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  ةــــــــمقدم
  

املستويات خصوصا يف  شهدت األسواق املالية برمتها تطورا منقطع النظري على مجيع األصعدة و
ا أصبحت املرث، حيالعقود األخريةظل   ة العاكسة القتصاديات الدول، فما فتئت أن ظهرت إال وآ أ

 على الدول  للشركات و الالزملتمويلتفنن مهندسوا النظام املايل يف الدول املتقدمة يف استخدامها لتوفري ا
ا متثحد السواء، حتقيق  حمة يف االستثمار والذين حتذوهم الرغبة اجلا ول مالذا متميزا للمستثمرين  كما أ

فر فيها أموال  من الوحدات االقتصادية اليت تتو إذ تعمل هذه األسواق على تنظيم تدفق األموالاألرباح،
 إىل حجم اقياسية إىل الوحدات اإلقتصادية اليت تعاين من عجز يف التمويل فائضة عن براجمها اإلستثمار

 عدم وجود هذه األسواق، فإن الوحدات اإلقتصادية لن تقوم برباجمها فلو مت تصور. خططها اإلستثمارية
ا احلالية، واإلستثمارية إال يف حدود حجم مدخ  ستؤجل هذه اإلستثمارات حلني حتقق مدخرات عليه را

، قد تكون هناك وحدات إقتصادية لديها مدخرات فية من دخلها اجلاري، و من الناحية األخرىكا
  .عاطلة راكدة ومرتاكمة و لكن ليس لديها فرص إستثمارية متاحة، و بالتايل تبقى األموال لديها 

إن هذا اإلنسياب املستمر من الوحدات اليت حتقق فائض إىل الوحدات اليت تعاين من العجز 
حتقيق  زيادة معدل النمو اإلقتصادي، و ، وم اإلستثمارات يف اإلقتصاد الوطيناعد على زيادة حجيس

  .مستوى إشباع أكرب حلاجات األفراد
وة بني أصحاب الفوائض و أصحاب العجز املايل أدى بالضرورة إىل وجود فئة هذه اهلوجود ف

حيث ما لبثت تني و تسمى الوساطة املالية، جديدة من املتعاملني متثل حلقة الربط بني الفئتني السابق
كما تلعب مؤسسات . املدخرين وفره من منافع كبرية للمستثمرين وت تزداد من يوم آلخر، نظرا ملا اأمهيته

نظرا ملا تقدمه من خدمات مالية ذات طبيعة  دورا بالغ األمهية يف إقتصاديات الدول الوساطة املالية
حسن األداء اإلقتصادي  حسن أداء هذه املؤسسات على سالمة وسالمة و خاصة، و بذلك تنعكس 

اخنفاض كفاءة هذه املؤسسات و األسواق املالية ال ينصب  ن تدهور وإباملقابل ف ،للدولة بشكل عام
 ليؤثربل ميتد ليشمل باقي القطاعات اإلقتصادية تأثريه على هذه املؤسسات و األسواق املالية فحسب، 

  .إلقتصادي ككلسلبيا على األداء ا

 1



 ذلك من و ضمن اقتصاديات العامل املختلفة، لقد أصبح نظام العوملة املالية حيتل مكانة مهمة
يف جمال تنظيم أسواق األوراق املالية تبادل فاعل للخربات باألخص  لألفكار وما فرضه من نشر خالل 

على سن قوانني حدة األمريكية عمدت السلطات املالية للواليات املتحيث  ،مؤسسات الوساطة املالية و
  السلطات املالية العمومية الفرنسيةعلى التجربة الرائدة للقطاع اخلاص، كما سلكت يف ذلك مرتكزة

 أما فيما خيص ،الواليات املتحدة األمريكيةبتجربة دية القوانني مقت  يف سن التشريعات ونفس الطريق
 ، العاملية هذه األسواق و جتربة خربةالستفادة منا بورصات الناشئة فقد حاولت اللحاق بالركب وال

لضمان حتديث بنيتها التكنولوجية  حيث مازالت تسعى هذه البورصات إىل تطوير أنظمتها التشريعية و
ا على مواجهة حتديات املنافسة العاملية و التفكري جديا يف تعزيز عمليات االستحواذ و اإلندماج مع  قدر

  .البورصات القوية
 يف جمال  مضنيةا جهودحكومتها، فقد بذلت الناشئةاملالية  األسواق إحدىد بورصة تونس تع و

 واجلهود املبذولة لرفع كفاءة مؤسسات الوساطة املالية ، باإلضافة إىل  هياكل البورصةإصالح وتطوير 
 متويل يقحتق دف حتفيز االستثمار املايل وكل هذا  ، عمليات البورصةيفة يط الوسشركاتال خصباأل

  .توفري كفاءة التخصيص للمشاريع االستثمارية املنتجة النشاط االقتصادي و
  :إشكالية الدراسة

شهدت الوساطة املالية تطورات هائلة على املستوى العاملي، حيث سامهت بقدر كبري يف ربط 
 تشغل حيز ال املدخرين، مما جعلها البورصات العاملية، فهي متثل لغة ترابط متني بني املستثمرين و

يستهان به لدى منظري الفكر املايل، ليس هذا فقط بل أصبحت تتبوأ مكانة مرموقة يف األسواق املالية 
 على إجراء للدوليف خضم هذا الواقع، مل يتوقف السعي احلثيث  و .عامة و البورصات خاصة

دف الرفع من اتعديالت فيما خيص عدة جوانب تتعلق بسوق  ضمان  أحجم التداول وألوراق املالية، 
انسياب  إعطاء دفعة قوية لتنشيط العوائد مبا يساعد على تشجيع و  األوراق املالية، وأسعاراستقرار 

  .هذه السوقاملدخرات يف 
  : العامة يف التساؤل الرئيسي التايلو من خالل ما سبق ميكن حصر اإلشكالية

ة تنشيط و تطوير المعامالت المالية الوساطة المالية بغيما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه 
 ؟ في سوق األوراق المالية
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  :التاليةالفرعية التساؤالت جمموعة من  إىليتفرع التساؤل الرئيسي 
   من سوق األوراق املالية و الوساطة املالية ؟املقصود بكل ما -
 لية ؟سوق األوراق املابالعمليات اجلارية يف الوساطة املالية مؤسسات ما هي عالقة  -

  ؟ كيف يتم إبراز دور الوساطة املالية داخل سوق األوراق املالية -
  لألوراق املالية ؟يةتونسالبورصة يف الالوساطة املالية  مؤسساتما هو واقع  -

  :الفرضيات
  :وم على اختبار الفرضيات التاليةإنطالقا من التساؤالت السابقة فإن هذا البحث يق

يني يف جمرد التوسط بني البائعني و املشرتين لألوراق املالية، بل ال يقف دور الوسطاء املال -
 . السوقيتعدى هذا الدور إىل تطوير و حتسني سري هذه

، مما يؤدي إىل زيادة التنافس بينها سوق األوراق املاليةيف املالية الوساطة  مؤسساتوجود  -
 .خفض التكاليف اإلمجالية سواء للمدخر أو املستثمرسي

 ري على أكمل وجه و تطوطة املالية بدورها يف سوق األوراق املالية الوسامؤسساتام إن قي -
 . و املستثمرين، سيجلب املزيد من املدخريناخلدمات اليت تقدمها

  :الدراسةأهداف 
  :نظرا لألمهية البالغة هلذا املوضوع يصبو هذا البحث إىل بلوغ عدة أهداف أبرزها

  .نظرية لسوق األوراق املالية و الوساطة املاليةتسليط الضوء على اجلوانب ال -
 . إبراز الدور الذي يقوم به الوسطاء املاليون يف تنشيط هذه السوق-

ذلك راجع لقلة  يعد حجم التداول يف بورصة تونس ضعيفا مقارنة باألسواق الناشئة، و -
 ه الدراسة إلزالة الغموض وعلية جاءت هذ ضعف ثقافة األفراد يف هذا اجملال، و االستثمار املايل، و

 .اللبس الذي يكتنف التعامل باألوراق املالية

  .شركات الوساطة املالية يف بورصة تونستنظيم التعرف على  -
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ا تنشيط بورصة تونس من خالل افتح األبواب على مصراعيه -  لتقدمي اقرتاحات من شأ
ه اجملهودات على بورصة اجلزائر عن  الوساطة املالية، كما أن ذلك سيفتح فرصة إسقاط هذمؤسسات

  .طريق أعمال حبثية الحقة
  :الدراسةأهمية 

يستمد هذا البحث أمهيته من أمهية سوق األوراق املالية و مؤسسات الوساطة املالية على حد 
 بصورة واضحة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية ا السوق تتزايد أمهيتهن دور هذهحيث يالحظ أالسواء، 
عن مؤسسات الوساطة املالية فهي تعترب آلية حيوية أما ،  الوطنقتصاداله حيتل مكانة بارزة يف مما جيع

ا يف جذب ستثمرين امل ة توعي دورها يف و هذا يتم من خالل،بالنسبة للرفاهة االقتصادية و مسؤوليا
من األمور املهمة  السوق أصبحت فضال عن هذا فإن عملية تنشيط هذهاالستثمارات احمللية و األجنبية، 

  .اليت تقتضيها الضروريات االقتصادية
  :أسباب إختيار الموضوع

  :ىل اختيار هذا املوضوع فيما يليإميكن حصر أهم األسباب الدافعة 
 فهو ميثل جماال خصبا " ماليةإدارة"طبيعة االختصاص رتباط الوثيق املوجود بني املوضوع واإل -
  .الرغبة الشخصية كما أنه يقع ضمن دائرة امليول و، للبحث

  غريتيف سوق األوراق املالية مازالوظيفة الوسيط املايل حداثة املوضوع نسبيا حيث أن  -
  .معظم أفراد اجملتمع املعامل لدى ةروفمع

ن العقبات اليت تعاين منها بورصة تونس جتعل اشكالية التنشيط من الضرورات اليت تفرض إ -
نظومة امل يف اندماجه  االقتصاد التونسي و خصوصا يف ظل تزايد انفتاح،االقتصادية ا على الساحةنفسه
  .عامليةالقتصادية اال

 هل االختصاص وأل بشكل فاعل يف اثراء املكتبة العربية بدراسة تكون قبلة اإلسهامحماولة  -
  .هااطة املالية يف تنشيط مؤسسات الوستعلبهالذي  الدور ملعرفة خبايا البورصة واملتعطشني 
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  : المعتمدالمنهج
إن اإلحاطة مبختلف جوانب املوضوع إنطالقا من التعرف عليه وصوال إىل اإلجابة عن التساؤل 

تني أساسيتني يف هذا  املنهجني الوصفي و التحليلي كركيزعمالتإساملطروح يف اإلشكالية تطلب منا 
و األسس النظرية للبحث  تعرض إىل خمتلف املفاهيم والتبع املنهج الوصفي من خالل البحث، حيث ي
ستخدم يف ي، أما املنهج التحليلي ست و تبويب البيانات عن طريق أشكال و جداولمجع اإلحصاءا

  .هدف الرئيسي للبحثلليل البيانات اجملمعة و هذا حتقيقا حتل
اليت حداث و الوقائع سرد األل ضافة إىل املنهجني السابقني سوف يستخدم املنهج التارخييباإل

ا بورصة تونس من حيث  امرت    .تطورها  ونشأ
  :الدراسات السابقة

املتمثلة   وعلى البعض منها مت احلصول  فإنهاملوضوعذا هل تعرضت الدراسات السابقة اليت من بني
  :يف ما يلي
وراه مقدمة بكلية  دكتأطروحة، و هي اآلفاق األسواق املالية العربية، الواقع و: وليد أمحد صايف - 

هل "  :حولتدور إشكالية هذا البحث ، 2003العلوم االقتصادية و علوم التسيري جبامعة اجلزائر سنة 
   ؛"ميكن الوصول إىل تكامل مايل بني الدول العربية و من مثة إقامة سوق أوراق مالية عربية مشرتكة ؟ 

اليت هلا عالقة بأسواق املال لعبه من أجل املؤسسات العربية  ما هو الدور الذي ميكن للمصارف وو " 
  ."؟  تنشيط األسواق املالية العربية

تناول األول منها مفاهيم و مبادئ سوق األوراق ِو مت تقسيم هذا البحث إىل مخس فصول، 
 فكانت املالية، و تطرق الباحث يف الفصل الثاين إىل خمتلف املراكز املالية الدولية، أما األزمات املالية الدولية

 يف الفصل تناول يف الفصل الرابع، و حمور دراسة الفصل الثالث، مث تعرض إىل واقع أسواق املال العربية
ا اخلامس و األخري بعض اإلسهامات    .تنشيط البورصات العربيةاليت من شأ

ة  و هي رسالة دكتوراه مقدم،سبل تفعيلها معوقات األسواق املالية العربية و: بوكساين رشيد -
تتمحور إشكالية هذه الدراسة  ، و2006لكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري جبامعة اجلزائر سنة 

 أسواق األوراق املالية العربية أوجه القصور يفاملتطلبات األساسية إلقامة أسواق أوراق مالية فعالة و حول 
  .و سبل تطويرها قصد ترابطها
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، حيث اهتم يف الباب األول بدراسة اجلوانب النظرية و قام الباحث بتقسيم دراسته إىل بابني
املالمح األساسية ألسواق األوراق : و فيه تناول ثالثة فصول بالرتتيب التايلالفنية ألسواق األوراق املالية، 

  وأسواق األوراق املالية األكثر تقدما، أثر العوملة عليها أسواق األوراق املالية و  مؤشراتة وكفاءاملالية، 
الباحث واقع أسواق فيه أما الباب الثاين من هذه األطروحة فقد درس . أسواق األوراق املالية الناشئة

 حيث خصص الفصل األول لواقع أسواق األوراق املالية العربية، مث األوراق املالية العربية و سبل تفعيلها،
تفعيل أسواق  هذا الباب منث  الفصل الثالو تضمنتناول يف الفصل الثاين معوقات هذه األسواق، 

  .و سبل الربط بينهاالعربية األوراق املالية 
مبفاهيم واضحة و جلية ألسواق األوراق  قاعدة مهمة لإلنطالق تني الدراساتنيو قد مثلت ه

إال أن . سبل تنشيطها، و كان هذا على مستوى بورصات الدول العربية مبا فيها بورصة تونس املالية و
على مستوى و الدور الذي تقوم به  للوساطة املالية  و دقيق مل تتعرض بشكل موسعهذه الدراسات

 أما بالنسبة للدراسات اليت تناولت موضوع الوساطة املالية فقد كانت حمدودة حيث مت االعتماد .البورصة
  :على مذكرة واحدة فقط و متثلت يف

مع دراسة حالة العمليات البورصية بورصة القيم املتداولة و أمهية الوساطة يف : زرفة زهية -
، و هي رسالة ماجستري مقدمة بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري جبامعة اجلزائر سنة اجلزائر

ما هي مكانة البورصة و :  تتلخص إشكالية هذه الدراسة يف عدة تساؤالت نذكر من أمهها.2000
د ؟ من هم الوسطاء يف عمليات البورصة، و ما هو مدى تأثريها على احلياة االقتصادية و املالية للبل

  و ما هي الفائدة من اللجوء إليهم ؟دورهم فيها، 
حيث تعرضت يف الباب األول آللية و نشاط األسواق قسمت الباحثة دراستها إىل ثالثة أبواب، 

 و مت ختصيص أما الباب الثاين فقد متحور حول أمهية و دور الوساطة يف العمليات البورصية،املالية، 
 تطبيقية حلالة اجلزائر من خالل التعرض لواقع بورصتها و أنواع الوسطاء املتدخلون ٍالباب الثالث لدراسة

  .فيها
 :تقسيم الموضوع

و حماولة منا لإلملام   و على ضوء ما مت تقدميه سابقا،لوصول إىل األهداف املنشودةمن أجل ا
  : كاآليتة مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصولباملوضوع و اإلجابة على التساؤالت السابق
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و هذا بغية التعرف على تناول األسس النظرية ألسوق األوراق املالية، يخصص الفصل األول ل
و كان البد من التطرق لألدوات مت ذلك من خالل املبحث األول،  مفهومها، أقسامها و وظائفها و

بحث الثاين الذي استعرض مجيع أنواع هذه األدوات املالية املتداولة يف هذه السوق، و خصص لذلك امل
ا املختلفة، ، و  األخري يف هذا الفصل فقد اهتم بدراسة تنظيم هذه السوق الثالث و أما املبحثبتصنيفا

ا و متطلبات جناحها   .كيفية حتقيق كفاء
ذا الفصل إىل حيث سيتطرق ه لوساطة املالية، ليتناول الفصل الثاين هلذه الدراسة اإلطار النظري

ثالثة مباحث، فخصص املبحث األول إللقاء الضوء على ماهية الوساطة املالية من خالل استعراض 
، أما مؤسسات الوساطة املالية فكان عنوان املبحث الثاين مفهومها، تطورها، أسباب ظهورها و وظائفها

دور هذه الوساطة، مث يأيت املبحث و الذي تناول أنواع املؤسسات الودائعية و غري الودائعية اليت تلعب 
، حيث حناول من خالله إبراز أنواع الوسطاء يف البورصة يف عمليات  املاليونالثالث بعنوان الوسطاء

  . و شروط ممارسة دورهمعمليات البورصة، وظائفهم
الية سوق األوراق امل تنشيطكآلية ل الوسطاء املالينيأما الفصل الثالث و األخري فقد اهتم بدراسة 
يف املبحث  حيث سيتم . الوساطة املالية فيهاواقعمع تسليط الضوء على بورصة تونس لألوراق املالية و 

أما املبحث الثاين فيتمحور حول دراسة ، توضيح الدور الرئيسي للوسطاء املاليني يف هذه السوقاألول 
و كذا ظيم السوق املالية التونسية املالمح األساسية لبورصة تونس لألوراق املالية، حيث يتم فيه عرض تن

ا، و قد خصص املبحث الثالث هلذا الفصل لدراسة واقع الوسطاء  ا و تطور اإلصالحات املتعلقة  نشأ
  أبرزواحدة من و هي ية لألوراق املاليةتونسالشركة الالة حل اإلشارة و سيتم ،املاليني يف بورصة تونس
لوظيفة اليت تزاوهلا هذه و ذلك من أجل التدقيق و الوقوف على ا ،لبورصة التونسيةشركات الوساطة يف ا

  .الشركة يف البورصة التونسية
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     األسس النظرية ألسواق األوراق المالية: الفصل األول

دـتمهي  
  

 ازدياد ة و االجتماعية، الصناعية االقتصادييف كل من اجملاالتنتج عن التطورات املتالحقة 
 املالية، حيث أدى بالضرورة إىل تطور األنظمةاحلاجات املالية للوحدات اإلنتاجية حبكم توسعها، مما 

 يف حتقيق منو اقتصادي  من دور مهمتقدمهام بالغ على مجيع املستويات و ذلك نظرا ملا حضيت باهتم
  .أمثل

، فإذا كانت هذه السوق ذات املالية األوراق سوق  هياملايل النظام يف الفاعلة األطراف أحدو 
 يتم و ككل،  االقتصادياألداء إجيابيا على  ذلك، فسينعكسسيولتها و حلجمها بالنسبة جيد أداء
بذلك احتلت هذه   و،األموال باستثمار تقوم اليت واجلهات املدخرين بني اجلمع خالل من ذلك حتقيق

 خاصة من طرف احلكومات  و حضيت باهتمام كبري و،اقتصاديات معظم الدولالسوق مكانة هامة يف 
  .و املستثمرين

فهم و حتليل أسواق من هذا املنطلق استوجب علينا حتديد املفاهيم األساسية كإطار عام ل
  :مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث كما يلي هذه املفاهيم قصد التعرف أكثر على واألوراق املالية، 

  ماهية سوق األوراق المالية؛: المبحث األول
   المتداولة في سوق األوراق المالية؛ الماليةاألدوات: المبحث الثاني
  .الية، كفاءتها و مقومات نجاحهاتنظيم سوق األوراق الم: المبحث الثالث
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     األسس النظرية ألسواق األوراق المالية: الفصل األول

ماهية سوق األوراق المالية: المبحث األول  
 

 أيضا كما يطلق عليها، مبصطلح البورصة يطلق يف بعض األحيان على سوق األوراق املالية
 و . مفهومها الضيقبصدد بدون حتديد، و يف هذه احلالة تكون السوق املالية مسيتبالسوق املالية إذا 

 سوقني رئيسيني مها السوق األولية و السوق الثانوية، حبيث ال تقل درجة مناألوراق املالية  سوق تتكون
 بوظائف اقتصادية ترمي إىل حشد انا يقومكالمه فإن هذه األمهيةفضال عن . أمهية األوىل عن الثانية

  .مث ضخها يف التمويل طويل األجل للمشروعات اإلنتاجية الكربى ،املدخرات
 سوق األوراق  ماهيةسبق فقد حاولنا من خالل هذا املبحث التعرف بدقة علىلتوضيح ما 

  : فتم تقسيمه إىل ثالث مطالب كما يلي،املالية
   سوق األوراق املالية و موقعها يف السوق املايل؛-
   بنية سوق األوراق املالية؛-
  . وظائف و خصائص سوق األوراق املالية-

  
   في السوق الماليموقعهالية و سوق األوراق الما: المطلب األول

  
تعترب سوق األوراق املالية مبثابة العمود الفقري لسوق رأس املال الذي يعترب بدوره أحد قسمي 
السوق املايل، و هي يف أدائها أشبه ما تكون باجلهاز العصيب الذي تنعكس من خالله كافة القرارات 

 سوق األوراق املالية بني األسواق موقعب ليحدد اإلدارية و السياسات االقتصادية، و جاء هذا املطل
  : التاليةالعناصرالسوق املايل خاصة، من خالل التطرق إىل عامة و 

  ؛موقع السوق املايل بني األسواق -
 ؛مكونات السوق املايل -

اتعريف سوق األوراق املالية -   . و تطورها، نشأ
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   بين األسواق السوق الماليموقع: الفرع األول
   . من األسواق ولكن حسب معيار معني لتصنيفهاا نوعةسوق املاليعترب الت  

  معايير تصنيفها و تعريف السوق:أوال
هناك أنواع عديدة لألسواق و هذا راجع لتعدد معايري تصنيفها، بالرغم من ذلك فإنه ميكن   

  .التوصل إىل تعريف شامل هلا
  :ف السوقي تعر- أ

 يلتقي فيه البائعون و املشرتون و تتبادل فيه السلع و كان مفهوم السوق قدميا هو املكان الذي  
أما اآلن ا، أي أن مفهوم السوق كان ماديا يشري إىل مكان حمدد، مو من مثة تتحدد فيه أمثااخلدمات 

نظرا فإن السوق يأخذ مفهوما معنويا إذ أنه يشري إىل جمموعة العالقات التبادلية بني البائعني و املشرتين 
م لتبادل سلع و خدمات معينة،ادلتالقي إرا  حيث مل يعد هناك أمهية للمكان و أصبحت م و رغبا

  1 .السوق تتحدد وفقا للسلعة اليت تتداول فيها
  :معايير تصنيف األسواق - ب

فهناك من يصنفها من حيث توحيد السعر و فيه تقسم  ، حسب عدة معايري األسواقتصنف  
ويقصد باألوىل تلك السوق اليت حيدد كاملة و السوق غري الكاملة، السوق ال: األسواق إىل نوعني مها 

  .فيها سعر واحد للسلعة الواحدة، أما النوع الثاين فهو ميثل النمط الشائع ألغلبية األسواق
األسواق من خالل اإلعتماد على معيار درجة  فإنه ميكن التمييز بنيباإلضافة إىل هذا التصنيف 

 التام وسوق ة أنواع من األسواق و هي سوق املنافسة الكاملة، سوق اإلحتكار حيث جند ثالثافسة،املن
 احتكار نوع آخر ينتمي إىل هذا التصنيف ويسمى بسوق  فضال عن هذا يوجداالحتكارية،املنافسة 
  2.االحتكارهو يف احلقيقة مزيج بني سوق املنافسة الكاملة و اإلحتكار إال أنه مييل إىل سوق  القلة و

 
 
 

                                                 
  .274: ، ص2003، جامعة قناة السويس، مبادئ االقتصاداخلضري،  سعيد 1
  .32-28: ، ص ص2000، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، االسكندرية،  أحواهلا و مستقبلها–موقعها من األسواق : بورصة األوراق املالية حممود أمني زويل، 2
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  1: نذكرها كما يلي أنواعةإذا ما نظرنا ألنواع األسواق من حيث طبيعة السلعة فإننا جند أربعو 
 وهي السوق اليت نعرفها مجيعا و اليت تشمل املنتجات الصناعية و : سوق السلع-
 .اخل، وقد تكون عبارة سوق مجلة أو سوق جتزئة...الزراعية

ق خدمة الكهربائي و احلالق، و سوق  و من أمثلة هذه السوق جند سو: سوق الخدمات-
  .اخل...اخلدمات الصحية

 السوق يأيت الطلب من جانب أصحاب األعمال و الذين يرغبون يف ه يف هذ: سوق العمل-
  .توظيف و تشغيل العمال أو أصحاب املهن و الذين ميثلون العرض

قصرية، ها روضقآجال  املعامالت يف ا تكون فيهيت السوق الي و ه: و النقد سوق المال-
  .متوسطة أو طويلة، و تسمى يف بعض األحيان سوق رأس املال

   ة تعريف السوق المالي:ثانيا
 أمشل من عترب األوىلتحيث  و سوق رأس املال، ةمن الواضح أن هناك خلط بني السوق املالي  

  2.شمل مجيع األصول املاليةت ا على أساس أةالثاني
 هياكل مؤسسية يعين جمموعة من املؤسسات املالية املتخصصة ا من حيث كويةسوق املالالإن   

الوحدات االقتصادية إىل ذوي احلاجة إليه من املنتجني، عن فائض اليت تعمل كقنوات ينساب من خالهلا 
طريق الوسطاء املاليني وفقا لسياسة معينة وخالل فرتة زمنية حمددة، حبيث يتحدد دور هذه املؤسسات يف 

تعمل هذه املؤسسات إىل جانب عرض رؤوس األموال و الطلب عليها، و جانيب الوساطة بني 
 يةسوق املالالعلى هذا فإن  و. يةلسوق املاللاملؤسسات املنظمة للسوق لتشكالن معا اهليكل املؤسسي 

  3 .قطاع املستثمرين، قطاع املنتجني وقطاع الوسطاء املاليني: تشكل من ثالثة قطاعات و هيت
 التنظيمي تداول اتم يف إطارهت يت السوق الا بأةاألساس ميكن تعريف السوق املاليعلى هذا  و  

  . عمليات متنوعة ختتلف يف آجاهلااألصول املالية أو أدوات االئتمان من خالل
 

                                                 
  .27-26: ، ص صنفس املرجع أعاله 1
  .05: ، ص2006، جامعة اجلزائر ،أطروحة دكتوراه ،ت أسواق األوراق املالية العربية و سبل تفعيلهامعوقابوكساين رشيد،  2
، كلية الشريعة و القانون، جامعة أم ؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات آفاق وحتديات، حبث مقدم ملالوظائف االقتصادية ألسواق األوراق املالية حممد بن علي العقال، 3

  .4-3:  ص ص،2007،القرى
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  مكونات السوق المالي: الفرع الثاني
عيار للتفرقة بني يشكل أجل العمليات املالية اليت تتم يف اإلطار التنظيمي لسوق املال أهم م  

  .سوق النقد و سوق رأس املال: مها جناحي سوق املال يف أي بلد، و
  سوق النقد: أوال

ا   أقل من (سوق املعامالت املالية قصرية األجل والقابلة للتداول " :تعرف السوق النقدية على أ
ت، إذ أن مكانه يتكون هذا النوع من األسواق املالية ليس له مكان خاص وحمدد إلبرام الصفقا ، و)سنة

اهلدف األساسي من وجود هذا السوق هو متويل  بعض، وبمن األسواق املختلفة اليت يتصل بعضها 
أهم أدوات االستثمار اليت يتم تداوهلا يف هذا النوع من  مدها بالقروض، و املشاريع اإلنتاجية، و

  1."األسواق، أذونات اخلزانة، القبوالت املصرفية، شهادات اإليداع
ت سوق النقد، حيث يقوم البنك املركزي و األصل أن يتوىل اجلهاز املصريف يف الدولة عمليا  

  :بنوعني من العمليات
  . اإلقراض املباشر للحكومة بأسعار فائدة رمزية-
اخلزانة من /  النيابة عن احلكومة يف إصدار و ترويج تغطية االكتتاب ملا تصدره وزارة املالية -

  .انة العامةأذون على اخلز
يف هذه العملية األخرية قد يدخل البنك املركزي إىل جانب املؤسسات املالية و األفراد مشرتيا  و  

هلذه األذون، حيث يتقدم بعطائه و يزايد عليها عند عملية بيعها شأنه شأن اجلهات األخرى، فإذا رسا 
  .املزاد عليه كان مقرضا للحكومة

متويل تضخمي، و شراء األذون من مزادات بيعها، جتنبا حلدوث و قد ميتنع البنك املركزي عن   
منعا من التأثري على متوسط سعر الفائدة السائد، و تنفيذا لسياسته الرامية إىل امتصاص فائض السيولة 

 هذه احلالة يكتفي البنك املركزي  يفلدى األفراد و مؤسسات االدخار للحد من ظاهرة التضخم، و
  .ة يف تنظيم عمليات اإلصدار و االكتتاببالنيابة عن احلكوم

                                                 
ا املشتقة-  تنظيمها-طبيعتها(هاين، األسواق املاليةحسني بن   1   .15: ، ص2002 ،عمان ،الطبعة األوىل  دار الكندي،،) أدوا
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ا تقوم من خالل سوق النقد بنوعني من العمليات أوهلما حسم / خصم : أما البنوك التجارية فإ
حيث تنطوي عملية اخلصم على قرض قصري األجل، ) الكمبياالت، السندات األذنية(األوراق التجارية 

 إىل املستفيد، بقيمة أقل من قيمتها االمسية، و ميثل بتاريخ استحقاق الورقة قدمه البنكتتحدد مدته 
 تشارك  تقدمي القروض قصرية األجل إىل العمالء، حيث:ثانيهماو  .الفرق بني القيمتني رحبا للبنك

  ....)الزراعية، الصناعية، اإلسكانية( البنوك التجارية يف هذه العملية البنوك املتخصصة 
طرفا يف اإلطار املؤسسي لسوق النقد إىل جانب أعضاء كل أما اخلزانة العامة للدولة قد تش

اجلهاز املصريف مبا تصدره من أذون قصرية األجل و من سندات متوسطة و طويلة األجل على اخلزانة 
العامة، و مبا تلعبه يف بعض األحيان من طلب على القروض الداخلية يف حاالت اإلصدارات اجلديدة 

  1.ك اإلصدارات السابقة من األذون و السنداترض منها استهالغاليت يكون ال
  سوق رأس المال: ثانيا

ا   تم با السوق تلك": تعرف هذه السوق بأ الستثمارات طويلة األجل واليت تنفذ إما يف اليت 
صورة قروض مباشرة طويلة األجل، أو يف صورة إصدارات أوراق مالية طويلة األجل أيضا، ومن 

ا أقل اخلصائص املميزة هلذا ا حيث . تساعا من السوق النقدي لكنها أكثر تنظيماالنوع من األسواق أ
  2."ةيتواجد فيها الوكالء املتخصصون يف الصفقات املالية الكبري

ا السوق اليت ينحصر التعامل فيها على األوراق املالية طويلة األجل اليت "  3 :كما تعرف على أ
 يتم حتويل املدخرات إىل استثمارات من خالل ها السوق أنتغطي فرتة تزيد عن سنة، واهلدف من هذ

  :طريقتني مها
يقوم املدخرون بشراء األدوات املالية طويلة األجل املصدرة، وبالتايل توفر لشركات األعمال  -  

ا   .التمويل الالزم الستثمارا
ت األفراد لتكوين تقوم املنشآت املالية مثل البنوك التجارية وشركات التأمني باستخدام مدخرا -

  ".حمافظ االستثمارات من خالل شرائهم لألوراق املالية يف تلك السوق

                                                 
  .24-23: ، ص ص2002، اإلسكندرية ، جالل العبد، بورصة األوراق املالية، الدار اجلامعية، حممد صاحل احلناوي1
ا املشتقة-  تنظيمها-طبيعتها(ق املاليةاألسواحسني بن هاين،  2   .15: مرجع سبق ذكره، ص، ) أدوا
  .09: ، ص2004القاهرة، ، دار طيبة للنشر والتوزيع، )من منظور إداري وحماسيب(عادل حممد رزق، االستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية  3
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و ملا كان هذا التمويل االستثماري ميكن أن يتم عن طريقي اإلقراض املباشر أو إصدار أوراق   
 ،صكوك متويل، سندات زيادة رأس املال،  أسهم زيادة رأس املال،أسهم تأسيس(مالية متعددة األشكال 

اإلقراض (سوق االئتمان :  لذا فإن سوق رأس املال ينقسم إىل قسمني رئيسيني مها،)وثائق استثمار
  . و سوق األوراق املالية)طويل األجل املباشر متوسط و

  :و يتكون سوق االئتمان هيكليا من نوعني من املؤسسات املالية مها  
، البنوك الصناعية، البنوك الزراعيةلعقارية، البنوك ا( ية و املتخصصة  املؤسسات املصرفية التجار-  

ا املتوسطة و الطويلة األجل،بنوك االستثمار و األعمال   ). البنوك التجارية فيما يتصل بعمليا
اهليئات ، شركات إعادة التأمني، شركات التأمني(  املؤسسات املالية غري املصرفية و تشمل -  

  ). صناديق التأمني و االدخار اخلاصة،امة للتأمينات االجتماعية اهليئات الع،العامة للتأمني و املعاشات
  :فإنه يتكون مؤسسيا من نوعني من املؤسسات مهاأما سوق األوراق املالية   

 :ظمة للسوق و من أشكاهلا الشائعةمؤسسات غري مالية من -

  .اهليئة العامة لسوق املال -
  .بورصات األوراق املالية -

  :سوق و من أهم أشكاهلا الشائعةمؤسسات مالية متعاملة يف ال -
  .شركات املسامهة و صناديق االستثمار املنشأة يف شكل شركات املسامهة -
 حيث تقوم بتغطية إصدارات األوراق املالية و تكوين إدارة صناديق(املصارف بأنواعها  -

 ).االستثمار

مسرة أو الشركات العاملة يف جمال األوراق املالية و اليت يتصل نشاطها بعمليات الس -
  1.ترويج و تغطية االكتتاب يف األوراق املالية أو تكوين و إدارة حمافظ األوراق املالية

 
 
 
 

                                                 
  .7-6:  حممد بن علي العقال، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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   و تطورها، نشأتهاتعريف سوق األوراق المالية: الفرع الثالث
ه أحد جناحي سوق عد سوق األوراق املالية اجلناح الثاين من سوق رأس املال الذي يعد بدورت  

كن اآلن من تقدمي التعاريف اليت تساعدنا يف التدقيق يف مفهومها، كما يتم تناول املال يف أي بلد، ومي
  .تطورها
  عريف سوق األوراق المالية ت:أوال

  :هناك عدة تعاريف لسوق األوراق املالية نستعرض منها ما يلي  
ا  ندات، وتعامل باألوراق املالية من أسهم وست يتالسوق ال": تعرف سوق األوراق املالية على أ

ايف واحد قد تكون منظمة أو غري منظمة ففي األوىل تتم صفقات بيع وشراء األوراق املالية يف مكان جغر
السماسرة يباشر كل منهم  املنظم فيتكون من عدد من التجار و أما السوق غري لبورصة،امعني يعرف ب

د تكون حملية أو عاملية ففي  األسواق ق هذهبعضهم بواسطة احلاسوب،كما أنبنشاطه يف مقره ويتصلون 
 اهليئات احمللية، أما الثانية فتتسع لوجود املستثمرين األجانب، األوىل تتداول األوراق املالية للمنشآت و

  1".هيئات من دول أجنبية  أوراق مالية ملنشآت و فيهاتداولتو
او   من قبل، وأماكن اجتماع جترى فيها املعامالت يف ساعات حمددة " :تعرف أيضا على أ

متخصصني يف هذا النوع من  ذلك عن طريق مساسرة حمرتفني مؤهلني و معلن عنها على األوراق املالية، و
املعامالت، على أن يتم التعامل بصورة علنية سواء بالنسبة لألوراق املالية، أو بالنسبة لألسعار املتفق 

  2."عليها عن كل نوع
السوق الذي تتداول فيه األوراق املالية طويلة  ":فيا بأنهو ميكن تعريف سوق األوراق املالية وظي

ذا ميثل احليز أو اإلطار الذي جيمع  األجل مثل األسهم العادية، و األسهم املمتازة و السندات، و هو 
بائع الورقة املالية مبشرتيها، أيا كانت وسيلة هذا اجلمع أو مكان التقاء طريف هذه العالقة، مادام هذا 

و اإلطار يوفر قنوات اتصال فعالة بني املتعاملني يف هذه السوق، حبيث توحد هذه القنوات األمثان احليز أ
  3."ألية ورقة مالية متداولة يف السوقالسائدة يف أي حلظة زمنية 

                                                 
ا( البورصات   موسوي،ضياء جميد 1   .7- 6: ، ص ص2005، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، )أسواق املال و أدوا
  .62: ، ص2002عمان، الطبعة األوىل،  وليد أمحد صايف و أنس البكري، األسواق املالية الدولية، دار املستقبل للنشر و التوزيع، 2
  .08:  حممد بن علي العقال، مرجع سبق ذكره، ص3

 16



     األسس النظرية ألسواق األوراق المالية: الفصل األول

ا   إصدار األوراق املالية و أساسعلى  مبنيةطويلة األجلشبكة متويل : "و قد عرفت أيضا على أ
  1".ا يسمح بتحريك االدخار القومي الفرديمممن مث تداوهلا 

نستنتج من هذه التعاريف أن سوق األوراق املالية عبارة عن مكان يتم فيه تداول األوراق املالية 
) بيع أو شراء األوراق املالية ( حيث يقوم بعملية التداول طويلة األجل مثل األسهم و السندات، 
  رغباتو بذلك تكون هذه السوق حيز اللتقاء، ملعامالتجمموعة من املتخصصني يف هذا النوع من ا

  .وفقا لقانون العرض و الطلب و من مث تتحدد األسعار البائع و املشرتي
   و مراحل تطورها سوق األوراق الماليةنشأة :ثانيا
  2 : نشأة سوق األوراق المالية- أ

سواق املالية بإنشاء يرجع تاريخ نشأة األسواق إىل الرومان الذين كانوا أول من عرف األ
)Collegin marcaterum (و كذلك أنشأ اليونان متجر املقايضات . يف القرن اخلامس قبل امليالد

يف أثينا، و كانت هناك أسواق عرب يف اجلاهلية، حيث كانت لقريش رحالت جتارية شتوية إىل اليمن، و 
 يعرض فيها (Bazar) مونه بازاركما كان هناك حي للتجار يف املدن الكربى يس. صيفية إىل الشام

  .التجار أمتعتهم و يتفقون فيها على األسعار
اية القرن الثالث عشر ميالدي بدأت بيوت التجارة و الصرافة باهلجرة من  أما البورصات ففي 
 إيطاليا إىل بالد الفلندر ببالد الفلمنك، و أقاموا مستعمرات يف واحدة من أشهر املدن و املراكز التجارية

و أصبح هذا املكان مهبطا للتجار و .  البلجيكية(Bruge)العاملية يف ذلك احلني و هي مدينة بروج 
م أقيمت بورصة يف مدينة بروج، و احتفظت مبركز الصدارة يف املال و 1300ففي عام . رجال األعمال

 (Antorp) يف مدينة أنتورب (Anvers) م، إىل أن أقيمت بورصة أنفرس1485التجارة إىل سنة 
  .م، فاستوعبت التجارة من كل مكان1531، حيث مت توسيعها عام الفلندرية

 أسواق األوراق املالية إىل القرن السادس عشر ميالدي تشكل لظهور و و تعود البدايات األوىل
حيث عرفت باسم البورصات، مث حتولت يف النصف الثاين من القرن السابع عشر إىل أسواق منظمة 

                                                 
1 P.Conso, La gestion financière de l’entreprise, Edition Dunod, Deuxième édition, Paris, 1989, p: 387. 

 ،الطباعة، الطبعة األوىل  للنشر والتوزيع و ، عامل الكتب) مقرتحات النجاح– السبل – األهداف –األمهية ( بورصات األوراق املالية صالح الدين حسن السيسي،  2
  .6-5:  ص، ص2003رة، القاه
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م و يف بريطانيا 1724 رؤوس األموال، فكانت أول بورصة لألوراق املالية يف فرنسا عام حلركة و تداول
م يف 1821بأوائل القرن التاسع عشر، أما يف الواليات املتحدة األمريكية فقد أنشأت أول بورصة عام 

  .شارع وول سرتيت
  : مراحل تطور سوق األوراق المالية- ب

ا احلالية بصورة فجائية، بل مرت  تنشأ أسواق األوراق املالية بأنمل ظمتها و هياكلها و إدار
  1 :مبراحل ميكن عرضها كما يلي

 :مرحلة إنشاء بورصات البضائع -

م، و بعد ذلك أنشأت بورصة أمسرتدام 1304باريس عام أنشأت أول بورصة للبضائع يف 
 .م فكانت مركزا للسوق اآلجلة للبضائع1608للبضائع عام 

 : باألوراق التجاريةمرحلة التعامل -

بدأت يف فرنسا يف القرن الثالث عشر تداول الكمبياالت و السحوبات اإلذنية حيث أوجد 
م كان 1688و يف إجنلرتا سنة . امللك فيليب األشقر مهنة مساسرة الصرف من أجل تنظيم هذا التداول
  .م1599يت تأسست يف سنة التعامل يتم يف سندات االئتمان، و كذلك يف أسهم شركة اهلند الشرقية ال

 :مرحلة التعامل باألوراق المالية في المقاهي و على قارعة الطريق -

بعد خروج املتعاملون يف األوراق املالية من بورصة البضائع، بدؤوا يبحثون عن مكان هلم، فكان 
م قارعة الطريق الذي يكون قريبا من بورصة البضائع و املقاهي يف األيام الباردة    .و املمطرةمكا

  :مرحلة استقالل بورصات األوراق المالية بمبانيها و أنظمتها -
صاحب مرحلة التطور الصناعي نشوء مشاريع ضخمة مل يستطع املستثمر الفرد وحده القيام 

و االقتصاد و تطور الصناعة و زيادة الدخول من ناحية، و رواج التعامل باألوراق مفبن. باألعباء املالية
 ناحية أخرى، أملى قيام أسواق األوراق املالية املستقلة، و ضرورة تطور نظمها و أساليب املالية من

و من البورصات املشهورة يف العامل، و اليت استقلت بنظمها ومبانيها يف وقت مبكر، . التعامل فيها
  .بورصة لندن و نيويورك و طوكيو

 
                                                 

  .34-32: ، ص ص2001 شعبان حممد إسالم الربواري، بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي، دار الفكر املعاصر، دمشق، 1
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  بنية سوق األوراق المالية: المطلب الثاني
  

وق اإلصدار و سوق حيث وظائفها إىل سوق أويل ويسمى سمن  األوراق املاليةسوق تنقسم 
ثانوي و يسمى سوق التداول، و كال السوقني على درجة كبرية من األمهية و يتوقف كل منهما على 

 و اليت جتري من - ا قائمة يف غياب السوق الثانوية، وهذه األخرية اآلخر، فالسوق األولية لن تقوم هل
 لن تدعو احلاجة إىل وجودها يف غياب –تداول األوراق املالية اليت تصدر يف السوق األولية خالهلا 

 و تنقسم األسواق الثانوية بدورها إىل أسواق منظمة و أسواق غري منظمة وذلك وفقا .السوق األولية
ة سوق األوراق املالية  و جاء هذا املطلب ليربز أقسام و بني.ملعيار التزامها باإلجراءات القانونية للتداول
  :من خالل تسليط الضوء على العناصر التالية

  ؛)سوق اإلصدار (ةالسوق األولي -
 ؛)سوق التداول (ةالسوق الثانوي -

  .)السوق غري املنظمة(السوق الثالث و الرابع  -
  )سوق اإلصدار (ةالسوق األولي: الفرع األول
ا  و  وراق املالية عند إصدارها ألول مرة، والسوق اليت يتم التعامل فيها باأل:" تعرف على أ

تتم هذه  ، و1"ختتص بتأسيس الشركات اجلديدة أو التوسع يف رأس مال الشركات يف صورة أوراق مالية
  2.العملية عادة عن طريق املؤسسات املصرفية أو بنوك االستثمار

ت الطلب على نشري هنا إىل أن عرض األوراق املالية يف سوق اإلصدار ميثل يف نفس الوق و
 3.االستثمار

 مسامهة يف  يأخذ إما شكل قروض أو شكلةمن اجلدير بالذكر أن التعامل يف السوق األولي و
 يتم االقرتاض أو املسامهة وفقا التفاقيات تعاقدية مباشرة بني الدائنني و ورؤوس أموال املشروعات، 

                                                 
 .22: ، ص2005عمان، الطبعة األوىل،  رمسية أمحد أبو موسى، األسواق املالية والنقدية، دار املعتز للنشر والتوزيع،  1
 .30: ، ص2002عمان، الطبعة األوىل،  اجلمل، دراسات يف األسواق املالية والنقدية، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  مجال جويدان 2
  .36:  جالل العبد، مرجع سبق ذكره، ص، حممد صاحل احلناوي 3
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 كما يتم وفقا ،)ني يف رؤوس األموالبالنسبة للمسامه(أو بني الشركاء ) بالنسبة للقروض(املدينني 
  1.التفاقيات تعاقدية غري مباشرة عن طريق إصدار سندات أو طرح األسهم لالكتتاب

هناك  و.  بدور كبري يف إجناز هذه االتفاقات بنوعيهاالوسطاء املاليون يف السوق األوليةيقوم  و
  2 :وال يف هذا الصدد هيثالثة أنواع من العروض يقدمها الوسطاء املاليون لطاليب األم

فيها يلتزم الوسيط املايل بضمان توفري املبلغ املطلوب يف العملية   و: عروض االكتتاب الكامل-
سواء كانت حكومة أو (فمثال إذا كانت هناك وحدة ذات عجز . بالكامل أيا كانت استجابة السوق

أو إصدار ) راض مباشرإق(أرادت احلصول على قرض  و) مصرف أو مؤسسة عامة أو شركة كربى
ا تلجأ إىل وسيط مايل، وليكن مصرفا كبريا يتوىل إدارة هذه العملية) إنفاق غري مباشر(سندات   و. فإ

يقوم هذا الوسيط بنفسه أو باالتفاق مع وسطاء آخرين باالكتتاب يف هذا القرض أو هذه السندات 
ف املصارف األخرى املشرتكة معه يف العملية يعرف املصرف األول باملصرف الرائد، بينما تعر و. بالكامل

اليت تعرف باسم  بالطبع قد تنجح هذه اجملموعة من الوسطاء املاليني و باسم املصارف املشاركة، و
أي توزيعها كليا أو جزء منها على )القرض أو السندات(يف إعادة تسويق العملية " جمموعة اإلدارة"

 - عن طريق االكتتاب الكامل - ن املدين األصلي قد ضمناملهم أ. قد ال تنجح مكتتبني آخرين و
يسري املنطق نفسه بالطبع يف حالة املسامهة يف رؤوس  احلصول على املبلغ الذي حيتاجه بالكامل، و

  .األموال أو طرح األسهم
جمموعة اإلدارة اليت تشمل املصرف الرائد ( و فيها يلتزم الوسيط : عروض بذل أقصى جهد-

لكنها ال تقدم يف النهاية إىل  و. ببذل أقصى جهد لتحقيق االكتتاب الكامل للعملية) شاركةواملصارف امل
  .املدين إال ما توصلت إليه من اكتتابات فعلية أيا كانت نسبتها إىل إمجايل العملية

ائيا بتقدمي مبلغ معني  و:  العروض المزدوجة- أو نسبة (تلتزم فيها جمموعة اإلدارة التزاما 
  .الباقي تبذل فيه أقصى جهد من إمجايل قيمة العملية و) معينة

 
 
 

                                                 
  .18: ص، 2008ة، الدار اجلامعية، اإلسكندرياألوراق املالية، السمسرة يف شركات يف اسبة احمل، لطفيأمحد أمني السيد  1
  .107- 106: ، ص ص2004اإلسكندرية، املصريف، دار اجلامعة اجلديدة،  عادل أمحد حشيش، أساسيات االقتصاد النقدي و 2
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  )سوق التداول (ةالسوق الثانوي: الفرع الثاني
 بعبارة ،هي السوق اليت جيري التعامل فيه باألوراق املالية اليت سبق إصدارها: "تعرف كما يلي و

أهم ميزة  ات قائمة بالفعل، و يتم فيه تداول األوراق املالية لشركيت السوق الي السوق ههأخرى فإن هذ
هلذا يقال   عنصر السيولة، ووفر لألوراق املالية اليت سبق إصدارها يف السوق األويلت ا أي السوق هههلذ

  1".ة من السوق الثانوياستمد فاعليتهت ةيبأن السوق األول
دف احلصول على السيولة أو إلعادة االستثمارايكون بيع األوراق املالية فيه و  يف أوراق مالية  
 ومن أهم خصائص هذه 2.ةحيصل املشرتون لألوراق املالية على نفس حقوق بائع الورقة األصلي بديلة، و

السوق توفري عنصر السيولة حلاملي األوراق املالية حىت يتمكنوا من بيع ما لديهم من أوراق مالية عند 
  3.احلاجة لقيمتها نقدا

فالسوق املنظمة،  .السوق املنظمة و السوق غري املنظمة: مها شكلني ةتخذ السوق الثانويتو قد 
و يدار هذا املكان  ن بالبيع أو الشراء،وأو ما يعرف بالبورصة، تتميز بوجود مكان حمدد يلتقي فيه املتعامل

فهي كذلك سوق ) غري الرمسية(أما السوق غري املنظمة  .بواسطة جملس منتخب من أعضاء السوق
، فليس هناك مكان حمدد )البورصة(ملعامالت اليت جتري تكون خارج السوق املنظمة للتداول، إال أن ا
رة بالتعامل يف هذه السوق من خالل شبكة كبرية من االتصاالت مسسختتص بيوت ال .إلجراء التعامل

 أن خيتار أفضل األسعار، كما أن حتديد رميكن للمستثم الشبكة، و من خالل هذه )اهلاتف، االنرتنت(
  4.رقة املالية يتم بالتفاوضالو

  )السوق غير المنظمة (السوق الثالث و الرابع: الفرع الثالث
ذلك من خالل أعضاء من بيوت  السوق الثالث هو سوق يتم التعامل فيه خارج البورصة، و  

كذلك  بيع األوراق املالية بأي كمية، و هذه األسواق على استعداد لشراء و السمسرة خارج البورصة، و

                                                 
ا املشتقة-  تنظيمها-طبيعتها(األسواق املالية حسني بن هاين، 1  .16: مرجع سبق ذكره، ص، ) أدوا
 .16: ص ،مرجع سبق ذكره صالح الدين حسن السيسي، 2
 .26: ص  حممد صاحل احلناوي، جالل العبد، مرجع سبق ذكره،3
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ) شركات االستثمار- شركات التأمني-  أسواق األوراق املالية-بنوك جتارية(عبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص، األسواق و املؤسسات املالية  4

  .295: ، ص2001
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د أنه من حق أعضاء بيوت السمسرة التعامل يف األوراق املالية املسجلة يف البورصة، بينما أعضاء جن
  1.البورصة ليس هلم حق تنفيذ أو عقد صفقات خارج السوق على هذه األوراق املسجلة فيها

واضح أن أعضاء بيوت السمسرة هذه قد تشكل عنصرا منافسا ألعضاء داخل البورصة، خاصة 
من أهم أسباب وجود هذه السوق  عمالء يف السوق الثالث من املؤسسات االستثمارية الكبرية، وأن ال و

أيضا إمكانية التفاوض يف مقدار العمولة اليت  اعتقاد العمالء بأن تنفيذ العمليات يتم بسرعة كبرية، و
 خاصة أن حيصل عليها أعضاء بيوت السمسرة خارج البورصة إىل حد احلصول على ختفيضات مغرية،

من جانب آخر جند أن تعاملهم  مساسرة هذا السوق غري ملزمني حبد أدىن من العمولة هذا من جانب، و
مع كبار املستثمرين ذووا اخلربة العالية ال يتطلب منهم تقدمي أي خدمات خاصة أو إضافية من مشورة أو 

  .غريها إال يف حدود ضيقة جدا
مالت فيه عن طريق االتصال املباشر بني املؤسسات أما السوق الرابع فهو سوق تتم التعا

مما يسهل هذا  و .االستثمارية الكبرية، أو بني األفراد األغنياء دون احلاجة إال أعضاء بيوت السمسرة
و االتصال وجود شبكة قوية من االتصاالت، وبالتايل ميكن القول أن أهم أسباب وجود هذا السوق ه

  . السماسرةإىلاحلد من العموالت اليت تدفع 
املعروف أن أعباء الوسيط تكون   االستعانة بوسيط إلمتام الصفقة، و قد يتميف بعض احلاالتو 

يف هذا السوق يتم التعامل على كافة األوراق املالية املتداولة  عمولة السمسرة، و أقل بكثري من تكلفة و
  2.سواء كانت داخل البورصة أو خارجها

  
  
  
  
  

                                                 
 .43: ، ص2002االسكندرية، الطبعة األوىل، قرياقص، البورصات واملؤسسات املالية، الدار اجلامعية،  رمسية  و عبد الغفار حنفي1
، 2003-2002 ، السنة اجلامعية - جامعة اجلزائر-، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري)الواقع واآلفاق(األسواق املالية العربية   وليد أمحد صايف،2

 .53 :ص

 22



     األسس النظرية ألسواق األوراق المالية: الفصل األول

  ئف و خصائص سوق األوراق الماليةوظا: الثالمطلب الث
  

يف تعبئة املوارد املالية كم وظيفتها االقتصادية و املالية بدور مزدوج تنهض سوق األوراق املالية حب  
ا خصائص متيزها  كما أن هليف اجملتمع، و ضخها يف التمويل طويل األجل للمشروعات اإلنتاجية الكربى،

  : هذا املطلب لتناول العناصر التالية خصصناو من أجل ذلكعن باقي األسواق، 
  ؛االقتصادية لسوق األوراق املاليةالوظائف  -
  .خصائص سوق األوراق املالية -

  الوظائف االقتصادية لسوق األوراق المالية: الفرع األول
تقوم سوق األوراق املالية بأداء وظيفتني اقتصاديتني رئيسيتني، ينبثق عنها عدد من الوظائف   

  : النقاط التاليةالفرعلثانوية، حيث سنتناول يف هذا االقتصادية ا
  ؛وظائف االقتصادية ألسواق اإلصدارال -
 .الوظائف االقتصادية ألسواق التداول -

  1الوظائف االقتصادية ألسواق اإلصدار :أوال
ذا تعد سوق اإلصدار من إحدى الركائز املهمة يف  - تأسيس شركات مسامهة جديدة، و 

ا النهوض بعملية التنميةإحداث النشاط االقت  .صادي و اليت يصعب من دو

تعترب هذه السوق آلية أساسية لتجميع املدخرات الفردية، و كذلك نقل حركة رؤوس األموال  -
 .الوطنية من قطاعات اجملتمع ذات الفائض املايل إىل القطاعات اإلنتاجية ذات العجز املايل

(  املستثمرينو ) أصحاب الفائض املايل  ( خريناملدمتثل أسواق اإلصدار حلقة وصل بني  -
ا تقوم بأداء دورين مهاو من خالل هذه الوظيفة ) أصحاب العجز املايل    :فإ

م، و توفري مصادر متويل متعددة  - إتاحة الفرصة للمستثمرين الستثمار مدخرا
م أو للتوسع فيها دف متويل مشروعا   .للمنتجني و ذلك 

 .ة بني ذوي أصحاب العجز املايلتنـزملدخرات املكالقيام بتوزيع ا -

                                                 
  .16-15:  حممد بن علي العقال، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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ا أداة لتوجيه املدخرات الوطنية إىل تقوم هذه األسواق بلعب دور مهم  - يتمثل يف كو
االستثمار احلقيقي يف إقامة أو التوسع يف أصول رأمسالية منتجة، عوضا عن جمرد توظيفها يف استثمارات 

 .سلبية مثل شراء العقارات أو الذهب

يف التمويل الكبري لتأسيس تؤدي هذه األسواق الدور الذي يعجز األفراد عن القيام به  -
 .الشركات املسامهة، أو لتلبية احتياجات ما هو قائم منها من املواد الالزمة للتوسع أو التطوير

  1وظائف االقتصادية ألسواق التداول ال:ثانيا
 بالنسبة لكفاءة سوق اإلصدار، و ضروري جدا بلوجود سوق التداول يف حد ذاته يعترب مهم 

ا يف سوق اإلصدار من خالل سوق حيث أن املستثمر يستط يع اسرتداد قيمة الورقة املالية اليت مت اكتتا
، فإذا مت تصور عدم وجود مثل هذه ذلك ببيعها بالسعر الذي يريده، و يف الوقت الذي يريده  والتداول،

أن تعمل يف ظل انعدام قدرة املستثمر على بيع ما اشرتاه من السوق فكيف يتسىن لسوق اإلصدار 
 .األوراق املالية

تنهض هذه السوق بتوفري السيولة السريعة للمستثمرين يف الوقت الذي حيتاجون إليها، و ذلك  -
م ، حيث تعترب هذه املهمة من أبرز يتم من خالل تسهيل بيع و تدوير األوراق املالية اليت يف حوز

ا هذه السوقالوظائ  .ف اليت تضطلع 

 .متكني املستثمرين من حرية االختيار فيما خيص تكوين حمافظهم املالية -

ضبط األسعار املتعلقة باألوراق املالية وفقا لقانون العرض و الطلب،  على  هذه األسواقتعمل -
 .سعارو كذلك احلد من التعامالت الومهية أو الصورية اليت ترمي إىل التالعب يف األ

تقوم هذه األسواق أيضا بزيادة حجم االئتمان يف اجملتمع عن طريق توثيق الديون برهن  -
األوراق املالية اليت ميكن تسييلها بسرعة و بدون خسارة يف قيمتها، و كذلك االقرتاض بضمان هذه 

 .األوراق

                                                 
  .18:  حممد بن علي العقال، مرجع سبق ذكره، ص 1
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خرة يف أوعية تعمل على تآكل قيمة النقود املدللتضخم آثار سلبية كثرية خاصة تلك اليت  -
عوائد األوراق   على تاليف هذه النتائج السلبية بفضل أرباح والتداولتعمل أسواق  االدخار النقدية، و

 .املالية اليت تعوض تآكل قيمة النقود

مبا تسمح به من بيع تؤدي أسواق التداول إىل زيادة سيولة و سالمة قيمة االستثمار األصلي  -
 .املصدرة من طرف املشروعات دون املساس بأصوهلا الرأمساليةو استهالك األوراق املالية 

  خصائص سوق األوراق المالية: الفرع الثاني
  1 : بعض اخلصائص اليت متيزها عن باقي األسواق األخرى نوجزها كما يليلسوق األوراق املالية  

 األسعار حتديد بالتايل التامة، و املنافسة املالئم و املناخ املالية يوفر األوراق سوق يف التداول -

  .الطلب و العرض أساس علىالعادلة 
ا توفر املعلومات الضرورية للمستثمرين -  .أ

 أو الوسطاء خالل من يتم الثانوية، األسواق يف خصوصا املالية األوراق سوق يف التداول -

 .فيهم تتوفر أن جيب اليت املالية الكفاية إىل باإلضافة املالية الشؤون يف اخلربة السماسرة ذوي

ا اليت للمرونة نظرا -  ذلك فإن االتصاالت تكنولوجيا من االستفادة إمكانية و السوق تتميز 

ا املالية األوراق يعطي خاصية ا السلع أسواق من غريها عن تتميز بكو  ا تتم واسعة أسواق بأ
 .الوقت نفس يف لعاملا هذا من عديدة أجزاء يشملل نطاقها يتسع قد متعددة، و صفقات كبرية

ا تتصف املالية األوراق أسواق -  فئات أمام من لالستفادة واسعة جماالت يتيح مما متطورة بأ

 .العامل أرجاء خمتلف املستثمرين يف

 القرارات اختاذ و السوقية املعلومات معرفة يتطلب املالية األوراق أسواق يف االستثمار -

 أبعاد ذو يكون قد العالية املخاطر ذات املالية األوراق يف االستثمار فإن بالتايل و االستثمارية الرشيدة،

 الضارة املعلومات بعض ملنع التدخل احلكومات من األحيان بعض يف يستدعي األمر الذي سلبية،

  .األفراد و باجملتمع

                                                 
  .56: مجال جويدان اجلمل، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ا أكثر تنظيما من باقي األسواق املالية األخرى،  نظ - را لكون تتسم سوق األوراق املالية بكو
قيود قانونية لتداول األوراق املالية يف هذه السوق،  املتعاملني فيها من الوكالء املختصني، وهناك شروط و

 .لذلك يف معظم البلدان هناك إدارات مستقلة ذات صالحيات تدير العمليات يف أسواق األوراق املالية

 

   الماليةاألدوات المالية المتداولة في سوق األوراق: المبحث الثاني
  

أدوات  سندات مبختلف أنواعها و  على منتجات متنوعة من أسهم وتتوفر سوق األوراق املالية  
ا  ، تسمح للمستثمرين تنويع حمافظهم املالية، و املشتقات املاليةاألوراق املهجنةكمستحدثة  كما أ

 على مستوى ذلك ببيعها تسمح ألصحاب هذه األوراق من احلصول على السيولة يف أي وقت، و
ذا تؤدي دورا جد مهم يف احلياة االقتصادية، مما جيعل وجودها يف أي اقتصاد ةالسوق الثانوي  فهي 

 من خالل املطالب  هلذا سيتم يف هذا املبحث تناول األدوات املالية املتداولة يف هذه السوق.ضروري
  :التالية

  األسهم؛ماهية  -
  السندات؛ماهية  -
  . املشتقات املالية األوراق املهجنة و-

  
  األسهمماهية : المطلب األول

  
، و يندرج حتت هذا الصنف عدة هذه السوقأحد أصناف السلع املتداولة يف  تعترب األسهم  

  : و جاء هذا املطلب لتوضيح العناصر التاليةأنواع، و تتميز هذه األسهم بعدة خصائص،
  تعريف األسهم و خصائصها؛ -  
  أنواع األسهم؛ -  
  . احلديثة لألسهمجتاهات اال-  

 

 26



     األسس النظرية ألسواق األوراق المالية: الفصل األول

  تعريف األسهم و خصائصها: الفرع األول
  مختلف قيمه  تعريف السهم و:أوال
  : تعريف السهم- أ

صك ميثل جزءا من رأس مال شركة أموال و يثبت ملالكه حقوق " :يعرف السهم على أنه
  1 ."ثمارو تستعمل هذه الكلمة أيضا لإلشارة إىل أسهم شركات االست) أي املساهم(الشريك 

 احلصة اليت يقدمها الشريك عند املسامهة يف مشروع الشركة، سواء أكانت وقد عرفه بعضهم بأنه
  2 .من هذه األسهمالشركة نقدية أم عينية و يتكون رأس املال 

ا صكوك متساوية القيمة قابلة للتداول يف بورصة األوراق املالية : و تعرف األسهم أيضا على أ
 متثل عموما مشاركة يف رأس مال إحدى شركات األموال، وميثل السهم حصة حيثبطرق جتارية، 

  3.الشريك يف الشركة اليت يساهم يف رأمساهلا
هو احلصة اليت يقدمها الشريك عند من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج أن السهم 

ركة، و يتمثل يف صك امهة يف مشروع شركة من شركات األموال، و ميثل جزءا من رأس مال الشسامل
  .يعطى للمساهم يثبت به حقوقه يف الشركة، و هذه احلصة جتوز أن تكون نقدية أو عينية أو خمتلطة

  : القيم المختلفة للسهم- ب
  4 :للسهم قيمة إمسية، قيمة دفرتية و قيمة سوقية حيث سنوجز هذه القيم فيما يلي

ا دونة على قستتمثل يف القيمة امل : القيمة االسمية- يمة السهم، وهي أيضا القيمة اليت ظهر 
 و القانون النظامي للشركة، و قد السهم يف أول إصداره، فهي القيمة املنصوص عليها يف عقد التأسيس

  .حيدد القانون مبلغ معني كحد أدىن للقيمة اإلمسية
ا كم ، و متثل قيمة السهم حسب سجالت الشركة:)القيمة المحاسبية ( القيمة الدفترية- ا أ

جمموع رأس املال  (تعادل قيمة السهم عند التصفية، فهي حتسب بقسمة إمجايل حقوق املسامهني 

                                                 
1 Joseph Antoine, Marie-Claire Capiau-Huart, Dictionnaire des marchés financiers, Traduit par Amel Leila 
Serbis, Edition Pages Bleues, Bruxelles, 2010, p: 12. 

  .88:  شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سبق ذكره، ص2
  .265: ، ص1996 مسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية و دورها يف متويل التنمية االقتصادية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، 3
  .49-48:  ذكره، ص ص حممود أمني زويل، مرجع سبق4
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مؤشرا على عدد األسهم املصدرة، و بذلك فهي تعترب )   و األرباح احملتجزةاالحتياطاتاملساهم و 
  .ضعيفا لقيمة السهم

، يف السوق الثانوي لألوراق املاليةم  باألسه و هي القيمة اليت حيددها التعامل: القيمة السوقية-
فقد تكون أكثر من القيمة االمسية أو أقل منها حسب نقطة توازن العرض و الطلب، لذا فهي تتميز 

  .ذلك حسب عدة عوامل بالتقلب و
  1 العوامل المحددة لقيمة السهم :ثانيا

القيمة  ( يمة اجلاريةعند التحدث عن العوامل احملددة لقيمة السهم، فإننا نشري عادة إىل الق
 و اليت تتعرض لتغريات مستمرة، و هذا راجع لكثرة العوامل اليت تؤثر عليها، و من أمهها نذكر )السوقية
  :ما يلي

 سعر السهم تأثريا سلبيا أو اجيابيا، وذلك حسب الوضعية، على املركز املايل للشركةيؤثر  -
سعر السهم، و كلما تدهورت الوضعية املالية  كلما ارتفع أحسنفكلما متتعت الشركة بصحة مالية 

 .فض سعر السهمخنللشركة كلما ا

 تلعب دورا كبريا يف حتديد العائد فهي اح الفعلية سواء كانت حمققة أو مستقبليةمعدالت األرب -
 .الذي ميكن أن يتحصل عليه مالك السهم

امعدالت الضرائب املفروضة على األرباح و التوقعات املستقبلية ال -  .جتاها

اية كل سنة -  .توزيعات الشركة لألرباح يف 

يزيد الطلب على األسهم يف فرتات االستقرار و االنتعاش االقتصادي، : األوضاع االقتصادية -
بينما ينخفض الطلب على هذه األخرية يف . نظرا الرتفاع اإليرادات مما ينتج عنه ارتفاع أسعار األسهم

 االقتصادي، و يتسبب ذلك يف زيادة عرض األسهم للبيع مما يؤدي إىل أوقات األزمات و االنكماش
   .اخنفاض أسعارها

  
  

                                                 
 ماجستري، معهد العلوم االقتصادية و علوم التسيري،  جامعة اجلزائر، مذكرة زرفة زهية، بورصة القيم املتداولة و أمهية الوساطة يف العمليات البورصية مع دراسة حالة اجلزائر، 1

  .33: ، ص2000
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   خصائص األسهم:ثالثا
اخلصائص، و من أمهها نذكر ما  من مبجموعة األخرى املالية األوراق من غريه يتميز السهم عن

  1:يلي

 للتداول القابلية  خاصية- أ 

 باإلمكان من خالل هذه اخلاصية، حيث جتعل املالية راقاألو سوق يف كبرية تتوفر للسهم مرونة

 كانت إن و التداول خاصية و احلوالة، طرق إلتباع احلاجة دون التنازل عن هذا السهم بالطرق التجارية

 .العامة املسامهة شركات ألسهم مطلقة بالنسبة صفة فهي األخرى املالية األوراق بعض استثناء يف تتوفر

من  احلد بقصد التداول عملية على خاصة شروطا األحيان معظم يف تضع جاريةالت القوانني لكن
يف  يتصرفوا أن للمؤسسني السماح عدم املثال سبيل على منها باألسهم، املشروعة غري املضاربة عمليات
أرباحها  من حمددة مؤوية نسبة توزيع بعد أو ائيا،الشركة  تأسيس على سنتني مضي بعد إال أسهمهم

 .املسامهني على

 القيمة متساوية  خاصية- ب

ا تكون  تعين هذه اخلاصية أنه حني تقوم شركة املسامهة بإصدار عدد من األسهم العادية فإ
 هذا حيكم ال بينما خمتلفة بقيم الشركة نفس عن عادية أسهم جيوز إلصدار ال و أسهم متساوية القيمة،

 االمسية القيمة خمتلفة سندات مثال تصدر أن معينة لشركة ميكن إذ املالية األخرى، األوراق إصدار الشرط

 يف ذلك ميكن ال دج، بينما 1000 االمسية قيمته آخر و دج 100 قيمته سند مثل واحد أن يف
ممتازة أن تقوم  أسهم بإصدار التجارية قوانينها تسمح اليت البلدان يف للشركة إال أنه ميكن األسهم،

  .العادية ألسهمها االمسية القيمة عن ختتلف  امسيةبقيمة األسهم بإصدار مثل هذه
  للمساهم المحدودة المسؤولية  خاصية-ج

 حال عن خيتلف هذا و الشركة، يف حمدودة املساهم مسؤولية أن على الشركات قوانني تنص

  .حمدودة غري مسؤوليته تكون حيث عموما األشخاص شركات أو التضامن شركات الشريك يف
  

                                                 
  .268-267:  مسري عبد احلميد رضوان، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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  نواع األسهمأ: الفرع الثاني
  :لألسهم عدة أنواع ميكن التمييز بينها من خالل تقسيمات خمتلفة نعرضها كما يلي  

  تقسيم األسهم على أساس الشكل الذي تظهر به:أوال

  1:تقسم األسهم حسب شكل إصدارها أو حسب الشكل الذي تظهر به إىل ثالثة أنواع كاآليت
تلك  أصدرت اليت الشركة ا حتتفظ خاصة سجالت يف املساهم اسم يقيد ينأ :اإلسمية  األسهم- أ

 عند اجلديد يف سجالت املسامهني للشركة املصدرة املساهم باسم امللكية نقل يتم أن على األسهم،
  .البورصة يف األسهم هذه تداول
 تشبه و هي بذلك و يد إىل يد من املناولة مبجرد ملكيتها تنتقل أسهم هي و: لحاملها  األسهم- ب
عديدة  مزايا مينح األسهم من النوع هذا مالكها، هو حيوزها الذي فالشخص النقود كبري حد إىل

إلخفاء  كوسيلة تستخدم اأ إىل إضافة التداول، سهولة املستثمر، إسم عن اإلعالن كعدم للمستثمرين
 هلم حيق ال محلتها و للسرقة أو الضياع، كعرضتها العيوب بعض هلا أن كما الضرييب، التهرب و الثروة

  .العمومية، لذا حترم معظم قوانني الشركات إصدار هذا النوع من األسهم اجلمعية التصويت يف
 اإلذن، أو األمر بشرط مقرتنا الشهادة يف صاحبه اسم يذكر و ):األذني السهم( األسهم األذنية -ج

  .الشركة إىل للرجوع حاجة بدون و طريق التظهري عن امللكية انتقال يتم عليه و
   تقسيم األسهم على أساس طبيعة الحصة التي يدفعها المساهم:ثانيا

  2: تنقسم األسهم من حيث طبيعة احلصة اليت يدفعها املساهم إىل أنواع عدة نذكر منها
 من جزء دفع ميكن و نقدا، االمسية قيمتها املسامهة الشركة تستويف اليت األسهم هي: النقدية  األسهم- أ

 .الشركة حتددها اليت املواعيد يف أقساط على القيمة باقي دفع أساس على االكتتابعند  االمسية القيمة

 صايف أو كالعقار عينية حبصص قيمتها املسامهة الشركة تستويف اليت األسهم هي: العينية  األسهم- ب

 .خمزن أو أو متجر مصنع موجودات

 من خالل املال رأس زيادة عند تقوم الشركة بإصدار هذا النوع من األسهم: انيةمجال  األسهم-ج
 يف تساوي األسهم هذه إنف بالتايل و األصلي، ااهلرأمس إىل أو االحتياطي احملتجزة األرباح من جزء ترحيل

                                                 
  .72: ، ص2003 خالد العامري، اإلستثمار يف السندات و األسهم، دار الفاروق للنشر و التوزيع، القاهرة، : ترمجة، وايت جون1
  .58: ، ص2006يف البورصة و األوراق املالية، دار األمني، القاهرة،  االستثمار السيد عليوة، حتليل خماطر 2
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مت  قد قيمتها أن حيث املسامهني، على جمانا توزيعها يتم و رأس املال، يف املقررة الزيادة جمموعها
 مساهم كل ميلكه ما بنسبة املسامهني على التوزيع يكون اطي، واالحتي أو احملتجزة األرباح من دهايسدت

 .األصلية األسهم من

   تقسيم األسهم على أساس الحقوق التي يتمتع بها صاحبها:ثالثا
ا صاحبها إىل نوعني نوجزمها كما يلي   :تقسم األسهم حسب احلقوق اليت يتمتع 

  : األسهم العادية- أ
بارة عن صك ملكية يف رأس مال شركة مسامهة، و يأيت يف ع: " يعرف السهم العادي على أنه

  1 ." يف سوق األوراق املالية مقدمة األوراق املالية اليت تتداول
أو صك ملكية، و تعد منشآت  ميثل السهم العادي وثيقة ملكية: " و قد عرف أيضا كما يلي

ركات التوصية باألسهم من  مصدر خللق األسهم، إذ يتكون رأس مال املنشآت املسامهة و شاألعمال
 حيث يوضح كل صك اسم املنشأة حصص متساوية، يتم متثيل ملكية احلصص هذه بوثائق ملكية

  2 ." صاحبة اإلصدار، نوع السهم و رقمه، و عدد األسهم
حاملوا هذه األسهم ميتلكون الشركة مثلهم مثل الشركاء يف شركات األشخاص، فهم ال حيصلون 

 يف و املتمثلةبل تستخدم بعض اإليرادات ملصلحتهم،  شرائهم هلذه األسهم، على عائد حمدد مقابل
شكل توزيعات أرباح أو أموال يتم احتجازها بغرض إعادة استثمارها من أجل توليد توزيعات أرباح أكرب 

ة ترتب على ذلك ضرورة أن ميارس املسامهون العاديون نوعا من الرقابة على الشركة حلماي و .يف املستقبل
اب جملس اإلدارة الذي يتوىل بدوره إختيار اإلدارة العليا خ هي انت يف ذلكحقوقهم، و الطريقة املعروفة

  :ولة عن تسيري الشركة، و باإلضافة إىل حق اإلنتخاب السابق، فإن للمساهم العادي احلقوق التاليةؤاملس
ا يف -  األسواق املالية الثانوية، غري حيق للمسامهني العاديني بيع جزء أو كل األسهم اليت ميتلكو

م ال حيق هلم مطالبة الشركة بقيمة هذه األسهم قبل تصفيتها، وبذلك فإن األسهم العادية قابلة  أ
ا إىل ذلك  .للتحويل إىل السيولة حينما حيتاج أصحا

                                                 
اأسواق املال و أ( ، البورصات  موسوي ضياء جميد1   .38: ، ص مرجع سبق ذكره،)دوا
  .88: ، ص2005، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، ) بورصات- أوراق- مؤسسات( حممود حممد الداغر، األسواق املالية 2
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 مالكا جزئيا ملوجودات الشركة، وذلك بقدر نسبة أن يكون) حامل السهم(حيق للمستثمر  -
 .ته يف األسهم املعروضة، وأن هذا احلق يستمر حىت تصفية الشركةمسامه

 .االطالع على دفاتر و سجالت الشركة -

 بنفس نسبة ما حلملة األسهم العادية األولوية يف االكتتاب يف اإلصدارات اجلديدة من األسهم -
ل حتويل جزء من حصص يف الغالب جيري ذلك بالنسبة هلؤالء املالكني من خال  وميتلكونه حاليا فيها،

 1.املسامهني يف األرباح املوزعة إىل أسهم جديدة تضاف إىل ما ميتلكونه من أسهم

  : األسهم الممتازة- ب
 سند ملكية و له قيمة امسية و دفرتية و سوقية شأنه يف أنه ميثل: " يعرف السهم املمتاز كما يلي  

يف قيمة األسهم املمتازة كما تظهر يف دفاتر ذلك شأن السهم العادي غري أن القيمة الدفرتية تتمثل 
و السهم املمتاز ليس له تاريخ استحقاق و لكن من املمكن . الشركة مقسومة على عدد األسهم املصدرة

و حامل السهم املمتاز له األولوية على محلة األسهم . أن ينص يف العقد على استدعائه يف وقت الحق
ئوية ثابتة من القيمة االمسية ق يف توزيعات سنوية تتحدد بنسبة مالعادية يف أموال التصفية و له احل

أما إذا مل حتقق الشركة أرباح يف سنة معينة أو حققت أرباح فإنه ال حيق للمنشأة إجراء توزيعات . للسهم
  2 ."  على توزيعاتاملمتازةحلملة األسهم العادية يف أي سنة الحقة ما مل حيصل محلة األسهم 

األسهم العادية و الديون، السهم الذي يقع يف مكان وسط بني  " :يضا على أنهكما يعرف أ  
حيث يتحدد له نسبة توزيعات أرباح معروفة مقدما حلامل هذا السهم، و لكن ال يوجد إلتزام قانوين 

  3 ." بدفع هذه التوزيعات، و تدفع يف حالة إقرار جملس اإلدارة هلا
    

  
  

                                                 
  .25: ، ص2005نادية أبو فخرة و حممود صبح و شامل احلموي، األسواق و املؤسسات املالية ،كلية التجارة، جامعة عني مشس ،  1
:  ص ص، مرجع سبق ذكره،) شركات االستثمار- شركات التأمني- أسواق األوراق املالية-بنوك جتارية(األسواق و املؤسسات املالية عبد الغفار حنفي و رمسية قرياقص، 2

270-271.  
  .33: نادية أبو فخرة و حممود صبح و شامل احلموي ، مرجع سبق ذكره، ص 3
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اسم سهم األولوية أو سهم األفضلية، و يتمتع محلة هذه األسهم يطلق على السهم املمتاز أيضا 
  1 :باحلقوق التالية

هذا من شأنه أن حيقق نوعا من الضمان  و. حق األولوية يف األرباح اليت تقرر الشركة توزيعها -
 .ألصحاب هذه االسهم للحصول على األرباح

قبل ) أو جزء من هذه القيمة(متاز حق األولوية عند تصفية الشركة، فتستويف قيمة السهم امل -
  .سداد قيمة األسهم العادية

  2:ويكمن الفرق بني األسهم العادية و األسهم املمتازة يف العناصر التالية  
يتمتع محلة األسهم املمتازة باحلصول على عائد ثابت حمدد بنسبة مئوية من القيمة اإلمسية، و  -

 .ال يتأثر مبستوى وضع الشركة

 .سهم املمتاز ال حيق له التصويت يف اجلمعية العمومية إال يف حاالت حمددةحامل ال -

ميتلك محلة األسهم املمتازة حق األولوية على محلة األسهم العادية فيما يتعلق بتوزيع األرباح،  -
ة سداد مجيع توزيعات األسهم املمتازهذا معناه أن محلة االسم العادية ال حيصلون على توزيعات حىت يتم 

 .خالل الفرتات السابقة

تصفية فإن األولوية يف هذه األموال تكون حلملة األسهم املمتازة مقارنة حبملة اليف حالة  -
 .األسهم العادية، و لكن األسبقية تكون حلملة السندات يف أموال التصفية

ا، حيق لإلدارة أن تقوم باستدعاء األسهم املمتاز - و ال يقع ة، حبيث تقوم بشرائها من أصحا
 .هذا احلق على اإلدارة فيما يتعلق باألسهم العادية

  االتجاهات الحديثة لألسهم: الفرع الثالث
ت األخرية أنواع جديدة من األسهم، و سوف ينصب اهتمامنا على األنواع ظهرت يف السنوا  

  :املستحدثة من األسهم العادية و املمتازة كما يلي
  
  

                                                 
اأس(البورصات ،  موسوي ضياء جميد1   .40: مرجع سبق ذكره، ص، )واق املال و أدوا
  .101:  حممود حممد الداغر، مرجع سبق ذكره، ص2
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  بة لألسهم العادية االتجاهات الحديثة بالنس:أوال
العادية التقليدية ظهرت أنواع عديدة من األسهم العادية املستحدثة نستعرض  األسهم فضال عن
  1:أمهها فيما يلي

 :اإلنتاجية لألقسام العادية األسهم - أ

 حتققها اليت باألرباح التوزيعات فيها تربط العادية األسهم من جمموعة الواحدة للشركة يكون

اإلنتاجية  األسهم من أخرى أنواع الثمانينات يف أصدرت األمريكية الشركات بعض لكن و الشركة ككل
املزايا  من الرغم على و بالشركة املنتجة األقسام من معني قسم حيققها اليت باألرباح منها نوع كل يرتبط
 .ملستثمرينا بني املصاحل تضارب من نوعا خلف أنه إال األسهم من اجلديد النوع هذا حيققها قد اليت

 :المخصومة التوزيعات ذات العادية األسهم - ب

 احتساب قبل ختصم اليت األعباء من يعترب ال العادية األسهم محلة عليها حيصل اليت التوزيعات

 تبيع اليت للشركات يسمح ضرييب تشريع األمريكية املتحدة الواليات يف صدر الثمانينات يف و، الضريبة

 التوزيعات خيصم الشركة ملكية يف ملشاركتهم معينة خطة ظل يف العاملني إىل العادية أسهمها من حصة

 متنح اليت املالية املؤسسة إعفاء على نص كما الضرييب، حتساباال قبل اإليرادات من األسهم تلك على

 اليت الفوائد من  %50 على ضرييب دفع من األسهم شراء لتمويل املخصص العاملني لصندوق قرضا

  .هاعلي حتصل
  :المضمونة العادية األسهم -ج

 اخنفاض حالة يف  هذا السهمأصدرت اليت الشركة ىلإ الرجوع يف احلق ليس حلامل السهم العادي
 تعطي عادية أسهما مرة ألول 1984 عام األمريكية املتحدة الواليات يف ظهرت أنه إال السوقية، قيمته

 فرتة خالل معني حد إىل للسهم السوقية القيمة فضتاخن إذا بالتعويض الشركة مطالبة يف احلق حلاملها
  .اإلصدار عقب حمددة

  
  

                                                 
: ص ص مرجع سبق ذكره،، ) شركات االستثمار- شركات التأمني- أسواق األوراق املالية-بنوك جتارية(األسواق و املؤسسات املالية عبد الغفار حنفي و رمسية قرياقص، 1

265-267.  
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    االتجاهات الحديثة بالنسبة لألسهم الممتازة:ثانيا
  1 :نذكر منها ما يلي

 المتغيرة التوزيعات ذات الممتازة األسهم - أ

 متازةامل األسهم من جديد نوع مرة ألول 1982 سنة يف األمريكية الواليات املتحدة يف ظهر

 يتم أن على ،اخلزينة سندات هي احلكومية السندات من نوع على العائد مبعدل التوزيعات فيه ترتبط

 تلك عائد على تطرأ اليت التغريات على بناء شهور ثالثة كل مرة األرباح من السهم نصيب على التعديل

 تقل ال أن على ينص ما عادة األسهم تلك على الطلب من مالئم ستوىم على وللمحافظةالسندات، 

 .للسهم االمسية القيمة من  %7,5 عن التوزيعات نسبة

  التصويت حق لها التي الممتازة األسهم - ب

 األسهم املمتازة عموما ال تعطي حلاملها - تعطي حلاملها حق التصويت  اليت املمتازة سهماأل هي
 سبق قد و العادي للسهم سوقيةال القيمة اخنفاض عن العادية األسهم حلملة كتعويض -حق التصويت 

  .املضمونة العادية األسهم عند إليها اإلشارة
 

  السنداتماهية : المطلب الثاني
  

 إىل نوع آخر من التمويل و هو -   باإلضافة إىل األسهم- حتتاج الشركة لتمويل مشاريعها  
يتم  .ة و بأكرب مردوديهذا من أجل بلوغ أهدافها يف مواصلة النشاط و توسيعه بأعلى كفاءة و. اإلقراض

هذا اإلقراض إما بصفة مباشرة من البنوك مقابل دفع فوائد سنوية، أو عن طريق إصدار ما يسمى 
  :جاء هذا املطلب إللقاء الضوء على هذه األداة من خالل التطرق إىل العناصر التالية  و.بالسندات
  ؛تعريف السندات و خصائصها -
 أنواع السندات؛ -

  .اطر السنداتإهتالك و خم -
  

                                                 
  .21-20 :ص ،ص 2004اإلسكندرية، اجلامعية، الدار املالية، املؤسسات و قرياقص، األسواق رمسية و حنفي فارالغ عبد 1
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  تعريف السندات و خصائصها: الفرع األول
  تعريف السند :أوال

السندات من األوراق املالية اليت تصدرها الشركات أو املؤسسات أو وزارات املالية يف احلكومات، 
  :و فيما يلي بعض التعريفات للسند
القيمة االمسية عند ر مبوجبها أن يدفع حلاملها ِشهادة يلتزم املصد: "يعرف السند على أنه

  1". االستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إىل القيمة االمسية للسند
يعرف أيضا على أنه صك قابل للتداول ميثل قرضا يعقد عادة بواسطة االكتتاب العام، و  و

لسندات  أو احلكومة و فروعها، و يعترب حامل سند الشركة دائنا هلا، و يعطى حلملة ا،تصدره الشركات
  2.، و هلم استيفاء قيمتها عند حلول أجل معنية سنوياتفائدة ثاب

ِبعد عرض هذه التعريفات يتبني أن السند عبارة عن وثيقة لقرض، يتعهد املصدر هلا بدفع قيمة 
  .القرض كاملة لصاحب هذه الوثيقة، يف تاريخ حمدد، بفائدة حمددة

 3 :نوجزها كما يليو هذه أهم املعلومات اليت تصاحب إصدار السند 

ا إصدار السند ألول مرة  و، القيمة االمسية-   . يف السوق األويلهي اليت يتم 
 معدل الكوبون، حيث يتحصل املستثمر على كوبونات على أساسها يتم حتصيل الفوائد الدورية - 

 .على السند

 قيمة القرض هو تاريخ استحقاق السند، أو التاريخ املتفق عليه لرد  أجل االستحقاق، و-
 .عادة يكون ملدة طويلة نسبيا للمستثمرين و

  . احلقوق املرتتبة على اجلهة املصدرة-
  .ليس صك ملكية  السند يعترب صك مديونية و-

                                                 
، كلية الشريعة و القانون، جامعة أم ؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات آفاق وحتديات أمحد بن عبد العزيز احلداد، األسهم و السندات تصور و أحكام، حبث مقدم مل1
  . 5: ، ص2007رى، الق
، كلية الشريعة و القانون، جامعة أم القرى، ؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات آفاق وحتديات عبد اهللا بن حممد العمراين، السندات من منظور شرعي، حبث مقدم مل2

  .3: ، ص2007
  .51: ، ص1998 ،القاهرةيف األوراق املالية، مكتبة عني مشس،   سعيد توفيق عبيد، االستثمار 3
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 االهتالك على غرار الفوائد اليت يدفعها املصدر، فإنه يتحمل تسديد قيمة السند حسب -
توجد عدة صيغ لالهتالك تتمثل  د اإلصدار، وجدول اهتالك القرض السندي، حيث حتدد تعاقديا عن
  .يف االهتالك الكلي أو االهتالك عن طريق أقساط ثابتة

ا القيمة االمسية و القيمة اجلارية للسند، فالقيمة االمسيةو عادة ما تتم التفرقة بني القيمة   يقصد 
ا هذا األخري، و اليت تبقى ثابتة طيلة مدة  ية فهي متثل القيمة  القيمة اجلار أما؛االستحقاقاليت يصدر 

ا السند يف السوق الثانوية   1.و اليت تتعرض للتقلبات باستمرار، السوقية اليت يتداول 
    خصائص السند:ثانيا

 2 :هي اخلصائص من مبجموعة السندات تتميز

 .أصدرته اليت اجلهة على مديونية صك -

يرتتب   و،تربح مل أم الشركة رحبت ءسوا )عائد (ثابت فائدة سعر على السند  صاحبحيصل -
 .عليها اإلفالس إن عجزت عن دفعها

 .االستحقاق تاريخ عند السند قيمة استيفاء -

 .للغري بيعه حلامله حيق للتداول، السند قابلية -

 على االمسي الفائدة سعر بني العالقة على اعتمادا السوق يف للسند اجلارية القيمة تتحدد -

 .السوق يف اجلارية ئدةسعر الفا و السند

 .الثانوية السوق يف بيعه ميكن إمنا و لتسديده، احملدد الزمن قبل السند بقيمة املطالبة حيق ال -

 تأثري أي اهليئات هذه لقرارات يكون ال و العامة املسامهني مجعيات يف السند حامل يشرتك ال -

 .بالنسبة له

ا أي الربح، إمجايل من إزالتها جيوز اليت النفقات من السند على الفوائد تعترب -  ختضع ال أ

 .للضريبة

                                                 
  .39:  زرفة زهية، مرجع سبق ذكره، ص1
  .38- 37: ص ص ، 2003اإلسكندرية، اجلامعة، شباب مؤسسة ،اأدوا و املال رأس أسواق : البورصات موسوي، جميد ضياء 2
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بقابلية  ية عديدة، أمهها ما يتعلق بتقلبات أسعار الفائدة، ونتواجه السندات خماطر ائتما -
 من قبل اجلهات املصدرة هلا عند اخنفاض هذه األسعار لتعرض حملها سندات جديدة حتمل استدعائها
  .فوائد أعلى
  أنواع السندات: الفرع الثاني

  تقسيمات المختلفة ألنواع السندات ال:أوال
 :األنواع من الكثري إىل السندات تقسيم ميكن اإلعتبارات من جمموعة على باإلعتماد

 1 :الضمان طريقة و نوع حسب - أ
 حلقوق ضمانا أصوهلا بعض املصدرة الشركة تقدم حيث :معينة بأصول املرهونة السندات -
 هذه بيع السندات حلملة ميكن السندات هذه محلة حنو اإلتزاما مقابلة يف الشركة تفشل فإذا السندات،
 .الشركة إىل القرض قيمة عن الفائض إرجاع مع عليه يتحصلون ما تقسيم و املزاد يف األصول

 صحيحا ليس و " البسيطة السندات أيضا تسمى و :معينة بأصول املضمونة غري السندات -
 القوة و اإلئتماين املركز هو و خلفها يقف ضمان هناك بل باملرة، مضمونة غري السندات هذه أن

  ".املصدرة  للشركة اإليرادية
  2 :السداد طريقة حسب - ب

 .إستحقاقها ميعاد عند تسدد سندات -
 بسداد املسامهة الشركات تقوم أن حيدث فقد: إستحقاقها موعد حلول قبل تسدد سندات -

  :رئيسيتني بطريقتني ذلك و إستحقاقها ميعاد حلول قبل صدرةامل اسندا من جزء أو كل
 مث السوق من اسندا بشراء الشركة تقوم أن فإما :الشركة اختيار حسب السداد -
 وجود تلتزم األخرية هذه لكن اإلستدعاء، طريق عن السداد طريقة تعتمد أو ذلك؛ بعد إلغائها
 .اإلصدار عقد يف شرط

                                                 
 من حاملها، و مما ال استحقاقها عن طريق إعادة شرائها يقصد بقابلية اإلستدعاء أن يكون للشركة مصدرة السند احلق يف اسرتداد السندات من املستثمرين قبل تاريخ 

  .شك فيه أن هذا الشرط املتضمن يف وثيقة إصدار السند من األمهية مبكان إلدارة الشركة، فهو يتيح هلا املرونة الالزمة لتعديل هيكلها التمويلي كلما تطلب األمر ذلك
  .393 :، ص2000، اإلسكندريةاجلامعية،  الدار ال،األعم و املال يف مقدمة و آخرون، احلناوي صاحل حممد 1
: مرجع سبق ذكره، ص، ) شركات االستثمار- شركات التأمني- أسواق األوراق املالية-بنوك جتارية(عبد الغفار حنفي و رمسية قرياقص، األسواق و املؤسسات املالية 2

270.  
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 تكوين شرط على السندات إصدار عقد حيتوي عندما ذلك و :اإلجباري السداد -
 .االستهالك احتياطي

 يف و املتسلسلة، اإلستحقاق مواعيد ذات السندات عليها يطلق ما أو: تدرجييا تسدد سندات -
 .متتالية إستحقاق تواريخ يف تسدد مرتبة جمموعات إىل اإلصدار يقسم احلالة هذه
  :اإلستحقاق أجال حسب -ج

 اليت السندات أي الدائمة السندات هناك و طويلة، أو متوسطة قصرية، إما اآلجال هذه تكون
 بيعها،كما هو السندات من النوع هذا من للتخلص الوحيدة الوسيلة و، حمدد إستحقاق تاريخ هلا ليس
 .مباشرة السوق من شراءها اأصدر اليت للمنشأة ميكن
  :اإلصدار جهة حسب -د

 .اخلاصة الشركات عن صادرة أي خاصةسندات  -
 .األخرى العامة املؤسسات أو العامة اخلزينة عن صادرة أي حكوميةسندات  -
 .دولية منظمات و مؤسسات عن صادرة أي دوليةسندات  -

 :السندات ابه تحرر التي العملة حسب -هـ
 .املصدرة للجهة الوطنية بالعملة حمررة سندات -
 هذه إصدار شهد من أول األوروبية املالية األسواق ربتعت و "أجنبية، بعمالت حمررة سندات -
 لفروعها بالسماح األمريكية الشركات بعض قامت حني ، 1963العام بداية يف ذلك كان و السندات،

 أن كما لإلستدعاء، القابل النوع من معظمها لكن و السندات، هذه مثل إلصدار األوروبية الدول يف
 حيصل اليت العملة نوع إختيار يف احلق السند حلامل يوفر الذي العملة خيار بشرط مقرتنا يصدر ما منها
 1 ".االمسية قيمته و السند فوائد على ا

 2 :السندات ابه تصدر التي القيمة حسب -و
 القيمة عليها، املبينة بالقيمة الصادرة تلك هي و :اإلمسية بالقيمة الصادرة أو العادية السندات -

  .للسداد احملدد األجل حلول عند ليسرتدها اإلكتتاب عند بالكامل يدفعها أن تباملكت على جيب اليت
                                                 

  .394 :مرجع سبق ذكره، ص و آخرون، احلناوي صاحل  حممد1
  .46: ص ،2004بريوت، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية،  البورصة، ياسني، يوسف دحمم 2
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 عند و فيها، املبينة اإلمسية القيمة من بأقل تصدر اليتو : الوفاء مكافأة ذات السندات -
 اإلمسية القيمة يسرتد اإلستحقاق أجل حلول عند و األوىل القيمة بدفع إال املكتتب يلتزم ال اإلكتتاب
 .الوفاء عالوة فهو القيمتني بني الفرق أما فيه املذكورة

 تعطي و فيها، املبينة اإلمسية بالقيمة تصدر عادية سندات هي و " :النصيب ذات السندات -
 تعيينها جيري السندات من لعدد متنح مالية جائزة الفائدة هذه إىل تضاف ثابتة، سنوية فائدة يف احلق
   ".القرعة بطريق
 جاهات جديدة في السنداتات: ثانيا

 عن ختتلف مسات هلا السندات من جديدة أنواع العشرين القرن من األخري الثلث يف ستحدثتا
 1 : نذكر من بينها التقليدية السندات مسات

 يقوم أن على اإلمسية القيمة على خبصم السندات هذه تباع :كوبون معدل تحمل ال سندات - أ
 السندات هذه من التخلص املستثمر أراد إذا و اإلستحقاق تاريخ عند مسيةاإل القيمة بإسرتداد املستثمر

 .السوق يف السائد بالسعر بيعها له ميكن فإنه إستحقاقها تاريخ قبل
 فيه النظر يعاد السندات، هلذه مبدئي فائدة سعر حيدد حيث :متحرك فائدة معدل ذات سندات - ب
 هذا ستحدثا قد و السوق، يف السائدة الفائدة معدالت مع ليتناسب تعديله دف أشهر ستة كل
 .التضخم ملواجهة السندات من النوع
 ال اليت السنوات يف بالفوائد املنشأة مطالبة هلم حيق ال النوع هذا محلة :الدخل ذات السندات -ج

 السنة نم أرباحا فيها حتقق مل اليت السنة فوائد تسدد أن على العقد ينص قد أنه إال أرباحا، فيها حتقق
 .حقةالال
 املاضي القرن من الثمانينات يفهذه السندات  ستحدثتا): متواضعة الجودة (الرديئة السندات -د

 ذلك و ا،يديرو اليت باملنشأة اخلاص املال رأس يف كبرية حلصة اإلدارة جملس أعضاء إمتالك و لتمويل
 .السوق يف تداولةامل أسهمها من كبريا جانبا لشراء حصيلتها تستخدم قروض بإصدار

                                                 
:  ص ص، مرجع سبق ذكره،) شركات االستثمار- شركات التأمني- أسواق األوراق املالية-بنوك جتارية(األسواق و املؤسسات املالية عبد الغفار حنفي و رمسية قرياقص، 1

273-274.  
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 إىل إضافة املنشأة أرباح من جزء يف احلق حلاملها تعطي اليت السندات هي و :المشاركة سندات -هـ
  .الدورية الفوائد

   و مخاطر السنداتإهتالك: الفرع الثالث
  1 اهتالك السندات:أوال

سدده حني فإن على اجلهة املصدرة له أن ت و بذلك عادة،  أصل قرض طويل األجلميثل السند
 عدة طرق ينص عليها نظام إصدار و هلذه األخرية،  أو قبل ذلك باهتالكات السنداتاستحقاق أجله
 إن غاب نص صريح يف هذا الشأن، فإن اختيار الطريقة يرجع إىل اجلهة املصدرة عادة، و السندات، و

  :فيما يلي هذه الطرق
جال استحقاق القرض اجملزأ، آ للسندات قبل تكون عملية السداد اجلزئي: السداد الجزئي للسندات - أ

بناء على  أما مقدار اجلزء املسدد من قبل الشركات املصدرة فيتوقف على اإلمكانيات املالية املتاحة هلا و
ذه العملية يف نظام اإلصدار   .نص قانوين خاص 

طي خاص باهتالك قد ينص نظام اإلصدار على شرط تكوين احتيا:  تكوين احتياطي استهالك السندات- ب
  :يشكل هذا االحتياط بعدة طرق منها قانونية، و يف هذه احلالة تصبح عملية التسديد إلزامية و السندات، و
  . كأن خيصص مبلغ ثابت معني ينص عليه العقد-
  . ختصيص مبلغ يكفي الستهالك نسبة معينة من السندات املصدرة-
  .لشركة املصدرة ختصيص نسبة مئوية من األرباح اليت حتققها ا-

 تصدر بعض الشركات نوعا من السندات ميكن أن يطلق عليها اسم السندات : السداد التدريجي-ج
معىن ذلك أن السندات املصدرة ال تستحق السداد دفعة واحدة،  ذات مواعيد االستحقاق املتسلسل، و

  جمموعات مرتبطة،حسب هذه الطريقة يقسم اإلصدار إىل بل تسدد يف تواريخ استحقاق متوالية، و
حيث يستحق سداد كل جمموعة يف السنة املوالية الستحقاق اجملموعة اليت تسبقها، يؤدي هذا النوع إىل 

  .بطريقة منظمة معروفة جلميع األطراف سداد السنوات تدرجييا و
  

                                                 
ا يف عامل النقد واملال( األسواق النقدية واملالية  مروان عطوان،1 اجلزء أدوات وآلية نشاط البورصات يف االقتصاد احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية، ) البورصات ومشكال

  .77-76: ، ص ص1993 ،اجلزائراألول، 
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   مخاطر السندات:ثانيا
 :منها  نذكرواملالع من مبجموعة هذه األخرية تتأثرالسند على تدفقات نقدية  حامل حيصل

 إذا و السوق يف السائدة الفائدة أسعار يف بالتقلب يتأثر السند عائد إن :الفائدة أسعار خاطر م- أ
 يف رغبة السند حلامل كانت و السند إصدار بعد السوق يف السائدة الفائدة أسعار ارتفعت حدث و
مالية  خسائر عنه ينجر الذي األمر للسند اإلمسية القيمة من أقل البيع سعر يكون احلالة هذه يف بيعه فإنه
 املقرتنة املخاطر فإن تقلبا، أكثر نفسها السندات أسعار أصبحت إذا وأيضا. السند حامل يتحملها
 .جاذبية أقل أصوال تصبح مثة و من تزداد، السندات حبيازة
إعادة  عن ةالنامج املخاطر تلك إىل االستثمار إعادة خماطر تشري: االستثمار إعادة مخاطر - ب

 يسرتدها عند اليت اإلمسية القيمة إىل باإلضافة السند، حامل املستثمر عليها حيصل اليت الفوائد استثمار
 على اليت السند و إصدار وقت السوق يف السائد الفائدة سعر عن منخفض فائدة سعر عند اإلستحقاق

 خماطر إعادة زادت كلما تدعاءلإلس قابال السند كان كلما و. السند شراء املستثمر قبل أساسها
 يؤدي مما يف السوق الفائدة أسعار إخنفاض عند اإلجراء هذا إىل املصدرة املنشأة تلجأ ما فغالبا اإلستثمار

 بل فقط هذا ليس على أساسها، السند شراء قرار إختذ اليت العوائد على السند حامل حصول عدم إىل
 1 .منخفض سعر فائدة عند اإلستدعاء من ليهع يتحصل الذي املبلغ إستثمار بإعادة يقوم
 حنو اإلتزاما يف مقابلة املصدرة املنشأة فشل عند املخاطر هذه تظهر: السداد عن التوقف مخاطر -ج

 من االتنبؤ  ميكن هذه املخاطر و ،)اإلستحقاق عند األصل قيمة سداد أو الفائدة دفع(السندات  محلة
 للمنشأة اإلئتمانية قياس اجلدارة و حتديد يف املتخصصة املالية ساتاملؤس تنشره الذي الرتتيب خالل
 .للسندات املصدرة

أي  يف بالبيع ذلك و منه التخلص على السند حامل بقدرة السيولة خماطر تتعلق: السيولة مخاطر -د
سوقي  بسعر استحقاقه تاريخ قبل السند بيع احتمال اخنفض كلما عليه و مناسب، بسعر و وقت
  2 .السند سيولة خماطر ارتفاع على ذلك دل كلما بمناس

  
                                                 

  .258: ، ص2002- 2001،اإلسكندريةة، الدار اجلامعية،  جالل العبد، حتليل و تقييم األوراق املالي، ابراهيم سلطان، حممد صاحل احلناوي1
  .186: ، ص2003 األسواق املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، حممود يونس و عبد املنعم مبارك، النقود و أعمال البنوك و 2
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   و المشتقات الماليةاألوراق المهجنة: المطلب الثالث
  

 جلب هو - خاصة يف العقود األخرية -األساسي من انتشار هذه األدوات  الغرض كان  

 هذه  و لقد أخذتالسعر، يف التغري خماطر ضد املستثمر محاية و معجملتا شرائح مجيع من االدخار
  :ين اآلتينييف هذا املطلب من خالل العنصر توضيحه سيتم ما هو و األدوات أشكاال متعددة،

  األوراق املهجنة؛ -
  .املشتقات املالية -

  األوراق المهجنة: الفرع األول
  بني خصائصو امللكية حق متثل اليت األسهم خصائص بني جتمع اليت األوراق تلك هي و  

  1:هي أنواعها أهم و ،ملديونيةا حق متثل اليت السندات

 المساهمة سندات :أوال

 أموال مبثابة و أبدية ديون تعترب و عامة، أو خاصة املسامهة شركات عن تصدر سندات هي و

 أو نشاطال حسب متغري اآلخر و ثابت جزء من يتكون عائد على صاحبها يتحصل حيث خاصة، شبه

 .استحقاق تاريخ هلا يوجد ال و له، املصدرة الشركة طرف من احملقة النتيجة

   االستثمار شهادات :ثانيا
 يف كحقه احلقوق من كغريه صاحبها يتمتع حيث التصويت حق دون عادية أسهم هي و
 أن إىل نشري هنا و .املصدرة للمؤسسة تصفية عملية إجراء حال يف نصيبه أخذ يف حقه التوزيعات،

 حق فاقد العادي السهم من جزء هي اليت و استثمار شهادة إىل تقسيمه ميكن العادي السهم

 .باملؤسسة العادية األسهم أصحاب إىل ملكيتها تعود اليت و التصويت حق شهادة كذا و التصويت،

 دف ذلك و، اخلاص و العام القطاع مؤسسات من كل االستثمار شهادات بإصدار يقوم و

 مراقبة من و توجيهها على القدامى سامهنيامل سيطرة حق على احملافظة مع للمؤسسة متويل مصادر توفري

  .االستثمار شهادات إصدار قبل عليه كانت الذي النحو على اإدار

                                                 
  .35-34: ، ص ص2003- 2002سة العليا للتجارة، اجلزائر،  حممد براق، تسيري احملافظ، مطبوعة موجهة لطلبة املاجستري يف علوم التسيري، ختصص مالية، املدر1
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  المشتقات المالية: الفرع الثاني
ا    يقصد باملشتقات املالية أن هناك ما يتم اشتقاقه من األصل، و املقصود هنا باملشتقات أ

  .ذلك فهي ليست أوراق مالية إمنا عقود نابعة من األوراق املاليةاشتقت من األوراق املالية األساسية، و ل
هناك العديد من املشتقات و لكن معظم املستثمرين يركزون على نوعني من املشتقات املالية مها   

 و العقود املستقبلية، و باإلضافة إىل هذين النوعني فهناك أيضا مشتقات )رات املاليةاخليا(عقود اخليار 
  : التاليةاملشتقاتو سوف يتم التطرق يف هذا العنصر إىل  .1عقود املبادلةمثل أخرى 

  ؛عقود اخليار -
 ؛العقود املستقبلية -

 .عقود املبادلة -

  عقود الخيار :أوال
 املخاطر من احلد فرصة للمستثمر تعطي اليت احلديثة االستثمارية األدوات أحد اخليار عقود متثل

 شراؤها يزعم اليت أو ميتلكها اليت املالية األوراق أسعار تغري خماطر خلصوصا وجه على و هلا، يتعرض اليت

 .املستقبل يف بيعها أو

 الخيار عقود تعريف - أ

 ،اخليار حمرر أو اخليار بائع اآلخر و اخليار مشرتي أحدمها طرفني بني عقد يف اخليار عقد يتمثل
 احملرر أي الثاين الطرف من رغب ما إذا ييشرت أن يف احلق للمشرتي أي األول للطرف يكون مبوجبه و
 االتفاق حسب معينة فرتة خالل أو معني تاريخ يف و معينا أصال الثاين للطرف رغب ما إذا يبيع أن أو

 2.الثاين للطرف معينة مكافأة أو عالوة بدفع املشرتي األول الطرف يقوم أن مقابل ذلك و

 مالية ورقة بيع أو شراء يف احلق حلامله العقد عطيي و بيع، أو شراء دقع يكون قد اخليار عقد و

 نظرا و مقدما، عليه متفق بسعر )األورويب اخليار( حمدد تاريخ و ،)األمريكي اخليار( حمددة فرتة خالل

 )اخليار حمرر( احلق هذا أعطاه ملن يدفع فإنه تنفيذه، عدم أو اخليار تنفيذ يف احلق اخليار ملشرتي ألن

                                                 
  .261 :نادية أبو فخرة و حممود صبح و شامل احلموي ، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .256: ص ، 2005،عمانالطبعة األوىل،  إدارة احملافظ االستثمارية، دار وائل للنشر، تيم، فايز و مطر  حممد2

 44



     األسس النظرية ألسواق األوراق المالية: الفصل األول

 حق شراء قيمة متثل إذا العقد، قيمة من جزء تعترب ال و التعاقد عند تدفع للرد، قابلة غري مكافأة

 1.اخليار

 و املالية السوق يف تداوهلا يتم مالية ورقة أو أداة باعتباره ذاته حد يف إليه ينظر اخليار عقد إن
 من و منه، شتقةامل االلتزام أو لألصل السوقية القيمة يف تقلب أي مع هبوطا و صعودا سعرها يتذبذب

 2. املضاربة أو التحوط عمليات يف بكثافة استخدامه يتم هنا

 :يلي ما ستنتاجا ميكن ذلك، على بناء

 العقود هذه إبرام وراء السبب هي اخليار عقود يف املتعاملة األطراف توقعات يف الختالف ا-

 .الشراء أو البيع خيار إنشاء يف أساس تعد املتضاربة التوقعات أن أو وشراء، بيعا

 تنفيذ يف هإلزام ليس و احلق العقد ملشرتي تعطي األ نظرا اخليار حقوق العقود هذه تسمى -

 .تنفيذه عدم أو العقد

 خالل من ذلك يتحقق قد بل التعاقد موضوع األصل استالم و تسليم حتما يعين ال التنفيذ -

  .االستالم و التسليم إىل احلاجة دون التنفيذ عن النامجة املالية تالفروقا حساب
 الخيار عقود أركان - ب

 3 :هي اخليار عقود أركان

 حق هو اخليار حق كان سواء اخليار حق بشراء يقوم الذي الشخص هو و احلق مشرتي -

 يدفعها مكافأة نظري االتفاق تنفيذ عدم أو تنفيذ يف احلق  املشرتيهلذا يكون و شراء، خيار أو بيع خيار

 .اخليار حق حمرر هو و الثاين للطرف

 نظري احلق مشرتي أو املستثمر لصاحل احلق بتحرير يقوم الذي الشخص هو و احلق حمرر -

 .احلق مشرتي من عليها حيصل مكافأة

 اجلاري السعر هو يكون ما عادة و العقد إبرام وقت املالية الورقة سعر هو و التنفيذ سعر -

 .السوق يف للورقة
                                                 

  .605: ، ص1999 اإلسكندرية، احلديث، العريب املكتب املال، رأس أسواق يف االستثمار أدوات هندي، إبراهيم منري 1
  .242: ، ص2003-2002اإلسكندرية،  اجلامعية، الدار املال، أسواق يف املراجعة مشاكل عطية، صالح أمحد 2
ا جالل إبراهيم العبد، االستثمار يف األوراق املالية و مش،ال فريد مصطفى،  حممد صاحل احلناوي3 مدخل التحليل األساسي و الفين، الدار اجلامعية، االسكندرية، : تقا

  .312- 311: ، ص ص2005- 2004
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 .االتفاق ممارسة أو انتهاء تاريخ يف املالية ورقةال سعر هو و السوقي سعرال -

 .االتفاق لسريان يوم أول عادة هو و االتفاق إبرام تاريخ هو و التنفيذ تاريخ -

 هذا و احلق، تنفيذ أو مبمارسة احلق مشرتي فيه يقوم الذي التاريخ هو و االنتهاء تاريخ -

 انتهاء تاريخ و العقد إبرام تاريخ بني يقع يوم أي أو األورويب اخليار حالة يف عليه متفق يوم آخر التاريخ

 .األمريكي للخيار وفقا العقد

 يكون أن نظري احلق حمرر إىل بدفعه اخليار حق مشرتي يقوم عليه متفق مبلغ هو و املكافأة -

 .االتفاق تنفيذ عدم أو تنفيذ يف احلق اخليار ملشرتي

 المستقبلية العقود :ثانيا

 حترير إىل األفراد تدفع اليت األسباب أهم من املخاطر ختفيض أو التأكد دمع على التغلب يعد

 .العقود هذه مثل

 1 :المستقبلية العقود مفهوم - أ

 حمدد مستقبلي بتاريخ و حمدد بسعر معني أصل لشراء إما و لبيع منطي التزام هو املستقبلي العقد

 يتم الكمية و األصل و السعر أن هو العقد هذا يف األساسي العنصر و ،املستقبل يف التنفيذ يتم أن أي

 هنا من و املستقبل يف عليه املتفق األصل تسليم و الثمن دفع يتم بينما العقد توقيع عند عليها االتفاق

 .العقد لوصف املستقبلي تعبري جاء

 ضبغر مشرتي اآلخر و بائع أحدمها طرفني بني يتم تعاقد إىل املستقبلية العقود مصطلح يشري و
 هذا يفه مثن دفع و عليه املتفق األصل تسليم يتم أن على معني، بسعر الحق تاريخ يف ما أصل تسليم

  .الالحق التاريخ

 المستقبلية العقود أركان - ب

 2: هي املستقبلية العقود أركان

 قدالع حمل إلمتام املستقبلية العقود يف الطرفني عليه يتفق الذي السعر هو و املستقبل يف السعر -

 .املستقبل يف

                                                 
  .124: ، ص 2002 ،عمان  الطبعة الثانية،للنشر، وائل دار احلقيقي، و املايل االستثمار مبادئ رمضان، زياد 1
  .128 نفس املرجع أعاله، ص 2
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 .التبادل عملية إلمتام العقد طريف عليه يتفق الذي التاريخ هو و التسوية أو التسليم تاريخ -

 يكون الذي و العقد طريف بني شراءه و بيعه على املتفق الشيء به يقصد و العقد حمل -
  .إخل..عمالت مؤشرات، مالية، أوراق بضائع،

باستالم الشيء حمل العقد نظري دفعه السعر املتفق عليه  مشرتي العقد و هو الطرف امللتزم -
 .يف التاريخ احملدد يف املستقبل) بائع ال( للطرف الثاين 

 املتفق السعر على احلصول نظري العقد حمل الشيء مليستب امللتزم الطرف هو و العقد بائع -

  .املستقبل يف احملدد التاريخ يف  )املشرتي  (األول الطرف من عليه
 :يلي ما توضيح ميكن سبق ما خالل من

 إلزامي املستقبلية العقود تنفيذ يف حني املشرتي، قبل من اختياري يكون اخليار عقودتنفيذ 

، كما أنه ال جيوز اسرتداد قيمة املكافئة املدفوعة يف حالة اخليارات بينما يتعني على طريف عقود لطرفيه
 . إيداعه يف حالة تنفيذ العقداسرتداد اهلامش املبدئي الذي متاملستقبليات 

 المبادلة عقود :ثالثا

 سعر تغري خماطر تغطية ااستخداما أكثر من و ،املخاطر تغطية أدوات أحد املبادلة عقود متثل

 األدوات هذه أكثر من املتغرية الفائدة مبعدل الثابتة الفائدة معدل مبادلة عقود تعترب و ،الفائدة

 املبادلة عقد تسوية يتم حيث التنفيذ الحقة العقود من سلسلة ابأ بادلةامل عقود تعرف و، استخداما

 ما عكس على العقد لطريف ملزم املبادلة عقد و، )سنوية نصف سنوية، ربع شهرية،( دورية فرتات على

 تسويتها يتم ال ) اخلسائر أو األرباح ( املدفوعات أو املتحصالت أن كما اخليار، عقود يف معروف هو

 واحدة مرة تسويته يتم ال املبادلة عقد أن ذلك إىل يضاف املستقبلية، العقود يف احلال هو كما ايومي

 1.التنفيذ الحقة العقود يف احلال هو كما

 خالل النقدية التدفقات من سلسلة لتبادل أكثر أو طرفني بني اتفاق " بأنه تعريفه ميكن كما

 على املبادلة عقد تسوية يتم حيث التنفيذ الحقة عقودال من سلسلة فهي لذلك )مستقبلية( الحقة فرتة

 2." دورية فرتات

                                                 
  .401: ، صمرجع سبق ذكره العبد، اللج ،سلطان إبراهيم ،احلناوي صاحل حممد 1
  .137: مرجع سبق ذكره، ص  حممود حممد الداغر، ،2
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  تنظيم سوق األوراق المالية، كفاءتها و مقومات نجاحها: المبحث الثالث
  

يتم التعامل يف سوق األوراق املالية يف إطار قانوين فعال وفق تشريعات و تنظيمات حتدد   
هليئات املنظمة هلا، فكلما كانت هذه السوق أكثر تنظيما املعامالت بني األطراف املتداخلة فيها و ا

ا و مدى جناحها أيضا   .انعكس ذلك اجيابيا على كفاء
  :الذي مت تقسيمه إىل ثالث مطالب كما يليلتوضيح ما سبق خصصنا هذا املبحث   

  تنظيم سوق األوراق املالية؛ -
 كفاءة سوق األوراق املالية و متطلبات حتقيقها؛ -

 .ت جناح سوق األوراق املاليةمقوما -

  
  تنظيم سوق األوراق المالية: المطلب األول

  
التعامل مع  تنمية الوعي االستثماري بني األفراد، و تشجيع االدخار وتقوم سوق األوراق املالية ب

شتغل به سوق تشراء األوراق املالية عن طريق النظام الذي  الفائض عرب آليات بيع و وحدات العجز و
  : العناصر اآلتيةسوف نتطرق إىللتوضيح تنظيم سوق األوراق املالية  راق املالية، واألو

   نظام تشغيل سوق األوراق املالية؛-
   املتعاملون؛-
  . شروط الدخول إىل البورصة-

  نظام تشغيل سوق األوراق المالية : الفرع األول
  للتعامل،قاعةذلك داخل  و ملسجلة، تداول األوراق املالية ااسوق املنظمة أن يتم فيهاليشرتط يف 

ذلك طبقا لطريقة التداول املتفق عليها، مع االلتزام بوحدات  و عن طريق وسطاء مرخص هلم بالعمل فيها،
حتدد اهليئة املشرفة على السوق هذه   و–  كلما كان ذلك ضروريا-  وحدات لتغري األسعار التعامل و
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الكميات اليت يتم تداوهلا لكل ورقة من األوراق املالية  فقات وتتوىل اهليئة اإلعالن عن الص الوحدات، و
  1 .غريها من املعلومات اليت ترى ضرورة اإلعالن عنها لصاحل املتعاملني املسجلة فيها، و

  :من خالل ما سبق يتضح أن مكونات نظام تشغيل بورصة األوراق املالية تتكون من
  .)للتداولكان املخصص املهو   و(  التداولقاعة :أوال
  2  الوسطاء المرخص لهم بالعمل في البورصة:ثانيا

مينع هؤالء  و هم الذين يقومون بتنفيذ أوامر عمالئهم يف بيع أو شراء األوراق املالية بالبورصة،  و
م اخلاص، و الوسطاء من القيام بالشراء أو و شركات ميكن أن يكون الوسيط، منشأة فردية أ البيع حلسا

  .ال السمسرةمتخصصة يف جم
 احملرك مموجهوه، فه  يف البورصة، فهم من أهم صناع السوق وفالوسطاء من الفاعلني الرئيسيني
ا، و ا ال يتم التعامل يف الوسيط يعترببالتايل ف الرئيسي النشط لألوراق املالية بذا  أحد العناصر اليت بدو

  .البورصة
للمستثمر، يساعده على حسن اختيار بتقدمي النصيحة، فهو املستشار  كما يقوم الوسيط
املشورة  يوضح له أفضل األوقات للشراء أو البيع من خالل النصائح و ، وةاألوراق املالية للشركات القوي

  .الرؤية املستقبلية فيما يتصل بالسوق ككل الرأي و و
و كذلك من هنا جيب على الوسطاء أن يكونوا على دراية كاملة مبا حيدث يف السوق املايل،  و
توازناته من خالل التحصيل  أن يكونوا ملمني بقواعده و األسباب اليت تكمن وراء تقلباته، و بالدوافع و
  .اخلربة املكتسبة يف جمال سوق املال العلمي و

  ق التداول بسوق األوراق المالية طر:ثالثا
 طريق الوسيط بإحدى املشرتي عن يتم التوصل إىل سعر تنفيذ صفقة األوراق املالية بني البائع و

  3:الطريقتني

                                                 
  .29:  ص1998، اإلسكندريةأمحد سعد عبد اللطيف، بورصة األوراق املالية، الدار اجلامعية،  1
  .56-55: ، ص ص2001،  القاهرةالطبعة الثانية، ساعة، ايرتاك للنشر والتوزيع ، 24 حمسن أمحد اخلضريي، كيف تتعلم البورصة يف 2
  .30 : صمرجع سبق ذكره، امحد سعد عبد اللطيف، 3
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أسعار الطلب أي   عن أسعار العرض أي البيع واإلعالنيف هذه الطريقة يتم   و: طريقة المفاوضة- أ
متكن  و املشرتي للوصول إىل اتفاقية على سعر التنفيذ، الشراء لكل وسيط، مث يتم التفاوض بني البائع و
  . العادل للورقة املاليةهذه الطريقة من إعطاء الفرصة لتحديد السعر

يف هذه الطريقة يتم التزايد على السعر حىت يتم االتفاق على أحسن عرض   و: طريقة المزايدة- ب
اليت يتم  ينتهي التداول بعقد صفقة األوراق املالية، و يتم اإلعالن عن األسعار علنا، و هذا و. للمشرتي

  .عمليات ضمن حجم التداولتظهر هذه ال التسلم الفعلي، و تسويتها بالتسليم و
  المتعاملون: الفرع الثاني

  :هناك تصنيفني لألطراف املتعاملة يف سوق األوراق املالية مها
   تصنيف المتعاملون حسب الهدف من التعامل :أوال

 شراء األوراق املالية حسب اهلدف من وراء هذا التعامل، و ميكن تصنيف األطراف اليت تتعامل يف بيع و
  1:يالشراء إىل أربعة جمموعات رئيسية ه  املوجه الرئيسي هلؤالء يف ختطيط عمليات البيع والذي يعترب

دف هذه اجملموعة إىل االستفادة من فروق األسعار لذلك يهتم املضاربون  :المضاربون المحترفون - أ
ختطيط و اه السوق هذا باإلضافة إىل التنبؤ باجت احملرتفون مبتابعة حتركات األسعار بالسوق بصفة دائمة،

االقتصادي اليت متكنه من تفسري العوامل  و يستخدم املضارب احملرتف أدوات التحليل اإلحصائي و عملياته،
  .هذا باإلضافة إىل معرفته بالعمليات الفنية اليت تدور داخل السوق اخلارجية املؤثرة على السوق،

دف إىل االس و :المضاربون الهواة - ب تة من فروق األسعار من دون أنتفادهم جمموعة   بدراسة م 
ال تتطلب سياسة مرنة تتفق مع دورات   بدراسة اجتاهات السوق، ومال تقو العوامل املؤثرة على السوق، و

  .عادة ما خيتفي هؤالء من السوق نتيجة حتقيق خسائر الصعودية ألسعار األسهم، و اهلبوطية و
هبوطا بوسائل  توجيه السوق صعودا و التحكم يف األسعار ودف هذه اجملموعة إىل : المتآمرون - ج

دف أن يصبح  السائد يف الورقة املالية بالسوق أعلى أو بسعر أدىن من السعر العادل السعر مصطنعة، 
يتميز هؤالء بتوافر املوارد املالية الضخمة لديهم اليت متكنهم  الطلب العاديني، و الناتج عن قوى العرض و

  .يستفيد هؤالء من احملرتفني من االجتاهات الطبيعية ألسعار أسهم السوق هدافهم، ومن حتقيق أ

                                                 
  .32:  صمرجع سبق ذكره،امحد سعد عبد اللطيف،  1

 50



     األسس النظرية ألسواق األوراق المالية: الفصل األول

  :وللمضاربة وظائف ميكن إجيازها يف العناصر التالية
  . معادلة العرض بالطلب أي حتقيق توازن-
  .عدم تقلبها  العمل على موازنة األسعار و-
  .تشجيع على توظيف األموال لتحقيق األرباحال -

  :هناك نوعان من املستثمرين: تثمرون المس-د
ا من خالل متلك عدد كاف  يهدف إىل السيطرة على الشركة و  املستثمر الداخلي، و- إدار

  .يكون هدفه الربح يف املرتبة الثانية من األسهم، و
يهدف إىل حتقيق الربح يف املرتبة األوىل يف األجل الطويل، باإلضافة إىل   املستثمر العادي، و-

  .عائد اجلاريال
  طالبين رضين وا تصنيف المتعاملون إلى ع:ثانيا

 جتاهلنه أيالحظ من خالل التصنيف السابق لألطراف اليت تتعامل يف سوق األوراق املالية 
عليه ميكن تقسيم املتعاملني يف سوق األوراق املالية إىل كل من  و .األطراف املتعاملة يف سوق اإلصدار

  .رأس املالالطالبني ل العارضني و
  : لرأس المالالعارضون - أ

يريدون استثمارها  هم أصحاب األموال أي املدخرات، أو من هلم فائض يف مواردهم املالية، و  و
   1: رؤوس األموال إىل فئتنيعارضواعلى العموم ينقسم  على شكل قيم منقولة، و

من الدخل بعد عملية هو اجلزء املتبقي   و- تضم أصحاب االدخار الفردي :الفئة األولى -
  .عدم التجانس بالتناظر و تتميز هذه الفئة بقلة رؤوس األموال املراد استثمارها و  و- اإلنفاق

صناديق  االدخار و صناديق اإليداع و شركات التأمني و تضم البنوك و: الثانية  الفئة-
دف حتقيق من أهم وظائف هذه الشركات عملية التوظيف يف سوق األوراق ا االستثمار، و ملالية 

  .إجراءات إضافية
  

                                                 
  .51: حممود أمني زوبل، مرجع سبق ذكره، ص 1

 51



     األسس النظرية ألسواق األوراق المالية: الفصل األول

  1 : أن االدخار اجلماعي مفضل على االدخار الفردي لألسباب التاليةيتضحمما سبق ذكره  و
  .منعشها  حمرك السوق و-
  .يعبئ االدخار املتاح لدى األفراد بصورة منتظمة  جيمع و-
  .مستمرة دخارات أو توظيفات جممعة ثابتة وإ يقدم -
م و يعوض األفرا-   .يقلل من املخاطر حيث أن هذه الشركة هلا خربة بالسوق د عن نقص خرب

  2 : لرؤوس األموالالطالبون - ب
يأخذون يف أغلب األحيان شكل  و  لرؤوس األموال يف شكل أوراق مالية،الطالبنييقصد ب و

ا، باإلضافة السندات لتمويل احتيا الشركات اليت تصدر األسهم و التجارية، و الشركات الصناعية و جا
دف امتصاص السيولة يف  دف تغطية العجز يف امليزانية أو  إىل احلكومات اليت تصدر السندات، 

  .األسواق أو مواجهة نفقات غري عادية
ميكن  و  السوق،احمركو هم صناع و الطالبني يوجد الوسطاء املاليون، و باإلضافة للعارضني و

  :تقسيمهم إىل
  .التبادلوكالء   السماسرة و-
  . صناديق االستثمار-
جيب أن تكون يف كل بورصة هيئة للتحكيم يف املنازعات اليت تقع بني : املراقبون  احملكمون و-

بني عميل، بشرط أن  املندوبني الرئيسيني فيما بينهم، أو بني أحدهم و الوسطاء و أعضاء البورصة و
  .يتفق الطرفان على التحكيم

  ول إلى البورصةشروط الدخ: الثالثالفرع 
املؤسسات االقتصادية إىل سوق األوراق املالية مجلة من  تتطلب عملية دخول الشركات و
ما جتدر اإلشارة إليه هو أن  منها ما يتعلق باجلانب القانوين، و الشروط، منها ما يتعلق باجلانب املايل و

                                                 
  .551: ، ص1996، اإلسكندريةالطبعة السادسة،  مصطفى رشدي شيحة، اقتصاديات النقود واملصارف، دار املعرفة، 1
  .60: ، ص1997 عمان،الطبعة األوىل،  ، أمحد صيام زكي، مبادئ االستثمار، دار املناهج2
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ميكن تلخيص  و .لدولةمن بورصة إىل أخرى داخل نفس ا هذه الشروط ختتلف من دولة ألخرى، و
  1 :هذه الشروط يف النقاط التالية

يشرتط يف الشركة أو املؤسسة اليت ترغب يف الدخول إىل البورصة أن يكون شكلها القانوين من  -
  .األموال أي شركة مسامهة أو شركة التوصية باألسهم

، %25 إىل %20 مابني أن يفتح رأس املال االجتماعي جلمهور املسامهني احملتملني بنسبة ترتواح - 
  .ذلك بإصدار ما يقابلها من أسهم طرح هذه النسبة من رأس املال يف سوق األوراق املالية وتحيث 

  .نشاطها أكثر من ثالثة سنوات  أن يكون قد مر على تأسيسها و-
 أن تكون قد حققت األرباح خالل السنتني األخريتني عند طلب اإلدراج يف سوق األوراق -
  .ع توزيع األرباح خالهلمااملالية م

إيداعه لدى اجلهات املختصة، مع اإلشارة إىل أن امللف جيب أن  تكوين ملف الدخول و -
آفاقها املستقبلية، مع اإلشارة إىل كيفية  تقدمي نشاط املؤسسة و حيتوي على القانون األساسي للشركة، و

  .الدخول إىل سوق األوراق املالية
 اخلتامية كجدول حسابات النتائج، امليزانية اخلتامية، مصادق عليها من تقدمي القوائم املالية -

  .طرف حمافظ احلسابات
  

  كفاءة سوق األوراق المالية و متطلبات تحقيقها: المطلب الثاني
  

 األوراق املالية ضروريا و خاصة مع اتساع دائرة النشاط االقتصادي، حيث أسواقأضحى قيام   
م اليت تقع يف البورصة، األمر الذي يقتضي يعمل املستثمرون جاهدين ل تعظيم أرباحهم من خالل تداوال

و جاء . توفر املعلومات الكافية حول األوراق املالية حيز التداول فيها حىت تتصف هذه السوق بالكفاءة
من خالل خمتلف صيغها  و كذا ، متطلبات حتقيقهاأنواعها،هذا املطلب لتبيني مفهوم هذه الكفاءة 

  :نصرين التالينيالع

                                                 
1 P. Monnier, Les marchés boursiers, Verreuil, Paris, 3éme édition, 1997, p p: 28-29. 
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  كفاءة سوق األوراق املالية و أنواعها؛ -
 . و صيغها املختلفةمتطلبات حتقيق كفاءة سوق األوراق املالية -

  كفاءة سوق األوراق المالية و أنواعها: الفرع األول
   مفهوم كفاءة السوق:أوال

ستقبلها املتعاملني وفقا ملفهوم الكفاءة، يتوقع أن تستجيب أسعار األسهم لكل معلومة جديدة ي
ة األنباء إن كانت سارة أو يف سوق األوراق املالية، فتتجه أسعار األسهم صعودا أو هبوطا حسب طبيع

م اجتاه املنشأة املصدرة للسهم   .العكس، و بذلك تتغري نظر
يعكس سعر سهم املنشأة يف السوق الكفء مجيع املعلومات املتاحة عنها، سواء كانت تلك 

عبارة عن معلومات تنشرها وسائل اإلعالم، السجل التارخيي لسعر السهم، أو قوائم مالية و املعلومات 
، فضال عن ذلك فإن هذا السعر يعكس أيضا توقعات تقارير حول احلالة االقتصادية العامة ألداء املنشأة

ال يعين تطابق  و هذا ، هذه املكاسباملستثمرين بشأن املكاسب املستقبلية و املخاطر اليت تتعرض هلا
ا متاما بالرغم من توافر املعلومات جلميع املتعاملني يف السوق م املستقبلية و املخاطر احمليطة   1 .تقديرا

م يف و ذلك أن  سوق األوراق املالية يتضمن أنواعا خمتلفة من املستثمرين تتباين درجة معرفتهم و خربا
  2 :تعامالت هذه السوق، فهناك

م ضغطا سلبيا عن األسعار يف اجتاهات بعيدة عن واليلن قو املستثمر-  اخلربة، و متثل تصرفا
  .القيم احملورية لألوراق املالية

م تقومن احملرتفون، و يتمتعون بقدر عال من اخلربة، و و املستثمر-   بالضغط اإلجيايب على  تصرفا
  .األسعار يف اجتاه القيم احملورية لألوراق املالية

 التفاوت يف مستويات اخلربة و دقة التحليل بني املستثمرين، يتوقع وجود احنراف بني و نتيجة هلذا
  .غري عادية لفائدة بعض املستثمرينالقيمة السوقية للورقة و القيم احملورية هلا، مما يؤدي إىل حتقيق أرباح 

  
  

                                                 
  .32-31: ، ص ص2008عمان، ، الطبعة األوىل، دار أسامة للنشر و التوزيع، )البورصة( عصام حسني، أسواق األوراق املالية 1
  .24:  صالح الدين حسن السيسي، مرجع سبق ذكره، ص2
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  أنواع كفاءة سوق األوراق المالية :ثانيا
  : الكفاءة الكاملة- أ

  1 : كفاءة السوق بالكفاءة الكاملة يقتضي توافر الشروط التاليةلكي يسمى مفهوم
  .مثل تكاليف املعامالت أو ضرائب أو غريهاعدم وجود قيود على التعامل  -
 للمستثمر احلق يف بيع أو شراء الكمية اليت يريدها من األوراق املالية و ذلك دون شروط و -

  .بكل سهولة و يسر
األوراق املالية املوجودة يف السوق جلميع املتعاملني، وبدون تكاليف توافر معلومات كاملة عن  -

 .إضافية، ومبا يسمح بأن تكون توقعات مجيع املتعاملني متماثلة

وجود عدد كبري  جدا من املتعاملني حبيث ال يؤثر تصرف أي منهم على حركة األسعار يف  -
 .السوق وبالتايل يقبل كل منهم السعر كأمر مسلم به

تع املتعاملني يف السوق بالرشد االقتصادي، وبالتايل سوف يسعى كل منهم إىل تعظيم مت -
  .منفعته اخلاصة

 الكفاءة الكاملة يف الواقع العملي، فهناك بعض القيود اليت لتجسيدهذه الشروط ال تتحقق 
القيمة هذه تؤدي إىل اختالف بني   و،هناك تكاليف للمعامالت التنظيمات، و تضعها التشريعات و
 تطور السوق  تقدم و األمر الشائع مهما بلغت درجة هوهذا ، واالقيمة احملورية هل السوقية للورقة املالية و

  2.املالية
  3 :االقتصاديةالكفاءة  - ب

كفاءة االقتصادية للسوق فإنه يتوقع أن ميضي بعض الوقت منذ وصول املعلومات إىل يف ظل ال  
ار األسهم، مما يعين أن القيمة السوقية للسهم قد تبقى أعلى أو أقل السوق حىت تبدو آثارها على أسع

  .من قيمته احلقيقية لفرتة من الوقت على األقل

                                                 
  .32:  عصام حسني، مرجع سبق ذكره، ص1
  .26:  صالح الدين حسن السيسي، مرجع سبق ذكره، ص2
  .32:  ص عصام حسني، مرجع سبق ذكره،3
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و لكن بسبب تكلفة املعلومات و الضرائب و غريها من تكاليف االستثمار لن يكون الفارق بني 
  .دية على املدى الطويلالقيمتني كبريا إىل درجة أن حيقق املستثمر من ورائها أرباحا غري عا

  :متطلبات تحقيق كفاءة سوق األوراق المالية و صيغها المختلفة: الفرع الثاني
   تحقيق كفاءة سوق األوراق المالية متطلبات:أوال

إن كفاءة سوق األوراق املالية تتوقف على مدى توافر املعلومات و البيانات للمستثمرين من   
كما أن كفاءة السوق . ستفادة منها و تكاليف احلصول عليهاحيث سرعة توفرها و عدالة فرص اإل

يستلزم حتقيق  و1. األكثر رحباتتسمح بكفاءة ختصيص املوارد املتاحة مبا يسمح بتوجيه املوارد إىل اجملاال
ذا املفهوم حتقيق كل من   :الكفاءة 

  : الكفاءة التخصيصية- أ
 االستخدامات إىل االقتصادية املوارد توجيه على القدرة مدى عن التخصيصية الكفاءة تعرب  
 حتقيق انهبإمكا اليت هي الكفء السوق أن البعض يرى و ممكن، تأثري أفضل إىل يؤدي مما البديلة

 األكثر التاجملا إىل املوارد تلك توجيه ضمان يتم حبيث املتاحة االقتصادية للموارد الكفء التخصيص
 أن القول ميكن اإلطار هذا يف و. التاجملا هذه رحبية ضيلالتف هذا يعكس و للمجتمع، بالنسبة تفضيال
 يقوم فعندما املباشر الدور خالل فمن. مباشر غري الثاين و مباشر األول أساسيني، دورين يلعب السوق

 هذه حتققها أن املنتظر املستقبلية العوائد األمر حقيقة يف يشرتون فهم ما مؤسسة أسهم بشراء املستثمرون
 حتقق سوف املستهلكني تفضيالت و تتوافق جماالت يف تعمل اليت املؤسسات أن يعين هذا و املؤسسة،
 جيعل ما هذا أسهمها، حلملة تعطيه سوف اليت العائد زيادة و رحبيتها ارتفاع على ينعكس مبا أعلى عوائد

 يف هي و باالقرتاض هلا يسمح كما بسهولة، األسهم من املزيد إصدار من هلا يسمح وضع يف املؤسسة
 به تقوم الذي املباشر غري الدور أما هلا، بالنسبة األموال تكلفة متوسط اخنفاض إىل تؤدي جيدة ظروف
  2.تصدرها اليت األسهم يف التعامل على املستثمرين إقبال يف فيتمثل

  
  

                                                 
  .25:  صالح الدين حسن السيسي، مرجع سبق ذكره، ص1
  .45:  ص، 1991 ،اإلسكندرية اجلامعية، الدار ،ةاملعاصر املالية اإلدارة حنفي، الغفار عبد 2
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  : كفاءة التسعير- ب
 املتداولة ملاليةا األوراق تسعري حسن يعكس أن جيب اإلطار هذا يفية، و ارجتدعى بالكفاءة اخل  
 من أيا يستطيع ال كما الطلب، و العرض جانيب بني التوازن حتقق كذا و األوراق لتلك احلقيقية القيمة

 على حلصوهلم نظرا األرباح لتحقيق الفرصة نفس لديهم اجلميع ألن عادية غري أرباح حتقيق املتعاملني
 الذين اخلربة عدميي املستثمرين بعض متنع ال قد السوق كفاءة أن كما الوقت، نفس يف املعلومات نفس
 لعدم أو فعلهم رد لبطء نتيجة خسائر حتقيق من السوق إيقاع مع الشراء و البيع بشأن مقرارا ترتاوح
  1.السوق كفاءة مع يتناىف ذلك بأن إذا القول ميكن فال ،مخرب
  : كفاءة التشغيل-ج

 التوازن خلق مت إذا هذه الكفاءة قد حتققت تسمى أيضا بالكفاءة الداخلية، و ميكن القول أن  
إىل  تعتمد التسعري كفاءة فإن بالتايل و عالية، تعامل تكاليف املتعاملون تكبد دون الطلب و العرض بني

 من احلد يف هاما دورا تلعب فهي الضرائب كذا و التعامالت عن أما.  التشغيلكفاءة على حد كبري
 الوصول اشأ من اليت التعامالت بعض إمتام أمام عائقا يقف قد فكالمها للسوق التسعريية الكفاءة
 عدد وجود أن إىل اإلشارة جتدر كما. اخلصوص وجه على للسهم احلقيقية القيمة يعكس ما إىل بالسعر
 يف بينهم التنافس من جوا خيلق أن شأنه من السوق صناع و اخلربة بيوت و السمسرة بيوت من كبري

 أعلى مستويات إىل األحباث و التحليل بنتائج يؤدي كما التعامالت تكلفة خفض إىل يؤدي مما السوق،
  2.السوق يف للمتعاملني املقدمة اخلدمة نوعية من حيسن آخر مبعىن أو الدقة من
  3  الصيغ المختلفة لكفاءة سوق األوراق المالية:ثانيا

 كما ملايل إىل ثالث مستوياتبتقسيم كفاءة السوق ا" بوجن فاما"و " هاري موربرت"قام كل من   
  :يلي
  
  

                                                 
  .287: مرجع سبق ذكره، ص  حممود حممد الداغر، ،1
  .34-33:  عصام حسني، مرجع سبق ذكره، ص ص2
  .60-58:  وليد أمحد صايف، مرجع سبق ذكره، ص ص3
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  :فرض الكفاءة الضعيفة - أ
يقضي فرض الصيغة الضعيفة لكفاءة السوق أن تكون أسعار األسهم عاكسة لقيمتها التارخيية 

باالعتماد على املعلومات ) قيمته السوقية(احملددة يف املاضي، مبعىن أنه ال ميكن التنبؤ بسعر السهم 
هلذا فإن القيمة السوقية لألسهم ال تعكس املعلومات احلقيقية  أسعارها يف املاضي، واملتاحة عن  التارخيية

  .توقعات األوضاع املالية للمنشأة املصدرة لألسهم يف املستقبل و
  :فرض الكفاءة شبه القوية - ب

تقضي صيغة الكفاءة شبه القوية بأن أسعار األسهم ال تعكس فقط املتغريات السابقة يف أسعار 
األسهم بل تعكس كذلك كافة املعلومات املتاحة للجمهور أو التنبؤات اليت تقوم تلك املعلومات تلك 

الشؤون الدولية،أو الظروف االقتصادية يف الدولة، أو ظروف متعلقة بمعلومات يف عليها سواء متثلت 
  .ت اليت تتاح للجمهورالتحليال غريها من التقارير و الصناعة أو املنشأة، مبا يف ذلك التقارير املالية و

  :فرض الكفاءة القوية -ج
فحوى هذه الفرضية بأن املعلومات اليت يعكسها سعر السهم يف السوق هي مجيع املعلومات 

اليت  املتاحة للجمهور إضافة إىل تلك املعلومات و اخلاصة، أي أن املعلومات املنشورة و املتاحة للعامة و
تلك اليت ميكن أن  كبار العاملني فيها، و نشأة املصدرة للسهم وتكون متاحة لفئة معينة من إدارة امل

مهارة عاليتني،  يصل إليها احملللون األساسيون من خالل ما ميتلكونه من أدوات حتليل تدعمها خربة و
يف ظل هذه الظروف يستحيل على أي مستثمر أن حيقق  أي أن األسعار تعكس كل ما ميكن معرفته، و

لو استعان خبربة أفضل مستشاري االستثمار يف   على حساب مستثمرين آخرين، حىت وأرباحا غري عادية
  .لو كان هو رئيس إدارة املنشأة املصدرة للسهم حىت و السوق و

  
  مقومات نجاح سوق األوراق المالية: المطلب الثالث

  
 و وقالس لتلك النجاح مقومات توفري يتطلب ما بلد  أييف املالية لألوراق إن قيام سوق

 اليت العقبات لتفادي ، و هذااإلدارية و التنظيمية و القانونية النواحي من الالزمة بالضمانات إحاطتها
 لدورها قيامها و السوق مسرية إجناح يف يساعد الذي األمر ،تطويرها عملية تقف كحجرة عثرة أمام
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 و بواجبها، السوق قيام بل عار،األس ارتفاع أو التداول أحجام زيادة ليس بالنجاح املقصود و بفاعلية،
 .للمستثمرين السيولة توفري هو

سوف  الشروط و املقومات من جمموعة توفري املالية لألوراق سوق أي لنجاح يشرتط لذلك و
  :نقوم بإدراجها يف هذا املطلب عن طريق العناصر التالية

  الشروط العامة لنجاح سوق األوراق املالية؛ -
  ؛ سوق األوراق املاليةالشروط اخلاصة لنجاح -

  الشروط العامة لنجاح سوق األوراق المالية: الفرع األول
 :و منها املالية األوراق سوق فيه تتواجد الذي العام االقتصادي باحمليط تتعلق اليت الشروط هي و
 تشغيل على األفراد يشجع الذي الربح حافز بوجود يتميز حر رأمسايل اقتصادي نظام وجود -
 بورصة اعتماد أو قيام تصور املمكن غري من و ممكن، عائد أكرب على احلصول و إمنائها يف أمال أمواهلم
 مشاريع جتميد أو اخلاص، القطاع غياب أو ميش و االقتصاد على الدولة سيادة ظل يف املالية لألوراق

 أو للعمال رأمساهلا من حصص عن للدولة التابعة العمومية الشركات تنازل مشاريع أو اخلوصصة
 يف – سيؤدي الذي األمر املدخرين، أمام أمواهلا رؤوس فتح و خارجية، أو حملية هليئات أو للمواطنني

 .األوراق املالية سوق إقامة إىل بدوره يفضي الذي االدخار عملية تنشيط إىل تلقائيا - اعتمادها حالة
 املعامل واضحة اقتصادية فلسفة توافر" خالل من ذلك و االقتصادي و السياسي االستقرار -

 بالدور و عمل، كمنهج االقتصادية باحلرية اإلميان على تقوم سوقها، لتنظيم تسعى اليت الدولة تتبناها
 ممارسة يف االقتصادية السياسات رامسي لدى الرغبة مدى و اخلاص، القطاع يلعبه أن ميكن الذي الريادي
 الفوائد و املدخرات جتميع على تقوم األسواق هلذه ةاألساسي املهمة أن باعتبار لدوره، القطاع هذا

  1."اإلنتاج لعملية االستخدام أوجه إىل نقلها و اخلاصة
 االقتصاد و املدرجة للشركات املالية األوضاع حتليل يف املتخصصة الوساطة شركات وجود -

 .الوطين
 .قيمتها استقرار من معقول حبد تتمتع قوية وطنية عملة وجود -

                                                 
  .79:  صره،رجع سبق ذكنادية أبو فخرة و حممود صبح و شامل احلموي ، م 1
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 .االدخار على القدرة األفراد يعطي الدخل من مستوى -
 .األفراد لدى ةيالبورص الثقافة و االستثماري الوعي توافر -
 بني الوساطة عملية يف األمهية بالغ دور من له ملا فعال و سليم متكامل، مصريف جهاز وجود -
 .التمويل يف العجز أصحاب و الفائض أصحاب

 و رعاية من احلكومة توفره ما على العامل يف دولة أي يف اليةامل األوراق سوق جناح يعتمد كما -
 :طريق عن ذلك يتم و السوق، ههلذ محاية

 الوساطة و السمسرة ظاهرة قيام تشجع قوية و صرحية واضحة قانونية تشريعات وجود -
 ةاملالي باألوراق املستثمرين ثقة زيادة و االبتكار و التجديد و التصريف لضمان الوكاالت و

 .املتداولة
 األوراق سوق يف التبادل عمليات لتنظيم الفعالة التنظيمات و التشريعات وضع "-

 الناحية من تمعجملا طبيعة و خصائص مع متفقة التشريعات هذه تكون أن على املالية،
 ".الوطين االقتصاد و املستثمرين حلماية االجتماعية و االقتصادية
 .االستثمارية و املالية البيانات حتليل يف متخصصة مؤسسات توفري ضرورة -
 على التأثري دف للشركات مضللة مالية معلومات نشر ضد شديدة عقوبات فرض -

 .املالية األوراق سوق يف التعامل حركة
 متكن اليت املالئمة املعلومات من الكايف القدر يوفر للمحاسبة سليم نظام وجود -
  1.البدائل بني لالختيار ستخدامهاا من املستثمرين

 الخاصة لنجاح سوق األوراق المالية الشروط :الفرع الثاني
  :أساسية شروط ثالث يف إجيازها ميكن و

  الذرية  شرط:أوال
 بالتايل و تنافسية أكثر املالية األوراق بورصة جعل إىل دف مبادئ ثالثة على الشرط هذا يقوم

 2 : هي و اإلدخار جذب على قدرة أكثر
                                                 

  .37- 36: ، ص ص2006 اإلسكندرية، الطبعة األوىل، اجلامعي، الفكر دار البورصات، الصرييف، حممد 1
  .140: ص ،2000 القاهرة،الطبعة الثالثة،  النشر، و للطباعة البيان املالية، لألسواق االقتصادي و املايل التحليل صبح، حممود 2
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 هي األولية فالسوق له، مكمل و لآلخر الزم و مهم فكالمها: السوق قسمي يشتعا مبدأ -
 يف لإلكتتاب طرحها و املالية األوراق بإصدار الشركات تقوم حيث البورصة نشاط يف األوىل املرحلة
 أما القائمة، املشاريع يف التوسع أو املشروعات لتمويل الالزمة األموال على حتصل بالتايل و البورصة

 مإحتياجا بتغطية األويل السوق يف للمكتتبني تسمح اليت السوق الثانية، السوق يف فتتم التالية ملرحلةا
 .السيولة من

 عارضني مشرتين، أو بائعني كانوا سواء املتدخلني من كبري عدد فوجود: املتدخلني تعدد مبدأ -
 .هلا الفعال السري أجل من لالزما التنافس من أدىن حد املالية األوراق لبورصة يوفر طالبني، أو

 .املخاطر تقليص أجل من و ذلك :الصادرة املنقولة القيم تنوع مبدأ -
  1 السيولة  شرط:ثانيا

 تسويق سهولة املمكنن م جعلت ما سوق يف توفرت إذا اليت اخلصائص جمموعة ا يقصد
 من جمموعة طريق عن املالية راقاألو بورصة سري فعالية ضمان إىل يهدف شرط هو و فيه املالية األوراق
 :املبادئ

 مضايقات دون السوق إىل و من اخلروج و الدخول سهولة أي: اخلروج و الدخول حرية مبدأ -
 .حواجز أو

 للسوق الداخلي التنظيم قوانني أن أي املستثمرين، بني التمييز بعدم: االستثمار حرية مبدأ -
 .متييز دون اجلميع على تسري

 حرية كذا و طويل، ألجل للمستثمرين االدخار سيولة لضمان: املال رأس ستقرارا عدم مبدأ -
 .األموال رؤوس تنقل

 باملؤسسة خاصة خماطر املخاطر، من بنوعني املالية األوراق أسعار فتتأثر: اإلستقرارية مبدأ -
 عدم عن نامجة منظومية خماطر و املعنية، املؤسسة أداء حتسني طريق عن منها احلد أو تقليصها ميكن

  .الثقافية و اإلجتماعية ،قتصاديةاإل السياسية، النواحي مجيع من املالية األوراق بورصة حميط إستقرارية
  

                                                 
  .83:  احلموي ، مرجع سبق ذكره، صنادية أبو فخرة و حممود صبح و شامل 1
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  1 الشفافية رط ش:ثالثا
 حلظة أي يف إليها الوصول ميكن اليت الصادقة و الدقيقة املعلومات كافة للمدخر تتوفر أن فيجب

 و امللصقات كذا و للبورصة الرمسية النشرات طريق عن يكون اتاملعلوم هذه توفر املستثمرين، جلميع
 إىل املستند الداخلي التعامل مينع الذي األمر البورصة حساب على جمانية تكون اليت اللوحات االلكرتونية

 .املستثمرين بني املالية األوراق يف الثقة يدعم و آخر دون لشخص متوفرة معلومات

 .ضرورية معلومات إخفاء أو مضللة مالية معلومات نشر ضد شديدة عقوبات فرض جيب كما
 :املالية األوراق سوق بتنظيم تتعلق أخرى شروط إضافة ميكن و
 القرارات إختاذ على القدرة هلا و التام باحلياد تتصف نزاهة و كفاءة ذات عامة إدارة كوجود -

 .املناسب الوقت يف
 و املالية التغريات و التطورات مواكبة على قادر مرن تنظيمي و تشريعي إطار وجود كذا -
 باألوراق للمتعاملني الالزمة احلماية توفري على يعمل و املالية األوراق بأسواق الصلة ذات االقتصادية

 .الوسطاء بني و بينهم أو املتعاملني بني سواء االستغالل أو التالعب مينع و املالية

                                                 
  .84-83:  حممود أمني زويل، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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   األولخالصة الفصل
  

 السوق هذه تعريف األسس النظرية ألسواق األوراق املالية بعنوان جاء الذي  األولالفصل تناول

 فاعتمد املبحث األول من هذا الفصل على تبيان موقعها يف لالقتصاد، بالنسبة أمهيتها مدى توضيح و
ا متثل القسم الثاين لسوق رأس املال الذي يعترب بدوره أحد جناحي السوق  السوق املايل، فاتضح أ

، و تبني الثانوية السوق و األولية السوق مها قسمني إىل تنقسم املالية األوراق سوق أناتضح  و، املايل
 .أيضا أن سوق األوراق املالية تضطلع بأداء وظيفتني أساسيتني مها التجميع و التمويل

 مبختلف املالية األوراق سوق يف املتداولة املالية األدوات إىل الثاين املبحث يف التطرق مت كما

 و أصناف عدة إىل تصنف و السوق هذه  يف تتداول مالية صكوك عن عبارة هي و ،أشكاهلا و أنواعها
، فتناول تصدرها اليت اجلهة االستحقاق، تاريخ املالية، الورقة طبيعة يف تتمثل خمتلفة معايري حسب ذلك

 :هذا املبحث كل من

 .امللكية حقوق متثل مالية أوراق هي و األسهم، -

 .الدين حقوق متثل مالية أوراق هي و السندات، -

  .جتمع بني حقوق السهم و حقوق السند مالية أوراق هي و املهجنة، األوراق -
  .هي ليست أوراق مالية إمنا عقود نابعة أو مشتقة من األوراق املاليةو  املشتقات املالية، -

وق ختضع لتنظيم متكامل، حيث أن هذه السأما من خالل املبحث الثالث فقد مت التوصل إىل   
ا تسري وفق نظام تشغيل  آليات من خالل للتداول و وسطاء مرخص هلم بالعمل فيها قاعة يتكون من أ
 و يرتبط حتقيق الكفاءة يف هذه السوق مبدى توفر املعلومات لدى املستثمرين .لتداول هذه األوراق املالية

جل جناح هذه السوق فإنه يستوجب حتقيق شروط أنه من  أكذلكو تبني ، و عدالة فرص االستفادة منها
  وجود تشريعات و قوانني حتمي وكوجود جهاز مصريف متكامل،تتعلق باحمليط االقتصادي العام عامة 

ابالسوقهذه السوق، كما جيب حتقيق شروط خاصة تتعلق مجيع املتعاملني يف    كشرط يف حد ذا
  . السيولة و الشفافيةالذرية،



  
  
  
  الثانيالفصل 
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  تمهيـد
  

بفضل ما تقدمه من و ذلك حتتل الوساطة املالية مكانة هامة ضمن مكونات النظام املايل،   
فوجود فئة متثل  ، هذا النظام تفعيليف من أدوار  أيضاخدمات تساعد على تنشيطه، و ما تقوم به

ة و املعلوماتية، الوساطة املالية كان من األمور الضرورية و خاصة مع كرب حجم املبادالت و نقص املعرف
، و  أي بني طاليب و عارضي رؤوس األموالحيث تقوم هذه الفئة بالتوفيق بني رغبات أطراف التعامل

بالتايل فهي متثل فضاء أمام أصحاب الفائض املايل لتوظيف فوائضهم، و أمام أصحاب العجز املايل 
م إىل التمويل   .لتلبية حاجا

ا، كل منالية كان ال بد من التطرق إىلمن أجل التعرف أكثر على الوساطة امل   مفهومها، أسبا
اليت  الوساطة املالية ، و تعترب الوساطة يف عمليات البورصة من أهم جوانب املؤسسات اليت متثلهاتها،يأمه

  . خاصة و أن هلا دور فعال يف تنمية و تنشيط التعامالت املالية البورصية،التعرض هلاينبغي 
من خالل املباحث الثالثة عن طريق هذا الفصل  و ذلك  ذكرهكل ما سبق إىلسيتم التطرق  و  
 :التالية

  ماهية الوساطة المالية؛:  األولالمبحث  
  مؤسسات الوساطة المالية؛: المبحث الثاني  
  .الوسطاء الماليون في عمليات البورصة: لثالمبحث الثا  
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  ماهية الوساطة المالية: المبحث األول
  

لوساطة املالية من واقع تفاوت األفراد من حيث املعرفة و املهارة و الثروة أيضا، تنبع احلاجة ل  
فهناك الثري الذي ال يعرف كيف ينمي ثروته، و يف اجلهة املقابلة يوجد رجل األعمال الذي ميلك املهارة 

ني و ميلك و اخلربة التجارية، لكنه ال ميلك رأس املال، و هنا تنشأ فرصة لطرف ثالث يقرب بني الطرف
بإشباع ) الوسيط املايل ( حيث يقوم الطرف الثالث ثقتهما و هذا خاصة إذا كان األول بعيد عن الثاين، 

بذلك يكون األطراف الثالثة قد استفادوا من هذه   وحاجة كال الطرفني يف مقابل ربح متفق عليه،
ة املالية ف على ماهية الوساطو من أجل التعر . على االقتصاد ككل باإلجيابالوساطة مما ينعكس ذلك

  :مت التطرق إىل املطالب التالية
  لوساطة املالية؛ل مدخل -
ا؛-    مفهوم الوساطة املالية و أسبا
  . أمهية الوساطة املالية و وظائفها-

  
  لوساطة الماليةمدخل ل: المطلب األول

  
تتجلى أهم  و. ارجيةإما باستعمال مصادر داخلية أو خاالقتصادية يتم تغطية العجز للوحدات   

إذا كانت فهذا يعين أن يعود إليها فائض نشاطها اإلنتاجي،  صور املصادر الداخلية يف التمويل الذايت، و
املوارد الداخلية للوحدة االقتصادية غري كافية للتمويل أو إذا كانت السياسة التمويلية ال تعتمد عليها، 

حتميا حيث يتم على مستوى النظام املايل عن طريق التمويل فإن اللجوء إىل التمويل اخلارجي يصبح أمرا 
  :ارتأينا يف هذا املطلب أن نتطرق إىل العناصر التالية و. غري املباشر التمويل املباشر و

  ؛ التمويل املباشر و الصعوبات النامجة عنه-
  ؛ التمويل غري املباشر-
  . خصائص األوراق املالية غري املباشرة-
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  لتمويل المباشر و الصعوبات الناجمة عنها: الفرع األول
  التمويل المباشر :أوال

أو  املستثمر دون تدخل أي وسيط بنكي العالقة بني املقرتض وخالل ن م التمويل املباشر يتمثل  
 الذين ميثلون -  وحدات العجز املايل - ذلك من خالل إصدار مستخدمي األموال  و. 1غري بنكي

تدفق  ( أوراقا مالية مباشرة -  املقرتضني النهائيني ألصل مايل-  املايلبالنسبة للوحدات ذات الفائض
 بدفع سلسلة من -  املقرتض - عادة ما يتعهد املدين  للوحدات ذات الفائض، و) مباشر لألوراق املالية 

املدفوعات للدائن يف املستقبل حىت يسرتد صاحب األموال مدفوعاته باإلضافة إىل عائد مناسب مقابل 
متثل األصول املالية املتنازل  طر التسليف أو حيرر له صك ملكية جلزء من القيم احلقيقية للمؤسسة، وخما

يطلق على هذه األصول املالية أوراق  عنها مستند مطالبة حلق املوارد أو الدخل مقابل هذه األموال، و
  2.مالية مباشرة أو أوراق مالية أولية

  يل المباشر الصعوبات الناجمة عن التمو:ثانيا
إن إقامة عالقة مالية مباشرة بني أصحاب الفائض املايل و أصحاب العجز املايل أمر ممكن، و 
لكن وجود مثل هذه العالقة التمويلية تصادفها جمموعة من الصعوبات بالنسبة للطرفني، و ميكن تلخيص 

  3:أهم هذه الصعوبات فيما يلي
تتمثل يف صعوبة تعارف طريف العالقة، أي كيف ألي تظهر هذه العالقة املباشرة مشكلة أوىل  -  

  .شخص أن يعرف أن شخصا آخر له فائض مايل ما مل يكن يعرفه معرفة شخصية
 حىت و إن مت التعارف ما بني هذين الطرفني، فليس من السهل أن يكون هناك توافق يف -  

تاج إىل هذه األموال يف شهر فمن الوارد أن يكون صاحب العجز حي. الرغبات من حيث الزمان و املكان
كما أنه ليس من املستبعد . جانفي مثال و لكن صاحب الفائض ال يستطيع تعبئتها إال يف شهر مارس

كأن . أن يكونا طرفا العالقة غري متواجدين يف نفس املكان، و هذا ما خيلق مشكلة التالقي بينهما

                                                 
1 Gilbert Koening, Analyse monétaire et financière, Economica, Paris, 2000, p: 2. 
2 Robert Ferrandier, Vincent Koen, Marché de capitaux et techniques financieres, 4eme édition, 
Economica, Paris, 1997, p: 19. 

  .6-5: ، ص ص2007لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  الطاهر  3
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كن صاحب العجز املايل مدينة وهران فكيف يكون صاحب الفائض املايل يسكن مدينة اجلزائر بينما يس
  .هلما أن يلتقيا

 املشكلة الثالثة هي صعوبة توافق الرغبات من حيث املبلغ، فقد يكون صاحب العجز  أما-  
و يصبح من الالزم . املايل حيتاج إىل مبلغ أكرب من الفائض املايل للطرف اآلخر هلذه العالقة املالية املباشرة

 يبحث عن شخص أخر الستكمال حاجته املالية، مع إمكانية ظهور نفس على صاحب العجز أن
  .على فرض أن هذه املشكلة قد حلت املشاكل السابقة

 تتمثل الصعوبة الرابعة يف عدم قدرة املقرض على تقدير كل األخطار احملتملة مما يضعف من -  
  . للمواردفرص التوظيف اجليد لألموال، و يقلل من إمكانيات االستعمال األمثل

إىل غاية  تتجسد الصعوبة اخلامسة يف أن التمويل املباشر يدفع إىل جتميد األموال املقرضة -  
  .تاريخ التسديد، و هو أمر ال خيدم أصحاب الفائض املايل خاصة

إن هذه الصعوبات ال تسمح خبلق الظروف املالئمة لالستعماالت املثلى ملوارد التمويل املتاحة، و   
أكيد إىل التفكري يف البحث عن سبل و طرق أخرى، من أجل توفري اجلو املالئم و األدوات تدفع بكل ت

و من الضروري اإلشارة إىل أن جتنب هذه املصاعب . الضرورية لضمان جناعة أكرب يف استعمال األموال
عملية هي مير عرب عملية تضييق هلذه العالقة كلما أمكن ذلك، و أكثر البدائل املمكنة من الناحية ال

  . متثل الوساطة املالية حلقتها األساسيةإقامة عالقة متويل غري مباشرة
  التمويل غير المباشر: الفرع الثاني

 كبري يف دور ب-  هو ذلك اجلزء الذي ال يستخدم يف االستهالك  و– إدخار العائالت يضطلع  
هلذا فإن منو القطاعات األخرى  واالقتصاد باعتباره القطاع الوحيد الذي تتجاوز مدخراته استثماراته، 

، حيث مت خلق آليات جديدة لالستفادة من هذه 1يعتمد على حتويالت املدخرات يف هذا القطاع
تساعد هذه  يعد بروز املؤسسات املالية الوسيطة وراء هذا الشكل من التمويل، و املدخرات، و

 يتجاوز جمرد التوسط إىل إصدار العجز، املؤسسات الوسيطة على التقاء مرن بني وحدات الفائض و

                                                 
 .23: ، ص2000 ،عمانالطبعة األوىل،   محزة حممود الزبيدي، إدارة املصارف، مؤسسة الوراق للنشر، 1
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قبول األصول املالية املباشرة من وحدات  أصول مالية غري مباشرة من قبلها لصاحل وحدات الفائض و
  .1العجز

بالتايل يعد الوسيط املايل احللقة املركزية آللية التمويل غري املباشر، إذ ميكنه جتميع موارد مالية  و  
هذه  جذب ودائع هؤالء مقابل التزامات معينة، و ضني النهائيني، وبإصدار حقوق تكتب من قبل املقر

  .املوارد ميكن أن تستكمل مبوارد ذات طبيعة نقدية اليت ميكن لبعض الوسطاء خلقها
خيتلف  وساطة سوقية، و مها وساطة ميزانية و ميكن التمييز هنا بني نوعني من الوساطة، و و  

  :الشكل التايليوضحه  كما تدخل الوسيط يف كل منهما
  

  الوساطة الميزانية و الوساطة السوقية: 1-2  رقمالشكل
  
  
  
  
  
 
 
  

 ماجستري يف علوم التسيري، مذكرةحلمر خدجية، دور النظام املايل يف متويل التنمية االقتصادية،  :المصدر
  .24: ، ص2005- 2004 جامعة اجلزائر،

  
  
  
  

                                                 
  .41:  ص مرجع سبق ذكره، حممود حممد الداغر، 1

  عارض األموال    الوسيط     طالب األموال
  

  األول   األصل املايل الثاين    األصل املايل

   طالب األموالعارض األموال    الوسيط   
  
  األصل املايل                  

 الوساطة الميزانية الوساطة السوقية
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  1 :و الوساطة السوقية كما يليمن خالل هذا الشكل ميكن شرح الوساطة امليزانية   
يعمل فيها الوسيط على حتويل مميزات األصل املايل، فالوسيط يقوم  و: الوساطة الميزانية -  

ا يف جانب األصول من ميزاني بشراء أوراق مالية أولية و يف املقابل يقوم بإصدارات خمتلفة  ، وتهحيتفظ 
  .تسجل يف جانب اخلصوم

  :تدخل فيها الوسيط يف سوق األصول املالية كما يليي و: الوساطة السوقية -  
  البائع يف حالة السمسرة مقابل عمولة؛   بتقريب كل من املشرتي و-    
   عند إجرائه اإلصدار لصاحل الزبون؛-    
   الشراء حلسابه اخلاص إلعادة البيع مقابل احلصول على هامش؛-    
رفع  مستوى تداول األصول وز على يالحظ يف كل هذه احلاالت أن إسهام الوسيط يرتك و  
  .السيولة

  خصائص األوراق المالية غير المباشرة: الفرع الثالث  
إن الوسطاء املاليني ال يقتصر عملهم على حتويل األوراق األولية من املقرتضني النهائيني بصفة   

  2 :مباشرة، بل حيولون خصائص هذه األوراق على جهتني
 وناملباشرة بصفة عامة أكثر سيولة من األوراق األولية، فحسب ج األوراق غري  فإن فمن جهة-  

 Treatise on money  ز الذي أعطى تعريفا عاما لسيولة األصول املالية يف كتابهـكين اينردم

ا األوراق اليت تستحق يف أقرب اآلجال بدرجة يقني كبرية أو شبه كبرية)1936(   .، حيث يعرفها على أ
ولة حتويل األصول هن القول بأن مفهوم السيولة يرتكز على خاصيتني مها سمن هذا التعريف ميك  

يسهل حتويل األصول املالية إىل نقود كلما اخنفضت تكاليف  ضمان قيمتها، و إىل وسائل دفع و
اليت يؤثر على أسعارها، إضافة هلذا كلما كانت تكاليف حتويلها إىل نقود ضعيفة  املعلومات عرب الزمن و

  .ة مع سعرها كان احلصول على السيولة أسهلباملقارن
فيما خيص ضمان القيمة، فإن سيولة األوراق األولية تزداد مقاربة بدرجة يقني قيمتها االمسية،  و  

الثانوية، فإن جزءا مهما من  ما دامت هذه األوراق ال تتميز بتمام السيولة يف األسواق األولية و و
                                                 

 .23: ، صمرجع سبق ذكره حلمر خدجية،  1
2 Robert Ferrandier, Vincent Koen, Op.Cit, 1997, P P: 31-32. 
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إيداعات جارية أو ألجل، ( مؤمنة  مسية يقينية واقبل الوسطاء له قيمة األوراق غري املباشرة املصدرة من 
  .منه فهي أكثر سيولة من األوراق األولية ، و)على مستوى اإلدخارات  حسابات على الدفرت و

للوسطاء املاليني دور التحويل نظرا لعدم جتانس آجال األوراق غري فإن من جهة أخرى،  و -  
ولية، فاملقرتضون يريدون احلصول على أموال طويلة األجل، بينما املقرضون يريدون األوراق األ املباشرة و

توظيف أمواهلم آلجال قصرية، فإن الوسيط مبجرد بيعه لألوراق غري املباشرة لعدد كبري من األعوان، 
 يقرض آلجال طويلة و يتحصل على حجم ثابت من املوارد، بعبارة أخرى أنه يقرتض آلجال قصرية و

  .يف هذا املثال ميزانية بسيطة لوسيط مايل ا ما يسمى بتحويل اآلجال وهذ
  

  ميزانية بسيطة لوسيط مالي: 2-2  رقمالشكل
  
  
  
  
  

 

       الوسيط املايل                       خصوم               أصول      

  1000       موارد قصرية األجل          400جال طويلة آلوظيف ت
 200ارد طويلة األجل مو                800توظيف آلجال قصرية 

 
Source: Robert Ferrandier, Vincent Koen, Op.Cit, 1997, p: 32. 

  
  مفهوم الوساطة المالية و أسبابها: المطلب الثاني

  
 أن الوساطة املالية و الذي اتضح من خالله ،ل يف املطلب السابقبعدما تطرقنا إىل آليات التموي 

ا كان من الضروري أن نتنتاج من تطور هذه اآلليات،   هذا عن طريقذلك  وعرض إىل مفهومها و أسبا
  :املطلب كما يلي

  مفهوم الوساطة املالية و تطورها التارخيي؛ -
  .أسباب الوساطة املالية -
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   التاريخيساطة المالية و تطورهامفهوم الو: الفرع األول
  مفهوم الوساطة المالية: أوال

هناك العديد من التعاريف الواردة بشأن الوساطة املالية، و ارتأينا أخذ مجلة منها نراها أكثر تعبريا   
  :التعاريف التاليةبعن هذه الوساطة، و يتعلق األمر 

حد الوحدات االقتصادية مثل الشركات و عملية جلب موارد مالية من أ " :الوساطة املالية تعين  
املنظمات احلكومية و األفراد، و ذلك بغرض إتاحة هذه املوارد إىل وحدات اقتصادية أخرى، فاملؤسسة 

  1 ."املالية توجد من أجل تسهيل هذه الوساطة
، املقرضني النهائيني مؤسسة تتوسط بني املقرتضني النهائيني و: "يعرف الوسيط املايل على أنه  

االقرتاض بأن تنقسم إىل معاملتني منفصلتني عن بعضهما،  فالوساطة املالية تسمح لعملية اإلقراض و
هكذا تتضمن عملية الوساطة مبادلة ثنائية من احلقوق  فيقرتض الوسيط املايل من الدائنني النهائيني، و

ال النقود اليت حصل عليها املالية، حيث يعرض الوسيط حقا على نفسه جتاه دائنيه مبقابل نقدي، مستعم
م  من ذلك يف خلق حقوق مالية على املقرتضني النهائيني، و بذلك ميكن تعريف الوسطاء املاليني بأ

وحدات اقتصادية وظيفتها األساسية هي شراء األوراق املالية من املقرتضني النهائيني، وإصدار دين غري 
  2 ".مباشر على نفسها لصاحل املقرضني النهائيني

مكما    أشخاص طبيعيون أو معنويون يشكلون حلقة : " ميكن تعريف الوسطاء املاليون على أ
  3 ".بني االستثمار الباحث عن األموال وصل بني األموال الباحثة عن االستثمار و

ا تبيع أصول مالية ( منظمات تصدر التزامات مالية على نفسها "  :و يف تعريف آخر مبعىن أ
 مث تستخدم احلصيلة النقدية من هذه ،) مقابل النقدية اليت حتصل عليهايها  مالية علتب التزاماترتتف

  4." يف شراء أصول مالية من الغري بصورة أساسية اإلصدارات
 ميكن القول أن الوظيفة األساسية للوساطة املالية هي التوسط بني من خالل هذه التعاريف  

، و ميكن أن يكون الوسيط املايل شخص معنوي أو أصحاب العجز املايل و أصحاب الفائض املايل
                                                 

  .203: ، ص1998، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، )البورصة و البنوك التجارية( حممد صاحل احلناوي، السيدة عبد الفتاح عبد السالم، املؤسسات املالية 1
  .67: ، ص2004 عمان،الطبعة األوىل،  املال، دار احلامد،  عبد املنعم السيد علي، سعد الدين العيسى، النقود و املصارف و أسواق2
ا املشتقة-  تنظيمها-طبيعتها(األسواق املاليةحسني بن هاين،  3   .32: ص مرجع سبق ذكره،، ) أدوا
  .80:  حممد صاحل احلناوي، جالل العبد، مرجع سبق ذكره، ص4
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و يف هذه طبيعي، حيث يقوم هؤالء الوسطاء بوظيفتهم إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غري مباشرة، 
األخرية يعرض الوسيط حقا على نفسه اجتاه دائنيه مقابل مبلغ نقدي، مث يقوم خبلق حقوق مالية على 

  .ل مالية غري مباشرة بإصداره ألصواملقرتضني النهائيني
  1 لوساطة المالية ل التاريخيتطورال :ثانيا

 من رواد االرومان الذين كانو  منذ القدم عند اإلغريق وتنستطيع القول أن الوساطة املالية وجد  
إن أمكن  -لكنها مل تكن باملفهوم الواسع الذي تعرفه اآلن حيث مل متارس هذه اهليئات  الفن املصريف و

  .اإلقراض للغري بالفائدة إال يف نطاق حمدود جدا - تسميتها 
 باالحتفاظ بالفائض من النقود املعدنية نغريهم يقومو يف القرون الوسطى حيث كان التجار و و

حيث يعتربون هم أصحاب الفائض أي ، ذهبية كانت أو فضية لدى الصيارفة مقابل إيصال أو تعهد
 استخدم  الصيارفة النقود املعدنية املودع لديهما يف إعطاء من الناحية األخرى الطرف األول للوساطة، و

ا لن يقوموا بطلبها بصورة مجاعية واقروض بعد ما تأكدو م يف   من أن أصحا ذلك انطالقا من خرب
كانت القروض تزيد يف قيمتها على قيمة النقود املعدنية املكدسة لديهم مقابل حصوهلم   و،هذا اجملال

 اعتمادا على أن أصحاب هذه النقود ،هم ميثلون الطرف الثاين من الوساطة و، قرتضنيعلى فوائد من امل
ا دفعة واحدة والن يطالبو) املودعني  ( تتفنن يف  من هناك بدأت هذه القنوات أو اهليئات تتنامى و   

 .إعطاء القروض مجع املدخرات و

  باب الوساطة الماليةأس: الفرع الثاني
ا الوسطاء املاليون هي الوساطة بني الوحدات االقتصادية ذات إن الوظيفة األساس   ية اليت يقوم 
 املقرتضني، و  املقرضني واملتعاملنيالوحدات االقتصادية ذات الفائض، أي بني جمموعتني من  العجز، و

 تستطيع كل جمموعة من اجملموعتني القيام باخلدمات اليت يقدمها الوسيط هل: هنا قد يتساءل البعض
بعبارة أخرى أليست الوساطة املالية تكلفة إضافية ميكن االستغناء   و ؟بنفسها دون احلاجة إىل تدخله

مقدما البد أن نتوقع منطقيا أن تكون اإلجابة على هذا السؤال بالنفي، و إال ملا احتلت  و  عنها ؟ 
يف الواقع فإن الكثري من  ة، ووظيفة الوساطة املالية هذه املكانة العالية ضمن النظم االقتصادية املعاصر

                                                 
  .11: ، ص2005الطباعة، عمان،  التوزيع و يسرة للنشر و زياد سليم رمضان، حمفوظ امحد جودة، إدارة البنوك، دار امل1
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اخلدمات اليت  تقدمها هي خدمات جيد األفراد العاديني أو املؤسسات أنه من الصعب إن مل يكن من 
ا بأنفسهم، و الكثري من املشروعات جتد نفسها عاجزة على احلصول مباشرة على  املستحيل قيامهم 

صعوبة تستطيع اللجوء إىل مؤسسات الوساطة املالية، للتغلب على تلك ال املبالغ الكبرية اليت حتتاجها، و
ا تستطيع جتميع هذه املسامهات لتؤمن  اليت تتوسط هلا لدى اجلمهور و م قليلة، إال أ لو كانت مسامها

ذا تقدم خدمات خمتلفة و يف األخري املبالغ الكبرية اليت حتتاجها هذه املشروعات، و مفيدة إىل  هي 
  1.الطرفني
، يعين هذا أن *احلجمتوظيف األموال من قبل الوسطاء موضوع اقتصاديات  رب مجع وكما يعت  

تنشأ اقتصاديات  التكلفة الوحدوية إلنتاج سلعة أو حزمة ما تنخفض كلما ارتفعت الكمية املنتجة، و
  2: ذلك لثالثة أسباب السلم يف الوساطة من مبلغ األموال املسرية و

منه تكون  بيع األوراق و الية كلما اخنفضت تكاليف شراء و كلما ارتفع حجم الصفقات امل-  
ورقة مالية منه إذا  1000األسهم نسبيا أقل أمهية إذا طبقت على  نفقات الوساطة من السندات و

  . ورقات10طبقت على 
 حيث تشرتي ، الوساطة املالية ميكن أن تقضي على عدم قابلية بعض األوراق األولية للتجزئة-  

ذات  وساطة هذه األوراق مثل سندات اخلزينة اليت غالبا ما تكون قيمتها االمسية مرتفعة، ومؤسسات ال
هذا ما يعود بالفائدة على  مزايا كبرية، مث تصدر أوراقا مالية غري مباشرة ذات قيمة امسية صغرية، و

 حتمل تكلفتها أصحاب اإلدخارات الصغرية حبيث حيصلون على مزايا لألوراق األولية اليت ال يستطيعون
 بشراء األوراق غري املباشرة ذات القيم االمسية الصغرية، كما تعود أيضا بالفائدة على املؤسسات و

  .ذلك بتصريف أوراقها ألوراق األولية، ولاملشاريع املصدرة 
منه ختفيض   ميكن للوسيط تنويع حافظته باكتسابه ألوراق مصدرة من خمتلف املقرتضني و-  
 هم، األوىل مصدرة من قبل منتج املظالت وسال التقليدي يف هذا الصدد هو نوعني من األاملث اخلطر، و

                                                 
  .323:  ص،2000 ،عماندار الكندي،  ، اقتصاديات النقود والبنوك،حسني بن هاين 1
 و . اإلنتاجمتثل اخنفاض تكلفة الوحدة املتجة اليت حصلت عليها الشركة من خالل زيادة كمية و هي )وفرات احلجم اقتصاديات السعة أو  ( اقتصاديات احلجم *

ا متكنها من،تكمن فائدة وفورات احلجم أكثر بالنسبة للشركات الكربى  لكن الوصول إىل أسواق أكرب عن طريق توفري سلعتها إىل عدد أكرب من الناس، و  حيث أ

 .توسطة احلجمللشركات الصغرى و امل احلال بالنسبة و هاليس هذ
2 Robert Ferrandier, Vincent Koen, Op.Cit, 1997, P: 29. 
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الثانية من قبل منتج ثياب السباحة، فإن مل تسمح األموال املدخرة إىل شراء أسهم أحد املنتجني فإن 
  .طقس يزولاملردودية هنا مرتبطة بعامل الطقس، أما إذا كانت احلافظة مكونة من النوعني فإن عامل ال

يف ضوء ما تقدم ميكن القول بأن وجود الوسطاء املاليني يف النظم املالية املعاصرة يرتتب عليه   
اقتصادية تعمل على ختفيض حجم الضياع االقتصادي الذي حجم بشكل أو بآخر، حتقيق وفورات 

ا تقلل من حجم املخاطر أمام الراغبني يف االس يئ هلم  تثمار وحيدث يف حالة عدم وجودها، كما أ
الرغبة، حيث أن التضحية اليت يتحملها  وا بني السيولة وئمأفضل الظروف اليت ميكن يف ظلها أن يوا

الفرد من جراء احتفاظه بثروته يف شكل نقود أو أصول مالية مباشرة جريا وراء عامل السيولة ستكون 
جزء منها على شكل أصول مالية غري مباشرة، باهظة باملقارنة مبا يتحمله الفرد لو احتفظ بثروته كلها أو 

ة أو الريعية اليت ليهذه التضحية أو كما يطلق عليها البعض تكلفة الفرصة البديلة تتشكل باإليرادات الدخ
ا يف صورة أصول مالية غري مباشرة، تتميز بارتفاع عوائدها الريعية عن عوائد  تدرها ثروته لو احتفظ 

  .1 أو عن النقود اليت ال تدر أية عوائد على اإلطالقاألصول املالية املباشرة
 )املقرضني (عموما يشتمل مفهوم الوساطة املالية تدخل املنظمات يف وصل األعوان غري املاليني و  

االستثمار، حيث تتمثل يف  هذا التأمني هو التوازن بني االدخار و ، و)املقرتضني(األعوان غري املاليني  و
باملفهوم  إصدار أوراق غري مباشرة للمقرضني لتمويل هذا الشراء، و لية للمقرتضني وشراء األوراق األو

العام، نقصد باألوراق األولية جمموع الديون املصدرة من قبل األعوان غري املاليني، أما األوراق غري املباشرة 
 طاء من أصول نقدية وفهي متثل الديون املصدرة من قبل الوسطاء املاليني، من هذا تتكون ميزانية الوس

 مالية تشمل اخلصوم لألوراق غري املباشرة املصدرة، أما األصول فهي تشمل األوراق األولية املكتسبة و
  :فيما يلي شكل يوضح ميزانية هؤالء األعوان ، و2تشمل ميزانية املقرضني لألوراق غري املباشرة

  
  
  
 

                                                 
 .324:  ص،مرجع سبق ذكره،  اقتصاديات النقود والبنوك ، حسني بن هاين 1

2  Robert Ferrandier, Vincent Koen, Op.Cit, 1997, P: 28. 
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  ميزانية مختلف األعوان االقتصادية: 3-2  رقمالشكل
 

 
 
 
  

 

  أوراق غري مباشرة  الثورة الصناعية     أوراق غري مباشرة    أوراق مالية        أوراق مالية         صول مالية أ

   خ       املقرض          خ                أ      أ        الوسيط          خ            املقرتض     أ   

Source: Robert Ferrandier, Vincent Koen, Op.Cit, 1997, P: 28. 

 
املقرتض  من أجل تطوير الوساطة املالية، على التمويل غري املباشر أن يضمن للمقرض و و  

غري مالية مهمة أكثر من التمويل املباشر، جيب أن يسمح الفرق بني مردود األوراق  خدمات مالية و
  1.احلصول على ربح اق غري املباشرة للوسيط بتغطية تكاليف االستخدام واألور األولية و

  
  أهمية الوساطة المالية و وظائفها: المطلب الثالث

  
 يف النظم االقتصادية املعاصرة بفضل ما تقوم به من وظائف كبريةحتتل الوساطة املالية مكانة 

ا مبفردهم- يلإن مل نقل من املستح- هامة، و اليت لوالها لكان من الصعب  .  أن يقوم األفراد 
فالوساطة املالية هلا أمهية بارزة بالنسبة جلميع املتعاملني و لالقتصاد ككل، فإىل جانب الوظيفة األساسية 
ا و املتمثلة يف عملية حتويل األموال من الوحدات ذات الفائض املايل إىل الوحدات ذات  اليت تقوم 

ة الوساطة القيام بعدة وظائف أخرى ال تقل أمهية عن الوظيفة العجز املايل، تتضمن عادة عملي
  :األساسية، و فيما يلي سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل العنصرين التاليني

  ؛ أمهية وجود الوساطة املالية-
  . وظائف الوساطة املالية-

 
 

                                                 
1  Ibid, P: 29. 
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  أهمية وجود الوساطة المالية: الفرع األول
الية بالنسبة لكل طرف من أطراف التمويل و كذا االقتصاد  أمهية وجود الوساطة املذكرميكن   
  :كما يلي و ذلك ككلالقومي 
  بالنسبة ألصحاب الفائض المالي: أوال

بالنسبة هلذه الفئة من املتعاملني، مسحت الوساطة املالية بتحقيق مزايا عديدة نذكر أمهها فيما   
  1 :يلي

ايل من إنفاق الوقت و اجلهد يف البحث عن يعفي وجود الوساطة املالية أصحاب الفائض امل -  
املقرتضني احملتملني، فهم يعرفون مسبقا اجلهات اليت يودعون فيها أمواهلم، فالوساطة املالية حبكم طبيعة 

  .نشاطها تتيح إمكانية مستمرة لقبول األموال يف أي وقت
السيولة اليت يسريها مصداقية الوسيط املايل مضمونة، و ليس السبب يف ذلك يتمثل يف حجم  -  

فحسب، إمنا بصفة رئيسية نظرا للقوانني و التنظيمات املعدة خصيصا حلماية املودعني، فأموال املودع هي 
  .و هو ما ال يتوفر دائما يف حالة عالقة التمويل املباشرةإذا مأمونة احلفظ، 

 السيولة يف أي وقت، يتيح وجود الوساطة املالية لصاحب الفائض املايل إمكانية احلصول على -  
فاملؤسسات املالية الوسيطة جمربة على االحتفاظ جبزء من األموال يف شكل سائل ملواجهة مثل هذه 

  .االحتماالت
يتجنب صاحب الفائض املايل خماطر عدم التسديد اليت تكون كبرية يف حالة اإلقراض املباشر،  -  

تمتع به من مركز مايل قوي، تكون على ت ضخمة، و ملا فاملؤسسة املالية الوسيطة ملا تتوفر عليه من أموال
ا  جتاه املودعني الذين تعترب ودائعهم مبالغ صغرية االعموم يف وضعية مالية تسمح هلا بتنفيذ كل التزاما

  .لدى هذه املؤسسة الوسيطةحيتفظ به مقارنة مبا 
  اب العجز المالي بالنسبة ألصح:ثانيا

  2 :ن وجود الوساطة املالية يف اجلوانب التاليةيستفيد أصحاب العجز املايل م  
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تقوم الوساطة املالية بتوفري األموال الالزمة بشكل كايف و يف الوقت املناسب ألصحاب العجز  -  
مبا أن  و. املايل، و هي حتقق هذه العملية نظرا ملا تتوفر عليه من أموال ضخمة جتمعها بطريقة مستمرة

 األموال املطلوبة من طرف أصحاب العجز املايل تكون دائما متوفرة يف هناك تيارات من الودائع، فإن
  .الوقت املناسب

وجود الوساطة املالية يسهل للمقرتض عملية البحث عن أصحاب الفوائض املالية، على  -  
فالوساطة املالية باعتبارها هيئة قرض تكون دائما مستعدة . افرتاض أن املصاعب األخرى غري موجودة

  . مثل هذا الدعملتقدمي
فعالقة التمويل . يسمح بتوفري قروض بتكاليف أقل نسبيا كما أن وجود الوساطة املالية -  

و لكن . املباشرة تدفع املقرضني إىل فرض فوائد مرتفعة ترتبط حبجم املخاطر العالية و مبدة جتميد األموال
الستفادة من طفرة احلجم من جهة أخرى، نظرا للتقنيات العالية املستعملة من طرف الوساطة املالية، و ا

و رمزية الفوائد املدفوعة على املوارد املستعملة من جهة ثالثة، جتعل الفوائد املفروضة على القروض ليست 
  .مرتفعة بالشكل املوجود يف عالقة التمويل املباشرة

   بالنسبة للوساطة المالية ذاتها:ثالثا
حاب الفائض املايل و أصحاب العجز املايل و لكنها يف تؤدي الوساطة املالية عدة خدمات ألص  

  1 :املقابل تستفيد من الكثري من املكاسب، ميكن ذكر أمهها فيما يلي
ا، تستفيد أوال من الفائدة على القروض -   ، و تعترب هذه الفائدة من املداخيل اليت تعظم عائدا

ابل لعلها الدخل الوحيد الذي حتققه أو الذي تقوم عليه ن   .شاطا
هي اجلزء الغالب يف موارد الوساطة فالودائع اجلاريةاستعمال موارد غري مكلفة يف الغالب،  -  

املالية، و جيب أن نعلم أن هذا النوع من الودائع ال يكلفها أي شيء، حيث أن معظم األنظمة النقدية 
  .العاملية متنع منح فوائد على هذا النوع من الودائع
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ا على منح القروض و ذلك بإنشاء حصول الوساطة  -   املالية على ودائع يسمح بتوسيع قدر
تستطيع أن متنح قروضا أكثر مما حتصل عليه حقيقة من ودائع، و هو نقود الودائع، و يعين هذا أن البنوك 

ا يف زيادة األرباح   .بطبيعة احلال أمر يزيد من إمكانيا
  بالنسبة لالقتصاد ككل: رابعا

  1 :صاد بدوره من وجود الوساطة املالية يف الكثري من اجلوانب نذكر منهايستفيد االقت  
بتوفري األموال الالزمة للتمويل بواسطة تعبئة االدخارات الصغرية يسمح وجود الوساطة املالية  -  

  .و حتويلها إىل قروض ذات مبالغ كبرية
. بتعبئة السيولة املوجودة) ةذو الطبيعة التضخمي(اجلديد  تقليص اللجوء إىل اإلصدار النقدي -  

ا يف أداء دورها  و لكن القدرة على هذه التعبئة ترتبط إىل حد كبري مبدى فعالية الوساطة املالية ذا
  .كجامعة لألموال

تفادي احتمال عرقلة النشاط االقتصادي لعدم توافق الرغبات بني أصحاب الفائض املايل و  -  
 التعارض يف الرغبات سواء من حيث الوقت أو املبلغ سوف أصحاب العجز املايل، فوجود مثل هذا

ا أن يؤدي إىل خلق الكثري من االختالالت يف األداء االقتصادي، و الوساطة املالية وحدها  بإمكا
  .تسمح بتفادي كل هذه املشكالت

  وظائف الوساطة المالية: الفرع الثاني
  : يليوظائف نذكر أمهها فيما الوساطة املالية بعدة تقوم  

  2 ديم المعلومات المالية و تحليلهاتق :أوال
 ال يستطيعونهم املعرفة الكاملة بشؤون األوراق املالية، قد ديإن العديد من األفراد الذين ليست ل  

حتليل املعلومات املتعلقة بعدد كبري من األوراق املالية غري املباشرة خصوصا إذا كانت  أن يقوموا جبمع و
من هنا يأيت دور الوسطاء املاليني، فهم  استثمارها، ويف  نقدية صغرية يرغبون لديهم جمرد مبالغ

هو ما ال يستطيع املدخر العادي عمله  و( يستطيعون االستعانة باخلرباء يف ميدان التحليل املايل 

                                                 
  .64:  سامي خليل، مرجع سبق ذكره، ص1
: ، ص2007 عاطف وليم أندرواس، أسواق األوراق املالية بني ضرورة التحول االقتصادي و التحرير املايل و متطلبات تطويرها، دار الفكر اجلامعي للنشر، اإلسكندرية، 2

133.  
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ستكون تكلفة استخدام هؤالء اخلرباء بالطبع منخفضة جدا إذا ما مت توزيعها على  ، و)بإمكانياته 
ا و حلجم الكبري وا ا، و املتنوع من األصول اليت جيمعو فضال عن ذلك،  حيللون املعلومات اخلاصة 

ؤالء اخلرباء ميكنهم من اختاذ قرارات أفضل كثريا من تلك القرارات  يدعي بعض الوسطاء أن االستعانة 
ا بأنفسهم، و لو   االدعاء وابا ما تصادف صحة هذلغا اليت كان أصحاب املدخرات سوف يتخذو

حتليل   هذا صحيحا يف بعض احلاالت، فاألمر املؤكد هو أن تكلفة مجع و يكنحىت إذا مل جزئيا، و
  .البيانات من قبل الوسطاء املاليني تكون غالبا أقل مما لو قام بذلك املدخرون األصليون

  1 في األصول المالية المباشرةتخفيض تكاليف التعامل :ثانيا
ا ال و   ا و تكاليف اليت تنطوي عليها عمليات شراء األصول املالية املباشرة ويقصد   االحتفاظ 
ناحية حجم العمليات املالية  هنا يستطيع الوسطاء املاليون حتقيق وفورات اقتصادية يف ناحيتني، بيعها، و

ا، و ذه العمليات اليت يقومون    .ناحية عدد مرات قيامهم 
م كبريا فإن توزيع التكاليف املصاحبة بالنسبة للناحية األوىل جن   د أن الوسطاء يكون حجم عمليا

هلذه العمليات على هذا احلجم الكبري من األصول املتعامل فيها جيعل نصيب كل واحد من هذه 
صغريا جدا باملقارنة ) التكلفة املتوسطة ( من إمجايل هذه التكاليف ) املشرتاة  األوراق املباعة و( األصول 

يف العمليات الصغرية املناظرة ) األوراق املالية ( حدة من األصول التكلفة املتوسطة اليت تتحملها كل ومع ا
ا املدخرون النهائيون بأنفسهم   .اليت يقوم 

أما بالنسبة للناحية الثانية فنجد أن عدد املرات اليت يقوم فيها الوسطاء املاليون بعمليات شراء أو   
ة، وبيع أصول مالية يكون أ  قل من عدد املرات اليت يقوم فيها املدخرون النهائيون بعمليات متشا

ا، و السبب يف اخنفاض عدد  بالطبع فإن ختفيض عدد العمليات يعين ختفيضا يف تكاليف القيام 
ا الوسطاء املاليون عما يقوم به املدخرون النهائيون هو أن املدخر النهائي يتعني عليه  عمليات اليت يقوم 
أن يبيع قدرا من األصول املالية اليت يف حوزته كلما اضطرته حاجته إىل السيولة إىل حترير جزء من أرصدته 

طبعا نتوقع أن يتكرر ذلك كثريا، أما الوسيط املايل فال يقوم مبثل هذه  احملبوسة يف تلك األصول، و
متكررة، فضال عن أنه يتوقع  اجئة والعمليات عددا كبريا من املرات، ألن حاجته إىل السيولة ال تكون مف

  . تكون كافية لسد حاجته إىل السيولة) متحصالته الكلية ( باستمرار أن التيارات النقدية املتدفقة إليه 
                                                 

 .122- 121:  ص، ص2003-2002 ،اإلسكندرية ،حممد يونس، عبد النعيم مبارك، مقدمة يف أعمال البنوك واألسواق املالية، الدار اجلامعية 1

 80



        اإلطار النظري للوساطة المالية: الفصل الثاني

 من مث ال يضطر إىل إحداث نقص صايف يف أصوله الكلية عن طريق بيع مقادير منها بصفة مستمرة و و
  .يونبالصورة اليت يكررها املدخرون النهائ

  1توفير السيولة و تدنية المخاطر: ثالثا
م خيلقون سيولة حيث جيعل   يقدموا قروضا ون من املمكن للمقرضني أن يتميز الوسطاء املاليون بأ
م استخدموا أموال املودعني لتقدمي قروض  ، و للمقرتضني األجلةطويلو  األجل ةقصري رغم حقيقة أ

م يستطيعون أن يعدو م يستطيعون سحب ودائعهم يف أي وقت، لو أن طويلة األجل فإ ا املودعني بأ
لديها عدد من املودعني األفراد الصغار ذوي القرارات املفصلة حول ما إذا كانوا سيسحبون ودائعهم أم 

م حول سحب ودائعهم أم ال، و من مث يستطيع البنك مثال أن يتنبأ على حنو  ال، حيث ال ترتبط قرارا
حيتفظون باحتياطيات صغرية احلجم ملواجهة  حتمايل ملسحوبات الودائع يف أي وقت وجيد بالتوزيع اال

  .املسحوبات
فرتض على سبيل املثال أن لنمع ذلك فإن هذا الوضع اجليد للعمل ال يستمر هكذا دائما، ف و  

وا ودائعهم نني سيحاولون أن يسحبّ، فإن عددا كبريا من املودعني غري املؤمإفالس بنك معنيخيشى العامة 
  .على نطاق واسع

 فاملدخر النهائي مهما كانت قيمة الفوائض املتاحة ،أما الفائدة األخرى فتكمن يف تدنية املخاطر  
بالتايل فإن حجم  لديه لغرض االستثمار لن متكنه إال من شراء عدد صغري من األصول غري املتنوعة، و

أراد التخلص منها قبل  سعارها السوقية واخنفضت أ املخاطرة الذي يواجهه كبري إذا ما حدث و
استحقاقها، فإن الوسيط املايل نظرا ملا يستطيع أن جيمعه من فوائض يصبح حجمها يف النهاية كبريا 

ذا حيقق قدرا من األمان ضد  متنوعة من األصول، و جدا، فإنه يستطيع شراء أحجام كبرية و هو 
ترتفع قيمة البعض اآلخر يف نفس الوقت مما يلغي األثر خماطر اخنفاض قيمة بعضها نظرا الحتمال أن 

  .األول
م الكبرية أن يستخدموا    فضال على أن الوسطاء املاليني كما ذكرنا من قبل يستطيعون بإمكانيا

وضع املعايري املناسبة  أخصائيني يف اجملال املايل من ذوي الكفاءات العالية اليت تعىن بتحليل االئتمان و
لذلك فإن الذي يقتين أصوال مالية لوسيط مايل، يعرف أنه جيوز دينا يف مواجهة  قرتضني، ولتقييم امل
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هو أمر غالبا ما ال يستطيع  وسيط تتميز حمفظة أوراقه بالتنوع الذي يدين حجم املخاطرة احملتملة، و
  .املدخر نفسه حتقيقه مبعرفته

  1 توفير االئتمان و تقديمه إلى راغبيه :رابعا
) الوحدات ذات الفائض(هور الوسطاء املاليني يف البداية بعملية نقل فوائض املدخرين ارتبط ظ  

، مث مع تزايد احلاجات االقتصادية إىل االئتمان )الوحدات ذات العجز(املستهلكني  إىل املستثمرين و
صبحت تطورت وظيفة الوسطاء املاليني فلم تعد تنصب فقط على تسهيل عمليات االئتمان املباشر بل أ

األصول املالية املباشرة، ) إصدار(عن طريق خلق ) خلق دين جديد(حتاول توفري مقادير إضافية جديدة 
ذا على سد الفجوة بني اإلنتاج أن الوسطاء املاليني يعملونالواضحمن  و هو كما رأينا  االستهالك و  و 

 طبيعة وظيفة الوساطة املالية لقد كان هذا التحول يف شرط لضمان منو الدخل القومي مبعدل مستقر و
من الناحية العملية مقرتنا بتحول على مستوى الفكر النظري أيضا، فلقد كانت النظرية الكالسيكية تنظر 

 على أنه جمرد قطاع حمايد كل ما يقوم به هو مجع املوارد املالية ليمول – بصفة عامة –إىل القطاع املايل 
لقد ظل الفكر االقتصادي أسري هذه التعاليم، حىت ظهر  تها، وا القطاعات اإلنتاجية حسب إنتاجي

 جذب االنتباه حول أمهية القطاع املايل حيث قرر أن التوازن العام لالقتصاد القومي ال حاول ز ونـكي
يتحقق إال إذا حتقق التوازن العام يف خمتلف القطاعات مبا فيها القطاع املايل، فشرط التوازن العام يف 

يف اآلونة األخرية ظهرت  سوق العمل، و سوق اإلنتاج و املال و زية هو توازن سوق النقد وـالكينالنظرية 
ا التطور االقتصادي  كتابات خمتلفة تؤكد على أمهية السوق املايل و تظهر بوضوح الكيفية اليت يرتبط 

 ة حبجم الناتج القومي ورأس املال العامل من جه للسوق بتطوره املايل كما تظهر ارتباط كمية النقود و
  .ثروة األفراد من جهة أخرى
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  مؤسسات الوساطة المالية: المبحث الثاني
  

كانت تصنف مؤسسات الوساطة املالية إىل جمموعتني رئيسيتني مها الوسطاء النقديون و الوسطاء   
 بالنسبة الذي حصل خالل العقدين األخريين من القرن العشرينلكن مع التطور غري النقديون، و 

 إىل مؤسسات ودائعية و الختصاصات الوسطاء املاليني أصبحت مؤسسات الوساطة املالية تصنف
 جديدة هلذه املؤسسات، و جاء هذا اجتاهاتباإلضافة إىل هذين النوعني هناك ، مؤسسات غري ودائعية

  : و ذلك من خالل املطالب التاليةاملبحث للتعرف على هذه األنواع
  دائعية؛ املؤسسات الو-
   املؤسسات غري الودائعية؛-
  . اإلجتاهات احلديثة ملؤسسات الوساطة املالية-

  
  المؤسسات الودائعية: المطلب األول

  
 هي مؤسسة مالية تصدر مطالبات أو حقوق ذات قيمة ثابتة على نفسها، و الودائعيةاملؤسسة   

وم هذه املؤسسات بدور هام يف و تق. 1و الودائع ألجل) الشيكية ( هي تشمل الودائع حتت الطلب 
جاء هذا املطلب للتعرف على أنواع املؤسسات الودائعية من خالل العناصر  و. عملية خلق الودائع

  :التالية
  البنوك التجارية؛ -
  ؛االدخاربنوك  -
  مؤسسات االدخار و اإلقراض؛ -
  .االئتمانإحتاد  -
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  البنوك التجارية: الفرع األول
هم ما مييز مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة بني املودعني و املقرتضني، فأ: " يعترب البنك التجاري  

قبول : البنوك التجارية عن غريها من املؤسسات املالية األخرى هو تقدمي نوعني من اخلدمات و مها
اري فعلى الرغم من أن البنك التج. الودائع و تقدمي القروض املباشرة ملنشآت األعمال و األفراد و غريهم

يقدم العديد من اخلدمات املالية األخرى، إال أن استخدام الشيكات كوسيلة للدفع بدل من النقدية 
و رغم أنه يستخدم جزء من أمواله يف األوراق املالية سواء . تعترب خاصية مميزة هلذا النوع من البنوك

بالتايل  و. صول بامليزانيةملنشآت األعمال أو احلكومة، إال أن القروض متثل بند أساسي من بنود األ
  1 ."خاصية قبول الودائع و منح القروض تعترب خاصية أساسية للبنوك التجارية

تطور دور البنوك التجارية تطورا كبريا، فمع ظهور و تطور عمليات البورصة، اتسع نشاطها لقد   
اليشمل دور الوساطة يف عمليات البورصة،   اخلاص من خالل شراء فباإلضافة إىل تدخلها بعملها حلسا

أوراق مالية و بيعها، ميكنها تسيري احملافظ املالية للغري مقابل عموالت عن طريق قيامها بفتح فروع خمتصة 
  2.بالوساطة يف عمليات البورصة

ا و و   اليت هلا عالقة مباشرة  من ضمن اخلدمات احلديثة اليت أصبحت البنوك تضطلع بالقيام 
  3:بورصة حتديداال باألسواق املالية و

يقصد بذلك شراء األوراق املالية من أسهم  القيام خبدمات األوراق املالية حلساب عمالءه، و -
ا يف وقت استحقاقها حفظها هلم و سندات حلساب العمالء و و   .حتصيل كوبونا

ا القيام بعمليات أمناء االستثمار حلساب العمالء و -  هي من اخلدمات احلديثة اليت تقوم 
البنوك، فينشئ البنك التجاري إدارة خاصة به مهمتها القيام نيابة عن العمالء بعمليات استثمار من 

يطلب هذه اخلدمة عادة مجهور املتعاملني الذين ليس لديهم الوقت أو اخلربة  إدارة األموال، و توظيف و
  .الكافية إلدارة أمواهلم يف املشاريع اجلديدة، أو يف األوراق املالية

                                                 
  .214:  حممد صاحل احلناوي، السيدة عبد الفتاح عبد السالم، مرجع سبق ذكره، ص1
  .17: ، ص2004، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، )راسة تطبيقية حتليلية د (، دور البنوك يف استثمار أموال العمالء سعيد سيف النصر2
 .197- 196:  صص، 2000  اإلسكندرية، اقتصاديات النقود واملال، دار اجلامعة اجلديدة،، جمدي حممود شهاب 3
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 جتدر اإلشارة إىل أنه قبل أن تؤدي البنوك دورها كوسيط يف البورصة عليها أن تتحصل على و
ا تقدم ضمانات متعددة يكون اهلدف من وراء ذلك  ترخيص من اجلهات املختصة، باإلضافة إىل أ

  .محاية و ضمان أموال املودعني
ة يف ولوج هذا امليدان وإحراز  القول بأن األمر مل يكن سهال ميسورا أمام البنوك التجاريميكن
منافسة شديدة، تنوعت  خاصة يف جمال عملها كأمناء استثمار بل واجهتها صعوبات و مكانة فيه و

قد كانت املنافسة الشديدة من  و. تشريعات مقيدة مصادرها بني جهات أخرى منافسة، أو قوانني و
 تستثمرها هلم و بإدارة أموال العمالء واليت تقوم   و–خاصة منها الودائعية   و– املؤسسات األخرى

منفذ ملا يعهد إليها من  تعمل كوصي و  و،تسجيلها السندات و تقوم بعمليات نقل ملكية األسهم و
 ذلك بقبوهلا الودائع من العمالء و يف نفس الوقت تنافس البنوك التجارية يف صميم عملها و خدمات و

ا يف ذلك مرونة أساليب تشغيلها   نظمها األساسية اليت حتكم عملها، ومنحها القروض هلم، ساعد
  1.متتعها بإعفاءات ضريبية كبرية املتنوعة، و

  بنوك االدخار: الفرع الثاني
 تعتمد على الودائع االدخارية للحصول على املوارد املالية من - بنوك -هي مؤسسات مالية   

سسات مالية تتشابه إىل حد كبري مع هي مؤف، أجل استخدام هذه املوارد يف تقدمي قروض عقارية
 لكن هيكل هذه املؤسسات خيتلف عن هيكل مصارف االدخار و اإلقراض، و مصارف االدخار و

ا تأخذ شكل تعاونيات ميتلكها املودعون، و لقد تعرضت هذه املؤسسات إىل مشاكل  اإلقراض، يف أ
لذا مسح  دمي القروض العقارية فقط، واإلقراض، نتيجة القتصار نشاطها على تق مثل مصارف االدخار و

  2.وض الرهونات العقاريةرتقدمي قروض إىل املستهلكني جبانب ق هلا القانون بإصدار ودائع شيكية و
ا كانت بسيطة و ا مالذا لذوي الدخول املنخفضة و رغم أن بدايا  ذات طابع اجتماعي كو

ا تطورت مع الوقت و توفر جمموعة من املميزات، كما أن امتالكها أصبحت  املدخرات البسيطة، إال أ
لقائمة متنوعة من األصول جعلت أصوهلا غري مركزة إىل حد ما يف الرهونات مثلما هو احلال مع 

                                                 
  .19-18 : ص سعيد سيف النصر، مرجع سبق ذكره، ص1
 .150-149:  صص ، مرجع سبق ذكره،مود يونس، عبد النعيم مبارك  حم2
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التزامها الرئيسي هو  لكن الرهونات مازالت إىل حد بعيد هي األصل الرئيسي، و القروض، و املدخرات و
  1.الودائع الوقتية
   االدخار و اإلقراضاتمؤسس: الفرع الثالث

 االدخار و اإلقراض يف تلك املؤسسات اليت تعمل أساسا على تعبئة املوارد مؤسساتتتمثل   
و  .املالية عن طريق قبوهلا ملختلف أنواع الودائع، كالودائع االدخارية، الودائع ألجل و الودائع اجلارية

 العقارية بضمان عقارات، و متثل هذه تستخدم هذه املؤسسات املوارد اليت لديها يف تقدمي القروض
  .املؤسسات ثاين أكرب مؤسسة تعاقدية يف الواليات املتحدة األمريكية
 20ذات أجل استحقاق يصل إىل ( و نظرا إىل كون القروض العقارية اليت متنحها طويلة األجل 

 منخفضا منذ ، فإن معظم هذه املؤسسات قد منت بشكل كبري عندما كان سعر الفائدة) سنة 25أو 
اية الستينات، و  إىل ارتفاع  ذلكلكن مبجرد ارتفاع معدل الفائدة فقد أدى عقد اخلمسينات حىت 

عليه فقد تعرض  تكلفة تعبئة املوارد املالية لديها باملقارنة بالعائد احملقق من وراء القروض اليت تقدمها، و
و ) ودائع شيكية ( ات بإصدار ودائع جارية عدد كبري من املؤسسات إىل اإلفالس مما مسح هلذه املؤسس

  .تقدمي القروض للمستهلكني
هلذا أصبحت هذه   التجارية، والبنوكيف أنشطة كانت مقصورة على   بالدخول أيضاكما مسح هلا

 البنوك القانوين مقابل الودائع لديها مثلها يف ذلك مثل االحتياطياملؤسسات ختضع حاليا إىل متطلبات 
 التجارية البنوكتقارب نشاط مؤسسات االدخار و اإلقراض من نشاط مر الذي ترتب عليه التجارية، األ

  2.حاليا و أصبح هناك تنافس كبري بينهما
ما  و   ) البنوك التجارية و مؤسسات االدخار و اإلقراض ( رغم هذا التقارب يف النشاط، إال أ

و القروض املمنوحة، حيث أن مؤسسات االدخار خمتلفان من ناحية الرتاخيص القانونية و طبيعة الودائع 
  3.و اإلقراض تكون قروضها و ودائعها مؤقتة
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  1إتحاد االئتمان: الفرع الرابع
هي مؤسسات مالية عبارة عن مؤسسات تعاونية صغرية لإلقراض، مت تنظيمها لتشمل  و  
يف لعمال لحتاد االئتمان  ا و معينة، فمثال يوجد منها إحتاد االئتمان إلحتاد العمال، اجتماعيةجمموعات
تقوم هذه املؤسسات بتعبئة املوارد املالية من الودائع اليت يقدمها األعضاء يف اإلحتاد  ، وات معينةمؤسس

لقد مسح القانون  يف شكل مسامهات، مث تقوم باستخدام هذه املوارد املالية يف تقدمي قروض استهالكية، و
ه املؤسسات املالية بفتح حسابات إيداع جارية تتداول باستخدام  األمريكية هلذةيف الواليات املتحد

  .قارية جبانب القروض االستهالكيةالشيكات كما ميكنها تقدمي قروض ع
 1994لكنها األكثر منوا ففي عام  تعد احتادات االئتمان أصغر أنواع املؤسسات الودائعية، و و

   .يف الواليات املتحدة األمريكية 1980نصف ما كانت عليه عام  كانت أصوهلا أربع مرات و
  

  المؤسسات غير الودائعية: المطلب الثاني
  

 مشرتك يتمثل يف تقدمي عاملتعترب املؤسسات غري الودائعية مؤسسات متعددة جيمع بينها   
 هو الفرق  عدم توفر هذه اخلدمة لدى هذه املؤسسات يعترباخلدمات املالية فيما عدا تلقي الودائع، و

سوف يتم التطرق إىل أهم هذه املؤسسات و يف هذا املطلب .  بينها و بني املؤسسات الودائعيةاجلوهري
  :من خالل هذه العناصر

  شركات احلماية ضد املخاطر؛ -
  شركات االستثمار؛ -
  .شركات التمويل -

  )شركات التأمين (شركات الحماية ضد المخاطر: الفرع األول
قى األموال من املؤمن هلم، تعمل كوسيط يقبل األموال اليت شركة التأمني هي مؤسسة مالية تتل  

هي  ف.2تتمثل يف األقساط اليت يقدمها املؤمن هلم مث تعيد استثمارها نيابة عنهم مقابل عائد معني
                                                 

.150: ، ص مرجع سبق ذكره،  حممد يونس، عبد النعيم مبارك 1  
  .355: ، صمرجع سبق ذكرهالبورصات و املؤسسات املالية،  عبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص، 2
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لكنها تلعب دورا غري مباشر كواحدة من أهم  مشروعات وظيفتها تأمني األفراد ضد خطر معني، و
كات بتجميع فوائض الوحدات ذات الفائض يف صورة ريث تقوم هذه الشمؤسسات الوساطة املالية، ح

تقوم بنقلها إىل الوحدات ذات العجز من املشروعات حتت التأسيس أو  أقساط تأمني و أسهم و
أمهية الدور الذي متارسه هذه الشركات فإن الدول تتدخل  نظرا لضخامة و مشروعات قائمة بالفعل، و
سة هذه الشركات لوظيفتها، بل أحيانا جتربها على االحتفاظ بنسبة من كثريا يف تنظيم طرق ممار

 للمستقبل و التسلح ضد خطر اخلسائر املادية االحتياطو تنحصر فكرة التأمني يف . االحتياطات النقدية
احملتمل حدوثها، إال أن الغرض من التأمني ال يقتصر فقط على ختفيض و تدنية تلك اخلسائر احملتمل 

 ألفراد اجملتمع، و إمنا من شأن التأمني املسامهة يف التنمية االستقرارللمؤمتن هلم و توفري األمان و حدوثها 
  1.االدخاريمن خالل توفري املوارد املالية و تنمية و تشجيع الوعي  االقتصادية

إن كانت بعضها متيل إىل  سندات و شركات بتوظيف أمواهلا من أسهم وال  هذهغالبا ما تقوم  
 و من بني اخلدمات تتعدد اختصاصات شركات التأمني تصاص جزء من أمواهلا يف موجودات مالية، واخ

 و احلوادث املختلفة، التأمني اخلاص بالعالج، قائ التأمني على احلياة، التأمني ضد احلر:نذكر اليت تقدمها
  2.التأمني البحري

  : نوعني رئيسيني هلذه الشركات مها بنيتمييزالميكن  و  
    شركات التأمين على الحياة:والأ

يع تأمني حمدد املدة أي تأمينا ب خدمات مالية عديدة فهي تميتقدينهض هذا النوع من الشركة ب  
سياسات تأمني أخرى ذات املالمح االدخارية متاما مثل املعاشات أي اليت يتم دفعها بشكل  خالصا، و

  بتقدمي الشركات تقوم أيضا هذهاملعاشات، وهي تدير أيضا صناديق  مضمون عند بلوغ سن معينة، و
ا تقدم تأمني و فيما يتعلق مبالمح االدخار يف سياسات التأمني،  معاشات، و مدفوعات طارئة حبكم كو

ا شركات مشرتكة، و ا تعمل كوكاالت للمدخر أل ا حني تستثمر املبالغ الزائدة املؤقتة فإ كمروجي  فإ

                                                 
 .160:  ص، مرجع سبق ذكره،عادل أمحد حشيش 1
 .40 : ص،ع سبق ذكره مرج،ملجل مجال جويدان ا2
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ا شرككجتزئة لالستثمار ل ا طويلة األجل  ات مسامهة أي شركات ميتلكها مسامهون، وو نظرا ألن التزاما
ا تستثمر يف أصول ليست سائلة مثل السندات طويلة األجل و   1.األسهم فإ

  2  الكوارثشركات التأمين ضد: ثانيا
يقدم هذا النوع من الشركات خدمات التأمني ضد احلوادث، احلرائق، السرقة و غريها من   
حوادث السيارات اليت تولد مسؤوليات :  كما يقدم هذه اخلدمات لتأمني بعض احلوادث مثل،ئراخلسا

معروفة و متوقعة، بينما البعض اآلخر مثل التأمني ضد العواصف، األعاصري و اليت تسفر عن خسائر غري 
  .متوقعة

ا حتوز كميات  يلكي   كبرية من ستطيع هذا النوع من الشركات تغطية مثل هذه اخلسائر فإ
  .صول شركات التأمنياألصول املالية و األصول ذات السيولة الكبرية من أ

كما ال ميكننا أن نتجاهل ذلك االختالف األساسي بني شركات التأمني و البنوك و اليت تعترب   
 شركات التأمني حتصل على مواردها بصفة عامة يف شكل :من مكونات السوق املالية، و ذلك ألن

ة و يكون الدفع عادة للمؤمن له أو لغريه من املستفيدين دفعة واحدة، و بذلك فإنه على أقساط دوري
، من أقساط مع تقدمي التعويضات أي عليها حتقيق أمرين معاشركات التأمني استخدام ما يرتاكم لديها 

 االستخدام األول هو أن حيقق هذا االستخدام عائدا مناسبا لشركات التأمني، أما الثاين فأن يكون هذا
أي أن شركات التأمني ال تكون حباجة إىل االقرتاض . آمنا و ميكن تسييله عندما تدعو احلاجة إىل ذلك

ا كما تفعل البنوك املتخصصة و إمنا تبحث عن  باإلضافة إىل مواردها الذاتية ملواجهة استخداما
رتتب عليها من التزامات يف ملا يتجمع لديها من موارد يف صورة أقساط حلني سداد ما ياستخدامات 

  .صورة تعويضات
  شركات االستثمار: الفرع الثاني

ا مؤسسات مالية تقوم بتجميع األموال من خمتلف املستثمرين و    تعرف هذه الشركات على أ
من بصفة خاصة من صغار املستثمرين الذين ال تتوافر لديهم موارد كافية لتكوين تشكيالت خمتلفة 

و حيث ميكن لكبار املستثمرين و صغارهم . الية، مث استثمارها من قبل إدارة حمرتفةحمافظ األوراق امل
                                                 

  .63: السيد أمحد عبد اخلالق، مرجع سبق ذكره، ص: ، ترمجةي، روبرت زدالريتري جيمس إسدوس توماس ماير،1
  .28: ، ص1992 حممد سويلم، إدارة البنوك و بورصات األوراق املالية، الشركة العربية للنشر و التوزيع، القاهرة، 2
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املشاركة يف صناديق شركات االستثمار، فهذه الشركات وجدت أساسا ملساعدة صغار املستثمرين الذين 
ن الذين ليست هلم املعرفة الالزمة إلدارة حمافظهم االستثمارية، و أيضا من أجل مساعدة كبار املستثمري

  1.ال يتوفر لديهم الوقت الكايف إلدارة حمافظهم االستثمارية
  تصنيف شركات االستثمار: أوال

  :تصنيف شركات االستثمار إىل نوعني من الشركات كما يليميكن   
  2: شركات االستثمار ذات النهاية المفتوحة- أ

الصناديق املشرتكة، : ميدير هذا النوع من الشركات عددا كبريا من الصناديق يطلق عليها اس  
 حيث يتم من خالل هذه الصناديق إعادة شراء األسهم من مالكها يف أي وقت يريده حامل السهم، و

على أساس أن حجم األموال املستثمرة يف الصندوق غري ) النهاية املفتوحة ( قد جاءت هذه العبارة 
. يعها، و إن كان ال جيوز هلا إصدار سنداتحمدد، ألنه جيوز للشركة إصدار املزيد من األسهم العادية و ب

حصص من األسهم بأي كمية باإلضافة إىل ذلك تقدم شركات االستثمار ذات النهاية املفتوحة 
  .نوؤستثمرين املرتقبني يف أي وقت يشاللم

جتدر اإلشارة إىل أن األسهم يف هذه الشركات ال تتداول بني األفراد، بل تقف الشركة نفسها   
اد دائم إلعادة شراء ما سبق أن أصدرته من أسهم أو إلصدار املزيد منها لتلبية احتياجات على استعد
  .املستثمرين

  : شركات االستثمار ذات النهاية المغلقة- ب
تشكل هذه الشركات صناديق استثمار يطلق عليها الصناديق ذات النهاية املغلقة اليت خيول هلا 

يتكون هذا الصندوق من عدد حمدود من األسهم القابلة  و. هوراملشرع احلق يف إصدار أسهم تباع للجم
للتداول يف السوق املالية، فهذا النوع من الصناديق مبجرد إقفاله، ال ميكن شراء و بيع أسهمه إال من 

  3.يتم التداول هنا على أساس أسعار السوق و عمليات املضاربة فيه خالل السوق، و

                                                 
  .387: مرجع سبق ذكره، صلبورصات و املؤسسات املالية، اعبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص،  1
  .103: ، ص2003سكندرية، ، املكتب العريب احلديث، اإل)األوراق املالية و صناديق االستثمار( منري إبراهيم هندي، أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال 2
  .43: ص شامل احلموي ، مرجع سبق ذكره، ، حممود صبح،نادية أبو فخرة 3
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ذا االسم  ألن عدد األسهم اليت تصدرها ثابت ال يتغري باستثناء ) ة املغلقة النهاي( و لقد مسيت 
  1 :حالتني نادريت احلدوث مها

 غري أنه ال تبدي هذه الشركات ذات النهاية سهمها من السوقأحالة قيام الشركة بإعادة شراء  -
  .املغلقة استعدادها إلعادة شراء أسهمها إذا ما رغب حاملها يف التخلص منها

  .صدار الشركة ألسهم جديدةحالة إ -
  صناديق االستثمار و أنواعها: ثانيا

حىت تقوم شركات االستثمار بوظيفة الوساطة املالية، تستعمل أداة هامة تعرف بصناديق 
ا زيادة القيمة الرأمسالية حلصص الصندوق من خالل استخدام طرق خمتلفة  االستثمار و اليت من شأ

 و قبل أن نتعرض ألنواع هذه الصناديق ال بد من تعريف صندوق ختتلف باختالف طبيعة الصندوق،
  .االستثمار أوال

  : تعريف صناديق االستثمار- أ
 حتتوي على جمموعة خمتلفة من األسهم  و السندات، مت سلة بأنه ميكن تعريف صندوق االستثمار

ا من قبل أشخاص متخصصني  يف جمال إدارة و شراؤها من قبل جمموعة من املستثمرين، و يتم إدار
ا  تنظيم حمافظ االستثمارات، و قد يقوم بتكوينها شركات متخصصة أو بنوك جتارية أيضا، و تتوىل إدار

  2.بنفسها
  : أنواع صناديق االستثمار- ب

  3:ميكن التمييز بني صناديق االستثمار كما يلي
  : العادية صناديق األسهم-

الصناديق  هذه على الرغم من ذلك فإن  و،دية فقطاعلى األسهم الع هذه الصناديق تشتمل
  :جند منها وها خصائص ختتلف فيما بينها بسبب اختالف

  .الصناديق اليت ترتكز على األسهم العادية للشركات الرائدة يف جمال معني -

                                                 
  .102: مرجع سبق ذكره، ص، )األوراق املالية و صناديق االستثمار(  منري إبراهيم هندي، أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال 1
  .40 :ص شامل احلموي ، مرجع سبق ذكره، ، حممود صبح،نادية أبو فخرة 2
  .420- 418: ذكره، ص صمرجع سبق البورصات و املؤسسات املالية، عبد الغفار حنفي، رمسية قرياقص،  3
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  .ة عالية من النمورجالصناديق اليت ترتكز على األسهم العادية للشركات اليت تتمتع بد -
  .يف منطقة جغرافية معينةالصناديق اليت ترتكز على األسهم العادية للشركات  -
اليت  الصناديق اليت ترتكز على األسهم العادية للشركات ذات النسبة املنخفضة من التوزيعات و -

  .تعيد استثمار اجلزء األكرب من دخلها
  : الصناديق المتوازنة-

أدوات مالية أخرى ذات دخل ثابت مثل   عادية وتشتمل هذه النوعية من الصناديق على أسهم
دف هذه الصناديق إىل الزيادة الرأمسالية يف قيمة الصندوق، و كذلك ضمان حتقيق  السندات، حيث 

ختتلف نسبة األسهم العادية يف الصندوق باختالف أهدافه، فإذا كان اهلدف هو حتقيق  دخل حمدد و
قبولة، فإنه من املتوقع أن ترتفع نسبة األسهم العادية إزاء نسبة مرتفعة من الدخل مع حتمل خماطر م

النسب اخلاصة باألوراق املالية األخرى، بينما إذا كان اهلدف األساسي هو تدنية املخاطر، فسوف تزيد 
  .نسبة األموال املستثمرة يف األوراق املالية ذات الدخل الثابت مثل السندات

  : الصناديق المتخصصة-
اديق املتخصصة هو صندوق واحد من أهم هذه الصن ع الصناديق املتخصصة، وتتنو تتعدد و

منا يف السنوات األخرية، حيث يرتكز اهتمامه األساسي على توليد دخل من  الذي تطور و والسندات 
خالل االستثمار يف األوراق املالية ذات الدخل الثابت، يضاف إىل ذلك حماولة زيادة القيمة الرأمسالية 

  .وق من خالل إدارة حمرتفة حملفظة الصندوقللصند
  : صناديق االستثمار ثنائية الهدف-

هي تتميز بأن  و) الصناديق املزدوجة ( تسمى أيضا بالصناديق ذات األغراض املزدوجة 
ا موزعة بني نوعني من األسهم مها أسهم الدخل و أسهم النمو،  يضاف إىل ذلك أن الصناديق استثمارا

هلا تاريخ انقضاء يتم بعد تصفية ) هي عادة تنتمي إىل الصناديق ذات النهاية املغلقة  و( املزدوجة 
  .توزيع حصيلته على املسامهني استثمارات الصندوق و

  اديق االستثمار مزايا صن:ثالثا
ا تليب احتياجات فئتني من املستثمرين، األوىل تتمثل إن أهم ما تتم يز به صناديق االستثمار هو أ

ستثمرين الذين يصعب عليهم مبفردهم إدارة أمواهلم و القيام باستثمار متنوع مبين على حتليل يف امل
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و لذلك تتجه هذه الفئة من املستثمرين .  السوق و التنبؤ باألسعار املستقبلية لتحقيق أقصى ربحاجتاهات
 أصحاب املدخرات  أما بالنسبة للفئة الثانية فهي تتمثل يف.إىل شراء وحدات يف صناديق االستثمار

الصغرية الذين ال ميلكون القدر الكايف من األموال لتكوين حمافظ استثمارية متنوعة، لذلك يتم جتميع 
م يف صناديق االستثمار و توجيهها حنو استثمارات مناسبة تساير إىل حد كبري حركة السوق  مدخرا

  1.صول على الربحو هبوطا لتحقيق أهداف املستثمرين يف احلصعودا 
  2: فإن صناديق االستثمار تتمتع أيضا مبجموعة من املزايا املختلفة أمههافضال عن ذلك

  :االستفادة بخبرات اإلدارة المحترفة - أ
 شركات االستثمار من شأنه أن يسفر عن حتقيق معدل عائد مرتفعألعمال  إدارة حمرتفة تويلإن 

أمواله بنفسه، فشركة االستثمار عادة ما عما كان ميكن أن حيققه املستثمر العادي الذي يستثمر 
باحثني متميزين، مما ميكن من إدارة استثمارها مبستوى عايل  تستخدم مستشارين استثماريني حمرتفني و

  .يضاف إىل ذلك أن املركز التفاوضي للشركة بشأن عمولة السمسرة عادة ما يكون قويا .الكفاءة
  :التنويع الكفء - ب

ا على تنويع التشكيلة اليت يتكون منها صندوق يف مقدمة مزايا شركات    االستثمار هي قدر
االستثمار بطريقة تسهم يف ختفيض املخاطر اليت يتعرض هلا محلة أسهمها، فصندوق االستثمار رمبا 

  .يتضمن أوراقا مالية لعشرات بل ملئات املنشئات
  :المرونة و المالئمة -ج

النهاية املفتوحة أن حيول استثماراته من صندوق يف شركات االستثمار ذات حيق للمستثمر   
ا أن تقدم خدمة متميزة ألولئك املستثمرين الذين  ذلك مقابل رسوم ضئيلة، آلخر، و هذه املرونة من شأ

قد تتغري أهدافهم االستثمارية عرب الزمن، بل أن تلك الشركات تقف مستعدة على الدوام السرتداد 
يف التخلص منها كليا أو جزئيا ، ويتم ذلك بسعر عادل يتمثل يف قيمة أسهمها إذا ما رغب املستثمر 

ميكن للمستثمر أن يتفق على تصفية استثماراته دفعة واحدة أو على  صاحبة للسهم، بل واألصل امل

                                                 
  .20: ص، 1994  زينب حسن عوض اهللا، اقتصاديات النقود و املال، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،1
  .133-131: ه، ص صمرجع سبق ذكر، )األوراق املالية و صناديق االستثمار(أدوات االستثمار يف أسواق رأس املال منري إبراهيم هندي،  2
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يسحب فقط الدخل املتولد عنه،   ومالهدفعات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، كما ميكنه أن يبقي رأس 
  . يعيد استثمار ذلك الدخل إذا شاءكما أن له أن

  :تنشيط حركة رؤوس األموال -د
 و ، تبدو احلاجة ملحة ألدوات استثمارية تسهم يف تنشيط حركة تلك األسواق ميةدول النااليف   

هنا تبدو أمهية الدور املتميز الذي ميكن أن تلعبه شركات االستثمار من خالل ما تقدمه من أدوات 
ما يرتتب عنها من  وف املستثمرين احملتملني يف تلك األسواق، فخاصية التنويع واستثمارية تناسب ظر

ا أن تشجع املستثمرين قليلي اخلربة و  كذا املستثمرين حمدودي املوارد املعرفة، و ختفيض املخاطر من شأ
يع  اليت تقوم بدورها باستخدام حصيلة بم يف شراء أسهم شركات االستثمارألن يستثمروا مدخرا

  .أسهمها يف بناء تشكيالت من األوراق املالية املتداولة يف سوق رأس املال
  شركات التمويل: الفرع الثالث

 على خالف شركات االستثمار اليت يتمثل حق املستثمر يف تشكيلة صندوق من صناديقها و  
، ترويج مايل تعترب شركات حيصل مقابلها على أسهم أو شهادات دالة على ذلك، فإن شركات التمويل

سندات، إضافة إىل ما حتصل عليه من قروض من  تتكون مواردها من حصيلة ما تصدره من أسهم و
متوسطة األجل لألفراد  تجارية، أما استخدامات تلك املوارد فتتمثل يف تقدمي القروض القصرية والبنوك ال
  1.منشآت األعمال و

يسمى بعض هذه  فها، ولود اليت تكتوفر هلم النق كما تؤجر بعض األجهزة للمشروعات و
 جنرال موتورز، وشركة اململوكة بواسطة صانعي السلع املعمرة مثل  الشركات بشركات التمويل احملدودة و

يف الوقت احلايل فإن احلجم الكلي لقروض أعماهلا القائمة  لقد منت هذه الشركات على حنو سريع و
  2.رف قروض األعمال اليت تقدمها املصاثلثييساوي 

  
  
  

                                                 
 .323: ، ص2002رة األسواق و املنشآت املالية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ، إدا  منري إبراهيم هندي1
 .64: صالسيد أمحد عبد اخلالق، مرجع سبق ذكره، :  ترمجة،ي، روبرت زدالريتري جيمس إسدوس،  توماس ماير2
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  اإلتجاهات الحديثة لمؤسسات الوساطة المالية: المطلب الثالث
  

هناك اجتاهات معاصرة تعكس لنا تداخل كبري بني هذين النوعني من مؤسسات الوساطة املالية   
هذا بالرغم من طبيعة الوظيفة األساسية اليت  السابقة ذكرها، و نشوء مؤسسات مالية شاملة للنشاط، و

هي قبول الودائع من عدمه، و سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل أهم املالمح البارزة هلذا  تفرق بينهما و
  :ذلك عن طريق العناصر التالية اإلجتاه املعاصر و

  ؛نزعة متنامية باجتاه االندماج -
   الشركات القابضة للمصارف؛-
  . تعدد أنشطة الوساطة املالية للمصارف-

  ه االندماجنزعة متنامية باتجا: الفرع األول
هو يعترب أحد نواتج  واضح يف املصارف، و ميكن القول أن ظاهرة االندماج جتلت بشكل كبري و  
 االندماج املصريف هو أحد املتغريات املصرفية العاملية اجلديدة الذي تزايد تأثريه بقوة  فإنمن مث العوملة، و

جزء تزايد االجتاه حنو عوملة البنوك ك مع  القرن املاضيبشكل خاص خالل النصف الثاين من تسعينات و
يالحظ أن االندماج املصريف يتزايد بشكل كبري نتيجة ملتغريين آخرين   و1.من نظرية العوملة االقتصادية

  على عمليات االندماج و و واضحال زاال يؤثران بشكل كبري أساسيني من متغريات العوملة اللذان أثرا و
  2 :مها

ت املصرفية اليت تأيت ضمن اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات اليت تتوىل تفاقية حترير اخلدماإ -
بالتايل  تطبيقها منظمة التجارة العاملية حيث أن هذا التحرير زاد من حدة املنافسة يف األسواق العاملية، و

  .ق العاملية اليت تكون قادرة على املنافسة يف السو* املصرفية العمالقةبالكياناتأخذ يشكل لنا ما يسمى 

                                                 
  .53:  الداغر، مرجع سبق ذكره، صحممدحممود  1
  .151: ص ،2003-2002اإلسكندرية،  ، الدار اجلامعية،البنوكاقتصاديات   العوملة و،عبد احلميد عبد املطلب 2

تعرف أيضا بالبنوك الشاملة و هي اليت تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل و تعبئة أكرب قدر ممكن من املدخرات من كافة اخلدمات املتنوعة و املتجددة حبيث جندها * 
 .وظائف البنوك املتخصصة و بنوك االستثمار و األعمالجتمع ما بني وظائف البنوك التجارية التقليدية و 
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 1  من قيمة االلتزامات املصرفية ضمن اتفاقية بازل%8 معيار كفاية رأس املال مبا ال يقل عن -
ا على  ، و2 و هو ما دفع الكثري من البنوك الصغرية إىل االندماج املصريف مع بعضها البعض لزيادة قدر

  .االستثمار يف السوق املصرفية العاملية التواجد و
ؤشرات الدالة بقوة على ذلك، تلك البيانات اليت تشري إىل أن قيمة عمليات لعل من امل و  

 عن العام %54 بزيادة وصلت إىل 1998 تريليون دوالر عام 2.6االندماج املصريف يف العامل بلغ حوايل 
 صفقة 1400متثل   تريليون دوالر يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها، و1.62السابق، منها حوايل 

ة املاضية اخنفض يف الواليات املتحدة األمريكية عدد املصارف نالعشرين س خالل اخلمسة و ندماج، وا
  2002.1 مصرف جتاري حبلول عام 9000 إىل 14000التجارية من 
املؤسسات  من ناحية أخرى يالحظ أن عمليات االندماج املصريف مل تقتصر على البنوك و و

لة الواحدة فقط، بل مشلت يف أحيان كثرية على حاالت اندماج مصريف املصرفية احمللية على نطاق الدو
كان  مؤسسات مصرفية من دول خمتلفة، أي تعدت املستوى احمللي إىل املستوى العاملي و و بني بنك

 بانكرز تراست األمريكي، و ملاين واأل عن اندماج بنكي، دويتش بنك 1998أمهها ما أعلن عنه يف عام 
  2.مليار دوالر 9.2لصفقة قد بلغت قيمة ا
  الشركات القابضة للمصارف: الفرع الثاني

) املالكة ( زعة االندماج بني املصارف فإن تنامي ظهور الشركات القابضة ـباجتاه مواز لن  
متثل الشركة القابضة للبنك  للمصرف، ميثل اجتاها معاصرا يف تغيري بنية مؤسسات الوساطة املالية، و

كذلك ميكن للشركة   مبوجبه االمتالك أو اهليمنة على رأس مال مصرف أو أكثر وتنظيما إداريا يتم
هو منوذج حنو مؤسسة  مشروعات وساطة مالية غري مصرفية أيضا، و) رأس املال ( السيطرة على أسهم 

تيجة متارس هذه املؤسسات الوسيطية دورا واسعا يف أسواق املال العاملية ن .الوساطة املالية مشولية النشاط
ا املالية و ا على مواجهة املخاطر املتوقعة و إمكانيا قد ساعد ظهور  تنوع حمفظتها االستثمارية، و قدر

                                                 
 .53:  الداغر، مرجع سبق ذكره، صحممدحممود  1
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تنامي هذه الشركات القابضة للمصارف على اإلسراع يف الدخول حنو نشاط الوساطة املالية غري  و
  1.)اليةتأمني، متويل منشآت األعمال، الرهون، منشآت االستشارة امل (املصرفية 
 شركة قابضة 47 كان هناك 1960ففي الواليات املتحدة األمريكية مثال وجد أنه حىت عام   

 من إمجايل األصول املصرفية، ازدادت لتصبح يف بداية عقد التسعينات أكثر من %8للمصرف تدير 
مدينة على سبيل املثال يوجد يف  و . من األصول املالية املصرفية%9 شركة تدير أكثر من 6000

هذه البنوك  نيويورك وحدها أربعة بنوك من البنوك الضخمة من البنوك الثمانية تابعة لشركات استثمار و
  2.مانيفاكتشر هانوفر، مورجان جورانزي، نانكرز و وارفنج :هي

  3تعدد أنشطة الوساطة المالية للمصارف: الفرع الثالث
ا متارس نشاط    قبول الودائع املختلفة و تقدمي التسهيالت عرفت املصارف التجارية تقليديا بأ

  .االئتمانية قصرية األجل و تعاملها بأدوات إئتمانية عالية السيولة، متدنية املخاطر
 نشاط املصارف حنو االستثمار طويل األمد، و اجتاهو لكن تزايد خالل السنوات األخرية   

  .ية و أدوات االستثمار طويلة األجلالتداخل مع دور مصارف االستثمار و التعامل باألوراق املال
ميارسان  Barclays Bank و املصرف اإلجنليزي Deutsch Bankفمثال املصرف األملاين   

نشاط الوساطة املالية بشكل أوسع من جمرد قبول الودائع أو تقدمي التسهيالت االئتمانية، يتمثل بقيامها 
  .االستثمارات، التأمني و الرهن العقاري و تقدمي Underwritingكمتعهد لتسويق أسهم الشركات 

 و استنادا إىل تشريع رمسي فإن املصارف الرئيسية يف الواليات املتحدة مثال، 1999و يف عام   
بدأت تنحو باجتاه ممارسة أنشطة وساطة مالية متعددة تتجاوز النشاط املصريف التجاري التقليدي، و لقد 

 19نظيم مهم يف بنية املؤسسات املالية، حيث جند حاليا أن ظهرت معها الشركات املالية القابضة كت
مصرف من بني عشرين مصرف األكرب يف الواليات املتحدة األمريكية أخذت شكل الشركات املالية 

  .القابضة
  

                                                 
 .54:  الداغر، مرجع سبق ذكره، صحممدحممود  1
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  الوسطاء الماليون في عمليات البورصة: المبحث الثالث
  

ب أوال اختيار الوسيط املايل لكي يقوم املستثمرون بادخار أمواهلم عن طريق البورصة، جي  
و الذي خيول له القانون االستثمار يف جمموعة من األوراق املالية املختلفة، و الذي يستطيع املناسب، 

و سوف يتم يف . تلقي و تنفيذ األوامر إما بالبيع أو الشراء، حبيث يستطيع التحكم يف هذه االستثمارات
اليون يف عمليات البورصة و ذلك عن طريق إلقاء الضوء على هذا املبحث التعرف أكثر على الوسطاء امل

  :املطالب التالية
   وسيط عمليات البورصة، وظائفه و شروط ممارسة دوره؛-
   تنظيم و إدارة مؤسسات الوساطة املالية يف البورصة؛-
  . قواعد و أدبيات مهنة وسيط عمليات البورصة-

  
  ه و شروط ممارسة دورهوسيط عمليات البورصة، وظائف: المطلب األول

  
ا    نظرا لتعدد و تعقد العمليات املربمة يف البورصة، كان من الضروري تعيني فئة متخصصة من شأ

بالوساطة يف عمليات تسهيل و إمتام العمليات و ضمان استيفائها جلميع الشروط، و تعرف هذه الفئة 
  : العناصر التاليةو من أجل التعرف عليها جاء هذا املطلب ليتطرق إىل. البورصة

  ؛ تعريف وسيط عمليات البورصة و خمتلف فئاته-
  ؛ وظائف وسيط عمليات البورصة-
  . شروط ممارسة دور وسيط عمليات البورصة-
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  تعريف وسيط عمليات البورصة و مختلف فئاته: الفرع األول
  تعريف وسيط عمليات البورصة: أوال

كل شخص طبيعي أو معنوي له دراية و خربة يف : " يعرف وسيط عمليات البورصة على أنه  
شؤون البورصة، و عليه أن يباشر نشاطه من بيع وشراء األوراق املالية حلساب العمالء يف املواعيد الرمسية 

  1 ."لعمل البورصة مقابل عمولة حمددة
شراء األوراق  تخصص يف بيع واملعنوي املطبيعي أو الشخص  ال ذلكيعرف أيضا على أنه و  

ذه املهمة حيث  ملالية، وا جيب أن يكون حاصال على ترخيص من جلنة عمليات البورصة تؤهله للقيام 
ذلك محاية  صحته املالية و  وتهنزاه  وتهعايري التأهيلية املتعلقة بكفاء املتوفرتشرتط لتسجيل الوسيط 

  2.للمتعاملني يف البورصة
ي شخص طبيعي أو معنوي يتوسط بني بائع و أ: " ميكن تعريفه من الناحية القانونية بأنه و  

مشرتي لألوراق املالية إلمتام صفقة بينهما، وحده له احلق يف القيام بعملية الوساطة يف تداول القيم 
  3 ."املنقولة شرط احلصول على ترخيص لذلك

( أو شخصا معنويا ) فرد ( قد يكون شخصا طبيعيا يتضح لنا من خالل ما سبق أن الوسيط   
م طبيعة الوسيط بقدر ما يهم النشاط الذي يزاوله، إذ أنه يتوسط بني البائعني و ،)ة مؤسس  حيث ال 

 أن يكون على دراية و خربة يف هذا كي ميارس هذا النشاط جيب ، واملشرتين لألوراق املالية يف البورصة
  . و أن يكون له ترخيص بذلكاجملال
   البورصة الفئات المختلفة للوسطاء في عمليات:ثانيا

  :لوسيط عمليات البورصة تندرج الفئات التاليةمن خالل التعاريف السابقة   
  4: األوراق المالية سماسرة- أ

و بني بيوت السمسرة  ،لعمالئهجيب التفرقة بني السمسار الذي يقدم احلد األدىن من اخلدمات   
كيل و قد يطلق عليه اسم مسسار فاألول يسمى بالسمسار الو .اليت تقدم اخلدمة الكاملة يف هذا اجملال

                                                 
  .46:  ص،1993 القاهرة،الطبعة األوىل،   مصطفى رشدي شيحة، زينب حسن عوض اهللا، االقتصاد و البنوك و بورصات األوراق املالية، املطبعة احلديثة،1

2 Joseph Antoine, Marie-Claire Capiau-Huart, Traduit par Amel Leila Serbis, Op.Cit, 2010, p: 257.  
  .19: ، ص2002 ماجستري، كلية احلقوق و العلوم اإلدارية، جامعة اجلزائر، مذكرة، )السمسرة ( د بن مداين، الوساطة يف املعامالت املالية  أمح3
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و هي عبارة عن شركات السمسرة اليت قد تقدم احلد األدىن من اخلدمة للعمالء و اليت تتمثل يف اخلصم 
عمليات البيع و الشراء و بصفة خاصة تلك األعمال املرتبطة باجلوانب اإلجرائية، و مقابل ذلك فإنه 

هناك مسسار وكيل و و يف نفس الوقت  .دماتحيصل على عمولة تتناسب مع حجم ما يقدمه من خ
 من اإلجراءات اخلاصة بالشراء و البيع و ءاالذي يقوم بتقدمي كافة اخلدمات اليت حيتاجها املستثمر بد

  .حىت تقدمي النصح و املشورة الختاذ القرار املناسب
ه هي تنفيذ  و وظيفت يعمل داخل املقصورة يف البورصة، و هوسمسار الصالةو هناك ما يسمى ب  

تلك األوامر اليت ترد إليه من السمسار الوكيل، و قد يكون مسسار الصالة تابع إىل السمسار الوكيل أو 
مسسار كل اخلدمات، و قد يكون منفصل عن السمسار الوكيل و يف هذه احلالة قد حيصل على عمولة 

  .مقابل عملية التنفيذ
  ):الوسيط التاجر ( ع السوق ان ص- ب

هاما يف األسواق املالية، و ذلك إلنعاش األسواق و محاية التداول و   السوق دورايلعب صانع  
. احملافظة على األسعار يف البورصة دون تدخل هيئة أسواق املال، و يعمل صانع السوق كسمسار أيضا

 و ميكن توضيح األنشطة 1.يعترب صناع السوق من ذوي االختصاص يف أسهم بعض الشركات فقط و
  2: هلذه الفئة كما يليالرئيسية
أنه يعمل كسمسار من حيث تنفيذ أوامر الشراء و البيع، و يف مقابل إمتام هذه العملية فإنه  -  

  .حيصل على عمولة تنفيذ األوامر و هو يف ذلك مثل مسسار الصالة أو السمسار الوكيل
 ذلك عندما يعمل صانع السوق كتاجر من أجل احملافظة على سيولة السوق و تعامالته و -  

يكون تدفق السوق غري كايف حيث يقوم بالبيع أو الشراء حسب ظروف السوق، و غايته يف ذلك 
احملافظة على استمرارية السوق و كذلك على أن تكون التغريات السعرية يف حدود معينة حىت ال تتضخم 

  .املكاسب و اخلسائر
  

                                                 
  .33: ، ص2002- 2001 ماجستري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، مذكرةهدال غنية، النظام القانوين للوسطاء يف عمليات البورصة،  1
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  1 :المتخصصون -ج
نشاطه على جمموعة حمدودة من األسهم يتم تداوهلا يف املتخصص ما هو إال مسسار اختار وقف   

ذا ال يفارق ذلك املركز، يقوم بتلقي طلبات السماسرة اآلخرين لينفذها نيابة عنهم،  مركز واحد، و هو 
ال حيق ألي وسيط أن ميارس أعمال املتخصص إال مبوافقة جلنة السوق املايل، كما يشبه التجار كونه  و

دف حتقيق الربح ًسابه اخلاص، بيعا وجر حلايستطيع أن يت   .ًشراء، 
املستمر للبورصة، ففي حالة زيادة املعروض  يعمل املتخصصون بطريقة حتقيق األداء املنتظم و و

عن املطلوب من ورقة مالية معينة يعمد املتخصص إىل ختفيض املدى أي هامش الربح جلذب مشرتين 
ذلك يف حماولة  راء ما يرفض منها ليضيفه إىل املخزون، وجدد، كما يبدي يف ذات الوقت استعداده لش

من ناحية أخرى عندما يزيد املطلوب عن املعروض يلجأ املتخصص إىل  أخرى لتحقيق التوازن، و
هو يف ذلك  و) زيادة اهلامش ( استخدام ما لديه من خمزون ملواجه الطلب املتزايد، أو يرفع من األسعار 

دف حتقيق  السعرية طفيفة مما حيقق هدف ضبط إيقاع حركة السوق وملزم بأن تكون التغريات  ليس 
هكذا ميكن القول بأن سعر بيع أو شراء أي ورقة مالية يتحدد يف السوق على أيدي  أرباح طائلة، و
ًنظرا خلطورة الدور الذي يلعبونه يف هذا الشأن فإن شروط عضويتهم عادة ما تتسم بقدر  املتخصصني، و

  .لتشددكبري من ا
  وظائف وسيط عمليات البورصة: الفرع الثاني

يتعامل وسطاء البورصة مع جمموعة متنوعة من املستثمرين، و هلذا جاءت وظائفهم داخل   
  : فيما يليذه الوظائفه البورصة متنوعة تنوع األصناف اليت يتعاملون معها، و ميكن حصر

  التفاوض على األوراق المالية :أوال
 حبيث حيقق ، مقابل عمولة حيصل عليها الوسيطنفيذ أوامر الشراء أو البيعيتعلق ذلك بت و  

تتطلب   و،)حيث أن األوامر مرتبطة مبدة معينة ( أحسن سعر ممكن يف اإلطار املمكن للتفاوض 
معلومات وافية عن الورقة املالية حمل  املفاوضة يف األوراق املالية معرفة دقيقة ألحوال السوق املالية و

                                                 
ا املشتقة-  تنظيمها-طبيعتها(األسواق املالية ، حسني بن هاين .34-33:  ص ص،مرجع سبق ذكره، ) أدوا 1  

 تنظيم البورصة تكون العمولة حمددة من طرف جلنة.  

 101



        اإلطار النظري للوساطة المالية: الفصل الثاني

 حبيث ميكن مثال أن جيزئ األمر، أو أن ينتظر ،خربة كبرية عن حتركات األسعار يف السوق فاوض والت
  1.شراء للعميل/حىت اللحظة املناسبة اليت يتحقق فيها أحسن سعر بيع

  المشورة تقديم النصح و :ثانيا
نطوي عليه تما قد  شأن قرارات االستثمار وباملشورة للعمالء  أن يقدم الوسطاء النصح و ميكن  

املشورة املقدمة للعميل تتوقف على  تبقى حدود النصح و الشراء للقيم املنقولة، و عمليات البيع و
 فيمكن أن يلتزم السمسار بالقيام بدور املستشار فقط دون ،العميل الشروط املتفق عليها بني الوسيط و
  . املنقولةه على قيمميكن أن تتعدى إىل اإلشراف أن يكون له احلق يف اختاذ القرار، و

   األوراق المالية و حمايةحفظ :ثالثا
ا يف كل مرة يرغب يف إجراء  قد ال يرغب العميل يف أن يأخذ األوراق و    ما يف صفقةيأيت 
 لذا يقوم ،خاصة ما إذا كانت قيمتها كبرية جدا، أي ستكون يف خطر من السرقة أو الضياع البورصة و

 حيث يوفر هؤالء ذلك يف أماكن خمصصة لذلك، ألوراق املالية للعميل ووسطاء البورصة باالحتفاظ با
 تأمينا هلا ضد حوادث السرقة أو ونضع ي قدم كما أالوسطاء خزائن حلفظ األوراق املالية للعميل،

  على العميل الكثري من اجلهد يف املراقبة وونوفريبالتايل  ، و)كاالحرتاق مثال ( الضياع أو احلوادث 
  2.فظة على أوراقه املاليةاحملا
  3  و إدارتهاتسيير الحافظة لصالح العميل :رابعا

بالتايل يلجأ إىل   و،تسيريها قد يلمس العميل يف نفسه العجز عن تشكيل حمفظة أوراق مالية و
يضع مبساعدته إسرتاتيجية  ميضي له توكيال بذلك، و لينوب عنه يف هذه املهمة و الوسيط املايل
ميكن أن  و. ذه اإلسرتاتيجية تليب أهدافه االستثمارية مع األخذ بعني االعتبار حالته املاديةاستثمارية، ه

 بني العميل و الوسيط بأن يقوم هذا األخري بإدارة حمفظة العميل، فيقوم بتوفري املعلومات االتفاقيةتنص 
ريقة تسيري احملفظة و كذلك معلومات حول ط عن القيم املنقولة و الشركات املصدرة هلا و حتليلها و

و قد يصل األمر إىل . األرباح احملققة و غريها من املعلومات املفيدة يف تسيري احملافظ على أحسن وجه

                                                 
1  Daniel Szpiro, Introduction a la finance de marché, Economica, Paris, 1998, p: 38. 

 .53:  صهدال غنية، مرجع سبق ذكره، 2
  .100: ، ص2006، عمانفليح حسن خلف، األسواق املالية و النقدية، عامل الكتب احلديث للنشر،  3

 102



        اإلطار النظري للوساطة المالية: الفصل الثاني

قيام الوسيط بإدارة حمفظة العميل باختاذ قرارات استثمارية نيابة عنه و حيدث هذا بالنسبة للمستثمرين من 
  .ذوي اخلربة يف الشؤون املالية

الة املمنوحة للوسيط لتسيري احلافظة لعقد ممضى من قبل صاحب احلساب، يشمل ختضع الوك و
طبيعة العمليات اليت ميكن للوسيط القيام : تتمثل يف هذا العقد على شروطها معرفة بتعليمة من اللجنة و

ميكن إلغاء هذه  مكافأة املسريين، و ا، األخطار اليت ميكن أن يتحملها، شروط عمل احلساب و
 إذا كان اإللغاء من الوسيط فهو جمرب .ل املمكنةكالة يف أي وقت من كال الطرفني باستعمال كل الوسائالو

ل تاريخ اإللغاء، بالتوضيحات بإشعار مسبق على األقل مخسة أيام ق على إخبار زبونه بكل املعلومات و
يتوقف عن  احلساب ومبجرد معرفة املوكل لإللغاء أو انقضاء أجل اإلشعار، يوقف الوسيط عمليات 

تعلم اللجنة حاال إذا كان اإللغاء من الزبون برسالة مسجلة مع إشعار   و،القيام بصفقات جديدة
  .ستالمالبا

  توظيف األموال :خامسا
ذه الوظيفة عن طريق البحث عن مقتنني أو مكتتبني جدد لألوراق املالية املصدرة    يقوم الوسيط 

ء العلين لإلدخار، و ذلك مقابل عمولة يتلقاها الوسيط مبوجب عقد لصاحل مصدرها الذي يقوم باللجو
  .حيرر هلذا الغرض من قبل الطرفني

  تخفيض التكاليف :سادسا
و يعمل وسيط عمليات البورصة على تقليل تكاليف التعامل استنادا إىل املعلومات و اخلربة   

  1.ادة املتعاملني منهاالكفاءة و القدرات املتخصصة اليت تتاح لديه و مبا حتقق استف
   البورصة عملياتشروط ممارسة دور وسيط: الفرع الثالث

من البديهي أن ال ميارس مهنة هذه الوساطة إال جهات معينة تتوفر لديهم القدرات و املهارات   
كل من يرغب يف ممارسة و هلذا فإن معظم البورصات تضع شروطا صارمة ل. الالزمة ملزاولة هذا النشاط

و الشخص ) مؤسسة الوساطة ( نشاط، هذه الشروط جيب أن تتوفر يف الشخص املعنوي هذا ال
  :الطبيعي، و سوف يتم التطرق إليها يف ما يلي

                                                 
  .187: ص ،2006ة بني النظم الوضعية و األحكام الشرعية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، أمحد حممد لطفي، معامالت البورص 1
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   الشروط الواجب توفرها في الشخص المعنوي:أوال
تتعلق هذه الشروط بإنشاء املؤسسات اليت تعمل يف جمال الوساطة املالية، و يف ما يلي أهم   

  1 :جب توفرها فيهاالشروط الوا
 جنة املخولة للعمل داخل البورصة؛احلصول على االعتماد من الل -

 توفر حد أدىن من رأس املال؛ -

 اكتساب حمل خاص ملزاولة املهنة؛ -

 توفر الوسائل املادية الالزمة لضمان االتصال احلسن؛ -

 الكفاءة الالزمة؛ توفر املوارد البشرية ذات اخلربة و -

  .احملافظة على مصاحلهم البيانات الالزمة للعمالء و ى توفري املعلومات والقدرة عل -
  2 الشروط الواجب توفرها في الشخص الطبيعي:ثانيا

   جيب أن يبلغ الوسيط سنا معينا؛-
 ذلك بكونه متحصال على مؤهل جامعي أو ما شابه ذلك؛ األهلية العلمية و -

  القانونية؛األهلية  أغلب التشريعات تشرتط اجلنسية و -
  أن ال يكون قد حكم عليه يف قضايا متس الشرف؛ زاهة التجارية وـالن إثبات حسن السرية و -
أن ال ميارس أي أعمال جتارية غري أعمال البورصة، فال يكون عضوا يف جملس إدارة إحدى  -
ا أو بأحد املصارف؛ الشركات و   ال مستشارا أو خبريا 
 ملهارة يف التعامل و تنفيذ أوامر العمالء؛ التحلي باألمانة، الصدق و ا-

 .اجتياز دورة متخصصة معدة للتأهيل للوظيفة -

  :يف االختبارات اخلاصة بالوظيفة يراعى أن يكون الوسيط ملما باحملاور األساسية التالية و
الية، عداد القوائم امل إاجلزئي، احملاسبة املالية و التحليل االقتصادي التحليل االقتصادي الكلي و

الكمي لألوراق املالية، القوانني املتعلقة بسوق املال، قواعد السلوك  الفين و األساسي و التحليل املايل و
  .املهين، لوائح العمل الداخلية بالبورصة

                                                 
  .79: زرفة زهية، مرجع سبق ذكره، ص 1
   .327- 326:  صمرجع سبق ذكره، صالبورصات و املؤسسات املالية،  ، صياقعبد الغفار حنفي، رمسية قر 2
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   في البورصةمؤسسات الوساطة المالية  و تنظيمإدارة: المطلب الثاني
  

ا، أدى إىل تزايد عدد إن التطور الكبري الذي عرفته البورصة، و تعدد    و تعقد العمليات املربمة 
و لكي تقوم هذه املؤسسات بدورها على أكمل وجه استلزم عليها توفري . و حجم مؤسسات الوساطة

 و يف هذا املطلب سوف نقوم بإلقاء الضوء على .تنظيم حمكم و إدارة ذات درجة عالية من الكفاءة
  :العناصر التالية

  طة؛ هيكل مؤسسات الوسا-
   إدارة مؤسسات الوساطة املالية يف البورصة؛-
  . تنظيم مؤسسات الوساطة املالية يف البورصة-

  هيكل مؤسسات الوساطة: الفرع األول
ختتلف هياكل مؤسسات الوساطة حسب حجم هذه األخرية، عدد عماهلا، عدد الوكاالت   

تالءم مع ي تبىن كل مؤسسة هيكالحيث ت . درجة ختصصها والتابعة هلا، نوعية اخلدمات اليت تقدمها
و بالرغم من هذا االختالف إال أن معظم اهلياكل . النشاطات اليت متارسها و حجم العمليات اليت تربمها

تتضمن نفس التقسيمات الرئيسية، اليت جيب أن تتميز باملرونة و القدرة على التكيف مع تغريات السوق 
  1.و احمليط اخلارجي عامة

  : نتعرض إىل تقدمي منوذج هليكلة مؤسسات الوساطة ذات احلجم الكبريو فيما يلي سوف
  

  
  
  
  
  

                                                 
  .97: زرفة زهية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  نموذج لهيكلة مؤسسات الوساطة ذات الحجم الكبير :4-2  رقمالشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .98:  صزرفة زهية، مرجع سبق ذكره،: المصدر

 رئيس جملس اإلدارة

 املدير العام

 نائب املدير العام

مديرية متويل  مديرية األسهم مديرية املالية
 احلكومة

مديرية متويل 
 املؤسسات

مديرية العمليات  مديرية املبيعات
 القيم على

   املراقبة-
   احملاسبة-
  لقرض عمليات ا-
  املراجعة الداخلية-

   جملة األسهم-
   الرتجيع-
   موفد البورصة-
 قسم تنفيذ -

 األوامر

   الشراء الثابت-
   النقابات-
 التطوير التجاري-

   الشراء الثابت-
   النقابات-
 التطوير التجاري-

ع  البي-
  للمؤسسات

   بيع بالتجزئة-
  وكاالت الشرق -
  وكاالت الغرب -
 املبيعات للخارج-

   العقود اآلجلة-
 العقود املستقبلية-

   الدراسات املالية-
  تسيري حافظات األوراق املالية-

 األسهم املتداولة -
  خارج البورصة

   السوق النقدي-
   سندات الدين-
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  الوساطة المالية في البورصةإدارة مؤسسات : الفرع الثاني
ا مؤسسات الوساطة املاليـة مـن توظيـف للقـيم و    مجـع للمعلومـات و إن املهام املختلفة اليت تقوم 

ـاملتداولـة املاليـة  األدواتدراسة للسوق املاليـة و  ( ، حيـتم عليهـا تقـسيم املهـام علـى جمموعـة مـن األقـساما 
  1:ادة منتتكون ع و. ) 4-2انظر الشكل السابق رقم 

 مجلس اإلدارة :أوال

 من رئيس جملس اإلدارة، املدير العام، رؤساء خمتلف الدوائر املوجـودة علـى مـستوى بدورهيتكون  و
يعتــرب جنــاح أي مؤســسة وســاطة يرجــع بنــسبة كبــرية إىل جناعــة القــرارات الــيت تــصدر عــن هــذا  املؤســسة، و
  .سة يف حميط يتسم بسرعة التغريات فيهقدرته على ختطي العقبات اليت تواجه املؤس اجمللس، و

 قسم المبيعات :ثانيا

تــساهم يف  أســعارها و  حيــث حيــدد نوعيــة القــيم الــيت ســتعرض للبيــع و،تعتــرب مــن اإلدارات املهمــة
 . التعامالت اليومية يف املفاوضة على القيم املالية املختلفة على مستوى البورصة

 قسم المشتريات :ثالثا

أســعارها وتــساهم   يهــتم قــسم املــشرتيات بنوعيــة القــيم املرغــوب يف شــرائها و،مثــل قــسم املبيعــات
  .أيضا يف التعامالت اليومية يف املفاوضة على القيم املالية املختلفة على مستوى البورصة

  قسم المفاوضة :رابعا
لقـيم حتدد لـه نوعيـة ا ذو ارتباط مباشر بالقسمني السابقني، حيث يتلقى معلوماته مباشرة منهما و

 . مستوى صالة البورصةىيكون عمله عل أسعارها، و املالية و

 األبحاث قسم الدراسات المالية و :امساخ

بالتايل جيب أن  يعترب هذا القسم من أهم األقسام نظرا ألمهية القرارات اليت تتخذ بناءا عليه، و
ا من الدقة و تكون الدراسات املالية و هو ما يضمن اختاذ القرار   و،انالسرعة مبك األحباث اليت يقوم 

  .املناسب يف الوقت املناسب
  

                                                 
  .160-159: ص شامل احلموي، مرجع سبق ذكره، ص ، حممود صبح،بو فخرةنادية أ 1
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  تنظيم مؤسسات الوساطة المالية في البورصة: الفرع الثالث
ن مهمة الوساطة املالية يف البورصة متثيل املستثمرين يف البورصة، فهذا يتطلب التعامل مع إ  

هذا ما  البورصة من جهة أخرى والتسوية على مستوى  مع مؤسسات املقاصة و املستثمرين من جهة و
  1: و ميكن عرض ذلك كما يلي.ذلك يف أبسط أشكاهلا حيتم عليها عادة أن تكون مكونة من جزئني و

  المكتب األمامي :أوال
  .تنفيذها جيمع كل اهلياكل لدى الوسيط اليت تقوم بإيصال أوامر الزبون إىل البورصة و

  المكتب الخلفي :ثانيا
إرسال إشعار التنفيذ، التسجيل احملاسيب، ( الصفقات املربمة مع العمالء إمتامبهو اهليكل املكلف 

كل عمليات التسديد األخرى اليت تتم على مستوى  املقاصة للقيم و العالقات مع هيئة التسديد و
  ).مؤسسة الوساطة

  :و الشكل التايل يبسط تنظيم هذه املؤسسات يف البورصة كما يلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .52: حممد سويلم، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  التنظيم المبسط لمؤسسات الوساطة في البورصة :5-2  رقمالشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نادية أبو فخرة، محمود صبح، شامل الحموي، مرجع : استنادا إلى من إعداد الطالب: المصدر
  .166-165 :سبق ذكره، ص ص

  
  قواعد وأدبيات مهنة وسيط عمليات البورصة: المطلب الثالث

  
بعض القواعد فيها  مواثيق لسلوكيات املهنة، تنص  بإصدارات املهنية للوسطاء اجلمعيتقوم  

ا من قبل الوسيط للحفاظ على شرف املهنة، و مراقبة عمليات  قد نصت جلنة تنظيم و الواجب مراعا
احلفاظ على شرف املهنة  ملزومني بكذا األعوان املؤهلني  الوسطاء يف عمليات البورصة وأنالبورصة على 

 إرسال األمر من طرف العميل

  المكتب األمامي
 تلقي األوامر

البيع و الشراء لصاحل احملفظة  املفاوضة يف البورصة مأل وثيقة أمر البيع أو الشراء
 ؤسسة الوساطةملاخلاصة 

  المكتب الخلفي
 تأكيد تنفيذ األوامر

 التنفيذ إىل حتضري و إرسال إشعار
 العميل

القيام باإلجراءات اإلدارية املتعلقة 
 )إخل...احملاسبة،(ذه العملية 
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بكل  سلوكهم، كما جيب أن يعملوا على تنفيذ أوامر زبائنهم يف أحسن اآلجال و ن خالل أعماهلم وم
بضمان تفضيل مصاحل هؤالء على مصاحلهم  ذلك بتوفري نفس املعاملة لكل الزبائن، و أمانة، و
ذلك يتم   و و األخالقياتو من خالل هذا املطلب سوف يتم التطرق إىل أهم هذه القواعد. الشخصية

  :مرورا بالعناصر التالية
   اإلخالص الصارم؛-
   بالعميل؛اخلاصة سرية املعلومات -
  . جلب احرتام و ثقة اجلمهور املتعاملني-

  اإلخالص الصارم: الفرع األول
جيب على الوسيط أن يظهر إخالصا كامال يف مجيع تعامالته يف العمليات البورصية، و خاصة   

  :إلخالص يف النقاط التاليةح هذا اضّمع العمالء، حيث يت
   المعرفة الجيدة للعميل:أوال

و هي قاعدة أساسية يتم االرتكاز عليها عند قبول تنفيذ األوامر أو تقدمي النصائح و اإلرشادات   
اتني الوظيفتني  على أكمل وجه، على الوسيط أن يبذل كل جمهوداته و ألي عميل، فمن أجل القيام 

  .ى احلالة املالية و الشخصية و كذا الغاية من التوظيف لكل عميل من عمالئهبطريقة عملية لإلطالع عل
إن اإلطالع فقط على العوامل السالفة الذكر ال يكفي، بل ال بد من دراستها و فهمها و حماولة   

  .توجيه أو تنبيه هذا األخري إذا ما اختلف حمتوى األمر عن املعلومات املقدمة عند فتح احلساب
  تحليل المعمق ال:ثانيا

ال بد أن تقوم كل التوجيهات و التوصيات املقدمة للعميل على أساس دراسة و أساس حتليل   
معمق لكل املعلومات املتحصل عليها من العميل من جهة، و لكل املعلومات املتعلقة بأي عملية ينوي 

  1.إجنازها لصاحله من جهة أخرى
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  1 األوامر غير الملتمسة:ثالثا
ر غري امللتمسة اليت يقدمها العميل قد خترج عن نطاق املعلومات و األهداف املدونة إن األوام  

فيلتزم الوسيط يف هذه احلالة بتنبيه الزبون و حتذيره بتعارض بيانات األمر مع على وثيقة فتح احلساب، 
  .البيانات أو املعلومات املقدمة سابقا، و مدى خطورة هذه العملية على ممتلكاته

 العميل رغم كل ذلك على تنفيذ األمر، و يف هذه احلالة و حلماية الوسيط و مؤسساته ّرفقد يص  
من العواقب الوخيمة اليت قد تنجم من هذه العملية، على هذا األخري أن يلجأ إىل تغيري أهداف 

ميل، التوظيف املسجلة على وثيقة فتح احلساب، و استبداهلا باألهداف اجلديدة املعرب عنها من طرف الع
  .على وثيقة األمر" غري ملتمس " إضافة إىل تسجيل عالمة 

   الدقة في تقديم المعلومات للعميل:رابعا
إن إعالم العميل بكل ما يتعلق بأصوله بطريقة مستمرة يعترب من بني أهم واجبات الوسيط اجتاه   

يل لكل املعلومات يف زبائنه، فعلى الوسيط إذا أن يتخذ اإلجراءات الالزمة اليت تضمن استالم العم
دة كل ما ميس حافظة ا و كذا صحة و دقة و كمالية هذه املعلومات و اليت ختص ع،ناسبةاألوقات امل

  .األوراق املالية
فباإلضافة إىل خمتلف الوثائق اليت يتم إرساهلا إىل العميل و اليت تؤكد تنفيذ العمليات و تبني ما له   

، يعتين الوسيط بإحاطة العميل بكل ) احلساب الشهرية أو الثالثية إشعار التنفيذ، كشوفات( و ما عليه 
املعلومات و املميزات اخلاصة بكل قيمة من القيم املشكلة حملفظته أو اليت تكون جزءا منها يف املستقبل 

  .القريب
   أصول العميل ملك له:خامسا

ا تبقىرغم وضع األصول املالية للعميل لدى مؤسسة الوساطة، إال    دائما ملكا خاصا به، و  أ
 و تنطبق هذه القاعدة أيضا على كل عمليات .ال ميكن التصرف فيها إال وفقا أو إلرادة هذا األخري

القرض أو االقرتاض اليت ميكن إمتامها بني الوسيط و عميله، فمع أن القوانني ال متنع عقد مثل هذه 
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معرفته لوضعية العميل و استعماهلا ألغراض العمليات، إال أنه جيب على الوسيط أن يتفادى استغالل 
  1.شخصية

   بالعميلالخاصةسرية المعلومات  :الفرع الثاني
جيب أن يكون الوسيط حمل ثقة العميل، فمن واجبه أن يلتزم بالسرية التامة سواء للمعلومات   

  2:مبا يلياملتعلقة بالعميل أو املعلومات املتعلقة باألوامر املصدرة من طرفه، و يتعلق األمر 
   المعلومات الخاصة بحساب العميل:أوال

ا ألي شخص    ال بد أن يكتسي هذا النوع من املعلومات الطابع السري، إذ ال جيب التصريح 
كما ميس الطابع السري يف هذه احلالة عدم اإلفشاء عن شخصية . كان إال إذا مسح العميل بذلك

  .وظيفالعميل أو القرارات اليت يتخذها يف جمال الت
   المعلومات الخاصة بنوعية و إصدار األوامر:ثانيا

يقوم العميل من خالل تعامله مع مؤسسة الوساطة، بإصدار عدة أوامر شراء أو بيع لقيم خمتلفة،   
بني العميل و الوسيط، فعلى هذا األخري أن خيدم العميل إىل و نظرا لعالقة الثقة اليت جيب أن تزرع 

على سرية النقاشات و األوامر أو اسرتاتيجيات التوظيف اليت يتم إتباعها، أقصى درجة حمافظا بذلك 
ومات املتحصل عليها لصاحل العميل فقط دون أي شخص آخر حىت لو لإضافة إىل ضرورة استخدام املع

  .كان هذا الشخص هو الوسيط ذاته
  ثقة الجمهور المتعامليناحترام و جلب : الفرع الثالث

 من العمالء و إجناز أكرب قدر من العمليات يتخذ الوسيط عدة طرق من أجل كسب أكرب عدد  
  3:و أساليب لذلك، و يتعلق األمر مبا يلي

  "بطاقة بيضاء"الحساب  :أوال
بإعطاء احلق الكامل للوسيط بتقرير تنفيذ أي عملية بيع أو شراء " بطاقة بيضاء"يسمح احلساب   

   .  املكان و الزمان،ة، مبا يف ذلك حتديد السعر، الكميةلصاحل العميل إذا ما رأى أن هذه العملية مرحب
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ذا احلق، و كان املمثل  و ال ميكن للوسيط أن يقبل فتح مثل هذا احلساب إال إذا متتعت املؤسسة 
  .شريكا أو مديرا

  مسؤولية الوسيط اتجاه المؤسسة :ثانيا
لعمل، هلذا فهو يلتزم باألخذ يعمل الوسيط حلساب املؤسسة اليت توظفه، و توفر له كل شروط ا  

من املؤسسة و أنه مسؤول اجتاهها بعني اإلعتبار ذلك أثناء مزاولته لكل مهامه، مع احرتام كونه عضوا 
مسؤولية تامة، إذ ال تسمح له القوانني بإجراء أية عملية يف إطار نشاط املؤسسة دون إعالم اإلدارة 

و املؤسسة ثانيا مع احلفاظ على مسعة هذه األخرية و بذلك، الشيء الذي يضمن مصلحة العمالء أوال 
ا   .ثقة اجلمهور 

  التحلي بدرجة عالية من المعرفة :ثالثا
إن االكتساب األويل للكفاءة و املعرفة ال يكفي، بل جيب السعي دائما وراء تطويرها و جتديدها   

 عن طريق البقاء على علم بكل لتفادي الغلط أو اإلدالء مبعلومات قدمية أو خاطئة، و ال يتم ذلك إال
املستجدات و التغريات االقتصادية و السياسية، ميوالت السوق و أسعار الفائدة على املستوى الوطين و 

 املتاحة ت التوظيفاالعاملي، إسرتاتيجيات و وسائل التوظيف اجلديدة مبا فيها املعرفة اجليدة ملميزات أدو
  .على مستوى السوق

  ط لقوانين البورصةخضوع الوسي :رابعا
  :من أجل جلب ثقة اجلمهور املتعاملني أيضا، على الوسيط القيام مبا يلي  
أن حيرص على تطبيق القوانني و اللوائح املتعلقة مبزاولة مهنة الوساطة، و االبتعاد عن ارتكاب  -  

  .ه املهنة منعا باتاأية خمالفة عمدا، و إال تعرض إىل بعض العقوبات اليت قد تصل إىل منعه من ممارسة هذ
ال ميكن للوسيط أن يقبل أي أمر شراء أو بيع، إذا ما علم بأن هذا األمر قائم على أساس  -  

  .معلومات مسبقة، ليست يف متناول اجلميع حاليا
يشرتط يف الوسيط أن يتمتع باألمانة و السرية املطلقة، هلذا فال حيق له أن يشرع بتبليغ أية  -  

طبقا هلذه ها من املؤسسة املصدرة ألي شخص كان، و ال أن يتخذ أي قرار توظيف معلومة سرية يتلقا
  .املعلومة ما مل تصبح هذه األخرية علنية و يف متناول اجلميع
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  :الثانيخالصة الفصل 
  

ق املبحث األول أن الوساطة املالية جاءت نتيجة ي بداية هذا الفصل عن طريفاستخلصنا   
ا تعمل على حتقيق الوفرات االقتصادية و تقليل حجم ، ويل املباشرللصعوبات النامجة عن التم و أ
ا الوسطاء املاليون.املخاطر أمام راغيب االستثمار ا عملية يقوم   حيث يشكلون حلقة وصل ، و تبني أ

بني األموال الباحثة عن االستثمار و بني االستثمار الباحث عن األموال، يف حني أن هؤالء الوسطاء قد 
 أطراف التمويلجلميع بالنسبة كما اتضح أيضا أن هلا أمهية كبرية .  أشخاص طبيعيون أو معنويونايكونو

: ، مصدر هذه األمهية ينبع من تلك الوظائف اليت تقدمها و املتمثلة يفحىت بالنسبة هلا و لالقتصاد ككل
املالية املباشرة، توفري السيولة و تقدمي املعلومات املالية و حتليلها، ختفيض تكاليف التعامل يف األصول 

  .تدنية املخاطر باإلضافة إىل توفري االئتمان و تقدميه إىل راغبيه
يف املبحث الثاين مت التعرف على أنواع مؤسسات الوساطة املالية، حيث مت تقسيمها إىل   

و . ساطة املاليةمؤسسات ودائعية و مؤسسات غري ودائعية باإلضافة إىل االجتاهات احلديثة ملؤسسات الو
تتمتع بضمانات قانونية تساعد على محاية املدخرين من خماطر عدم ميكن القول أن كل هذه املؤسسات 

 أن  هذه املؤسسات كما ميكن ألغلب، اليت قد تعرتضهم يف حالة تعاملهم مباشرة مع املقرتضنيالدفع
  .متارس دور الوسيط يف البورصة

 لقد تطلب األمر  و، الوسيط املايل يف عمليات البورصة علىثاملبحث الثال  يفإلقاء الضوء مت  
له و  كما مت التعرف على الفئات املختلفة  خاصة بعد كرب حجم املعامالت فيها و تعقدها،وجوده

  يف اجملال املايل و كبريةيتمتع هؤالء خبربةحيث  املتمثلة يف السماسرة و صناع السوق و املتخصصون،
تقدمي النصح و املشورة للعميل و ختفيض تكاليف احلصول على ة وظائف أمهها يضطلعون بالقيام بعد

 جيب عليهم االلتزام باإلخالص يف و، هم ملزاولة نشاط معينةشروط جيب أن تتوفر فيهم كمااملعلومات، 
 و إضفاء الطابع السري لتلك املعلومات املتعلقة بالعميل، كل هذا من أجل توفري اجلو املالئم عملهم

  .لمستثمرين مما يساهم يف تنشيط البورصةل



  
  
  

  الفصل الثالث
  

تنشيط سوق ل كآليةن والوسطاء المالي
بورصة الاألوراق المالية مع اإلشارة إلى 

  يةتونسال
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  تمهيـد
  

يف البورصة و ذلك من خالل الفصل السابق، فسوف  نيبعدما تعرفنا على طبيعة الوسطاء املالي
خاصة السوق  خنصص هذا الفصل لتوضيح دور الوساطة املالية على مستوى سوق األوراق املالية و

ا، و سيتم هذا من و كذلك توضيح كيفية مسامهتها يف تنشيط و تفعيل املعامالت املالية الثانوية منها، 
  .خالل املبحث األول

بورصة األوراق املالية  املتعلقة بأما املبحث الثاين هلذا الفصل فقد خصص ليتناول املالمح األساسية
حيث سنتعرض فيه لتنظيم السوق املالية التونسية و كذا نشأة بورصة القيم املنقولة و تطورات التونسية، 

ا   .اإلصالحات املتعلقة 
هذا الفصل إىل واقع الوساطة املالية يف بورصة تونس و ذلك املبحث الثالث من نتطرق يف كما س

ا أيضا، باإلضافة إىل ذلك عن طريق إبراز تنظيم الو سطاء داخل هذه البورصة ، و املهام اليت يقومون 
نسية لألوراق  التونسية و تتمثل يف الشركة التو يف البورصةفسوف نشري حلالة شركة من شركات الوساطة

  .املالية، كما سيتم التعرض لدور هذه الشركة يف بورصة تونس
  :و من أجل الولوج هلذه املفاهيم اعتمدنا على ثالثة مباحث يف هذا الفصل و هي كالتايل

  ؛لمعامالت المالية في سوق األوراق الماليةا الوساطة المالية في تنشيط وظيفة :المبحث األول    
  ؛ المالمح األساسية لبورصة األوراق المالية في تونس:نيالمبحث الثا    
  . تونسواقع الوسطاء الماليين في بورصة :المبحث الثالث    
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 الوساطة المالية في تنشيط المعامالت المالية في سوق وظيفة: المبحث األول
  وراق الماليةاأل
  

يف سوق األوراق م املعامالت املالية  تقوم به الوساطة املالية يف تعظيالذيتوضيح الدور الفعال إن   
املالية ال يتأتى إال عن طريق دراسة خمتلف التقنيات املستخدمة يف تسعري األوراق املالية، باإلضافة إىل 
دراسة خمتلف األوامر اليت تصدر من طرف العمالء، فيتلقاها الوسطاء املاليون من أجل تنفيذها مث 

 الدور الذي يقوم به الوسطاء املاليون على أال ننسىفإنه ال بد  فضال عن هذا . من تسويتهايتأكدون
و سنخصص هذا . مستوى السوق األولية و املتمثل يف مساعدة املؤسسات املتدخلة يف االكتتاب

  :لدراسة املطالب التاليةاملبحث 
   التسعري يف البورصة و ميكانزماته؛-
  وسيط؛ األوامر يف البورصة و كيفية تنفيذها من طرف ال-
  . الوساطة املالية يف خمتلف أنواع األسواق حسب تنظيمنييدور الوسطاء املال -

  
  التسعير في البورصة و ميكانزماته: المطلب األول

  
تتحدد أسعار األوراق املالية وفق جمموعة من التقنيات، اهلدف منها هو تعظيم الكمية املتداولة   

حيث ال ختتلف عملية حتديد األسعار يف البورصة عنها يف . ةمن خمتلف األوراق املالية و تنشيط البورص
تشرف سلطات . فبتفاعل قوى العرض و الطلب تتحدد أسعار خمتلف القيم املاليةاألسواق العادية، 

دف  البورصة مبساعدة الوسطاء املاليني على إمتام هذه العملية بعدة تقنيات و على عدة مراحل، و
و ميكن توضيح .  كما و نوعاإىل تسهيل و تعظيم و تفعيل املبادالت املاليةتلك التقنيات يف معظمها 

  :ذلك من خالل الفرعني التاليني
   التسعري يف البورصة؛-

                                                 
  من هذه الرسالة20 الصفحة انظرملعرفة دور الوسطاء املاليون يف السوق األولية .  
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  . ميكانزمات التسعري يف البورصة-
   التسعير في البورصة:الفرع األول

  :كما يليهناك تقنيات عديدة فيما يتعلق بالتسعري يف البورصة، حيث سيتم الكشف عنها   
  التسعيرة الدورية: أوال

يف ظل هذه التسعرية ال يتم تنفيذ أوامر املتعاملني املسلمة إىل الوسطاء مباشرة، بل تبقى خمزنة إىل   
  :هي و هناك عدة طرق للتسعري الدوري و. غاية إمتام مبادلة متعددة األطراف

  1 : التسعير بالمناداة- أ
ماع الوسطاء املاليني أو وكالئهم أو أحد ممثليهم يف بورصة باجتيتم التسعري عن طريق املناداة   

م بأعلى – و ذلك بعد بداية اجللسة اليت تتم بقراءة كل القيم حمل التسعرية –األوراق املالية   و منادا
م على العروض و الطلبات  ا للبيع ( أصوا ا للشراء أو يعرضو اليت يف ) أمساء األوراق املالية اليت يطلبو

م و ذلك باستعمال العبارتني  و ذلك للداللة على رغبة " آخذ كذا " و " لدي، عندي كذا " حوز
 و لكن نظرا للضجيج يف البورصة ، عادة ما يلجأ الوسطاء املاليني إىل الوسيط يف البيع أو الشراء،

 عموديا يف حالة استعمال اإلشارة باليد و ذلك بوضع الساعد أفقيا يف اجتاه اجلسم يف حالة الشراء و
  .التوازن املطلوبالبيع حىت يتم 

فإذا اتفق وسيطان على السعر مهس كل منهما يف أذن الوسيط الثالث بإخباره بنية كل منهما   
  .بائعا أو مشرتيا، فإذا كان أحدمها بائعا و اآلخر مشرتيا متت الصفقة بينهما

بتسجيل ) وظف لدى سلطات البورصة و هو م( و بالوصول إىل سعر معني للورقة، يقوم املسعر   
ذلك السعر على سبورة معدة خصيصا هلذا الغرض يف انتظار تغري العرض و الطلب، مث يتم املرور للورقة 

  .املوالية يف القائمة
ا متكن الوسطاء املتفاوضني من مراقبة التسعرية و معرفة حالة    أهم ما مييز التسعرية باملناداة أ

ا متكن املتعاملني من فهم ميكانزمات البورصةالسوق بأكثر شفافية   .، باإلضافة إىل أ
  

                                                 
  .114: ، ص2002جبار حمفوظ، تنظيم و إدارة البورصة، دار هومة للنشر، الطبعة األوىل، اجلزائر،  1
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  1 : التسعير بالدرج- ب
هي طريقة كتابية سهلة و بسيطة، يتم اللجوء إليها يف حالة ما إذا كان التبادل بكميات قليلة من   

 على بطاقة و يف ظل هذه التسعرية يتم تسجيل كل األوامر اخلاصة بورقة مالية معينة. األوراق املالية
درج موجود يف البورصة، حيث خيصص درج لكل ورقة مالية و يوضع حتت تصرف وسيط يف توضع 

  .مايل، و حيتوي هذا الدرج على اسم الورقة املالية أين ترتكز كل املعامالت من عروض و طلبيات
ة بالورقة املالية يف بداية كل حصة بورصية، يقوم املوظف التابع للوسيط جبمع كافة األوامر املتعلق  

ا، و يضيف هلا األوامر الباقية من احلصة السابقة اليت مازالت صاحلة و  املعنية املوجود يف الدرج اخلاص 
  .حيدد سعر التعامل من قبل الوسيط املايل

ا تتم بطريقة كتابية متميزة بالسهولة و السرعة، كما يتم التعامل    أهم ما مييز التسعرية باألدراج أ
  . خاصة بالنسبة لألوراق املالية اليت تتميز بسيولة قليلة يف السوق الثانويةا
  2 : التسعير بالصندوق-ج

هذه التقنية شبيهة بتسعرية الدرج لكن يتم اللجوء إليها بصفة خاصة عندما ال يستطيع السوق   
بيات الشراء أو يف الوصول إىل التوازن و ذلك يف حاالت استثنائية مثل تعدد و كثرة عروض البيع، طل

  .حالة تسعري أوراق مالية تتميز ببعض املشاكل اليت تتطلب اختاذ قرارات قد خترج عن التعامل العادي
م يف صندوق خاص    ( يف إطار هذه التسعرية يعمد الوسطاء إىل وضع عروضهم و طلبيا

وق من عروض و ، و تعمد البورصة إىل حتديد األسعار حسب ما يتضمنه الصند)كصندوق الربيد 
  .طلبيات

  3 : التسعير بالمقابلة-د
هي تقنية تقع بني الطريقة الشفوية و الكتابية، حيث يدون يف سجل خاص لكل ورقة مالية   

 إىل معرفة مقدار ما يطلب بيعه خمتلف عروض البيع و طلبيات الشراء، و تؤدي جمموع هذه السجالت
  .أو شراؤه من األسهم و حدود األسعار املعروضة

                                                 
  .107: ، ص2006 ت احلليب احلقوقية، بريوت،، منشورا)عمليات البورصة، تنازع القوانني، اختصاص احملاكم(حممد يوسف ياسني، البورصة  1

2 Josette Pilverdier Latreyte, le marché financier français, Edition Economica, Paris, 1991, P: 140.   
  .76: ، ص1999 عمان، أحكام األسواق املالية، دار النقائش للنشر و التوزيع،حممد صربي هارون،   3
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( و اخلبري ) موظف يف البورصة ( يعتمد جناح هذه التقنية على فعالية شخصني مها املسعر   
، إذ يقوم املسعر بتعبئة السجل حسب البطاقات اليت يتلقاها كل صباح من )مندوب أحد الوسطاء 

م يف حدود معينة   .الوسطاء الذين سجلوا طلبيا
عري قد تطورت بفضل التقدم التكنولوجي، إذ جهزت و جتدر اإلشارة إىل أن طرق التعامل و التس  

عالم اآليل، و أصبحت الكثري من الصفقات تعقد بواسطة اإلمعظم البورصات يف الدول املتقدمة بوسائل 
 كما أصبح احلاسوب. جوء إىل احلضور الشخصي للمستثمر أو حىت وكيلهلأطراف احلاسوب دون ال

غريه كلما تغريت ظروف السوق، مما وفر نوعا من االستمرارية يف يعاجل األوامر و يعطي سعر التوازن و ي
  .التعامل مع وصول أوامر العرض و الطلب إىل البورصة

باإلضافة إىل تدخل الوسطاء الذين حيق هلم أن يكونوا طرفا يف الصفقات كلما قل العرض أو   
 عليها، الشيء الذي لبقل الط الطلب و ذلك بتوفريهم لألوراق اليت قل عرضها أو شرائهم لألوراق اليت
  .يوفر السيولة ملعظم القيم املالية املتداولة و تفعيل املعامالت يف البورصة

  التسعيرة المستمرة: ثانيا
تتم عمليات التبادل يف ظل التسعرية املستمرة يف أي وقت خالل اجللسات عندما يتم التقاء   

، أين تتم معاجلة خمتلف األوامر و العمليات باستعمال أوامر املتفاوضني للشراء أو البيع عند سعر معني
الذي ميكن من تنفيذ أكرب عدد من األوامر و يف أي وقت، األمر الذي ) احلاسوب ( اإلعالم اآليل 

  . من جتنب فرتة اإلنتظار لتسعرية األوامر اجلديدة، كما ميكن من املتابعة السعرية لتطورات السوقيسمح
افية كلية إذ تسمح بإجراء خمتلف العمليات، غري أن تغريات األسعار و حتقق هذه الطريقة شف  

ا يف اجللسة الواحدة عادة ما يؤدي إىل عدم التأقلم بالنسبة حلاملي األوراق الصغرية، و لتفادي  توجها
ا بالنسبة للعمليات الصغرية اليت ليس هلا تأثري  كبري هذا اإلشكال فإن تسعرية اإلفتتاح ميكن أن حيتفظ 

  1.على السوق
  

                                                 
  .109: ع سبق ذكره، صجمر، )عمليات البورصة، تنازع القوانني، اختصاص احملاكم(ورصة البحممد يوسف ياسني،  1
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  1 :متر تقنية التسعري املستمرة مبرحلتني أساسيتني مها
يقوم املتفاوضون بإدخال كل األوامر املتحصل عليها منذ آخر : مرحلة ما قبل افتتاح اجللسة -

  .جلسة يف البورصة يف نظام اإلعالم اآليل و إىل هنا ال يتم أي تبادل
لية التبادل تبدأ بسعر اإلفتتاح الذي حقق التوازن بني إن عم: مرحلة ما بعد افتتاح اجللسة -

العرض و الطلب و الذي يصبح سعرا للتبادل، و عند هذا السعر يتم تنفيذ أوامر الشراء احملدد بسعر 
 له، أما أوامر البيع احملدد املنفذة فإن سعرها أدىن من سعر اإلفتتاح أو ٍأعلى من سعر اإلفتتاح أو مساو

  . لهٍمساو
أول " م العملية بعد توجيه األوامر إىل احلاسوب اخلاص بالتسعرية و اليت تنفذ وفق قاعدة و تت

حمدد لسعر معني و كانت هناك أوامر أدخلت من قبله و أمر ، فإذا أدخل "أمر داخل أول أمر منفذ 
احملددة يتم ر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذ هذه األوامر احملددة أوال، و بالتايل فإن عملية تنفيذ األوام

باألولوية أما األوامر بسعر السوق فليست هلا األولوية يف التنفيذ عند افتتاح اجللسة، إذ يتم تنفيذها بعد 
  .اإلفتتاح فهي خاضعة لسعر أفضل عرض إذا تعلق األمر بالشراء و سعر أحسن طلب فيما يتعلق بالبيع

  2 التسعيرة الرسمية: ثالثا
نة التسعرية يف البورصة يف كل جلسة من جلسات التداول بغرض هي الوثيقة اليت تنشرها جل  

بصفة عامة  و. اإلعالن عن السعر الذي يتم على أساسه التداول الفعلي للقيم املنقولة املقيدة بالتسعرية
  :تتعلق التسعرية بالبيانات التالية

  . عدد السندات و قيمة القرض املقيدة يف التسعرية-
  .لة و موعد السحب يف حالة وجوده إسم القيمة املتداو-
  . أسعار القيم املتداولة يف جلسة اليوم و السعر السابق هلا-
  . القيم املتداولة ذات العائد الثابت مع ذكر معدل الفائدة و مقدار الضريبة و موعد استحقاق الفوائد-
  

                                                 
دراسة لواقع البورصات العربية و آفاقها املستقبلية، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة : ، االستثمار يف بورصة القيم املنقولةخيلف عبد الرزاق 1

  .44:  ص،2001اجلزائر، 
  .46: بورصة اجلزائر، أطلس للنشر، بدون سنة نشر، ص: مشعون مشعون، البورصة 2
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   في البورصة ميكانزمات التسعير:الفرع الثاني
 جمموعة من التقنيات تسمح بتحديد أسعار األوراق املالية داخل ثابة مبنظام التسعري يف البورصة  
  . مها التسعري بالتثبيت و التسعري بالتواصلتوجد طريقتان للتسعري يف البورصة و .البورصة
  التسعير بالتثبيت: أوال

دف إىل حتديد سعر يسمح بأكرب عدد من الصفقات و   هي مستعملة لتحديد  هذه الطريقة 
 و ).مرة أو مرتني يف اليوم(البيع يف مدة قصرية  ذلك مبواجهة أوامر الشراء و  بسعر التثبيت وسعر يدعى

  :تعتمد على جمموعة من القواعد
  أن تنفذ أوال؛ األوامر باألحسن البد و -
 أن تنفذ؛ أوامر البيع ذات احلد األقل من السعر املسعر به البد و -

 1.أن تنفذ لسعر املسعر به البد وأوامر الشراء ذات احلد األكرب من ا -

  2 : لنفرض ما يليكمثال بسيط لفهم هذه الطريقة و
أن األوامر اليت وصلت اليوم   و، يف البورصة1600أنه من أجل سهم س كانت آخر تسعرية هي 

  :كانت كالتايل
سهم  320( ،  )1610بسعر سهم  340( ،  )1600 بسعر سهم 400  (:أوامر الشراء -

بسعر سهم  120( ،  )1640بسعر سهم  250( ،  )1630بسعر سهم  400( ، ) 1620بسعر 
   ).بأحسن سعر مطلوبسهم  100( ،  )1660سعر سهم ب 100( ،  )1650

 200( ،  )1600بسعر  سهم 100( ،  )بأحسن سعر معروضسهم  50( : أوامر البيع -
بسعر سهم  380( ، ) 1630بسعر سهم  340( ،  )1620بسعر سهم  280( ،  )1610بسعر سهم 

   ).1660بسعر سهم  500( ،  )1650بسعر سهم  400( ،  )1640
  :نقوم اآلن برتتيب هذه األوامر حسب السعر املتزايد حنصل على اجلدول التايل

  
  

                                                 
  .34: ، ص2001 ،37اجلزء   اجلزائر،حممد براق، أسواق األوراق املالية، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية، 1
  .383: ، حممود صبح، شامل احلموي، مرجع سبق ذكره، صنادية أبو فخرة 2
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   ترتيب أوامر البيع و الشراء و مقابلتها باألسعار: 1-3جدول رقم 
  

  )األسهم عدد (البيعأوامر   )عدد األسهم (الشراءأوامر   )ديةوحدة نق(حدود األسعار 
  50    بأحسن سعر معروض

1600  400  100  
1610  340  200  
1620  320  280  
1630  400  340  
1640  250  380  
1650  120  400  
1660  100  500  

  بأحسن سعر مطلوب    100
  

نادية أبو فخرة، حممود صبح، شامل احلموي، مرجع سبق : من إعداد الطالب عن :المصدر
  .383: صذكره، 

  
  :الطلبات بالطريقة املوضحة يف اجلدول التايل لتحديد سعر التوازن نقوم مبراكمة العروض و
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  كيفية تحديد سعر التوازن: 2-3جدول رقم 
  

 )عدد األسهم(أوامر البيع الرتاكمية  )ألسهم اعدد(أوامر الشراء الرتاكمية  )وحدة نقدية(حدود األسعار 

  50    بأحسن سعر معروض
2030) 400+1530(  1600  150) 100+50(  
1630) 340+1290(  1610  350) 200+150(  
1290) 320+970(  1620  630) 280+350(  
970) 400+570(  1630  970) 340+630(  
570) 250+320(  1640  1350) 380+970(  
320) 120+200(  1650  1750) 400+1350(  
200) 100+100(  1660  2250) 500+1750(  

  100  أحسن سعر مطلوبب  
  

  .1-3:  على أساس معطيات اجلدول رقممن إعداد الطالب :المصدر
  

الطلب  و) 970( هو الذي يسمح بالتوازن بني العرض 1630من هذا اجلدول نالحظ أن سعر 
  :بالرجوع إىل القواعد السابق ذكرها يف التسعري بالتثبيت جند  و،، هذا السعر يدعى بسعر التوازن)970(

 سهم 100شراء /1600 سهم بقيمة 50بيع  (البيع بأحسن سعر تنفذ أوال  ر الشراء وأوام -
  .)1660بسعر 

 ،1600 (هي ذات السعر احملدد بـ  أوامر البيع ذات احلد األقل من السعر املسعر به و -
1610 ،1620 ،1630.( 

 ،1630 (د بـ هي ذات السعر احملد أوامر الشراء ذات احلد األكرب من السعر املسعر به و -
1640 ،1650 ،1660.( 

الطلب أما إذا مل يكن احلال كذلك فيحاول  يف هذا املثال هناك مساواة كاملة بني العرض و
  .دائما تلبية أكرب عدد ممكن من األوامر
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  1 التسعير بالتواصل: ثانيا
وامر اليت مت يتمثل يف املواجهة املستمرة لأل يستعمل التسعري املتواصل نظام اإلعالم اآليل، و  

يف التسعرية االلكرتونية اليت )  وسطاء يف عمليات البورصة (إدخاهلا مباشرة من طرف شركات البورصة 
مث تنفذ األوامر حسب أولوية )  قبل االفتتاح (يديرها احلاسوب املركزي هذا األخري حيدد سعر التوازن 

يف السوق السعودي والذي يعتمد على نظام وصوهلا إىل النظام، لفهم هذه الطريقة نتطرق إىل التسعرية 
  حلالعربية حيث هو نظام مستخدم يف كثري من األسواق املالية األجنبية و  و(Horizon)ن وهوريز

كما هو واضح من اسم هذه الطريقة   و،يعطي القدرة على التداول مباشرة حمل صالة التداول التقليدية و
يتغري سعر التوازن تلقائيا مبجرد  تسعري هنا يكون بشكل مستمر وفإن ال) التسعري بالتواصل(من التسعري 

  .ساعة وصوله يوضع على كل أمر تاريخ و إدخال أوامر جديدة، حيث حيدده احلاسوب املركزي، و
  :سعر االفتتاح -

هو أول سعر عند بداية النشاط احلقيقي للبورصة، حيث يقوم حمرك التداول حبساب سعر افتتاح 
  .كمية األوامر املدخلة خالل حالة ما قبل االفتتاح يف يوم التداول  أساس سعر ولكل قيمة على

  :السعر خالل جلسة العمل -
  .الشراء املختلفة هو سعر توازن متغري حسب تدفق أوامر البيع و و

  :سعر اإلقفال -
اية جلسة عمل البورصة و   .هو آخر سعر توازن مسجل يف 
سريعة عن طريق شركات البورصة أو  متواصلة و صفة سهلة وميكن احلصول على املعلومات ب و

  .الوسطاء املاليني
  
  
  
  

                                                 
1  http://www.arabtranslators.org/edu/banking/horizon_user_dual.pdf    PP: 04-05  Vu le 12/08/2011. 
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   األوامر في البورصة و كيفية تنفيذها من طرف الوسيط:المطلب الثاني
  

من خالل تنفيذ  يربز دور الوساطة املالية يف البورصة و مدى مسامهتها يف تفعيل املعامالت املالية  
و لتوضيح هذا الدور خصصنا هذا املطلب .  التأكد من تسويتهامث املتعاملني، خمتلف األوامر الصادرة من
  :للتطرق إىل الفروع التالية

   أنواع األوامر؛-
   اخلصوصيات املرفقة يف األوامر؛-
  . تلقي و تنفيذ األوامر و التأكد من تسويتها-

   أنواع األوامر:الفرع األول
 اليت تتعلق ببيع أو -العميل، و ختتلف تلك األوامر يتسلم الوسيط تعليمات أو أوامر من طرف   

 من حيث سعر و وقت التنفيذ أو كالمها معا، فضال عن وجود بعض األوامر -شراء األوراق املالية 
  :و من هنا ميكن تقسيم األوامر إىل أربعة جمموعات كما يلي. اخلاصة
   األوامر المحددة لسعر التنفيذ:أوال

ذه األوامر تل   صل يف تنفيذ الصفقة اك اليت يكون فيها السعر الذي حيدده العميل هو الفيقصد 
  :يف هذا اجملال يوجد نوعان من األوامر نذكرمها كما يلي من عدمها، و

  1 : أوامر السوق- أ
هي تلك األوامر اليت يطلب فيها العميل من الوسيط تنفيذ الصفقة على وجه السرعة و بأفضل   

حيدد فيها السعر و هي تنفذ  التعامل، مبعىن أن األوامر اليت تعطى للوسيط السعر ميكن أن جيري عليه 
و نظرا ألن األمر ال يتضمن سعرا معينا فإن الصفقة عادة ما تنفذ يف دقائق . وفقا لشروط السوق

  .معدودة
ه من أهم مزايا هذا النوع من األوامر هي السرعة و ضمان تنفيذ العملية، أما بالنسبة ألهم عيوب  

فهي أن املستثمر ال ميكن أن يعرف السعر الذي ينفذ به األمر، كما أن عليه قبول السعر السائد يف 
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ا، و يف األسواق   ايكون هلذ ذات الكفاءة العالية كبورصة نيويورك مثال قد الالسوق كقضية مسلم 
  . عادة ما تكون حمدودةالعيب وزن كبري لدى املستثمر باعتبار أن التغريات السعرية من حلظة إىل أخرى

  1 : األوامر المحددة- ب
يف هذا النوع من األوامر يضع العميل سعرا معينا لتنفيذ الصفقة، و بعد ذلك ال ميلك الوسيط   

سوى االنتظار الغتنام الفرصة و ذلك عندما يصل سعر السهم يف السوق إىل السعر احملدد أو أقل منه 
و عادة ما يضع املستثمر حد أقصى للفرتة الزمنية . حالة أمر البيعيف حالة أمر الشراء أو أعلى منه يف 

اليت جيب أن ينفذ خالهلا األمر و ذلك على النحو الذي سريد عند مناقشة األوامر اليت جتمع بني وقت 
و بدال أن ينتظر الوسيط حىت يصل سعر السوق إىل السعر احملدد، عادة ما يقوم  .و سعر التنفيذ
دى املتخصص الذي يتعامل يف األسهم حمل الصفقة و الذي يعمل بدوره كما لو كان بتسجيل األمر ل

  .ممثال للوسيط، إذ يقوم بتنفيذ األمر عندما يصل سعر السوق إىل السعر احملدد
 يعرف املستثمر على وجه اليقني – على عكس أمر السوق –أهم ميزة هلذا النوع من األوامر أنه   

 سيدفعها إذا كان أمر شراء أو احلد األدىن للقيمة اليت سيحصل عليها إذا كان احلد األقصى للقيمة اليت
أما عن أهم عيوبه فسعر السوق قد ال يصل للسعر احملدد و من مث ال تنفذ الصفقة حىت لو كان . أمر بيع

د أوال لو كان سعر السوق مساويا للسعر احملدد فإن قاعدة األمر الوارالفرق بني السعرين ضئيال، و حىت 
هذا باإلضافة إىل أنه إذا . قد يعين عدم إمكانية تنفيذ األمر بالسعر املعلن و ذلك إذا كان ترتيبه متأخرا

كان السعر الذي يرغبه املستثمر قريبا من سعر السوق فقد يكون من األفضل له إصدار أمر السوق ذلك 
  . يف مثل هذه احلاالتألن عيوب األمر احملدد قد تفوق املزايا اليت جينيها من ورائه

   األوامر المحددة لوقت التنفيذ :ثانيا
يف هذا النوع من األوامر يكون الزمن هو الفاصل يف تنفيذها أو عدم تنفيذها، و قد تكون هذه   

  2 :تتمثل هذه األوامر يف و. األوامر حمددة أو مفتوحة
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  : أوامر محددة بيوم، أسبوع أو شهر- أ
 و هو –يوم ذلك األمر الذي يظل ساريا ملا تبقى من ساعات اليوم يقصد باألمر الذي مدته   

 و غالبا ما يكون هذا النوع من األوامر مبنيا على –يعترب أمر السوق ألنه ال حيدد سعر معني للتنفيذ 
  .توقعات مسبقة بأن ذلك اليوم هو أفضل يوم للتعامل يف ورقة مالية معينة

ف السوق و الظروف االقتصادية إضافة إىل ظروف الشركة، أهم ما مييز األمر بيوم هو أن ظرو  
كلها عرضة للتغري بني حلظة و أخرى، و من مث فإن ما قد يكون مالئما للمستثمر يف يوم ما قد ال 

  .يكون مالئما له يف يوم آخر
أما األمر الذي مدته أسبوع فهو ينتهي بنهاية األسبوع الذي صدر فيه، بينما األمر الذي مدته   

  .هر فإنه ينتهي بنهاية الشهر الذي أصدر فيه األمرش
و قد متتد مدته ) شهرين أو أكثر (  و جتدر اإلشارة إىل أن األمر قد يتحدد بفرتة أكرب من ذلك   

  .لتتحول إىل أمر مفتوح
  :ة المفتوحوامر األ- ب

 املستثمر  ذلك األمر الذي يظل ساري املفعول حىت يتم تنفيذه أو يقررباألمر املفتوحيقصد   
إلغاؤه، و يرتبط باألوامر املفتوحة نوعان من املخاطر مها خماطر النسيان و خماطر تغري املعلومات، فقد 

و حىت إذا ما نبهه  ينسى املستثمر أنه أصدر أمرا مفتوحا نظرا لطول الفرتة اليت انقضت منذ إصداره،
ك قد تصل إىل السوق معلومات مشجعة كذل. الوسيط بوجود األمر فقد ال يكون األمر مالئما لتنفيذه

بشأن الشركة اليت أصدرت الورقة، يف هذه احلالة تعطى األولوية ألوامر البيع احملددة اليت سبقت اإلشارة 
ا  .إليها بينما قد ال تتاح فرصة ألوامر البيع املفتوحة و إذا ما وصل السوق معلومات كان من شأ

ذ ستنفذ منها أوامر الشراء احملددة بينما قد ال تتاح الفرصة ألوامر  القيمة السوقية للورقة، حينئاخنفاض
  .الشراء املفتوحة

   األوامر التي تجمع بين سعر و وقت التنفيذ:ثالثا
  1 : ما يليجند من هذه األوامر  
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  : األمر المحدد للسعر خالل فترة زمنية- أ
ا تلك األوامر اليت حتدد سعرا معينا للتنفيذ غري أ   ا تشرتط إمتام الصفقة خالل فرتة زمنية يقصد 

  .معينة قد تكون يوما أو شهرا أو أكثر
  : األمر المفتوح في حدود سعر معين- ب

ا تلك األوامر اليت ال حتدد زمنا    ا تشرتط إمتام الصفقة ) وقتا ( يقصد  معينا للتنفيذ غري أ
  .أفضل منهحينما يصل سعر السوق إىل السعر الذي حيدده املستثمر أو سعر 

   األوامر الخاصة:رابعا
  :جند من بني هذه األوامر ما يلي  

  1 : أوامر اإليقاف- أ
 وتعين إشارة قف تدنية املخاطر مبعىن تدنية هي عبارة عن األوامر احملددة املتبوعة بأمر اإليقاف،  

  :و جند ضمن هذه األوامر. اخلسائر الناجتة عن التقلبات يف األسعار
حيث جيب على الوسيط تنفيذ أمر البيع إذا وصل سعر السهم : تعلق بالبيعقاف املي أمر اإل-

  .إىل املستوى احملدد أو اخنفض عنه
يقوم الوسيط بشراء السهم إذا بلغ سعره مستوى حيث جيب أن :  أمر اإليقاف املتعلق بالشراء-

  .معني أو تعداه
  2 : أوامر اإليقاف المحددة- ب

د بشأن السعر الذي تنفذ به الصفقة يف حالة استخدام أوامر تعاجل هذه األوامر عدم التأك  
اإليقاف، ففي هذا النوع من األوامر يضع املستثمر حد أدىن لسعر البيع و حد أقصى لسعر الشراء، و 

  .ال يتم التعامل بذلك السعر أو بسعر أفضل منه
 تتغري بسرعة اخنفاضا يف  هذا النوع من األوامر أن أسعار السوق قدأبرز املخاطر اليت تعرتضمن   

 و ارتفاعا يف حالة الشراء، حبيث ال يتمكن الوسيط من تنفيذ الصفقة بالسعر احملدد يف الوقت حالة البيع
  .الذي تستمر فيه األسعار يف االخنفاض مما يعين تضاؤل القيمة السوقية ملا ميلكه املستثمر من أوراق
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  1 : أمر التنفيذ حسب مقتضى األحوال-ج
ذا األمر أن يرتك للوسيط احلق يف إبرام الصفقة حسب ما يراه، و قد تكون حرية يقصد    

 من األوامر مطلقة فهو الذي خيتار الورقة حمل التعامل و السعر و ما إذا كانت الوسيط يف هذا النوع
قيت التنفيذ الصفقة بيعا أو شراء و توقيت تنفيذها، أما األوامر املقيدة فتقتصر فيها حرية الوسيط على تو

ذا النوع من األوامر يقتصر .و السعر الذي تربم على أساسه الصفقة  و جتدر اإلشارة إىل أن التعامل 
  .على العمالء الذين لديهم ثقة كاملة يف كفاءة و أمانة الوسيط و قدرته على التحكم

ه من التصرف بسرعة من مزايا هذا النوع من األوامر إعطاء قدر كبري من املرونة للوسيط مبا ميكن  
كما ميكن للعميل استخدام هذا النوع . الغتنام الفرص املالئمة دون انتظار األوامر احملددة من الوسيط

  .من األوامر عندما يكون يف إجازة و ال يرغب أن يشغل نفسه مبحفظة أوراق مالية
ذا النوع من األوامر ألنه    يزيد من عبئ العميل و من ناحية أخرى ال يرحب الكثري من الوسطاء 

  .الواقع عليهم إضافة إىل خشيتهم من أن تنفيذ بعض األوامر قد يأيت بنتائج غري مرضية للعمالء
   الخصوصيات المرفقة في األوامر:الفرع الثاني

دف إىل توضيح العملية حمل األمر، من بني    قد ترفق األوامر السابقة الذكر خصوصيات أخرى 
  2 : ما يليتلك اخلصوصيات

  مدة التنفيذ: أوال
ت على وثيقة األمر املدة ّقد تكون مدة التنفيذ مهمة جدا بالنسبة للمستثمر، مما جيعله يثب  

املرغوب تنفيذ األمر فيها، فقد يطلب من الوسيط تنفيذ األمر بالشراء أو البيع يف اليوم الذي صدر فيه 
كما قد يأمر بتنفيذ الصفقة خالل  .ورقة املعنيةاألمر ألنه يرى أن هذا اليوم هو املالئم للتعامل يف ال

اية الشهر مثال، كما ميكن أن يكون مفتوحا حيث يبقى صاحلا إىل  األسبوع الذي حرر فيه األمر، أو 
  .أن يتم تنفيذه أو إلغاءه من قبل املستثمر
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  عدد األوراق: ثانيا
 أو بيعها بعدة طرق مستعينا ببعض قد حيدد املستثمر عدد األوراق املالية اليت يرغب يف شرائها  

  :اخلصوصيات منها
 :الكل أو الالشيء - أ

إذا تعذر ذلك يلغى  حتتم هذه اخلصوصية على الوسيط بيع أو شراء العدد احملدد يف األمر كلية و
ائيا، و   .ال يتم تنفيذه جزئيا األمر 

 :عدد األوراق في كل حصة - ب

مر يف تنفيذ األمر على دفعات متناسبة مع العدد تستعمل هذه اخلصوصية عندما يرغب املستث
متناسبة مع العدد اإلمجايل املتداول يف احلاالت  الكلي الذي يريد شراءه أو بيعه من األوراق من جهة و

ا متنع حدوث اختالالت يف التوازن . العادية يف البورصة من جهة ثانية من إجيابيات هذه اخلصوصية أ
 . بأوراق غري نشيطةخاصة إذا ما تعلق األمر

 :عدد األوراق خالل عدد من الحصص -ج

إمنا  على عكس سابقتها فإن هذه اخلصوصية ال حتدد العدد الواجب تداوله يف كل حصة، و
  .حيدد األمر عدد األوراق الكلي الذي جيب على الوسيط شراءه أو بيعه خالل عدد معني من احلصص

ا الربنامج الزمين  و   . أمر ما على عدة دفعات، أي حتديد مدة التنفيذذلتنفيميكن أن ينظر بأ
  ترتيب العمليات: ثالثا

  :البيع املتزامنة أو املتتالية يقتضي حتديد بعض اخلصوصيات منها إن ترتيب عمليات الشراء و  
   :الربط - أ

 أحدمها: يتكون هذا النوع من األوامر من أمرين قد يسلم املستثمر أمرا حيمل شرط االرتباط و
اآلخر أمر بالبيع ملنتوجني ماليني خمتلفني يرغب يف تنفيذمها يف نفس احلصة، كما قد يتم  أمر بالشراء و

  ). قد ينجر عليه إما ربح أو خسارة (ذلك لالستفادة من فرق السعر  ذلك يف بورصتني خمتلفتني و
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  : التسلسل - ب
مثال قبل البيع أو العكس، حيث ميكن للمتعامل أن يطلب من الوسيط تنفيذ عملية الشراء 

  .بورقتني خمتلفتني يتعلق األمر هنا أيضا
  المبلغ الكلي للصفقة: رابعا

يستعمل هذا النوع من اخلصوصيات للتعبري عن األوامر اليت حيدد فيها املتعامل رؤوس األموال   
 يف شراء الورقة املالية )س(استعمل املبلغ : املستثمرة يف منتوج مايل معني، إذ حيرر األمر بالصيغة التالية

بذلك فإن هذه اخلصوصية ال . مبا يف ذلك املصاريف، أو باستثناء املصاريف املرتتبة عن الصفقة) ص(
إمنا حتدد املبلغ  املصاريف، و الذي يظهر مبجرد معرفة سعر الورقة و حتدد عدد األوراق املراد شراؤها و

  .املتاح الذي ال جيب جتاوزه
  ي و تنفيذ األوامر و التأكد من تسويتها تلق:الفرع الثالث

يقوم الوسيط بتلقي األوامر من طرف املستثمر لغرض تنفيذها عن طريق املفاوضة، بعد ذلك   
ا   :و سيتم توضيح ذلك كما يلي. يقوم بأهم إجراء و هو التأكد من تسوية العملية اليت قام 

  تلقي و تنفيذ األوامر: أوال
اء أو البيع من عمالئه الذين بادروا بفتح حساب لديه إما كتابيا أو يتلقى الوسيط أوامر الشر  

اليت متأل هلذا الغرض من " أمر البيع أو الشراء " هاتفيا، و يف كلتا احلالتني البد من تأكيد األمر بوثيقة 
دف تفادي خطر اخلطأ إىل أكرب حد ممكن   1.طرف الوسيط، و تقدم للعميل من أجل اإلمضاء عليها 

  2:ضمن أمر البيع أو الشراء املعلومات التاليةيت  
   إسم العميل؛-
   رقم احلساب؛-
   عدد األصول املالية؛-
   العنوان؛-
   نوع األصل املايل؛-

                                                 
  .129: ، ص2008عمان، الطبعة األوىل، عبد الوهاب يوسف أمحد، التمويل و إدارة املؤسسات املالية، دار احلامد،  1
  .104: زرفة زهية، مرجع سبق ذكره، ص 2
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   السعر الوحدوي؛-
  ؛)بالنسبة للسندات (  معدل الفائدة -
   العموالت و املصاريف؛-
   تاريخ إصدار األمر؛-
   تاريخ التسوية و التسليم؛-
  ة اإلمجالية للعملية؛ القيم-
   القيمة الصافية؛-
  . نوع األمر-

مبجرد تلقي األوامر يقوم الوسيط بالسعي إىل تنفيذها يف أحسن الشروط عن طريق املفاوضة اليت   
تعترب أحد أهم وظائفه و يف هذا اإلطار نفرق بني ثالثة طرق للمفاوضة اليت ميكن للوسيط أن خيتار أيا 

  1 :منها
  :الهاتف المفاوضة ب- أ

للحصول على  آخرينبالعملية هاتفيا بوسيط أو وسطاء يف هذه احلالة يتصل الوسيط املكلف   
، أو القرتاح الكمية املراد بيعها حيث تتم مفاوضة األسعار بني الطرفني إىل غاية الكمية املراد شراؤها

 هذا النوع من املفاوضة جند و من بني إجراءات احلماية املتخذة يف مثل. الوصول إىل سعر توازين بينهما
  .اتيكي للمكاملة و تاريخ العمليةالتسجيل األتوم

  : اإللكترونية المفاوضة- ب
و هنا يتم استخدام اإلعالم اآليل، حيث يوضع حتت تصرف الوسيط حاسوب آيل ينشر على   

  .شاشته أسعار و كميات خمتلف القيم املعروضة للبيع و الشراء
األمر بإدخال الكمية و السعر للقيمة املعنية بالشراء أو البيع حيث يتم يقوم الوسيط فور تلقيه   

من حيث السعر و ( طرفا مقابال هلا بعد ذلك تنفيذ األمر أوتوماتيكيا إذ ما وجدت هذه العملية 
  .على الشاشة) الكمية

                                                 
1 Michel Karlin, Back-offices et marchés financiers, Edition Economica, Paris, 1997, P: 21. 
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  : المفاوضة في مقصورة البورصة-ج
ا باستخدام طريقة املناداة، يف هذه املرة تتم عملية املفاوضة على مستوى مقصورة    البورصة ذا

حيث تقوم األطراف املختصة يف املؤسسة بإرسال األوامر املتلقاة من العمالء إىل املفاوض املتواجد يف 
  .مقصورة البورصة للمفاوضة مع الوسطاء اآلخرين مستخدمني يف ذلك اإلشارات فقط

 و وحيد، و للتمكن من فض النزاعات تدل كل إشارة مستخدمة يف هذا اجملال على معىن خاص  
القائمة خبصوص خطأ تفسري اإلشارات، و ضمان السري احلسن هلذا النوع من املفاوضات، اختذت 

  .نظام التصوير بالكامريا لكل جلسات املفاوضة يتمثل يف استخدام البورصات إجراءا خاصا
نفيذها إىل املؤسسة، أين تعتين بتبليغ تيف حالة تنفيذ األوامر املرسلة يقوم مساعد املفاوض   

  .أطراف أخرى باختاذ اإلجراءات الالزمة إلمتام العملية
  التأكد من تنفيذ األوامر و تسوية العمليات: ثانيا

ينبغي عليه التأكد من هذه العملية و القيام بتسويتها كآخر بعد تنفيذ الوسيط لألوامر اليت تلقاها   
  1 :مرحلة كما يلي

  :األوامر تأكيد تنفيذ - أ
أي أمر شراء أو بيع، بتأكيده إىل صاحبه، بواسطة يلتزم الوسيط يف العمليات البورصية بعد   

، إىل العنوان املسجل يف وثيقة فتح احلساب، حيث "إشعار التنفيذ " إرسال ما يسمى يف هذا اجملال بـ 
  .ايليتم هذا اإلرسال يف اليوم ذاته من تنفيذ العملية أو اليوم املفتوح املو

  :حيتوي إشعار التنفيذ بصفة عامة على املعلومات التالية  
   تعيني القيمة املالية أو األصل املايل؛-
  ؛)شراء أو بيع (  نوع العملية -
   عدد القيم؛-
   السعر الوحدوي؛-
   السعر اإلمجايل؛-

                                                 
  .106-105: ره، ص صزرفة زهية، مرجع سبق ذك 1
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   العموالت و املصاريف،-
   صايف الدفع؛-
   تاريخ تنفيذ العملية؛-
  . التسليم تاريخ التسديد أو-
  : التسوية و التسليم- ب

تعترب هذه العملية آخر مرحلة لإلمتام الكلي لتنفيذ األمر، حيث يتوىل الوسيط يف هذه املرحلة   
مهمة تتبع تسديد املبالغ مقابل احلصول على القيم و حتويلها باسم العميل، أو العكس أي تسليم و 

فال بد من تتبع هذا . لى رؤوس األموال الالزمةاحلصول عحتويل القيم باسم حاملها اجلديد مقابل 
  .اإلجراء و التأكد من أن عملييت التسليم و التسديد متتا يف اآلجال املقررة

  
   الوساطة المالية حسب تنظيماألسواق في مختلف أنواع الوسطاء المالييندور  :المطلب الثالث

  
حيث يتعني على مؤسسات  بورصة،يلعب الوسطاء املاليون دورا أساسيا يف تسيري عمليات ال  

ذا الدور و برتخيص من هيئات السوق املالي ، و ذلك وفق جمموعة من الشروط و ةمعينة فقط للقيام 
م، و هذا ما يؤكد أيضا  الضمانات الكافية اليت تتعلق بتنظيمهم و كذا الرقابة الدقيقة على مجيع معامال

دور الوسطاء يف األسواق املختلفة و لكن هذا براز و جاء هذا املطلب إل. على حساسية هذا الدور
  :االختالف حسب تنظيم الوساطة املالية و هو ما سيتم توضيحه من خالل ما يلي

   أنواع أسواق األوراق املالية حسب تنظيم الوساطة؛-
  .دور الوسطاء املاليني يف البورصة -

  وساطةأنواع أسواق األوراق المالية حسب تنظيم ال :الفرع األول
ختتلف أسواق األوراق املالية باختالف تنظيم الوساطة املالية فيها، فهناك أسواق تسري باألوامر و   

  :أخرى تسري باألسعار كما توجد أيضا أسواق خمتلطة، و سوف يتم عرض هذه األنواع كما يلي
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  1 أسواق مسيرة باألوامر: أوال
البورصات العاملية كبورصة وول سرتيت ري باألوامر حاليا العديد من ييستعمل نظام التس  

هذه األخرية كانت السباقة عامليا يف إدخال . بورصة تورنتو الكندية  ومريكية، بورصة طوكيو يف الياباناأل
تضمن السيولة يف هذا النوع   و، للحصول على سعر التوازناملعلومات عن طريق تقنيات اإلعالم اآليل

 الشراء إىل مكان مركزي وحيد، و دد، لذلك تصل أوامر البيع ومن األسواق األوامر ذات السعر احمل
اليت من بني ما حتدده أفضلية  يتحدد بذلك سعر لتسديد الصفقات عن طريق جمموعة من القواعد و

  األوامر نظام تسعرية املتحكمة يفأوامر الشراء املختلفة، هذه القواعد هي اآللي التنفيذ بني أوامر البيع و
  .تبست منه معظم األنظمة احلالية يف باقي البورصاتالذي اق و

) الطلب(بأوامر الشراء )  العرض (إن مبدأ نظام التسيري باألوامر يعتمد على مواجهة أوامر البيع 
 ألنه ال ميكن للمشرتين احملتملني .أكثر تعقيدا من تلك اليت جندها يف باقي األسواق ، و هو بذلكمباشرة

 أوامر البيع و تتم يف مثل هذه األسواق مراكمة أوامر الشراء و  و،درون أوامرهممعرفة العرض حينما يص
  .هو سعر التوازن الذي يسمح بتعظيم الكميات املتبادلة مواجهتها يف زمن معطى لتحديد سعر وحيد و

اليت )  خاصة األسواق الناشئة (إضافة إىل األسواق الكربى هناك بعض األسواق األصغر حجما 
  .ب مبدأ هذه األسواق مرة أو عدة مرات يف األسبوعتعمل حس
السوق  السوق العلين و: مها هناك تقنيتان لتنظيم الصفقات يف هذا النوع من األسواق و و

  .اآليل
  :السوق العلني

هو السوق األكثر شهرة، توجه األوامر فيه إىل مقر وكالء البورصة قبل أن يتم عرضها من قبل  و
  .وسطاء البورصة

  :ق اآلليالسو
 حيدد نظام اإلعالم اآليل يف هذا ،أكثر املتعاملني يف هذا السوق هم من املهتمني باإلعالم اآليل

 السعرية  البيع باعتبار خصائصهما من الناحية الكمية و يقوم بتقريب أوامر الشراء و السوق التسعرية و
مي إىل هذا النوع من األسواق فلم يعد منه حتديد أسعار التوازن بطريقة آلية، فبورصة باريس مثال تنت و

                                                 
1 http://www.arabtranslators.org/edu/banking/horizon_user_dual.pdf  PP: 161-162  Vu le 12/08/2011. 
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إشارات  اليت حفظت منها الذاكرة الشعبية صراخ و السندات يتم عن طريق املناداة، و تسعري األسهم و
عن طريق نظام آيل متواصل مما أدى إىل القضاء على البعد الفيزيائي يتم العاملني يف البورصة بل 

  .للبورصة
هو أن أوامر بعض الزبائن اليت أدخلت يف هذا النظام قد ال من مساوئ نظام السوق باألوامر 

بالتايل قلة  و)  سعر السوق (ا يقابلها من أوامر الزبائن اآلخرين لتتم الصفقة بنفس السعر ملجتد حاال 
  .السيولة
  1 أسواق مسيرة باألسعار: ثانيا

م الركيزة اليت تقوم متنح األسواق املسرية باألسعار أو أسواق املقابل دورا رئيسيا للوسط   اء إذ أ
  .عليها هذه األسواق فهم الضامنون لسيولتها

يوجد يف هذه األسواق نوع خاص من الوسطاء هم ماسكو السوق يقرتحون سعرا مزدوجا 
ا، السعر األول هو السعر الذي يشرتون به، أما السعر الثاين فهو السعر  بالنسبة لكل قيمة يفاوضو

لذي هو دوما أكرب من السعر األول، عند هذه األسعار املعلنة يكون كل وسيط ا الذي يبيعون عنده و
  .اليت تبقى حمددة من طرف سلطات البورصة جمربا على شراء أو بيع كمية دنيا من القيم و

يف أسرع األوقات  إن مهمة هؤالء الوسطاء يف ظل هذا التنظيم هي إجياد يف أحسن الظروف و
هو  الشراء فيدعى باهلامش و  أما الفارق املوجود بني أسعار البيع و،ن بتلبيتهمقابال لألمر الذي يقومو
 إذ كلما كانت هذه ،يتعلق حجم اهلامش أساسا حبدة املنافسة املوجودة يف السوق أجرة ماسك السوق و

  .حجم الصفقات املربمة كبريا األخرية شديدة كلما كان اهلامش أقل و
بعض البورصات كبورصة لندن مثال هوامش متغرية حسب كنتيجة هلذا املنطق جند يف  و

ذلك باألخذ بعني االعتبار أنه كلما كان األمر يتعلق بكمية كبرية كلما  الكميات املعروضة أو املطلوبة و
  .كان تنفيذه أصعب ألنه سيكون من الصعب على الوسيط أن جيد مقابال له

  :ن األسواق التاليةإضافة إىل بورصة لندن، تعمل حسب هذا النظام كل م
  ). الشبكة االلكرتونية للوسطاء يف الواليات املتحدة األمريكية ( الناسداك -
 .السوق الثانوي لبورصة سنغافورة -

                                                 
1 http://www.arabtranslators.org/edu/banking/horizon_user_dual.pdf  P: 165. Vu le 12/08/2011. 
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 . يف فرنساMonip و Matifأسواق  -

  .كما أن أغلبية أسواق السندات تنتمي إىل هذا النوع من األسواق
خيتار من مينحه أحسن  طرف ماسكي السوق ويشاهد اآلمر النهائي اهلوامش املعطاة من 

ألن ضمان سيولة السوق مناط مباسك السوق فإن هذا األخري يقوم ببيع  الشروط قبل أن يصدر أمره، و
سوق البالتايل ف الطلب، و أو شراء قيم لصاحله بغية القضاء على االختالالت الظرفية بني العرض و

  .املسري باألسعار يعمل بالتواصل
 سوق مسري باألسعار تتمركز السيولة لدى بعض ماسكي السوق بينما جند أن السيولة إذا ففي

م  هي المركزية لدى كل املستثمرين، هذا ما جيعل هذا النوع من الوسطاء يتحمل أخطار كبرية إذ أ
م  ملواجهة حاجات السيولة لدى املستثمرين قد جيدون أنفسهم يف مواقف لن يكونوا واثقني من قدر

ى بيعها مباشرة مما سيجعلهم ال حمالة عرضة خلطر اخنفاض األسعار، من جهة أخرى فإن ماسك عل
السوق حينما ينشر أسعاره مينح املستثمرين معلومات مميزة ميكنهم استعماهلا على حسابه لذلك فإن 

يا فغالبا ما اهلامش أو العمولة اليت يتحصل عليها الوسيط يأخذان بعني االعتبار هذه األخطار، أما عمل
  .تعقد الصفقات يف مثل هذه األسواق عن طريق اهلاتف

  1 أسواق مختلطة التنظيمات: ثالثا
 مسرية عن طريق بعض األسواق هي أسواق خمتلطة أي أسواق مسرية عن طريق األسعار و  

 بورصة نيويورك أين جند أنه من أجل كل قيمة هيأحسن مثال على ذلك  األوامر يف نفس الوقت، و
 الوسيط هو الذي يتكفل بضمان سيولة السوق كأي ماسك  فإنرك السوق حتريكا مزدوجا، فمن جهةحي

من جهة أخرى هو الذي يسري دفرت األوامر سواء وصلت إليه عن طريق نظام   و،سوق كالسيكي
Routageاآليل أو عن طريق السماسرة املوجودين يف املقصورة بالنسبة لألوامر ذات احلجم الكبري .  

تلك املسرية باألوامر شبه  يف الوقت احلايل، صارت احلدود بني األسواق املسرية باألسعار و
منعدمة إذ أن كل نوع من األسواق يتبىن قواعد تتقارب مع التنظيم املختلط كما هو احلال مثال يف بورصة 

  .باريس بالنسبة لعمليات املقابل بالكتل

                                                 
  .124: مرجع سبق ذكره، صفليح حسن خلف،  1
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   البورصةدور الوسطاء الماليين في :الفرع الثاني
  1 : حسب نوع السوق اليت ينشطون فيها فنجد ما يليخيتلف دور الوسطاء املاليني  

  دور الوسطاء الماليين في البورصة المسيرة باألوامر: أوال
البيع، مقابلتها مث فرزها، بعبارة أخرى   يف مجع أوامر الشراء وه البورصةيتمثل دور الوسطاء يف هذ  

تنشيط الصفقات  يف البورصات األمريكية، يكلف الوسطاء بتنظيم و. طينحصر دوره يف الوساطة فق
املتعلقة بالقيم اليت أوكلت إليهم خصوصا حماربة التحركات أو التغريات املفاجئة لألسعار يف اآلجال 

م ال يستطيعون الشراء  سعر مرتفع من سعر آخر بالقصرية بالقيام بدور املستثمر اآلخر مع العلم بأ
يار املايل يف سوق القيم األمريكية يف  و. ععملية بي  حدود هذا التنظيم 19/10/1987قد أظهر اال

  .لعدم قدرة الوسطاء يف توفري السيولة الكافية اليت حيتاجها السوق
  دور الوسطاء الماليين في البورصة المسيرة باألسعار: ثانيا

سعر البيع لألوراق املالية،  الشراء ويقرتح الوسطاء املعروفون باسم صناع السوق باستمرار سعر   
سعر البيع مكافأة املؤسسات املتحكمة يف  ميثل الفرق بني سعر الشراء و. خملفني بذلك عمليات التبادل

منه كلما كان الفرق ضعيفا كانت املكافأة اليت حيصل عليها الوسطاء ضعيفة، لكن حجم  السوق و
سعر  األوراق كبريا كلما ارتفع الفرق بني سعر العرض وبينما كلما كان حجم . الصفقات يكون مرتفعا

االتفاق  مبجرد إجراء الصفقات و و. الطلب نظرا للصعوبة اليت جيدها الوسيط يف توظيفها يف السوق
  .عليها، على الوسيط عرضها يف السوق باحرتام شروط املدة الالزمة

  
  ة في تونساألوراق الماليبورصة المالمح األساسية ل :يلمبحث الثانا
  

 التوجه على يعتمد اقتصاديا نظاما 1956 سنة يف االستقالل على حصوهلا منذ تونس شهدت  
 البالد يف االقتصادية القطاعات كل على اتهسيطر و الدولة تدخل مع اخلاصة امللكية تشجيع و الرأمسايل

 تونس مكن الذي الشيء اجلمركية، الرسوم فرض و احلصص نظام خالل من محائية سياسات تبين مع
                                                 

  .65: ، ص2006 اإلسكندرية، الطبعة األوىل، اجلامعي، الفكر دار البورصات، الصرييف، حممد 1
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 الثمانينات منتصف حبلول و. االستقالل تلت اليت عقود الثالث خالل متميزة تنموية مؤشرات حتقيق من
 ارتفاع إىل باإلضافة الدولية، الديون على الفائدة ارتفاع جراء املدفوعات ميزان يف حادة مالية أزمة حدثت
 التونسية السلطات على توجب بالتايل و التعثر، إىل املتبع التنموي بالنموذج أدى مما التضخم، معدالت

 اعطالق أمهية تقليص باألساس استهدفت اهليكلي التكييف و اإلصالح برامج سلسلة تطبيق يف تشرع أن
 خضع كما القومي، الدخل مصادر تنويع و األسعار حترير و اخلدمات و السلع إلنتاج بالنسبة العام
 حيث جاء هذا املبحث. املالية األوراق سوق تنشيط تضمنت ةكبري إلصالحات املايل القطاع أيضا

ا و ذلك من بورصةعامة و الرتكيز على بصفة  السوق املالية التونسية ليلقي الضوء على  األوراق املالية 
  :ني التالينياملطلبخالل 

   تنظيم السوق املالية يف تونس؛-
ا اإلصالحات املتعلقة و تطورالبورصة التونسية نشأة -  .  

  
   تنظيم السوق المالية في تونس:المطلب األول

  
 دون يبقى النشاط هذا أن غري، العربية املالية األسواق أنشط بني من التونسية املالية السوق عتربت
 يف السلطات قامتة التونسية ملالي االسوق دور لتنشيط و، األجانب و التونسيني املستثمرين تطلعات

 فأصبحة التونسية املالي السوق تنظيم يف تغريات إىل أدى الذي و ،117- 94 ونالقان بإصدار البلد هذا
  :هي سيتم التطرق هلا يف هذا املطلب و هيئات ثالث ىل إالسلطات و املهام توزيع

  .تنظيمية هيئة هي و: املالية األسواق هيئة -
 . السوقبتسيري تتكفل و: التونسية املنقولة القيم بورصة -

  .الودائع تسيري و املقاصة بعمليات مكلفة: املالية القيم ودائع و للمقاصة نسيةالتو الشركة -
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 من تنطلق البورصة يف االستثمار عملية فإن ،ةالتونسية املالي لسوق ليكلاهل هذا  على أساسو
 تسديد و املالية لألوراق تسليم من املعامالت بتنفيذ تنتهي و ها وسطائطريق عن البورصة أوامر مترير
  .متطور إلكرتوين نظام الثالثة اهليئات بني االستثمارية العملية مراحل خمتلف يضمن و لقيم،ل

 البورصة يف املنقولة القيم تسجيل و التداول إجراء - حصري بشكل - البورصة لوسطاء ولو خي
م أو وكالئهم حلساب  هي مصاحلهم عن بالدفاع مكلفة مجعية البورصة وسطاء ميثل و اخلاص، حلسا
  1.البورصة وسطاء مجعية

   الماليةاألسواق هيئة: الفرع األول
 مستقلة عامة هيئة هي وية املال السوق تنظيم إعادة دف تونس يف املالية األسواق هيئة إنشاء مت  

 و املالية القيم يف ستثمرةامل دخراتامل محاية إىل هليئة اهذه دف و التونسية، العاصمة يف ّمقرها يقعا مالي
 املمارسات من لالحتياط هلا احلسن السري على السهر و األسواق تنظيم تضمن فهي الغرض هذا قيقلتح
ا من اليت  التجاوزات و التقصري معاقبة و املالية املعلومات مراقبة لىع تعمل كما بالبورصة، ختل أن شأ

  .احملتملة
 البورصة وسطاء التونسية، ولةاملنق القيم بورصة من كل املالية األسواق هيئة سلطة حتت يندرج و

 على الوصاية ًأيضا املالية األسواق هيئة تضمن و. املالية األوراق تسوية و املقاصة الودائع، شركات و
  2.أعضاء تسعة و رئيس طرف من املالية األسواق هيئة تسري و .املنقولة للقيم اجلماعي التوظيف هيئات

  :تيةاآل بالسلطات اهليئة هذه القانون خص فقد املالية األسواق هيئة مهام لتحقيق و
  .اختصاصها جماالت يف التسويات إجراء على السلطة -
  .لألسواق ملنتظم االسري و للتسويات احلسن التطبيق رقابة -
  .البورصة وسطاء و اجلماعي التوظيف صناديق قبول -

                                                 
1 http://www.cmf.org.tn/pdf/publication_cmf/rapp_ann/cmf03_ar_rapp.pdf   P: 11. Vu le 09/07/2011. 
2 http://www.cmf.org.tn/pdf/publication_cmf/rapp_ann/cmf06_ar_rapp.pdf   P: 23. Vu le 26/08/2011. 
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  .للمستثمرين اتقدميه و املالية األوراق مصدري من املقدمة املعلومات على التأشري -
  .العقوبات حول املختصة للهيئات املقرتحات تقدمي -
 يف املتعاملني من املقدمة العالوات و اإلتاوات يف املالية األسواق هليئة املالية املصادر تتمثل و
 التوظيف هيئات املالية، األوراق تسوية و املقاصة و لودائع اشركات املنقولة، القيم بورصة ( املالية السوق
  1 ).العامة العروض و القبول اإلصدارات، املنقولة، للقيم اجلماعي

  2 المنقولة للقيم تونس بورصة: الفرع الثاني
البورصة هي املكان الذي يتم فيه تبادل األوراق املالية اليت تصدرها الشركات خفية االسم و 

 :تتوزع هذه الشركات إىل نوعني

 .ام أو شركات املسامهة العامةالشركات اليت تلجأ إىل االكتتاب الع -

 .ةالعام أو شركات املسامهة اخلصوصيالشركات اليت ال تلجأ إىل االكتتاب  -

 املتعلق بإعادة تنظيم السوق املالية الشركات اليت تلجأ إىل 1994 لسنة 117عرف القانون عدد
 :االكتتاب العام كما يلي

 ؛الشركات اليت تنص نظمها األساسية على ذلك -

 ؛شركات اليت تكون أوراقها املالية مدرجة بالبورصةال -

 ؛شركات التأمني مهما كان عدد مسامهيها البنوك و -

 ؛الشركات اليت يبلغ عدد مسامهيها مائة مساهم فأكثر -

 ؛مؤسسات التوظيف اجلماعي يف األوراق املالية -

  

                                                 
1 http://www.cmf.org.tn/pdf/publication_cmf/rapp_ann/cmf07_ar_rapp.pdf   P: 32. Vu le 26/08/2011. 
2 http://www.bvmt.com.tn/AR/documentation/market-infos/organisation.html    Vu le 29/08/2011. 
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اليت تلجأ قصد  ملاليةاملؤسسات من غري مؤسسات التوظيف اجلماعي يف األوراق ا الشركات و -
 .أو إىل السعي املصفقي توظيف أوراقها املالية إىل وسطاء أو إىل أية وسيلة إشهارية

كل الشركات اخلفية االسم اليت ال خيصها هذا التعريف تعترب شركات ال تلجأ إىل االكتتاب 
 .العام

 :لتاليتنييتم التعامل على األوراق املالية ببورصة تونس وفقا إلحدى الصيغتني ا

شركات املسامهة ( التداول بالنسبة لألوراق املالية للشركات اليت تلجأ إىل االكتتاب العام  -
  ).العامة

شركات املسامهة (  التسجيل بالنسبة لألوراق املالية للشركات اليت ال تلجأ إىل االكتتاب العام -
  ).اخلصوصية

 التداول في أسواق البورصة :أوال

يتم تداوهلا بتسعرية  و السندات املدرجة: املالية لشركات املسامهة العامة لصنفنيتتوزع األوراق 
 .املوازية يتم تداوهلا بالسوق السندات غري املدرجة و البورصة و

 : التداول بتسعيرة البورصة- أ

قبل الشركات  سندات الدين املصدرة من ختصص تسعرية البورصة إىل تداول سندات املسامهة و
كذلك سندات  الرتتيب العام للبورصة و السم اليت تستجيب لشروط اإلدراج اليت ينص عليهااخلفية ا

سوق سندات  مها تتضمن تسعرية البورصة سوقني و. ةاحمللي اجلماعات الدين املصدرة من قبل الدولة و
 .سوق سندات الدين رأس املال و

                                                 
،ر عملهم يف  سواء عن طريق التوجه مباشرة إىل مق يف جمال السعي املصفقي يقوم الوسيط باستخدام العديد من الوسائل للحصول على أكرب قدر ممكن من الزبائن

علق األماكن العمومية أو عن طريق استخدام اإلتصاالت اهلاتفية، الرسائل و املنشورات قصد اقرتاح شراء قيم منقولة أو بيعها، أو املسامهة يف تقدمي خدمات و إرشادات تت
  .ذه العمليات
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إدراجها بالبورصة  و  قيدهاهي مفتوحة لسندات الشركات اليت مت سوق سندات رأس املال و -
تتكون من سوق رئيسية و  و. ذات الصلة اليت تستجيب إىل شروط البقاء اليت تنص عليها الرتاتيب و

 .سوق بديلة

احمللية يف حني  اجلماعات هي مفتوحة بصفة آلية لسندات الدولة و سوق سندات الدين و -
الشروط اليت ينص عليها الرتتيب العام  ابة إىليتطلب قبول سندات الدين اليت تصدرها الشركات االستج

 .للبورصة

 : التداول بالسوق الموازية- ب

اليت هي  يتم يف هذه السوق تداول األوراق املالية للشركات اليت تلجأ إىل االكتتاب العام و
 .ليست مدرجة بتسعرية البورصة

 عمليات التسجيل بالبورصة :ثانيا

عملية تسجيل  ية تتم خارج إحدى أسواق البورصة إىلختضع كل إحالة مللكية أوراق مال
للشركات اليت ال تلجأ إىل االكتتاب العام بالسوق  على أنه ميكن أن يتم تبادل األوراق املالية. بالبورصة
ل ذلك تبعا للفص املشرتين الذين يرغبون يف االنتفاع مبزايا السوق و البائعني و ذلك بطلب من املوازية و

  .1994 لسنة 117 ن عددمن القانو 71
موضوع  إىل أن تكون ال ميكن للعمليات اليت ختص أوراق الشركات اليت تلجأ إىل االكتتاب العام

 .1994 لسنة 117 القانون عدد  من70عملية تسجيل إال يف احلاالت اليت ينص عليها الفصل 

صدرة من قبل م ختضع كل إحالة ملكية بني أشخاص غري مقيمني يكون موضوعها أوراق مالية
ا ذلك لتسجيلها دون  لدى البورصة و شركات غري مقيمة خاضعة للقانون التونسي إىل واجب التصريح 

 يوما من تاريخ تسجيلها بدفاتر 15يف أجل أقصاه  جيب أن يتم القيام بالتصريح املذكور تكاليف و
 .الشركة املعنية
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  1 المالية األوراق تسوية و قاصةالم بالودائع، المكلفين الخبراء شركة: الفرع الثالث
 أبرز البورصة يف املتعاملني بني املقاصة حتقيق و املالية األوراق من الودائع ضمان يشكل

  :ـب تتكفل حيث الشركة هذه اهتمامات
  .املنقولة القيم ودائع تلقي -
  .املنقولة القيم مالك و البورصة وسطاء املصدرين، حسابات مسك -
  .العمليات تسوية و املقاصة لعمليات احلسن السري ضمان -
  .املالية باألوراق املرتبطة األعباء خمتلف و االعرتاضات املرهونات، تسجيل -
 حتقق كما للمستثمرين، الضرورية الضمانات حتقيق إىل اهليئة هذه به تقوم الذي الدور يؤدي و
  .البورصة اتشرك بني املقاصة إجراء و املتعاملني بني التداول لعمليات التسوية

  البورصة وسطاء: الفرع الرابع
 بورصة يف املنقولة القيم تسجيل و بتداول - حصري بشكل -  البورصة وسطاء القانون يكلف

 و 1999 نوفمرب األول بتاريخالصادر  99-2478 املرسوم حسب و. BVMT املنقولة للقيم تونس
 :كاآليت البورصة بوسطاء نوطامل العمليات حدد الذي و البورصة وسطاء بتنظيم يتعلق الذي

  .املالية املشورة و النصح -
  .املنقولة للقيم اجلماعي أو الفردي التسيري -
  .العامة العروض أو اإلصدار عمليات يف سواء اجلمهور لصاحل املالية القيم توظيف -
  .املالية لألوراق اجليد اإلصدار ضمان -
 تقدمي و البورصة، وسطاء مصاحل عن الدفاعب تتكفل البورصة لوسطاء مجعية إنشاء مت قد و
 حدده الذي و السوق ضمان صندوق تسيري عنال فض ،ةاملالي السوق تطوير سبل حول املقرتحات

                                                 
1 http://www.sticodevam.com.tn/site/fr/    Vu le 11/08/2011. 
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 بضمان يهتم و البورصة، وسطاء من الصندوق هذا يتشكل و ). 12 املادة ( للبورصة العام القانون
 مسامهات تتشكل و التسليم، أو التسديد يف لقصورا حالة يف السوق، يف التداول لعمليات احلسن السري

  1.البورصة وسطاء طرف من السوق ضمان صندوق
 الشركات أمام اجملال تفتح السوق هذه أنة ميكن القول التونسية املالي السوق لتنظيم كخالصة

 قلة من الرغم على التسعري رج خاسوق يف قيمها لتداول الرمسية البورصة يف للتداول املقبولة غري
ا إال تقدمها، اليت الضمانات ة املالي السوق تميزت كما. املالية األسواق جملس سلطة حتت تبقى أ
 مصاحل على تسهر و. المث اجلزائر ببورصة مقارنة فيه املتداولة املالية لألوراق النسيب بالتنوع ةالتونسي
  .ءالوسطا لتوحيد البورصة وسطاء مجعية التونسية البورصة يف الوسطاء

  
  البورصة التونسية و تطور اإلصالحات المتعلقة بهانشأة  :المطلب الثاني

  
يف  البورصة دور أن إال ، 1969سنة يف مت ذلك حيث ما نوعا قدميا التونسية البورصة إنشاء يعد

 ملكية نظام على طغى كما التمويل، قطاع على و البنوك الدولة لسيطرة نظرا حمدودا ظل االقتصاد متويل
 التطور يشجع ال أنه إال السوق اقتصاد على يعتمد أنه بالرغم الذي العائلي القطاع ركات التونسيةالش

 اقتصادية بإصالحات بالقيام و ذلك التدخل إىل بالدولة أدى مما التونسية، و الدائم للبورصة املستمر
  :و من خالل هذا املطلب سيتم التطرق إىل الفرعني اآلتيني. شاملة

  صة تونس للقيم املنقولة؛ نشأة بور-
  . تطور اإلصالحات املتعلقة ببورصة تونس-

  
  

                                                 
1 http://www.bvmt.com.tn/AR/documentation/regulations/ar_IB_statut.pdf    Vu le 04/09/2011. 
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  نشأة بورصة تونس للقيم المنقولة: الفرع األول
املقاصة الذي استمر   إىل إنشاء مكتب التصفية و يف تونس التجارب يف جمال البورصةتعود أوىل

ألوراق لأول إصدار رمسي ، حيث شهدت هذه الفرتة 1945 إىل 1937نشاطه كمثيله يف املغرب من 
 هذا يعد مؤشرا و ، و1939يف السوق احمللي من طرف شركة فرنسية عام ) سند قرض عقاري ( املالية 

 OTCVM مت إنشاء مكتب تسعري القيم املنقولة 1945يف عام  لو مبدئي لظهور سوق ثانوي، و
  .نتيجة لتحسني األوضاع اليت عرفتها تونس

الصفقات يف البورصة يف العهد االستعماري قبل استقالهلا سنة عرفت تونس ظاهرة عقد كما 
يف  و.  فقد توقفت بورصة تونس عن العمل1968حىت سنة  أما الفرتة املمتدة من االستقالل و. 1956

 أعلنت عن إعادة انطالق بورصة  قامت السلطات التونسية بنشر أول قانون لالستثمارات و1969سنة 
 27/02/1969املؤرخ يف  69-13مبوجب القانون ها إنشاءحيث مت  ،BVMT  للقيم املنقولةتونس

ختضع إلشراف كاتب  االستقالل املايل و كمؤسسة عمومية ذات طابع جتاري تتمتع بالشخصية املدنية و
اسة االقتصادية العامة اليت تعطي أمهية كبرية يكان هذا يف ظل الس  و،االقتصاد الدولة للتخطيط و
يعترب أول  ، و1970نشري إىل أن بورصة القيم املنقولة بتونس بدأت نشاطها يف ماي  للقطاع اخلاص، و

ا تاريخ ألول تسعرية و   1.تداول للقيم املنقولة 
 املصرية، البورصة إذا ما قورنت بباقي البورصات الناشئة مثل نسبيا العهد حديثة تعد اًإذ فهي

 على املعامالت لتسجيل مكتب عن عبارة اأ إليها ينظر كان حيث هامشيا دورا تلعب بقيت اأ كما
 فإن ذلك من أكثر بل الفرتة، تلك يف السائد البنكي التمويل عن بديال متثل تكن مل و املالية، األوراق
 أدى مما االقتصاد، متويل على التجارية البنوك و الدولة هليمنة نظرا حمدودا بقي االقتصاد متويل يف دورها

                                                 
 .151: صمرجع سبق ذكره، خيلف عبد الرزاق،  1

 147



     يةتونسالبورصة لإلى اتنشيط سوق األوراق المالية مع اإلشارة كآلية لن والوسطاء المالي: الفصل الثالث

 و املايل القطاع باألخص و التونسي االقتصاد متيز حيث ،1التضخم من مرتفعة اتمستوي ظهور إىل
 2 :التالية باخلصائص  آنذاكفيه التمويلي

 يف املتمثل املباشر غري التمويل على كبري بشكل تعتمد اخلاصة و العمومية املؤسسات كانت -
 احلكومة طرف من ملنتهجةا السياسة ضمن كان ذلك أن مبا احلكومي الدعم و البنكية القروض
 إىل دف اقتصادية سياسة تبنت اليت العربية الدول أول من تعد تونس أن من بالرغم لكن و التونسية،

 .1986 سنة من ابتداء إال ةاملالي السوق لتطوير الالزم االهتمام تويل مل انهأ إال اخلاص القطاع دعم

 خالل من الضرائب من الودائع هذه فاءإع مع البنوك لدى الودائع على الفوائد ارتفاع -
 .ذلك تتطلب ضريبية تشريعات

 اجلاد السعي عدم بالتايل و البورصة، يف األموال لتوظيف الضرييب النظام تشجيع عدم -
 األوراق إىل ماستثمارا توجيه على الشركات و األفراد حتفيز لعدم نظرا ةاملالي السوق لتطوير للحكومة

  .املالية
 غاية إىل ضئيلة احمللي الناتج يف البورصة رمسلة مسامهة منصائص جعلت كل هذه اخل

 انهأ على البورصة إىل ينظرون كانوا الفرتة تلك يف املسئولني أن استنتاج ميكن بالتايل و. الثمانينيات
 ويلمت يف حموريا دورا تلعب لالقتصاد مرآة اكو من بدال املالية األوراق على املعامالت لتسجيل مكتب

 يف يتجاوز مل حيث الفرتة تلك يف التونسية للبورصة السوقي املال رأس اخنفاض إىل أدى مما املؤسسات،
   ).اإلمجايل احمللي الناتج إىل السوقي املال رأس نسبة ( %1 نسبة 1986 يةا

 جبرنام التونسية احلكومة تبنت التونسية البورصة به تضطلع كانت الذي الضئيل الدور لتجاوز و
 و االقتصادية القطاعات مجيع هذا الربنامج مشل، حيث 1986و ذلك مع حلول سنة  هيكلي إصالح
 السوق خالله من تتمكن حديث مؤسسي و قانوين إطار خلق خالل من املالية السوق ذلك يف مبا املالية

                                                 
1 http://www.cmf.org.tn/pdf/publication_cmf/rapp_ann/cmf08_ar_rapp.pdf   P: 28. Vu le 14/07/2011. 
2 http://www.cmf.org.tn/pdf/publication_cmf/rapp_ann/cmf06_ar_rapp.pdf   PP: 17-18.  Vu le 13/09/2011. 
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 األهداف يف توظيفها و املوارد مجع و تعبئة يف املتمثلة ا املنوط االقتصادية األهداف حتقيق من املالية
 النظام مبراجعة ةاملتعلق اإلجراءات ختص اإلصالحات كانت حيث التنمية، حتقيق متطلبات و ءمتتال اليت

  .جديدة مالية آليات و أدوات بعث  واملالية األوراق يف لالستثمار اجلبائي
  تطور اإلصالحات المتعلقة ببورصة تونس: الفرع الثاني

، و اليت جاءت متثلت يف سلسلة من اإلصالحاتتونسي تطورات عديدة شهد النظام املايل ال  
ا تونس، فكانت عبارة عن جمموعة من القوانني و املراسيم اليت  لتساير الظروف االقتصادية اليت مرت 

، و سيتم عرض دف إىل تطوير هذا النظام، و كانت للبورصة التونسية نصيب من هذه اإلصالحات
  :تطورها كما يلي

  1993-1988إصالحات الفترة : والأ
 ، إىل وضع إطار شرعي و1993-1988أوىل اإلصالحات املتعلقة بالبورصة خالل الفرتة  أدت

 سوق بدعم املتعلق 18/08/1988بتاريخ  111-88 رقم  القانوننيقانوين عصري متثل أساسا يف
، حيث االستثمار صناديق إنشاءب املتعلق 02/08/1992 بتاريخ 92-88املالية، و القانون رقم  األوراق

 توظيف على األفراد تشجع جديدة مفاهيم بإدخال تمسح يتال التعديالت أهمب أتى هذا األخري
 الفوائد من التخفيض و البنكية الودائع على إضافية ضرائب فرض إىل إضافة املالية، األوراق يف ممدخرا
 %80 من الشركات أرباح على الضريبة خفضمت  كما التضخم، معدل خفض بسبب الودائع هذه على
 قد و االقتصاد، متويل يف باملسامهةة املالي للسوق السماح هذه القوانني من الغرض كان و 1.%35 إىل

  2 :اآلتية اجلوانب التعديالت هذه مست
الذي كان يهدف إىل فتح السوق للشركات  و) APE( إدخال مفهوم اللجوء العام لالدخار -

  . محاية املدخرين عن طريق نشر املعلوماتيف نفس الوقت و
                                                 

  .43 :، ص1996األمانة العامة الحتاد البورصات و هيئات سوق املال العربية، املؤمتر الثاين للوسطاء العرب، دمشق،  1
 .45: رجع أعاله، ص نفس امل2
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أصبح اإلصدار قرار داخلي  وضع اإلطار القانوين لإلصدار، حيث مت إلغاء املوافقة اإلدارية و -
 عملية إصدار، مقابل أقل 100 متت أكثر من 2000-1993فخالل الفرتة . خاص بالشركة وحدها

  .1988-1969من عشرة عمليات خالل الفرتة 
  .املالية غري املؤسسات و البنوك على ًحكرا كانت اليت و السندات سوق فتح -
 رأس ذات االستثمار شركات و الثابت، املال رأس ذات االستثمار شركات إنشاء تشجيع -

 ذلك من خالل وضع اإلطار القانوين هلا  ، واملخاطرة املال رأس ذات االستثمار شركات و املتغري، املال
  . )2000 نوفمرب 30ذلك بتاريخ  و تونسي  مليار دينار2.12دير حوايل  مؤسسة استثمار ت141 (

 مشرتكة صناديق بإنشاء السماح خالل من املالية باملنتجات يتعلق فيما تعديالت إجراء -
 .االستثمار شهادات و التسامهية األوراق املمتازة، األسهم و للتوظيف

  1 1996-1994  الفترةإصالحات: ثانيا
، أصبح هدف السلطات املالية التونسية هو الوصول إىل املعايري الدولية يف 1994حبلول سنة 
ففي اجملال التنظيمي، قامت السلطات بتبين قانون أعاد تنظيم . اجملال التقين للبورصة اجملال التنظيمي و
الذي أعاد هيكلة   ، و1994 نوفمرب 14 الصادر يف 117-94هو القانون رقم  السوق املالية، و

برزت يف النصف األخري من عقد التسعينات احلاجة إىل ضرورة ضمان الشفافية ،كما . بورصة التونسيةال
و تظهر . ا عامل أساسي لنجاح اإلصالحات و تطور البورصةأل و ذلكيف السوق املالية التونسية، 

  :هذه الشفافية من خالل النقاط التالية
 . إجراءات حمددة بوضوح-  

 .ر بشكل فردي و ليس مجاعي معاجلة األوام-  

 .)Supercac-UNIX( تبين نظام للتسعري االلكرتوين هو -  

                                                 
1 http://www.bvmt.com.tn/AR/documentation/regulations/ar_loi94.pdf    P: 26.  Vu  le 15/07/2011.  
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 .)En temps réel( نشر و إعالن معلومات السوق يف الوقت الفعلى -  

 تبنت بورصة تونس تكنولوجيا متقدمة يف 1996 أكتوبر 25 ابتداء من، فأما يف اجملال التقين    
حيث أدخلت نظاما جديدا متطورا للتسعري االلكرتوين صمم من قبل التعامل وفقا للمعايري الدولية، 

Atos-Euronext الذي يعترب اجلناح التكنولوجي لشركة EURONEXT اليت تضم بورصات كل 
الذي يستعمل أجهزة ) Supercac-UNIX(و هو نظام  . من باريس، بروكسل و أمسرتدام

  .الكمبيوتر
  1 1999إصالحات : ثالثا

 17 الصادر يف 92-99إعطائها دفعة أخرى صدر القانون رقم  ر السوق املالية ومن أجل تطوي    
عقلنة  كذا بعث و زيادة العرض و ، الذي أعطى تسهيالت ضريبية يف سبيل حتريك و1999أوت 

   :على العموم كان يهدف إىلو . الطلب يف البورصة
ائها مزايا ضريبية ترمجت خبفض ذلك بتشجيع الشركات على دخول البورصة بإعط  و: حتريك العرض- أ

خالل فرتة تقدر خبمس سنوات، بشرط أال % 20إىل % 35معدل الضريبة على أرباح الشركات من 
 أعطيت هذه امليزة أيضا للشركات املسجلة يف البورصة .%30يقل معدل فتح رأس املال للجمهور عن 

بنسبة إمجالية من رأس  ، و%20وي اليت تقوم بفتح جزء إضايف من رأس ماهلا بنسبة تفوق أو تسا و
  .%30املال ال تقل عن 

 :ذلك من خالل  تعزيز الطلب و- ب

ذلك  اختاذ إجراءات لتشجيع االدخار املايل املستثمر يف شكل أسهم مسجلة يف البورصة، و -
، حيث يستفيد صاحبه )Compte d’épagne en action( "حساب االدخار باألسهم"بإنشاء 

 من املبلغ املستثمر، من دون أن تتعدى %50ريبة املفروضة على دخله تصل إىل من ختفيض يف الض

                                                 
1 http://www.bvmt.com.tn/AR/documentation/regulations/ar_arrete1993.pdf  PP:  14-15. Vu le 11/08/2011 
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األموال  بشرط أن يتم االحتفاظ باإلصدارات و  دينار تونسي يف كل سنة و5000القيمة املخصومة 
  . سنوات كاملة5ملدة 

اية ذلك حتت بند مح  إعطاء األشخاص املعنويني فرصة تكوين مؤونات غري خاضعة للضريبة و-
  .النقصان يف قيمتها قيمة األسهم املسجلة يف البورصة من االخنفاض و

ا اخلاصة من أجل التقليل من تذبذب -  جعل قوانني تدخل الشركات املسجلة لشراء إصدار
إذ أعطي جمللس إدارة الشركة احلق يف حتديد شروط تدخل اجلمعية العامة العادية . األسعار أكثر مرونة

  .ت عوضا عن سنة واحدةملدة ثالث سنوا
اقتناء أوراق مالية متثل   يف هذا اإلطار مت السماح لألجانب بشراء وو:  انفتاح البورصة على اخلارج-ج

رأس مال شركات تونسية، سواء كانت هذه األخرية مسجلة أو غري مسجلة يف البورصة، من دون فرض 
 احلق يف بعلما بأنه لألجان. %50تتجاوز  ال ةقيود أو شروط عليهم طاملا أن هذه املسامهة األجنبي

م بكل حرية حتويل أمواهلم و   .كذا األرباح الناجتة عنها إىل بلدا
  

  ين في بورصة تونسالوسطاء الماليواقع  :المبحث الثالث
  

 حبيث ال ميكن ،نيمتر مجيع العمليات يف بورصة القيم املنقولة التونسية عن طريق وسطاء رمسي  
ل أوراقا مالية إال داخل البورصة و من خالل هؤالء الوسطاء الذين قد يكونوا  تتناوإجراء أي مفاوضة

و سيتم توضيح ذلك عن طريق أشخاصا طبيعيني أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصا هلذا الغرض، 
نلقي الضوء على وسطاء بورصة تونس، كما سنشري إىل حالة الشركة التونسية هذا املبحث، حيث س

و ذلك من أجل التدقيق يف هذه العملية،و من أجل ذلك مت لية و دورها يف البورصة التونسية لألوراق املا
  :التطرق إىل املطالب الثالثة التالية

ا يف بورصة تونستنظيم الوساطة املالية -   ؛ و مهام الوسيط 
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  ؛تطور نشاط الشركات الوسيطة املعتمدة يف بورصة تونس -
  .اق املالية يف بورصة تونسدور الشركة التونسية لألور -

  
   و مهام الوسيط بها في بورصة تونس الوساطة الماليةتنظيم :المطلب األول

  
 املتدخلني خمتلف لنا يوضح صارم تشريع و تنظيم إىل التونسية البورصة يف املالية الوساطة ختضع

  :عني التاليني الفرىلإا املطلب هذ خالل من التطرق يتم سوف لذا فيها، الفاعلني أهم و البورصة يف
   تونس؛بورصة يف الوساطة نشاط تنظيم -
  .مهام الوسيط يف بورصة تونس -

  1 بورصة تونس في نشاط الوساطة تنظيم :الفرع األول
 ذلك و املالية السوق هيئة ضبطه على تسهر لتنظيم خيضع تونس يف البورصة وساطة نشاط إن  
 األساسي النظام بضبط املتعلق 1999 نوفمرب 01 يف املؤرخ 1999 لسنة 2478 عدد لألمر استنادا
 جويلية 05 يف املؤرخ 2007 لسنة 1678 عدد باألمر إمتامه و تنقيحه مت الذي و البورصة لوسطاء
نشاط الوساطة املالية يف بورصة تونس احلصول على ترخيص من جملس  ملزاولة يشرتط حيث .2007

  : عليه إال إذا توفرت الشروط التاليةالسوق املايل، هذا الرتخيص ال يتم احلصول
  بالنسبة لألشخاص الطبيعيين: أوال

  اجلنسية التونسية؛ -
  مقر إقامتهم موجود يف تونس؛ -
  السياسية؛ يتمتعون حبقوقهم املدنية و -
  احلصول على شهادة ليسانس أو ما يعادهلا؛ -
   سنوات على األقل يف هذا امليدان؛مسةخربة مهنية تقدر خب -
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حتت   جيتازوا االمتحان املهين الذي تنظمه هيئة خمتارة من طرف جملس السوق املايل وأن -
  رقابته؛

  املنتوجات املالية؛ التسجيل يف البورصة للقيم و يتعهدوا بالقيام بنشاط املفاوضة و -
اليت  املالية الضرورية للقيام بنشاط الوساطة يف البورصة و يكونوا حائزين على الوسائل املادية و -

  .حيدد حجمها جملس السوق املايل
  بالنسبة لألشخاص المعنويين: ثانيا

 جيب أن تكون من جنسية تونسية؛ -

 املنتوجات املالية؛ التسجيل يف بورصة القيم و يكون موضوعها األساسي الوساطة و -

ها جملس اليت حجم املادية الضرورية للقيام بنشاط الوساطة و تكون مالكة للوسائل البشرية و -
 السوق املايل؛

 :يكون رأس ماهلا احملرر على األقل -

  :مليون دينار تونسي إذا ما أرادت الرتخيص للقيام بالعمليات التالية
  النصح املايل؛ -
 السعي املصفقي؛ -

 تسيري حمافظ القيم؛ -

  :ماليني دينار تونسي إذا ما أرادت الرتخيص للقيام بالعمليات التاليةثالث 
  ؛املقابل -
 مسك السوق؛ -

 .ضمان حسن سري اإلصدارات للقيم املالية -

 أن يتمتع بكامل حقوقه املدنية و إضافة إىل ذلك فإن الرئيس املدير العام لشركة الوساطة البد و
  . سنوات يف ميدان الوساطة يف البورصةثالثأن تكون لديه خربة ال تقل عن  السياسية و
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ائي مينحان له من  س من ترخيص مبدئي ويتكون ترخيص الوسطاء يف بورصة تون ترخيص 
أن يتحصل على موافقة كل من  لكي يبدأ نشاطه يف البورصة ال بد و طرف جملس السوق املايل، و

  .تسديد القيم املالية للدخول يف نظامها املقاصة و شركة اإليداع و بورصة القيم و
ف يرسل إىل اجمللس مع إشعار للحصول على الرتخيص، يودع الشخص املعين ملفه داخل ظر

خالل هذه املدة تتم استشارة  تتم دراسة هذا امللف خالل أجل ال يتعدى ثالثة أشهر و بالوصول، و
 هذه احلالة يتم يفمجعية وسطاء البورصة كما يطلب من الوسيط معلومات أو وثائق أخرى إضافية، 

  .ائقجتميد مدة الثالثة أشهر حىت وصول هذه املعلومات أو الوث
بعد احلصول على الرتخيص املبدئي البد أن يكمل الوسيط ملفه بتقدمي الوثائق الالزمة للحصول 

  أشهر اليت تلي تاريخ إعالمه باملوافقة على الرتخيص املبدئي، وستةعلى الرتخيص النهائي خالل مهلة 
هذا الرد قد . وثائقيتعهد جملس السوق بالرد خالل أجل ال يتعدى شهرين من تاريخ استالمه هلذه ال

  :يكون 
  قبول منح االعتماد النهائي للوسيط بكامل النشاطات اليت يريد ممارستها؛ -
  قبول منح االعتماد النهائي للوسيط ببعض النشاطات اليت يريد ممارستها دون غريها؛ -
 .رفض منح االعتماد النهائي -

 .يف احلالتني األخريتني يكون اجمللس ملزم بتربير قراره

   مهام الوسيط في بورصة تونس:الفرع الثاني
 1999- 2478 األمر حسب البورصة وسطاء ميارسها اليت و القانون يقرها اليت األنشطة تتمثل

 1 :فيما يلي

 ؛املايل املصفقي السعي -
 ؛)الراعية املؤسسة( املالية االستشارة -
 ؛الغري لفائدة املالية األوراق حمافظ إدارة -
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 معينة مالية ورقة لسوق السيولة جلب يف أساسا ميتثل الذي و: السوق عةصنا يف التخصص -
  .املالية األوراق من أدىن لعدد بيع سعر و شراء لسعر املستمر النشر طريق عن باخلصوص

ا تتمثل يفواجباتللوسيط يف بورصة تونس عدة      : عليه القيام 
  التي يقوم بها العامة واجباته: أوال

  1 : يقوم باملهام التالية البورصة أنجيب على الوسيط يف
القيم املتعلقة بالعمليات اليت جيريها هلذا الزبون مبا  لكل زبون يدون فيه كل النقود وحساب فتح 

فيها العمليات اليت تدخل ضمن اتفاقية تسيري حمفظة القيم املالية، هذا احلساب يتم تشخيصه إذ أنه 
الوثائق اليت يرسلها الوسيط يف البورصة إىل هذا الزبون، قبل حيمل رقما واحدا جيب أن يظهر على كل 

عنوانه إذا كان هذا  فتح هذا احلساب البد على الوسيط من التأكد من هوية الزبون، أهليته القانونية و
احلساب لشخص طبيعي أما إذا كان لشخص معنوي فالبد من التأكد من أن الشخص الطبيعي الذي 

أن  األهداف املالية لزبونه و اخلربة و كما ال بد له من معرفة القدرات املالية و، كميثله خمول قانونا لذل
أما بالنسبة للعمليات املنفذة يف إطار تسيري . يعلمه بكل األخطار املرتبطة بالعمليات اليت سينفذها له

ا حمافظ القيم فإن الوسيط على ضوء االستنتاجات اليت يصل إليها من خالل املعلومات اليت  يديل له 
 :زبونه يضع هذا األخري ضمن إحدى اجملموعات الثالثة التالية

م؛ -   زبائن حذرون يف توظيفا
م؛ -   زبائن يقبلون خطر متوسط يف توظيفا
م -   .زبائن يقبلون خطر كبري يف توظيفا

  .يوضع هذا التصنيف على استمارة فتح احلساب
حتذيرات الوسيط فال بد أن يضع هذا  ة ما رغم نصائح و حالة ما إذا أراد الزبون أن ينفذ عملييف

  ".عملية تنفذ بطلب من الزبون"األخري على أمر الزبون مالحظة 
  . عملياته يفيسلم لكل زبون سلم العموالت اليت يأخذها

  : أيام مفتوحة بعد تاريخ التنفيذ يتضمنمخسةيرسل إىل عميله يف غضون 

                                                 
  .13: ، ص2006، ورقة حبثية، اجلزائر، -دراسة حالة تونس-جبار حمفوظ، مرميت عديلة، بن يوب فاطمة، اسرتاتيجية الالوساطة كنموذج متويلي معاصر 1
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  عدد القيم املشرتاة أو املباعة؛ -
ا؛ -  السعر الذي مت التنفيذ 

 مبلغ العموالت اليت أخذها الوسيط؛ -

  .املبلغ الصايف الذي أضيف أو حذف من رصيد حساب الزبون -
مينع القانون التونسي منعا باتا أي وسيط يف البورصة من اللجوء إىل خدمات وسيط آخر  هذا و

  .قصد تنفيذ عملية مفاوضة يف البورصة حلسابه اخلاص
  القوائم المالية واجباته من حيث مسك الدفاتر و: اثاني

  1 :جيب على الوسيط أن يفتح الدفاتر التالية
مسك  البيع اليت وصلته من زبائنه أو أصدرها هو يف إطار نشاطي املقابل و دفرت أوامر الشراء و -
 السوق؛

 دفرت خاص تسجل فيه عمليات املقابل؛ -

 حلساب األشخاص املوضوعني حتت وصايته؛دفرت لتسجيل العمليات اليت جتري  -

 مسامهاته العادية؛ دفرت لتوظيفاته و -

  . من رأمساله%30دفرت خيص العمليات املنفذة حلساب املسريين الذين ميتلكون أكثر من  -
  2 أصول قواعد مهنة وسيط البورصة في تونس: ثالثا

  :يلي اام مب القيالبورصة وسطاء على فيتوجب املهنة أصول قواعدبالنسبة ل
 ؛السوق مصداقية احرتام على احلرص مع احنياز بدون و بأمانة النشاط ممارسة -
 ؛اخلطأ يف الغري إيقاع شأنه من تصرف كل جتنب -
 ؛املهنة بشرف اإلخالل شأنه من سلوك كل جتنب -
 متمكن و حمرتف شخص من املنتظرين احلرص و العناية بذل على النشاط ممارسة خالل برهنة -
 ؛الظروف نفس يف موضوع
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 ؛باألسعار و باآلجال يتعلق فيما األفضل التنفيذ له املسلمة األوامر تلقى أن على السهر -
 و البورصة وسيط لفائدة املقدمة األوامر على باألولوية احلاالت كل يف احلرفاء أوامر تتمتع أن -
 ؛كان عنوان بأي سلطته حتت العاملني األشخاص و مسرييه

 برتجيح بينها يفصل أن عليه تفاديها استحالة صورة يف و املصاحل تضارب تفادي على العمل -
 ؛احلريف مصلحة

 ؛للعموم بعد تنشر مل اليت املعلومات من اخلاص حلسابه االستفادة عن االمتناع -
 تفادي من و يتعاطاها اليت األنشطة خمتلف بني الفصل حتقيق من متكن هياكل و تنظيم وضع -
 ؛للمعلومات املشروع ريغ التسرب

 اليت أو للسوق العادي السري تعيق أن ميكن اليت املمارسات لتفادي الضرورية الوسائل وضع -
 ؛املتدخلني من عدد أو واحد حساب على منفعة على احلصول من متكن

 .اخلاص حلسابه حلرفائه الراجعة املالية األوراق و األموال استعمال البورصة لوسيط ميكن ال -
 :كاآليت فهي البورصة وسطاء ا يتقيد أن جيب اليت االحتياطية بالقواعد يتعلق فيما ماأ

 املخصصة الصافية الذاتية األموال مجلة تفوق أو تساوي صافية ذاتية أمواال دائم بشكل توفري -
 األوراق يف يفاتهتوظ و ملسامهاته بالنسبة ذلك و حملفظته املكونة املالية باألوراق املرتبطة املخاطر لتغطية
 تغطية و السوق صناعة يف التخصص و اخلاص للحساب بالتدخل املتعلقة ألنشطته كذلك و املالية

 .األسهم محل و اإلصدارات
 بقرار حتدد خماطرة نسب حسب السوق بنوع املالية األوراق بأصناف املرتبطة املخاطر تقدر -

 .املالية السوق هيئة تتخذه عام
 لتغطية املطلوبة باملبالغ مقارنة الصافية الذاتية األموال يف نقصا البورصة يطوس يالحظ عندما -
 وضعيته تسوية عليه يتعني ، ولذلك موال عمل يوم أول يف املالية السوق هيئة إعالم عليه يتعني املخاطر
  .ذلك من أطول أجال املالية السوق منحته إذا إال ساعة 48 خالل
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   الشركات الوسيطة المعتمدة في بورصة تونستطور نشاط: المطلب الثاني
  

 من كل أن املؤكد من يصبح تونس، يف البورصة وسطاء نشاط تضبط اليت للقوانني و القيود ظران  
 توفرها ميكن ال اليت الكبرية اإلمكانيات و العالية بالكفاءة يتمتع أن البورصة وسيط نشاط مزاولة حياول
، و 2010 سنة يف شركة 23 التونسية البورصة يف عددها بلغ ذيال و االسم خفية الشركات عند إال

  :سيتناول هذا املطلب ما يلي
  الشركات الوسيطة املعتمدة يف بورصة تونس؛قائمة  -  
  . حتليل نشاط الشركات الوسيطة يف بورصة تونس-  

  الشركات الوسيطة المعتمدة في بورصة تونسقائمة : الفرع األول
  1:  هملألوراق املالية بورصة تونس الوسطاء املعتمدون يف  
   الشركة التونسية لألوراق املالية؛-  
   التجاري لالستثمار؛-  
   الشركة التونسية للبورصة؛-  
   شركة ماك للوساطة بالبورصة؛-  
   شركة التمويل و االستثمار بشمال إفريقيا؛-  

   األمان لالستثمار؛-
   أكسيس بورص؛-  
  وساطة يف البورصة؛ الشركة املالية الدولية لل-  
   البنك القومي الفالحي رؤوس أموال؛-  
   مكسوال بورص؛-  
   شركة املستشارين املاليني العرب؛-  
   التونسية السعودية لالستثمار؛-  

                                                 
1 http://www.bvmt.com.tn/AR/brokers/?view=cordonnee-inter   Vu le 13/06/2011. 
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   شركة التصرف و املالية؛-  
   شركة اهلندسة املالية و الوساطة بالبورصة؛-  
   الشركة التونسية للبنك رأس مال؛-  
  ظيف و التصرف؛ املالية للتو-  

   االحتاد البنكي للتجارة و الصناعة للمالية؛-
   بنك التمويل السعودي التونسي لالستثمار؛-  
   االحتاد املايل؛-  
   الوسيط الدويل؛-  
   شركة اإلرشاد للوساطة املالية و االستثمار؛-  
   الدولية للوساطة و اإلرشاد املايل و االستثمار؛-  
   الشركة املالية للتصرف؛-  
  . الشركة العامة لالستثمار-  

 الشروع يف دمج شركيت وساطة و مها الشركة املالية للتصرف و الشركة 2009و أخريا مت يف سنة 
. 2010 للبنك رأس املال التابعتان للشركة التونسية للبنك، و أجنزت هذه العملية يف شهر ماي التونسية

ذا أصبح عدد الشركات الوسيطة يف بورصة تونس ه   . شركة23و و
  تحليل نشاط الشركات الوسيطة في بورصة تونس: الفرع الثاني

  عدد الشركات: أوال
تعمل يف جمال الوساطة املالية، و فيما يلي يوجد يف بورصة تونس لألوراق املالية عدة شركات   

  :جدول يبني تطور عدد هذه الشركات كاأليت
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  بورصة تونستطور عدد الشركات الوسيطة في : 3-3جدول رقم 
  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002  السنوات
عدد 
  23  24  24  24  24  23  23  24  24  الشركات

  
  .2010، 2006، 2003 من إعداد الطالب عن التقارير السنوية لبورصة تونس للسنوات: المصدر

  
 على مدى قط شركة ف24 و 23 عدد الشركات يتذبذب بني من خالل هذا اجلدول نالحظ أن  

و هذا يدل على أن هناك ختوف من إنشاء شركات أخرى تعمل يف جمال الوساطة املالية يف   سنوات،8
، )األكثر نشاطا (  هذ التخوف يرجع إىل احتكار جمموعة من شركات الوساطة البورصة التونسية،

شاء مثل هذه الشركات ال فإن الشروط اليت وضعتها هيئة السوق املالية التونسية إلنباإلضافة إىل ذلك 
  .تتحملها أي شركة بسيطة

  حجم التداول: ثانيا
 من املؤشرات املهمة و املستعملة يف البورصة خاصة و أنه يعرب عن نشاطها، يعترب حجم التداول  

  :فيما يلي نستعرض تطور نشاط الوسطاء من خالل اجلدول التايل و
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  لبورصة التونسيةتطور نشاط الوسطاء في ا: 4-3جدول رقم 
  

  2010  2009 2008 2007  2006  2005 2004 2003 2002  السنوات
القيمة اإلجمالية 
لحجم تداول 

مليون (الوسطاء 
  )دينار

685.4  470.8  634.5  1402.8 1492.5 1744  4218  6647.9 5403.9 

  
، و 2010، 2004، 2002التقارير السنوية لبورصة تونس للسنوات من إعداد الطالب عن : المصدر

  .2008التقرير السنوي هليئة السوق املالية التونسية لسنة 
  

وجود تطور ملحوظ يف إمجايل حجم تداول الوسطاء، و خاصة يف السنوات الثالثة نالحظ   
، و يرجع هذا إىل اإلصالحات اليت مست النظام األساسي  )2010 ،2009 ،2008( األخرية 

هذه اإلصالحات حلدوث قفزة كمية حلجم تداول  حيث مسحت .2007للوسطاء و ذلك يف سنة 
 إىل 2007 مليون دينار يف سنة 1744 و يظهر ذلك جليا يف انتقال حجم تداول الوسطاء من الوسطاء
  .2008 مليون دينار يف سنة 4218
فضال عن هذا التطور الواضح يف حجم التداول فإنه ال بد من اإلشارة أيضا إىل الوسطاء األكثر   

  :البورصة التونسية و ذلك من خالل اجلدول التايلنشاطا يف 
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  تطور نشاط الوسطاء األكثر نشاطا في البورصة التونسية: 5-3جدول رقم 
  

  2010  2009  2008  2007  2006  2005 2004 2003 2002  السنوات

قيمة حجم تداول 
العشر وسطاء األكثر 

  )مليون دينار(نشاطا
485.5 312.3 481.6  1117.3 1101.1 1286.6 3550.5 5763.7 4227.6 

النسبة من إمجايل 
  78.2  86.7  84.2  73.8  73.7  79.6  75.9 66.33  70.8  (%)التداول

  
، 2003:  التقارير السنوية هليئة السوق املالية التونسية للسنواتمن إعداد الطالب عن: المصدر

  .2010، و التقرير السنوي لبورصة تونس لسنة 2008، 2007
  

 مليون 6647.9 الذي بلغ 2009 فرق شاسع بني حجم تداول الوسطاء يف سنة رغم وجود  
، إال أن عدد )4-3جدول رقم  ( مليون دينار تونسي470.8 حيث بلغ 2003دينار تونسي و سنة 

يعود ذلك إىل ختوف الراغبني اجلدد .  شركة فقط24 و 23الوسطاء ظل مستقرا إذ تراوح هذا العدد بني 
و ) األكثر نشاطا ( نشاط، يرجع هذا التخوف إىل احتكار جمموعة من شركات الوساطة يف مزاولة هذا ال

 من إمجايل حجم تداول الوسطاء خالل هذه الفرتة، و بالتايل %76.58اليت تستحوذ على نسبة 
 و جتدر اإلشارة إىل أن نسبة تداول الوسطاء األكثر نشاطا .التخوف من إنشاء شركات وساطة جديدة

  %.66.33 حيث بلغ 2003إال يف سنة % 70 حجم التداول مل تقل عن من إمجايل
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   دور الشركة التونسية لألوراق المالية في بورصة تونس:ثالثالمطلب ال
  

للوقوف على الدور الذي تقوم به الشركات الوسيطة يف بورصة تونس، فإنه سوف يتم اإلشارة   
ك بغية التدقيق يف هذا الدور و الذي يتجلى أساسا يف حلالة الشركة التونسية لألوراق املالية و ذل

 .التفاوض على األوراق املالية و التسعري يف البورصة

و تعترب هذه الشركة من أكرب الشركات الوسيطة يف بورصة تونس من حيث نشاطها بتسعرية 
ت نسبة هذه ، فبلغ2010 إىل 2006البورصة، حيث حافظت على هذه املرتبة طوال الفرتة األخرية من 

حيث كان هذا السبب . 1من األموال املتداولة يف تسعرية البورصة يف السنة األخرية% 15.86الشركة 
  :، و سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل ما يلياألساسي يف اختيار هذه الشركة

   التعريف بالشركة و هيكلها اإلداري؛-
  . املفاوضة و التسعري يف بورصة تونس-

  التعريف بالشركة و هيكلها اإلداري :الفرع األول
  2 التعريف بالشركة: أوال

 هي شركة متفرعة عن جمموعة تونس (Tunisie Valeurs) التونسية لألوراق املاليةشركة ال  
كانت بالتايل أول   و08/10/1984تأسست الشركة األم بتاريخ . (Tunisie leasing)لإلجيار 

كانت وترية التطور السريع الذي عرفته هذه الشركة  جيار ومؤسسة مالية تونسية متخصصة يف قروض اإل
ا اليت   و1991 يف ماي ية لألوراق املاليةتونسال فكان ميالد مؤسسة ،دافعا أساسيا هلا لتوسيع نشاطا

  :هدفها األول هو الوساطة املالية يف البورصة من خالل
   بعرض عمومي لالدخار؛توظيف القيم املصدرة من طرف املؤسسات الراغبة يف القيام -
  مفاوضة القيم املالية على مستوى السوق حلساب الغري؛ -
  تسيري احملفظة حلساب الزبائن؛ -

                                                 
  : ، من املوقع االلكرتوين2010التقرير السنوي لبورصة تونس لسنة  1

  P: 13.  Vu le 23/09/2011.http://www.bvmt.com.tn/publications/stats/reports/2010.pdf   
2 https://www.tunisievaleurs.com.tn/indexssl.asp     Vu le 02/01/2011. 
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املساعدة فيما خيص إعادة هيكلة املؤسسات، شراء مؤسسات تقيم املشاريع أو  النصح و -
  اإلدخال إىل البورصة؛

  .االشرتاك يف رأس مال املؤسسات املسامهة و -
  : الشركة تطورا كبريا متثل يفقد عرفت و
   حساب؛15000الذي يتعدى  عدد احلسابات املسرية من طرف هذه الشركة و -
   دينار تونسي؛100000اليت تفوق  األموال املسرية و -
 مليون 94 إصدار بقيمة إمجالية بلغت أكثر من 30عدد اإلصدارات السندية الذي فاق  -

  دينار تونسي؛
ؤسسات اليت مت إدخاهلا إىل البورصة على مستوى التسعرية الرمسية وكذا العدد الكبري من امل -

 .تلك اليت قامت برفع رأس ماهلا االجتماعي

احملافظة على  هذا التطور كان مثرة السياسة العامة اليت اتبعتها هذه املؤسسة ملواجهة منافسيها و
  :اليت ارتكزت على كذا مسعتها و حصتها من السوق و

  :عية اخلدمات املقدمة إىل الزبائنحتسني نو -
ا قامت مؤسسة تونس للقيم بتوفري تسيري مشخص حلسابات زبائنها من  لتحسني نوعية خدما

  :ذلك عن طريق طرف جتاريني حمرتفني و
  ترتيب احلسابات حسب شرائح؛ -
 .توزيع هذه الشرائح إىل التجاريني -

ذه املؤسسة من جهة ألن املنتجات املشخصة هذا ما ساهم يف جعل الزبائن القدامى أوفياء هل و
م و م و صارت تتجاوب مع حاجا هذا ما أثبتته  و. يف جلب زبائن جدد من جهة أخرى رغبا

ا دائرة الدراسات التابعة هلذه املؤسسة و  لعدد االيت عكست تطورا كبري اإلحصائيات اليت قامت 
  .ال املسريةحجم ال يستهان به يف األمو احلسابات املفتوحة و
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  :التفتح على اخلارج خلق منتوجات جديدة و -
ذلك بعرض منتوجات جديدة لعل  اهلدف من ذلك هو توسيع املنتجات املالية املقرتحة للزبائن و

أما التفتح على اخلارج فقد جاء ).  تأمني+ ادخار  (هو حساب خمتلط   وOptimaأمهها حساب 
اليت صار مبقتضاها من املسموح به  اخلاصة باالستثمار األجنيب وكنتيجة ملرونة التشريعات التونسية 

  .غري املقيمني باالستثمار يف البورصة لألجانب و
  :تنظيم املؤسسة -

  كان موضوعه إعادة تنظيم املؤسسةالذي  و30/06/1997قرر جملس اإلدارة املنعقد بتاريخ 
   :ما يليك

تم أيضا با تأسيس دائرة الدراسات و -   لعالقات مع اخلارج؛اليت 
املالية مما جيعلها أكثر  اليت تعفى من مشكل التسيري، اإلدارة و إنشاء دائرة التجاري و -

 .متابعة للزبائن

 إنشاء دائرة اخلدمات العامة؛ -

  :حتفيز املستخدمني -
، مت وضع نظام حتفيز جديد للمستخدمني يقوم على 1997  من السداسي الثاين لعامابتدءا

  :أساس
  توزيع احلوافز بني الوكاالت؛ -
 توزيع احلوافز داخل الوكاالت بني املستخدمني حسب رقم األعمال احملقق؛ -

  .رسم األهداف سداسيا -
  1الهيكل اإلداري للشركة : ثانيا

إن مفتاح جناح أية مؤسسة يكمن قبل كل شيء يف وجود هيكل تنظيمي عام واضح تتحدد فيه   
 هلا و حيث تبىن اهليكل التنظيمي العامالتابع للشركة  ما أقره جملس اإلدارة هذا املهام حتديدا دقيقا و

  :املوضح يف الشكل التايل
                                                 
1. Revue de recherches, Tunisie Valeurs, Département recherches & études, site web: 
https://www.tunisievaleurs.com.tn/fr/revues/20110818.pdf    PP: 06-09. Vu le 12/08/2011. 
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  للشركة التونسية لألوراق الماليةالهيكل التنظيمي العام : 1-3شكل رقم 
  

  

 ئيس المدير العامالر

  الرئيس العام المساعد
)الدراسات والعالقات مع الخارج(

الرئيس العام المساعد المفوض العام 
 المكلف بالتطوير التجاري

 السكرتارية

دائرة الدراسات والعالقات مع  دائرة التجاري دائرة الخدمات العامة
 الخارج

وكالة 
صفاقص

وكالة 
سوسة

وكالة 
تونس

مصلحة 
المحا
 سبة

مصلحة 
اإلعالم 
ياآلل

 مصلحة
Back  

 
Office

 
 : عنمن إعداد الطالب: المصدر

https://www.tunisievaleurs.com.tn/fr/revues/20110818.pdf   P P: 6-7 
Vu le 12/08/2011. 
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  الرئيس المدير العام - أ
جيب على اجلميع داخل املؤسسة   اليت متس الشركة واإلسرتاتيجيةهو الذي يأخذ القرارات  و  

  .ق بالشركةإعالمه بكل ما يتعل
  :م ثالثة مدراء رئيسيون مساعدون همايساعد الرئيس املدير الع  

  :المدير العام المساعد المكلف بالتطوير التجاري -
مدير لوكالة تونس دون أن يفقد صالحية الرقابة على وكاليت  هو يف نفس الوقت مفوض عام و و  

 :سوسة، مهام هذا املدير تتمثل يف صفاقس و

  تيجيات التجارية قصد حتسني وضعية منتوجات املؤسسة على مستوى السوق؛ وضع االسرتا-
 توجيه التجاريني يف الوكاالت الثالث؛   تأطري و-

ا دائرة التجاري؛   تنسيق اجلهود و-  اإلجراءات اليت تقوم 

 .  االتصال الدائم بالزبائن من النوع الرفيع-

  :المدير العام المساعد الثاني -
 .العالقات مع اخلارج رة الدراسات واملكلف بدائ  

  :المدير العام المساعد الثالث -
هو مكلف إضافة  ال يظهر يف الشكل السابق بصورة مباشرة فهو رئيس دائرة اخلدمات العامة و  

 .إىل التوظيف، بكل خدمات املعاجلة داخل املؤسسة

 ). تونس ، سوسة، صفاقس (تتوزع هذه الدائرة جغرافيا على ثالث وكاالت : دائرة التجاري - ب

  القات مع الخارجالع مصلحة الدراسات و -ج
 :مصلحة الدراسات -

 إصدار القروض ،تقوم هذه املصلحة جبميع الدراسات الضرورية حني إدخال املؤسسة إىل السوق  
 و ،من مهامها أيضا القيام بكل الدراسات املتعلقة باملنتوجات اجلديدة السندية أو رفع رأس املال، و

اية كل فصل جملة حتتوي على دراسات قطاعية   .تصدر هذه املصلحة يف 
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 :مصلحة العالقات مع الخارج -

الذي مبقتضاه  ، أصدر املرسوم التنفيذي اخلاص باالستثمارات األجنبية، و1995خالل سنة   
بعد ميكن تعدي هذا السقف   من رأس مال مؤسسة مسعرة، و%10صار مبقدور األجانب أن ميتلكوا 

نتيجة هلذه املرونة اليت عرفتها الساحة التونسية مت خلق مصلحة العالقات مع  موافقة وزارة االقتصاد و
سهم  240.000، واليت ألقي على عاتقها مهمة إعادة توظيف الشركة التونسية لألوراق املاليةاخلارج يف 

ناديق اخلارجية فكانت بذلك أول اليت كانت حبوزة القرض الليوين لدى العديد من الص  لإلجيار وستون
ا هذه املصلحة اليت من مهامها أيضا تنظيم زيارات للصناديق اخلارجية، أيام دراسية  مهمة ناجحة تقوم 

  . أيضا دراسات ماليةو
 دائرة الخدمات العامة -د

  :مصلحة المحاسبة -
ديه إضافة إىل مساع تتكون من رئيس مصلحة و اليت ألقي على عاتقها حماسبة املؤسسة و و  

  .مسؤول عمليات امللف
  :)Back Office(المكتب الخلفي مصلحة  -

 .Coursierتتكون من مدير املصلحة، مسري للقروض السندية، مسري للربجميات،  و  

  :مصلحة اإلعالم اآللي -
من مهام هذه املصلحة صيانة العتاد املوجود لدى املؤسسة هذا األخري يعترب متطورا ويستعمل  و  

برامج احملاسبة، الربامج  (قنيات اإلعالم اآليل احلديثة، تطوير الربامج املستعملة من طرف املؤسسة ت
 .) التجارية

حتت نظام آيل شبكي يقع حاسوبه )  تونس، سوسة، صفاقس (تعمل الوكاالت الثالث  هذا و  
 .الرئيسي يف تونس، مت تطويره من طرف هذه املصلحة

   التسعير في بورصة تونس المفاوضة و:الفرع الثاني
يعترب الدور الرئيسي للشركة التونسية لألوراق املالية يف بورصة تونس هو القيام بعملية التفاوض   

حيث أن عملية التفاوض على األوراق املالية املقبولة تتم داخل . على القيم املالية و تداوهلا يف البورصة
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حمصورة يف قاعة التداول أين يلتقي مجيع الوسطاء لتداول ، و تكون العملية )البورصة ( السوق الرمسية 
  :و من خالل هذا الفرع سيتم تناول هذين العنصرين. أوامرهم حسب نظام التسعري املستخدم يف البورصة

   املفاوضة يف بورصة تونس؛-
  . التسعري يف بورصة تونس-

   المفاوضة في بورصة تونس:أوال
أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يقوم على مستوى البورصة املفاوضة هي حكر على الوسيط إذ   

شراء القيم اليت يصدرها له زبائنه، حيث ميكن ألي شخص راشد أن يصدر أمرا يف  بتنفيذ أوامر بيع و
ميكن أن يتم إعطاء  البورصة، يكفي لذلك أن يكون له حساب لدى وسيط يف البورصة أو لدى بنك، و

  . أو االنرتنتريق اهلاتف أو الفاكسهذه األوامر مباشرة أو عن ط
املعمول به من طرف الوسيط  إذا كان األمر مكتوبا فالبد أن يكون وفق النموذج الساري و

  .إال فإنه يلغى البد أن يتضمن األمر إمضاء املعين و املصادق عليه من طرف جملس السوق التونسي، و
 .حفظها ملدة تتعدى الستة أشهر ملكاملة وأما إذا كان األمر بواسطة اهلاتف فال بد من تسجيل ا

يبقى من حق اآلمر أن  حينما يصل األمر إىل الوسيط، يضع عليه هذا األخري ساعة وصوله بالتدقيق و
  . يتم تنفيذهمليلغيه أو يغريه ما

حيول الوسيط األوامر اليت يتلقاها أو يصدرها فورا إىل البورصة ملفاوضتها دون أن يقوم بالتجميع 
يدعى الشخص الذي يقوم باملفاوضة  و .أوامر الشراء اخلاصة بنفس القيمة املقاصة بني أوامر البيع وأو ب

، تقوم الشركة التونسية لألوراق املاليةعلى مستوى البورصة حلساب الوسيط باملفاوض أو املفوض عند 
إىل املفاوض الذي يتوجه صباحا بإعطاء دفرت األوامر التاسعة مصلحة اإلعالم اآليل كل يوم على الساعة 

مباشرة إىل البورصة حيث ميكنه أن يتلقى كتكميل لدفرت األوامر أوامر باهلاتف من طرف قاعة السوق 
  1 .للشركةالتابعة 
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   التسعير في بورصة تونس:ثانيا
يوم االثنني إىل يوم اجلمعة مبعدل حصة من تتم   يومية و يف بورصة تونس للقيم املنقولةالتسعرية  

  .حدة كل يوم من الساعة التاسعة إىل الثانية عشر صباحاوا
تتم  قبل ذلك كانت التسعرية يدوية تقليدية و حاليا التسعرية مساعدة من طرف احلاسوب و

  :كما يليميكن تلخيصها  على مستوى سبورات و
التسعرية بالسبورات نظام يدوي، يقبل أن تسجل أسعار عديدة خالل حصة البورصة، تفرد لكل 

  و-  يةناليت يسجل فيها كل وسيط األوامر اخلاصة بالقيمة املع  و-  قيمة سبورة على مستوى املنصة
الذي  يظهر يف أعلى السبورة السعر املرجعي الذي حيسب برتجيح لألسعار املتداولة يف احلصة السابقة و

هذا اهلامش ميكن توسيع أو حىت حذف  هذا و.  لكل حصة%3على أساسه حيسب هامش التقلبات بـ 
 ، إذا كان االجتاه العام للسوق يفرض ذلك-   الذي ميثل السلطة يف السوق- من طرف مفتش التسعرية

  .لكي ال يضر ذلك باملتعاملنيكما ميكن أن تتوقف التسعرية إذا ما كان االجتاه العام متزايدا 
وامرهم الواحد هم حيملون أ لتحديده يقف الوسطاء و إن سعر االفتتاح هو سعر أول صفقة، و
ا و جيب  و. يقومون بكتابة أوامرهم حينما حيني دورهم تلو اآلخر يف صف أمام السبورة اليت خيتارو

  .الكمية لكل أمر  السعر و،وضع رمز الوسيط
ن للسبورة أما تلك املتعلقة بأوامر البيع فتنقل على العمود األميعمود التوضع أوامر الشراء على 

  . للسبورةالشمايل
 ،هو ما حيدد أولوية تنفيذها يف الزمن جل األوامر على كل عمود من أعلى إىل أسفل وتس

يستطيع الوسيط أن يغري أوامره عدة مرات   و،بالنسبة لألوامر فتحدد األولوية حسب تنافس األسعار
ل من يأخذ يف اإلعتبار كهذا التغيري قد يتعلق بالسعر أو الكمية أو باالثنني معا لكن جيب عليه أن 

  .السعر و الوقت
ال يزال هذا النظام ساري املفعول يف بعض الدول ذات البورصات الناشئة أين يعرف جناحا  و

تعويدهم  تونس فقد ساهم هذا النظام كثريا يف تكوين متعاملني وبورصة بالنسبة إىل  . و واضحاكبريا
  .تقليدي على ميكانيزمات البورصة بشكل مبسط و
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اليت اقتبست مبادئ التسعرية اليدوية، فقد مت التدشني الرمسي لنظامها  رتونية وأما التسعرية االلك
، يف ظل هذا النظام يتم إدخال 02/12/1996الذي حيمل خصائص سوق مركزي مسري باألوامر يف 

عدا  ما (األوامر للحاسوب الرئيسي الواحد تلو اآلخر من طرف الوسطاء الذين جيتمعون كل صباح 
  1.أمام حاسوبه على مستوى بورصة تونس، كل يف مكانه املخصص له و)  األحد يومي السبت و

  :تظهر شاشة كل حاسوب مقسمة إىل نوافذ كما يليو 
  

  محتويات شاشة الكومبيوتر التي تظهر للوسيط : 2-3رقم شكل 
  

 )4(مكان املفاوضة 
  )3(العتبات 

 
 )2 (ملخص القيم

أحسن مخس حدود 
)5( 

 )6(آخر مخس صفقات 
 )1(السوق حسب األوامر 

  )7(ملخص السوق 
 

   

  )8(مركز املفاوضة 
 

   

  )9(اإلجابة عن األوامر اليت مت إدخاهلا 

  
 

  

https://www.tunisievaleurs.com.tn/fr/revues/20110818.pdfsource:   
P: 14.   Vu le 12/08/2011 

  

                                                 
  :املوقع الرمسي لبورصة القيم املنقولة التونسية 1

     Vu le 02/02/2011        http://www.bvmt.com.tn/AR/documentation/trading-system/?view=functioning  
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 مجيع األوامر اليت مت إدخاهلا إىل النظام منذ بداية  يف هذه النافذة تظهرو: السوق حسب األوامر) 1(
  :اليت ميكن اإلطالع عليها بثالثة طرق خمتلفة  احلصة و
  حسب الوسيط الذي أعطى هذه األوامر؛ -
 حسب السعر الذي مت به إعطاء هذه األوامر؛ -

 .مما يعكس االجتاه العام للسوق)  بيع أو شراء ( األمر حسب اجتاه -

 الكمية املبادلة خالهلا، ساعة و ملخص القيم ينشر بالنسبة لكل قيمة آخر سعر هلا، آخر صفقة و) 2(
  .تاريخ آخر صفقة، التغريات اليت عرفتها هذه القيمة

 ). أدىن سعر، أعلى سعر( عتبات تغري القيم املختلفة ) 3(

 .)  أو آجل عاجل (نوع السوق  و)  بورصة تونس (مكان املفاوضة اسم ) 4(

 .بالنسبة لكل قيمة)  شراء/بيع (خمصصة ألحسن مخس أسعار يف االجتاهني ) 5(

 .تظهر آخر مخس صفقات حول قيمة معينة) 6(

يتابع  يستطيع الوسيط عرب هذه النافذة أن خيتار حمفظة من األوراق و خمصصة مللخص السوق و) 7(
 .تطورها

 .مركز املفاوضة يدخل الوسيط األوامر الواحد تلو اآلخر) 8(

  .خمصصة لإلجابة املعطاة من طرف النظام لألوامر اليت قد مت إدخاهلا) 9(
السعر كما يتوىل  أو يتوىل احلاسوب الرئيسي ترتيب األوامر اليت مت إدخاهلا حسب أولوية الزمن

 الثابت، إذ أن القيم املقبولة للتسعري يف بورصة تونس مقسمة تنفيذها حسب نظام التسعري املتواصل أو
يتم مفاوضتها حسب  و... ) ، 11، 12، 13، 32، 33 (حسب درجة سيولتها إىل عدة جمموعات 

  1 :عري بالتواصل و التسعري بالتثبيت مها التسطريقتني
  بالتواصلالتسعير  - أ

  :يف هذه احلالة يتطور التسعري بالشكل التايل

                                                 
1 Revue de recherches, Tunisie Valeurs, Département recherches & études, site web : 
https://www.tunisievaleurs.com.tn/fr/revues/20110818.pdf    PP: 13-15. Vu le 12/08/2011. 
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اليت يتم خالهلا إدخال أوامر  حلة ما قبل االفتتاح من الساعة التاسعة إىل الساعة العاشرة ومر -
يف هذه املرحلة يظهر على الشاشة أوتوماتيكيا سعر نظري . إىل احلاسوب دون أن حيدث ذلك صفقات

  .لالفتتاح
 يعظم عدد حتديد سعر افتتاح وحيد هو السعر الذي افتتاح احلصة على الساعة العاشرة و -  

  ). أي سعر اإلغالق بالنسبة للحصة السابقة (يقارب السعر املرجعي  األوراق املبادلة و
النصف، فإن إدخال أي  خالل احلصة من الساعة العاشرة إىل احلادية عشر و بعد االفتتاح و -  

  .أمر يؤدي إىل صفقة شريطة أن يكون هناك حد يالئمه يف االجتاه املعاكس
 لتثبيتباالتسعير  - ب

  :يتم حسب املراحل التالية  
اليت يتم خالهلا  مرحلة ما قبل االفتتاح من الساعة التاسعة إىل الساعة العاشرة صباحا و -  

إدخال األوامر إىل احلاسوب دون أن يرتجم ذلك حبدوث صفقات مع نشر أوتوماتيكي لسعر نظري 
  .لالفتتاح
بل األوامر ذات حد السعر املساوي للسعر عند االفتتاح يتم تنفيذ األمر بسعر السوق ق -  

  .النظري لالفتتاح، يف مقابل األوامر ذات حد سعر االفتتاح تنفذ بأولوية قبل األوامر بسعر السوق
خالل احلصة األمر بسعر السوق حيول مباشرة من طرف النظام إىل أمر بأحسن حد معطى  -  

العكس  وق مقابل األمر بأحسن سعر للبيع وهكذا يوضع أمر الشراء بسعر س يف االجتاه املعاكس و
 .بالعكس
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  خالصة الفصل الثالث
  

مهم يف تنشيط و تفعيل املعامالت املالية يف سوق األوراق املالية، و تنهض الوساطة املالية بدور   
  :يظهر هذا الدور الذي تقوم به من خالل ما يلي

  . يف خلق السوق األوليةالوساطة بني املشرتين و البائعني و بالتايل املسامهة -
تسعرية الورقة املالية و اليت تعتمد على عدة تقنيات مثل التسعري باملناداة، التسعري بالدرج،  -

  .حيث يتم الوصول إىل سعر التوازن عن طريق التثبيت أو التواصل. التسعري بالصندوق و التسعري باملقابلة
تق الوسطاء املاليني أوامر متنوعة، ختتلف  تلقي و تنفيذ أوامر العمالء، حيث تلقى على عا-

ا من أمر آلخر، تتم بعد ذلك عملية املفاوضة على األوراق املالية، مث يقوم الوسيط بتنفيذ  خصوصيا
  .العملية و التأكد من تسويتها و تنتهي بتحويل امللكية للمشرتي و حتويل األموال للبائع

 حترس على تنظيم و مراقبة السوق املالية يف تونس، و  هو اهليئة اليتةيعترب جملس السوق املالي  
ة التونسية املالي السوق تميزتتتلخص مهامه يف ضمان السري احلسن و الشفافية ملختلف التعامالت، و 

 مجعية التونسية البورصة يف الوسطاء مصاحل على تسهر وا، فيه املتداولة املالية لألوراق النسيب بالتنوع
مكتب ( م 1937و تعود أوىل جتارب البورصة يف تونس إىل سنة .  مصاحلهموحيدلت البورصة وسطاء

ا مل تبدأ نشاطها إال يف سنة )التصفية و املقاصة  ا ( م 1970، إال أ مث ). تاريخ أول تسعري و تداول 
قامت السلطات التونسية بإجراء عدة إصالحات بوضع ترسانة من القوانني متس خمتلف جوانب السوق 

  .الية بصفة عامة و البورصة بصفة خاصةامل
يقوم الوسطاء يف بورصة تونس بعمليات عديدة من بينها املفاوضة على األوراق املالية سواء   

م اخلاص، تسيري حمافظ األوراق املالية، كذلك تنفيذ أوامر العمالء و  حلساب عمالئهم أو حلسا
و متت اإلشارة حلالة الشركة . م2010يف سنة  شركة 23تسويتها، و قد بلغ عدد الشركات الوسيطة 

ا تقوم بعملية  التونسية لألوراق املالية اليت تعترب من أنشط الشركات الوسيطة يف البورصة، حيث تبني أ
املفاوضة يف صالة التداول طوال أيام األسبوع ما عدا يومي السبت و األحد، و ذلك يف إطار نظام 

  .نسالتسعري املستخدم يف بورصة تو



  
  
  
  
  
  ة ــــــــــــخاتم

  
  
  

 



  : خاتمـــة
  

 توجيهها حنو قنوات تعترب أسواق األوراق املالية أحد اآلليات اهلامة لتجميع املوارد املالية و  
 فهي بذلك ،تعمل على دعم االقتصاد الوطين و تزيد من معدالت الرفاهية لألفرادمنتجة استثمارية 

ة و النامية م الدول املتقديف بالغ تلعب دورا هاما يف متويل التنمية االقتصادية، لذا فهي حتظى باهتمام
  .على حد السواء

حيث يتم فيها   اجلمع بني البائعني و املشرتين،إن سوق األوراق املالية عبارة عن نظام يتم مبوجبه  
مقابلة طلبات املشرتين بعروض البائعني و التفاوض على ، و من أجل تداول العديد من األوراق املالية

ر وجود فئة متخصصة يف املعامالت املالية داخل هذه السوق تسمى بالوساطة  تطلب األمهذه األوراق
املؤسسات الوسيطة تطورات ملحوظة من خالل نوعية و حجم الفئة من  حيث شهدت هذه .املالية

 مما جعلها تساهم يف تطوير سوق  املكتسبة يف اجملال املايل،او كذلك خرباخلدمات اليت تقدمها، 
  .تنشيط املعامالت املالية فيها يف  بارزا و تلعب دورااألوراق املالية

 الوسيط اختيار، جيب أوال سوق األوراق املاليةمن أجل أن يدخر املستثمرون أمواهلم عن طريق  و
  االستثمار يف جمموعة من األوراق املالية املختلفة، ومن خاللهاملستثمر الذي يستطيع  املايل املناسب، و

يف طيع إصدار أوامره املختلفة، إما بالبيع أو الشراء، حبيث يستطيع التحكم  أيضا يستمن خالله
ملساعدة  و املشورة و تتمثل املهام األساسية للوسيط املايل يف تقدمي النصح. استثماراته كيف يشاء

 أو حلسابه  حلساب عمالئهري احملافظ املاليةياملتعاملني يف السوق، تنفيذ خمتلف أوامرهم و كذلك تس
 جمموعة من اخلصائص، كما جيب أن يتوفر على اإلمكانيات  املايلجيب أن تتوفر يف الوسيط  و.اخلاص

 و حىت تقوم الوساطة .بةاملادية املناسبة اليت تؤهله للقيام باألعمال املوكلة إليه بطريقة مناس البشرية و
 على حتسني هلذه السوقاملنظمة  على أكمل وجه، تقوم اهليئات سوق األوراق املاليةاملالية بدورها يف 

ظروف الوساطة املالية من خالل وضع شروط خاصة بالوسطاء كأشخاص طبيعيني و معنويني ملزاولة 
  .هذه السوقمهنتهم داخل 

استطاعت مؤسسات الوساطة املالية أن ختطو خطوات عمالقة يف السنوات األخرية و خاصة 
قد ساعدها يف ذلك تطور وسائل االتصال و خاصة  والية، فيما يتعلق بتطوير و تنشيط سوق األوراق امل
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و هو يف بيته أو مكان عمله ، حيث أصبح يتسىن ألي شخص أن يستثمر أمواله يف البورصة االنرتنت
  .بإعطاء األوامر لوسيطه بيعا أو شراء يف أي وقت يشاء من خالل هذه الشبكة

  :النتائج 
يف هذا البحث باإلجابة على اإلشكالية املطروحة مع مسح لنا التعرض ملختلف النقاط الواردة   

  :الرتكيز على مدى حتقق الفرضيات املطروحة يف املقدمة، و من مث الوصول إىل النتائج التالية
تعترب سوق األوراق املالية من اآلليات اليت تساهم يف حتقيق الكفاءة يف توجيه املوارد إىل   

ا حتد من معدالت ينتج عنهاالستثمارات األكثر رحبية، و هو ما   منو و ازدهار االقتصاد ككل، كما أ
ا و هي جذب مدخرات األفراد و املؤسسات   .التضخم و ذلك راجع للوظيفة األساسية اليت تقوم 

يقع على عاتق مؤسسات الوساطة املالية دور رئيسي يف جذب املستثمر احمللي و األجنيب   
حيث  . باعتبار أن هذه املؤسسات هي املدخل األول للمستثمرينلالسثمار يف سوق األوراق املالية،

 يف خلق السوق األولية من خالل العروض اليت تقدمها لطاليب األموال من تقوم هذه املؤسسات باملسامهة
 .أجل اإلكتتاب

 الوساطة املالية يف سوق األوراق املالية أحد املقومات اهلامة لنجاح و منو مؤسساتيعترب وجود 
 من حيث توعية اجملتمع احمللي بأمهية املؤسساته السوق، و هذا نظرا للدور الذي تقوم به هذه هذ

  .االستثمار يف األوراق املالية و العمل على بناء الثقة بني املستثمرين و سوق األوراق املالية
 يف اءطء إىل الوسال ميكن إمتام كل من عمليات البيع أو الشراء لألوراق املالية دون اللجو  

  .عمليات البورصة
تتطلب مهنة الوساطة املالية يف سوق األوراق املالية شروطا معينة سواء بالنسبة للشخص الطبيعي   

  .، و هذا من أجل محاية أموال املتعاملنيللشخص املعنويأو بالنسبة 
 املسامهة يف توفري املعلومات املالية باستمرار و حتليلها بدقة من طرف الوسطاء املاليني من شأنه  

  .الرفع من كفاءة سوق األوراق املالية
 ال ينحصر فقط يف جمرد التوسط، بل سوق األوراق املاليةإن دور مؤسسات الوساطة املالية يف 

، فأغلب مؤسسات الوساطة تقوم بطرح أسهمها يف هذه السوقفاعلية  تعدى ذلك إىل تطوير كفاءة وي
  .هامما يساعد على زيادة عمقهذه السوق 
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 تسهيل املعامالت و الرتويج و إن وجود وساطة كفأة يف عمليات البورصة تقوم بعملية التغطية و
 .زيادة التنافس بينها يؤدي إىل ختفيض تكاليف الوساطة تنوع هذه املؤسسات و

تطوره يرجع بقدر كبري إىل قوة مؤسسات الوساطة املالية   وسوق األوراق املاليةضمان استمرارية 
  .السرعة يف تنفيذها تسهيل املعامالت و الرتويج و ا على القيام بعمليات التغطية وقدر و

يتضح الدور الرئيسي للوسطاء املاليني يف البورصة من خالل تنفيذهم ألوامر العمالء و التأكد 
 . و خاصة التسعرية الدورية و املستمرة من خالل قيامهم مبختلف تقنيات التسعري كذلكمن تسويتها، و

 شركة و مع ذلك فإن 24 و 23بقي عدد الشركات الوسيطة يف بورصة تونس يرتاوح ما بني 
نشاط البورصة يف تزايد مستمر ويرجع ذلك باألساس إىل التشريعات اليت وضعتها هيئة السوق املالية 

 البورصةفرض على الوسطاء املاليني أن تساهم يف تنشيط ُاليت تهذه التشريعات من شأن التونسية، إذن ف
  .خاصة إذا أتبعتها هذه اهليئة بأنشطة رقابية فعالة

بتحسني نوعية اخلدمات املقدمة للزبائن   يف سوق األوراق املاليةإن قيام مؤسسات الوساطة
  .املدخرين و املستثمرينؤدي إىل جلب املزيد من كما ي ،يساهم بشكل كبري يف جعلهم أوفياء

  :التوصيات  
 قد االقرتاحاتملستوحاة من هذه الدراسة، ميكن اخلروج مبجموعة من عتمادا على النتائج اإ  

تساهم إىل حد ما يف جتاوز تلك العقبات اليت مازالت تقف أمام تطور سوق األوراق املالية و نشاطها، 
  :و ذلك من خالل ما يلي

منحهم   من خالل محاية املدخرين وسوق األوراق املاليةتوجيهه حنو  تشجيع االدخار و  
، فضاءات مفتوحة لتعريف إعالنات، مزايا (تشجيعهم بكل الوسائل املتاحة إعفاءات ضريبية و

  .)اجلمهور
 ار املدخرين باستثمار أمواهلم يف، اليت تسمح لصغتطوير صناديق االستثمار العمل على إرساء و

  .أمان بأكثر ثقة وسوق األوراق املالية 
ا على الدخول يف أحسن   واألوراق املاليةسوق إقناع املؤسسات مبزايا اإلدراج يف    مساعد

  .بالقيم املالية املناسبة الظروف و
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  بإصدار نشرة يومية وسوق األوراق املاليةقيام ذلك عن طريق  اإلفصاح و تعزيز الشفافية و  
معلومات عن  قرارات جملس اإلدارة و سنوية تتضمن معلومات عامة عن السوق، و شهرية و أسبوعية و

  .مؤشرات األسعار ام التداول وأحج
 متهايأيت يف مقد و، التشريعات من خالل سن القوانني و و ذلك إستكمال اإلطار التشريعي  

أنظمة االستثمار  ضافة إىل القوانني وباإلاللوائح التنفيذية،  قانون الشركات، قانون سوق األوراق املالية و
  .التأثري غري املباشر على السوق القوانني العامة ذات الصلة و ة املتعلقة بتداول األوراق املالية ويبالضر و

و  و االقتصادية و املصرفية ةالتعاون مع املؤسسات األكادميييف البورصة  الوساطة مؤسساتعلى 
  .لعقد ندوات دراسية و حماضرات و مؤمترات لزيادة الوعي االستثماري لدى أفراد اجملتمعاإلعالمية 

 ةاطة احلق يف املشاركة يف صنع القوانني و القرارات املتعلقة بالسوق املاليإعطاء مؤسسات الوس  
مما سيساهم يف زيادة الشفافية و الوضوح عامة و سوق األوراق املالية خاصة و ذلك عرب ممثلني عنهم، 

 .للمؤسسات و قيمها املالية

للمستثمرين، كما أن الوساطة يف البورصة تطوير و حتسني اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات على  
عليها إعطاء أمهية أكرب ملسألة تدريب و تأهيل موظفيها و احلصول على كوادر من املتخصصني القادرين 

 .شارة القائمة على أسس علميةتعلى إجراء التحليل األساسي و الفين و تقدمي االس

دف محاية املستثمرين العمل على تعزيز الدور الرقايب الذي تقوم به هيئة السوق املالية، و ذلك 
 .و املسامهة يف حتقيق االستقرار و تقليل املخاطر

  :آفاق البحث  
 حيث حيتاج جهودا  من النقائصال خيلوكغريه من البحوث و الدراسات يبقى هذا البحث   

فرغم حماولة اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف هذه الدراسة إىل إضافية من قبل الباحثني حىت يكتمل، 
أنه برزت يف اخلتام جمموعة أخرى من التساؤالت و اليت ميكن أن تشكل انطالقة لدراسات و أحباث 

ا أن تكون مكملة هلذا البحث و من بينها   :أخرى من شأ
  هل نشاط سوق األوراق املالية متوقف على تطور مؤسسات الوساطة املالية فقط ؟  
 ئةملالية؟ و هل تستفيد األسواق املالية الناشما هو دور مؤسسات األحباث يف تطوير األسواق ا  

   ؟من تكوين هذا النوع من املؤسسات
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  1:للوسطاء الماليين في بورصة تونس للقيم المنقولةالقوانين المنظمة : 01 رقم الملحق

LES INTERMEDIAIRES EN BOURSE: 

Ce sont les personnes physiques et morales chargées de l’enregistrement et de la 
négociation des valeurs mobilières à la Bourse, ils doivent préalablement recevoir l’agrément du 
CMF. 

Leur mission fondamentale est la transmission des ordres d’achat et de vente de titres de 
leurs clients à la Bourse, mais ils peuvent aussi se livrer à d’autres activités telles que : 

 
- Le conseil et le démarchage financier.  
- La gestion des portefeuilles individuels ou collectifs.  
- Le placement des valeurs mobilières.  
- La garantie de bonne fin des émissions.  
- La contrepartie, la tenue de marché et le portage d’actions.  
- L’assistance des entreprises lors des introductions en Bourse.  
- Les intermédiaires en bourse sont actuellement au nombre de 26 dont 25 personnes 

morales et une personne physique.  

Extrait De La Loi 94-117 Portant Réorganisation Du Marché 
Financier: 

Article1 | Article2 | Article3 | Article4 | Article5 | Article6 | Article7 | Article8  

ART1. 

Les intermédiaires en bourse sont les agents chargés, à l'exclusion de toute autre 
personne, de la négociation et de l'enregistrement des valeurs mobilières à la Bourse des Valeurs 
Mobilières de Tunis, droits s'y rapportant et des produits financiers. Ils peuvent accomplir en 
outre, les opérations qui sont en relation avec ces missions. 

L'activité d'intermédiaire en bourse doit être exercée à titre permanent. Elle est 
incompatible avec toute autre activité exercée à titre professionnel. 

ART2. 

Les intermédiaires en bourse peuvent, dans les conditions qui sont fixées par décret 
portant statut des intermédiaires en bourse, se livrer aux activités suivantes:  

- le conseil financier  
- le démarchage financier  
- la gestion individuelle de portefeuilles  
- la gestion de portefeuilles au profit d'organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières  

                                           
1 http://www.bvmt.com.tn/documentation/statutory-texts/pdf/loi94-117.pdf             vu le 14/09/2011. 
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- le placement de valeurs mobilières et de produits financiers  
- la garantie de bonne fin d'émissions pour les entreprises publiques ou privées  
- la contrepartie  
- la tenue de marché  
- le portage d'actions  
la gestion individuelle de portefeuilles et le portage d'actions ne peuvent être assurés qu'en 

vertu d'une convention écrite.  

ART3. 

Les intermédiaires en bourse sont agréés par le Conseil du Marché Financier après avis de 
l'Association des Intermédiaires en Bourse visée à l'article 61 de la présente loi. 
Le retrait de l'agrément ou sa suspension sont prononcés par le Conseil du Marché Financier 
après avis de l'Association des Intermédiaires en Bourse. 

Les intermédiaires en bourse doivent être de nationalité tunisienne. Ils peuvent être soit 
des personnes physiques soit des sociétés spécialisées de bourse ayant la forme de société 
anonyme.  

ART4. 

Les intermédiaires en bourse doivent présenter les garanties suffisantes notamment en ce 
qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et 
l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer la sécurité des intérêts 
de leur clientèle. 

La nature et l'étendue de chaque garantie, les règles applicables à l'agrément des 
intermédiaires, au retrait ou à la suspension de l'agrément ainsi que les règles nécessaires au 
contrôle de leurs activités sont fixées par décret portant statut des intermédiaires en bourse. 

ART5. 

Les intermédiaires en bourse sont responsables à l'égard de leurs clients de la livraison et 
du paiement de ce qu'ils vendent et achètent sur le marché. 

ART6. 

Les intermédiaires en bourse et le personnel placé sous leur autorité sont tenus au secret 
professionnel. Ils doivent agir avec loyauté et impartialité en assurant la primauté des intérêts de 
leurs clients sur leurs intérêts propres. 

ART7. 

Les intermédiaires en bourse sont tenus de constituer une association chargée de les 
représenter collectivement pour faire valoir leurs droits et intérêts communs et de donner son avis 
sur les questions intéressant la profession et de faire toute proposition concernant le 
développement du marché financier. Ses statuts sont préalablement agréés par le Ministre des 
Finances après avis du Conseil du Marché Financier. 
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Cette association est dénommée «Association des Intermédiaires en Bourse». Chaque 
intermédiaire doit y adhérer. 

ART8. 

Les intermédiaires en bourse doivent constituer un fonds de garantie destiné à intervenir 
au bénéfice de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers afin de 
couvrir les risques non commerciaux. 

 Les conditions de constitution, d'organisation, de fonctionnement et de contribution des 
intermédiaires et des intervenants ainsi que les conditions et limites d'intervention du dit fonds 
sont précisées par arrêté du Ministre des Finances. 
 

  
  1 بالشركات الوسيطة في بورصة تونسأهم المعلومات المتعلقة : 02رقم الملحق 

  

AFC : ARAB FINANCIAL CONSULTANTS 

4.Rue 7036 Menzah IV 
Tél : 71 238 019 / 71 231 938 / 71 754 720  
Fax : 71 234 672  

AI : AMEN INVEST 

150, Av, de la Liberté - 1002 Tunis. 
Tél : 71 795 215/ 71 790 512 
Fax : 71 786 663  
Site Web : http://www.ai.com.tn/  

AXIS : AXIS CAPITAL 

67, Avenue Mohamed V, 1002 Tunis. 
Tél : 71 845 518 / 71 845 232 
Fax : 71 846 522  

BESTI : BEST INVEST 

Centre Babel bloc C 1er Etage, MontPlaisir - 1002 Tunis  
Tél : 71 845 931 / 71 841 709  
Fax : 71 843 613  

 

                                           
1 http://www.bvmt.com.tn/Intermediaires/intermediaires.html                    vu le 14/09/2011. 
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BNAC : BNA-CAPITAUX 

27 Bis, Rue Rue du Liban Lafayette - 1002 Tunis. 
Tél : 71 788 228 - 71 788 433 - 71 788586  
Fax : 71 786 239  
Site Web : http://www.bnacapitaux.com.tn/ 

CCF : COFIB CAPITAL FINANCE 

25, Rue du Docteur Calmette - 1002 Mutuelleville.  
Tél : 71 846 225 / 71 840 253  
Fax : 71 848 517 / 71 843 778  
Site Web : http://www.capfinance.com.tn/  

CGF : COMPAGNIE GESTIN ET FINANCE  

Immeuble GAT 1er Etage 92-94 Av Hédi Chaker 1002 Tunis  
Tél : 71 788 870 / 71 788 280 / 71 782 606 
Fax : 71 798 314  

CGI : COMPANIE GENERALE D'INVESTISSEMENT  

16 Avenue Jean Jaurès - 1000 -Tunis 
Tél : 71 252 024  
Fax : 71 252 044  

FINACORP : FINANCE & INVESTMENT IN NORTH AFRICA 

Rue Lac Loch Ness, Les Berges du Lac, 1053 Tunis.  
Tél. 71 860 822  
Fax. 71 860 749  
Site Web : http://www.finacorp.net/  

FPG : FINANCIERE DE PLACEMENT ET DE GESTION 

70/72, Av Habib Bourguiba - 1000 Tunis  
Tél : 71 351 398  
Fax : 71 240 736  
Site Web : http://www.fpg.com.tn/  

INI : INTERMEDIAIRE INTERNATIONAL 

1, Rue Kamel Attaturk 3ème étage - 1001 Tunis 
Tél : 71 349 710 / 71 346 571  
Fax : 71 333 754  
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MAC.SA :  

GreenCenter, Bloc C 2ème étage, 
Rue du Lac Constance Les Berges du Lac, 1053 Tunis  
Tél : 71 964 102  
Fax : 71 960 959  

MAXULA : SOCIETE MAXULA BOURSE 

Centre Nawres Bureau B.22 Berges du Lac - 2045 Tunis  
Tél : 71 960 292 / 71 960 391 
Fax : 71 960 565  

SBT : SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE 

Place de 7 Novembre - 1001 Tunis  
Tél : 71 332 188  
Fax : 71 349 312 / 71 345 879  

SCIF : SOCIETE DE CONSEIL ET D'INTERMEDIATION FINANCIERE 

11, Av Abderrahmane Azzam Complexe Kheireddine Pacha, Bloc A, Appt A 11 - 1002 Tunis 
Tél : 71 843 655/ 71 845 927 
Fax : 71 849 417  

SICOFI : SOCIETE INTERNATIONALE D'INTERMEDIATION ET DE CONSEIL EN FINANCE ET 

INVESTISSEMENT 

Rue 8300 Montplaisir, Imm CIMEF 2ème étage, 1002 Tunis. 
Tél : +216 71 282728 , 71 283031 , 71 284243  
Fax : +216 71 283522 
E-mail : sicofi@planet.tn  

SIFIB : SIFIB-BH 

1, Rue 8000, Angle 11 Avenue Kheireddine Pacha - 1002 Tunis  
Tél : 71 848 429 / 71 842 160  
Fax : 71 841 635  

SIN : SUD INVEST 

Résidence OMAR Bloc A 2ème étage, Montplaisir Ennassim - 1073 Tunis.  
Tél : 71 842 751 (Lignes groupées)  
Fax : 71 781 529 / 71 847 366  
Site Web : http://www.sudinvest.com.tn/  
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SOFIGES : SOCIETE FINANCIERE DE GESTION 

12, Rue d'Athènes - 1000 Tunis 
Tél : 71 259 310  
Fax : 71 259 221  

STBC : STB-CAPITALIS 

34, Rue Hédi KARRAY - 1004 El Menzeh IV  
Tél : 71 717 510 / 71 719 999 / 71 718 000 
Fax : 71 718 450  

TSI : TUNISO-SAOUDIENNE D'INTERMEDIATION 

32, Rue Hédi KARRAY- ELMENZAH IV - 1004 Tunis  
Tél : 71 718 223  
Fax : 71 719 912  

TVAL : TUNISIE VALEURS 

17, Rue de Jérusalem - 1002 Tunis 
Tél : 71 799 676 / 71 802 192 / 71 794 822  
Fax : 71 789 355 / 71 795 641  
Site Web : http://www.tunisievaleurs.com/  

UFI : UNION FINANCIERE 

Boulevard 7 Novembre, Immeuble Maghrébia Tour A, 4ème étage 1080 Tunis cedex  
Tél : 71 941 385 / 71 940 533  
Fax : 71 940 528 
Site Web : http://www.ufi.com.tn/  

UGF : UNION DE GESTION FINANCIERE 

3, rue Jenner, Place d'Afrique (ancienne Place Jeanne d'Arc) - 1002 Tunis Belvédère  
Tél : 71 843 988 / 71 848 230  
Fax : 71 782 406 
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  ملخـص
  

تقوم سوق األوراق املالية بدور بارز يف االقتصاد، فهي تعترب من اآلليات اليت تضطلع بتعبئة   
رفع معدالت الرفاهية يف  و اليت تساعد ،املدخرات و من مث توجيهها إىل املشاريع االستثمارية املنتجة

  .سوق بنوع من النشاط و التطور ال هذهاملهمة جيب أن تتمتعاالقتصادية و لبلوغ هذه األهداف . لألفراد
ا نشيطة و متطورة عندما توفر احلماية للمستثمر   ، و تتوفر )العميل( نقول عن هذه السوق أ

 و من أجل تنشيط و تطوير .فيها العدالة، الكفاءة، الفعالية، الشفافية و تنخفض فيها خماطر املنظومة
 هذا العبء إىل لسوق املالية، هذه األخرية نقلتهذه السوق توكل مجيع املهام و الواجبات إىل هيئة ا

  . باللوائح التنفيذية اليت تفرضهاإلزامهمالوسطاء املاليني من خالل 
دف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على الدور الفعال الذي يقوم به الوسطاء املاليون يف    و 

شكل شركة مسامهة أو يتخذ ايل  الوسيط امل أنهلذا البحثبعد معاجلتنا  اتضح  و.تنشيط هذه السوق
يف بذل أقصى جهد يف التوسط بني البائعني و و يتلخص دوره شكل الوكيل الذي يعمل لدى الشركة، 

كما يقوم بتلقي األوامر و املفاوضة  و هو بذلك يساهم يف خلق السوق األولية، املشرتين لألوراق املالية
حتويل األموال   و اليت تكتمل بتحويل امللكية للمشرتي و التسوية و التنفيذلييتمث ينتقل إىل عمعليها 
  . و لكي يقوم بذلك على أكمل وجه جيب أن يتحلى باإلخالص الصارم اجتاه عمالئه.للبائع

دف هذه الدراسة إىل كما   ة يف بورصة تونس لألوراق ى واقع الوساطة املاليإلقاء الضوء عل 
 24 و 23بني ما رتاوح ي الوسيطة بقيأن عدد الشركات إليها و من أهم النتائج اليت توصلنا املالية، 

 شركة على مدى العشرية األخرية، و مع ذلك فإن نشاط البورصة يف تزايد مستمر، و يرجع ذلك
بتنظيم هذه الشركات و اليت تتعلق إىل التشريعات اليت وضعتها هيئة السوق املالية التونسية باألساس 

 و تنشيطها من أمهها أن وضع توصيات مفادها اإلسهام يف تطوير البورصةداخل البورصة، كما قمنا ب
تتعاون شركات الوساطة مع املؤسسات األكادميية و االقتصادية و املصرفية من أجل رفع الوعي 

  .االستثماري لدى األفراد
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Résumé 
 

 Le marché boursier joue un rôle prépondérant dans l'économie, il est 
considéré parmi l'un des mécanismes qui sert à charger l'épargne, puis diriger vers 
des projets d'investissements productifs, qui contribuent à élever le taux de bien-
être des individus. Pour atteindre ces objectifs économiques importantes il faudrait 
pour cela que le marché doit être plein d’activités et de développement. 
 
 On peut dire pour ce marché qu’il est actif et sophistiqué surtout s’il existe 
une protection pour l'investisseur (le client), et il est conditionné par l’efficience, 
l’efficacité, la transparence et un système à faible risque. Et pour les raisons 
d’activité et de développement de ce marché toutes les tâches et les obligations 
seront attribués au Conseil du Marché Financier, ce dernier a transféré le fardeau 
aux intermédiaires financiers en vertu de la réglementation imposée par ce Conseil.  
 
 Le but de cette étude à pour objet de faire ressortir au clair le rôle efficace 
joué par les intermédiaires financiers dans la promotion de ce marché. Et après 
étude on peut constater que l’intermédiaire financier prend la forme d’une société 
actionnaire ou la forme d’un agent qui travaille pour la société, son rôle se 
détermine en exerçant un effort maximal de servir de médiateurs entre les vendeurs 
et les acheteurs de titres et contribue ainsi à la création du marché primaire, comme 
il reçoit également les ordres et il procède à la négociation puis se déplace au 
processus de règlement et d’exécution, et contribue a la conversion de la propriété a 
l’acheteur et le transfert de fonds au vendeur. Et pour accomplir strictement son 
devoir il doit jouir d’une bonne conduite envers ses clients. 
 
 Le but de cette étude est de mettre en lumière la réalité de l'intermédiation 
financière dans la Bourse de Tunis, et les résultats les plus importants que nous 
avons trouvé que le nombre d'entreprises qui opèrent dans le domaine de la 
médiation en bourse varie entre 23 et 24 entreprises au cours de la dernière 
décennie, et avec ça l'activité boursière continue à augmenter, et cela revient 
principalement aux législations déterminées par l'Autorité du marché financier 
tunisien et concernant l'organisation de ces sociétés dans la Bourse, comme nous 
l'avons élaborer a savoir mettre en place des recommandations qui déterminent a 
évoluer la bourse et la faire activer,et le plus important c’est de coopérer avec des 
institutions académiques, économiques et bancaires afin d’augmenter la 
sensibilisation des investissements chez les individus. 
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Abstract 
 

 The stock market played a prominent role in the economy, it is one of the 
mechanisms that play a mobilizing savings, and then directed to productive 
investment projects, which help to raise the rates of well-being of individuals. To 
achieve these important economic goals this market should have a kind of activity 
and development. 
 
 We can say about this market as an active and sophisticated when it protects 
the investor (client), and when it contains: equity, efficiency, effectiveness, 
transparency and low risk system. And in order to stimulate the development of this 
market it gives all assigned tasks and duties to the Capital Market Authority, this 
latter transferred this burden to the financial intermediaries ( brokers ) through their 
commitment to the regulations imposed by this Authority. 
 
 This study aims to shed light on the active role played by financial 
intermediaries in promoting this market. And after our treatment of this research, it 
becomes clear that the broker takes the form of a joint stock company or the form 
of the agent who works for the company, with the role of exerting maximum effort 
to mediate between sellers and buyers of securities and is thus contributing to the 
creation of the primary market, and also receive orders and Negotiating and then it 
moves to the settlement process, implementation, and that complete by transfer of 
ownership to the buyer and transfer funds to the seller. And to do this on the perfect 
way, he should be faithful and strict toward his work. 
 
 Also this study aims to shed light on the reality of financial intermediation in 
the Tunis Stock Exchange, and the most important results that we found that the 
number of the intermediating companies is still between 23 and 24 company over 
the last decade, and with that the activity of stock market continues to increase, and 
due basically to the legislations that was put by the Capital Market Authority of 
Tunisia, which is related to the organization of these companies on the Stock 
Exchange, also we put recommendations that contribute to the development of this 
market and the most important is to cooperate brokerage company with academic 
institutions, economic and banking in order to raise investment awareness among 
individuals. 

 


	الغلاف النهائي
	الآية و الشكر
	الفهرس
	فهرس الجداول و الأشكال
	مقدمة
	الفصل الأول
	عنوان الفصل الثاني
	الفصل الثاني
	عنوان الفصل الثالث
	الفصل الثالث
	غلاف الخاتمـة ا
	خاتمة
	غلاف قائمة المراجع
	قائمة المراجع
	غلاف المـلاحـق
	الملاحق
	غلاف الملخصات
	الملخصات

