 

في شراء أصول مالية من  -بصورة أساسية –الحصيلة النقدية من هذه اإلصدارات 

  . 2"الغير

  

                                                
  .32ص ،2002،مرجع سبق ذكرهحسين بني هاني، . 1

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ،وظيفة الوساطة المالية ودورها في تنمية التعامالت الماليةخالد عيجولي، . 2

  .  47، ص2007كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر، ماجستير،ال
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  الخدمات المقدمة من طرف الوسيط المالي.2

الفرص المتاحة داخل البورصة  ع حسب تنوعوالوسطاء الماليون خدمات متنوعة تتن يقدم    

  1.فيما يليالوسطاء يمكن حصر الخدمات التي يقدمها  ،في ظل الواجبات التي يجب احترامها

  العمالء  أوامرتنفيذ .1.2

يقوم الوسطاء بتنفيذ أوامر عمالئهم سواء في حالة البيع أو الشراء مقابل عمولة 

يحصلون عليها تحددها لجنة إدارة في البورصة ويصادق عليها وزير المالية،  ويقتصر المالي 

وراق محل الصفقة لذلك يجب النظر لهم كخبراء على الصفقات دون أن يقدم رأيه في األ

  .ماليين ناستثمار أو مستشاري

عالتوزيتخفيض الخطر من خالل .2.2

، وذلك من التي يتعرض لها المستثمر الفردتخفيض المخاطر  إلىف تلك الوظيفة دته

مالية اقل خطورة، ووسيلة الوسيط المالي في  أصولإلىالمالية الخطرة  األصولخالل تحويل 

الموارد المالية المتاحة  ضبسبب انخفالألفرادالذي ال يكون متاحا  األمر، أصولهتنويع ذلك هي 

عد أحد أهم المزايا ي، ومن ثم خفض التكلفة  انخفاض الخطر الناجم عن التنويع أنلهم، وال شك 

  .لسوق المال االقتصادية

  تكاليف الحصول على المعلومات وتجهيزها تخفيض.3.2

بيع أصل مالي معين، فانه  أوقرار بشان شراء  إلىالمستثمر  أولكي يصل المدخر 

لى معلومات ويحتاج الحصول ع. البيع أومعلومات تساعده في صياغة قرار الشراء  إلىيحتاج 

  .تكلفة تتمثل في تكلفة الحصول على المعلومات وتجهيزها إلى

وخبرات تحليل األوراق المالية والوصول إمكانياتوجود وسيط مالي لديه  أنوالشك 

تمتعه بظاهرة اقتصاديات الحجم الكبير في مجال تجهيز جانب  إلى، وذلك  بشأنهامعلومات  إلى

ثم انخفاض نصيب الوحدة من لية نتيجة لضخامة أعماله ومن الما باألصولالمعلومات الخاصة 

الذي يقوم بشراء مطالبات الوسيط المالي -يعود بالنفع على كل من المدخر أنالتكلفة، ومن شانه 

  .وعلى المقترض الذي يستفيد من تخفيض تكلفة االقتراض - بسعر أقل

  

  

                                                
كلية ماجستير،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ال، تنشيط االقتصاد يفعالية  سوق األوراق المالية فنسيمة لعيادي ، . 1

  .29، ص2004سيير ،جامعة الجزائر، العلوم االقتصادية و علوم الت
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  لسداد المدفوعات ليةآتوفير .4.2

تلك النقدية، وتظهر  بدون استخدام المدفوعاتأداءين القدرة على للوسطاء المالي رتتواف

التي ال يمكن استخدامها  األصولالتي يمكنها تحويل  اإليداعالوظيفة بشكل واضح في مؤسسات 

  .المدفوعات أداءيمكن استخدامها في  أصولإلىة المدفوعات في تسوي

ن ويقوم بها الوسطاء المالي خرىأخدمات المالية، ثمة  األصولتحويل لى جانب وظيفة إو

  :1أهمها

المالية بالنيابة عن العمالء، وترتبط تلك الوظيفة بالسماسرة وشركات  األصولتبادل -

  .السمسرة

.المالية  األوراقتلك الوظيفة بتجار المالية لحساب الوسيط المالي وترتبط ب األصولتبادل -

.شاركة في السوقالم لألطرافتقديم النصائح المالية واالستثمارية -

.المشاركة في السوق لألطرافالمالية  األوراقمحافظ  إدارة-

في السوق ألطراف أخرىالمالية للعمالء ثم بيعها  األصولالمساعدة في خلق -

).وظيفة المتعهد(

ويلعب الوسطاء الماليون دورا هاما في االقتصادات المتقدمة التي تتوافر لديها أسواق 

إلى ذات كفاءة، حيث يلعبون دورا حيويا في توجيه الموارد المالية أوراق مالية نشطة و

قدرتهم  أهميتهموزادت من  .االستثمارات المختلفة التي يطلب تمويلها من سوق األوراق المالية

المالية، والتي تسند حاجة كل المدخرين والمقترضين،  األوعيةمختلفة من  أشكالعلى تقديم 

  .من تقلبات السوق إلمكاناوتعمل على حمايتهم بقدر 

  المؤسسات التي تقوم بعملية الوساطة: المطلب الثاني

في سوق األوراق المالية من  ةالوساطة الماليتتم التفرقة بين المؤسسات التي تقوم بدور 

وسندات ثم يتم  أسهمفي شكل  مطالبات إصدارالنقدية في مقابل  األرصدةخالل الحصول على 

المالية، وبين المؤسسات المالية التي  األصولالنقدية في التعامل في األرصدةاستخدام هذه 

      األموالتلك والسندات ثم تستخدم  األسهمإصدارغير  أخرىبوسيلة  األموالتحصل على 

  .مؤسسات االدخار التعاقدي وأخيرااألوراق المالية،  أسواقبعضها في التعامل في  أو

المالية إصداراتهابناء على  تهاأرصدالمؤسسات التي ال تحصل على .1

                                                
  .30، ص2004مرجع سبق ذكره،نسيمة لعيادي ، - 1
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تعمل على التقريب بين  إنماالغير كالبنوك التجارية مثال،  بأموالال تعمل تلك المؤسسات 

  .والوكالءبنوك االستثمار والسماسرة  أهمهاالمقرض والمقترض، ومن 

  بنوك االستثمار.1.1

طرح لالكتتاب التي ت األوليةاإلصداراتطية معظم غبنكير االستثمار بتتقوم بنوك أو

والشركة   اإلصدارتقديم عدد من الخدمات والتي تتوقف على نوع من  إلىافة ضالعام باال

  .1، فئات ونوع المستثمريناألوراقالمصدرة لهذه 

  2:الخدمات التي تقدمها بنوك االستثمار فيمايلي أهمويمكن تلخيص 

كانت هناك  إذاه وما ، ومدى مالئمة توقيتاإلصدارتوجيه النصح والمشورة بشان حجم -

  .مالئمة أكثربديلة و وسائل 

ذلك اتصاالت  الفعلي للورقة، وما قد يتطلب  لإلصدارالتنفيذية  اإلجراءاتالقيام بكافة -

.المالية في البورصة األوراقمثل لجنة  أخرىبجهات 

التعهد بتصريف كل الكمية أو الحد األدنى منها، وقد يدفع البنك مقدما للجهة صاحبة -

ا، وفي بعض الحاالت قد يقتصر تعهد البنك هفيد بتصرعهالكمية التي ت ةاإلصدار قيم

محدود منه،  رعلى بذل أقصى جهد لتصريف اإلصدار، دون أن يلتزم بتصريف قد

وذلك في مقابل عمولة و عادة ما ينص االتفاق على أن يكون بنك االستثمار جاهزا 

ومتعهدا لشراء ما يتبقى من اإلصدار 

لعمالء البنك الذين درجوا على  أو، وذلك ببيعه للجمهور لإلصداروزيع الفعلي الت-

.التعامل معه من خالل نشاط السمسرة الذي يمارسه

  :سماسرة ووكالء التبادل.2.1

وتقوم ). سوق التداول(المالية لألوراقيعمل سماسرة وكالء التبادل  في السوق ثانوية 

ط بين البائع والمشتري في سوق األوراق المالية السماسرة بدور الوسي أوشركات السمسرة 

وفي حين يعمل وكالء التبادل لحسابهم حيث يقومون بعمليات الشراء  والبيع . مقابل عمولة

مالية  أوراقشركات  إنشاءاالتجاه الحديث في الدول المتقدمة هو  أنويالحظ . مقابل عمولة

  .ماريةاالستث كوالتجارة والبنوالسمسرة  أنشطةبين  تجمع

  المالية اإلصداراتعن طريق  أرصدتهاالمؤسسات التي تتحصل على .2

                                                
  .45ص ،2005،االسكندرية، الدار الجامعية، اساسيات االستثمار في بورصة األوراق الماليةعبد الغفار حنفي، . 1

ة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة مذكر، سوق األوراق المالية ودورها في التنمية االقتصاديةوليد احمد صافي، . 2

  .20، ص1997،  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر، ماجستير،ال
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مطالبات إصدارمن المدخرين نظير  األموالتقوم تلك المؤسسات بالحصول على 

في سوق األوراق  األموالباستخدام تلك  لكي تقوم) وثائق االستثمار أوالسندات  أوكاألسهم(

.اديق االستثمار، وشركات التمويلصن: تلك المؤسسات أمثلةالمالية، ومن 

  صناديق االستثمار.1.2

، لألفرادوبيعها  أسهمإصدارعن طريق  األموالتحصل صناديق االستثمار على 

وثمة :المالية األوراقيرها من غت ووالسندا األسهمفي شراء  األسهمع حصيلة بيوتستخدم 

تحقيق التنويع، توافر :نتشارها هيفي ا وأسهمتجاذبية  راالستثمااديق صن أكسبتثالثة عوامل 

تلك العوامل على تخفيض الخطر وتدنية  وتساعد.  درجة عالية من الكفاءة، والسيولةعلى  إدارة

الذي  األمرالمالية،  أصولهاوتنوع وتعدد تكاليف المعامالت نتيجة لضخامة حجم معامالتها 

التي يشترونها حصة  سهماألمستثمرين، حيث تمثل  إلىالمدخرينيساعد على تحويل صغار 

  .الصندوق أصولشائعة في 

صناديق االستثمار المفتوحة وصناديق :1لصناديق االستثمار هما ناأساسين اوثمة نوع

  .االستثمار المغلقة

ولها هدف  وتقتصر صناديق االستثمار المغلقة على فئة معينة مختارة من المستثمرين

وزع عوائده على المستثمرين، ويتمتع حاملو يصفى بعدها الصندوق وتمحدد  وعمر محدد

في سوق األوراق المالية، غير انه ال  أسهمهمالمغلق بالحرية الكاملة في بيع  الصندوق أسهم

استرداد في  األسهمنصت نشرة االكتتاب على حق حملة  إذاإالأسهمهميسمح لهم باسترداد قيمة 

  .حال انتهاء اجل الصندوق قيمتها

 إعادةالستثمار المفتوحة هي عبارة عن صناديق مشتركة يتم من خاللها بينما صناديق ا

تقدم  ذلك إلىباإلضافة، األسهممن مالكها وفي أي وقت يرغبه حامل  األسهمشراء حصص 

كمية للمستثمرين المرتقبين في أي وقت  بأياألسهمحصص من صناديق االستثمار المفتوحة 

  .يشاءون

  2اآلتيإلىصناديق االستثمار  تقسيميمكن ومن ناحية طبيعة االستثمار 

صناديق االستثمار ذات الدخل الثابت.1.1.2

تحقيق دخل ثابت ومحدد بغض النظر عن نمو رأس المال،  إلىوتهدف تلك الصناديق 

 لمخاطرالدين، غير أن عائدها يكون عرضة  أدواتتلك الصناديق على  وتقتصر استثمارات

  .الفائدة أسعارالتغيير في 

                                                
  .47ص  ،2005،مرجع سبق ذكره عاطف وليم أندوراوس، . 1

  .391ص، 2004، الدار الجامعية، اإلسكندرية، األسواق والمؤسسات الماليةاقص، يعبد الغفار حنفي، رستمية قر. 2
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  االستثمار ذات الدخل المتغير صناديق.2.1.2

الحصول على عائد مرتفع بالمقارنة بالعائد الذي تحققه  إلىتهدف تلك الصناديق 

المتغير  ، وعادة ما تكون محفظة األوراق المالية لصناديق الدخلالصناديق ذات الدخل الثابت

الستثمار في على قدر أكبر من المخاطر نظر لطبيعة ا تنطويالشركات، لذلك فهي  أسهمعلى 

  .األسهم

صناديق النمو.3.1.2

تحقيق زيادة في قيمة االستثمار بصرف النظر عن العائد  إلىناديق النمو صتهدف 

شركات صغيرة  أسهمفي  االستثمار إلىالدوري الذي تحققه، وعادة ما تتجه تلك الصناديق 

للحصول على  قصناديالالدورية لتلك  األرباحوبوجه عام يتم تدوير  .عاليةنمو  بإمكانياتتتمتع 

  .المزيد من المكاسب المالية

صناديق االستثمار المتنوعة  .4.1.2

مع تحقيق عائد دوري شبه مستقر،  رأسماليةأرباحتحقيق  إلىصناديق التهدف تلك 

العادية والسندات  األسهمولتحقيق ذلك الهدف عادة ما تقوم تلك الصناديق باالستثمار في كل من 

الكثير من  أهدافوتتفق تلك الصناديق مع . التجارية واألوراقاإليداعوشهادات  الخزانةوأذون 

لالستثمار في  األجلالمدخرين الذين يرغبون في تحقيق ربحية عالية مع نمو راسماي طويل 

  .قدر ممكن من المخاطر السوقية المتوقعة لقظل أ

النقديةصناديق االستثمار  .5.1.2

وتتمتع بدرجة سيولة مرتفعة، وتختلف  األجلقصيرة أصولهاصناديق بان التتميز تلك 

فثمة . المالية ونوع العائد المرغوب فيه األوراقالصناديق وفقا لنوعية استثماراتها من  أهداف

، األجلبقليل من العوائد المصرفية على الودائع قصيرة  أعلىتحقيق عائد  إلىصناديق تهدف 

 أدواتوغيرها من  اإليداعوشهادات  الخزانةونأذوتبعا لذلك تتشكل معظم استثماراتها من 

مما تحققه الصناديق السابقة مع  أعلىتحقيق عائد  إلىتهدف أخرى وثمة صناديق . سوق النقد

سوق النقد  أدواتمحفظتها المالية  إلىتضيف  فإنهاوجود ميزة السيولة المرتفعة، وتبعا لذلك 

  .السندات ذات الثابت المتغير

  المتخصصة صناديق االستثمار.6.1.2

جل القصير، وتشمل تحقيق ربح رأسمالي مرتفع في األ إلىصناديق التهدف تلك 

، و صناديق االستثمار في المعادن النفيسة و صناديق األجنبيةصناديق االستثمار في العمالت 
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ن من وقد يقتصر استثمار تلك الصناديق على قطاع معي. قاراتعوق الاالستثمار في س

  .كما قد تقتصر استثماراتها على مناطق جغرافية الصناعات الغذائية، أويات الصناعات كالكيماو

)الدولية(صناديق االستثمار عبر القارات .7.1.2

. وا في العالممن األسرعاالقتصادية  األسواقاالستثمار في  إلىصناديق التهدف تلك 

بأسعارصناديق فقط عوائد تلك ال تتأثر، وال األجنبيةالمالية  األوراقحيث يتم االستثمار في 

الصرف  أسعاربالتقلبات التي تعتري  أيضاتتأثروالسندات المكونة لمحافظها المالية، بل األسهم

  .األصولالعمالت التي تقوم بها تلك 

. المالية لدى الصندوق  األوراقاالستثمار المفتوح بقيمة وتتحدد القيمة السوقية لسهم        

لذلك فان ،أيضاالصندوق تتقلب  أسهمكثيرا في السوق، فان قيمة تتقلب  األوراقونظر ألن تلك 

وفقا لمحددات  أسهمهاصناديق االستثمار المغلقة فتتحدد قيمة أمااالستثمار فيها يتصف بالخطر، 

ترتفع عن صافي قيمة السهم الحقيقية المتمثلة في  أوأسعارهاتنخفض الطلب والعرض، لذا فقد 

  1.األسهمة الستثمارات الصندوق وقيمة التزاماتها مقسوما على عدد الفرق بين القيمة السوقي

  شركات التمويل.2.2

مالية  أوراقمن السوق ببيع  األموالتعتبر شركات ترويج مالي، وهي تحصل على 

 إلىموال وتقترض من البنوك، وبعد ذلك تقرض هذه األأسهم، تصدر األجلقصيرة وطويلة 

  .2يحصل على قروض نقدية أومعمرة معينة لعا سالقطاع العائلي الذي يشتري 

روعات وتوفر لهم النقود التي تكفلها، وبالتالي شللم األجهزةتؤجر هذه الشركات بعض 

لتقوم باقتراضها  المدخراتكميات كبيرة من  تجميعمالي بهدف فان تلك الشركات تعمل كوسيط 

  .تصدرهاالمالية التي  األوراقنظير الحصول على فوائد تستخدم في خدمة 

مؤسسات االدخار التعاقدي.3.2

تشمل مدخرات االدخار التعاقدي شركات التامين وصناديق المعاشات، وهي مؤسسات 

تعاقدي، ويمكنها التنبؤ بدرجة  أساسمالية وسيطة تجمع مواردها على فترات دورية وعلى 

، ومن ثم ال لصالح المنتفعين في سنوات مقبلة أموالالدقة بمقدار ما ستدفعه من معقولة من 

. 3حول التدفق الخارجي لمواردها اإليداعتنزعج تلك المؤسسات كما هو الحال في مؤسسات

التي تمثلها لدى مؤسسات  األهميةليست على نفس الدرجة من  األصولوتبعا لذلك فان سيولة 

                                                
  .49، ص  مرجع سبق ذكرهعاطف وليم أندوراوس، . 1

، دار المريخ، النقود والبنوك واالقتصادتوماس  ماير، جيمس دوسينبري، روبرت زدألبير، ترجمة السيد أحمد عبد الخالق، . 2

  .63الرياض، ص

  .49ص ، 2005، مرجع سبق ذكرهعاطف وليم أندوراوس، . 3
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 ألسهمكااألجلمالية طويلة  أوراقفي  أموالهاوعادة ما تميل تلك المؤسسات الستثمار . اإليداع

  .للقروض العقارية باإلضافةوالسندات 

  التعامل في سوق األوراق المالية آلية: المبحث الثالث

يتم التعامل في سوق األوراق المالية وفق العديد من العمليات وانطالقا من مجموعة 

-عمليات األوراق المالية–، لذلك سوف يتم في هذا المبحث تناول النقاط التالية وأسعارأوامر

  .سوق األوراق المالية وبناء مؤشراتها وأسعارأوامر

  عمليات سوق األوراق المالية: األولالمطلب 

عمليات عاجلة  إلىينقسمبالشراء  أوالمالية سواء بالبيع  األوراقالتعامل في البورصة 

  .آجلة وأخرى

العمليات العاجلة.1

راق المالية مباشرة من البائع التي يتم من خاللها تسليم األو العاجلة، العملياتبويقصد 

تتراوح من يوم إلى ثالثة أيام، مع دفع إلى المشتري، أو خالل فترة قصيرة جدا من الزمن 

، ويقوم المشتري بدفع الثمن، بذلك يكون كل قيمتها فورا، حيث يقوم البائع بتسليم األوراق المالية

  .1ة منتهيةالطرفين قد وفى بالتزاماته كاملة فورا وتعتبر العمليمن 

التي يجري تنفيذها في قاعات التداول بسوق تطلق على الصفقات التي  –وهذه العمليات 

بيعها عند توافر مالية، ثم  أوراقبشراء  أموالهمالراغبون في استثمار  إليها، يلجا األوراق المالية

التعامل  إلىةفرصة للربح، ويرجع لجوء المتعاملين بالعمليات العاجلة في سوق األوراق المالي

  :2هما كليهماأوبهذه العمليات لواحد من سببين 

  .األرباحعند توزيع  رباحهاأواالستفادة من  األوراق،االحتفاظ بهذه -

البيع  إلىث يترقب المشتري ارتفاع السعر فيعمد ، حيأسعارهالمضاربة على ارتفاع ا-

أقل ارتفاعا من  لةاألوراق المالية في السوق العاج أسعارأنعندئذ، مع مالحظة 

.اآلجلةفي السوق  أسعارها

سوق األوراق المالية المتعلقة بالعمليات العاجلة العناصر  أوامرتتضمن  أنكما يجب 

  :3الموالية

                                                
كلية ماجستير،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الالمالية، آليتها ودورها في التنمية االقتصاديةاألسواق نوال بن لكحل، . 1

  .102، ص2001،  العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر، 

  .102، ص 2006ندرية، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكالتعامل باألسهم في سوق األوراق الماليةمحمد فتح اهللا الناشر، . 2

  .53، الطبعة الثانية،ص 1999، دار هومة، الجزائر، البورصةشمعون شمعون، . 3
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.بيان نوع الصفقة وصفة الورقة المالية-

.المعروضة أوالمالية المطلوبة  األوراقكمية -

.بموجبه أوامرهتحديد السعر الذي يرغب المتعامل في السوق ينفذ-

  اآلجلةالعمليات . 2

 أنوتنفيذها، أي  ابرامهابالصفقات التي يوجد مدى زمني بين  اآلجلةوتتعلق العمليات 

    ودفع الثمن اليتمان لدى عقد الصفقة بل بعد فترة الحقة تسمى بيوم التصفية،  األوراقتسليم 

  1يوم التسوية أو

سوى الصفقات نهائيا بين المتعاملين، يتم وتجري التصفية في كل شهر مرة واحدة، فت

  .من تاريخ التصفية أيامخالل عدة  - فعليا-األوراقدفع الثمن وتسليم 

كل سوق، ويمكن لكل طرف  نظمةأحسب  أخرىإلىوقد يختلف هذا الموعد من سوق 

 يهيتحلل من التزامه في الدفع والتسليم بدفع الفرق بين السعر المتفق عل أنالصفقة  أطرافمن 

  .األجلوالسحر حين حلول 

  2:يةتالصور الثالث اآل إحدىومن ثم فان عملية التصفية تتم من خالل 

المالية والثمن، من قبل الفرق بين السعرين قبل موعد  لألوراقالتسليم والتسلم الفعلي -

  .اآلخرا الطرف التصفية برض

. التأجيلل موعد التصفية المقبلة، بدفع مبلغ يسمى ببد إلىالتصفية  تأجيل-

:مايليمنها نورد  أنواععدة  إلىفي سوق األوراق المالية  اآلجلةوتتنوع العمليات 

  القطعية أوالباتة  اآلجلةالعمليات .1.2

      بائع  –الصفقة أوالباتة وهي العمليات التي يلتزم فيها طرفا العقد  اآلجلةالعمليات 

وتسليم األوراق المالية  وذلك بدفع الثمنهما حين يحل اجله، ل بضرورة تنفيذ عقد -مشتري أو

 الرجوع في تنفيذ العقد ولو تعرض األحوالموضوع الصفقة، وال يمكن في أي حال من 

 إلىموعد التسوية  تأجيلفي هذه العمليات  نللمتعاقديغير انه يجوز  3المتعاملون لخسارة كبيرة

  .موعد الحق

  .الصفقة عليها إجراءلتي يتم ألوراق المالية ال األدنىيبين الحد  أنوالبد 

                                                
معهد ماجستير،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ال، أدوات سوق األوراق المالية ومناهج تقييمهاعبد الحميد حفيظ ، . 1

  .56، ص 2004،  سة، العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،المركز الجامعي تب

  .176ص،2006، مرجع سبق ذكرهمحمد فتح اهللا الناشر، . 2

  .56ص،2004، مرجع سبق ذكرهعبد الحميد حفيظ ، .  3
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المحالة حيث -مشتري أوبائع  –خسارة احد الطرفين المتعاقدين  إلىويؤدي تنفيذ هذا البيع 

يوم كان السعر  إذافي حالة واحدة وهي ما  إال، اآلخرربح احدهما يكون على حساب خسارة  أن

  .1التسوية معادال لسعر البيع

الشرطية اآلجلةالعمليات .2.2

 ن صفقته يومميمكن فيها ألحد طرفي العقد أو الصفقة أن يعدل رة عن عمليات وهي عبا

  .2اختياريامقابل أداء التزامات مالية معينة، مما يجعل التنفيذ موعد التسليم المتفق عليه 

  :هذه العمليات اآلجلة الشرطية إلى أربعة أنواع هي يمكن تقسيم

  العمليات اآلجلة بشرط التعويض .1.2.2

بتصفيتها الحقا في تاريخ معين،  يتلك العمليات التي يلتزم فيها البائع والمشتربها يقصد 

مقابل تخليه عن مبلغ من  ذلكوعلى أنه يحق للطرفين البائع أو المشتري عدم تنفيذ العملية، 

  .فيذ العمليةعليه مسبقا، ليكون بمثابة تعويض عن عدم تن االتفاقالمال يتم 

ينفذ من له خيار الصفقة  نفإما أ التصفية يوم جواب الشرط، ويسمى اليوم الذي يسبق

  :3التعويض وهذه العملية نوعان نع فيرفع عنه التعويض، ويكون قد تنازل

وهي العمليات التي يكون فيها الخيار للمشتري بين  :العمليات الشرطية للمشتري-

لقرار النهائي يض، ويكون البائع ملزوما بااستالم الصكوك، وبين التخلي عن التعو

.للمشتري

بين دفع لثمن  للبائع، ريكون الخيافي هذا النوع من الخيار : العمليات الشرطية للبائع-

.تنفيذها، وبالتالي التخلي عن التعويض وتنفيذ الصفقة، أو التنازل عن

ةالعمليات اآلجلة بشرط الزياد2.2.2

    ، فيةالتص خحين تاريلصفقة ا إتمامالمتعاقدين في وهذه الصفقة تعطي الحق لكل من 

يتمكن من  ىاآلخر حتعلى أن يدفع تعويضا للطرف من أحد الطرفين،  لبأو إلغاء العقد بط

  .4بيع أو شراء –اكتساب حق االختيار 

  

  

                                                
  .179ص،2006، مرجع سبق ذكرهمحمد فتح اهللا الناشر، . 1

 دولة ، معهد العلوم االقتصادية، ه، أطروحة دكتورابورصة القيم المنقولة ودورها في تحقيق التنمية االقتصاديةمحمد براق، . 2

  .153، ص 1999، جامعة الجزائر

  .189-188ص ص ،2006،مرجع سبق ذكرهمحمد فتح اهللا الناشر، . 3

  .154ص،1999، مرجع سبق ذكرهمحمد براق، . 4
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االنتقاءالعمليات اآلجلة بحق .3.2.2

ليات في كون أن المتعاملين لهم حق الخيار بموجب هذا الشرط في وتتميز هذه العم

  .1لشراء بالسعر األعلى أو البيع بالسعر األدنىا

المرابحة والوضعية.4.2.2

تسوية الصفقة حتى  تأجيلالحق للمتعاملين في طلب  إعطاءوالوضعيةويقصد بالمرابحة 

 تنفيذ ايستطيعولن  بأنهمموعد التصفية الالحق، وذلك يحدث عندما يشعر المتعاملون في السوق 

شكلين  يأخذالتأجيللذلك طلب . 2خالفا لتقديراتهم األسعارلتطور  ، نظراالتي عقدوهاالصفقة 

  :هما

  المرابحة. 1.4.2.2

التي تكون فيها األوراق المالية المؤجل موعد تصفيتها من قبل المستثمرين وهي الحالة

دة قاء دفع فائبكثير األوراق المالية المؤجل موعد تصفيتها من قبل البائعين، وتتم العملية ليفوق 

  .أي المرابحة التأجيلمن طرف الشاري للممون تدعى فائدة 

  الوضعية.2.4.2.2

وهي الحالة التي تكون فيها األوراق المالية المؤجل موعد تصفيتها من قبل البائعين يفوق 

قبل دفع فائدة من ب، وتتم العملية المستثمرينموعد تصفيتها من قبل  في عدد األوراق المؤجل

  .3بالوضعيةتدعى للمشتريالبائع

    سوق األوراق المالية وأسعارأوامر: المطلب الثاني

  : المالية كمايلي األوراقسوق  أسعارو  أوامرأهميتم استعراض     

سوق األوراق المالية أوامر.1

سوق األوراق المالية التوكيل الذي يعطيه الزبون ألحد الوسطاء كي يبيع  أوامرويقصد ب

للشخص  أعطيإذاإالمفعوله  األمرن لهذا مالية معينة، وال يكو أوراقاق أو يشتري له في السو

 داخلاحد مستخدمي الوسطاء المكلفين بالعمل  إلىاألمريوجه  أنويجوز . أي الوسيط المختص

العملية وفقا  وإجراءاألمر، يجب تنفيذ األحوالوفي جميع . الوسيط إلىالردهة الذي ينقله بدوره

  .في البورصة للقواعد المقررة

                                                
  .60ص ،1999، مرجع سبق ذكرهشمعون شمعون، . 1

  .199ص ،2006،مرجع سبق ذكرهمحمد فتح اهللا الناشر، . 2

  .155ص  1999،مرجع سبق ذكرهمحمد براق، . 3
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  :1تكون واضحة منعا ألي التباس يقع فيه الوسيط من حيث أنيجب  األوامرن هذه أكما 

  .نوع األوراق المالية موضوع الصفقة-

.موضوع الصفقة األوراقكمية -

.السعر المطلوب موضوع الصفقة-

..لبعض األوراق المالية اإلصدارذكر الفائدة وسنة -

 أوامرمحددة لسعر التنفيذ،  أوامروهي : أنواعأربعةإلىلية سوق األوراق الما أوامروتتنوع 

  .الخاصةواألوامرالتي تجمع بين سعر ووقت التنفيذ  األوامر، محددة لوقت التنفيذ

  المحددة لسعر التنفيذ راألوام.1.1

الذي يحدده العميل هو الفاصل في تنفيذ التي يكون فيها السعر  األوامرويقصد بها 

العميل من يطلب منها  أوامر: األوامروفي هذا الصدد يوجد بديالن من . 2الصفقة من عدمه

األمرالتعامل في السوق وقت استالم  أساسهسعر يجري على  بأفضلالسمسار تنفيذ الصفقة 

الصفقة ويطلق  إلتمامالسوق، وأوامر يشترط فيها العميل سعرا محددا  أوامرويطلق عليها اسم 

  .3المحددة األوامرعليها 

وقــأوامر الس.1.1.1

تعليمات يصدرها العميل  أدقانتشارا وكذلك  األوامرأنواعوأكثرأسهلاألمريعتبر هذا 

بالسعر السائد في السوق  األسهمأو بيع  للسمسار، ويقصد بأمر السوق أن يقوم الوسيط بشراء

  .األمروقت صدور 

للعميل، وهذا يتطلب سعر  أفضليبذل السمسار جهوده بالحصول على  أنولكن يفترض 

ال يتضمن سعرا محددا فان الصفقة تنفذ عادة في  األمربعض المهارات الخاصة، ونظرا ألن 

  .دقائق معدودة

المحددة رـاألوام. 2.1.1

في هذا النوع من األوامر ال ينفذ السمسار األمر إال بالسعر الذي حدده له العميل، وعلى 

دينار للسهم الواحد،  100راء احد أنواع األسهم بسعر سبيل المثال إذا اصدر العميل أمرا بش

                                                
، 2004، منشورات الحلبي، بيروت، البورصة، عمليات البورصة، تنازل القوانين، اختصاص المحاكممحمد يوسف ياسين، . 1

  .99الطبعة األولى، ص

، 2006الجامعي، اإلسكندرية،  ، دار الفكرمعامالت البورصة بين النظم والوضعية واألحكام الشرعيةأحمد محمد لطفي أحمد، . 2
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دينار فان  100دينار فمتى انخفض السعر إلى  120وكان سعر نفس السهم في ذلك الوقت 

  .األمر يجب أن ينفذ فورا

المحددة لوقت التنفيذ األوامر.2.1

 ويقصد بها األوامر التي يكون الزمن  هو الفاصل في تنفيذها ، وقد تكون مدة األمر

يوما، أو أسبوعا، أو شهرا، وقد يكون مفتوحا ال يوجد تاريخ محدد لتنفيذه، وفي هذه الحالة 

يجب على الشركة عرضه في أول جلسة تالية لوروده، وإال يصبح باطال ما لم يتفق على غير 

ذلك
1
.  

المحدد بيوم األمر. 1.2.1

من ساعات اليوم فإذا يقصد باألمر المحدد بيوم األمر الذي يظل ساريا خالل ما تبقى 

تسلم السمسار األمر في الساعة التاسعة صباحا فانه يظل ساري المفعول إلى أن تغلق السوق 

أبوابها في ذلك اليوم، ويعد األمر المحدد بيوم من أكثر األوامر شيوعا، وغالبا ما يكون مبنيا 

  .الية المعينةعلى توقعات مسبقة بان ذلك اليوم هو أفضل يوم للتعامل في الورقة الم

  أوامر محددة بأسبوع أو شهر.2.2

ما صدر  فإذاالذي صدر فيه،  األسبوعفانه ينتهي بنهاية  أسبوعاالذي مدته  لألمربالنسبة 

الذي مدته  األمريوم السبت، فانه يظل ساري المفعول حتى نهاية يوم الخميس، كذلك فان  األمر

قد تتحدد بفترة  األمرمدة  يأعن البيان  يشهر ينتهي سريانه بنهاية الشهر الذي صدر فيه، وغن

  .أطول

  المفتوح األمر.3.2.1

الذي يظل ساري المفعول حتى يتم تنفيذه أو يقرر  األمرالمفتوح ذلك  باألمريقصد 

مخاطر النسيان ومخاطر  ؛ من المخاطر نوعانالمفتوحة  باألوامرويرتبط المستثمر إلغاءه، 

التي انقضت منذ  مفتوحا نظرا لطول الفترة أمراصدر تغير المعلومات، فقد ينسي المستثمر انه ا

  .فقد ال يكون الوقت مالئما لتنفيذه أمرما نبهه السمسار بوجود  إذا، وحتى إصداره

الورقة  في هذه  أصدرتالتي  الشركةالسوق معلومات مشجعة بشان  إلىكذلك قد تصل 

فرصة شهر، بينما قد ال تتاح  وأأسبوعأوبيوم  البيع المحددة ألوامراألولويةالحالة تعطي 

  .البيع المفتوحة ألوامراصال
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ذالتنفيالتي تجمع بين سعر ووقت  ألوامرا.4.2.1

      يوما  ةهذه الفترالسعر المعين خالل فترة زمنية معينة، قد تكون  األمروفيها يحدد 

المحددة  مرواألواالمحددة لسعر التنفيذ،  األوامروهي بذلك تجمع بين مزايا  أكثرأوشهرا  أو

  .لوقت التنفيذ

الخاصة األوامر.3.3

بلغ سعر الورقة  إذاإالالتي ال تنفذ  كاألوامرالتي تقيد من حرية السمسار،  األوامروهي        

لسعر  أقصىلسعر البيع، وحدا  أدنىاالعميل حدتعداده، وقد يضع  أوالمالية مستوى معين 

  .منه أفضلأوبذلك  إالالشراء، وال يتم التعامل 

  :المحددة االيقافوأوامر، فاإليقاأوامرالخاصة  األوامربرز أومن        

اإليقافأوامر. 1.3.1

تعداده وهناك  أوبلغ سعر السهم مستوى معين  إذاإالالتي ال تنفذ  األوامريقصد بها 

و تتعلق بالشراء، ففي حالة البيع كما ه وأخرىتتعلق بالبيع  أوامر: اإليقافأوامرنوعان من 

يمنى  أنزيادة الخسائر التي يمكن  أوللحد من تضاؤل هامش الربح  أداةاألوامر، تعد واضح

يتحول  أنالمحدد ال يمكن  األمرالمحددة كون  األوامرعن  اإليقافأوامروتختلف بها العميل، 

بشان  متأكدايكون المستثمر  اإليقافأوامرذلك انه على عكس  إلىسوق، يضاف  أمرإلى

، يكون ةالمحدداألوامرفانه على عكس  أخرىالمحدد، ومن ناحية  األمرلذي سينفذ به السعر ا

  .من سعر السوق أعلىالشراءاقل من سعر السوق، وسعر فاإليقاأوامرسعر البيع في 

وامر وقف الخسائرأ.2.3.1

هي نوع من أوامر السوق واألوامر المحددة، وهذا النوع من األوامر من أكثر عمليات 

فائدة للمستثمر إذا عرف كيف يستعمله، ومثال على ذلك إذا ما أعطى احد العمالء أمرا السوق 

لسمسار بشراء أو بيع سهم، فعندما يصل سعر السهم إلى هذا الحد يصبح األمر المحدد أمر 

  .1واجب التنفيذ

  سوق األوراق المالية أسعار.2

ات، الهدف منها تعظيم األوراق المالية في السوق وفق مجوعة من تقني أسعارتتحد 

عدة من  أنواعالمالية وتنشيط السوق، ويمكن التمييز بين  األوراقمن مختلف الكميات المتبادلة 

  :أهمهاالتقنيات التسعير في سوق األوراق المالية 
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  تسعيرة المناداة.1.2

ى وكذلك بالنسبة للقيم الهامة علشهريا، تطبق هذه التقنية على مستوى العمليات المسددة 

. 1واإلشاراتاألصواتتجمع بمعزوفة  اإلحساسوهذه تعطي  ،الفوريةمستوى سوق العمليات 

      المتدخلون لحسابهم الخاص (وحسب هذه الطريقة يجتمع ممثلو جميع العروض والطلبات 

الجلسة بقراءة كل القيم محل التسعيرة حسب وتبدأفي مقصورة البورصة، ) لحساب زبائنهم أو

الجلسة  إقفالالتسعيرات المتفق عليها عند  أساسمن طرف محافظ البيع على  بجدياألالتسلسل 

البيع بهتاف  وأوامر" احذ"الشراء بهتاف  أوامروالعارضون بمناداة الطالبون يبدأالسابقة، ثم 

 إرفاقإلىمع تحديد الكميات، ونظرا للفوضى التي تعم المقصورة، يلجا المتفاوضون " عندي"

شراء، باتجاه الجسم في حالة ال أفقيااليد عن طريق وضع الساعد  بإشارةوية طلباتهم الشف

  .وعموديا في حالة البيع

السعر المحدد ال  أنعلى بياض، أي ال يتم أي مبادلة كون  األولىعادة ما تتم الدورة 

البيع، فيقوم محافظ البيع بتعديل مؤقت  أوامرالشراء وحجم  أوامريعطي التوازن بين حجم 

سعر  إلىبعد الوصول  شبه التوازن بين العرض والطلب أوسعر التوازن  نشأةإلىسعر لل

في انتظار  أولير ععلى السبورة المعدة خصيصا لهذا الغرض، كس األخيرةالتوازن، يسجل هذه 

  .الورقة المالية الموالية وهكذا إلىتغيره نتيجة لتغيير العرض والطلب، ثم يمر 

التسعيرة بالعارضة.2.2

تدون في سجل خاص لكل ورقة مالية مختلف عروض البيع وطلبات الشراء، وتؤدي 

 األسعاروحدود  األسهمشراؤه من  أومقدار ما يطلب بيعه  المعرفة إلىمجموع هذه التسجيالت 

المسعر وهو موظف البورصة، : فعالية شخصيننجاح هذه الطريقة على المعروضة، ويعتمد

  .طاءوالخبير وهو مندوب احد الوس

تعبئة السجل حسب البطاقات التي يتلقاها كل صباح  إلىويعمد المسعر في هذه الطريقة 

  .من الوسطاء الذين سجلوا طلباتهم في حدود معينة

تسعيرة الصندوق.3.2

توازن عن  إلىتستعمل هذه الطريقة بصورة خاصة عندما ال يستطيع السوق الوصول 

وضع عروضهم وطلباتهم في صندوق  إلىطاء ر بالعارضة، حيث يعمد الوسطريق التسعي

، حسب ما يتضمنه الصندوق األسعارتحديد  إلىالبورصة  إدارةخاص كصندوق البريد، وتعمد 

  .من عروض وطلبات
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تسعيرة المطابقة.4.2

احدهما ببيع  يأمرمتقابلين،  أمرينيتم العمل بهذه التسعيرة عندما يتلقى احد الوسطاء 

، فيشتري الوسيط األوراقاآلخر بشراء نفس الكمية من ذات  ويأمرة، كمية من األوراق المالي

نقابة السماسرة  أعضاءبواسطة احد  يتأكدأن، ويجب عليه األوراقهذه لحساب الثاني  األولمن 

  .مالءمة أكثرطلب  أومن انه ال يوجد عرض 

مؤشرات سوق األوراق المالية.3

أسعارحيث يعكس االتجاه العام لتحركات لسوق، يمثل مؤشر السوق مقياس شامل التجاه ا     

      لذلك يمثل مؤشر السوق مستوى مرجعي للمستثمرين عن سوق األوراق المالية، . األسهم

الفردي لسهم معين، وتستخدم مؤشرات السوق  األداءإزاء، وذلك األسهملمجموعة معينة من  أو

عدد من  أومتقدمة، حيث يستخدم مؤشر ال أوالسوق سواء في الدول النامية  ألداءكمعايير 

  .المؤشرات لتقييم سوق ما

  :من خالل ما تقدم سيتم التطرق إلى مايلي    

  مؤشرات سوق األوراق الماليةمفهوم  -     

  االستخدامات األساسية لمؤشرات سوق األوراق المالية  -     

  اساليب بناء مؤشرات سوق االوراق المالية -     

    شرات سوق األوراق الماليةمؤمفهوم . 1.3

تقيس التغيرات الحادثة في سوق األوراق المالية، عبارة عن قيمة رقمية  السوق هومؤشر 

بعد ذلك ثم يتم مقارنة قيم المؤشر  البداية،فترة  أوويتم تكوين المؤشر وتحديد قيمته في مرحلة 

نحو  أواألعلىنحو سواء  يتم التعرف على تحركات السوق وبعدها. عند أي نقطة زمنية

السوق واتجاهها أسعار، حيث يعكس المؤشر األسفل
1
.  

  :2ها فيالتي تتمتع بها مؤشرات السوق يمكن تلخيص مزايا لألهميةونظرا 

المؤشر من الشركات في كل  ، حيث يتكوناإلجماليالسوق  أداءيلخص المؤشر -

 إلىاالقتصاد أداءيل سهال لتحو أسلوباالقطاعات المختلفة لالقتصاد لذلك فهو يعتبر 

، لذلك يمكن األسهمصورة كمية، كما تعكس المؤشرات الظروف االقتصادية في سوق 

  .االقتصادي لقطاع معيناألداءتكوين مؤشرات تعكس 

                                                
، الدار الجامعية، اإلسكندرية، بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيقالعبد، محمد صالح الحناوي، جالل ابراهيم . 1
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، كما تساعد أخرىتنظيم نفسه وعملياته مرة  إعادةتساعد مؤشرات السوق على -

، األسعارانحراف  إلىتؤدي ن في السوق على تحديد مشاكل السوق والتي يعالمراج

.المالية بشكل دقيق األوراقأسعاروتصويب اتجاه السوق ليعكس 

أسواقمؤشرات سوق األوراق المالية بمؤشرات  أداءتساعد المستثمرين على مقارنة -

تحديد اتجاهات السوق مقارنة  إلىيؤدي  أنالمالية في العالم، الذي شانه  األوراق

يكون  أنخاصة في حالة  األجنبيةزيادة االستثمارات  إلىي مما يؤد،األخرىباألسواق

.الواعدة األسواقالسوق من 

في تحديد سعر السهم يتمثل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية  األساسيةاحد العناصر -

فسوف يعكس  - بالنقصان أويادة زبال –تتغير هذه التدفقات  أنكان من المتوقع  فإذاله، 

.وقعات للمساهمين والمستثمرين في السوقالمؤشر هذه الت

لمؤشرات سوق األوراق المالية األساسيةاالستخدامات .2.3

المالية، واختالف اهتمامات كل  األوراقأسواقالتي تتعامل في  األطرافنظرا لتعدد 

هذه  ومن بيناألطرافطرف منها، تتعدد االستخدامات لتلك المؤشرات فيما بين هذه 

  :1االستخدامات نجد

محافظ االستثمارات المالية أداءمتابعة .1.2.3

المنوعة تنويعا جيدا فقد يتسع  محافظ االستثمارات المالية أداءاألسهممؤشر  أداءيعكس 

على الخطر المتوسط  عائدالالمؤشر عن  أداءالمتداولة بالسوق، حيث يعبر  األسهمليشمل كافة

االستثمارات التي رن بين العائد على محفظة يقا أنلمستثمر الفرد لبالسوق، وبالتالي يمكن 

السوق،  أداءمع  قفتبصورة ت األداءما رغب المستثمر في  وإذايحتفظ بها وبين العائد السوقي، 

حساب  أساسهاتكون محفظة استثمارات تكافئ محفظة االستثمارات التي يتم على  أنيمكن 

  .المؤشر

التنبؤ بحركة أسعار األسهم باألسواق.2.2.3

 يبالتطورات المتوقعة لحركة السوق في المستقبل من خالل التحليل التاريخ يمكن التنبؤ

م تحليل السالسل لزمنية حركة السوق، وذلك باستخداالتي تطرأ على مؤشرات قياس تغيراتلل

، كما يمكن تحليل العالقة بين المتغيرات االقتصادية والتغيرات في أسعار والمتوسطات المتحركة

في ترشيد  ياالستثمارلقرار ات متخذا وتفيد هذه التحليال. اإلحصائيةباألساليباستخدام  األسهم

  .عملية اتخاذ القرار
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المخاطرة المنتظمة االستثمارات ومعاملتقدير مخاطر محافظ .3.2.3

محافظ االستثمارات  من حيث العائد  ألداءكمقاييس ض المؤشرات عيمكن استخدام ب    

باسم  تمكن بعض المؤشرات من حساب معامل المخاطرة المنتظمة والمعروفإذوالمخاطرة، 

تكون منوعة تنویعا جیدا مثل مؤشر فینا نشیال تایمز أنویشترط في ھذه المؤشرات ) β(البيتا 

  .األسھملكافة 

سوق األوراق الماليةات بناء مؤشر أساليب.3.3

، قالسوقطاعات معينة داخل  أوق التي تبنى عليها مؤشرات للسو واألساليبتتعدد الطرق 

  :1األساليبهذه  أهمومن 

ةــحجم العين.1.3.3

بصفة السوق  أداءيقيس المؤشر الذي  التي يشملها )حجم العينة(األسهميختلف عدد 

: مثالفي صناعة معينة،  األسهمأداءالمؤشر الذي يقيس التي يشملها  األسهمعامة عن عدد 

لألسهماإلجماليةمن القيمة  %80تمثل  مهس 750األسهم لكافة  فينا نشيال تايمزيشمل مؤشر 

كبرى  أسهمسهم من  30فينا نشيال تايمز بورصة لندن، في حين يشمل مؤشر  المتداولة

  .المتداولة في البورصة لألسهماإلجماليةمن القيمة  %25الشركات الصناعية تمثل 

والهدف ة في حساب المؤشر مالئمة يكون حجم العينة المستعمل أنالبد  األحوالوفي كل 

يعبر  كان المؤشر فإذاالكلي الذي يعبر عن المؤشر  األسهممنه، وذلك من حيث تمثيل مجتمع 

لقطاع معين،  زيحتتشمل العينة كافة القطاعات دون ال أننبغي في السوق، في األسهمعن كافة 

تشمل العينة كافة  أنجب ، فيقطاع معين، مثل، الصناعة أهمكان المؤشر يعبر عن  إذاأما

  .معين من الشركات الصناعية الشركات الصناعية دون التحيز لنوع

الوزن النسبي لكل سهم داخل المؤشر.2.3.3

في تحديد قيمة المؤشر، حيث يتم ترجيح  األساسيةيعتبر عامل الترجيح من المتغيرات 

أساسعلى  أوي لسعر السهم الوزن النسب أساسعلى  ماإمعظم مؤشرات سوق األوراق المالية، 

  :جمالية، ويمكن توضيح كل منها فيما يليالقيمة السوقية اإل أساسعلى  أومتساوية  أوزان

ةيالفرد األسهمأسعارأساسالترجيح على .2.3.3.1

أسعارمجموع  إلىالسهم  سعر أساسفي ظل هذا المدخل يتحدد الوزن النسبي للسهم على 

مجموع  إلىالفردي  يتم تحديد الوزن النسبي للسهم بقسمة سعر السهمالفردية للمؤشر، و األسهم

                                                
  .236-235ص ص  ،1998،مرجع سبق ذكرهأحمد سعد عبد اللطيف،  . 1
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المؤشر والتي تمثل القيمة المطلقة للمؤشر، وهناك مجموعة من االنتقادات لهذه  أسهمأسعار

  :الطريقة وهي

  .ؤسسةسعر السهم ال يعبر عن قيمة الم إن-

.المنحة أسهموتوزيع  األسهمتجزئة  قيمة المؤشر بعملية تأثر-

المؤشر ألسهممتساوية لزان اباألوالترجيح .2.3.3.2

 أسهمالمؤشر باستعمال وزن متساو لكل سهم من أسهممن خالل هذه الطريقة يتم ترجيح 

سعر السهم، والذي  أساسمعامل الترجيح على  ، حيث يتم حساب)معامل الترجيح(المؤشر 

عر سضرب بوذلك  لألسهمتساوي يساوي مقلوب سعر السهم، وبهذا يتم حساب الوزن النسبي الم

اإلجماليةال تعكس القيمة السوقية  أنهاانه يعاب على الطريقة  إالالسهم في معامل الترجيح،

ورغم عددالإلىالترجيح على سعر السهم دون النظر يقتصر  إذالمكونة للمؤشر،  لألسهم

هم مع تغير سعر السهم تغير الوزن النسبي للس إلىالمتداولة منه، باإلضافة األسهممعالجة

  .بالسوق

ألسهم المؤشر اإلجماليةالترجيح بالقيمة السوقية .2.3.3

اإلجماليةالقيمة السوقية  أساسالمؤشر على  أسهمترجيحهذه الطريقة يتم من خالل 

 الفردية األسهمسعر  أساسورغم معالجة هذه الطريقة لعيوب طريقة الترجيح على ، لألسهم

.األكبرتتحيز لألسهم ذات القيمة السوقية أنهاإالللمؤشر، 

المتوسط الحسابي أساسالطرق المستخدمة في حساب المؤشرات على . 4.3

مثل مؤشر داوجونز المتوسط الحسابي  أساسالمؤشرات على معظم يتم حساب

Dowjones 500ربوومؤشر ستاندرد آندS&P ،بعض المؤشرات التي تعتمد  هناك أنإال

  أو 30الهندسي، مثل مؤشر فينا نشيال تايمز  طالمتوسها وعائدها على في حساب قيمت

)30FT( نيويورك ، والمؤشر العام للسوق ببورصةmajor market index.  

الهندسي فهي تتصف بارتفاعها فبالنسبة للمؤشرات التي تعتمد في حسابها على المتوسط 

المتوسط  أساسشرات التي يتم حسابها على شديد وانخفاضها بسرعة شديدة بالمقارنة بالمؤ ببطء

 أداءالضعيف، وبمقارنة  أدائهافترة طويلة لتحسين  األولىالحسابي، لذلك تستغرق المؤشرات 

دائما  تكوينها المستثمرون بمثل هذه المؤشرات سوف  تظهربالمالية التي يقوم  األوراقمحافظ 

لذلك يجب . ائد على هذه المحافظ، حيث يستعمل المتوسط الحسابي لحساب العأفضلنتائج 

   المؤشر،  وأداءالمحافظ االستثمارية  أداءمقارنة بين  إجراءاب المؤشر قبل سح أساسمعرفة 

  .أو قبل استخدامه كمؤشر عام للمحفظة االستثمارية
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  األولالفصل ةــخاتم

، من جلاألل يالتمويل طو إلىتطور سوق األوراق المالية كان نتيجة زيادة الحاجة  إن

إلىباإلضافة، الستثمار المدخراتاخالل األوراق المالية التي تتداول فيه وتوفير مناخ جيد 

  .الحصول على سيولة عند الحاجة إمكانية

من  األوليمثل القسم  واألوليوتظهر الورقة المالية ألول مرة على مستوى السوق 

البورصة قبل تصريفها من قبل والتسعيرة من قبل لجنة  اإلصدارتسجيل السوق، حيث يتم 

من جديد فيتم على  األوراقع وشراء هذه يعملية ب ماأتدعى بنك االستثمار،  مؤسسة خاصة

  .غير المنظمة األسواقالورقة في  توى السوق الثانوي، كما قد تتداولسم

الدولة  إليهتلجأ  أنوالتمويل عن طريق هذا السوق ليس حكرا على المؤسسات، بل يمكن 

 األوراقتنوع في ال، وتظهر فعالية هذا السوق من خالل ة حاجات مشاريعها الضخمةتغطيل

  .المتداولة فيه

الوسطاء الماليين توافر المالية دورها بصورة سليمة، فالبد من  األوراقولكي تؤدي سوق 

كما يقومون الذين يعملون على التقريب والتوسط بين طائفة المدخرين وطائفة المقترضين، 

  .م خدمات متنوعة تتنوع حسب تنوع الفرص المتاحة في السوقبتقدي

ويتم التعامل في سوق األوراق المالية وفق العديد من العمليات انطالقا من مجموعة     

أسعارالمالية عن طريق تغيرات  األوراقبناء مؤشرات سوق  إلىضافةإ،وأسعارأوامر

.األسهم
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  المالية األوراقالرقابة والمعلومات في سوق : الفصل الثاني 

في االقتصاد الكلي، فقد وجدت الحكومات أنه من هاما سوق األوراق المالية دورا  ؤديت

ن أي مستثمر معنى بالسوق يطمح إلى الكثير من إالضروري أن تنظم تلك األسواق، حيث 

التحديات التي تواجه السوق هي تطور التطور في التشريعات التي تحميه، وعليه أهم 

والتي تعني توافر المعلومات . التشريعات المنظمة للسوق بغرض زيادة االستقاللية والشفافية

الدقيقة وفي وقتها المناسب، وبشكل واضح يسمح بسهولة الرقابة، وأن توفيرها بشفافية تعني 

  .رالحصول على سوق متوازن تقل فيه المخاط

المعلومات وإيصالها إلى المعنيين دون تحيز، وفي الوقت المناسب وعن طريق  إن الرقابة على

الهامة للسوق وتطوره،  زالركائالقنوات المرخص لها، أو التي فرضت نفسها بحرفيتها، تعتبر 

  :ليةمواركز على النقاط اليتالفصل سوف هذا ومن خالل 

.المعلومات في سوق األوراق المالية-

.لرقابي في سوق األوراق الماليةوا يالتنظيمالهيكل -

.الممارسات غير القانونية وآلية الحد منها-
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  المعلومات في سوق األوراق المالية: المبحث األول

لكي يتمكن المستثمر من اتخاذ القرار السليم في شأن شراء أو بيع ورقة مالية ما، يجب 

ر األوراق المالية المتداولة في سوق األوراق أن يتوافر لديه المعلومات التي تؤثر على أسعا

فمعرفة تلك العوامل  ،المالية، وهو ما يتطلب بدوره الوقوف على العوامل المحددة لتلك القيمة

من شأنها أن تكشف عن المصدر المالئم ومن شأنها أن تكشف طبيعة المعلومات المطلوبة، 

  .للحصول عليها

إلى المعلومات التي تؤثر على قيمة الورقة بحث هذا المتعرض يبناء على ما سبق سوف 

ف وظرالاألحداث العالمية أو الظروف االقتصادية والمحلية، و صالمالية، سواء كانت تخ

المسعرة والمقيدة في سوق األوراق المالية وذلك وراق المالية باألالصناعية والمعلومات الخاصة 

  :أدناهمن خالل المطلبين 

.على قيمة الورقة الماليةالمعلومات التي تؤثر -

  .مصادر الحصول على المعلومات-

  المعلومات التي تؤثر على قيمة الورقة المالية: المطلب األول

وفي داخل  شركةتتحدد قيمة الورقة المالية على ضوء الظروف السائدة في داخل ال       

سائدة في الدولة والتي الصناعة التي تنتمي إليها، هذا فضال عن الظروف االقتصادية العامة ال

  .تتأثر بدورها بالظروف الدولية

المعلومات التي تخص الشؤون العالمية.1

العالمية في هذا الصدد المعلومات المتاحة عن الحروب أو توترات  المتغيراتيقصد ب

ة أو اجتماعية أو اقتصادية في دولة بعينها، مثل هذه يمحتملة في منطقة ما، أو تغيرات سياس

وما شابهها عادة ما تترك آثارا على اقتصاد دولة أخرى، ويكون لها بصمات على األحداث 

حركة أسواق األوراق المالية بها، ويحدثنا التاريخ الحديث على تأثر اقتصاد وأسواق األوراق 

المالية في العديد من الدول األزمة القلبية الطارئة التي أصابت الرئيس األمريكي جورج بوش 

وبحرب الخليج، وبالتغيرات الجذرية التي حدثت في االتحاد السوفياتي  ،1991في عام 

  1.الخ...

وإذا كان المستثمر العادي ال يستطيع أن يستخلص النتائج منها، فإن هناك خبراء 

ومحللين ماليين والذين ينشرون عادة وجهات نظرهم في الصحف والمجالت ومختلف وسائل 

                                                
  .215، 214ص ،ص2006طبعة ، منشأة المعارف اإلسكندرية، األوراق المالية وأسواق المالمنير ابراهيم، . 1
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تأثيرها على أداء االقتصاد، والقطاعات وحتى على األوراق اإلعالم بشأن تلك األحداث ومدى 

المالية التي تصدرها المؤسسات وبالتالي على أداء سوق األوراق المالية التي تتأثر تبعا لهذه 

  .1التغيرات

المعلومات التي تخص الظروف االقتصادية المحلية.2

لعالم من أحداث،  فإنها تتأثر إذا كانت الحالة االقتصادية في الدولة تتأثر بما يجري في ا

نوجز المتغيرات التي تؤثر على سوق  نكذلك بمتغيرات من داخل الدولة ذاتها، ويمكن أ

  : األوراق الملية وأسعار األوراق المالية كما يلي

السياسة المالية.1.2

تعرف السياسة المالية بأنها برنامج تخططه الدولة مستخدمة فيه مصادرها اإلدارية 

اإلنفاقية إلحداث آثار مرغوبة على كافة متغيرات النشاط االقتصادي واالجتماعي وبرامجها 

  .2والسياسي تحقيقا ألهداف المجتمع

كالضرائب، الرسوم : إداريةوالسياسة المالية بالمفهوم المتقدم تنطوي على وجود أدوات

ويلية للتأثير على الطلب العامة، ومنها اإلنفاقية كاإلنفاق العام والمدفوعات التح ضالعامة والقرو

  .اإلجمالي والنشاط االقتصادي

على السلع والخدمات أقل من العرض  الكليالطلب حيث يكون ففي فترات الكساد 

يؤدي إلى زيادة البطالة وقلة االستثمار في هذه الحالة، يجب إتباع سياسة مالية  الذي،الكلي

يساعد على زيادة الدخل لدى المستهلكين : توسعية بزيادة اإلنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب

األعمال واالستثمارات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب اإلجمالي وإنعاش االقتصاد وكذلك  شركاتو

  .التعامل في سوق األوراق المالية

العرض الكلي ال  ،أي انأما في حالة العكسية، إذا كان االقتصاد يتوسع أسرع مما يجب

ض النقدي أكبر من السلع مما يؤدي إلى زيادة التضخم، ويكون المعريلبي حاجة الطلب الكلي، ف

من خالل تخفيض اإلنفاق الحكومي أو زيادة أسعار  انكماشيةفهنا تتبع الحكومة سياسة 

  .الضرائب

فيجب أن يتوفر لدى المستثمر معلومات عن السياسة التي تتبعها الحكومة أو التي ترغب في 

  . البورصة ومن ثم على أسعار األوراق الماليةها علىإتباعها لمعرفة أثار

                                                
كلية العلوم ماجستير،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ال، االستثمار في البورصة القيم المنقولة، الرزاق يخلفعبد. 1

  .72، ص2001االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر، 

2 .Gerard Bérubé, la bourse investie avec succé ,les éditions transcontinantal,  Quebec : 1997,p 148.
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إذا تم ،حيث 1فيمكن للضرائب أن تؤثر على سوق األوراق المالية من خالل زوايا عديدة

تخفيض معدل الضرائب على األرباح التجارية والصناعية، فهذا يؤدي إلى تأثيرين، األول 

أسعار األسهم بصفة عامة، أما  تفاعارإيجابي وهو زيادة أرباح الصافية لهذه الشركات، ومن ثم 

األثر السلبي فيمكن في انخفاض موارد الميزانية مما يضطر الحكومة إلى تعويض إيرادات 

الضرائب عن طريق التمويل بالعجز، أي زيادة المعرض النقدي وهو ما يؤدي إلى رفع مستوى 

  .سوق األوراق المالية التضخم الذي يترك أثر سلبي على أسعار األوراق المالية المسعرة في

أما بالنسبة لإلنفاق الحكومي والذي يمثل الجانب الثاني للسياسة المالية، فيمكن أن تؤثر على 

حيث إذا قررت الحكومة زيادة أو تخفيض اإلنفاق االستثماري  في  ،سوق األوراق المالية

مي إلى هذه صناعات معينة، فهذا يؤثر على أرباح إيرادات الشركات المسعرة التي تنت

. الصناعات، مما يؤثر على ربحية المؤسسة والتي هي المحدد األساسي  لسعر الورقة المالية

ومن هنا يتضح أن هناك عالقة واضحة بين الحالة االقتصادية في الدولة، وبين أسعار األوراق 

عن األرقام وهذا ما كشف عنه تقرير لوزارة التجارة األمريكية . المالية المتداولة في أسواقها

القياسية لمستوى كل من الدخل القومي اإلجمالي ومستوى أسعار األوراق المالية في السوق 

  .1985- 1959خالل الفترة  فوريةال

السياسة النقدية.2.2

تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق االستقرار النقدي من خالل التحكم في عرض النقود 

 عمليات السوق المفتوحة، متطلبات االحتياطيباستخدام عدد من األدوات هي سعر الخصم، 

 –في مضمونها األساسي  –، وثمة اتفاق عام بين االقتصاديين على أن السياسة النقدية القانوني 

هي التحكم في عرض النقود وإدارته على النحو الذي يقتضيه تحقيق معدل النمو الحقيقي األمثل 

جموعة من الدراسات على وجود عالقة بين وفي هذا الصدد تؤكد م .2مع استقرار األسعار

:السياسة النقدية ومستوى أسعار األسهم في سوق األوراق المالية، ويكون التأثير ذو اتجاهين

3.تأثير إيجابي وتأثير سلبي

انخفاض من النقود وبفرض ثبات الطلب عليها نتيجة  ضعند زيادة المعرو: تأثير إيجابيـ 

زيادة إنتاجية وانخفاض البطالة، من ثم  يتشجيع االستثمار، وبالتال في أسعار الفائدة، يؤدي إلى

ة جردارتفاع مستوى الطلب على المنتجات، وكل هذه األحداث تؤثر على أرباح المؤسسات الم

.بارتفاع أسعار أسهمها في سوق األوراق المالية

                                                
  .73ص  ،2001،مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق يخلف ، . 1

  .179ص  ،2007،مرجع سبق ذكرهعاطف وليم، ..2

  .74ص  2001،مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق يخلف ،  .3



36                                            یةالرقابة والمعلومات في سوق األوراق المال: الفصل الثاني

يؤدي إلى  يحتمل حدوث تضخم، األمر الذيالنقدي إن زيادة المعروض : سلبي تأثيرـ 

ل المستثمر ، والذي يؤثر على أسعار األوراق بزيادة في الحد األدنى للعائد المطلوب من ق

المالية بوصفه أحد العوامل المؤثرة في سعرها السوقي، مما يحجم المستثمر عن استثمار 

.يتوافق مع الحد األدنى الذي يطلبونهاألوراق التي عائدها ال

)طنياإلنتاج الو(الناتج معدل .3.2

ن ويمثل القيمة النهائية لمجمع السلع والخدمات المنتجة خالل فترة زمنية معينة عادة تك

حول الناتج الوطني يمكن أن يكون له أثر إيجابي، فاإلعالن عن زيادة  رسنة، وتوفير التقاري

د مع ثبات التضخم والمعروض النقدي يدل على زيادة النشاط االقتصادي، بما يزيالناتج الوطني 

  .شأن المستقبل وزيادة حركة التعامل البورصة وانتعاشهابلمن التفاؤ

سعر الصرف.4.2

إن الظروف العالمية السابقة الذكر أو ظروف العولمة التي زاد معها تأثير المتغيرات 

االقتصادية المحلية، أدت إلى زيادة أهمية سعر الصرف كأحد  المتغيرات االقتصادية المالية على

ساسية المؤثرة على أسعار األوراق المالية للصناعات المرتبطة مباشرة بالتصدير المتغيرات األ

  .1بصفة خاصة دواالستيرا

معلومات تخص ظروف الصناعة.3

على الرغم من أن الظروف االقتصادية العامة في الدولة تؤثر على كافة الصناعات، إال 

مكن القول بأن الصناعات من صناعة إلى أخرى، بل وي فالتأثير يختلأن مدى وعمق ذلك 

ن جمع المعلومات أكماتتفاوت فيما بينها من حيث تأثرها باألحداث االقتصادية بصفة عامة، ،

المتاحة عن العوامل المؤثرة والخاصة بكل صناعة مثل مدى اعتمادها على العامل البشري 

الصناعة وغيرها من  مقارنة بالتجهيزات، وكذا المنافسة التي تتلقاها في السوق وكذا دور حياة

التي  المالية مكن من اتخاذ القرارات االستثمارية في األوراقتالعوامل الخاصة بهذه الصناعة، 

  .2تصدرها هذه الشركات

معلومات تخص المؤسسة المسعرة.4

تتبع تطورات و ل،صوصاخ حتى يتسنى للجمهور عموما ولمكتسبي األوراق المالية

تمس كل المؤسسات المسعرة تسمى إجراءات نقولة بوضع المؤسسة، أقامت لجان القيم الم

إجرآت المعلومات المستمرة وتتمثل في عرض المؤسسة لوضعيتها المالية والمحاسبية بصفة 
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عرض نشر المعلومات الدورية والمعلومات يدورية وكذلك األحداث العارضة، ومن أجل هذا س

  .المستمرة

ات المالية والمحاسبية، فتوجب لجان القيم األمر بالمعلوم قيتعلالدوريةالمعلومات .1.4

1:المنقولة على كل مؤسسة مسعرة نشر جداولها المالية والمحاسبية بصفة دورية وتتمثل في

جداول مالية ذات : هناك صنفان من الجداول حسب زمن النشر وهما دورية النشر-

وجداول مالية ،تسمى جداول دورية فقط) أقل من سنة(زمن أقل من الدورة المحاسبية 

  .تسمى جداول سنوية) سنة(ذات زمن يساوي الدورة المحاسبية 

أشهر، الهدف من ة ستكل ثالث أشهر أو وتنشر هذه الجداول    الجداول الدورية

تبع تعلى األوراق المالية والجمهور العريض  لمتحصلينلها هو السماح رنش

تدنية تكون مصدر تطورات المؤسسة بصفة مستمرة، ويمكن لهذه الجداول أن 

يوم في فرنسا  45ـمحددة ب ومدة النشر ،قرار االستثمار أو عدمه هومن ،األخطار

.يوم في كندا 60و

  وهي تتضمن كل كل دورة مالية  ةنهايفي تقدم هذه الجداول    الجداول السنوية

ي الدورية ف الجداول المالية السابقة الذكر، وتتميز الجداول السنوية عن الجداول

قبل أن  تخضع لمراجعة المحافظين لدى الحساباتكون هذه األخير وقبل نشرها 

لتأشيرتها وهذا لطمأنة تضفي عليها لجان القيم المنقولة الصفة الرسمية يمنحها 

ئج، الميزانية، جدول توزيع األرباح جدول النتا: العامة، من بين هذه الجداول نجد

.اليةوجدول تطور الوضعية الم ،غير الموزعة

، فهي تبين ما للمؤسسة تعتبر الجداول المالية خالصة لنشاط المؤسسة الجداول المالية-

 يفيما يل،بعبارة أخرى تبين الصحة المالية لها إضافة إلى أرباحها في فترة ما، وما عليها 

:عرض لمختلف هذه الجداول

هذه الفترة  ىينة، تتماشالميزانية الحالة المالية للمؤسسة في فترة معتمثل    الميزانية

.التقارير السنويةواليوم األخير من الدورة المالية في 

تشكل هذا مالي يصف عوائد المؤسسة خالل دورة مالية، ي تقريرهو :جدول النتائج

المنتجات والخدمات واألعباء التي تتحملها المؤسسة من أجل الجدول من مبيعات 

.ريف أخرىوالرسوم ومصاوكذا الضرائب  االستغالل
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يبين كذلك جدول النتائج في مصدر العوائد وطبيعة األعباء، تتمثل المعلومات التي يقدمها 

  .االستغالل وكيفية توزيع األرباح على حاملي األوراق المالية ةلمردوديمدى تأمين األرباح 

ح المحققة والتي لم يتضمن هذا الجدول األربا   جدول األرباح غير الموزعة

بإعادة استثمارها أو لتشكيل احتياطات ويعود توزيعها للمستثمرين إما  ،تخصص بعد

، وهذا قد ال يعجب المساهمين الذين يبحثون عن أقصى ةالمستقبليابالتزاماتهللوفاء 

.يرةصأرباح في آجال ق

ال يوجد هذا الجدول إال في بعض التشريعات،    جدول تطورات الحالة المالية

تعطي معلومات في زمن راغات الجداول السابقة التي الفوتكمن الفائدة في سد 

هذا يسمح معين وال تقدم أية معلومة عن تطور المؤسسة عبر الزمن، بعبارة أخرى 

بر عدة عومقارنتها بتطورها  ،الجدول بمعرفة تطور المؤسسة في دورة واحدة

.سنوات

هنا بجدول مالي لكن ال يتعلق األمر    المعلومات الخاصة بالجمعية العامة العادية

بتقرير الجمعية العامة للمساهمين فمن المستحسن أن ينشر تقرير نشاط المؤسسة بعد 

بهذه الطريقة يتعرف كل المساهمين الذين وجه  المصادقة عليه من قبل المسؤولين،

.هذا التقريرإليهم 

المستمرة المعلومات.2.4

بها، لكن ة والتي يمكن التنبؤ تتعلق هذه المعلومات باألحداث التي تحصل بصفة دوري

باألحداث التي تحدث صدفة وتؤثر على المؤسسة، ويمكن ترتيب هذه األحداث في مجموعتين 

  .حسب التغيرات أو األحداث المهمة

: تتمثل المتغيرات المهمة فيما يلي: التغيرات المهمةـ 

.تعديل لصفة المؤسسةكل -

.ن في إدارة المؤسسةساسيضاء األعكل تعديل يمس بمجلس اإلدارة أو األ-

للمؤسسة أو حاملي أوراق رأسمالها المسجل في سجل  نفي المالكين الحقيقييأي تغيير -

.المساهمين والذين بإمكانهم تعديل تسيير ومراقبة المؤسسة

.كل تغير في رأس المال المصدر-

تعتبر األحداث التالية معلومات مهمة   همةماألحداث ال:

.األوراق المالية للمؤسسة والذي بإمكانه تعديل تسييرها ومراقبتها أي تغيير في ملكية-

.أو إعادة التنظيم االمتصاصأو  االندماجأي تعديل في هيكل المؤسسة بسبب -
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.بيع كلي أو جزئي لكل األوراق المسعرة عام لشراء أوعرض -

ية في مؤسسة أخرى بصفة معدلة للوضعية المال شراء أو بيع ألصل مهم أو مساهمة-

.للمؤسسة

رأسمال المؤسسة، تدعيم األوراق المالية لرأس المال، توزيع األرباح أو تعديل تقسيم-

.في هيكل رأس المال أو رأس المال المصدر

.تغيير مبلغ األرباح الموزعة أو عدم توزيعها-

.مبلغ مهماقتراض-

.أو بيع األوراق للخواص دعوة عامة لالدخار-

.صفة مؤثرة على العوائدكنولوجيا جديدة بتطوير منتوج جديد، إدخال ت-

.التصريح أو عدم التصريح باألرباح الموزعة-

يمكن التأثير بصفة إيجابية على سعر األوراق أي تطور له عالقة بنشاط المؤسسة، 

  .المالية

  مصادر الحصول على المعلومات: المطلب الثاني

السوقية القيمة على التي تؤثر مات المعلومر الحصول على ثللمستر التي يمكن تتعدد المصاد

أن تظهرها المؤسسة ومصادر للورقة المالية، والتي يمكن تقسيمها إلى مصادر داخلية يجب 

  .خارجية

مصادر داخلية.1

الداخلية والتي تنشرها  االجتماعاتوالمعلومات ، وهي عبارة عن كافة البيانات والتقارير

  1:المؤسسة ويمكن أن نذكر منها مايلي

ومن أبرز التقارير المنشورة والتي تهم العاملين في أسواق   ةاإلدارتقارير مجلس .1.1

العادية، والتقارير التي ترسل إلى لجنة األوراق حملة األسهم األوراق المالية تلك التي توجه إلى 

.المالية والبورصة

حملة مجلس اإلدارة نوعين من التقارير لتصدر وتنشر  تقارير إلى حملة األسهم-

قارير في قائمة الدخل هذه التوتتمثل . التقارير السنوية، والتقارير ربع السنوية: األسهم

العمومية عن الفترة المنصرمة، ويصاحب التقارير السنوية بيان المدير  والميزانية

.للنتائج المحققة، واالحتماالت المستقبلية والخطط المتوقعة للمنشأة حيالتنفيذي، وتوض
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هي تقارير تتضمن الكثير من إلى حملة األوراق المالية والبورصة تقارير-

المعلومات، وهي ال تقتصر على النواحي المالية، إذ تتضمن كذلك معلومات غير مالية تهم 

بيان التسجيل الذي تقدمه المؤسسة إلى اللجنة  ،المستثمرين، ويأتي في المقدمة تلك التقارير

  .ة جديدة تباع للجمهورعندما تقرر إصدار أوراق مالي

قوائم أساسية هي قائمة المركز المالي أربع وتشمل القوائم المالية األساسية.2.1

.قائمة الدخل، قائمة تغيرات حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية،)الميزانية(

وتضم هذه الوثيقة في طياتها األحداث الجارية لستة  إصدارات النتائج السداسية.3.1

.أشهر األولى من بداية السنة) 6(

التي تحمل األحداث تضم هذه الوثيقة بعض الصفحات  منشورات المساهمين.4.1

الجارية، وتكون موجهة أساسا للمساهمين، لكن يمكن للمحليين الحصول عليها قصد 

.إكمال ملفاتهم

بورصة، به تعاريف لكلمات مالية وتقنيات الهو كتاب بيداغوجي  دليل المساهم.5.1

يمكن أن يصدر من الهيئة (ها وطريقة عملها، والخدمات التي تقدمها المؤسسة لمساهمي

.)المكلفة باإلعالم في البورصة القيم المنقولة

يحتوي التقرير على مالحظات 1المالية اتاالجتماعوتقرير مراقبي الحسابات .6.1

إلى هذه التقارير افة وإضتحفظات خاصة بالقوائم المالية التي تم مراجعتها،أو 

التي تنعقد من أجل الخبراء اتوالمنشورات عن المؤسسة المسعرة يمكن لالجتماع

أن تكون مصدر هام وصريح عن المعلومات التي تهم  والمستثمرين المساهمين

.المستثمرين والمتعاملين اآلخرين مع المؤسسة المسعرة

  

  

مصادر خارجية .2

  :فيما يلي اختصارهاتي يعتمد عليها المستثمر يمكن من أبرز المصادر الخارجية ال

، منخفضةفة تعتبر من أهم المصادر الخارجية للحصول على المعلومات وبتكلالصحف.1.2

وتأخذ المعلومات في هذه الصحف شكل أخبار منشورة، مقاالت أو تحليالت أو تقارير صحفية، 
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المستثمرين من بينها صحيفة نيويورك التي تهم  ومن أبرز هذه الصحف نجد الصحف األمريكية

.تايمز، وصحيفة وول ستريت، ثم صحيفة يوميات المستثمر

صحيفة يومية لها مكانتها بين الصحف األمريكية، وهي:صحيفة نيويورك تايمز-

إلى سرعتها في نقل الجديد منها إلى وذلك لتوخيها الدقة في ما تنشره من أخبار، إضافة 

عن الشؤون العالمية والشؤون المحلية سواء صحيفة نجد أهم األخبار ففي تلك ال ،قرائها

إضافة إلى تعليق الخبراء على األمور الهامة التي  ،اجتماعيةأو  اقتصاديةكانت سياسية أو 

1.تتناولها تلك األخبار، واآلثار التي يمكن أن تنجم عنها

أي فيما عدا يومي  هي صحيفة تصدر خمسة أيام في األسبوع، :صحيفة وول ستريت-

ليس في الواليات المتحدة فقط  انتشاراوهي من أوسع الصحف األمريكية  ،السبت واألحد

لتلك التي تزوده بها صحيفة بل وفي خارجها، وهي تزود القارئ بمعلومات مشابهة 

.غير أنها تنشر أيضا وجهات نظر الخبراء في شأن المستقبل نيويورك تايمز

شؤون االستثمار، تتعرض متخصصة في  وهي صحيفة: تثمرصحيفة يوميات المس-

، ومن في األوراق الماليةمن يفكر في توجيه جزء من موارده لالستثمار  تهم كللمواضيع 

آت من حيث معدل نمو ربحية السهم، بين المعلومات التي تنشرها الصحيفة ترتيب المنش

.والقوة النسبية للقيمة السوقية للورقة المالية

جالت المتخصصة في مجال هناك العشرات من المالمجاالت المالية المتخصصة.2.2

المال واألعمال التي تهم جمهور المستثمرين، تحوي على مقاالت ووجهات النظر بشأن عدد 

عن لعدد من المنشآت أو الصناعات، كما تحتوي على تقارير من األسهم، وتحليل عميق 

.االقتصادقطاعات التقدم والذي طرأ على قطاع ما من 

متخصصة عادة تتوفر لدى الوسطاء الماليين أقسام  ت السمسرةرمطبوعات بي. 3.2

معلومات وإتاحة الللبحوث والدراسات، قصد تحقيق تنافس للوسيط بين أقرنائه من جهة 

كون المعلومات وعادة ما تالمنقولة من جهة أخرى،  بورصة القيمللعمالء المستثمرين في 

.ن طرفهم مجانية لجلب الكثير من المستثمرينمالمنشورة 

اري االستثمار المؤسسات المتخصصة تشيقصد باس  مطبوعات استشاري االستثمار. 4.2

المعلومات الخاصة بالمؤسسات  بإصدارفي مجال المال واألعمال، وتقوم هذه المؤسسات 

األرباح إضافة إلى تقديم وهيكل رأسمالها وتقديرات  ،والتوزيعاتالمسعرة، وأوراقها المالية 

والمستثمرين فيما يتعلق بالحالة العامة لسوق األوراق المالية واالقتصاد وجهة نظر الخبراء 

                                                
  .219ص،2006، مرجع سبق ذكرهاهيم هندي، منير إبر. 1
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المؤسسات في الواليات المتحدة مؤسسة ستاندرد بور الوطني ككل، ومن أشهر هذه 

Standard & Poorsومودي لخدمات المستثمرينMody’s investors services .

، فقد اعتبر المشرع األمريكي منخفضةكلفة ا على أهمية توفير المعلومات للمستثمر بتوتأكيد

قبل  اإليراداتما تنشره تلك المؤسسات من بين المصروفات التي تخصم من  اقتناءتكلفة 

.حساب الضريبة

ن بيانات تفصيلية عن مستثمريللتعمل هذه البنوك على توفير بنوك المعلومات. 5.2

في ملفات المتداولة وعن المنشآت التي أصدرتها، وتعبأ تلك البيانات  ماليةاألوراق ال

وتتيح تلك الملفات . بتكلفة زهيدة الحاسوب التي يمكن شراؤها من مؤسسات متخصصة

توجد  ذلك أي المعلومات محددة يبحث عنها، إضافة إلىللمستثمر الذي يقتنيها الحصول على 

طريقة في فرنسا تسمح (نها التقرير السنوي ضمن اسطوانة الوسائل االلكترونية الحديثة وم

كما ، 1المعلومات المختلفة عن المؤسسات المسعرةو،القيم المنقولة ألسعارالمباشر بالفحص 

التلفزيونية أو الفيديو التي تعمل على سرعة وصول المعلومات للمستثمرين  المحاضراتنجد 

أهم المعلومات التي  االنترنتإضافة إلى ذلك توفر شبكة الكبيرة، البعيدين عن المراكز المالية 

، كما يستطيع األوراق الماليةباالتصال بالمواقع المختلفة ألسواق يحتاجها المستثمر 

اتخاذ من ى يمكنهم المستثمرون من خاللها التعرف على الوضع الحالي ألوراقهم المالية حت

.2القرار المناسب في الوقت الذي يريدونه

من أهم مصادر المعلومات عن الحكومية تعتبر المطبوعات   ةيالمطبوعات الحكوم.6.2

إلى كونها والجوانب المالية لها بصفة خاصة، إضافة  ،بصفة عامةاألحوال االقتصادية 

ناعات، عادة تكون شهرية أو سنوية، وتتضمن بيانات عن العديد من الصمصدرا للمعلومات 

حجم الدخل القومي وعناصره، ، وخرائط توضح واإلنتاجإحصائية عن األسعار واألجور

.منشآت األعمالبشأن أمور تخص والتوقعات وظروف أسواق األوراق المالية، 

وتتمثل هذه لتي تصدرها الهيئة الوصية على سوق األوراق الماليةالمعلومات ا.7.2

على مدى وتطوره  كل عام، ورؤوس أموالها قيدةت في عدد األسهم والمؤسسات المالمعلوما

المعلومات من خالل جدول تسعيرة النشرة الرسمية، كونها سلسلة من الزمن، وتظهر هذه 

كما يظهر متوسط عدد األيام التعامل شهريا، ، 3أداة ومصدر لنشرة أسعار األوراق المالية

                                                
1.Anne Guimard,  la communication financière, 1998, p 72. 

  . 55، ص 2006الطبعة األولى ، ،، دار الفاروق، القاهرةكيف تعمل البورصةمايكل بيكيت، قسم الترجمة دار الفاروق، . 2

  .79ص  ،2001،مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق يخلف ، . 3
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وإجمالي حجم التعامل السنوي داخل وخارج المقصورة، ومتوسط حجم التعامل السنوي 

  .ري واليومي خالل العام داخل وخارج المقصورةوالشه

  الهيكل التنظيمي لسوق األوراق المالية: الثانيالمبحث 

 عمدت دقتصاد الكلي، فقفي اال نظرا للدور الهام الذي تلعبه أسواق األوراق المالية

 الحكومات على تنظيم تلك األسواق، وتنشأ الحاجة لتنظيم سوق األوراق المالية لحماية صغار

المستثمرين األقل خبرة ومعرفة وقدرة من المستثمرين المحترفين والمؤسسات المالية، حيث 

  .خاطر الغش والتدليسيكون صغار المستثمرين أكثر عرضه لم

سبق سنحاول من خالل هذا المبحث التطرق إلى الهيئات التي تسهر على ومن خالل ما

ضافة إلى التطورات العالمية التي تؤثر على سوق األوراق المالية باإلتنظيم ومراقبة عمليات 

  .الهيكل سوق األوراق المالية

  

  الهيئات المنظمة لسوق األوراق المالية: المطلب األول

سوق األوراق المالية وهي تختلف من دولة ومراقبة تشرف عدة هيئات على تنظيم

  :1تتمثل هذه الهيئات فيما يلي ألخرى، وعموما

: وتتكون الهيئات اإلدارية من  الهيئات اإلدارية.1

إدارية تابعة لوزارة المالية، وتمثل الدولة في جميع األنشطة هيئة وهي الخزينةمديرية . 1.1

في عدة ميادين بتطبيق المبادئ األساسية المستمدة من السلطات الواسعة والمالية، تتدخل النقدية 

اظ على التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات كذلك لها وظيفة العليا تتمثل في الحفالممنوحة لها، 

  .بين مختلف هيئات السوق وكذلك تعيين الموظفين الساميينونشر الثقة 

 ومراقبةعلى سير السوق  باإلشرافتقوم هذه الهيئة لجنة عمليات البورصة. 2.1

م قبل وصولها إلى السوق، كما تقوعلومات، وحمايتها من التسرب إلى بعض المستثمرين الم

حماية المستثمرين ومراقبة كافة األسواق والتداول،  باإلصداربمراقبة جميع العمليات المتعلقة 

، فتكوين هذه الهيئة يختلف من دولة إلى أخرى األجلطويل  باالدخارالمالية المتعلقة والمنتجات

                                                
1 . Alain Choinel & G. Royer , le marché financier : structures et acteurs, Edition revue banque, Paris, 

8eme  édition, 2008, pp : 56,57 .
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عدد  الموكلة لها، وذلك حسب تأثير مجموعة من العوامل، منضاء اللجنة والمهام عأ حيثمن 

.الخ...األسواق المالية وحجم نشاط السوق 

الهيئاتلتمثيل  اختيارهميتم ضاء ومجموعة من األعوعادة تتكون هذه اللجنة من الرئيس 

  : 1اآلتية 

  .ممثل عن البنوك-

.قيدة في البورصةمممثل عن الشركات ال-

.ممثل عن الجمعيات المعنية المختصة في المجال االستثمار-

.الحكومةممثل عن -

.ممثل عن المحكمة العليا-

.ممثل عن المجلس األعلى-

وتتمتع هذه الهيئات بسلطة تأديبية على الممارسات غير األخالقية في سوق األوراق 

ربة االمالية، وذلك من أجل المحافظة على السوق من األزمات واالنهيار وعمليات المض

المتعلقة بالبورصة، وفقا لألحكام والقوانين  المتدخل إلى عقوبات ومخالفاتيتعرض . المفرطة

وذلك بدعوة من رئيس المجلس التأديبي خالل مهلة من تاريخ إحالة القضية على المجلس 

  .كل أعماله إلى غاية صدور قرار المجلس التأديبي الذي يكون ملزمالتأديبي وتعليق 

، ق األوراق الماليةصالحية دراسة طلبات الدخول إلى سوكما تمارس هذه اللجنة أيضا 

  .عليها والخروج منهاو

  الهيئات المهنية.2

  :فيمايليوتتمثل هذه الهيئات 

)شركة البورصة(شركات السوق .1.2

شركة البورصة هي هيئة التسيير أو الجهاز التنفيذي للسوق وتتكون من مجموعة أعضاء 

ن أسهم الشركة ملكا للوسطاء، إال أنه متمثلين في المؤسسات المالية المعتمدة والسماسرة، وتكو

من عدد أدنى الوسطاء أن تدخل في رأس المال وتكون حيازة يمكن لشركات ليست لها صفة 

األوراق المالية لشركة البورصة شرط ضروري للحصول على اإلعتماد، وتتولى هذه الهيئة 

  2:التاليةالمهام 

                                                
  .60ص ،2004،مرجع سبق ذكرهعبد الحميد حفيظ ، . 1
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تسمح هذه حيث   البورصة تسجيل ونشر المفاوضات من طرف الوسطاء في عمليات

متعاملين قصد الخروج برصيد لللعمليات ما بين االمهمة بضمان التصفية المركزية 

وتكون  الشركة أيضا مكلفة  ،لية، يتكفل به كل طرف متفاوضنقدي أو باألوراق الما

.بنشر األسعار لضمان الشفافية التامة للسوق

بواسطة اإلعالم اآللي ار األوراق الماليةتسيير نظم اإلعالم اآللي للتسعير ونشر أسع.

على دعم صندوق الضمان الذي تعمل شركة البورصة إذ  دعم صندوق الضمان

حيال الزبائن،  التزاماتهمالحتراميفرض شروط على الوسطاء في عمليات البورصة 

، ومنويتم تمويل هذا الصندوق من خالل مساهمات الوسطاء في عمليات البورصة

.من طرف هيئة السوق ةالمفروضالناتجة عن العقوبات المالية األموال

هذه المهمة ضرورية بالنظر  حيث  مراقبة نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة

للتعقد المستمر للعمليات، تسمح للشركة التي لها صالحية طلب تقديم معلومات مستمرة 

.لتزاماتهمفي عمليات البورصة قادرين على إحترام إمن أن الوسطاء 

 النهاية الحسنة للعمليات عن طريق الرقابةضمان.

تنفيذ قرارات مجلس السوق والتكفل بتطبيق القوانين واألحكام.

مجلس سوق األوراق المالية. 2.2

في أعضاء يتم تعيينهم بقرار وزاري لمدة تصل عبارة عن هيئة مكونة من مجموعة 

من الهيئة الممثلة للمؤسسات التي تقوم  قتراحاعلى  أغلب األحيان إلى أربعة سنوات بناء

1:االستثمار، وتقوم هذه الهيئة بالمهام التاليةوالمستثمرين والوسطاء ومؤسسات باإلصدار 

الرسمية للسوق الثانوية، ويمكن للجنة عمليات القائمة قيم من البطشتسجيل قيد و-

.اقراراتهالبورصة معارضة 

.الماليةتحديد قواعد سير سوق األوراق -

ل تحديد األسعار، الرقابة على الصفقات التي تتم على األوراق المالية من خال-

.مة للشراءعروض العاالواإلشراف على 

البورصة، تحت وصايتها من خالل اعتماد شركات  المتعاملين الموجودين مراقبة-

البطاقات المهنية لألفراد الذين يعملون بإسمهازوتسليم ونزع 

بة كافة الهيئات والمتعاملين الموجودين تحت وصايتها، إذ لم يحترموا مراقبة ومعاق-

.أو عدم الوفاء بإلتزاماتهم القاعد العامة للتعامل

                                                
  .61ص ،2004،مرجع سبق ذكرهالحميد حفيظ ،  دعب. 1
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.المشاركة في الصفقاتتبني األطراف -

.قواعد السير الحسن لمؤدي الخدمات االستثماريةتحديد -

.القيام بالتحقيق في ملف الترشح للحصول على وظيفة الوساطة-

مؤدي الخدمات االستثمارية في بسلطة فرض عقوبات تأديبية على ما يتمتع هذا المجلس ك

  .السوق

الهيئات النقدية والبنكية.3

:يةتوتتكون هذه الهيئات واللجان اآل  

لجنة التنظيم البنكي والمالي .1.3

 التدخل في مجال همةمتعيين هذه اللجنة يكون عادة من طرف وزير المالية، تقوم ب

فيما يتعلق بالتسيير والرقابة التنظيم المطبق على سوق األوراق المالية، والمؤسسة المالية وذلك 

  .بةإلى قواعد المحاس باالظافة

  لجنة المؤسسات المالية ومؤسسات االستثمار.2.3

ما إذا كان الشكل القانوني للمؤسسات المالية أو المؤسسات تعمل هذه اللجنة على مراقبة 

همين وتوازنها، كما أنه تركيبة المساطابق للقوانين السارية المفعول أم ال، وكذلك االستثمار م

إبالغ اللجنة ومجلس سوق في حالة أي تحيز في الهيكل المالي ألي شركة استثمار ينبغي 

وله سلطة منح اإلمضاءات  ،المركزيويترأس هذه اللجنة محافظ البنك األوراق المالية معا، 

من مجلس سوق األوراق المالية اقتراحلى ع المؤسسات بناء.  

  اللجنة البنكية.3.3

الخدمات وأعضاء السوق، المركزي وتقوم بمراقبة مجموع مؤدي يترأسها محافظ البنك

  : أدناهوكذلك العناصر 

.طر الوضع واإلحاللمخا-

.القانونية والتجارية طرالمخا-

.السيولة طرمخا-
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  .لمية التي تؤثر على هيكل السوقالتطورات العا: المطلب الثاني

جزها        عرف هيكل سوق األوراق المالية تطورات سريعة خالل العقود األخيرة نو

  :1فيما يلي

المالية االبتكارات.1

األصول المالية المال واالستثمار بابتكارات عديدة في المجال قام المتخصصون في عالم 

ابتكار أصول مالية تتناسب مع البيئة االقتصادية : حيث قسمت إلى نوعين من االبتكارات هما

مع االبتكارات  لوالثانية ابتكار سياسات ديناميكية للتعاموالمالية الجديدة ومن أمثلتها المشتقات، 

  . الجديدة من األصول المالية

 المالئمالمالية التي تعني التطوير والتطبيق  بالهندسةوترتبط االبتكارات الجديدة بما يسمى 

كما أن مفهوم . للتكنولوجيا المالية لحل المشاكل التمويلية واالستفادة من الفرص المالية

 ،ة كالمشتقات وصناديق االستثمارالمالية واسع يدخل ضمنه االبتكارات المالية الجديداالتكنولوجي

  :ألسباب عدة لعل أهمها ما يلي ظهور االبتكارات الماليةوترجع 

.وأسعار األسهم وأسعار الصرف، وتزايد معدالت التضخمتزايد التقلبات في أسعار الفائدة -

.في التكنولوجيا االتصاالتالتقدم -

.التدريببسبب تقدم أساليب تزايد خبرات وقدرات األطراف المشاركة في السوق -

.طة الماليةالمنافسة القوية بين مؤسسات الوسا-

.ف حول اللوائح وقوانين الضرائبفالتتزايد الحوافز لال-

ةــالعولم.2

أي أتي كيرني فورين إفيروز ومجموعة بدأت كل من مجلة الشؤون الخارجية 

تكامل للقياس درجة ا،2001مؤشر العولمة منذ عام  بإصدارةاإلدارستثمارية في علوم اال

وقال معدو هذا المؤشر أنه على الرغم من تدهور األسواق العالمي، واالندماج في االقتصاد 

  .2لم تؤثر على تيار العولمة وما تالها من حوادث مختلفة ،2000المالية العالمية عام 

المالية هو تحقيق التكامل فيما بينها على المستوى العالمي لكي ويقصد بعولمة األسواق 

عدة تتجه بنا إلى تحقيق تكامل أسواق المال تصبح سوقا عالمية واحدة، حيث أنه هناك عوامل 

    :أو على األقل تحقيق اندماج األسواق المالية المحلية في السوق العالمية ومن أهمها

                                                
  .53ص ،2007، مرجع سبق ذكرهعاطف وليم أندوراوس، . 1
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عامالت مالمفروضة على ال القيود العالمي إلزالة جاهتنامي االت ة القيودــإزال. 1.2

صد بها القيود التي تتخذها الحكومات لتحرير األسواق المالية، وال يقوالمؤسسات المالية وذلك 

وغيرها، بل يقصد بها القيود التي لحماية المستثمرين والسير الحسن للسوق كمتطلبات اإلفصاح 

      . تقف عائق أمام التعامل والتدفق الحر لألموال

ضة على السوق، واألول يتعلق بإزالة القيود المفر ،ويتعلق جانب التحرير على محورين

ص المحور األول من تحرير ت، يخيتعلق بإزالة القيود المفروضة على المؤسسات الماليةوالثاني 

  :1السوق بكل من

.المستثمرينإزالة القيود على الصرف األجنبي، وتخفيض الضرائب على -

األجانب، شراء إصدار سندات عن طريق المقترضين  تخفيض حدة القيود على كل من-

ترويج السندات التي لمحلية، ومشاركة البنوك التجارية في مجال األجانب لألوراق المالية ا

.يتم بيعها في األسواق المحلية

فيما يختص المحور الثاني على إزالة القيود المفروضة على أنشطة المؤسسات المالية 

لها بدخولها، وقد يبلور الوطنية األجنبية، كتخفيض القيود على مجاالت االستثمارات التي يسمح 

 GATSأسواق المال على المستوى العالمي في إطار االتفاقية العامة لتجارة الخدمات رير تح

لتحرير التجارة العالمية، وقد تضمنت هذه االتفاقية اتفاقا  يوالتي تمخضت عنها جولة أورجوا

لتحرير الخدمات المالية، ويقصد بالخدمات المالية محل االتفاق تلك الخدمات التقليدية للبنوك 

المالية الحديثة،  وقبول الودائع وغيرها، وأعمال أسواق المال والتعامالت في األدوات اإلقراضك

قيود إلى األسواق هو ضمان وصول الخدمة بشكل سريع ودون أي  االتفاقيةوالهدف من هذه 

  .الخارجية

  التقدم التكنولوجي. 2.2

إلى زيادة درجة ، إضافة نسبيا ةاألسواق المالييؤدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة كفاءة 

قوية بين اتصالتكامل تلك األسواق، فالتقدم في وسائل االتصال يعمل على إيجاد حلقة 

يساعد على تنفيذ أوامر البيع ، وهو الشيء الذي المتعاملين والتجارة في جميع أنحاء العالم

اآللي بجانب التقدم في اإلعالمكما يؤدي التقدم التكنولوجي في  ،والشراء في ثوان معدودة

المعلومات بشأن األوراق المالية، األمر الذي يساعد المتعاملين  سرعة تدفق ىوسائل االتصال إل

ما يحدث من تطورات في األسواق العالمية، ويمكنهم في  المال على مراقبة ومتابعة أسواقفي 

  .أوراقهم الماليةنفس الوقت من تقدير تأثير تلك العوامل على محافظ 
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  تنامي أهمية استثمارات المؤسسات المالية.3.2

عرف العالم في اآلونة األخيرة زيادة كبيرة في حجم استثمارات وتعامالت المؤسسات 

، خاصة استثمارات صناديق االستثمار وصناديق المعاشات، مقارنة بحجم استثمارات المالية

لألوراق المالية، كما تعمل المؤسسات المالية األفراد في األسواق العالمية  نالمستثمريوتعامالت 

لديها أكبر ما يمكن من تحويل األموال إلى استثمارات مالية بالخارج لكي تحسن  على أن تكون

من فرص الربحية المتوفرة بالخارج، فعلى خالف من درجة تنويع محافظها المالية، وتستفيد 

 ىإلنلرغبة في االستثمار بالخارج، فإنهم يلجأولديهم ا عندما يكون المستثمرين األفراد فإن ،ذلك

المالية كصناديق االستثمار، وبالرغم من تزايد نصيب المؤسسات المالية من  المؤسسات

ونظرا  ،العالمية، إال أن نصيبها من حجم التعامالت كان أكبر قاألسواالمالية في االستثمارات 

ارس ضغوطا كبيرة أسهمت في خفض تكاليف فإنه مالمالية  للحجم الكبير لتعامالت المؤسسات

، قد أدى ذلك إلى تغيرات كبيرة أسهمت في تعدد نظم التعامل التعامل في أسواق األوراق المالية

 أسواقفي أسهم الوجود القوي للمؤسسات المالية من تكلفة التعامل، إضافة لذلك ومن ثم خفض 

  .هم في تشجيع عملية تدويل األسواقاألوراق المالية في حفز االبتكارات المالية كما سا

  الترابط بين البورصات. 4.2

عدة، وذلك من أجل توسيع  بأساليبتعمل أسواق األوراق المالية على ربط بعضها البعض 

وتنتهج أساليب مختلفة نذكر بغرض تخفيض المخاطر،  نطاق التداول وتنويع األوراق المالية

  .1منها على سبيل المثال

في مختلف  اآللياإلعالممن  وذلك بوجود شبكة متطورة للبورصاتاآلليالربط -

 إذالدول المتقدمة  أسواقعن طريق شبكتي االنترنيت والهاتف، وهذا ما يالحظ على األسواق

مع الشبكة العالمية مثال نجد قامت بربط خطوط مباشرة بين شبكة نقل المعلومات لكل سوق 

شبكة معلومات، كما توجد شبكة تربط بين بورصة لندن 35اليات المتحدة األمريكيةوالفي 

  .المعلومات البريطانية وباريس وفرونكفورت من خالل شبكة

مثلي البورصات العالمية بالتواجد موذلك من خالل السماح ل  الربط بالوسطاء الماليين-

والسندات  األسهمدورا هاما في ربط أسواق ، وهم يلعبون والتسجيل فيها األسواقفي مختلف 

  .والعمالت بين أكثر من دولة

ويكون ذلك من خالل تكوين محفظة االستثمار    الربط بين الشركات المالية العالمية-

  .ل مخاطر مشتركةعائد بأفض أعلىذات أوراق مالية متعددة الجنسيات وهذا التنوع لضمان 
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مختلف  ت المالية بينوذلك من خالل محاولة توحيد السياسا الربط بالسياسات المالية-

واالقتراض واالستثمار وقوانين شركات المساهمة  اإلقراضمن حيث سياسة  األسواق

  .وشروط التسجيل االوراق المالية فيها

تقوم بعض البورصات باستخدام هياكل تنظيمية متوافقة مع هياكل  الربط التنظيمي-

موحدة مما يسهل  واآللياتواتاألدالتي تريد الربط معها بجعل جميع األخرىالبورصات 

  .األسواقاالتصاالت التسويقية بين تلك 

بطرق متعددة وآليات مختلفة،  للبورصاتربط  األوروبيحقق االتحاد  الربط المتكامل-

بالحاسوب والبريد السريع وتوحيد نظم التسجيل  البورصات األوروبية حيث ترتبط

الصناعية في االتصاالت واستقبال  ماراألقذلك تستخدم  إلىإضافة. الخ..واإلفصاح

  .ك شبكة من المعلومات المعقدةالمعلومات كما تمتل

  الحد منهاالممارسات غير القانونية وآلية : لثالمبحث الثا

الذي يحكم تصرفات المتعاملين في سوق  ساسألالتعامل ا وإجراءاتتمثل قواعد 

مها هما مطلبان أساسيان إلبرام صفقات االوراق المالية، ومن ثم فإن دقة صياغتها وسهولة فه

المنظمة لسير  واإلجراءاتالرقابة على المعامالت، والى جانب القواعد  أحكام، كما تتيح  ناجحة

مما تتيح فرصة اكبر  األخالقيةالحد من ممارسات غير إلىالعمل، هناك تشريعات تهدف 

  .لضمان عدالة وكفاءة السوق

أبرز الممارسات غير األخالقية في أسواق ال دراسة من خالل هذا المبحث سنحاول أو

  .األوراق المالية، ثانيا نتناول القوانين واآلليات التي تعمل على الحد من تلك الممارسات

  الممارسات غير القانونية في سوق األوراق المالية :األولالمطلب 

في األوراق لتعامل ية انتابت اقانونعدة ممارسات غير ) 1929(عرفت فترة الكساد العظيم 

الشراء لغرض االحتكار، واستغالل والبيع الصوري : المالية ومن أبرز صور االنحرافات هي

  .السماسرة لثقة العمالء، واتفاقيات التالعب

  

  

  

البيع الصوري.1
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على سهم ما، في الوقت الذي قد ال يوجد فيه تعامل ي نشط صوريقصد به خلق تعامل 

مالية صوريا ن يقوم شخص ما ببيع أوراق أأمثلة ذلك كومن ،السهمعلى ذلك  فعلي يذكر

بيع ذات الورقة في نفس  أوومن صوره كذلك قيام ذات الشخص بشراء  أسرتهحد أأوالبنه 

اليوم لشخص يتفق معه 
1

نفس  إلىبيع الورقة  بإعادة، وتتم العملية بان يقوم المشتري 

 قلأأوكبر أك في نفس اليوم وبسعر الذي سبق وان اشترى تلك الورقة منه، وذلالشخص

المتعاملين  إيهامأوإظهارالهدف من هذه العمليات هو  أنحسب االتفاق، ومن المالحظ 

، وان هناك تعامالت نشطة تجري عليها وهو بذلك ال يخرج بحدوث تغيرات للورقة المعنية

المحتال  أولمخادع فالمستثمر ا. األرباحنوعا من الخداع واالحتيال بغرض تحقيق عن كونه 

في حالة سوق غير (المؤسسة بسعر اقل من السعر الجاري  أسهميحصل على  أنعندما يريد 

بالسعر الجاري، ثم يقوم أسهم المؤسسة البيع الصوري أي يقوم شراء  إلىيلجا  فانه) ناشط

شرة انه يبيعه مبا أو، إليهاإلشارةعلى النحو الذي سبق ببيعه صوريا للشخص المتفق معه 

  .المتفق معهم األشخاصأسماءألكثر من بيت من بيوت السمسرة تحت 

هو نشر المعلومات بشأن الصفقات التي تبرم، هذه الطريقة  األوراقأسواقمهمة  أنوبما 

انخفاض القيمة السوقية للسهم، بشكل يوحي للمتعاملين إلىتؤدي  أن، من شأنها األسهملبيع 

التخلص مما  إلى، مما يدفع ببعض المستثمرين لألسهمبتدهور حالة المنشأة المصدرة

وهو الوقت الذي  ،األسعاريترتب عليه زيادة الهبوط في األمر الذي األسهميمتلكونه من هذه 

  .)األسهم(دخل فيه المستثمر المحتال والمخادع شاريا لهذه االوراق الماليةي

في القيمة السوقية التي  ينتهز فرصة ارتفاع أنستثمر وعلى عكس ما سبق يمكن للم

هؤالءقوم  أنمرتفعة، على  بأسعارالمتفق معهم، لألشخاصيمتلكها، فيقوم ببيعها صوريا 

يوحي بتزايد التعامل على  أنمن شانه  األمراليوم، هذا بيعها لهم في نفس  بإعادةاألشخاص

ة المصدرة ، وهو ما قد يعتبره بعض المستثمرين مؤشرا لتحسن ظروف المؤسساألسهمتلك 

زيادة قيمتها  إلىالذي يؤدي  األمر، أسهمهازيادة الطلب على  إلى، ومما يؤدي األسهملتلك 

. األسهمنتيجة بيعه ما يملك من  األرباحالمخادع على ، في المقابل يحصل المستثمر السوقية
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الشراء بغرض االحتكار2.

معظم  أولى شراء كل قيام شخص ما بالعمل ع ،يقصد بالشراء بغرض االحتكار

تحقيق نوع من االحتكار يمكنه فيما بعد  ضالكميات المعروضة من ورقة مالية ما، وذلك بغر

تداول تلك  بذلك احتكار محققا،بيع الورقة للراغبين في شرائها بالسعر الذي يرغبه بإعادة

  .1االوراق فترتفع قيمتها في السوق محققا بذلك ربحا مضمونا

ففي طريقة بيع على المكشوف يلتزم  ،رين بهذا النوع هم المضاربينكبر المتضرأومن 

، وفي ظل ارتفاع قيمتها األسهمالمتفق عليها في أي وقت يقرره مقرض األسهمالمضارب برد 

دخول السوق  إلىر المضارب ضطلبيعها في السوق، وهنا ي أسهمهالسوقية قد يطالب المقرض 

  .قبول أي سعر يعرضه المحتكرإال، وليس أمامهاألسهملشراء تلك 

الءـة العمــاستغالل ثق3.

صفقات  بإبرامالعمالء، وذلك من قبل السماسرة هي استغالل ثقة  األخالقيةمن الممارسات غير 

يكون في ذلك  أندون  أومعلومات مضللة  أساسصفقات على  إبرامتشجيعه على  أونيابة عنه، 

  .2مصلحة للعميل

  اتفاقيات التالعب4.

تفاقيات التالعب تمس أسعار األوراق المالية، وتتم بواسطة شخصين أو أكثر،وذلك ا

، حيث يشمل االتفاق األوراق المالية بغرض تحقيق األرباح أسعارفي  علةمفتبإحداث تغيرات 

ات التي لها أوراق مالية متداولةالسماسرة وعاملين في بعض المؤسس
3

، وفي هذا الصدد 

  .متاجرة واتفاقيات االختيارال اتفاقيات: التالعب هما تاتفاقيايوجد نوعين من 

  اتفاقيات المتاجرة1.4.   

أكبر ما يمكن من امتالكمجلس االدارة  ويقصد بها االتفاقيات التي يسعى من خاللها    

أو أسهم مصدرة من طرف مؤسسة ما، وذلك بترويج إشاعات مخالفة لحالة المؤسسة المعنية، 

، من تلك األسهمل السماسرة األعضاء لثقة عمالئهم بتوجيههم على التخلص من خالل استغال

وصوال لالنخفاضهذا العرض الكبير لألوراق المالية يتوقع أن تتجه القيمة السوقية للسهم 

وامتالك ها يستغل التنظيم الفرصة ويقوم بشراء األوراق بسرية، بعد شراء لقيم دنيا، وعند

عن تحسن أداء المؤسسة يعمل أعضاء التنظيم بنشر معلومات معظم األسهم المتداولة، 
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المؤسسة، ونتيجة زيادة المعنية، كما يقوم السماسرة بحث عمالئهم على شراء أسهم تلك 

نظيم على البيع لت، فيسارع أعضاء ااالرتفاعأسهمها تبدأ القيمة السوقية في الطلب على 

م إلى التخلص مما تويات أعلى يعمل التنظيالصوري ، وعند وصول القيمة السوقية للسهم لمس

  .تلك األسهميملكه من 

  اتفاقيات االختيار. 2.4

المصدرة لألسهم محل االتفاقية، االختيار بين مجلس إدارة المؤسسة  اتفاقياتعادة تتم 

بمقتضاها المؤسسة، يحصل ومجلس اإلدارةعملون على إبرام صفقة اختيار بين حيث ي

من أسهم المؤسسة مستقبال، وبالسعر الجاري وقت ار شراء كمية كبيرة التنظيم على حق خي

  .إبرام الصفقة

 استغاللومن خالل نشر المعلومات المضللة عن مستقبل المزدهر للمؤسسة، مع 

، وفي نفس الوقت االرتفاعاألعضاء لثقة عمالئهم تبدأ القيمة السوقية للسهم في السماسرة 

 ارتفاعرية بأسعار مرتفعة، األمر الذي يعمل على صوالبيوع ال ةليسارع التنظيم القيام بسلس

يسارع التنظيم على تنفيذ حق االختيار، ذلك سعر السهم حتى يصل أقصى ما يمكن، هنا 

  .بشراء األسهم بالقيمة المتفق عليها وبيعها بالسعر الجاري محققا بذلك أرباحا طائلة

  نظيم سوق األوراق الماليةالمتعلق بت االطار القانوني: المطلب الثاني

سوق األوراق المالية، يعتبر الجانب التشريعي من المقومات األساسية والفعالية لتنظيم      

  :التشريعات المرتبطة بسوق األوراق المالية نذكر مايلي و ومن بين القوانين

  .قانون الشركات-

.قانون األوراق المالية-

انون الشركاتــق.1

هم القوانين المرتبطة بسوق األوراق المالية، حيث يتم بموجبها ركات من أيعتبر قانون الش

س شركات المساهمة وطريقة تسجيلها، كما يحدد لتأسي اتخاذهاتحديد جميع اإلجراءات الواجب 

إلى شروط  افةباإلضالتي يسمح لشركات المساهمة إصدارها، هذا القانون األدوات المالية 

الشركات بمختلف التخصص، وملكية األسهم ورأس مال اتوإجراءومتطلبات اإلصدار، 

المساهمين أنواعها، كما يتضمن أحكاما تساعد على توفير الحماية، وضمان لحقوق 
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ح ااإلفصوالمستثمرين، وسالمة النظام المالي، ومن أهم هذه األحكام نجد تلك المتعلقة بمتطلبات 

  .1ومستلزمات الرقابة وجهاتها

  :ات يتم تصنيف الشركات إلىوحسب قانون الشرك 

شركات األشخاص.1.1

بين الشركاء، فشخصية وهي الشركات التي تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة   

، ويوجد ثالثة أنواع من هذه 2وانقضائها قيامها واستمرارها في يالشريك لها دور رئيس

  :الشركات

موذج األمثل لشركات األشخاص، فهي تقوم تعد شركة التضامن الن  امنالتضشركة .1.1.1

على اعتبار شخصي، تتكون هذه الشركة من عدد قليل من الشركاء يعرف كل منهم اآلخر 

األسرة واحدة لضمان التعارف بينهم، وللشركاء  أفرادبين ويثق به، بل غالبا ما تكون 

الشركة، وتتميز ن بالتضامن صفة التاجر، وهم مسؤولون من غير تحديد، وبالتضامن على ديو

  :3أدناهبالخصائص 

.الشريك تحريم التصرف في حصة-

.المحدودة للشركاءالمسؤولية التضامنية وغير -

.يترتب على المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك اكتساب صفة التاجر-

يظل الشريك المتنازل مسؤوال عن ديون الشركة السابقة فقط عند خروجه، طالما قام -

سنوات تحسب من تاريخ  5ر هذا التنازل، وتتقادم دعاوى الرجوع إليه بمضي بشه

.الشهر إجراءات

واحد أو أكثر   شريكبين  تعقد يوهي الشركة الت :شركة التوصية البسيطة. 2.1.1

عن جينرفيها وخا حاب أموالصأو أكثر يكونون أ واحدمسؤولين ومتضامنين، وبين شريك 

  .دارة ويسمون موصيناإل

    :ومن مميزات شركة التوصية البسيطة ما يلي    

متضامنون ويتحدد مركزهم  ، النوع األول يمثله شركاءشركاءالتتكون من نوعين من -

منين في شركة التضامن حيث المسؤولية الشخصية القانوني بذات مركز الشركاء المتضا

ع الثاني، يمثله شركاء نووالتضامنية عن كافة التزامات الشركة في كل ذمتهم المالية، ال
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 رأسبقدر ما قدموه من نصيب في  إالالء ال يسألون عن التزامات الشركة موصون وهؤ

تميز مركزهم القانوني عن مركز شركاء  أخرىلضوابط قانونية  باإلضافةالمال فحسب، 

.األولالنوع 

أو   ا عدم جواز انتقال حصة الشريك، أي انه ال يجوز للشريك سواء أكان متضامن-

.بموافقة جميع الشركاء إاليتنازل عن حصته  أنموصيا 

  وهي شركة لها طبيعة خاصة فهي تقوم في الخفاء وال يكون لها:شركة المحاصة.3.1.1

فقط وال يكتسب الشخصية المعنوية مثل باقي الشركات، والظاهر  أفرادهابين  إالوجود ملموس 

 أوضاعهالغير ثم يسوي هذا الشخص  أمامخص مسؤول عنها بصفة شخصيةشمنها فقط وجود 

:ةاالتيوتتميز بالخصائص  .1الداخلية مع باقي الشركاء وفقا لما هو متفق عليه

تعتبر شركة تجارية-

انعدام الشخصية المعنوية للشركة-

كانت حصته مالية فهي ضمن  إذاأماكانت عينة،  إذااحتفاظ كل شريك بملكيته لحصته -

.رأس مال الشركة

شركات األموال.2.1

وهي شركات التي ترتكز في المقام األول على االعتبار المالي وال اعتماد فيها بشخص 

فالعبرة فيها بما يقدمه كل شريك من حصته في رأس مالها، بغض النظر عن شخصية الشركاء، 

  .المساهمة الشريك وما تنطوي عليه من صفات، ومن أبرز هذه الشركات نجد الشركة

لشركات األموال نظرا لضخامة  األمثلالنموذج  تعد شركة المساهمة ساهمةشركة الم

صغيرة متساوية القيمة، سهلة التداول، وتحديد مسؤولية  أسهمإلىرأس مالها الذي ينقسم 

فاته أو الشريك فها بقدر ما يملكه من أسهم، ولعدم تأثرها بخروج الشريك منها، أو بو

  2يهالحجر عل أوإعسارهأوإفالسه

  :ليةمواوتتميز شركة المساهمة بالخصائص ال

.متساوية القيمة وقابلة للتداول أسهمإلىأن رأس مال شركة المساهمة ينقسم -

بقدر قيمة ما يملكه من أسهم،  إالأن كل شريك ال يكون مسؤوال عن ديون الشركة -

.دخوله في الشركة كما انه ال يكتسب صفة التاجر لمجرد

باسم أحدهم، وذلك ألن شخصية ساهمة ال تعنون باسم الشركاء، والأن شركة الم-

  .في تكوينها اعتبارأدنىالشريك ليس لها 
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المالية األوراققانون . 2

لسوق األوراق المالية، حيث  يعتبر قانون األوراق المالية من أبرز واهم القوانين المنظمة

ينظم العالقات  وتنظيمه، كما وإدارتهافه له، وأهدينظم مراحل تأسيس السوق، والشكل القانوني 

ذات العالقة بسوق األوراق المالية ويحدد أعضاء السوق  األطرافالناشئة بين جميع 

  1.عليهم وااللتزامات المترتبة

  :ويتضمن قانون األوراق المالية العناصر اآلتية

  نوعية وطبيعة األوراق المالية.1.2

وشطب األوراق المالية في السوق، وذلك بما  اجإدروهي تعليمات تقوم على تنظيم عملية 

  .حقوق المتعاملين بهذه االوراق ةوحماي يحقق سالمة التداول باألوراق المالية

عن المعومات اإلفصاحعملية تنظيم .2.2

المعلومة المقدمة  تتدخل الحكومة لدى الجهات المصدرة للتأكد من سالمة وكفاية

ألوراق اواالحتيال، وعادة تنسب هذه العملية للجنة أو هيئة للمستثمرين لتجنب عمليات الغش 

من  إصداراتهاالمالية والبورصة، حيث تلزم الشركات وغيرها بتقديم كافة المعلومات عن 

على المستثمرين، ويسهم من ثم في  من عمليات التدليسيخفض األوراق المالية، األمر الذي 

  .2زيادة كفاءة السوق

، حيث بوجبة 1933صدر قانون االوراق المالية سنة  األمريكيةدة وفي الواليات المتح

، كما تم )The securities & exchange commission(لجنة األوراق المالية والبورصة  إنشاء

عن معلومات تتعلق بحجم مبيعاتها وحجم أصولها ومكاسبها، وقد تم  باإلفصاحالشركات  إلزام

 أومن طرف المساهمين والمؤسسين ألي وسيط ركة الش أوضاععن منع تسرب المعلومات 

 فة المتعاملين فيلكايتاح  أنفالمعلومات هي حق يجب  مؤسسة مالية متعاملة في البورصة،

  .السوق، وليس لطرف معين يمكن أن يستفيد منها لتحقيق أرباح غير عادية

  تنظيم عمليات التعامل.3.2

باإلضافةتشريعي،  إطارية تقتضي وجود ي سوق األوراق المالعملية تنظيم التعامل ف

  :يةتالوظائف اآل أداءهيئة تعمل على تطبيق قوانين ولوائح السوق وتشرف عليه من خالل  إلى
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نشرة االكتتاب توضح  بإصدارالشركات الجديدة  بإلزامذلك  الرقابة على السوق األولية-

ما تقوم الهيئة المشرفة بالرقابة لالكتتاب العام، ك أسهمهاطرح  دعن وبرامجها أغراضهافيها 

1.وذلك لحماية المستثمرين لألسعاريدها بالجدول المؤقت قركة الجديدة بشال أسهمعلى تداول 

توفير المعلومات للمستثمرين في سوق األوراق المالية ينبغي  إناإلفصاحوضع متطلبات -

التي  جميع الحقائق إظهاروسياسة الوضوح الكامل  إتباعالتام لها، أي  اإلفصاحيصحب  أن

.2المهتمة بالمعلومة األطرافتعتمد عليها 

تقييد وتقوم الهيئة بوضع متطلبات اإلفصاح عن تداول األشخاص ألسهم شركاتهم من خالل    

 أعمالنتائج مرضية من  إعالنقبل مرور فترة زمنية معينة ولحين للمؤسسين  األسهمتداول 

.الشركة لفترة معينة

وذلك من خالل نشر المعلومات عن الشركات المقيدة ة على السوق الثانويةالرقاب-

 أعمالهاونشر المعلومات المالية عن نتائج  بإعدادتلزم الهيئة الشركات رسمي، بحيث لبالجدول ا

تكون القوائم المالية معدة وفقا للمعايير المحاسبية، وان  أنومركزها المالي باستمرار، ويجب 

.3مهني بخصوصها تقرير بإعدادملية تدقيق تنتهي تكون خضعت لع

ذلك بنشر  األمواللكل شركات  إلزاميةالمالي مسالة  حاإلفصاأنيمكن استنتاج  األخيروفي 

تعميق ثقة المتعاملين بعمليات  إلىمحددة ، مما يؤدي  أوقاتعنها في  واإلفصاحالبيانات 

  :4الشفافية عن طريق فصاحاإلمنهم، ويحقق  أوسعالسوق، والى استقطاب مشاركة 

.بتوفير البيانات بالدقة والشفافية المطلوبة المؤسساتمتابعة التزام -

.تطوير قاعدة بيانات الخبرة الحسابية بهيئة سوق األوراق المالية-

.تطبيق قواعد ومعايير المحاسبة والمراجعة-

.ةيالشفافواإلفصاحعن متطلبات  إرشاديةأدلةتطوير -

.الماليةاألوراق الشركات وشركات السمسرة في  أداءيم تقي-

المتعلقة بالوسطاء األحكام. 4.2

التي تتخذها الحكومة لحماية أموال المستثمرين  اإلجراءاتيحدد قانون األوراق المالية 

  :5ما يلي اإلجراءاتلدى مؤسسات الوساطة المالية، ومن أهم تلك 
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أي مؤسسة للوساطة المالية، وذلك  إنشاءد الحصول على ترخيص مسبق عن إلزامية-

التحقق من  ،الوساطة بأعمالالراغبة في القيام الفرد أو المؤسسة  وقففحص مبعد 

.تلك الوظيفة أداءقدرتها على 

، مع خضوع هذه معدة وفق المعايير المحاسبية سجالت منتظمة إمساكضرورة -

.بها البيانات الواردةالسجالت للمراجعة الدورية للتحقق من المعلومات و

بحيازتها لضمان سالمة أموال  المالية المسموح للوسطاء األصولفرض قيود على -

.المستثمرين

لدى وسطائهم الماليين كما هو متبع في  مين على حقوق المستثمرينأصناديق للت إنشاء-

ض ويعمين على الودائع في البنوك التجارية، والهدف من تلك الصناديق هو تأالت

الوسيط المالي فشال ماليا تعذر معه سداد  هجاو إذاالمستثمرين عن الخسائر المالية 

.التزاماته المالية

تعليمات تداول األوراق المالية. 5.2

تنظيم وتنفيذ عمليات تداول األوراق المالية المدرجة في  إلىوتهدف هذه التعليمات 

  .تهاالسوق عن طريق تحديث عملية التداول ومكنن

تعليمات تسجيل ونقل ملكية األوراق المالية وتسوية أثمانها. 6.2

تسجيل  ونقل ملكية األوراق المالية وتسوية أثمانها،  إجراءاتتتضمن هذه التعليمات 

التسوية والتقاضي بين الوسطاء، وعمليات التسوية والتقاضي بين  إجراءاتإلىباإلضافة

التقاضي بين العمالء والسوق، وتهدف هذه التعليمات التسوية و وإجراءات، الوسطاء وعمالئهم

  :1إلى

.الصفقة إتمامحساب المشتري فور  إلىمن حساب البائع  األسهمنقل ملكية -

نك التسوية بعملية التسوية المالية بين السوق والوسطاء المعتمدين عن طريق ب إتمام-

.الصفقة إتمامفي اليوم التالي لتاريخ 

باتالمخالفات والعقو.7.2

 أسعاريتم من خاللها تحديد طبيعة المخالفات التي تؤثر على  أحكاموهي عبارة عن  

ترويج  أوبيانات مضللة  أومعلومات  إعطاءالداخلية أو  األوراق المالية، كاستغالل المعلومات

  .ائعات التي تؤثر على سمعة الجهة المصدرةشال
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  الثانيمة الفصلــخات

أهم التحديات التي تواجه سوق األوراق من للسوق منظمةتطوير التشريعات ال يعتبر

غرض زيادة االستقاللية والشفافية، وحتى تمكن المستثمر من اتخاذ القرار السليم في بالمالية

 أسعاربيع ورقة مالية ما، يجب أن يتوافر لديه المعلومات التي تؤثر على  أوشراء شان 

من شأنها أن تكشف فمعرفة تلك العوامل . اق الماليةاألوراق المالية المتداولة في سوق األور

للحصول عليها والتي يمكن تقسيم عن طبيعة المعلومات المطلوبة، ومعرفة المصادر المالئمة 

  .مصادر داخلية ومصادر خارجية إلىهذه المصادر 

 ألخرىدة هيئات تختلف من دولة وتشرف على تنظيم ومراقبة سوق األوراق المالية ع

الهيئات المهنية والهيئات النقدية والبنكية، كما يعرف هيكل سوق  اإلدارية،نجد الهيئات وعموما 

  .لالبتكارات المالية نتيجة األخيرةاألوراق المالية تطورات سريعة خالل العقود 

الذي  يحكم تصرفات  ساساأل،في سوق األوراق الماليةالتعامل  وإجراءاتوتمثل قواعد 

صفقات  إلبرامأساسيانسهولة فهمها هما مطلبان ون دقة صياغتهاإفثم من المتعاملين ، و

المنظمة لسير  واإلجراءاتالرقابة على المعامالت، والى جانب القواعد  أحكامكما تتيح  ،ناجحة

مما تتيح  األخالقية الحد من الممارسات غير إلىتهدف وتنظيمات العمل، هناك تشريعات 

  .فرصة أكبر لضمان كفاءة السوق
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  دور الرقابة والمعلومات في سوق األوراق المالية:الفصل الثالث 

يعتمد االستثمار في األوراق المالية وتداولها بالدرجة األساس على اإلفصاح عن البيانات        

المالية فـي سـوق األوراق    بأوراقهاعن جميع أنشطة الشركات التي يتم التعامل  والمعلومات

اس في تحديد أسعار األوراق المالية، وأن دقة البيانات والمعلومـات  العنصر األسالمالية ويعد

، وأي خلل في هذه البيانات والمعلومات يـؤدي  نالمستثمريالمنشورة تؤثر كثيرا على قرارات 

عكس بصورة مباشرة على سعر السهم في السوق المالي ينلى انخفاض كفاءة السوق المالي وسإ

ن سعر في سوق األوراق المالية وبين القيمة الحقيقية لهذا السهم، ونتيجة لذلك يتحقق االبتعاد بي

ومن الضروري على المستثمر أن يبحث ويتابع المعلومات والبيانات التي تؤثر علـى أسـعار   

األوراق المالية، سواء على مستوى االقتصاد الكلي أو عن المؤسسة المصدرة لهـذه األوراق،  

خارجية عن المؤسسة، كما علـى  أو لها سواء كانت داخلية  كما عليه معرفة المصادر المختلفة

المستثمر اختيار األوراق المالية عن طريق التعرف على المؤسسات القوية في صـناعة مـا،   

على المحلل المالي الوقوف علـى  الصناعة، كماومدى تأثرها بالمتغيرات االقتصادية وظروف

المالية من أجل التنبؤ بالقوائم التقديرية، إضافة  الوضع المالي التاريخي للمؤسسة وتحليل قوتها

إلى معرفة ومتابعة أحداث وظروف السوق وأسعار األوراق المالية والتنبؤ بحركتها المسـتقبلية  

  .التي تمكنه من تحديد الوقت المناسب لالستثمار

  :ومن خالل  هذا الفصل سوف نتناول النقاط الموالية

  .اليةكفاءة وسيولة سوق األوراق الم-

  .التحليل األساسي والفني للمعلومات-

  .فعالية الرقابة والمعلومات في سوق األوراق المالية -
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  كفاءة وسيولة سوق األوراق المالية: المبحث األول

تقاس الكفاءة العالية لسوق األوراق المالية بمدى قدرتها على توظيف األموال في المشاريع      

قتصاد القومي، ومن شروط الكفاءة على السوق توفير البيانات والمعلومات األكثر إنتاجية في اال

إلى كافة المتعاملين في الوقت نفسه وبالكمية والنوعيـة   وإيصالهاالالزمة عن األوراق المالية، 

  .المطلوبة وبكلفة منخفضة

ق ويتناول هذا المبحث كفاءة وسيولة سوق األوراق المالية، حيث يعرض مفهـوم كفـاءة سـو   

  .األوراق المالية واستعراض متطلباتها، ثم يتناول سيولة سوق األوراق المالية وعالقتها بالكفاءة

  .ومتطلباتها وراق الماليةاألكفاءة سوقمفهوم: المطلب األول

  :سوف يتم التطرق من خالل هذا المطلب الى مايلي 

  مفهوم كفاءة سوق االوراق المالية -   

  االوراق المالية  متطلبات كفاءة سوق -   

  وراق الماليةاألسوقمفهوم كفاءة .1

تتصف السوق بالكفاءة الكاملة إذا كان يعكس فيه سعر الورقة المالية التي تصدرها إحدى      

كافة البيانات والمعلومات المتاحة والمتوفرة عنها، سواء فـي القـوائم الماليـة أو    المؤسسات

للورقـة   حقيقـي يث يظهر في السوق ما يسمى بالسعر الالسجالت التاريخية، لحركة األسهم، ح

  .1لورود معلومات جديدة ةالمالية، كما يتم تعديل األسعار بصورة سريعة نتيج

وفي ظل التغيرات المستمرة في أسعار األوراق المالية في السوق الكفؤة استجابة لظهور   

عن األسعار السـوقية، ويسـمى   المستثمرينتختلف األسعار التي يتوقعها معلومات جديدة، وقد

للعوائـد المتوقعـة   المسـتثمرين ذلك بخطأ التنبؤ في التقدير، ويعكس االختالفات بين تقديرات 

  .خسائر في ضوء ذلكثم تحقيق أرباح أووالعوائد الفعلية ومن

تعكس القيمة السوقية للسهم تماما قيمته الحقيقية التي يتولد ،وفي ظل سوق كاملة الكفاءة  

  .ا عائد يكفي لتعويض المستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في السهمعنه

للسـهم، نتيجـة   لكن في الواقع أنه في حالة عدم التأكد ، ثمة صعوبة لتحديد القيمـة الحقيقيـة  

الختالف تقديرات المشاركين تجاه قيمة التدفقات النقدية المتوقعـة للسـهم، إضـافة لألخطـار     

  .ستثمار في هذا السهمالمصاحبة لال
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الفروق السعريةلن يتمكنوا من االستفادة من ينالمستثمروفي ظل المنافسة الكاملة، فإن  

السعرية يتعين توافر شروط السوق الكاملـة  في تحقيق أرباح غير عادية، ولكي تتحقق الكفاءة

  :1وهي

لمتاحة لألفراد فإن توقعاتهم تماثل المعلومات اإتاحة المعلومات للجميع وبدون أي تكلفة، ألن-

  .تكون متماثلة أيضا

  :ال توجد أي قيود على التعامل وذلك كما يلي -

oتكاليف للتعامالت وال توجد ضرائبال توجد.  

oالسماح للمستثمر شراء أو بيع أي كمية من األوراق المالية.  

oعدم وجود قيود تشريعية على الدخول أو الخروج من السوق.  

هم ال يـؤثر علـى أسـعار    في السوق، وبالتالي فإن قراراتمن المستثمرين  كبيرعددوجود-

  .يقبله كقضية مسلم بهايتعين أن Pricetakerاألسهم، ذلك أن كل منهم قابل للسعر 

  .رشادة المستثمرين من خالل سعيهم إلى تعظيم المنفعة من مواردهم المتاحة-

تثمرين وبيوت الخبرة وصناديق االسـتثمار  مؤسسات مالية وهيئات رقابة وحماية المسوجود-

  .وتعمل بكفاءة ومهنية عالية المستوى وبشكل نزيه ،ومستشاري االستثمار

ح أغلب األسواق المالية الوصول إلى تطبيق هذه الشروط، إذ أنها تعد شروط مثالية لعمل موتط

ة إلى أخـرى،  سوق إلى آخر ومن دولمن سوق األوراق المالية، وتختلف تطبيق هذه الشروط 

مي لكل سوق وآلية عملية التبـادل لـألوراق الماليـة،    ينظرا الختالف الواقع التشريعي والتنظ

باإلضافة الختالف طبيعة المتعاملين وكلفة التعامالت في األوراق الماليـة وحجـم االقتصـاد   

  .ودرجة االنفتاح االقتصادي ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعامل

واقع التعامل في سوق األوراق المالية يستند على فرضية رغبة المستثمر نحـو  كما أن  

تعظيم منفعته الخاصة وتحقيق أعلى ربح يجعل من عملية الوصول إلى المثاليـة فـي تطبيـق    

الشروط عامل مهم جدا، حيث أن تحقيق الكفاءة االقتصادية للسوق المالي هو السبيل األفضـل  

  .السوق واالقتصاد الوطني لحماية المستثمرين وسمعة

فترة تباطؤ زمني بين المعلومات الجديـدة  والبد من إقرار الواقع بأنه من المتوقع وجود  

وبين انعكاس آثارها على أسعار السوق، هذا ما يؤدي إلى انحراف القيمة السوقية للسهم عـن  

ى المعلومات والبيانات قيمتها الحقيقية لفترة ما، وهذا يعني تسابق المستثمرين نحو الحصول عل

  .خالل فترة االنحراف لتحقيق األرباح
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هي تلك السوق التـي  "، 1يمكن تعريف سوق األوراق المالية الكفؤة، انطالقا مما سبق   

تتمتع بقدر عالي من المرونة ويسمح لتحقيق استجابة سريعة في أسعار األوراق المالية، نتيجـة  

البيانات المتدفقة إلى السوق، والذي يؤدي في نهاية األمر التغيرات في نتائج تحليل المعلومات و

  .ل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للورقة الماليةدإلى تحقيق التعا

  متطلبات كفاءة سوق األوراق المالية.2

على تحقيق التخصيص األمثل للموارد المتاحة، حيث يـتم توجيـه    الكفءالسوق عملت

كثر ربحية، ولكي يحقق السوق هدف التخصيص الكفؤ للموارد المالية الموارد إلى المجاالت األ

  .وكفاءة التشغيل كفاءة التسعيرن هماان أساسيتاسمت اتوافر فيهتالمتاحة يتطلب أن 

  كفاءة التسعير.1.2

بها أن المعلومات الجديدة تصل إلـى  ويقصد ،ةبالكفاءة الخارجييطلق على كفاءة التسعير

بما يجعل أسعار األسهم مـرآة التـي    -دون فاصل زمني كبير -سوق بسرعةالمتعاملين في ال

تعكس كافة المعلومات المتاحة، مع وصول هذه المعلومات إلى المتعاملين بدون أن يتكبدوا فـي  

ا يعني أن الفرصة متاحة للجميع للحصول على تلك المعلومات، بهـذا  ذ، هباهظةسبيلها تكاليف 

لتحقيـق  نفس الفرصـة ق بمثابة مباراة أو لعبة عادلة، فالجميع لهميصبح التعامل في تلك السو

  .2األرباح إال أنه يصعب على أي منهم أن يحقق أرباحا غير عادية على حساب اآلخرين

غير العادية في هذا السوق ، إال أنه أيضا غير  األرباحالصعب الحصول على إذا كان من

  :3يةتمستحيل ألسباب اآل

رة المستثمر نظرا لدخوله السوق دون تحليل المعلومات المتاحة، هذا األمـر  إمكانية عدم خب-

  .ال يرجع إلى نقص كفاءة السوق، بل يرجع إلى جهل وكسل المستثمر ذاته

قد يستعمل عدد محدود من األفراد وسائلهم الخاصة في الحصول على معلومات قبل غيرهم -

يحـدث إال نـادرا ولعـدد قليـل مـن       ذا الها في تحقيق أرباح غير عادية، وهواستخدام

  .المستثمرين

ال يمكن في ظله لعدد كبير من المتعاملين أن يحصلوا على الدوام على تلـك   ؤةفالسوق الكف-

المعلومات، ويحققوا بسببها أرباحا طائلة على حساب آخرين، ألن أي وسيلة كسب مميـزة  
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عروفة لعـدد كبيـر مـن    أن تصبح مفي أي مجال من مجاالت الحياة تدمر نفسها بمجرد

  .المتعاملين

  كفاءة التشغيل.2.2

الداخلية، ويقصد بها قدرة السوق على خلق التوازن بـين  يطلق على كفاءة التشغيل بالكفاءة

العرض والطلب، ودون أن يتحمل المتعاملين فيه تكلفة عالية للسمسرة، ودون أن تتاح للتجـار  

ربح مغال فيه، وتعتمد كفاءة التسعير إلى  فرصة لتحقيق هامش) صناع السوق(والمتخصصين 

حد كبير على كفاءة التشغيل، فلكي تعكس قيمة الورقة المالية المعلومات الواردة ينبغي أن تكون 

تكاليف إتمام الصفقة عند حدها األدنى، بما يشجع المستثمرين على بذل الجهد للحصول علـى  

  .1ر تلك المعلومات على سعر الورقة الماليةالمعلومات الجديدة وتحليلها، مهما كان حجم تأثي

  :2ثم خفض تكاليف المعامالت أهمهاوثمة أساليب عدة لتحسين كفاءة التشغيل ومن

بتسجيل أوراقها المالية في أكثر من سوق منظمة، األمر الذي يؤدي إلـى   للمؤسسة السماح-

 يطلبونـه ربح الذي تقوية حدة المنافسة بين التجار والمتخصصين ومن ثم انخفاض هامش ال

 1975وتم استعمال هذا األسلوب في األسواق األمريكية، حيث صدر تشريع في أول مـاي  

منظمة، األمر الـذي  من سوقفي أكثرالذي سمح بموجبه للشركات تسجيل أوراقها المالية

  .صناع السوقبين ساهم في تقوية شدة المنافسة

تكلفة المعامالت ن والسمسار بشكل يخفض مجعل عمولة الشراء محال للتفاوض بين العميل -

  .وينشط من التداول في السوق

  سيولة السوق وعالقتها بالكفاءة: المطلب الثاني

يقصد بسيولة سوق األوراق المالية سهولة تسويق األوراق المالية  بأدنى تكلفة ممكنـة،    

مـن صـفقة إلـى     إضافة لذلك توفر سمة االنتظام أي استقرار وعدم تعرضها لتغيرات كبيرة

عمق السوق، واتسـاع  : 3أخرى، وثمة خصائص إذا توافرت فإن السوق تتصف بالسيولة وهي

  .السوق وسرعة استجابة السوق

  :وعلى هذا االساس سيتم استعراض مايلي   

  خصائص سيولة سوق االوراق المالية  -    

  العالقة بين السيولة و الكفاءة  -    
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  خصائص السيولة.1

  لسوقعمق ا.1.1

عميقة إذا كان التعامل فيها نشط، بمعنى أن هناك أوامـر بيـع وشـراء    تكون السوق

مستمرة للورقة المعنية بعضها يحمل أسعار أعلى من السعر الجاري في السوق، وبعضها يحمل 

الخلل في التوازن في الكمية المطلوبة أو المعروضة أسعار أقل وفي حالة السوق العميقة يؤدي

حـدثت، أي أن  بسيطة في األسعار، وهذا ما يعني ضآلة الخسائر الرأسمالية إذا ما إلى تغيرات

تعيد للسوق التقلبات السعرية تكون في مدى أو نطاق محدود، بسبب األوامر التي من شأنها أن

  .توازنه بسرعة كلما حدث خلل فيها

التعامل في  السوق الضحلة تتصف بعدم استمراريةوعلى العكس من السوق العميقة فإن

لبيع والشراء، ومن ثم فإن أي خلل في التوازن اأوامر الورقة المالية، أي قلة وعدم استمرارية

شأنه أن يؤدي إلى قفزات سعرية كبيرة، وفي حالة زيادة العرض على بين العرض والطلب من

يـل  الطلب ينخفض السعر مما يعرض حامل الورقة المالية لخسائر ضخمة قد تجبره علـى تأج 

عهـا  مطرضيرتفع السعر إلى الدرجة التي يزيادة الطلب على العرض، فقدالبيع، أما في حالة

المستثمر الراغب في الشراء إلى االنتظار على أمل انخفاض سعرها، ومن هنا يظهـر الفـرق   

الجوهري بين السوق العميق والسوق الضحل، أنه في السوق العميق تكون التقلبات السعرية في 

ضيق مقارنة بالتقلبات السعرية في السوق الضحل، كذلك يسبب الفرق الكبير فـي عـدد   نطاق 

أوامر البيع والشراء، ومما يذكر أن وجود وسائل اتصال جيدة بين المتعاملين في السوق يعد من 

  .أهم متطلبات السوق العميقة، حتى ال توجد أوامر شراء أو بيع حائرة ال تجد الطريق للتنفيذ

  ع السوقاتسا.2.1

كبير من أوامـر البيـع   عددهناكيتسم السوق بالسعة إذا كانعلى عكس السوق المحدود

والشراء للورقة المالية، حيث يحقق في ظله االستقرار النسبي في سعرها أي إعادة الخلل فـي  

أو المشتري المحتمل لتأجيـل  األسعار بسرعة، وفي مثل هذا السوق يضعف الدافع لدى البائع 

البيع، ومن المتوقع أن يقبل صانع السوق هامش ربح صغير على أمـل أن  ات الشراء أوقرار

  .دوران الورقة المعنيةارتفاع معدليعوض ذلك
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  سرعة استجابة السوق.3.1

ويقصد بخاصة استجابة السوق أن أي خلل محتمل في العرض والطلب على الورقة المعنية 

ة في األسعار، ويضمن ذلك تدنية الخسائر فتغيرات طفييمكن معالجته بسرعة من خالل إحداث 

الرأسمالية التي قد يتعرض لها حامل الورقة المالية، وتقلل فرصة تردده في بيعها، كما يضعف 

  .أمل المشتري في إمكانية شرائها بسعر أقل في تاريخ الحق

المخـاطر   ما يتوقع أن يقبل صانع السوق لتلك الورقة هامش ربح منخفض، نظرا لضآلةك

التي يتعرض لها مخزونه إذا ما انخفضت األسعار، وتتطلب تلـك الخاصـية، شـأنها شـأن     

ر وسائل اتصال فعالة بين األطراف المتعاملة فـي سـوق األوراق   فتوا -الخاصيتين السابقتين

  .المالية

وثمة أساليب متعددة يمكن أن تسهم في تحقيق السيولة لـألوراق الماليـة التـي تصـدرها     

  :1كات، لعل أهمهاالشر

طرح األسهم للتداول العام بدال من الطرح الخاص لها، إذ يتيح الطرح العام تداول الورقة بين -

عدد كبير من المتعاملين أي إمكانية إعادة بيع األوراق المالية المشتراة في أي وقت، األمر الذي 

  .ينشط من حركة التداول للسهم بالسوق ويسهم في رفع سيولة السهم

تسجيل األوراق المالية في السوق، إذ من شـأن ذلك أن يتيح للمستثمر الحصول باسـتمرار  -

معلومات عن الشركات المصدرة لألوراق المالية والصناعات التي تنتمي إليها، إضافة إلى  لىع

  .ى آخرإل المالية من يومالمعلومات عن التغيرات التي تطرأ على القيمة السوقية للورقة

مر الذي يشجع المستثمرين على التعامل في األوراق المالية المقيدة فـي السـوق بشـكل    األ   

  .يساعد على تحقيق سيولة أفضل لألوراق المسجلة مقارنة بغيرها

إصدار األوراق المالية بقيمة إسمية صغيرة، على هذا أساس من شأنه أن يجذب إليها جمهور -

حدودة بشكل يعزز من سيولة هـذه األوراق، األمـر   كبير من المستثمرين من ذوي الموارد الم

زيادة معدل دورانها، مما يشجع صـانع  إلى تزايد اإلقبال على هذه األوراق ومن ثمالذي يؤدي

السوق قبول هامش ربح منخفض بما يزيد من سيولة الورقـة ومـن ثـم جاذبيتهـا بالنسـبة      

ئة أسهمها عدة مرات وذلـك بهـدف   للمستثمرين، يفسر ما تقدم قيام العديد من الشركات بتجز

  .تخفيض قيمتها السوقية لتنشيط حركة التداول عليها ومن ثم رفع مستوى سيولتها
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  العالقة بين الكفاءة والسيولة.2

تغيرات سعرية عارضة وتغيرات سعرية ،نوعان من التغيرات في أسعار األوراق الماليةهناك

  .1غير عارضة

أي تصـرفات  –رضة إلى تصرفات فريـق الضوضـاء   وترجع التغيرات السعرية العا

وهي تصرفات بوحي من أحاسيسهم الخاصـة   -لديهم أي معلوماتالمستثمرين الذين ال يتوفر

دون دراسة،والتي  من شأنها إحداث خلل مؤقتا بين العرض والطلب، وفي ظل هذا النوع مـن  

ن سعر شراء الورقة الماليـة  الهامش بيالمدى أواألسعار في حدود حالتغيرات السعرية تتأرج

فرص تغيره فإنه سرعان ما يعود إلى مكان عليه وسعر بيعها، وال يتغير هذا الهامش، وحتى لو

  .بعد قليل من الصفقات

ة إلى ورود معلومات جديدة تدفع  األسعار إلى مستويات ضارعوترجع التغيرات غير ال

ات أحدث، وعـادة مـا يترتـب علـى     تبقى إلى أن ترد إلى السوق معلوملجديدة، وهي تدوم 

المعلومات الجديدة تحرك األسعار إلى مستوى جديد، وبالطبع تكون الحركة بالزيادة إذا كانـت  

مستوى أقل مما كانت عليه، لـيس  تكن كذلك فإن األسعار تتجه نحوالمعلومات سارة، وإذا لم

ت الصغيرة، وذلك عنـدما  يكون كبيرا حتى في ظل الصفقاهذا فقط بل أن التغير في السعر قد

  .بشأن المؤسسة المصدرة للسهم) أو التشاؤم(تعكس المعلومات درجة عالية من التفاؤل 

ظـل  والسـيولة، ففـي  مفهومي الكفـاءة وتأسيسا على ما تقدم يمكن بحث العالقة بين  

ثها التغيرات السعرية العارضة ينسجم مفهوما السيولة والكفاءة، فالتغيرات السعرية التـي يحـد  

أساس من المعلومات، ومن ثم ينبغي أن تكون في أضيق الحدود  فريق الضوضاء ال تكون على

الكفاءة التي تقضي بعدم حدوث تغيرات سعرية ما يتفق ومفهوماإلطالق، وهو أو ال تكون على

يعتد بها إال بناء على توافر معلومات جديدة، كما ينسجم هذا أيضا مع متطلبات السيولة حيـث  

  .ن بيع وشراء األوراق المالية بأدنى تكلفة وأدنى خسارة ممكنةيمك

التعامل في حالـة وجـود    إيقافأدوات تحقيق السيولة مثل إجراءات وتبعا لما تقدم فإن  

يبدو واضحا بين السيولة والكفاءة  ،خلل بين العرض والطلب هي ذاتها أدوات تحقيق التعارض

إذ أن من المتطلبات الضرورية للسيولة توافر سـمة   في ظل التغيرات السعرية غير العارضة،

وفي ظل هذه السمة ال تصل األسعار إلى مسـتوى التـوازن الـذي    انتظام واستقرار األسعار،

المالية، بل يكون تحركها تدريجيا األمر الذي يتعارض مع سـمة   لألوراقيعكس القيم الحقيقية 

  .السرعة المطلوبةتعكس المعلومات المتاحة بالكفاءة، األسعار لن
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األمر الذي يتيح لبعض المتعاملين فرصة تحقيق أرباحا غير عادية على حساب البعض 

  .اآلخر

إلى أن البطء في الوصول باألسعار إلى المستوى الـذي  ) Fama,1989(فاما  ويشير

تحقيـق هـدف   يعكس القيمة الحقيقية للورقة المالية قد يعني ضمنيا أن السوق لن نتمكن مـن 

  .خصيص الموارد المتاحة بالكفاءة المطلوبةالت

كانـت تصـرفات فريـق    ا ماذأنه إ) Bllack,1986(ومن جهة أخرى يضيف بالك   

تسهم في توسيع وتعميق السوق، فإنها قد تصرفاتهمحيث أنالضوضاء تخلق سيولة للسوق من

وف ال يعكـس  تؤدي إلى إضعاف كفاءته، ألن سعر الورقة المالية في ظل وجود هذا الفريق س

ـ  وك لفقط المعلومات المتاحة والتي يتعامل على أساسها فريق المعلومات بل ستعكس أيضا الس

قد يؤثر علـى  ) فريق الضوضاء(ه فريق الضوضاء، كما أن غيابهم سالذي سيتصرف على أسا

نشاط السوق، ذلك أن المتعاملين على أساس المعلومات يتعاملون مع فريق الضوضاء أكثر من 

فإن غياب فريق الضوضاء يعني بالتبعية هبوط حركة شديدة فـي   ،الهم فيما بينهم ومن ثمتعام

وهكذا يبدو أن السوق الكفء . في حركة السوق بصفة عامةتعامالت فريق المعلومات وهبوط

والذي يتطلب عدم وجود فريق الضوضاء ال يمكن أن يجذب عددا كبيرا من المتعـاملين فـي   

ستين نكبير من المتعاملين أحد أدوات تحقيق الكفاءة، بل ويضيف برر عددالوقت الذي يعد تواف

)Bernstein, 1987 (غير جذاب بالنسبة للعديد من المسـتثمرين  أنه إذا كان السوق الكفء–

فإن السيولة في مثل هذا السوق سوف تكون عند حدها  -خاصة المستثمرين من ذوي المعلومات

  .األدنى

في كثير من األحوال بين السيولة والكفاءة إال أنه يمكن التوفيق بينهما،  ورغم التناقض الواضح

حسين الكفاءة والسيولة معا باستخدام أساليب األسواق األمريكية لت حيث برزت عدة اتجاهات في

  1:عدة أهمها

السماح للعميل والسمسار تحديد قيمة عمولة السمسرة ألن ذلك يؤدي إلـى تخفـيض قيمـة    -

إلى تخفيض تكلفة  -مع بقاء العوامل األخرى على حالها–شأن ذلك أن يؤدي  العمولة، ومن

المعامالت بشكل يسهم في توسيع وتعميق السوق ومن ثم مستوى السيولة به، إضـافة إلـى   

  .ذلك يؤدي تخفيض تكلفة التعامالت إلى توافر أحد المتطلبات التي تستلزمها الكفاءة الكاملة

أسـهم فـي تخفـيض تكلفـة     داول في األسواق، األمر الـذي استخدام أدوات في مجال الت-

  .على كفاءة وسيولة السوق باإليجابالمعامالت بشكل انعكس 
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في سوق قـومي   -المنظمة وغير المنظمة–السعي نحو توحيد كافة أسواق األوراق المالية -

زيـد  تعمال شبكة إلكترونية متطورة لربط كافة األسواق الذي من شأنه أن يسوذلك با واحد

من حجم المعلومات المتاحة وضمان سرعة وصولها إلى األطراف المتعاملة، وتقوم السوق 

  :الموحدة على أربع ركائز هي

الصفقات التي تبرم في جميع األسواق المسجلة لدى لجنة األوراق كافةمركزية التقارير عن

  .المالية والبورصة

اتمركزية المعلومات عن األسعار التي تمت بها الصفق.  

 حفظ في يتسجيل األوامر المحددة الخاصة بكافة صناع السوق في البورصات في دفتر واحد

  حساب مركزي

  تحقيق منافسة حرة مفتوحة بين كافة صناع السوق، بحيث ال يقتصر التعامل فـي األوراق

من المتخصصين، وذلك بالسماح لألفراد والمؤسسات التي تتـوافر  المالية على عدد محدود

أن الشروط والمتطلبـات القانونيـة   ءاستوفاالحد األدنى من رأس المال، إضافة إلى  لديهم

  .ماليةيمارسوا مهنة صانع السوق ألي ورقة

  التحليل األساسي والفني للمعلومات: المبحث الثاني

خـام، وبالتـالي فهـي    والبيانات الالزمة للمستثمر عادة ما تكون في صورة المعلومات       

ذ تحليل عميق للوصول إلى استنتاجات أكثر وضوحا لتمكين المستثمر العادي من اتخا تحتاج إلى

  .ماري المناسبثالقرار االست

مر ثلمسـت لالمبحث سنتناول التحليل األساسي للمعلومات والبيانات الالزمة هذا من خالل   

  .ثم بعد ذلك نتناول التحليل الفني، مفهومه، فرضياته، أدواته

  التحليل األساسي للمعلومات والبيانات: المطلب األول

السوق كفء علـى األقـل فـي شـكله     التحليل األساسي على أساس افتراض أن ىيبن  

الضعيف، كما يقوم المحلل األساسي بتحديد خصائص القيم المنقولة من حيث العائد والمخـاطر  

خصم هذه التدفقات الـذي   وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة ومعدللها والتي تتحددوالقيمة السوقية

  .1يمثل  الحد األدنى لمعدل العائد المطلوب على االستثمار

  :المحلل األساسي يقوم بتحليل نفإ ،وبناء على ما سبق
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  .الظروف االقتصادية-

  .ظروف الصناعة-

  .ظروف الشركة وتقدير ربحيتها المستقبلية-

  تحليل الظروف االقتصادية.1

إلى التنبؤ بالحالة االقتصادية من  ةليل الظروف االقتصادييهدف المحلل المالي من خالل تح

ومدى تأثيرها على القيم المنقولة، ومن ثم اختيار القطاع المناسب لالستثمار فيه،  درواج أو كسا

  :1تحليل الظروف االقتصادية كما يليويتم

  تحليل العوامل والمتغيرات االقتصادية الكلية.1.1

امل والمتغيرات االقتصادية الكلية على أسعار األوراق الماليـة،  يتم ذلك بمعرفة تأثير العو

تحظى باهتمام المحللـين، وفـي   وفي هذا هناك عدد من المتغيرات االقتصادية التي ينبغي أن

النقدية للدولة، إضافة إلى المعلومات المتاحة عـن التضـخم   مقدمتها السياسة المالية، والسياسة

قد ذكر في الفصل السابق هذه المعلومات وكيفية تأثيرها على أداء ،وعن حجم اإلنتاج القومي، و

  .المتداولة فيهسوق األوراق المالية، وأسعار األوراق المالية

  األعمال ومراحلها المختلفة ةدور :1شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  86،ص 2001عبد الرزاق يخلف ، مرجع سبق ذكره ،:المصدر

  

في حالة توسع عند نقطة القاع ونقطة القمة  ، يالحظ من خالل المنحنى أن االقتصاد يكون 

  ويكون في حالة االنكماش بعد نقطة القمة وقبل نقطة القاع  
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  )االقتصاديالنمو(بالظروف االقتصاديةالتنبؤ.2.1

من خالل التنبـؤ بمعـدل    من المهام األساسية للمحلل المالي التنبؤ بالحالة االقتصادية وذلك

ب لإلى التمييز بين التوقعات على المدى القصير التي تتأثر بعوامل الط النمو الحقيقي، باإلضافة

مثل السياسة النقدية والمالية والتضخم وأسعار الفائدة، في حين يتأثر هذا المعـدل فـي المـدى    

الطويل بعوامل العرض المتمثلة في التكنولوجيا، الموارد االقتصادية المتاحة وحوافز التوسـع  

  .1االقتصادي

ما يعرف لمحلل إعطاء االهتمام للتقلبات التي تحدث في اإلنتاج المحلي الحقيقي وهوعلى ا

  .التي تضم فترات التوسع والكساد) الدورة التجارية(بالتقلبات في دورة األعمال 

 ذوعلى المحلل إعطاء اهتمام لدورة األعمال ودراستها بدقة لمساعدة المستثمرين على اتخـا 

  .شيدالر االستثماريالقرار 

التنبؤ بالظروف االقتصادية يساعد في وضع توزيعات احتمالية للعائد من االستثمار علـى  

يتم مقارنته مـع العائـد المطلـوب    يساعد على تقديم العائد المتوقع على أناألوراق المالية ثم

مـن خـالل   ) هبوطيصعودي أو(لالستثمار، ويمكن للمحلل تقييم اتجاه سوق األوراق المالية 

فة االتجاهات االقتصادية المستقبلية المتوقعة، فمثال أن التحليل االقتصادي يشير إلى احتمال معر

فترة ازدهار سيمر بها االقتصاد مستقبال إلى جانب انخفاض مؤشر السوق للقيمة السوقية، وجود

مناسب هذا دليل على االتجاه الصعودي لسوق األوراق المالية، مما يساعد على اختيار التوقيت ال

  .التخاذ قرار الشراء أو البيع

  تحليل ظروف الصناعة.2

عند قيام المحلل المالي بتحليل الصناعة البد أن يعطي أهمية لشكل االتجاهات أو التغيـرات  

االقتصادية، وتأثيرها على مختلف الصناعات ألن بعضها تستفيد منها وعلى العكـس تتضـرر   

تحليل ظروف الصناعة إلى مسألتين أساسـيتين  من هذه المتغيرات، وينصرف  ىصناعات أخر

تعريف وتصنيف الصناعة، والوقوف على االعتبارات أو الجوانب األساسية التي ينبغي أن : هما

  .عليها تحليل ظروف الصناعةيتركز

  تعريف وتصنيف الصناعة.1.2

لصناعات بالنسبة لباقي ا -أي تصنيفها–تعريف الصناعة ذاتها وتحديد موقفها بيقوم المحلل 

مصدر المنافسةولتعريف الصناعة عادة ما ينصرف التعريف إلى طبيعة المنتج الذي تقدمه ثم

لتصـنيف  الصناعة، بل ينبغـي أن يمتـد  التي تواجهها، وال يقتصر دور المحلل على تعريف
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الصناعات حسب كيفية تأثرها بالدورات التجارية، ويمكن تصنيف الصناعات إلـى صـناعات   

صـناعات متناميـة ومرتبطـة    صناعات مرتبطة بالدورات، وصناعات دفاعية ثـم متنامية، و

  .بالدورات، وأخيرا صناعات متدهورة

مضطرد، وبمعدل يفوق معدل نمو االقتصاد هذه الصناعات بنموتتميز صناعات متنامية-

التكنولوجي فمـثال يعتبـر   ) التحول(القومي ككل، وترتبط هذه الصناعات بمراحل التطور 

  .عة اإللكترونات وأنظمة المعلومات في الثمانينات صناعات متناميةصنا

وهي تلك الصناعات التي تتأثر بشدة بالظروف االقتصادية : الصناعات المرتبطة بالدورات-

مثل السلع المعمرة التي تنتعش في فترات الرواج وتنخفض فـي  السائدة من رواج أو كساد

  .تلفاز والغساالت األتوماتيكيةموجات الكساد مثل الثالجات وأجهزة ال

ـ اوهي الصناعات التي تزدهر بازدهار االقتصاد : الصناعات الدفاعية- فتـرات   فـي  يلكلّ

صـناعة  : الكساد يكون معدل انكماشها أقل من معدل االنكماش في االقتصاد الوطني مثـل 

خفاض نالاألغذية ، األدوية، المالبس، مما يجعل هذه الصناعات استثمارات مربحة ورشيدة 

  .المخاطر فيها بسبب قلة درجة تذبذب العائد المتوقع فيها

تجمع بين سمات الصناعات وهي الصناعات التي:بالدوراتومرتبطةصناعات متنامية-

المتنامية والصناعات المرتبطة بالدورات، وهو تصنيف أسـتحدث مـن بيـوت السمسـرة      

طوط الطيران التي يكون لديها وصحف ومجالت المال واألعمال، مثل على ذلك صناعة خ

االقتصادي في الظروف العادية، أما في الظروف غير العادية معدل نمو مساير معدل النمو

  .يكون لديها معدل نمو أكبر خاصة مع ظهور طائرات جديدة أو مزايا جديدة

وهي تلك الصناعات التي تنمو بمعدل أقل من معدل نمو االقتصـاد  : الصناعات المتدهورة-

الثالجـات غيـر   قومي ومثل هذه الصناعات نجد صناعة األواني النحاسـية وصـناعة  ال

.الكهربائية

  اعتبارات أساسية في تحليل ظروف الصناعة.2.2

ينبغي على المحلل األساسي األخذ بعين االعتبار مجموعة من الجوانب وتحليلها عنـد تحليـل   

  :1الصناعة والتي نوجزها فيما يلي

ح يعتبر أول خطـوة  االتحليل التاريخي للمبيعات واألرب القطاعاتتحليل أداء مختلف -

المبيعات بين الماضي والحاضر من شأنه أن يسـاعد  لتنبؤ بمستقبل الصناعة، فتحليل تغير نمو
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على الوقوف على مدى استفادة الصناعة من فترات االزدهار، ومن قدرتها على مواجهة فترات 

نمـو مبيعـات   تقرار فـي سالاأن ) Rad cliffe(رادكليف الكساد، كما يضيف في هذا الشأن 

عبر الزمن أهمية خاصة، فكلما زادت درجة التقلب في معدل نمو، كلما كان ذلك يعني الصناعة

  .زيادة مخاطر االستثمار في تلك الصناعة

 المبيعات، فإنه يتطلب القيام بتحليلنمو األرباح ال يتماشى مع معدل نمووفي حالة كون معدل

التكاليف لمعرفة هامش الربح ومعدل العائد على حقول الملكية، وهذا باستخدام مختلف النسـب  

  .المالية

من الجوانب المهمة التي يعني بها التحليل األساسي ضرورة  حجم الطلب وحجم العرض-

التعرف على حجم الطلب والعرض على منتجات الشركة، ومدى تأثيرهمـا علـى أسـعار    

  .أسهمها

إن الوقوف على ظروف المنافسة في المستقبل يعدمن الجوانـب   روف المنافسةتحليل ظ-

التي يجب على المحلل دراستها عند تحليل الصناعة، لمدى تأثيرها على ربحية المؤسسـات  

المسعرة وفرصة بقائها في السوق، وكذا تحديد حصص المؤسسة في السوق وهل الصناعة 

  .1ة أو منافسةتتميز بصناعة احتكارية، احتكار القل

يمكن للحكومة أن تؤثر على الصناعة ومن ثم على الشركة مـن خـالل    تـأثير الحكومة-

تدخلها لتسيير االقتصاد والعمل على تحقيق االستقرار االقتصادي وخلق ظـروف مالئمـة   

  .لالستثمار

مهم  تعتبر العالقة بين أسعار األسهم واألرباح جانب العالقة بين أسعار األسهم واألرباح-

ينبغي أن ينال اهتمام المحلل األساسي لظروف الصناعة، فإذا رأى بأن أسعار األسهم بلغت 

ن خاطئا في مستويات عالية ال تبررها األرباح المستقبلية للمؤسسة فإن قرار االستثمار يكو

أقل من المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، لطبع إذا كان سعر السهمذلك السهم، والعكس با

  .2لك في ضوء األرباح المتوقع تحقيقهاوذ

  المسعرةتحليل ظروف المؤسسة.3

عدة صناعات، فإنه يقـوم   دة أوحبعد القيام بتحليل الظروف االقتصادية واختيار صناعة وا

بتحليل ظروف مؤسسة أو عدة مؤسسات للوصول إلى القيمـة الحقيقيـة ألوراقهـا الماليـة،     

  .تخاذ القرار االستثماري السليمها مع قيمتها السوقية التوبمقارن
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  :1ويتم تحليل ظروف المؤسسة على مستويين هما

  .تحليل الوضع المالي التاريخي-

  .التحليل اإلداري للشركة-

  تحليل الوضع المالي التاريخي.1.3

الميزانية، قائمـة الـدخل،   (من خالل قيام المحلل بتحليل القوائم المالية التاريخية ذلكويتم

معرفة نقاط القوة والضعف الكتشاف الوضـع  ) لمحتجزة، قائمة التدفقات النقديةقائمة األرباح ا

  .المالي المستقبلي للمؤسسة

  :2يليويقوم المحلل المالي بتحليل القوائم المالية كما   

يستخدم المحلل المالي في تحليل القـوائم الماليـة    حيث  تحليل القوائم المالية للمؤسسة-

تحليل شيوعا وهي القوائم المالية المقارنة، والنسب المالية، وتحليل للمؤسسة أكثر أساليب ال

.دي بونت

القوائم المالية المقارنة  

فـي العناصـر   التطورات التي تحدثيهدف تحليل القوائم المالية المقارنة إلى الكشف عن

ميزانيـة  الخاصة بالقوائم المالية خالل فترة معينة عادة ما تكون سنة، حيـث توجـد ال  ) البنود(

المقارنة التي تتضمن مقارنة بنود ميزانيتين لسنتين مـاليتين لـنفس المؤسسـة أو لمؤسسـتين     

  .مختلفتين

االهتمام بالمتغيرات الجوهرية التي يسفر عنها التحليل ومعرفـة إذا   المستثمروينبغي على 

ـ ل القوائم ألككانت هذه التغيرات تمثل اتجاها أم أنها تغيرات طارئة، وإذا اقتضى األمر تحلي ر ب

  .عدد من السنوات

النسب المالية  

تساهم النسب المالية في إعطاء معلومات مفيدة عن أداء المؤسسة وهيكل تمويلهـا، وأمـام   

نسب السيولة، ونسب النشاط ونسـب  : المحلل خمس مجموعات أساسية من النسب المالي وهي

  .االقتراض، ونسب التغطية ونسب الربحية

قصـيرة األجـل،     هابر مؤشر يقيس قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتفنسب السيولة تعت

ومدى تعرض المؤسسة لمخاطر اإلفالس، ونسب النشاط فتقيس مـدى كفـاءة إدارة األصـول    

ونسـب  ) اإلدارةتقـيس مخـاطر  (وقدرة اإلدارة على توليد المبيعات، مما لديها من األصول 
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مؤسسة في االعتماد على األمـوال المقترضـة فـي    االقتراض فتقيس المدى الذي ذهبت إليه ال

تقـيس  (تمويل احتياجها، أما نسب التغطية فتقيس قدرة المؤسسة على الوفاء باألعبـاء الثابتـة   

نسب الربحية تقيس قدرة المؤسسة على توليد األرباح مـن األمـوال   ، كما أن)المخاطر المالية

  .المستثمرة التي قدمها المالك أو اقترضتها

ل دي بونتتحلي

  :1يتم دراسة تحليل دي بونت من خالل ما يلي

  بونتالبسيط لتحليل ديالنموذج-

السيولة، كفـاءة األصـول ومسـتوى    –ينصب هذا التحليل على الربحية لمعرفة مصادرها 

حيث يشتمل على جميع مجاالت التحليل المالي ويعطي المالي القدرة على التشخيص  -المديونية

تجاهات المالية للشركة، وتصاغ معادلة دي بونـت علـى   السريع والمنطقي لالالسليم والتحليل 

  :يموالالنحو ال

              

  صافي الربح   

  =معدل العائد على األموال الخاصة 

  األموال الخاصة            

  توسيع نموذج دي بونت-

  :يليوبصفة أدق تم كتابة المعادلة كما

  :حيث

  .صولة األمردودي: على األصولمعدل العائد

  .سعر الفائدة على القروض: تكلفة اإلقراض  
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  التحليل اإلداري للشركة.2.3

التنافسية وتحليل مختلـف   بإستراتجيتهاةيهتم هذا التحليل بالجوانب اإلدارية للشركة المتعلق

نقاط قوتها وضعفها، وكذا الفرص والتهديدات التي تؤثر على أرباحها ونمو توزيعاتهـا، ويـتم   

  :ما يليذلك ب

  الشركة بخصوص المنافسة ستراتيجيةاتحديد -

المحلل المالي على ضوء ذلك بتحديـد  بعد تحديد هيكل المنافسة التي يحيط بالمؤسسة يقوم

نوعان من االسـتراتيجيات  التي تتبعها الشركات المنافسة، وفي هذا الصدد يوجد اإلستراتيجية

  :هما

الدفاعية ستراتيجيةاال  

توضع الشركة في موقف يجعلها تستفيد من قدراتها وإمكانياتها  تراتيجيةاإلسمن خالل هذه 

  .أفضل الطرق لالبتعاد عن التأثيرات السلبية للقدرة التنافسية إيجادفي 

الهجومية ستراتيجيةاال  

تتخذ الشركة وضعا يمكنها من استغالل إمكانياتها ونقاط القوة ،اإلستراتيجيةعلى أساس هذه 

  .فسة األخرىاللتأثير على القوى المنالتي تتميز بها 

  .تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف -

يعتبر هذا التحليل من أهم األدوات المستخدمة في تحليل الوضع التنافسي للشركة، والذي يمكن 

  :توضيحه في الشكل التالي

  تحليل الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف:2الشكل 

  .125، ص 1998، مرجع سبق ذكرهعبده محمد مصطفى، محمد: لمصدرا

  فرص

توسع مغامر

تنويع أو اتخاذ ردود أفعال 

مناسبة

  خطة تغيير

إعادة بناء الشركة أو الخروج من 

السوق

  نقاط قوة
  نقاط ضعف

  تهديدات
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الشركة السـتغالل نقـاط    إستراتيجيةعلى أساس هذا التحليل يمكن للمحلل المالي تقييم   

  .التخلص من نقاط ضعفها أي تهديدات البيئة الخارجية للشركةقوتها أي مزاياها التنافسية أو

  التحليل الفني: المطلب الثاني

  :ستعراض التحليل الفني من خالل مايلي يتم ا

  وفرضياتهمفهوم التحليل الفني-

  أدوات التحليل الفني -

  وفرضياتهمفهوم التحليل الفني.1

  مفهومه.1.1

التحليل الفني ال يعني بتحديد القيمة الحقيقية للسهم، بل ينصرف اهتمامه إلى تتبع حركة 

الحركة، يمكن من خالله تحديد التوقيت  أسعار األسهم في الماضي على أمل اكتشاف نمط لتلك

السليم لقرار االستثمار في األسهم، فحركة األسعار في الماضي وفقا لهذا المدخل تعـد مؤشـرا   

  .1عليه في التنبؤ بحركتها في المستقبليعتمد

المعلومات المتاحة عن السوق بغرض بناء وعلى هذا األساس يقوم المحلل الفني بدراسة

أنماط معينة لحركة سعر السهم، أو من أجل إظهار عالقات بين حركـة سـعر   خرائط إلظهار 

ورقة مالية معينة ومؤشرات سوقية أخرى مثل حجم األسهم المتباعدة، وعلى ذلك يهتم المحلـل  

  .على مستوى ورقة مالية معينةالفني بتحليل اتجاهات األسعار على مستوى السوق إجماال ثم

  فروض التحليل الفني.2.1

وم التحليل الفني على مجموعة من الفروض، التي تبنى عليها فلسفته، حيث نوجزها فيما يق

  :2يلي

  .في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب فقط) السهم(تحدد القيمة السوقية للورقة المالية -

عديدة منها عوامل رشيدة وأخرى غير رشيدة، حيث تتضمن يحكم العرض والطلب عوامل-

بالسهم والتي يـنعكس آثارهـا فـي سـلوك     العوامل الرشيدة، المعلومات المالية الخاصة

هذا مثل التخمينات، ويقوم السوق بالموازنة بينالمستثمرين في السوق، وعوامل غير رشيدة

.ئمةاألسعار المالالعوامل بشكل تلقائي ومستمر لتحديد
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وتستمر لفترة طويلة مـن الوقـت،   تميل للتحرك في اتجاه معين إن أسعار األوراق المالية-

  .بالرغم  من احتمال تقلبها بشكل طفيف من وقت آلخر

يؤدي التغير في عالقة العرض والطلب إلى تغيير في اتجاه األسعار، كما يمكـن مالحظـة   -

  .إلى معرفة أسباب ذلك الحاجةالتغيرات آجال وعاجال في حركة السوق دون

وزنا لكل متغير من المتغيرات التي تحكـم العـرض    -آليا وبصفة مستمرة -يعطي السوق-

  .والطلب

أدوات التحليل الفني للمعلومات ألغراض التنبؤ بحركة السوق.2

يستخدم المحلل الفني لدراسة حركة السوق بعض األدوات، التي يمكن أن تبرز مدى القوى 

  :1تحديد االتجاه العام لألسعار فيه، ومن أهم هذه األدوات نجدالنسبية للسوق، و

  .دورة أسعار األسهم-

.نظرية دو-

.مؤشرات التنبؤ بحركة السوق-

دورة أسعار األسهم.1.2

لفهم قواعد التعامل بهذه الطريقة، نستعرض الشكل الموالي الذي يوضـح دورة أسـعار   

  .السهم الواحدأسهم السوق ككل أو 

  ة أسعار األسهمدور: 3الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ص ،2000الدار الجامعية ،االسـكندرية، طارق عبد العال حماد، التحليل الفني واألساسي لألوراق المالية، : المصدر
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يالحظ من خالل هذا الشكل أنه على المستثمر القيام بشراء األسهم عندما تكون أسـعار  

والحفاظ على هذه األسـهم حتـى نهايـة    األسهم في بداية الصعود أي قناة اتجاه صعودي، 

االرتفاع، ومع العلم أن المستثمر يرغب في البيع عندما تكون األسعار في مستوياتها العليا، 

إال أنه ال يقوم ببيعها أمال في ارتفاع األسعار مرة أخرى، وهكذا يحتفظ باألسهم على طول 

نزول، أي بداية قنـاة االتجـاه   القناة المسطحة وبمجرد ما يرى أن األسعار تتارجح نحو ال

  .الهبوطي فإنه يتخذ قرار البيع

)The dow theory )1906نظرية داو.2.2

ع دراسات التحليل الفني لظروف السـوق، وتنسـب   يأساس جمومتعتبر نظرية داو أقد

الذي نسب إليه مؤشر دوجونز لمتوسـط  " Charles Dow"لصاحبها األمريكي تشارلزداو 

شهرته إلى التنبؤ بأزمة سوق األوراق المالية في ثالثينات، التـي نجـم    ، وترجعالصناعة 

يقـوم   29/10/1929ه جريدة وول ستريت مقال بتاريخ لت رعنها أزمة الكساد، حيث نش

  .1تأبدير فيه أن السوق الصعودية قد انتهت والسوق الهبوطي قد شعلى نظرية دو حيث ي

في ذات الوقـت   ثرية ألسعار السوق تحدوتشير نظرية داو على وجود ثالث حركات سع

  :وهي

  .تغيرات سعرية تحدث من يوم آلخر، وطلق عليها بالتقلبات اليومية-

طلق عليها الحركات السعرية الثانوية، ويتراوح حدوثها ما بـين  أتغيرات سعرية متوسطة و-

ث أسبوعين إلى شهر أو أكثر ويستمر التغير الواحد لفترة تصل إلى بضع شهور حتى يحـد 

.تغير ثانوي آخر

السعر التي تمثل الواحدة منها تجميعا آلثار سلسلة مـن الحركـات السـعرية     في التغيرات-

أكثر، ويستمر التغير لبضع سنوات  أوسنوات  أربعالثانوية على مدار فترة زمنية تصل إلى 

       ية المضاد، ويطلق أيضا على هذه التغيرات بالسوق الصعود هاالتجاعلى أن يحدث تغير في 

.ك حسب اتجاه تغير األسعارلأو السوق النزولية وذ

  .ويظهر الشكل الموالي الكيفية التي تتغير بها األسعار

  

  

  

  

                                                          

.222ص  ،1999، مرجع سبق ذكرهي، دمنير إبراهيم هن. 1
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  الكيفية التي تتغير بها األسعار في ظل نظرية داو: 4الشكل 

  
  .88، ص 2004، مرجع سبق ذكرهعبد الحميد حفيظ، : المصدر

  :الحظ ما يلييالل الشكل من خ

  .ثم تبدأ باالنخفاض )س+ ع  (مرحلة الصعود في األسعار تبدأ من ع إلى القمة قبيل اليوم-

تحدث حركة سعرية ثانوية من اجل إعادة السعر إلى مستوى القمة السابق  )س+ ع (وفي اليوم 

  .لكنها فشلت معلنة عن تغيير االتجاه الرئيسي إلى النزول

ساسي هبوطي، فاألسعار تستمر في االتجاه النزولي، لتصل إلى أدنى مستوى اتجاه أمرحلة-

تحدث محاولـة مـن    )ص+ع (دها في االرتفاع، وفي اليوم عوتبدأ ب )ص+ ع (قبيل اليوم 

خالل حركة سعرية ثانوية إلعادة السعر إلى القاع لكنها تفشل معلنة عـن تغيـر االتجـاه    

  .الرئيسي إلى الصعود

والـذي  من االتجاه األساسي الجديد في أسعار السوق،أنه ال يمكن التأكدحسب أنصار داو 

يظهره التغير في قيمة أحد مؤشرات السوق التي يقوم عليها التحليل، إال إذا اتضح أن هناك 

  .حدث في مؤشر آخراتجاه أساسي مماثل قد

  بحركة السوق التنبؤمؤشرات. 3.2

ما إذا كانت تتجه نحو  أي ،يد اتجاه األسعار فيهبها المؤشرات التي تهدف إلى تحديقصد  

  .الصعود أم تتجه نحو الهبوط

  :ما يليالى مؤشرات التنبؤ بحركة السوق ويمكن تلخيص أهم

  مؤشرات الكميات الكبيرة.1.3.2
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هذا المؤشر بالصفقات الكبيرة التي تبرمها عادة المؤسسات والشركات المتخصصة يهتم  

ألف سهم أو أكثر في الصفقة الواحـدة، ووفقـا لهـذا     50في حدود  ، حيث تكون)المحترفون(

  :1المؤشر يمكن التنبؤ بحركة السوق من خالل حساب الصيغة الموالية

  

  

  

  

على اتجاه أسعار سعر آخر صفقة، دل ذلكادت الصفقات التي تبرم بسعر أعلى منزإذا   

  .صفقات الشراء والعكس صحيح السوق نحو االرتفاع مما يشير إلى أنه حان الوقت إلبرام

والصفر، فكلما اقتربت من الواحد دل ذلك وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين الواحد الصحيح  

على االتجاه الصعودي للسوق، والعكس عندما تقترب النسبة من الصفر، دل ذلك على االتجـاه  

  .البيعالهبوطي للسوق، ومن ثم القرار الرشيد هو

  لكسريةمؤشر الكميات ا.2.3.2

التعامل بالكميات سهم، ويتم100يختص هذا المؤشر بالصفقات التي ال تزيد كميتها عن   

الكسرية من طرف صغار المستثمرين، الذين ال يتوفر لديهم القدر الكافي من المعلومات، ويمكن 

  :2حساب هذا المؤشر كما يلي

    

  

  

  

  

على صغار المستثمرين، فـإذا زادت  يساعد هذا المؤشر على معرفة الحالة التي تسيطر     

من المشـتريات، وأن الحالـة   على أن المبيعات أكبرالنسبة عن الواحد الصحيح فإن ذلك يدل

ـ  راء، المسيطرة على صغار المستثمرين هي حالة تشاؤم، ولذلك يقوم الفنيون والمحترفون بالشِّ

مكن أن يحدث في حالة كون العتبار أن قيمة السوق سوف تتجه نحو الصعود الحقا، والعكس ي

  .هذا المؤشر أقل من الواحد

                                                          

  .233ص  ،1999،، مرجع سبق ذكرهمنير إبراهيم هندي. 1

  .101ص ،2001، مرجع سبق ذكرهد الرزاق يخلف،عب.2

  عدد الصفقات المبرمة بأسعار أعلى من السعر الذي أبرمت به آخر صفقة                     

  =ات الكبيرةمؤشر الكمي

عدد الصفقات المبرمة بأسعار أعلى أو أقل من السعر الذي أبرمت به آخر صفقة           

  مبيعات الكميات الكسرية                 

  =مؤشر الكميات الكسرية  

مشتريات الكميات الكسرية          
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كما يقضي هذا المؤشر على تطبيق نظرية وجهة النظر المضادة أو العكسية ، إذا عـادة    

ى غاية وصول المؤشر إلى نقطة التحول، فإذا أخذ االتجاه لى المستثمر المحترف أن ينتظر إلع

  .البيعكان القرار االستثماري هوهبوطالالصعود قام بالشراء، وفور ما اتجه نحونحو

مؤشر بارون للثقة.3.3.2

يقوم هذا المؤشر على اعتقاد أن المفاضلة بين عوائد السندات المرتفعة الجودة والمنخفضـة  

الجودة، التي يمكن أن يتنبأ بتحركات األسعار في المستقبل، باعتبار أن السندات أقل مخـاطرة  

  :1ةر وفقا لهذه العالقمن األسهم، وتغطى قيمة المؤش

  

  

  

  

  

  

يعتبـر   %100، حيث كلما اقتربت مـن  %100تكون قيمة هذا المؤشر عادة اقل من 

ذات (بالنسبة للفنيين مؤشر تفاؤل، ويرغب المستثمرون في السندات ذات الجـودة المنخفضـة   

  ).مخاطر أكبر بسبب زيادة ثقتهم في االقتصاد وسوق األوراق المالية

لى انخفاض معدل العائد لعدد كبير من السندات المختلفة، وقرب عوائـد  هذا ما يؤدي إ

السندات منخفضة الجودة من عوائد السندات مرتفعة الجودة، والعكس في حالة التشاؤم ونقـص  

  .الثقة في سوق األوراق المالية

اتساع السوقمؤشر .4.3.2

مستعملو هذا المؤشـر  حركة األسعار صعودا وهبوطا، يحاول (من خالل التسجيل اليومي 

التنبؤ باالتجاهات العامة لألسعار صعودا ونزوال في السوق، كما يساعد على توضـيح سـبب   

  .S & P500مؤشر : التغير في اتجاه مؤشرات السوق مثل

  :عطي قيمة هذا المؤشر كما يليوت    

  

  

  

                                                          

  .90ص  ،2004،مرجع سبق ذكرهحفيظ، الحميدعبد.1

  عوائد السندات المرتفعة الجودة                 

  =  بارون للثقة مؤشر 

عوائد السندات المتوسطة الجودة

  عدد األسهم الهابطة –عدد األسهم الصاعدة              

  =  اتساع السوق مؤشر 

مجموع األسهم المتداولة
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  أدوات التحليل الفني للمعلومات لغرض التنبؤ بحركة سهم معين. 3

ل في القسم السابق أهم أدوات التحليل الفني للمعلومات لتحديد نمط التغير فـي  تم التناو

أسعار السهم في السوق بصفة عامة، وذلك لتحديد السهم الذي ينبغي شراؤه أو بيعه والتوقيـت  

ذلك، وبعد ذلك تأتي الخطوة الموالية وهي تحليل نمط التغير في سـعر السـهم محـل    لالمالئم 

  :ذكر منها ما يلييم من خالل مجموعة من األدوات يمكن أن االهتمام والتي يت

  

  

  

  

  

  خرائط المتوسطات المتحركة.1.3

ولدراسـة هـذا    م تميل إلى التحرك في اتجاه معينيرى المحللون الفنيون أن أسعار األسه     

ون التحرك يمكن حساب المتوسطات المتحركة ألسعار األسهم السائدة خالل فترة زمنية معينة تك

  .1طويلة نسبيا الستيعاب الحركات الفجائية والعرضية لألسعار

تساعد خرائط المتوسطات المتحركة على اتخاذ قرار الشراء أو البيع لألوراق المالية ، حيث 

ة اآلتيـة اسـتنادا لخريطـة    مناسبا إذا تحققت القواعد الثالثار الشراء يكون ريرى الفنيون أن ق

  :متوسطات المتحركة

.السهم والمتوسط المتحرك متجهان للصعود أي نحو األعلى سعر-  

.السعر الفعلي للسهم أسفل المتوسط المتحرك المتجه للصعود-  

يجب أن يكون المتوسط المتحرك في لحظة معينة أسفل السعر الفعلي للسهم ثم يعود إلـى  -  

.االرتفاع دون أن يبلغ المتوسط المتحرك

  .يطة متوسط المتحرك ومنطقة اتخاذ قرار الشراءيوضح الشكل الموالي خر   

  

  

  

  

                                                          

.149-147ص ص  ،2003،مرجع سبق ذكرهمحمد صالح الحناوي،  . 1

  مبيعات الكميات الكسرية                 

  =مؤشر الكميات الكسرية  

الكميات الكسرية مشتريات          
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  خريطة تظهر تطور األسعار من خالل المتوسطات المتحركة :5شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  .94ص ،2004، مرجع سبق ذكره عبد الحميد حفيظ،: المصدر

يوضح الشكل التوقيت المناسب التخاذ قرار الشراء، ألن األسعار انقلبت من الهبوط إلى 

  .مستمر وهذا ما يوحي بالوضعية الجيدة للسهم في السوقارتفاع 

  :ويعتمد الفنيون أن قرار البيع يكون مناسبا إذا تحققت القواعد اآلتية

.سعر السهم والمتوسط المتحرك متجها للهبوط-   

.السعر الفعلي للسهم يكون أعلى من المتوسط المتحرك الذي يتجه للهبوط-   

 أخـرى وسط أعلى من السعر الفعلي الذي يتجه لالرتفاع ثم يعود مرة يجب أن يكون المت-   

.للهبوط

  .متوسطات المتحركة ومنطقة اتخاذ قرار البيعالويوضح الشكل الموالي خريطة 

  .خريطة انخفاض األسعار من خالل المتوسطات المتحركة: 6الشكل 

  
  .95ص  ،2004،سبق ذكرهمرجع عبد الحميد حفيظ، : المصدر
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الشكل التوقيت المناسب التخاذ قرار البيع، وذلك لكـون األسـعار انتقلـت مـن      يظهر

  .الصعود إلى الهبوط، وهو ما يوحي بأن األسعار الهبوطية قد بدأت

  خريطة الرأس واألكتاف.2.3

من أنماط حركة السعر التي يبحث عنها المحلل الفني للمعلومات نجـد نمـط الـرأس      

  :1التالي واألكتاف التي يوضحها الشكل

  .خريطة الرأس واألكتاف: 7الشكل

  
  .23ص  ،1999،مرجع سبق ذكرهمنير إبراهيم هندي، : المصدر

  :مكونات أساسية وهي ةمن خالل الشكل تظهر أربع  

ارتفاع مضطرد في األسعار نتيجة لزيادة مضطردة في حجم الصفقات، يصل هذا االرتفاع -

، وبعدها نالحظ انخفاض في حجم الصفقات ممـا  A-Bى معين أي خط مقاربة حتى مستو

.يؤدي إلى انخفاض في األسعار، مكونا بذلك الكتف األيسر

ارتفاع مضطرد في حجم الصفقات يترتب عليها ارتفاع مضطرد في السعر ليصل إلى القمة -

، يتبع A-Bألول أعلى من ا C-Dأعلى مما وصل إليه الكتف األيسر أي خط مقاومة جديد 

ذلك انخفاض في حجم الصفقات، يترتب عليه انخفاض في السعر ليصل إلى مستوى أعلـى  

.بقليل من المستوى المتدني الذي وصل إليه في الكتف األيسر، وهذا ما يكون الرأس

                                                          

.240ص ،1999، مرجع سبق ذكرهمنير إبراهيم هندي، . 1
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زيادة في حجم الصفقات وإن كان ذلك بمعدل اقل بالمقارنة مع الزيادة في حجم الصـفقات  -

في األسـعار  ، التي تؤدي إلى زيادة مضطردة والرأسي بناء الكتف األيسر التي ساهمت ف

، بعد ذلك يباشـر فـي الهبـوط    E-Fإلى أن تصل إلى مستوى مقاومة جديد ممثل بالخط 

.بانخفاض  حجم التعامل مكونا بذلك  الكتف األيمن

ـ - ل التمـاس  حدوث انخفضا في السعر في نهاية المرحلة السابقة يتعدى خط الرقبة الذي يمث

  .واألكتاف، وهي عالقة تشاؤمية البد فيها من البيع للرأسألدنى مستوى سعري 

  لمعلومات في سوق األوراق الماليةفعالية الرقابة وا: المبحث الثالث

يعتمد االستثمار في األوراق المالية وتداولها بالدرجة األساس على اإلفصاح عن البيانات   

ركات وأن دقتها تؤثر كثيرا على قرارات المسـتثمرين، وأي  والمعلومات عن جميع أنشطة الش

خلل في هذه البيانات والمعلومات يؤدي إلى انخفاض كفاءة سـوق األوراق الماليـة ويـنعكس    

  .بصورة مباشرة على سعر السهم في سوق األوراق المالية

ية ثم بعد ذلك نتطرق فعالسنعرض من خالل المبحث أهمية الرقابة في سوق األوراق،

  .المعلومات ومستوياتها في سوق األوراق المالية

  ق األوراق الماليةأهمية الرقابة في سو: المطلب األول

  :يتم تناول في هذا المطلب العناصر الموالية  

  أسباب عدم كفاءة سوق األوراق المالية-   

األهداف األساسية لهيئة الرقابة في سوق األوراق المالية-   

  والسياسات عمل هيئة الرقابة في سوق األوراق الماليةاآلليات -   

أسباب عدم كفاءة سوق األوراق المالية.1

  :1ترجع عدم كفاءة سوق األوراق لعدة أسباب نذكر منها ما يلي

  .التأخر في نشر المعلومات والبيانات وعدم دقتها مما يقلل من فوائدها للمستثمرين-

غراض التحليل الفني واالقتصادي، وإخفـاء المتغيـرات   قلة المعلومات والبيانات المقدمة أل-

األساسية التي تحصل داخل الشركة، وعدم اإلفصاح عنها والتي تؤثر في اتخاذ القـرارات  

الصائبة، األمر الذي يفسح المجال النتشار ظاهرة المبادالت الداخلية أي تداول األسهم مـن  

من ميزة السبق في الحصول على  تفادةقبل المدراء ومسؤولي الشركات ألسهمها، نظرا الس

                                                          

.،ص 2005،مرجع سبق ذكرهدريد آل شبيب، عبد الرحمن الجبوري، . 1
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المعلومات والبيانات محققين بذلك أرباح غير عادية على حساب المتعاملين اآلخـرين فـي   

أسواق األوراق المالية، خاصة إذا تم التنسيق بين أكثر من جهـة لتحقيـق أربـاح غيـر     

.مشروعة

لى العمالء لغرض إبـرام  استغالل الوسطاء لثقة عمالئهم، وذلك بتقديم النصح والمنشورة إ-

صفقات بيع وشراء أوراق مالية لشركات محددة دون مبررات اقتصادية قوية ذات جدوى ، 

على األسعار نتيجة للتقديرات المتباينة، مما يؤثر على طبيعة التـداول   توحدوث مضاربا

.داخل السوق ويترتب عليه أيضا آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة

لين وعزوف المستثمرين عن توظيف أموالهم في سوق األوراق المالية انخفاض عدد المتعام-

عنها تعـامالت صـورية مكثفـة     بيعا وشراء، وتنفيذ بعض الصفقات الوهمية والتي تنجم

.ونشطة بهدف التأثير على أسعار األوراق المالية وتحقيق أرباح غير حقيقية

ماليةاألهداف األساسية لهيئة الرقابة في سوق األوراق ال.2

تهدف هيئة الرقابة في سوق األوراق المالية إلى تحقيق ثالثـة أهـداف أساسـية مرتبطـة        

ومتداخلة وهي حماية المستثمر، وتحقيق الشفافية والعدالة لتوفير الثقة في التعامـل بـاألوراق   

المالية داخل سوق األوراق المالية، إضافة إلى تخفيض مخـاطر التعامـل بـاألوراق الماليـة     

  .لسوق، وسنعرض بإيجاز هذه األهداف وآليات تحقيقهابا

ة المستثمرينــحماي.1.2

هيئة أخرى المشرفة على السوق إلى حماية  كأيتهدف هيئة الرقابة لسوق األوراق المالية 

من الغش والخداع الذي قد يتعرضون لهم من جراء تعاملهم في األوراق المالية في المستثمرين 

تتاح للبعض بحكم عملهم ومـوقعهم   دوالتي ق تجار بالمعلومات الداخليةالسوق، كذلك ضمان اإل

  .1دون غيرهم

وتظهر حماية المستثمرين أيضا من خالل مراقبة حركة أسعار األسهم للتأكد من ان تلـك  

األسعار يتم تحديدها بناءا على التفاعل الطبيعي بين العرض والطلب وليس بناء على تعامالت 

  .صورية

  :ذكر منهايالتي تساعد على تحقيق هذا الهدف ديد من العوامل وتوجد الع

اإلفصاح الكامل عن المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم علـى أسـس   -

سليمة بالنظر أن المستثمر يصبح قادرا على تقدير المكاسب والمخاطر المحتملة الستثماراته 

                                                          

  . 17/06/2008، بتاريخwww.gulfta.com: ، مقال منشور على الموقعإعادة تنظيم سوق األوراق الماليةخضير جيرة اهللا، . 1
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المالية في ضوء قواعد ومعـايير المحاسـبة   من حماية مصالحه، ويعتبر عرض القوائم و 

  .الدولية من األمور الهامة في هذا المجال

التزام شركات الوساطة بقواعد التعامل داخل السوق مع ضرورة تمتعها بالمالئمـة الماليـة   -

التبادل دون إحداث خسـائر كبيـرة   عند تأسيسها وهي من األمور التي تساهم في انتعاش 

.م تلك الشركات بقواعد السلوك المهني في ممارسة عملهابالعمالء، وكذا التزا

رة على نظام العمل داخل السوق للوقوف علـى مـدى   ماإلشراف والتفتيش والرقابة المست-

االلتزام بالمتطلبات والضوابط الخاصة بعضوية السوق، ونظام العمل به، وهي من األمور 

التي قد يتعرض الـبعض مـنهم   و ، التي تحد من الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمرين

للمخاطر من جراء تعاملهم مع الوسطاء أو أعضاء السوق اآلخرين، وتحول قدراتهم الفردية 

على مواجهة هذه المخاطر، هذا باإلضافة إلى أن الطبيعة المعقدة للتعامل باألوراق الماليـة  

انين والضـوابط  داخل السوق وتطور نظم الغش واالحتيال تتطلب التطبيق الحـازم للقـو  

.المنظمة للعمل داخل السوق وهو ما يؤدي إلى حماية المستثمرين

ضمان وجود آلية عادلة وسريعة لفض وتسوية المنازعات تضمن حصول المستثمرين على -

.حقوقهم

السعي على ضمان كفاءة السوق وشفافية وعدالة التعامل فيه.2.2

وهو حماية المستثمر، وذلك من خـالل   يرتبط هذا الهدف ارتباطا وثيقا بالهدف السابق

منع الممارسات غير السليمة في عملية التداول، حيث تسعى الهيئة المشرفة على السوق عادة 

إلى ضمان إتمام التعامل داخله بناء على أسس سليمة، وليس لصالح مجموعات على حسـاب  

التي قـد تحـدث   مجموعات أخرى، وعلى الهيئة أن تكشف وتمنع وتعاقب عمليات التالعب 

  .بالسوق وبعض الممارسات غير العادلة

لـى  عالرقابة في سوق األوراق المالية تأكيد ضمان فرص الحصول العادلة وعلى هيئة 

تشجيع المعاملـة  ك ذلالمعلومات والتسهيالت المتاحة بالسوق للجميع وفي توقيت مناسب، وك

يد أسعار التعامل بنـاء علـى التفاعـل    العادلة لألوامر المتعلقة بعمليات البيع والشراء، وتحد

الطبيعي بين قوى العرض والطلب وتشجيع والترويج كفاءة عمل سوق األوراق المالية مـن  

ضـمان  لع بين كافة المتعـاملين  سخالل نشر المعلومات في التوقيت المناسب وعلى نطاق وا

  .تحقيق الشفافية

  

  



89                                   دور الرقابة والمعلومات في سوق األوراق المالية :الفصل الثالث

ماليةالعمل على تخفيض مخاطر التعامل في األوراق ال.3.2

من الصعب على أي هيئة مشرفة على السوق في أي دولة من العالم منع اإلخفاق المالي 

د يتعرض له بعض أعضاء السوق، إال أن القواعد التي تحكم السوق يجب أن تهدف إلى قالذي 

  .خفض خطر الفشل المالي، وذلك من خالل استعمال معايير المالءة المالية والرقابة الداخلية

ب على القواعد الحاكمة لعمل السوق أن تهدف إلى تخفيض آثار الفشل المالي في حالـة  كما يج

ـ ا الفذعضو من أعضاء السوق ومحاولة عزل الخطر الناتج عن ه أليحدوثه  ل عـن بقيـة   ش

  .السوق

وفي إطار خفض مخاطر التعامل في األوراق المالية داخل السوق يجب التركيز علـى  

في عمل الشركات الوساطة به، والتي تمكنها من ممارسة نشاطها دون  اعتبارات المالءة المالية

  .أن تخسر عمالئها نتيجة التعامل في األوراق المالية

ألوراق المالية من عامل المخاطرة، فهناك دائما عالقة طردية بين لكما ال يخلو أي سوق        

على هيئـة الرقابـة لسـوق    العائد والمخاطرة، ولكن يجب أن تكون هذه المخاطرة محسوبة و

األوراق المالية تشجيع اإلدارة الفعالة التي تسمح بامتصاص صدمات بعض الخسـائر، وكـذا   

  .دراسة وتحليل المخاطر الزائدة أو المفرطة

أن توافر نظام للمقاصة والتسوية يتسم بالدقة والكفاءة يشكل أحد األدوات والوسـائل   غير     

ا لإلدارة الفعالة للخطر، كذلك يجب أن يكون هناك ترتيبات قانونية الفعالة التي يمكن استخدامه

  .المالي وشروطه داخل سوق األوراق المالية اإلعسارآمنة وفعالة للتعامل مع قضايا 

اآلليات والسياسات عمل هيئة الرقابة في سوق األوراق المالية.3

واب على أن يكون للهيئة سلطة تتضمن تلك اآلليات القيام بعمليات التفتيش والتحري واالستج

التطبيق الكامل للقواعد التنظيمية بالسوق، واالستخدام الفعال لسلطات التفتيش والرقابة، ومنهـا  

اإلثبات الالزمة للمالحظات التي  وأدلةالتفتيش على عمليات التداول بالسوق وطلب المعلومات 

ر التوافق مع القواعـد والمعـايير   تتضح لها، وذلك للتأكد من ان العمل بالسوق يجري في إطا

  .المنظمة للعمل

يجب الموائمة بين عائد وتكلفة الرقابة والتفتيش، وكذلك بين تغطية نطاق واسع من إدارات -

السوق أو التفتيش والرقابة على الموضوعات والمجالت التي تنطوي على مخاطر عاليـة  

  .داخل السوق للمستثمرين أو تهدف إلى تحقيق االستقرار في المعامالت

ام الصارم بقوانين سوق األوراق الماليـة،  من االلتز التأكدالهدف من عملية الرقابة هو -

خاصة وأن المستثمرين به قد يكونون معرضين لبعض الممارسات غير القانونية مـن قبـل   
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بعض الوسطاء الموجدين بالسوق، لذلك فإن هيئة الرقابة في سوق األوراق المالية يجـب أن  

:والتي تتضمن) التفتيش، التحقيق، التحري(بسلطات كاملة في عملية  تتمتع

 سلطة اإلشراف والتحري للحصول على البيانات والمعلومات والمستندات والسجالت من

.األشخاص المعنيين، أو هؤالء الذين لديهم المعلومات المالئمة لعملية االستعالم

لتنظيمية واإلداريةسلطة التعامل والتحقيق مع مختلف المستويات ا.

سلطة فرض العقوبات اإلدارية والتقاضي أمام المحاكم والمجالس القضائية.

سلطة إحالة القضايا إلى السلطات الجنائية وسلطة تأجيل ووقف التداول األوراق المالية.

سلطة الدخول في تسويات صالحية والموافقة على التعهدات الملزمة قضائيا.  

الرقابة سلطات كافية في حالة التصرفات غير القانونية عبر الحـدود،  يجب أن تكون لهيئة -

وذلك للحصول على المعلومات والمستندات المالئمة للقيـام بعمليـات التحـري والبحـث     

المتعلقة بالتعامالت في سـوق األوراق   قوانينللوالتفتيش، ذلك لمتابعة الخروقات المحتملة 

.المالية

المشـروعية   إضفاءجة عمليات غسل األموال، التي تهدف إلى يجب كفاية التشريعات لمعال-

على األموال غير المشروعة، ذلك من خالل التأكد من وجود ضـوابط وإجـراءات لـدى    

شركات الوساطة العاملة بالسوق للتقليل من مخاطر االستخدام  المعامالت مـع الوسـطاء   

.كوسيلة لغسل األموال

بادل المعلومات المنشورة وغير المنشورة بينها وبـين  يجب على هيئة الرقابة وضع آلية لت-

الدولية بما يسمح لها بعمل تحقيقـات تتعلـق   غيرها من الجهات المحلية وكذلك مع الجهات 

.بمجال عملها

اعد على التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، والمساعدة الفنيـة بـين الجهـات    تس-

  .تلفةول المخواق األوراق المالية بالدالمنظمة لألس

  فعالية المعلومات في سوق األوراق المالية: المطلب الثاني

  :من خالل هذا المطلب يتم استعراض مايلي    

  فعالية المعلومات-  

  المستويات الثالث لفعالية المعلومات  -  
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فعالية المعلومات.1

يـة المعلومـات،   في فعاليتمثل ألموال في سوق األوراق المالية شرط توظيف أحسن ل نإ

حيث بناء على فرضية فعالية المعلومات فإن أسعار األوراق المالية تعكس المعلومات التي من 

لذلك سـوف نتعـرض للحـاالت    . شأنها أن تؤثر على القيمة السوقية لألوراق المالية المتداولة

  :1سوق وهيكون عليها رد فعل سوق األوراق المالية للمعلومات الواردة إلى اليالثالث التي 

حالة السوق الفعال استجابة فورية وتلقائية في السعر لكل المعلومات التي ترد إلى السـوق،  -

زيادة أو انخفاض في السعر عن السعر العادل والحقيقي، فورود المعلومـات   ىوال مجال إل

.يؤدي إلى تغير فوري في السعر وبدون تأخير

لجزئي للمعلومات الـواردة وتسـتغرق عمليـة    حالة االستجابة المتأخرة حيث يرد التعديل ا-

فترة من الزمن، وهذا ما يتماشى مع فرض الكفـاءة  لالوصول إلى السعر العادل والحقيقي 

.االقتصادية للسوق

ـ - عر الحقيقـي  حالة االستجابة المغال فيها حيث يتم تعديل السعر إلى مستوى أعلى من الس

ا في السوق ومن ثم يتم تعديل السعر مع الزمن في تقدير المعلومات وتأثيرهنتيجة المبالغة 

.إلى أن يصل إلى السعر الحقيقي

  استجابة سعر األوراق المالية للمعلومات: 8شكل 

  
  .132، ص 2001، مرجع سبق ذكره،حمزة محمود الزبيدي : المصدر

  

أو العائد الحقيقي للسهم مع سـعره  فعالية المعلومة يمكن أن تختبر وذلك بمقارنة السعر   

المرتقب، حيث تعتمد األسعار والعوائد المرتقبة على نموذج يفسر لنا كيف نأخذ بعين االعتبـار  

                                                          

.133الطبعة األولى ، ص ،2001، مؤسسة الوراق، ، عمان، االستثمار في األوراق الماليةحمزة محمود الزبيدي، . 1
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نمـوذج اللعـب    FAMAفامـا   المعلومات المتوفرة في حساب السعر، حيث اقترح الباحـث 

  :1يةلمواالمتعادل المستعمل في فعالية األسواق وقد صاغها في العالقة ال

  

  

  :حيث

  Zi :لسندلمتوقعهو العائد الi  في الفترةt+1.  

  Ri : لسندلالعائد الحقيقيi في الفترةt +1.  

  Q : مجموع المعلومات المتواجدة في الفترةt.  

  E : العائد المقدر في الفترةt + 1.  

مـع العائـد   ) t +1(ا يدل أن العائد غير العادي يساوي الفرق بين العائد الحقيقي للفترةذه

إذا كانت كل المعلومات المتواجدة فـي   يكون السوق فعاال فإماالمقدر لنفس الفترة، حيث حسب 

  .كل وقت محتسبة في السعر

المستويات الثالثة لفعالية المعلومات.2

ة أن تعكس األسعار وبسرعة المعلومـات  ؤإن من أهم خصائص سوق األوراق المالية الكف

ن تؤثر على القيمة السوقية لألوراق المالية المتداولة فيه، لذا سوف تتعرض إلى التي من شأنها أ

  :2فعالية المعلومات من الشكل التاليلالمستويات المختلفة 

  .المستويات الثالثة لفعالية المعلومات: 9الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .128ص  2001،مرجع سبق ذكرهمحمود الزبيدي ،   حمزة: المصدر

                                                          

.لطلبة الماجستير ، جامعة الجزائر األوراق المالية أسواق برنامج مقترح في مقياسعلي كساب ،  .1

.123ص  ،2001،مرجع سبق ذكرهحمزة محمود الزبيدي . 2

  Rit + 1

Zit + 1 =  Rit + 1 - E (                 )
     Qt

الصيغة الضعيفة تفرض أن المعلومات 

لسهمالتاريخية سوف تعكس األسعار السوقية ل

الصيغة القوية تفرض أن المعلومات سوف 

تعكس األسعار السوقية للسهم

الصيغة شبه القوية تفرض أن كل المعلومات 

العامة سوف تعكس األسعار السوقية للسهم
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سهم المستخدمة ألحلل بموجبها حركة أسعار  1965عام  فاما قام بها من خالل دراسة

سنوات،  5خالل سهم  30الصناعي، حيث راقب فاما الحركة اليومية لـ زو جونادفي متوسط 

 الصـيغة الضـعيفة  : ة المعلومات وهيمستويات لفعالي ةحيث من خالل هذه الدراسة  حدد ثالث

  .والصيغة القوية يغة شبه القويةالص

  الصيغة الضعيفة.1.2

تقضي هذه الصيغة ان تكون أسعار األسهم عاكسة لقيمتهـا التاريخيـة المحـددة فـي       

الماضي، ويعني هذا انه ال يمكن التنبؤ بالقيمة السوقية للسهم بناء على المعلومـات التاريخيـة   

    لومات الحقيقية ال تعكس المع لألسهمالمتاحة عن أسعارها في الماضي، لهذا فإن القيمة السوقية 

  .1المصدرة لألسهم في المستقبل للمؤسساتوتوقعات األوضاع المالية 

وهناك عدة اختبارات تمت على الصيغة الضعيفة للفعالية، ومعظمها تنطلق مـن نقطـة   

هدفها معرفة هل أن تغيـرات  السوق العشوائي، من بينها اختبارات االرتباطات المتسلسلة التي 

  .ة المحددة هي مرتبطة مع تغيرات األسعار للفترات السابقةفي األسعار للفتر

  :2وأول اختبار هو اختبار كاندل الذي يعرف متغيرة تغيير السعر بالصفة التالية

  

  

  

  :حيث

Xt :تغیر السعر.  
Pt : سعر المتغیر في الزمنt.  

Pt-1 : سعر المتغیر في الزمنt-1.  

  

  :غير المتوسطألسعار معطاة ، نحسب التتغيرات اولمجموعة 

  

  

  

  ).الفرق بين التغير الحقيقي لألسعار والتغير المتوسط(ثم نقوم بحساب الفرق لفترة معينة 

T = (Xt – X)  

                                                          

.124ص ،2001، مرجع سبق ذكرهمحمود الزبيدي ، . 1

.امعة الجزائرلطلبة الماجستير، ج برنامج مقترح في مقياس األسواق الماليةعلي كساب، . 2

Xt = Pt – Pt-1

X = (1/n-1) (n-1Xt)
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  الصيغة الشبه قوية. 2.2

ال تعكـس فقـط    لألسـهم ويطلق عليها أيضا الصيغة المتوسطة، تقضي بأن القيمة السوقية 

ا أيضا كافة المعلومات والبيانات المتاحة للجمهور تلك األسهم، وإنم أسعارالتغيرات السابقة في 

من معلومات التي تنشر عن الشؤون الدولية أو الظروف االقتصادية فـي الدولـة أو ظـروف    

الصناعة أو المنشأة بما في ذلك التقارير المالية وغيرها من التقارير والتحلـيالت التـي تتـاح    

ألي معلومات جديدة ترد إلى  لألسهملسوقية للجمهور، وفي ظل هذه الصيغة تستجيب األسعار ا

ما كان ذلك دليل على الفعالية، وهنـاك عـدة   لاألسواق، وكلما زادت سرعة استجابة السوق ك

  :1اختبارات خصت هذه الصيغة منها

  .تقدير مسبق للنتائج والعوائد-

.التعديل في التوزيع للعوائد واألسهم-

.جاناالتعديل في تقسيم األسهم وتوزيع األسهم م-

.التأخرات في المعلومات عند التعديل-

.التعديالت في التوزيعات الثانوية-

هذه االختبارات بينت أن الشكل النصف قوي صحيحة، ألن السوق يتالئم بسرعة مع اإلعالم 

  .عن المعلومات، والذين يستعملون هذه المعلومات ال يمكن أن يحققوا أرباحا غير عادية

  ةـة القويـالصيغ.3.2

يبين الشكل القوي للفعالية ان سعر السهم في السوق هو انعكـاس لجميـع المعلومـات      

المحللـين  (لعامة والخاصة، أي المعلومات المحصلة من طرف العام واالختصاصيين االمتاحة 

، هذا يعني استحالة أن يحقق أي مستثمر أرباح غير عاديـة علـى   )الماليين، المسيرين لألموال

دة ما تكون القيمة السوقية بشأن المنشأة المصدرة لألسهم، لذلك فإن القيمة حساب اآلخرين، وعا

سوف تتجه بالتغير ارتفاعا أو انخفاضا وفق نوع المعلومات وفيما إذا كانت تلك  لألسهمالسوقية 

المعلومات تحمل أخبارا متفائلة أو متشائمة عن وضع المنشـأة المـالي والنقـدي والتشـغيلي     

اختبار الشكل القوي لفعالية المعلومات تـم اسـتنتاج أن    تقبلها، ومن خاللواالقتصادي عن مس

  .2المعلومة المميزة العمومية ال تؤدي إلى تحقيق أرباح غير عادية
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  الثالث  لـاتمة الفصــخ

إذا كانت تعكس بصورة كاملة وصحيحة كافة المعلومات  تتصف السوق بالكفاءة الكاملة  

سعر الورقة المالية، وال يوجد فاصل زمنـي فـي الحصـول علـى     المتاحة والمتصلة بتحديد 

  .المعلومات الواردة إلى السوق وبين الوصول إلى نتائج محددة بشأن سعر الورقة المالية

كفاءة السوق توفير البيانات والمعلومات الالزمـة عـن األوراق الماليـة    ومن شروط 

  .مية والنوعية المطلوبة وبكلفة منخفضةوإيصالها إلى كافة المتعاملين في الوقت نفسه وبالك

ما تكون في صورة خـام  فهـي   المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر عادة

بالتالي تحتاج إلى تحليل عميق للوصول إلى استنتاجات أكثر وضوحا لتمكين المستثمر العـادي  

  .من اتخاذ القرار االستثمار السليم

ت نجد التحليل األساسي المبني على أن السوق كفؤ ولو فـي  ومن مناهج تحليل المعلوما  

شكله الضعيف، وعلى اختيار األوراق المالية عن طريق التعرف على المؤسسات القويـة فـي   

صناعة ما، ومدى تأثرها بالمتغيرات االقتصادية وظروف الصناعة، كما على المحلل الوقـوف  

ليل قوتها المالية للتمكن مـن الحكـم علـى    على تحليل الوضع المالي التاريخي للمؤسسة وتح

  .المؤسسة والتنبؤ بالقوائم التقديرية

جد كذلك التحليل الفني لدراسة السوق والعوامل الداخلية المـؤثرة علـى األسـعار    يوو  

التداول، كما توجد قواعد ومؤشرات تسمح بمتابعة أحداث وظـروف السـوق    وأسعاركالحجم 

  .ؤ بحركتها المستقبلية وتحديد الوقت المناسب لالستثماروأسعار األوراق المالية للتنب

أساسية مرتبطـة   أهدافيئة الرقابة في سوق األوراق المالية تحقيق ثالثة همن أهدافو  

المالية  باألوراقومتداخلة وهي حماية المستثمر، تحقيق الشفافية والعدالة لتوفير ثقة في التعامل 

.مخاطر التعامل باألوراق المالية في السوق إلى تخفيضداخل سوق األوراق المالية، إضافة 
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  بورصة الجزائر:الفصل الرابع 

يعتبر إنشاء سوق األوراق المالية في الجزائر من المتطلبات األساسية لبرنامج اإلصالح        

االقتصادي بعد تنفيذ العديد من اإلصالحات االقتصادية والمالية والهيكلية في الجزائر، هـدفها  

، إضافة إلى العمل على زيادة دور  قتصادي وتوفير مناخ استثماري مناسبتحقيق االستقرار اال

القطاع الخاص في التنمية االقتصادية، باعتبار أن سوق األوراق المالية تعتبر مصدرا تمويليـا  

  .لمشروعات القطاع الخاص

تكـون منعدمـة إال أن الدولـة     تكاد ومع أن بورصة الجزائر حديثة النشأة وذات خبرة  

البورصات العربية والعالمية خاصة في مجال تمويل  حاولت منذ انطالق مواكبتها لنظيرتها من

، وذلك من خالل وضع البورصة فـي إطـار   المؤسسات االقتصادية العمومية كانت أو خاصة

  .تشريعي محكم يكفل لها عملية التنظيم وفق هيئات وشروط لتدخل الغير بها

مـن خـالل   وللتعرف أكثر على بورصة الجزائر وآلية عملها سيتم تناول هذا الفصـل    

  :ليةمواالنقاط ال

  ؛ماهية بورصة الجزائر-

نظيمي والرقابي في بورصة الجزائر؛الهيكل الت-

.سوق األوراق المالية في الجزائر تقييم أداء-
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  ماهية بورصة الجزائر: المبحث األول

  :طرق من خالل هذا المبحث إلى ما يليم التتيس

  .انشأة بورصة الجزائر والمتعاملين فيه-

  .آلية التعامل في بورصة الجزائر-

  نشأة بورصة الجزائر والمتعاملين فيها: المطلب األول

ظروف نشأة بورصة الجزائر.1

 1988البالد منذ عام  اشهدتهظهرت فكرة إنشاء البورصة في الجزائر مع التحوالت التي 

ـ    ة وصـناديق  فقد تمت المصادقة على قوانين اقتصادية تزكي اسـتقاللية المؤسسـات العمومي

، األمر الذي يجعل من رأس مال المؤسسات 1المساهمة بشكل يكفل الجزائر إلى اقتصاد السوق

العمومية مقسم إلى عدد من األسهم توزع ما بين صناديق المساهمة، ومن هنا ظهرت الشركات 

، ففـي ظـل   1988والمكمـل بقـانون    1975، تسير وفق القانون التجاري لسنة ذات األسهم 

الي من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لالقتصـاد  ت االقتصادية، ظهرت الحاجة إلى سوق مالتحوال

الوطني وان يلعب دورا في تحسين فعالية النظام المالي، خصوصا في توزيع الموارد الماليـة  

 أخـرى للهيئات والمؤسسات األكثر مردودية، فكل هذا جعل الدولة تستجيب بالبحث عن طرق 

االقتصاد الوطني بصفة عامة، مما أثمر عن بداية اإلعداد إلنشاء سـوق   لتمويل المؤسسات أو

كـوبير   -الكنديـة : وذلك بدعم من هيئات اسـتثمارية دوليـة منهـا    -بورصة–مالية  أوراق

 ، تهدف إلى ضمان تمويل دائم وفعال لمختلف النشاطات يتماشى وقـانون القـرض  -أنداليبرند

الذي يسمح للمؤسسات تمويل مختلف اسـتثماراتها   14/04/90المؤرخ في  90/10والنقد رقم 

  .دون اللجوء إلى القروض البنكية

  2:فنشأة بورصة الجزائر كما أجمع االقتصاديون الجزائريون مرت بعدة مراحل أهمها  

ي الجمعية تم اتخاذ قرار من طرف الحكومة على إنشاء هيئة مؤهلة وه 09/11/1990في  -  

المتعلق بصـناديق   88/03لثمانية الناشئة، وذلك بموجب قانون رقم العامة لصناديق المساهمة ا

ذات رأس المال يقدر بـ " شركة القيم المتداولة"المساهمة، ولقد أعطي لهذه الهيئة تسمية مؤقتة 

من ثمانية أعضاء، حيـث  ريها مجلس إدارة مكون يدج تحت صيغة شركة أسهم، يد320000
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تم إصدار ثالثة مراسيم تنفيذيـة   28/05/1991وفي  ،كل عضو يمثل أحد صناديق االستثمار

  1:تنص على ما يلي

يهتم بتنظيم المعـامالت الخاصـة وتـداول األوراق      21/169المرسوم التنفيذي رقم -

المالية، وقد عرف من خالله القيم المتداولة على أنها منتوج مالي قابـل للتـداول فـي    

  .وقابل للتجزئة البورصة

يهتم بتحديد أنواع األسهم وأنـواع األوراق الماليـة   91/170قمالمرسوم التنفيذي ر-

إصدار تلك أألوراق من طرف شركات رؤوس  وشروطاألخرى، وكذلك تحديد الصيغ 

.األموال

جنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، التي تمثل ليهتم ب 91/171لمرسوم التنفيذي رقم ا-

مهام تنظيم سوق األوراق المالية وتشـجيع   سلطة سوق القيم المتداولة، التي أوكلت لها

.االدخار وممارسة الرقابة على السوق

دورها نظرا لمجموعة من العوائق بفيما يخص شركة القيم المتداولة قد تأخرت في القيام 

المال وضبط المهام الموكلة لها، لذلك تم في شهر فيفري  رأسالتنظيمية ومشاكل منها ظآلة 

دج، وكذلك تم تعـديل قانونهـا   9320000بموجبه رفع رأسمالها إلى اتخاذ قرار تم  1992

  ".بورصة القيم المتداولة"األساسي خاصة البنود المتعلقة بتسميتها حيث أخذت اسم 

، وذلـك  1993وتم وضع األساس التشريعي لبورصة القيم المنقولة في الجزائر عـام    

  2:ليةمواالتشريعية ال النصوص موجب

المهتم والمعدل لألمر المتضمن  25/04/93المؤرخ في  93/08ي رقم المرسوم التشريع-

.القانون التجاري واألحكام المتعلقة بشركات المساهمة

والمتعلق بالسوق المـالي   1993ماي  23المؤرخ في  93/10المرسوم التشريعي رقم -

لمتعلقة الجزائري، أسس بورصة القيم المتداولة على أنها إطار تنظيمي، وسير العمليات ا

بالقيم المتداولة الصادرة من الدولة أو من أشخاص معنوية خاضعة للقـانون العـام أو   

.شركات المساهمة

الذي حدد فئات األشخاص  13/07/1993المؤرخ في  93/176المرسوم التشريعي رقم -

البورصة كوسطاء، وهم البنوك وشركات  المعنوية التي يمكن اعتمادها لدى لجنة تنظيم

وصناديق المساهمة والتي حلت فيما بعد وعوضت بالشـركات القابضـة عـام     التأمين

1995.

                                                
  .154ص ،2004، مرجع سبق ذكرهعبد الحميد حفيظ ، . 1

2 .M. Mansouri, La bourse des valeurs mobilières d'Alger, Edition dar Houma, Alger, 2002, p:8.



99                                                                             بورصة الجزائر: الفصل الرابع

.تحت اسم بورصة القيم المنقولة 1997أما االفتتاح الرسمي لبورصة الجزائر كان سنة 

المتعامون في بورصة الجزائر.2

  :يتمثل أهم المتعاملون الذين ينشطون على مستوى بورصة القيم المنقولة في الجزائر في

  .الوسطاء في عمليات البورصة -

.المتعاملون اآلخرون-

الوسطاء في عمليات البورصة1.2.

ال يمارس نشاط التفاوض في القيم المنقولة المتداولة في البورصة إال الوسطاء في عمليات 

في مادته الخامسة  23/05/93المؤرخ في  93/10البورصة ، فحسب المرسوم التشريعي رقم 

زائري للوسطاء سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو شركات ذات األسهم القيام قد خول المشرع الج

 بعملية الوساطة في عملية البورصة عد الحصول على ترخيص من طرف لجنة تنظيم ومراقبة

البورصة وللحصول على ترخيص يجب على وسيط عمليات البورصـة أن يقـدم الضـمانات    

  1:مايليالكافية والمتعلقة بـ

  .ى من رأس المال تحدده لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةحيازة حد أدن-

.حيازة جهاز تنظيمي محكم ووسائل تقنية تتالءم مع نشاطه-

.حيازة موظفين لهم من كفاءة والتأهيل ما يسمح لهم بمزاولة هذا النشاط-

.يأخذوا مشاركة في رأسمال شركة إدارة بورصة القيم المتداولة-

المنقولة المقبولة في البورصة، يجوز للوسيط في عمليات البورصة  وزيادة على تداول القيم

ف القيم المنقولة لحسابه الخـاص  اممارسة نشاطات أخرى كعمليات المقابلة للقيم المنقولة، وتض

أو لحساب الغير، وتسيير حافظات القيم المنقولة بموجب توكيل، والسعي المصفقي وكذا مرافقة 

  .ول البورصةالمؤسسات التي ترغب في دخ

صا لمزاولة نشاط الوسـيط فـي   يلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ترخ أصدرتوقد 

  2:ليةمواسهم الالبورصة لخمس شركات ذات األ

تتكون من البنك الخارجي ، الصندوق الوطني للتعـاون الفالحـي ،      الرشاد المالي-

.مركز الصكوك البريدية

  تكون مـن القـرض الشـعبي الجزائـري     ت   صوجيفي -الشركة العامة للتمويل-

.، الصندوق الجزائري للتأمين الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 

                                                
  .2004، أوت "السوق امحترفو"منشورات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، . 1
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تتكـون مـن البنـك الـوطني       صوفيكوب -الشركة المالية لالستشارة والتوظيف-

.، الشركة الوطنية للتأمين ، بنك التنمية الفالحية  الجزائري 

تتكون من البنك الجزائري للتنمية     أمأسيفي -لةشركة التوظيف في القيم المتداو-

.   الصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين  الفالحية 

باإلضافة إلى الوسطاء الذين سبق ذكرهم هناك وسيطين منحا ترخيص ولكن لم يشاركا في 

فرع " فيجي"ولشركة كاروود األمريكية، " إسي: "القيام بمهامهما لدى شركة تسيير البورصة هما

  .لشركة تونس للقيم

1:أما فيما يخص األنشطة الممارسة من طرف الوسطاء تتمثل فيما يلي  

.عمليات توظيف لحساب الغير-

.التوظيفات عند إصدار القيم المنقولة-

.تسيير محفظة القيم المنقولة-

      يقفون موقف الطرف اآلخر في العمليات على األوراق المالية سـواء كانـت رئيسـية    -

.أو ثانوية

.السعي للقيام بالوظائف السابقة-

المتعاملون اآلخرون.2.2

الطبيعيين الستثمار أموالهم، وذلك من خالل  لألشخاصأتاح التشريع الجزائري مجاال واسعا 

البورصة من فرص االستثمار في المنتوجات المالية، ويتم هذا االستثمار من خالل ما  ما تمنحه

  2:يلي

مال متغير  رأسالمال المتغير، حيث تم إنشاء شركة ذات  رأسستثمار ذات شركات اال-

واحدة اعتمدت من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بمقتضى القرار رقـم  

، " سليم"سميت هذه الشركة بشركة االستثمار المالي  1998مارس  31بتاريخ  98-01

الشـركة  : المنشئين لهذه الشركة وهـم مليون دج بالتساوي بين  120قدر رأسمالها بـ 

.بنك التنمية المحلية، البنك الوطني الجزائري ، الوطنية للتأمين 

وتعمل هذه الشركة لحساب عمالئها ولحسابها الخاص بالحصول وتسيير محفظة القـيم  

علـى   شركة االستثمار الماليالمنقولة، حيث يمكن للمساهمين شراء وبيع كل يوم أسهم 

  ).قيمة تصفوية(ة الحقيقية لألصل التي تحدد قيمة السهم أساس القيم

                                                
1 .Guide de l' admission , COSOB, Alger, Novembre 1997 p.17. 
2 .Bulletin de la COSOB, Alger, N° 1,1998 p.47.
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صناديق التوظيف الجماعي، وهي صناديق ال تتمتع بالشخصية القانونية، فهـي مجـرد   -

...) بنـوك، وسـطاء  (ملكية مشتركة لألوراق المالية، تؤسس عادة من طرف متدخلين 

مليـون دج ال   1بــ  دارة واآلخر التسيير، ويحدد رأسمالها األدنـى  أحدهما يضمن اإل

.يجوز النزول عنه

تكون محافظ مالية شخصية مسيرة مباشرة من قبل أصحابها أو مسـيرة مـن طـرف    -

  .الوسيط

  آلية التعامل في البورصة: المطلب الثاني

  :يتم استعراض هذا المطلب من خالل مايلي   

  أنواع القيم المنقولة وآلية تداولها -      

  بول األوراق المالية للتداول في بورصة الجزائرشروط وإجراءات ق -     

أنواع القيم المنقولة وآلية تداولها.1

  :يتم تناول هذا العنصر من خالل ما يلي    

  .أنواع األوراق المالية المتداولة في البورصة-

.األوامر المستخدمة في البورصة-

.التداول في بورصة الجزائر-

لة في بورصة الجزائرأنواع األوراق المالية المتداو.1.1

تتحدد مختلف أنواع األوراق المالية والحقوق والواجبات المرتبطة بهـا وكـذا شـروط        

القانون التجاري، حيث يميز المشرع الجزائري بين ثالث  أحكامإصدارها في السوق بموجب 

  1:أنواع من األوراق المالية المتداولة في بورصة الجزائر وهي

  مــاألسه. 1.1.1

تتمثل أسهم الشركة في السنوات القابلة للتداول، أي أنه يمكن بيعها في السوق وحيازتها   

من أشخاص آخرين لم يشاركوا في إنشائها، ذلك يعتبر السهم سند ملكية يطابق جـزءا مـن   

  .رأسمال الشركة

  :ويمكن أن يرتقب على السهم نوعان من العائدات    

الصافي الموزع على المساهمين عند نهاية السنة  عائدات السهم الذي هو جزء من الربح-

  .المالية

                                                
1 . Prospectus d’information, les valeurs mobilières, COSOB, Alger, 2004.
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فائض القيمة على البيع وهو عبارة عن الفارق بين سعر شراء السهم وسعر بيعـه، وال  -

.وق سعر شرائهفيتحقق ذلك إال إذا بيع السهم بسعر ي

  :ليةمواوينطوي تحت ظل السهم القابلة للتداول في البورصة األنواع ال

.أسهم عادية-

.أسهم جزئية-

.اسهم خاصة-

.أسهم ذات األولوية في توزيعات األرباح-

  نــسندات الدي.2.1.1

هو عبارة عن سند مالي قابل للتداول، حيث يجسد التزام مقترض إزاء مقرض يضع في   

مقابل ذلك أمواال تحت تصرفه، ويتجسد هذا االلتزام بموجب عقد إصـدار يحـدد خصـائص    

  .األموال وطريقة مكافأة المقرضاالقتراض وكيفيات تسديد 

  :هما وتتميز سندات الدين بخاصيتين 

مكافأة مستقلة عن نتائج المؤسسة وتحدد مسبقا بصفة تعاقدية، ويتقاضى حامـل السـند   -

.التي تحق له، وذلك مهما تكن النتائج التي تحققها الشركة) أو القيمة(المصدر الفائدة 

األموال الخاصة في حالة تصفية الشركة، وتستخدم  تسدد على سبيل األولوية بالنسبة إلى-

إيرادات التصفية أوال في سداد المطلوب للدائنين، وبعد سداد ذلك كليا يـوزع الرصـيد   

.الباقي حينئذ على المساهمين

1:وتتعدد أنواع السندات المتداولة في بورصة الجزائر وهي

.سندات عادية-

.سندات المشاركة-

.ثابتالسندات ذات المعدل ال-

.السندات المعدل المتغير-

  أوراق مالية أخرى.3.1.1

زيادة على النوعين السابقين، فإن القانون التجاري ينص على قيم منقولة أخـرى لهـا     

  :2خصائص شبيهة بالسندات السابقة وهي

  

                                                
.162ص ، 2004، جع سبق ذكره، مرعبد الحميد حفيظ . 1

2. Prospectus d’information, les valeur mobilières, COSOB, Alger, 2004.



103                                                                             بورصة الجزائر: الفصل الرابع

  شهادات االستثمار وشهادات الحق في التصويت.1.3.1.1

    ها شركة المساهمة بمناسبة رفـع رأسـمالها   هي عبارة عن سندات قابلة للتداول تصدر  

  .أو عند تجزئة األسهم الموجودة

حيث تمثل شهادة االستثمار حقا ماليا ويجب أن تكون قيمته اإلسمية مساوية لقيمة سهم الشـركة  

كمـا يجـب أن   : المصدرة، أما شهادة الحق في التصويت فتمثل حق غير مالي يرتبط بالسـهم 

  .ال اسمياتكتسي هذه األوراق شك

  سندات المساهمة.2.3.1.1

سند المساهمة هو سند دين قابل للتداول، تصدره شركة ويشتمل تسديده على نوعين من   

  .المكافأة

  .جزء ثابت يبين في عقد اإلصدار-

.جزء متغير يقيس على النتائج التي يحققها الشركة-

:إال إذا كانت الشركةترتبط خصوصية سندات المساهمة بتسديدها، وال يتم هذا التسديد 

.في طور التصفية-

.قررت ذلك بعد انقضاء أجل خمس سنوات بعد إصدارها-

  أسهمالسندات القابلة للتحويل إلى . 3.3.1.1

سند الدين للتحويل إلى سهم هو سند دين تقليدي، ذو نسبة ثابتة عموما، يخول المكتـب    

مصدرة، وتحدد فترة التحويـل فـي عقـد    أثناء فترة التحويل، إمكانية استبداله بسهم للشركة ال

اإلصدار، ويجوز للمصدر عند تحويل سند الدين إما تسليم أسهم جديـدة وإمـا أسـهم سـبق     

  .إصدارها

  باألسهم اكتتابتناوأذسندات الدين ذات .4.3.1.1

وهما سند ديـن تقليـدي وإذن اكتتـاب    : اثنينمنتجينيشتمل هذا السند في الواقع على   

أن يشبه بخيار الشراء، ويعد إذن االكتتاب هذا سندا ماليا قابال للتـداول يسـمح   باألسهم يمكن 

باالكتتاب أثناء فترة معينة في سند مالي آخر وهو السهم ضمن نسبة وبسعر محددين مسبقا في 

  .عقد اإلصدار

األوامر المستخدمة في بورصة الجزائر.2.1

ر األمر دعليمة يقدمها الزبون يدعى مصسابقا على األوامر بأنها أمر أو تالتعرف  كما تم

في عمليات يبادر ) حافظ أو وسيط في عمليات البورصة -ماسك حسابات(إلى وسيط ما مؤهال 

بها هذا األخير في إطار وكالة تسيير أو نشاط بمقابل لتعرض فـي السـوق، كمـا أن أوامـر     
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ـ  وق، كمـا أن أوامـر   بورصة الجزائر في إطار وكالة تسيير أو نشاط بمقابل لتعرض في الس

بورصة الجزائر قد نظمت على غرار األوامر المستخدمة في البورصات الكالسيكية، حتـى ال  

  :1تصنف األوامر للبورصة حسب ما يلي أنيكون غموض  أو أي التباس بين أطرافها، ويمكن 

مـر  ال يقيد األمر هنا بأي بيان للسعر، وينفذ األ" بالسعر األحسن"أو " بسعر السوق"أمر -

سواء كـان  (من باب األولوية بحسب األوامر الموجودة واإلمكانيات المتاحة في السوق 

  ).األمر متعلقا بسند مسعر باستمرار أو بالتحديد

وهو األمر الذي يقوم بموجبه المستثمر تحديد السعر األقصى ": ذو السعر المحدود"األمر -

الذي هو مسـتعد أن يبيـع بـه     دنىلدفعه لشراء السندات أو السعر األ الذي هو مستعد

.السندات

في السوق في الحالـة   كأمروفي حالة غياب البيان الذي يخص الحد، فإن األمر يعالج 

يعـالج كـأمر بالسـعر     ن األمرفإالمتعلقة بالتسعيرة المستمرة ، وفي حالة التسعيرة بالتحديد، 

  .األحسن

يكون ذلك عن طريق استمارة يضعها فهذه األوامر تنقل إلى الوسيط إما كتابيا، وعادة ما   

أو بواسطة الهاتف وفي هذه الحالة يجب أن يكون محدد بتـاريخ  الوسيط تحت تصرف زبونه، 

  .وساعة االستقبال من طرف الوسيط

  :كما يجب أن يتوافر أمر للبورصة من أجل حسن تنفيذه على جملة من البيانات وهي

  .وهل هي شراء أم بيععملية اتجاه ال-

.لسندخصائص ا-

.عدد السندات المطروحة للتداول-

.حد السعر-

.مدة صالحيته-

.مراجع مصدر األمر-

التداول في بورصة الجزائر.3.1

سوق البورصة الجزائرية عبارة هن سوق ممركزة موجهـة بـاألوامر، أي أن إعـداد    

 األسعار ينتج عن مقارنة مجموع أوامر الشراء وأوامر البيع التي يعرضـها المتـداولون فـي   

، ومنذ انطالق البورصة وحتى اآلن لم تكن مقسمة بل كل األوراق 2السوق أثناء جلسة البورصة

                                                
.2004، "األوامر للبورصة"منشورات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، . 1

  .3، ص 2004، ، سير البورصةمنشورات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 2
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يلتقـي الوسـطاء    أينتتداول في سوق رسمي وحيد والمحصور في جناح تسيير بورصة القيم، 

  .لمواجهة أوامرهم

  طريقة التسعير. 1.3.1

يث يكون السعر المحدد هو ، ح"التثبيت"أو " التحديد"ـ بطريقة التسعيرة هي ما يسمى  

ذي يسمح بمقارنة جميع أوامر الشراء وأوامر البيع بتلبيـة العـدد األقصـى مـن     السعر ال

المعامالت، وتنفذ أوامر الشراء وأوامر البيع كلها بالسعر نفسه وهو السعر التوازن، ويـتم  

ن يـتم  تحديد السعر بطرق متنوعة سواء كانت يدوية أو آلية عن طريق الحاسوب، علـى أ 

  .تحديد نوع وطريقة التسعيرة من طرف شركة تسيير بورصة القيم

بورصة القيم المنقولة، حسـب   ويشرف على جلسات البورصة ممثل عن شركة تسيير

عة للسوق تدعى كما القواعد واإلجراءات التي تحددها الشركة، ويجتمع كل المتداولين في قا

  ".الصحن"هو شائع 

البيع قبل جلسة التداول ولألوامر التـي تعرضـها المتـداول    الشراء وأوامر جميع تقدم 

  .لحساب زبائنه األولوية على األوامر التي يعرضها لحسابه الخاص

  )تسوية الصفقات(نظام الموازنة 2.3.1

  1:اليموتتم عملية الموازنة وفق مجموعة من المبادئ وهي على النحو ال

  .عمليات الموازنة تشرف شركة تسيير البورصة على تنظيم ومراقبة-

.تنفيذ األمريتم نقل ملكية األوراق المالية بمجرد -

يجب أن يتم تسديد األموال وتسليم األوراق المالية في آن واحد حسب أجـل التسـوية   -

.والتسليم التي تحدده لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

عدة التـي يـتم علـى    تقوم شركة تسيير بورصة القيم بإعالم الوسطاء الماليين عن القا-

.أساسها تطبيق التسليم والتنازل، ويحدد الموعد الذي تمت فيه العملية

  :شروط وإجراءات قبـول األوراق الماليـة للتـداول فـي بورصـة الجزائـر      .2

ي بورصة القـيم  تتعدد الشروط واإلجراءات التي تخضع لها عملية قبول األوراق المالية ف    

  :يمكن ذكر أهمها فما يليالتي ئر، المنقولة في الجزا

  

  

                                                
  .163ص  ،2004،مرجع سبق ذكرهحفيظ ،  د الحميدبع.1
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شروط قبول األوراق المالية للتداول في بورصة الجزائر.1.2

تحدد شروط قبول األوراق المالية للتداول في السوق بموجب النظام العام للجنـة تنظـيم   

بـين هـذه   ، ومن 1997نوفمبر  18المؤرخ في  03-97ومراقبة عمليات البورصة رقم 

  :الشروط نجد

  وط العامةالشر.1.1.2

  :و تتمثل الشروط العامة فيما يلي       

يجب أن تكون الشركة قد نشرت الكشوف المالية المصادق عليهـا للسـنوات الماليـة    -

.الثالث األخيرة

تقديم تقرير تقييمي ألصولها منجز من طرف خبير محاسب مستقل، مع إثبـات  -

موضوع تقدير وتقييم محافظ  وجود هيئة مراجعة الداخلية، ويطلب أن تكون هذه الهيئة

.ه بشأن الرقابة الداخليةالحسابات في تقرير

.يجب أن تكون السنة المالية األخيرة رابحة-

.تقديم مذكرة إعالمية مصادق عليها من طرف اللجنة-

.يجب أن تكون أسهم الشركة مدفوعة قيمتها بكاملها-

ل في حالة ما ضرورة إعالم شركة إدارة البورصة بالتخلي عن عناصر األصو-

.بذلك قبل أن تتقدم بطلب الدخول للبورصةإذا قامت الشركة 

         عدم تمكين مساهم من حق مراقبة الشركة على حساب غيره مـن المسـاهمين   -

.أو استعمال معلومات مميزة أو خاصة لحسابه

  الشروط الخاصة.2.1.2

  : 1وتتمثل الشروط الخاصة فيما يلي   

ل األسهمط قبوشرو. 1.2.1.2

ــار  رأســماليجــب أن يكــون للشــركة - ــون دين ــة ملي ــل عــن مائ ال يق

).دج100.000.000(

.الشركة اإلجمالي رأسمالمن  %20يجب أن توزع على الجمهور -

.إدخالها في البورصة مساهم على األقل، يوم 300يجب أن يكون لها -

  

                                                
  .23، ص 1998، 01، رقم لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةحوليات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، . 1
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قبول السنداتشروط .2.2.1.2

.مليون دج 100اويا على األقل يجب أن يكون مبلغ سندات الدين مس-

حائر على األقل يوم اإلدخال، ) 100(يجب أن يكون عدد حائزي السندات مائة -

ويجب أن تضع زيادة على ذلك مصلحة للتدقيق الداخلي وضمان خدمة مقبولة لنقـل  

.السندات

قيم القروض المصدرة من قبل الدولة غير ملزمـة بالحـد األدنـي وال بقيمـة     -

.بعدد الحامليناإلصدار وال 

إجراءات قبول األوراق المالية في بورصة الجزائر.2.2

للتداول فـي بورصـة    هناك عدة إجراءات يجب أن تتبعها الشركة إلدخال أوراقها المالية  

  :1القيم المنقولة بالجزائر، حيث تتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي

  :تحضير عملية اإلدخال.1.2.2

  :ريقوتتم هذه العملية عن ط

للدخول في البورصـة، حيـث   اختيار الهيئة االستثمارية التي تساعد على التحضير -

:أدناهة من الطاقم هيئتتشكل هذه ال

    ،اختيار وسيط في عمليات البورصة بغية تحضير ملف القبول وتقـديم استشـارات ماليـة

  .باإلضافة إلى المساعدة على تحديد سعر العرض

بنك اإلدخال.

محافظ حسابات.

مكتب خبرة محاسبية لتقييم األصول المالية.

وكالة اتصال.

التسليم الرسمي لملف القبول اإلدخال في قيد البورصة، ويتكون ملق قبول الـدخول  -

:من

طلب قبول مرفق بملف مبسط يحتوي أربع جوانب:

توثيق عام حول الشركة.  

توثيق متعلق برأس مال الشركة.

وثائق اقتصادية ومالية.

نونيةوثائق قا.

                                                
  .25- 23ص ، ص1998، 01، رقم لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةحوليات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، . 1
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مشروع بيان مذكرة إعالمية.

تعيين وسيط العمليات بالبورصة لمتابعة إجراءات القبول واالنتماء.

كما يجب ايداع طلب القبول في مفاوضات البورصـة شـهرين قبـل تـاريخ تسـعير      

بالبورصة، ونفس األجل يمنح للجنة من أجل دراسة ملف القبول والتي يحـق لهـا أن تطلـب    

  .تأشير القبولتعديالت قبل منح 

  اإلدخالإجراءات عملية .2.2

في البورصة من قبل لجنـة تنظـيم ومراقبـة     ةبعد قبول إدراج األوراق المالية للشرك  

وذلك وفقـا ألحكـام    اإلدخالعمليات البورصة، تعمل شركة إدارة البورصة بتنظيم إجراءات 

، تقـوم بـإعالم   1993مـاي   23المؤرخ فـي   93/10من المرسوم التشريعي رقم  18المادة 

الجمهور بواسطة نشر إعالن في النشرة الرسمية المتعلقة بجدول التسعير وذلك تحـت رقابـة   

  .اللجنة

  1:ويحتوي اإلعالن على ما يلي  

.هوية الشركة المصدرة-

.إجراءات القبول واإلدخالالوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بمتابعة -

.ص األوراق الماليةعدد وطبيعة وخصائ-

.السعر الذي يقترحه المدخلون-

.إجراءات أخرى معتمدة للتسعيرة األولى-

كما يجيز النظام الخاص ببورصة الجزائر ثالث أنواع من اإلجراءات التي يمكن أن تنتهج 

2:اإلدخال وهي في عملية

المسعرة وكذااإلجراء العادي، ويطبق فيما يخص األوراق المالية الشبيهة باألوراق -

.بالنسبة لسندات الدين

.إجراء العرض العمومي للبيع بسعر محدود-

  .إلجراء العرض العمومي بأدنى سعر-

  الهيكل التنظيمي والرقابي لبورصة الجزائر: المبحث الثاني

  :اليةموزائر يعتمد على الهيئات التنظيم بورصة القيم المنقولة في الج

.ورصةلجنة تنظيم ومراقبة عمليات الب-

                                                
1 . Guide de l'admission, COSOB, Alger, Novembre, 1997, pp: 31-32.

  .167ص  ،2004،مرجع سبق ذكرهعبد الحميد حفيظ ، . 2
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.شركة تسيير بورصة القيم المنقولة-

.المؤمن المركزي للسندات-

  جنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةل: المطلب األول

  :ويتم استعراض هذا المطلب كمايلي

  تكويــن اللجنة -  

  الوظائف والصالحيات المخولة للجنة  -  

  ن اللجنةــتكوي. 1

صة الهيئة العليا للسوق المالي فـي الجزائـر،   تشكل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البور  

-93المعدل بمقتضى المرسوم التشريعي رقـم   91/171أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  .1996فيفري  13المتعلق ببورصة القيم المنقولة وتم تنصيبها رسميا في  10

مليات داخـل  تهدف هذه اللجنة إلى حماية المستثمرين في القيم المنقولة وحسن سير الع

رساء اإلطـار  إل ىإلى مراقبة وترقية سوق القيم المتداولة، كما تسعضافة إالبورصة وشفافيتها، 

المؤسساتي لسوق رؤوس األموال، فهي مكلفة بإعداد وتحضير النصوص التنظيميـة  القانوني و

  .1التي تشكل محيطا لسوق مالي حقيقي

باريا بالموافقة وزير المالية، ثم تنشـر  تخضع القوانين واللوائح التي تصدرها اللجنة إج

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرسوم التشريعي المتعلـق  

  .2ببورصة القيم

وفي هذا الصدد، قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بوضع ثالث أنظمة رئيسية 

  .لسوق البورصة هامة لالنطالقة الحقيقية

).النشاط، المراقبة والقبول(األول في نظام الوسطاء في عمليات البورصة  تمثلي-

يتعلق النظام الثاني بالعرض العمومي لإلدخار، العرض العمومي للبيع والدخول إلى -

.البورصة

أما الثالث فيخص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، التي تشـكل أحـد أهـم    -

.سوق األوراق المالية القنوات لتوجيه اإلدخار نحو

                                                
الوكالة الوطنية لتنمية  ،مجلة علوم  تكنولوجيا وتنمية، "لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجزائر"بوعزة دين ، . 1

  .26، ص 2007، 01رقم  البحث العلمي ،

  .1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشريعي رقم  22المادة . 2
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  :1أعضاء) 06(وتتكون لجنة تنظيم ومراقبة البورصة من رئيس وستة 

سنوات، يمارس مهمته كامل الوقـت،  ) 4(الرئيس ويعين بمرسوم رئاسي لعهدة مدتها اربع -

ـ    ةطوال يجوز له ممارسة مهن أخرى كالوظيفة الحكومية أو الوظيفة العمومية باسـتثناء أنش

.إلبداع الفني أو الفكريالتعليم أو ا

سنوات بقرار من ) 04(األعضاء اآلخرون للجنة يعينون لمباشرة عملهم لنفس المدة أي اربع -

2:اليموويزر المالية، وذلك حسب التوزيع ال

قاض يقترحه وزير العدل.  

عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية.

عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر.

 وزير التعليم العالي ويختار لكفاءاته في المجال المالي أو البورصةأستاذ جامعي يقترحه.

عضو يختار من ضمن مسيري األشخاص المعنويين المصدرين قيما منقولة.

عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين.

باستثناء الرئيس،  (02)شارة أن أعضاء اللجنة يتجددون كل سنتين على األقلاإلوتجدر 

بمباشـرة أنشـطة    ز لهم التعامل في القيم المنقولة للبورصة، ويسمح لهم في المقابـل وال يجو

  .تعليمية، فنية وإبداعية دون الوظيف العمومي أو العمل في السلك الحكومي

جنة من إعانة تسيير تمنح إياها من ميزانية الدولة وتتقاضى أتاوى علـى األعمـال   وتستفيد الل

  .والخدمات التي تؤديها

  تنظيم ومراقبة البورصة لوظائف والصالحيات المخولة للجنةا. 2

سهرت لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة على تهيئة الجو المالئم وتحضـير كـل   

الحقيقي والميداني في العمل، وذلك بإنهاء وإتمام النصوص التنظيميـة   لإلطالقالهيئات المعنية 

في الجزائر حيث قامت اللجنة بإعـداد األنظمـة    البورصة، وتنظيم عملياتها النطالقالالزمة 

  3:يةتاآل

يتعلق بالمعلومات التي ينبغي نشرها من قبل الشركات التـي   02-96النظام رقم -

.تقوم بالدعوة العمومية لإلنجاز

.يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في البورصة 03-96النظام رقم -

                                                
.2004، تنظيم اللجنة مهامها وصالحيتهاومراقبة عمليات البورصة،  تنظيممنشورات لجنة . 1

، 11، العدد 13-12، المادة 93/10: المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 03/04الجريدة الرسمية، قانون رقم . 2

  .23، ص 19/02/2003

  .156ص ، 2004، مرجع سبق ذكرهعبد الحميد حفيظ ، . 3



111                                                                             بورصة الجزائر: الفصل الرابع

ليات البورصة في رأس مـال  يتعلق بمساهمة الوسطاء في عم 01-97النظام رقم -

.الشركة إدارة بورصة القيم المنقولة

يتعلق بشروط تسجيل األعوان المؤهلين إلجراء مفاوضات على 02-97النظام رقم -

.القيام المتداولة

.يتعلق بسير بورصة القيم المتداولة 03-97النظام رقم-    

  .قيم المنقولةالخاص بهيئات التوظيف الجماعي في ال04-97النظام رقم-

المرتبط باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصـة   05-97النظام رقم -

.وعمالئهم

المحددة لكيفيات اعتماد الوسطاء  1997-11-30الصادرة يوم  01-97التعليمة رقم -

.رصةفي عمليات البو

  :إضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بإعداد مجموعة من الدالئل وهي   

   دليل قبول القيم، دليل القيم المنقولة، دليل هيئات التوظيف الجماعي للقـيم  لمستثمر، دليل ا  

  1:وحددت الوظائف الرئيسية للبورصة كما يلي المنقولة، دللي اإلصدار،

حماية المستثمرين في القيم المنقولة.1.2

لتي يعـدها كـل   تسهر اللجنة على حماية المدخرين بتسليم تأشيرة على المذكرة اإلعالمية ا

     مصدر يلجأ لالدخار علنيا عند إصداره قيما منقولة، وذلك عند إدخال سندات فـي البورصـة   

  .أو عند عملية العرض العمومي

كما ال تتضمن تأشيرة على نوعية السندات أو تقدير جدوى العملية المقـررة مـن طـرف    

ترابط وشامل، األمر الذي يسمح مصدرها، بل تعني أن اإلعالم الذي تتضمنه المذكرة مناسب، م

  .للمستثمر باتخاذ قراره لالكتتاب في القيم المنقولة أو القتنائها بكون على دراية

وقــة السـمراقب.2.2

يلزم أعضاء لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وأعوانها بالسهر على تناسق قواعـد  

السوق وذلك بإطالع على جميـع   السوق مع مختلف النصوص القانونية والتشريعية التي تحكم

األعمال التنظيمية قصد مراقبتها، وكذا ضمان تنفيذها طبقا لألحكام التشريعية، وتتمثل المهمـة  

الرئيسية من مراقبة السوق في ضمان شفافية ونزاهة سوق القيم المنقولة، ذلك من خالل رقابة 

ـ  يم المنقولـة، والمـؤتمن   نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة، وشركة تسيير بورصة الق

  .، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولةالمركزي للسندات

                                                
  .2004، تنظيم اللجنة مهامها وصالحياتها، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها منشورات . 1
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  :وتسمح هذه المراقبة لسلطة ضبط السوق بالتأكد من

  .احترام الوسطاء للقواعد الرامية إلى حماية السوق من أي سلوك احتيالي أو مجحف-

.مستثمراشتغال السوق وفق القواعد التي تضمن الشفافية وحماية ال-

.سير إدارة السندات وتسييرها وفق القواعد التي حددتها سلطة ضبط السوق-

جنحـة فـي البورصـة، أو جنحـة اسـتعمال      على ترصد أي  أيضاة بوتهدف هذه المراق

  .التالعب باألسعار، أو المعلومات الخاطئة أو المظللة أوالمعلومات السرية، 

  . 1عمليات البورصة اإلجراءات التاليةوبغرض المراقبة تتولى لجنة تنظيم ومراقبة 

الجمهور في النشرة الرسمية للتسعيرة أو فـي  المعلومات التي تهم  أوتشير المالحظات -

  .أي أداة إعالمية أخرى

القيام بتحقيقات حول الشركات التي تلجأ إلى التوفير العلني والبنوك والمؤسسات المالية -

.والوسطاء في عمليات البورصة

.ي شخص من شأنه أن يقدم لها معلومات في القضايا المطروحة عليهااستدعاء أ-

.اتخاذ القرار بشأن قبول القيم المنقولة في المفاوضات أو شطبها-

  2:وتتزود اللجنة بصالحيات من أجل القيام بمهامها على أحين وجه وهي

ةــة التنظيميـالسلط-

الحسن للبورصة، من خـالل سـن   تهدف من خالل هذه السلطة حماية المستثمرين والسير 

  :3اللجنة األنظمة المتعلقة خصوصا بما يأتي

           التزام المصدرين في اإلعالم أثناء إصدارهم قيما منقولة بـاللجوء العلنـي لإلدخـار،    -

.أو الدخول في البورصة، أو العروض العمومية

وء العلني من طرفهم قواعد مهنة الوسطاء ونطاق مسؤولياتهم والضمانات المقدمة باللج-

.لزبائنهم

.شروط تداول ومقاصة القيم المنقولة المسجلة في البورصة-

.القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات-

.القواعد المتعلقة بتسيير نظام السيولة والتسليم المتصل بالسندات-

                                                
علوم االقتصادية كلية ال ماجستير،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ال، بورصة الجزائر واقع وآفاق: فتيحة بن بوسحاقي. 1

  .104-103، ص ص 2003و علوم التسيير ،جامعة الجزائر، 

  .10-7، ص ص 1993ماي  23، في 34، العدد 60-35، المادة 93/10: الجريدة الرسمية، مرسوم تشريعي رقم. 2

، 19/02/2003، 11لعدد ، ا19-15، المادة 93/10المعدل والمتمم لمرسوم تشريعي رقم  03/04الجريدة الرسمية، قانون رقم  .3
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.تسيير حافظة القيم المنقولة-

.تحكم العالقة بين المؤمن المركزي للسندات والمستفيد من خدمتهالقواعد التي -

.يوافق وزير المالية على األنظمة التي تصدرها الجنة وتنشر في الجريدة الرسمية-

ةــسلطة المراقبة والرقاب-

  :تسمح هذه السلطة للجنة من التأكد مما يلي

  .في السوقاحترام األحكام التشريعية والتنظيمية من طرف المتدخلين -

بشروط اإلعالم التي هـي ملزمـة    APEتقيد الشركات التي تقوم بالنداء العام لالدخار-

.بها

السير الحسن للسوق من خالل القيام بالتصحيحات الالزمة عند مالحظـة أي مخالفـات   -

للقيام بمهمة المراقبة والرقابة، فاللجنة مخول لها القيام بتحقيقـات لـدى المؤسسـات،    

.الية أو األشخاص المعنيين بعمليات القيم المنقولةالهيئات الم

السلطة التأديبية والتحكيمية-

  :تتضمن اللجنة غرفة تأديبية وتحكيمية مكونة من

  ).لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة(رئيس اللجنة -

.عضوين معينين من بين أعضاء لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة-

وزير العدل، ويختاران لكفاءتهما في المجـالين االقتصـادي   قاضيان معينان من طرف -

.والمالي

  :وتنطوي مهمتها على جانبين مهمين

يتوجب على الغرفة النظر في كل نزاع تقني ينـتج عـن تأويـل       الجانب التحكيمي-

:القوانين واألنظمة التي تحكم عمل سوق البورصة والذي يقع

بين الوسطاء في عمليات البورصة.  

الوسطاء في عمليات البورصة وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة بين.

بين الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة لألوراق المالية.

بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم.

الغرفة مخولة بإعالم كل تقصير في الواجبـات المهنيـة واألدبيـة       الجانب التأديبي-

لبورصة، نفس الشيء عند القيام بـأي مخالفـة للتـدابير التشـريعية     لوسطاء عمليات ا

والتنظيمية المطبقة عليهم، كما يمكن ألي زبون لدى الوسطاء أن يتقدم بشـكوى إلـى   

.الغرفة التأديبية والتحكيمية في حالة أية تجاوزات في حقه
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  :أما على المستوى الدولي فإن اللجنة

التي تشكل إطار مفضال لتبادل المهارة والتفكيـر  لقيم المنظمة العالمية للجان اعضو في -

  .في التكييف الضروري لوظائف سلطات ضبط األسواق في مختلف البلدان

فرنسـا، بلجيكـا،   (ترتبط بعالقات تعاون مع لجان ممثلة لهـا فـي مختلـف البلـدان     -

  ).وغيرها...كندا

  تمن المركزي للسنداتشركة تسيير البورصة والمؤ: المطلب الثاني

  :يتم استعراض هذا المطلب كمايلي  

  شركة تسيير بورصة القيم المنقولة-

  المؤتمن المركزي على السندات -

المنقولة  شركة تسيير بورصة القيم.1

ةــاء الشركـإنش.1.1

 544تكتسي شركة تسيير بورصة القيم شكل شركة مساهمة تخضع ألحكام المادية     

أساسي يخضع سنه لموافقة الوزير المكلف بالماليـة،  من القانون التجاري، بحكمها قانون 

سها رئيس يعين بموافقة الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة تنظيم ومراقبـة  أويتر

  .1البورصة، ويشترك الوسطاء في عمليات في تكوين رأسمالهاعمليات 

تنظيم ومراقبة بمقر لجنة  21/05/1997وتم عقد جمعيتها العامة التأسيسية بتاريخ       

مليون دينار جزائـري   24عمليات البورصة، تم بموجبها رفع رأسمالها االجتماعي إلى 

موزع بالتساوي بين المساهمين الذين هم مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية والـذين  

يمثلون الوسطاء في عمليات البورصة، أما عن حصة كل وسـيطة فهـي مقـدرة بــ     

  ).دج4800.000(

رأس مال هذه الشركة مفتوح وقابل للزيادة في حالة اعتماد وسيط جديد في عمليات       

البورصة، أما في حالة انسحاب أحد الوسطاء فتعاد شراء حصته بحصص متساوية مـن  

الوسطاء والمساهمين اآلخرين في الشركة، وهي تنشط تحت رقابة اللجنة، كما أن  طرف

تغيير فيه البد أن يمر عليه وذلك حسب  وأياللجنة، قانونها الداخلي مصادق عليه من قبل 

دارة شـركة  إ، ويتكون مجلس 30/11/91الصادرة في  01/97التعليمة رقم من  4المادة 

  :أدناه تسيير البورصة من ممثلي الهيئات المالية 

                                                
، 19/02/2003، 11، العدد 09، المادة 93/10المعدل والمتمم لمرسوم تشريعي رقم  03/04الجريدة الرسمية، قانون رقم . 1
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البنوك التجارية وهي:

  .البنك الوطني الجزائري-

.البنك الخارجي الجزائري-

.ية الريفيةبنك الفالحة والتنم-

.بنك التنمية المحلية-

.الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط-

.القرض الشعبي الوطني-

صة والمتمثلة فيصخمتالبنوك ال:

:شركات التأمين التالية-    

  .الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين-

.الشركة الجزائرية للتأمين الشامل-

.الشركة الجزائرية للتأمين-

.وطنية للتعاون الفالحيالشركة ال-

.الصندوق الوطني للتقاعد-

ام الشركةــمه. 2.1

المتعلـق   1993مـاي   23المؤرخ في  10-93المرسوم التشريعي رقم  أوكلولقد   

لشركة إدارة بورصـة القـيم المهـام األساسـية     " 18"ببورصة القيم المنقولة في المادة 

  1:اليةموال

  .ولة في البورصةالقيم المنق إلدخالالتنظيم العملي -

.التنظيم المادي لمعامالت البورصة واجتماعاتها-

.تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة-

.تنظيم عمليات مقاصة المعامالن حول القيم المنقولة-

.تسيير نظام التفاوض في األسعار وتحديدها-

.نشر المعلومات المتعلقة بالمعامالت في البورصة-

داول التسعيرة تحت مراقبة لجنـة تنظـيم ومراقبـة عمليـات     إصدار نشرة رسمية لج-

.البورصة

                                                
  .162ص  ، 1999،مرجع سبق ذكرهشمعون شمعون، . 1
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:تتضمن هذه النشرة ما يلي

.معلومات حول السوق-

.معلومات حول القيم ذات السعر القار-

.المعلومات الضرورية لحسن سير السوق-

:كما أن الشركة تتولى مهمة تسهيل العمليات بين الوسطاء عن طريق

.ي شكل نشرات ومقرراتتطبيق النظام العام ف-

.عرض هذا النظام على لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة للتصديق عليه-

.وتطبيق نظام للتحكيم وفض النزاعاتوضع -

.وضع تنظيم مادي للمعامالت البورصة واجتماعاتها-

ن تخضع القوانين األساسية للشركة، نظامها الداخلي وكذا أي تعديل محتمل إلى تأشيرة مسبقة م

  .قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  الهيكل التنظيمي لشركة تسيير بورصة القيم: 10الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،كلية العلوم ، االنضمام الى البورصةجمال الدين سحنون ،: المصدر

.52،ص 2001االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة الجزائر،  

  

المؤتمن المركزي على السندات.2

مجلس اإلدارة

اللجانالرئیس

السجالت

التداول

المقاصة

المدیر العام )األعوان(اآلمان 

تطور السوق عملیات السوق   إعالم آلي
إدارة مالیة

دعم اإلعالم 
  اآللي

تھیئة نظام 
اإلجراءات

  مالیة
  إدارة

  األفراد
اإلمداد

  تابعةالم
  المفاوضة

نشر المعلومات

  المفاوضة
  التسعیر

المراقبة 

  االتصال
واإلعالم بین 
المؤسسات 
المصدرة

  تسجیل وتقدیم
  قیم متقولة 

جدیدة
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وهـي  " الجزائر للتسوية"المؤتمن المركزي على السندات شركة وحيدة، تحمل تسمية تجارية 

يخضع قانونها األساسي وتعيين مسيريها لموافقة الوزير المكلف بالمالية، بعـد   أسهمشركة ذات 

مليون دينـار   65أسمالها بـ يقدر ر، و1استطالع رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

البنك الوطني الجزائري ، بنك (جزائري من مساهمات مؤسسيه، وهم البنوك العمومية الخمسة 

الفالحة والتنمية الريفية ، بنك الجزائر الخارجي ، الصندوق الـوطني للتـوفير واالحتيـاط ،    

صـيدال وفنـدق   (القرض الشعبي الجزائري، إضافة إلى الشركات المسعرة فـي البورصـة   

، وتعد الخزينة العمومية وبنك الجزائر مساهمين فيه قانونا، وال يفـتح رأسـماله إال   )وراسياأل

لشركة تسيير بورصة القيم، الشركات المقيدة والوسطاء في عمليات البورصة، والمساهمة الدنيا 

دينار جزائري، كما يخضع كل طلب جديد للمسـاهمة  ) 02(في رأسمال الشركة محدد بمليوني 

ماله إلى موافقة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بناء على اقتـراح مـن إدارة   في رأس 

  .منتالمؤ

  :أما السندات التي تقبل في عملياته في

  .المسعرة أو غير المسعرة في البورصة...) ، سنداتأسهم(القيم المنقولة -

.سندات الخزينة العامة-

.سندات الدين القابلة للتداول-

.التوظيف الجماعي في القيم المنقولة هيئات أسهمحصص أو -

.جنبيةة المصدرة على أساس القوانين األالسندات من ذات الطبيع-

.لةثكل مجموعة السندات التي تخول حائزيها حقوقا مما-

  .كما يجوز للمؤتمن المركزي أن يقبل في عملياته سندات مادية

  :2من المركز فيما يليتويتمثل دور المؤ  

كـزة  ريقوم بمة للسندات  وإدارتها لصالح ماسيكي الحسابات، وبذلكفتح حسابات جاري-

حفظ السندات ويسهل نقلها بين الوسطاء الماليين بالقيام بتحويالت مـن حسـاب إلـى    

.حساب

إدارة وتنفيذ العمليات على السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسـة حقـوقهم   -

.المرتبة هم

:وق البورصة، والمتعلقة بـنشر المعلومات المتعلقة بس-

                                                
، 19/02/2000، 11، العدد 09، المادة 93/10: قمالمعدل والمتمم لمرسوم تشريعي ر 03/04الجريدة الرسمية، قانون رقم . 1
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  .2004، المؤتمن المركزي على السنداتمنشورات لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة،  . 2
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تنفيذ األوامر.  

حركية الحسابات.

.الترقيم القانوني للسندات-

.وللمؤتمن المركزي على السندات مساهمة معتبرة في الساحة المالية بالجزائر

السندات التي يسجلها المؤتمن في الحساب يزال عنها الطابع المادي وتسمح بذلك بحركة -

.ن مخاطر الخسائر في حفظ السندات وتسييرهاأحسن للسندات والتقليل م

السماح لمصدري األوراق المالية بالتقليل من التكاليف وخصوصا تلك المتعلـق بطبـع   -

.الشهادات المالية

                                      يوم التداول زائـد  (ثالثة + تتم عمليات السوق إلكترونيا وفقا للمقاييس الدولية في يوم   

).أيام من أيام العملثالثة 

يضمن تزامن عمليات التسوية والتسليم للتداول المنجز في سـوق منظمـة أو خـارج    -

.البورصة، وتسجل السندات في آن واحد لدى المؤتمن المركزي ولدى بنك الجزائر

  .كما يمارس المؤتمن المركزي للسندات تحت مراقبة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

:من هوتكان الهدف الرئيسي من إنشاء المؤوقد 

.العمل على زيادة سرعة التداول-

.ضمان سيولة السوق-

مركزية التعامل انطالقا من تسيير األوراق المالية للشـركات المقيـدة علـى مسـتوى     -

.البورصة

ومن المهام الرئيسية والمنوطة للمؤمن المركزي تعيين المدير العـام والمسـيرين األساسـيين    

  .كة تسيير بورصة القيم المتداولةلشر

  تحليل وتقييم أداء بورصة الجزائر: المبحث الثالث

تلعب سوق األوراق المالية دورا هاما في االقتصاد الكلي، من خـالل تعبئـة الماليـة           

وتوجيهها إلى القطاعات األكثر اإلنتاجية بشكل يحقق الكفاءة االقتصادية، وهذا بوجود سياسـة  

  .نقدية فعالةمالية و

  :اليينموويمكن تناول هذا المبحث من خالل المطلبين ال

  .تحليل المتغيرات االقتصادية الكلية المحيطة ببورصة الجزائر-

  .تقييم أداء بورصة الجزائر-
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  تحليل المتغيرات االقتصادية المحيطة ببورصة الجزائر: المطلب األول

  :موالية سيتم التعرض لهذا المطلب من خالل النقاط ال   

  السياســة التمويلية-

السياســة الضريبية-

السياســة النقدية-

  الناتج المحلي الخام-

ليةماة الــالسياس.1

عملت العديد من الدول على انتهاج سياسة مالية تهدف إلى تخفيض مستويات االقتـراض    

االعتماد على  الحكومي، واللجوء إلى تمويل االقتصاد عن طريق سوق األوراق المالية بدال من

  .القروض البنكية

أما عن السياسة المالية بالجزائر فإنها مازالت تعتمد على حد كبير في تمويل استثماراتها    

  :على القروض البنكية، وهذا ما يبينه الجدول التالي

  

  .هيكل التمويل بالنسبة لالقتصاد الجزائري: 1جدول 

  .مليار دينار: الوحدة

  اتوالسن

  نوع التمويل
2000  2001  2002  2003  2004  

  412.40  209.20  31.60  145.78  407.40  التمويل البنكي

ــر   ــل غي التموي

  البنكي
105.70  85.33  32.80  176.50  29.50  

، دولـه  ، رسالة دكتـوراه كفاءة سوق رأس المال على االستثمار في األوراق المالية ثرأالجودي صاطوري، : المصدر

  .348، ص 2006المدرسة العليا للتجارة، 

يالحظ من الجدول السابق أن االقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على التمويل البنكي،   

مليـار   412.40، ليعاود االرتفاع ليصل إلى 2000مقارنة بسنة  2001رغم انخفاضه في سنة 

 176.50بمقـدار   2003، بينما سجل التمويل غير البنكي أعلى نسبة له سنة  2004دينار سنة 

إلى مستوى  2004من إجمالي التمويل لينخفض سنة  %37ار دينار جزائري بنسبة تقدر بـ ملي

 2004من إجمالي التمويل، بينما يمثل التمويل البنكي في سنة  %6مليار دينار أي بنسبة  29.5

  .، وهو ما يدل على اعتماد االقتصاد الجزائر على التمويل البنكي%83ما يعادل 
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ةاسة الضريبيــالسي.2

تؤثر السياسة الضريبية بشكل هام على قيمة األوراق المالية، فكما هو معروف أن القرارات 

التي تندرج ضمن السياسة الضريبية والهادفة إلى تشجيع قطاع معين، من خالل منح اإلعفاءات 

له آثار ايجابية على ما تحققه الشركات وعلى قيمة أوراقهـا الماليـة،   والتخفيضات الضريبية، 

ت التشريعات الضريبية للعديد من الدول ومنها الجزائر على منح حوافز تيجة لذلك فقط اشتملون

  .ضريبية بشكل يسمح بتحقيق عوائد مرتفعة بعد الضريبة

  :وقد عرفت معدالت الضريبة في الجزائر عدة تغيرات التي يظهرها الجدول التالي

  

  2006-1991ل الفترة تغير معدالت الضريبة على أرباح الشركات خال: 2جدول 

  السنوات

  معدل الضريبة

1991  1994  1999  2006  

  25  30  38  42  %المعدل العالي 

  12.50  15  33  5  %المعدل المخفض 

  .2006وقانون المالية التكميلي  1999، 1994، 1991القوانين المالية للسنوات : المصدر

ض معدالت الضـريبة  المشرع الجزائري انتهج سياسة تخف أنمن خالل الجدول يتضح 

 اإلصـالحات كترجمـة   والتـدابير اإلجـراءات من الشركات من خالل مجموعة  أرباحعلى 

كان المعـدل   1991حيث يظهر الجدول أنه في سنة . تشجيع االستثمار إلىاالقتصادية الرامية 

 2006سـنة   %25ثم  1994سنة  %38إلىليتجه نحو االنخفاض بعد ذلك  %42في حدود 

الذي ساعد على تحقيـق   األمرالمؤسساتي،  اإلطارسياسة تحفيزية لالستثمار في  بريعتوهو ما 

الشركات الشيء الذي يساعد على تحقيق النمو والتوسع وارتفـاع قيمـة    فاكبر من طر أرباح

  .أوراقها المالية

سنة  %33انخفضت من  بأنهاالجدولفيالحظ من خالل  المخفضةالمعدالت  إلىبالنسبة  أما

ـ اك أرباحالذي يساعد الشركات على تحقيق  األمر2006سنة  %12.5لىإ1994  وإعـادة ر ب

من  إجراءاتاالقتصادية سلسلة  ، اتخذت السلطات2004قانون المالية لسنة ، فحسب استثمارها

الماليـة   بـاألوراق على التعامل  إعاقاتبإصدارالمالية، وهذا  األوراقاجل تشجع الطلب على 

  .1ولمدة ثالث سنوات 2004سنة ابتداءا من 

  

                                                
.2004من قانون المالية سنة  26المادة . 1
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  اسة النقديةــالسي.3

في الـدول ومسـتوى    المنتهجةالعديد من الدراسات وجود عالقة بين السياسة النقدية  أكدت

مستويات عالية  يؤثر بالسلب علـى   إلىالفائدة  أسعارارتفاع  أنحيث  ،ةالمالياألوراقأسعار

الذي من  األمرالفائدة،بأسعاراطر الخاصة المالية، هذا يعني ارتفاع عالوة المخ األوراقسوق 

المالية، ومن ثم انخفاض قيمة  األوراقمعدالت العائد المطلوبة على  عارتفاإلىن يؤدي ه أشان

  ..الشركات أرباحانخفاض معدالت  إلىالمالية، الذي يدي  األوراقتلك 

تخفـيض فـي    إلـى عن السياسة النقدية في الجزائر هو لجوء السلطات النقدية وما يالحظ 

الشـركات    أربـاح علـى   التأثيرخضم المنتهجة على مستوى البنوك، من اجل  إعادةمعدالت 

  :المالية، وهو ما يبينه الجدول التالي التأثير على قيمة األوراقفي البورصة وبالتالي  ةالمدرج

  

  .1999-1995الخصم في الفترة  إعادةتطورات معدل . 3جدول

  .197ص ،2004حفيظ ، مرجع سبق ذكره،عبد الحميد : المصدر

  

سـنة   %8.5إلـى   1995سنة  %14خصم  إعادةانخفاض معدليالحظ من خالل الجدول 

الذي يعتبر عامل محفز على تخفيض معدالت الفائدة المتعامل بها على مسـتوى   األمر، 1999

 أربـاح عارتفاك، الشيء الذي يسمح بتوفير مصادر تمويل ذات تكلفة منخفضة، وبالتالي البنو

يوضحه الذي األمر  %03نسبة  حاليا بـ يقدر إذ، حكم فيهتيعتبر معدل التضخم في الجزائر م

  :اليموالجدول ال

    

  .2007-2001الفترة  التضخم في الجزائر خاللتطورات معدل . 4جدول

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

  3.51  2.53  1.64  3.5  2.6  1.4  4.2  %معدل التضخم

  بنك الجزائر: ر المصد

  اتج المحلي الخامـالن.4

لقد عرف الناتج المحلي الخام تطور معتبر خالل السنوات األخيرة، وهو مـا يوضـحه     

  :الجدول الموالي

  1999  1998  1997  1996  1995  السنوات

  8.5  9.5  11  13  14  %معدل إعادة الخصم
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  .2007-1999الناتج المحلي الخام خالل الفترة من سنة :5جدول 

  مليار دج: الوحدة

السنوا

  ت

  البيان

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

النــاتج 

المحلي 

  الخام

3215.1  4078.7  4222.0  4546.10  5263.90  6126.70  7543.9  8463.5  9389.6  

ــدل  مع

  النمو
-  26.8%  3.5%  7.6%  15.7%  16.3%  23.13%  12.18%  10.9%  

  ية العامةالميزان: المصدر

  .األوراق المالية في الجزائرسوق تقييم أداء  :المطلب الثاني

  :سيتم تناول هذا المطلب من خالل النقاط الموالية 

.تقييم سوق األسهم-

.ندات تقييم سوق الس-

.سوق السندات خارج البورصة -

  األسهموق ــتقييم س.1

، 2005ورا ملحوظا مقارنة بسـنة  تط 2006سنة المالية شهد نشاط السوق الثانوية خالل      

  .%205بنسبة  يقسم األسهمهذا التطور الخاص إذ بلغ 

  المقدمة في البورصة  األوامر.1.1

أمـرا،   691ما مجموعـه   2006المقدمة في بورصة الجزائر أثناء سنة  بلغ عدد األوامر    

  .أمرا 230والباقي أوامر الشراء أي  461حيث تمثل أوامر البيع 

على النحو  2006سنة عدد األوامر التي تمت على مستوى بورصة الجزائر خالل  وتتوزع     

  :اآلتي
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  .2006المعروضة في بورصة الجزائر خالل سنة  عدد األوامر: 6جدول 

  .ورقة مالية: الوحدة

  .13، ص 2006الجزائر،  ،لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، التقرير السنوي: المصدر

  

  من مجموع األوامر المعروضة  %66.71من خالل أن نسبة أوامر البيع تمثل يالحظ 

  .ألوامر الشراء، هذا يدل على هيمنة البيع على الشراء في السوق %33.29في السوق مقابل 

  وقـفذة في الساألوامر المن. 2.1

أمـرا   691أمـرا ضـمن    211) بيع -شراء(بلغت عدد األوامر المنفذة في البورصة   

  :تتوزع كما يأتي %30.54معروضا في البورصة، أي ما نسبته 

  .2006عدد األوامر المنفذة في بورصة الجزائر خالل سنة : 7جدول 

  .ورقة مالية:الوحدة

  .15، ص 2006، الجزائر، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةالتقرير السنوي، : المصدر

  مبالغ الصفقات في البورصة. 3.1

والتي  2006للصفقات فيما يخص السنة المالية  الجدول الموالي المبالغ اإلجماليةيظهر   

  :تتوزع كما يلي

  

  

  بيع  شراء  األسهم

  4  2  الرياض سطيف

  172  92  مجمع صيدال 

  285  136  نزل األوراسي

  461  230  المجموع

  البيع  الشراء  األسهم

  الحجم المنفذ  الحجم المعروض  حجم المنفذال  الحجم المعروض  

  79  285  50  136  نزل األوراسي  

  1  4  1  2  الرياض سطيف

  50  172  30  92  مجمع صيدال

  130  461  81  230  المجموع
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  .2006، 2005مبالغ الصفقات في بورصة الجزائر خالل السنتين : 8جدول 

  .دج: الوحدة

  .16، ص 2006، الجزائر، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، التقرير السنوي: المصدر

إلى 2006قد ارتفع سنة  أن المبلغ اإلجمالي للصفقاتيالحظ من خالل الجدول   

  :تتوزع كمايليوهي  2005دج مقارنة بسنة  19.568.750دج أي ارتفع بقيمة 23756950

.من القيمة اإلجمالية المتداولة في البورصة %76.28تمثل نسبة السهم األوراسي -

.اإلجمالية في البورصة من القيمة %23.71تمثل نسبة السهم صيدال -

.من القيمة اإلجمالية في البورصة %0.01تمثل نسبة سهم رياض سطيف-

  حجم الصفقات في البورصة. 4.1

، تتوزع كما هو مبين 2006سند سنة  63561بلغ حجم الصفقات في بورصة الجزائر   

  :في الجدول الموالي

  .2006- 2005حجم الصفقات في بورصة الجزائر خالل سنتين : 9جدول

  .ورقة مالية: الوحدة

الحجم المتبادل  السهم

2005  

  التقدم  2006الحجم المتبادل 

  10  10  0  مجمع رياض سطيف

  41043  49285  8242  نزل األوراسي

  9021  14266  5245  مجمع صيدال

  50074  63561  13487  المجموع

  .17، ص 2006الجزائر، ، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةالتقرير السنوي، : المصدر

  :كمايلي 2006حجم الصفقات في بورصة الجزائر سنة  يالحظ من خالل الجدول أن        

مـن حجـم اإلجمـالي     %77.57نسـبة  " اسيرواأل"ل حجم الصفقات بالنسبة لسهم يمث-

  .2005سهم مقارنة بسنة  41043فقات، أي حقق تقدما يقدر بـ للص

القيمة المتبادلة  السهم

2005  

  القيمة المتبادلة

2006  

  التقدم

  1600  1600  0  مجمع رياض سطيف

  15.762.275  18.121.870  2.358.995  ل األوراسينز

  3.804.275  5.633.480  1.629.205  مجمع صيدال

  19.568.750  23.756.950  4.188.200  المجموع
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مـن إجمـالي حجـم     %22.44ما نسـبته  " صيدال"يمثل حجم الصفقات بالنسبة لسهم-

.2006سهم مقارنة بسنة  9021تقدما يقدر بـ تحقيق الصفقات، 

جمالي حجـم  إمن  %0.02ما نسبته " رياض سطيف"حجم الصفقات بالنسبة لسهم  يمثل-

.2005أسهم مقارنة بسنة  10، أي تحقيق تقدما يقدر بـ الصفقات

  ور األسعارـتط.5.1

  :يستند تحليل تطور األسعار على مؤشيرين أساسيين هما  

.ارنة إلى سعر اإلدخالمستوى األسعار مق-

.تذبذب األسعار-

  مستوى األسعار. 1.5.1

مستويات مختلفة، والتي يظهرها الجدول  2006أثناء السنة المالية شهدت أسعار األسهم   

  :الموالي

  .2006تقلبات أسعار األسهم في بورصة الجزائر خالل سنة : 10جدول 

  -سطيف-مجمع رياض  مجمع صيدال  نزل األوراسي  السعر

  160  440  415  علىألاالسعر 

  160  360  300  األدنىالسعر 

  160  400  360  السعر المتوسط

  .18، ص 2006، الجزائر، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةالتقرير السنوي،: المصدر

  تذبذب األسعار. 2.5.1

 والتي تظهر على 2006عرفت أسهم البورصة تذبذبات على مستويات أسعارها خالل سنة 

  :النحو التالي

دج 20و 2005دج في سنة 15مقابل ، دج 115بقيمة  2006سنة  تذبذب سهم األوراسي-

  .2004في سنة 

.2004دج في سنة 20و 2005دج في سنة 35دج مقابل 80بقيمة تذبذب سهم صيدال -

  .كان معدوما -سطيف -تذبذب سهم مجمع رياض
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  وق السنداتــتقييم س. 2

، وسجل هذا السـوق  2005مليات إدخال سندات جديدة سنة سجلت بورصة الجزائر ع  

فعال إدخال سندات سونلغاز واتصاالت الجزائر التي وضعت سنداتها في متناول الجمهور، على 

، وقد شرعت بورصة الجزائر مع تسعير سـندات سـونلغاز   2006و 2005الترتيب في سنتي 

 37.5لغ تحت التحصـيل قـدرها   واتصاالت الجزائر في استرجاع نفس جديد بفضل وجود مبا

  .مليار دينار

  ازــسندات سونلغ. 1.2

من الحجم  %58.86، أي ما نسبته 2007سندا سنة  1717بلغ حجم تداول سند سونلغاز   

دج من 17.204.720اإلجمالي المتداول في سوق السندات، وقد بلغت القيمة اإلجمالية المتبادلة 

  .صفقة 14مجموع 

  الجزائرسندات اتصاالت . 2.2

، وانعدم حجـم التـداول سـنة    2006سند سنة  2550بلغ حجم سند اتصاالت الجزائر   

مـن   %20.44دج أي  200625.678.500، وقد بلغت القيمة اإلجمالية المتبادلة سنة 2007

  .2006القيمة اإلجمالية لسوق السندات المسجلة السنة المالية 

  سندات الخطوط الجوية الجزائرية. 3.2

، أي مـا نسـبة   2007سند سنة  1200حجم تداول سند الخطوط الجوية الجزائرية  بلغ  

، وقد بلغت القيمة اإلجمالية المتبادلـة  من الحجم اإلجمالي المتداول في سوق السندات 41.13%

  .صفقات 9دج من مجموع 121.6000

  .2007سنة  لفي سوق السندات خاليظهر الجدول الموالي والقيمة المتداولة 

  

  .2007الحجم المتداول والقيمة المتداولة في سوق السندات خالل سنة : 11ل جدو

  القيم المتداولة  الحجم المتداول  السند

  0  0  اتصاالت الجزائر

  17204720  1717  سونلغاز

  12116000  1200  الخطوط الجوية

  29320720  2917  المجموع

  .18، ص 2006، الجزائر، ورصةلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البالتقرير السنوي،: المصدر
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  سوق السندات خارج البورصة. 3

أربع إصدارات سندية جديدة سـمحت برفـع مبلـغ     2006سنة عرفت سوق السندات   

أي بانخفاض قـدر  ، 2005مليار دينار في سنة  62.72مليار دينار مقابل  44.89إجمالي قدره 

العربيـة لاليجـار    راض الشركةاقت 2006، وتتضمن االقتراضات المنجزة في سنة  %29بـ 

وهي المرة األولى في السوق، كما تعد المؤسسة المالية األولى الخاصة التي تلجأ إلـى سـوق   

  .السندات لتمويل نشاطاتها

هناك ثالث صيغات إلنجاز اإلصدارات السندية الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية   

  1:وهي

الشركة العربية لاليجـار والمؤسسـة الوطنيـة    (صيغة المزايدة على الطريقة الهولندية-

  ).شغال اآلبارأل

).سونلغاز(صيغة تكوين نقابة الضمان لتوظيف السندات -

اتصاالت الجزائر وتمثلت البنوك التي رافقت المصدرين في (صيغة المساهمة المباشرة -

وبنـك   عملية تركيب هذه العمليات وإنجازها في البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر

.الجزائر الخارجي والصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

  العمليات المنجزة. 1.3

االقتراض السندي الخاص بسوبلغاز-

على مبلـغ   2006في ماياشتمل االقتراض السندي الخاص في بسوبلغاز الذي تم إنجازها

مؤسسـين دون  مليار دينار جزائري، وهو موجه إلى البنوك والمسـتثمرين ال  11.65قدر بـ 

  :حصتين اثنتينسواهم وتتضمن 

) 09(وفترة إنضاج مدتها تسـع   %4.65ماليير دينار مع قسيمة  6حصة أولى مبلغها -

  .سنوات

وفترة إنضاج مدتها إحدى عشرة  %5.65ماليير دينار مع قسيمة  5حصة ثانية مبلغها -

.سنة) 11(

راالقتراض السندي الخاص بالمؤسسة الوطنية ألشغال اآلبا-

  :موجه هذا االقتراض إلى البنوك والمستثمرين المؤسسين أيضا، ويشتمل على حصتين

مـدتها خمـس    إنضاجوفترة  %3.30مليار دينار مع قسيمة  4.45حصة أولى مبلغها -

  ).05(سنوات 

                                                
  .24، ص 2006، الجزائر،  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةالتقرير السنوي، . 1
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) 06(مدتها ست  إنضاجوفترة  %3.50مليار دينار مع قسيمة  3.55مبلغها  حصة ثانية-

.سنوات

راض من الكفالة الشخصية والمتضامنة من شركة سوناطراك، وهذا فيما يخص يستفيد هذا االقت

  .مجموع المبلغ المقترض والقسيمات المرتبطة به

لإليجاراالقتراض السندي الخاص بالشركة العربية -

  :مليار دينار، يتضمن حصتين 3.65اشتمل االقتراض السندي على مبلغ قدره 

) 05(وفترة نضج مدتها خمس  %3.85ر مع قسيمة مليار دينا 2.55حصة أولى مبلغها -

  .سنوات

) 06(وفترة نضـج مـدتها سـت     %4مليار دينار مع قسيمة  1.1حصة ثانية مبلغها -

.سنوات

االقتراض السندي الخاص باتصاالت الجزائر-

، عموميا ومؤسسيا، وقد 2006أصدرت شركة اتصاالت الجزائر قرضا سنديا مشتركا سنة   

وسـتوجه الحصـيلة الماليـة القتنـاء      ،مليار دينار 21.59المالية المرفوعة منه بلغت القيمة 

  .تجهيزات موجهة لتطوير شبكة الهاتف النقال وإنجاز استثمارات لصالح الشركة الرئيسية

  مؤشرات تطور كفاءة سوق األوراق المالية في الجزائر. 4

، وتتمثل في  وعة من المؤشراتلدراسة تطور كفاءة سوق األوراق المالية تم استخدام مجم

  :اآلتي

  ؛مؤشر حجم السوق-

؛مؤشر سيولة السوق-

مؤشر كفاءة تسعير األصول؛-

الهيكل المؤسسي والتنظيمي للسوق؛ مؤشر-

  مؤشر حجم السوق. 1.4

يعتبر زيادة حجم السوق مؤشر ايجابي عن تطور السوق، ويقاس مدى اتساع حجم مـن    

  :خالل مؤشرين هما

  .سجلة في البورصةعدد الشركات الم-

.المال السوقي للناتج الوطني رأسمعدل -
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  عدد الشركات المسجلة في البورصة. 1.1.4

اع حجم السوق بارتفاع عدد الشركات المسجلة في البورصة، وبالتالي ارتفاع سيرتبط ات

  .1حجم االستثمارات في السوق

  .لجزائرفي بورصة ا ويوضح الجدول الموالي تطور عدد المؤسسات المسجلة

  

  .مؤشر عدد الشركات المسجلة في بورصة الجزائر :12جدول 

  السنوات

  
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

تطور عـدد الشـركات   

  المدرجة في البورصة
4  4  4  4  5  5  5  

  .التقارير السنوية للجنة مراقبة عمليات البورصة: المصدر

ات المسجلة في بورصة الجزائر، حيث يالحظ من خالل الجدول السابق استقرار عدد الشرك

يتضح أن العدد قليل جدا مقارنة بعدد الشركات في أسواق األوراق المالية العربية والعالمية، إذ 

البد من العمل على رفع العدد حتى يتم تنشيط سوق األوراق المالية وتفادي انخفـاض أسـعار   

  .األسهم التي تم تداولها

  ي المحلي اإلجماليمعدل رأس المال السوق. 2.1.4

يقاس هذا المؤشر بقسمة رأس المال السوقي على الناتج المحلي اإلجمالي، حيث يقـيس  

هذا المؤشر مدى قدرة سوق األوراق المالية على تعبئة رأس المال وتوجيهه إلـى المؤسسـات   

  .زيادة النمو االقتصادي ىالمقيدة في البورصة التي تستثمر مواردها، الذي يؤدي إل

  .الجدول التالي تطور رأس المال السوقي في بورصة الجزائر يبين
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  .مؤشر معدل رأس المال السوقي في بورصة الجزائر: 13جدول 

  مليون دج: الوحدة

  رأس المال السوقي  السنة
الناتج المحلي 

  اإلجمالي

الناتج / رأس المال السوقي

  )%(المحلي اإلجمالي 

معدل نمو رأس المال 

  )%(السوقي 

1999  19.175  3215.1  0.6  -  

2000  21.495  4078.2  0.52  12  
2001  14.720  4222.0  0.35  31.5  
2002  10.990  4546.10  0.24  25.3  
2003  11.100  5263.9  0.21  1  
2004  10.900  6126.7  0.177  1.8  
2005  10.400  7543.9  0.13  4.5  
2006  6.710  8463.5  0.07  35.4  

  .2006الى  1999ركة تسيير البورصة وحسابات شخصية، من سنة التقارير السنوية لش: المصدر

  

تناقص رأس المال السوقي في بورصة الجزائر بشكل مستمر يالحظ من خالل الجدول 

  .2006مليار دينار جزائري سنة  6.7ليصل  2000مليار دينار جزائري سنة  21.5بلغ حيث 

سـنة   %0.6ي اإلجمالي، حيث بلغـت  وقد انخفضت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحل

، يرجع سبب ذلك إلى انخفاض رأس المال السوقي، األمر 2006سنة  0.07لتصل إلى  1999

  .الذي أثر على معدل نمو رأس المالي السوقي

  مؤشر سيولة السوق. 2.4

  :ثمة مؤشرات يتم استعمالها لقياس السيولة سوق األوراق المالية وهما

  .نسبة حجم التداول-

.دل الدورانمع-

  نسبة حجم التداول. 1.2.4

وهي عبارة عن حجم التداول قيمة األوراق المالية المتداولة في السوق مقسـومة علـى     

  .الناتج المحلي اإلجمالي

  .ويوضح الجدول التالي نسبة حجم التداول في بورصة الجزائر
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  .نسبة حجم التداول في بورصة الجزائر: 14جدول 

  السنة
مليون دينار (اول قيمة التد

  )جزائري

الناتج المحلي اإلجمالي 

  )مليون دينار جزائري(

الناتج / قيمة التداول

  %المحلي اإلجمالي 

1999  108.08  3215.1  3.33  
2000  720.04  4078.7  17.65  
2001  533.22  4222.0  12.62  
2002  112.06  4546.10  2.46  
2003  17.26  5263.90  0.32  

2004  8.43  6126.70  0.13  

2005  4.19  7543.9  0.055  
2006  149.40  8463.5  1.76  
2007  33.52  9498.88  0.35  

  .2007الى  1999، من سنة السنوية لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة التقارير: المصدر

  

أعلى نسبة لها سنة يالحظ من خالل الجدول أن نسبة حجم التداول في البورصة عرفت 

إذ بلغـت   2006لتنخفض بعدها حتى تصل أدنى مستوى لها سنة  ،%17.65إذ بلغت  2000

  .2007سنة  %0.35، لتعرف تحسن بسيط بلغت 0.055%

ويرجع انخفاض نسبة حجم التداول نتيجة انخفاض قيمة التـداول، وبالتـالي انخفـاض    

  .مستوى السيولة في بورصة الجزائر

  معدل الدوران. 2.2.4

ية مقسومة علـى  كلية للتعامالت في سوق األوراق الماليمثل معدل الدوران إلى القيمة ال

  .المالي السوقي رأس

  .الي معدل الدوران في بورصة الجزائرموويوضح الجدول ال
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  .معدل الدوران في بورصة الجزائر: 15جدول 

  السنة
  قيمة التداول

  )مليون دينار(

رأس المال 

  السوقي

معدل الدوران قيمة 

  السوقيرأس المال /التداول

معدل نمو قيمة 

  )%(التداول 

1999  108.8  17175  0.0056  -  

2000  720.4  21495  0.335  4.98  

2001  533.22  14720  0.0361  0.08  

2002  112.06  10990  0.0102  )0.71(  

2003  17.26  11100  0.0015  )0.85(  

2004  8.43  10900  0.00077  )0.48(  

2005  4.19  10400  0.004  )0.48(  

2006  149.40  6710  0.022  )54(  

  .تقارير السنوية لشركة إدارة البورصة وحسابات شخصيةال: المصدر

  

، حيث بلـغ  2001الحظ من خالل الجدول أن معدل الدوران سجل أعلى نسبة له سنة ي

  .وهي نسبة تبقى بعيدة كل البعد عن النسب المعمول بها في األسواق األخرى 0.0362

ران تساوي الواحد أن متوسط تداول السهم في السنة بلـغ مـرة   وتعني قيمة معدل الدو  

الصحيح منذ بـدء عمليـة   م يقل عن الواحد هيشير انخفاض المعدل على أن تداول السواحدة، و

  .التداول

سنة  %4.98ويتضح من الجدول أنه تم تسجيل ارتفاع في معدل نمو قيمة التداول بقيمة     

مستوى  2006ستمر خالل السنوات المتبقية حيث بلغ سنة ، بينما تم تسجيل انخفاض م 2000

  .2006ديسمبر  6، وهذا نتيجة إعالن عن انسحاب سهم رياض سطيف من البورصة في 54%

  مؤشر كفاءة تسعير األصول.3.4

يطلق  على كفاءة التسعير بالكفاءة الخارجية، ويقصد بها أن المعلومات الجديدة تصـل  

األوراق  أسـعار بمـا يجعـل    -دون فاصل زمني كبير–سرعة إلى المتعاملين في السوق ب

المالية مرآة تعكس كل المعلومات المتاحة، سواء تعلقت باالقتصاد العـالمي أو االقتصـاد   

  .المحلي أو القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة وأخيرا الشركة المصدرة لألوراق المالية

ـ كفاءة التسعير في سوق األوراق اويمكن دراسة مدى  ين رلمالية بالجزائر من خالل المؤش

  :يينآلتال

  .مدى توافر مصادر المعلومات-
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.دراسة مدى استجابة اسعار األوراق المالية للمتغيرات االقتصادية-

  مدى توافر مصادر المعلومات. 1.3.4

يعد توافر المعلومات سمة تتميز بها أسواق األوراق المالية المتقدمة، حيث يساعد ذلـك  

لقرار المناسب في االستثمار في األوراق المالية بناء على المعلومات والتحلـيالت  على اتخاذ ا

  .1المرافقة لها

  :ويمكن توضيح أهم مصادر توفير المعلومات في الجزائر في اآلتي

المصادر الحكومية.1.1.3.4

زارة المالية، حيث تصدر تقارير شهرية وسـنوية تتضـمن   و وتتمثل في بنك الجزائر 

ؤشرات االقتصادية عن االقتصاد الجزائري، كما تصدر الهيئات المنظمة لبورصة معظم الم

القيم المنقولة بالجزائر تقارير سنوية وشهرية تتضمن نشاط سوق األوراق الماليـة، إال أن  

توزيع هذه التقارير يبقى محدود وغير متاح للجميع، إضافة إلى عدم توافر تحليالت في هذه 

  .لقطاعات المختلفةالتقارير عن وضعية ا

 على توفير المعلومـات الكافيـة   القول أن المصادر الحكومية غير قادرةيمكن ومن هنا 

ستثماري السليم في سوق األوراق المالية، األمر الذي يبقي على والالزمة لالتخاذ القرار اال

عكـس  محدودية كفاءة سوق األوراق المالية، وبالتالي سعر الورقة الماليـة ال يمكـن أن ي  

  .المعلومات المتوفرة

الشركات المقيدة في البورصة.2.1.3.4

لكي يستطيع المستثمر اتخاذ القرار االستثماري في سـوق األوراق الماليـة ، البـد أن    

يحصل على جميع المعلومات عن أداء الشركات المتداولة في السـوق، غيـر أن معظـم    

توفر المعلومـات الكافيـة عـن أداء     الجزائر ال الشركات التي تتداول أوراقها في بورصة

  .المؤسسة سواء عن الماضي أو المستقبل

وهو من األمور التي تحد من توفير المعلومات في سوق األوراق المالية في الجزائر بالرغم 

  .من إلزام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة الشركات بنشر القوائم المالية

  تقارير المؤسسات. 3.1.3.4

غير أن هذه مؤسسات المقيدة في بورصة الجزائر تقارير بصفة دورية سنوية، تصدر ال

التقارير ال تحتوي على المعلومات الكافية والتحليالت الالزمة التي تسهل عملية اتخاذ القرار 
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االستثماري المناسب في بورصة القيم المنقولة خاصة في ظـل حـداثتها ونقـص الثقافـة     

  .مستثمرينالبورصية لدى العديد من ال

  المعلومات من االنترنت.4.1.3.4

تنشر لجنة تنظيم ومراقبة عمليات بعض المعلومات عن سوق األوراق المالية من خالل   

لجميع المستثمرين باعتبـار أن  موقعها على االنترنت، إال أن هذا المصدر يبقى غير متاح 

لمعلومـات أنهـا تخـص    تعميم االنترنت في الجزائر حديث النشأة، وما يالحظ عن هذه ا

الفترات السابقة وليست بمعلومات الحديثة التي تفيد سواء المستثمرين أو الباحثين في هـذا  

  .المجال

  مدى استجابة األسعار للمتغيرات االقتصادية. 2.3.4

اإلشارة إليه في الفصل الثالث أن أغلب الدراسات االقتصادية تشير إلى وجود  تكما تم

دل التضخم والقيمة السوقية لألوراق المالية المتداولة، وذلك لتعـويض  عالقة عكسية بين مع

 المستثمر عن انخفاض القوة الشرائية للعملة، وبالتالي يطلب المستثمر معدال مرتفعا للعائـد، 

وأسعار األوراق المالية المتداولة، ألن إلى وجود عالقة عكسية بين سعر الفائدة كذلك إضافة 

يؤدي إلى ارتفاع العائد الذي يطلبه المستثمر في األوراق المالية الـذي  ارتفاع سعر الفائدة 

ينعكس على القسمة السوقية لألوراق المالية، وهي من سمات سوق األوراق المالية الكفـؤة  

  .تلك العالقة العكسيةبوجود 

ي إن ما تتميز به السوق الجزائرية هو االستجابة السلبية لحركة أسعار األوراق المالية ف

  .بورصة الجزائر للتغير في معدالت الفائدة

الهيكل المؤسسي والتنظيمي للسوق مؤشر.4.4

تحقيق كفاءة سوق األوراق المالية، ومـن المؤشـرات التـي     أساسيعتبر هذا المؤشر 

  :1توضح مدى تطور الهيكل المؤسسي والتنظيمي ما يلي

  قوانين حماية المستثمر. 1.4.4

اء بورصة القيم المنقولة في الجزائر، تتضمن إجـراءات  صدار عدة قوانين منذ إنشإتم 

 ذ تتولىإة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة نجة للهذه المهم أسندتعديدة لحماية المستثمر، وقد 

في القيم المنقولة أو أي منتوج مالي آلخر يؤدي إلى  المستثمرمهمة السهر على حماية االدخار 

ى السير الحسن للسوق وشفافيتها، غير أنه ال يوجـد قـانون   إل إضافةاللجوء العلني لالدخار، 

.ة المتقدمةيواق المالسمستقبل لحماية المستثمرين على غرار ما هو موجود في األ
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  مدى نشر المعلومات. 2.4.4

يعتبر نشر المعلومات من المحددات األساسية لهيكل المؤسسي والتنظيمي للسوق، غيـر  

زائر هو محدودي نشر المعلومات إذ ما قورنت بباقي البورصـات  أن ما تتميز به بورصة الج

  .األخرى سواء المتقدمة أو النامية

  درجة المخاطرة .3.4.4

تتسم سوق األوراق المالية الكفؤة بانخفاض في درجة المخاطرة، غير أن الجزائر تحتل 

ولي لمخـاطرة  مرتبة غير مشجعة، وذلك حسب الترتيب الخطر المركب الوارد في الدليل الـد 

  .الدول

  المعايير المحاسبية. 4.4.4

قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بإلزام الشركات المقيـدة فـي البورصـة    

.بتطبيق نظام محاسبي يأخذ بعين االعتبار المعايير المحاسبية الدولية
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  الرابع لــة الفصــخاتم

لتطورات التـي شـهدتها السـاحة االقتصـادية فـي فتـرة       الجزائر وليدة ا تعتبر بورصة    

اإلصالحات، في إطار ما يعرف بإعادة هيكلة االقتصاد الوطني وينشط في بورصـة الجزائـر   

في  مليات البورصة الذين توكل لهم مهمات الوساطةععدة متعاملون لينقسمون إلى وسطاء في 

ن مهامهم من خال شركات االسـتثمار  عمليات البورصة، والمتعاملون اآلخرون والذين يمارسو

ويتداول في بورصة الجزائر العديد مـن األوراق الماليـة، وفـق ألوامـر     بمختلف أنواعها ، 

الجزائري على غرار تلك المتعامل بهـا فـي البورصـات    وإجراءات وشروط حددها المشرع 

  .خرىالعالمية األ

لجنة تنظـيم ومراقبـة   دمة وتنظم بورصة الجزائر من خالل ثالث هيئات تأتي في المق  

وحماية المستثمرين فيها، والرقابـة  عمليات البورصة التي تسهر على السير الحسن للبورصة 

، إضافة إلى مهمة رقابة والسهر في شكل شـركة مسـاهمة،   على تطبيق اإلجراءات القانونية 

كتها وذلك ويعمل على الحفاظ على السندات من خالل فتح الحسابات والسهر على استمرار حر

بإصدار المعلومات الخاصة بذلك، كما يعمل على زيادة حجم التداول، أما فيما يخـص شـركة   

وترقية العمـل علـى األوراق    تسيير البورصة فهي تعمل على تسهيل الصفقات بين الوسطاء

  .المالية

أما فيما يخص سوق األسهم في بورصة فقد اقتصر على شركتين فقـط وهـي مجمـع      

يبقي السوق محدودة، كما أن سوق السندات ورغم دخول دق األوراسي األمر الذي فنصيدال وال

التي تصير إليها سـوق  إال أنها تبقي بعيدة البعد عن التطلعات  2006مؤسسات جديدة في سنة 

  .ناشئة مثل بورصة الجزائر
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  امةــاتمة عــخ

أسواق األوراق المالية دورا مهما في اقتصاديات الدول باختالف درجة تقـدمها ،   ؤديت  

إذ تعتبر أحد اآلليات الهامة التي تمكن من تحويل الموارد المالية بكفاءة مـن القطاعـات ذات   

مرين وبين ثالفوائض المالية إلى القطاعات ذات العجز المالي، فهي تؤدي دور الوسيط بين المست

وصغار المستثمرين فرصا  لألفرادأخرىالمالية، كما تمنح من جهة  لألوراقالجهات المصدرة 

  .للمؤسساتمتنوعة لتوظيف مدخراتهم إضافة إلى تنويع مصادر التمويل بالنسبة 

تنقسم سوق األوراق المالية إلى سوقين فرعيين وهما السوق األولى الذي يتم فيـه بيـع     

من األوراق المالية، والسوق الثانوية الذي يتم فيها إعادة بيع األوراق المالية جديدة اإلصدارات ال

، كما يتم تداول في هذا السوق العديد مـن األدوات الماليـة، منهـا أدوات    إصدارهاالتي سبق 

الملكية كاألسهم العادية واألسهم الممتازة، ومنها أدوات الـدين كأذونـات الخزانـة وسـندات     

في القطاع المالي  إضافة إلى األدوات التي تم ابتكارها تماشيا مع التطورات الحديثة  الحكومة،

  .كالمشتقات بأنواعها

لكي تؤدي سوق األوراق المالية دورها بصورة سليمة، البد من توافر الوسطاء الماليين   

يحصـل  الذين  يعملون على التقريب والتوسط بين طائفة المدخرين وطائفة المقترضين، حيث 

إصدار متطلبات مالية تمثل التزاما عليهم في مواجهة على األموال عن طريق الوسطاء الماليون 

  .أو أوراق ماليةالمدخرين، ثم يقوموا باستثمار تلك األموال في شكل قروض 

يتم التعامل في سوق األوراق المالية وفق العديد من العمليات وانطالقا مـن مجموعـة     

المالية عن طريـق تغيـرات أسـعار    األوراق ة إلى بناء مؤشرات سوق أوامر وأسعار، إضاف

، وتسـتخدم   معينة من األسهممجموعة لاألسهم، لتمثل مستوى مرجعي للمستثمر عن السوق أو 

  .سوق ما أداءتلك المؤشرات لتقييم 

حتى يتمكن أي مستثمر من اتخاذ القرار السليم في شأن شراء أو بيع ورقة ماليـة مـا،     

ن يتوافر لديه المعلومات التي تؤثر على أسعار األوراق المالية المتداولـة فـي سـوق    يجب أ

يكشف عن طبيعة المعلومـات المطلوبـة، ومعرفـة    األوراق المالية، فمعرفة ذلك من شأنه أن 

  .المصادر المالئمة للحصول عليها

 وإجراءات التعامل أساس الذي يحكم تصـرفات المتعـاملين فـي سـوق    قواعدوتمثل

إلجراء صفقات  أساسياناألوراق المالية، وبالتالي فإن دقة صياغتها وسهولة فهمها هما مطلبان 

د واإلجـراءات منظمـة   قواعتوفيرالناجحة، كما تتيح إحكام الرقابة على المعلومات إلى جانب 

  .لسير العمل
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ى، شرف على تنظيم ومراقبة لسوق األوراق المالية عدة هيئات تختلف من دولة ألخري  

وعموما نجد الهيئات اإلدارية، الهيئات المهنية والهيئات النقدية والبنكية، كما يعرف هيكل سوق 

  .االبتكارات المالية والعولمة األوراق المالية تطورات سريعة خالل العقود األخيرة نتيجة

تتصف السوق بالكفاءة الكاملة إذا كانت تعكس بصورة كاملة وصحيحة كافة المعلومات   

متاحة والمتصلة بتحديد سعر الورقة المالية، ففي ظل السوق الحرة التنافسـية، فـإن أسـعار    ال

األوراق المالية يجب أن تعكس المعلومات المتاحة، وأن تلك األسعار يتم تعديلها بصورة سريعة 

  .في حالة ظهور معلومات جديدة

في صورة خام، إذ هـي   المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر عادة ما تكون  

من اتخاذ  العادي المستثمرتحتاج لتحليل عميق من أجل الوصول إلى استنتاجات واضحة لتمكين 

  .القرار االستثماري السليم

ولو فـي  من مناهج تحليل المعلومات نجد التحليل األساسي المبني على أن السوق كفؤ  

رف على المؤسسات القوية في صناعة شكله الضعيف، واختيار األوراق المالية عن طريق التع

ما، ومدى تأثرها بالمتغيرات االقتصادية والظروف الصناعية، كما على المحلل الوقوف علـى  

الوضع المالي التاريخي للمؤسسة، وتحليل قوتها المالية للتمكن من الحكم على المؤسسة والتنبؤ 

  .بالقوائم التقديرية

 وأسعارعوامل الداخلية المؤثرة على األسعار كالحجم إضافة إلى التحليل الفني لدراسة ال  

األوراق  وأسـعار التداول، كما توجد قواعد ومؤشرات تسمح بمتابعة أحداث وظروف السـوق  

  .وتحديد الوقت المناسب لالستثماربؤ بحركتها المستقبلية نالمالية للت

سية متداخلـة  ف أساوتهدف هيئة الرقابة في سوق األوراق المالية إلى تحقيق ثالثة أهدا  

ذلك لتوفير الثقة في التعامل باألوراق المالية وفيما بينها، وهي حماية المستثمر، تحقيق الشفافية، 

  .داخل السوق، إضافة إلى تخفيض مخاطر التعامل باألوراق المالية في السوق

انتقال من النظام االقتصادي االشـتراكي إلـى   التي عرفت الجزائر كمعظم دول العالم 

اقتصاد السوق، مرت في بداية ذلك بجملة من اإلصـالحات التـي مسـت جميـع الجوانـب      

ما فيها الجانب المالي، حيث تم خلق آليات جديدة تسمح بتوفير مصادر تمويلية أكبر باالقتصادية 

انطالقا من حشد رؤوس أموال كبيرة، تجعله يتكيف مع واقع اقتصاد السوق، ومن بـين هـذه   

المتعاملين ينقسمون إلى وسطاء بورصة الجزائر، حيث ينشط بها العديد من إنشاء  صالحاتاإل

متعاملون آخرون يمارسون مهامهم من خالل والذين توكل لهم الوساطة في عمليات البورصة، 

  .شركات االستثمار بمختلف أنواعها
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 يتداول في بورصة الجزائر العديد من األوراق المالية وفقا ألوامر وإجراءات وشـروط 

  .حددها المشرع الجزائري على غرار تلك المتعامل بها في البورصات العالمية األخرى

تنظم بورصة الجزائر بواسطة ثالث هيئات تأتي في المقدمة لجنـة تنظـيم ومراقبـة    

وحماية المستثمرين فيها، والرقابـة  عمليات البورصة، التي تسهر على السير الحسن للبورصة

انونية، إضافة إلى مهمة الرقابة والسهر على عمل المؤمن المركزي على تطبيق اإلجراءات الق

للسندات ، أما شركة إدارة البورصة فهي تعمل على تسهيل الصفقات بين الوسـطاء وترقيـة   

، أما فيها يخص المؤمن المركزي فهو عبارة عن هيئة مالية يمارس اليةمالعمل على األوراق ال

ل على الحفاظ على السندات من خالل فـتح الحسـابات   يعمومهامها في شكل شركة مساهمة، 

  .والسهر على استمرار حركيتها

أما فيما يخص سوق األسهم في بورصة الجزائر فإنه يقتصر على شركتين فقط وهـي  

يبقي على محدودية السوق، كما أن سوق السندات ورغـم   صيدال وفندق األوراسي األمر الذي

ال أنها تبقى بعيدة كل البعد عن التطلعات التي تصـبو  إ 2006دخول مؤسسات جديدة في سنة 

  .ها سوق ناشئة مثل بورصة الجزائرإلي

م وعليه وبناء على األهداف المتوخاة من هذه الدراسة ومحاولة اإلجابة على اإلشكالية ت

  :أدناهالمذكورة وصل إلى النتائج الت

ومعلومات دقيقة ومسـتمرة   المالية إلى توفير بيانات األوراقفي سوق يحتاج االستثمار -

وكذا االقتصاد الـوطني، حيـث    النشاطقطاع األوراق المالية والشركة المصدرة، عن 

على مقدار توفر المعلومات كما ونوعا وفي الوقـت المناسـب    قف جودة االستثماروتت

.وتحليلها بغية اتخاذ القرار االستثماري المناسب

ثمار في القيم المنقولة يتوقف على مدى توفر وهنا تتأكد صحة الفرض القائل بأن االست

المعلومات والبيانات التي تمكن من اتخاذ القرار االستثماري في القيم المنقولـة وفـي الوقـت    

.المناسب، وقدرة المستثمر على التحليل والتنبؤ بالمستقبل

عتمد عليها في اتخاذ القرار االستثماري البد لكي تكون المعلومات ذات دعامة أساسية ي-

.شفافيةالو ماثلالت، الدقةأن تتوفر فيها جملة من المتطلبات والتي تتعلق بدرجة 

االستثمار في األوراق المالية يمكـن تحليلهـا وفـق    على تلك المعلومات التي تساعد -

الذي تباع بـه   على دراسة السجل الماضي لتغير السعر منهجين للتحليل، يرتكز األول

فيهـتم  األوراق المالية، لمعرفة حركته في المستقبل ويعرف بالتحليل الفني، أما الثـاني  

بتحليل الظروف المحيطة بالشركة سواء كانت ظروف اقتصـادية عامـة أو ظـروف    
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ظروف الشركة في حد ذاتها سواء من حيـث وضـعيتها   تحليل إلى الصناعة، إضافة 

.ا يعرف بالتحليل األساسياإلدارية أو المالية وهو م

وق الكفؤ السوق الذي تتاح فيه المعلومات الضرورية لجميع المسـتثمرين دون  سيمثل ال-

األوراق الماليـة   أسـعار تكاليف أو بتكاليف منخفضة ، مما يجعل اثر وصولها علـى  

مباشرا، أي عدم وجود فاصل زمني بين تحليل المعلومات الجديدة الواردة إلى السـوق  

ول إلى نتائج محددة بشأن سعر الورقة المالية، مما يضمن أن السعر يعكس مـا  والوص

.تحمله المعلومات من أنباء سارة وغير سارة بشأن الورقة المالية

وهنا تتأكد صحة الفرض القائل بأن سعر الورقة المالية يحوي علـى كـل المعلومـات    

.المتوفرة في ظل السوق الكفوءة

ة والتنظيمية الكلية أو الجزئية بما يتناسـب مـع التشـريعات    إن توفر األطر التشريعي-

األوراق المالية الفعالة يعتبر بمثابة الدافع األساسي لتطور  ألسواقوالتنظيمات القانونية 

 السوق وفعاليته،لبناء  أساسوالتنظيمات حجر هذه األسواق ، كما تعتبر هذه التشريعات

الذي يعتبر المقوم الرئيسي لفعاليتها، كمـا  مناسب الباإلضافة إلى توفير مناخ استثماري 

 لهذه األطر أهمية كبيرة في توفير الحماية الالزمة لحقوق المتعـاملين وعلـى تسـهيل   

.وسرعة المعامالت

كما يجب أن تتميز هذه األطر بالمرونة الكافية لتتساير مـع المتغيـرات المسـتجدة،      

  .ة قادرة على دفع حركة السوق باستمرارواستيعابها من خالل ضوابط تشريعية وتنظيمي

وهنا تتأكد صحة الفرض القائل بأن اإلقبال على االستثمار في سوق األوراق الماليـة    

وقابليته الستيعاب األموال المستثمرة بشكل فعال، وعلـى مـدى تـوفر     همرتبط بمدى تنظيم

  .انونية في السوقالسوق على آليات وقوانين التي يمكن بها مواجهة الممارسات غير الق

وجود سوق منظمة وفعالة يمكن أن يساهم في تحديد السعر العادل للورقـة الماليـة،     

الشيء الذي يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمر على استثمار أمواله في األوراق المالية، وبالتـالي  

احة أمـام  زيادة حجم االستثمار والتخصيص األمثل للموارد المالية من خالل تعدد البدائل المت

  .المستثمر

تحقيق هدف التخصيص الكفؤ للموارد المالية المتاحة يتعين أن يتـوافر لـدى سـوق      

التشغيل األوراق المالية سمتين أساسيتين هما كفاءة التشغيل وكفاءة التسعير، حيث تتمثل كفاءة 

فـة  تكل المتعـاملون في قدرة السوق على خلق التوازن بين العرض والطلب ودون أن يتحمل 

كفاءة التسعير فتتمثل في ضمان وصول المعلومات الجديدة إلـى جميـع    أماعالية للسمسرة، 

  .المتعالمين في السوق بسرعة وبأدنى تكلفة
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واجهتها  البرنامج اإلصالح االقتصادي إال أنه أساسياعد مطلبا يإنشاء بورصة الجزائر   

ه والمتمثل أساسا في خوصصة عدة معوقات أحالت دون أن تحقق الهدف الذي أنشأت من أجل

  .أكبر عدد ممكن من المؤسسات وتفعيل القطاع الخاص وجذب االستثمار األجنبي

تعتبر بورصة الجزائر ضعيفة من حيث نشر المعلومات مقارنة بباقي البورصـات  و  

األخرى، كما تتسم بتوافر عدد قليل من مصادر المعلومات والتحليالت، حيث يالحظ غيـاب  

  :ذكر منها ما يلييمصادر المهمة لتوفير المعلومات التي العددي من 

  .غياب الصحف المالية التي تهتم بشؤون المال واالقتصاد-  

غياب مؤسسات السمسرة التي تساعد على تزويد المستثمرين بالتقارير الالزمة عـن   -

.األسهم والسندات ، االقتصاد، الصناعة والمؤسسات المدرجة في السوق

.ت المتخصصة التي توفر المعلومات والتحليالت الدقيقةغياب مجال-

عدم توفر المجالت األكاديمية المتخصصة في مجال النشاط البورصي التي تساهم في  -

.تحليالت والتوصيات لتحسين كفاءة السوقالتقديم 

وهنا تتأكد صحة الفرض القائل بأن عدم كفاءة سوق األوراق المالية فـي الجزائـر     

  .عدم توفر المعلومات والبيانات عن الشركات المدرجة في البورصةيرجع إلى 

بالرغم من إصدار عدة قوانين منذ إنشاء بورصة الجزائر، التي تهدف إلـى حمايـة     

مسـتقل لحمايـة    المستثمر، إضافة إلى السير الحسن للسوق وشفافيتها، تبقـى تفتقـد لقـانون   

  .المالية المتقدمةالمستثمرين على غرار ما هو موجود في األسواق 

  :ح ما يلياقتره يتم اأما بالنسبة لالقتراحات فإن

 يدالتعامل في السوق الجزائرية، من خالل إدخال العد ضرورة تحقيق تنوع في أدوات-

من األدوات المستحدثة التي تميز األسواق المتطور، كضرورة إدخال أساليب تغطية 

التعامـل   أسـاليب ية وغيرهـا مـن   المخاطرة، كحقوق الخيارات والعقود المستقبل

.المتطورة

الالزمة عـن  بالتقارير توفير مؤسسات السمسرة التي تعمل على تزويد المستثمرين  -

األسهم والسندات المتداولة في البورصة، واالقتصاد والصناعة والمؤسسات المقيدة، 

ي إدخال نظام صانع السوق الذي يكون على استعداد لشـراء أو بيـع أ  إضافة إلى 

األمر الذي يساعد على تنشيط وتدعيم سـيولة السـوق   ورقة مالية وفي أي وقت، 

.ويحافظ على استقراره

وتدفق المعلومات في سوق األوراق المالية، إذ البد من العمـل  تطوير نظم اإلفصاح -

على توفير مصادر للمعلومات تعكس كل المعلومـات والتحلـيالت التـي تتعلـق     
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األوراق المالية، سواء تعلقـت باالقتصـاد    أسعارتؤثر في بالجوانب التي يمكن أن 

.الوطني أو بقطاع الصناعة أو المؤسسة بذاتها

طار التشريعي من خالل سن القوانين والتشريعات وآلية العمل المناسبة، استكمال اإل-

قانون الشـركات،  وويأتي في مقدمتها قانون سوق األوراق المالية واللوائح التنفيذية 

وانين وأنظمة االستثمار والضريبة المتعلقـة بتـداول األوراق الماليـة    إلى ق إضافة

.غير المباشر على السوق والتأثيروالقوانين العامة ذات الصلة 

إلزام الشركات المقيدة في البورصة على إعداد قوائمها المالية وفقا لقواعد المحاسبة -

يريـد   تقييم أداء الشـركة التـي  الدولية حتى يتسنى للمستثمر المحلي واألجنبي من 

االستثمار فيها، وحتى تتمكن هذه الشركات االستفادة من الطرح العام في األسـواق  

  .المالية

قيام سوق األوراق المالية بإصدار نشرات يومية وأسبوعية وسنوية تتضـمن كافـة    -

 دارة، أو عن أحجام التداولالمعلومات عن السوق، سواء تعلقت بقرارات مجلس اإل

نشر تلك المعلومات من خالل شـبكة األنترنـت    إلى أو مؤشرات األسعار، إضافة

.لمزيد من التعريف بالفرص االستثمارية المتاحة

وكغيره من المواضيع البحث يحتاج لجهود إضافية من قبل الباحثين حتى يكتمل ، خاصة وأن   

  .المنجزة من قبل المختصين تلك السيماالحاجة لمثل هذه المواضيع  أمسالسوق الجزائرية في 

.وفي األخير نحمد اهللا كثيرا، ونسأله التوفيق والسداد  
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