
 :الطالبات عمل 



 
 .السوق و المال : يتكون مصطلح سوق المال من كلمتين هما 

 

 Financialتعريف سوق المال 

Market: 

هو أي شيء يحقق منفعة ما أو : المال 

فكل , يكون له ثمن أياً كان نوعه أو قيمته 

يمكن أن يعرض في السوق ويكون له  ءشي

 .  قيمة يعتبر ماالً 

هو المكان الذي ينشأ عندما تلتقي : السوق 

فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل 

وعندما تتفاعل فيه , سلعة أو خدمة أو مورد 

قوى العرض مع قوى الطلب لتحديد 

وليس بالضرورة أن يلتقي , األسعار 

بل يمكنهم , البائعون بالمشترين وجهاً لوجه 

التواصل عن طريق الهاتف أو شكة 

غير ذلك , اإلنترنت أو عن طريق الفاكس أ

 .من وسائل التواصل 



 

سوق المال هو حلقة الوصل أو مكان االلتقاء بين البائع والمشتري والذي يكون فيه 

 .عرض وطلب األموال من المدخرين والمستثمرين 

وتتمثل الوظيفة األساسية ألسواق المال في نقل األموال من األطراف التي يتوفر 

إلى األطراف التي تعاني من عجز في األموال ( المدخرات)لديها فائض من األموال 

 ( .  المستثمرين)



 

ارتبط تطور أسواق األوراق المالية تاريخياً بالتطور االقتصادي والصناعي الذي مّرت به معظم 

وقد جاء انتشار الشركات المساهمة وإقبال الحكومات على . دول العالم والسيما الدول الرأسمالية

االقتراض ليخلق حركة قوية للتعامل بالصكوك المالية والذي أدى إلى ظهور بورصات األوراق 

وكان التعامل بتلك الصكوك يتم في بادئ األمر على قارعة الطريق في الدول الكبرى . المالية

ثم استقر التعامل في أعقاب ذلك في أبنية خاصة والتي أصبحت تعرف . كفرنسا وإنجلترا وأمريكا

 .فيما بعد بأسواق األوراق المالية

بموجب أمر ملكي، وفي  1724ففي فرنسا مثالً ظهرت أول بورصة لألوراق المالية عام  

بريطانيا استقرت أعمال بورصات األوراق المالية في وائل القـــرن التاســع عشــر في مبنى 

أما في الواليات المتحدة األمريكية فقد أنشأت ( .  (Royal Exchangeخــاص أطلق عليـــه

وفي الشارع نفسه الذي كانت تتم فيه هذه التعامالت في  1821أول بورصة لألسهم في عام 

 .  السابق وهو وول ستريت 

 

 :نشأة األسواق المالية وتطورها 



 
 إلى اسم عائلة فان در بورصن" بورصة"ويعود أصل كلمة(Van der Bürsen) 

البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة 

بمدينة بروج مكاناً اللتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن 

 .رمزاً لسوق رؤوس األموال وبورصة للسلع

 

 أما في المملكة العربية السعودية 

        هـ عندما صدر األمر السامي الكريم 1403بدأت سوق االسهم السعودية اعتبارا من عام فقد       

 .  هـ بحصر تداول األسهم عن طريق البنوك المحلية1403/7/11وتاريخ " 8/1230"رقم      

 اعتمد تداول األسهم الكترونيا فأصبح بيع وشراء األسهم وتسويتها وتحويل  1990وفي عام

ونقل ملكيتها تتم بطريقة اليكترونية عن طريق ربط وحدات التداول المركزية بالبنوك 

 .بالحاسب اآللي المركزي بمؤسسة النقد

 في سوق االسهم السعودية " تداول"ونقلة جديدة في األسهم السعودية دشن نظام  2001عام

 .م 2001وبدا العمل به تداول اعتباراً من السادس من اكتوبر 

 

 

 :نشأة األسواق المالية وتطورها 



 
 هيئة السوق المالية  ونشاة 2004عام : 

 وفي خطوة إصالحية للسوق  2004بعد أحداث انهيار مايو الشهير في عام 

 : اعتمدت الدولة قيام هيئة السوق المالية 

الصادر بالمرسوم الملكي " نظام السوق المالية" هيئة السوق المالية بموجبتأسست 
وهي هيئة حكومية ذات استقالل مالي وإداري . هـ2/6/1424وتاريخ ( 30/م)رقم

وتتولى الهيئة اإلشراف على تنظيم وتطوير . وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء
السوق المالية ، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نظام السوق 

المالية بهدف توفير المناخ المالئم لالستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من 
اإلفصاح المالئم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين 

 .والمتعاملين باألوراق المالية

 

 50كارثة شهر فبراير في سوق األسهم السعودية حيث فقد المؤشر :  2006عام %
 .من رؤوس أموالهم % 75من قيمته كما فقد معظم المتداولين السعوديين 

 

 :نشأة األسواق المالية وتطورها 



 

 :  Borrowersالطالبون للمال أو المقرضون  -1

وهم يتكونون من وحدات العجز , هم الذين يقومون باالقتراض من سوق المال 

 .المالي الذين يريدون أن ينفقوا أكثر من دخلهم النقدي الجاري 

 :بثالث طرق ( االقتراض)ويتم الطلب 

 االقتراض المباشر. 

 ( .الديون ) إصدار السندات أو وثائق صناديق االستثمار أو صناديق التقاعد 

 ( . بالمشاركة ) إصدار األسهم 

 :عناصر السوق المالي 



 

 :   Lendersالعارضون للمال أو المقرضون  -2

هم المستثمرون الذين يزيد دخلهم النقدي عن إنفاقهم االستهالكي من األفراد 

 . والمؤسسات 

 :ويتم العرض أو االقراض بثالث طرق 

 االقراض المباشر. 

 شراء السندات أو وثائق صناديق االستثمار أو صناديق التقاعد. 

 شراء األسهم. 

 :عناصر السوق المالي 



 

 :المؤسسات المالية  -3

تشمل هذه الفئة على المؤسسات الوسيطة التي تعمل بنشاط النقد كالمصارف التجارية 

ومؤسسات االئتمان واالدخار والودائع ومؤسسات االقراض واالستثمار في 

باإلضافة إلى المؤسسات التي , المشروعات التجارية والصناعية وتأسيسها وإدارتها

تقوم بتقديم الخدمات المالية المرتبطة بالعمليات المصرفية واالستثمارية كاستبدال 

والوسطاء , ووسطاء بيع األوراق المالية والسلع , العمالت وصرف الشيكات السياحية 

 .كما تشمل هذه الفئة على شركات التأمين بأنواعها . النقديين والماليين 

 

 :عناصر السوق المالي 



 

يقوم ببيع  -مفوض من شركة سمسرة-هو شخص :  Brokerتعريف السمسار 

وله , وشراء األوراق المالية في البورصة بالوكالة نيابة عن عمالئه مقابل عمولة 

 . كمل يجب أن يكون مؤهالً قانونياً , دراية كافية بالشؤون المالية 

ويمكن تعريف الوسطاء بانهم وكالء بالعمولة يقومون بالتوسط لبيع وشراء 

 . األسهم والسندات واألوراق المالية األخرى في سوق األوراق المالية 

 **هنا تعريف المضاربة 

 

 :  شركات السمسرة في األسواق المالية 

 



 

   
 :يمكن تصنيف األسواق المالية إلى ثالث مجموعات كبرى 

أسواق النقود التي يتم فيها تداول أدوات مالية وقروض 
 .قصيرة األجل 

أسواق رأس المال التي تتكون بصورة أساسية من أسواق 
األسهم والسندات التي يتم فيها تداول أدوات مالية وقروض 

 .متوسطة األجل إلى طويلة األجل 

حيث يتم بيع وشراء العمالت , أسواق العمالت األجنبية 
 .األجنبية 



 

 سوق النقود

Money markets  

 السوق الثانوي

Secondary 
markets   

سوق القروض 
 قصيرة األجل 

 سوق الخصم

 السوق األولي 

Primary 
markets 



 
هو مجموعة من المؤسسات واألفراد الذين يتعاملون في النقود : تعريف السوق النقدي 

وليس له مكان محدد يتم التعامل فيه ولكن , إقراضاً واقتراضاً ألغراض قصيرة األجل 
يتم التعامل من خالل السماسرة المتخصصين أو البنوك التجارية إما بااللتقاء المباشر 

 .أو بوسائل االتصال 

 

 :  أطراف سوق النقد 

 (.المقرضون)العارضون لألموال 

 (.المقترضون)الطالبون لألموال 

 

, والكمبياالت أو القبوالت المصرفية , أذونات الخزانة : أدوات السوق النقدي 
 . واألوراق التجارية االستثمارية 

 

 Money marketsسوق النقود 

 



 

هو السوق الذي يتم فيه إصدار األوراق المالية ألول : السوق االولي 

مرة من قبل المؤسسات من أجل تمويل مشروعاتها ولدفع عملية التنمية 

 .االقتصادية 

هو السوق الذي يتم فيه تداول األوراق المالية التي : السوق الثانوي 

أصدرت في السوق االولي ومستوفية لشروط معينة ويتم تداولها من 

 . خالل وسطاء معتمدين وبحسب األنظمة والتعليمات المعمول بها 



 

 سوق رأس المال 

Capital 
Markets  

 السوق الثانوي  

Secondary 
Markets 

 سوق غير منظمة 
سوق منظمة 

 (البورصات)

 السوق األولي 

Primary 
Markets  



 

هو السوق الذي يتم فيه التعامل باألدوات المالية متوسطة : تعريف سوق رأس المال 

وطويلة األجل وسواء كانت هذه األدوات تعبر عن دين كالسندات أم تعبر عن ملكية 

 .  كاألسهم وسواء كان البيع لهذه األوراق للمرة األولى أم تداولها بعر إصدارها 

 

 Capitalسوق رأس المال

Markets  

 

 أطراف سوق رأس المال 

 المدخرين العارضين لرؤوس األموال  المستثمرين الطالبين لألموال 



 
 :السندات  -1

هو عبارة عن ورقة دين تمثل التزام من الشركة المقترضة  (Bond)السند 

لألموال بدفع فوائد ثابتة خالل مواعيد استحقاق محدودة مع إعادة مبلغ الدين 

 .األصلي عند نهاية مدة السند للشخص المستثمر 

أدوات االستثمار في سوق رأس 

 :المال 



 

هو عبارة عن ورقة مالية تثبت امتالك حائزها على جزء من :  (Stocks)األسهم  -2

رأس مال المؤسسة التي أصدرته مع االستفادة من كل الحقوق وتحصل كل األعباء 

 . التي تنتج عن هذه الورقة 

أدوات االستثمار في سوق رأس 

 :المال 



 

ويطلق عليها أيضاً بورصة األوراق المالية ( : الرسمية)السوق المنظمة 

ويكون , وهي تمثل الهيئة الرسمية التي تتولى التعامل باألوراق المالية , 

:  لها مكان محدد يتم فيه تداول هذه األوراق ومن أمثلة هذه األسواق 

وبورصة نيويورك لألسهم والتي تعد , وبورصة طوكيو , بورصة لندن 

 .أكبر بورصة لألوراق المالية في العالم 

هذه السوق ليس لها مكان يتم فيه تبادل األوراق : السوق غير المنظمة 

ولكنها تتكون من عدد من المتعاملين في هذه األوراق منتشرين . المالية 

 وتربطهم شبكة اتصاالت قوية عن طريق , في أماكن متفرقة في العالم 



 

 األسهم العادية األسهم الممتازة السندات عامل المقارنة

من حيث 

األسبقية في 

الحصول على 

 دخل 

 المرتبة األولى

 في السداد

 المرتبة الثالثة المرتبة الثانية

من حيث العائد 

 والدخل 

المتبقي وغير  ثابت ومحدد ثابت ومحدد

 محدد

تاريخ استحقاق 

 استرداد القيمة 

محدد مسبقاً وله 

 تاريخ محدد

 ليس له تاريخ

 استحقاق 

ليس له تاريخ 

 استحقاق 



 

 :متطلبات قيام األسواق المالية 

 توفير االستقرار السياسي للدولة 

 تشجيع القطاع الخاص 

 وجود جهاز مصرفي متكامل وتوافر بنك مركزي كفؤ

 وجود عدد كاٍف من المؤسسات المالية الكفؤة في الدولة 

 القدرة على تحويل الموارد المتحصل عليها إلى استثمارات 

 توافر الشفافية وشبكة من االتصاالت 



 كفاءة أسواق األوراق المالية

 .مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية •

 .  المقومات األساسية للسوق الكفء •

 .خصائص سوق األوراق المالية الكفؤة•

 .أنواع الكفاءة في سوق األوراق المالية•

 .صيغ كفاءة سوق األوراق المالية •



 

 :مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية 

يقصد بالكفاءة في سوق األوراق المالية على أنها تلك السوق التي تتمتع بقدر عال 

من المرونة تسمح بتحقيق استجابة سريعة في أسعار األوراق المالية للتغيرات في 

نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتدفقة إلى السوق، بما يؤدي في نهاية األمر إلى 

 .تحقيق التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للورقة المالية 

المعلومات وجميع القرارات اإلدارية على جميع تنعكس عندما 

األوراق المالية إيجابا أو سلبا فترتفع أو تنخفض عند تلقي السوق 

 لتلك المعلومات أو القرارات



 

 :المقومات األساسية للسوق الكفء 

دقة وسرعة وصول  .١

ٕان دقة وسرعة : المعلومات

 وصول المعلومـات في 

 األوراق الماليـة سـوق 

علـى زيـادةكفـاءة تعمـل 

 تخصـص المـوارد في

بتوجيهها نحو االقتصاد 

المؤسسات ذات الكفاءة ٔاو 

النسـبية القطاعات ذات المزايا 

تحقيـق كفـاءة مـا يعـني وهـو 

 السـوق وبـدورها 

 ٕالىتـؤدي  

 تحقيق الكفاءة االقتصادية 

تعــني  :عدالــة الســـوق. ٢

عدالـــة الســوق ٕاتاحـــة فــرص 

متســـاوية لجميـــع المتعــاملين 

في األوراق الماليـــة ســواء 

مـــن ناحيــة الوقـــت ٔاو تـــوفير 

المعلومـات، حيـث ٔانـه في جميـع 

األسـواق الماليـة تعمـل اللجنـة 

المكلفـة بمراقبـة عمليـات سـوق 

األوراق الماليـة تعمـل علـى نشـر 

 المعلومـات

وٕاتاحتها لجميع المتعاملين  

 بالتساوي 

 



 

 

يقصد بهاا ٔان  :لسيولــةا. ٣ 

يستطيع كل من البـائع والمشـتري 

مـن ٕابـرام الصـفقة بسـرعة 

وبسـعر قريـب مـن السـعر الـذي 

ٔابرمـت بـه ٓاخـر صفقة على تلك 

ٕان للسيولة . الورقة المالية

ٔاهميةكبيرة في زيادةكفاءة السوق 

المـالي، وذلـك ٔان المعلومـات 

المتاحـة تـنعكس بسـرعةكبـيرة 

 األوراق ٔاســعارعلــى 

 بالســيولةالماليــة الــتي تتميــز  

 

 :  كفـاءة التشـغيل والتسـعير .٤

الكفـاءة )بكفـاءة التشـغيل يقصـد 

 -( :الداخليـة 

السوق على خلق التوازن بين قـدرة 

العرض والطلب دون تحمل ٔاطراف 

السوق لتكاليف مرتفعة ودون تحقيق 

 .  التجار ألرباح غير عادية

  

 -( :الخارجية الكفاءة )التسعير كفاءة 

المعلومات الجديدة تصل ٕالى وهي 

المتعاملين في السوق بسرعة دون فاصل 

 زمني كبير مما يجعـل ٔاسـعار األسـهم 

 المتاحـةكافـة المعلومـات  تعكـسصـورة 

 :المقومات األساسية للسوق الكفء 



 

 

 :سوق األوراق المالية الكفؤة خصائص 

 
 يتصف المتعاملون في تلك السوق بالرشادة في اتخاذ قراراتهم االستثمارية

 .المتنوعة مما يدفعهم إلى السعي نحو تعظيم ثرواتهم 

   المعلومات متاحة للجميع من مقرضين، مستثمرين، اإلدارة، الجهات
الحكومية، مراقبي الحسابات دون أي تكلفة مما يؤدي إلى تماثل توقعاتهم 

 . بشأن أداء الشركات خالل الفترات القادمة 

  حرية تامة في تداول األوراق المالية بدون أي قيود ضريبية، كما أنه ال
 . تفرض عليهم أي تكلفة تداول 

  وجود عدد كبير من المتعاملين مما يعني عدم قدرة أي مستثمر على التأثير
 . بمفرده على األسعار في تلك السوق 

  في مثل هذه السوق ال يستطيع أي مستثمر أن يحقق عائد ًا مرتفع ًا يفوق ما
حققه المستثمرون اآلخرون ألن العائد يكفي لتعويض كل مستثمر عن 

 . المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في السهم محل الصفقة فقط 

 

 

 



 أنواع الكفاءة في سوق األوراق المالية

يقصد بها عدم وجود فاصل زمني بين تحليل المعلومات الواردة إلى السوق وبين 

 .الوصول إلى نتائج محددة بشأن سعر السهم حيث يؤدي إلى تغيير فوري في السعر

 

 :وعليه تتحقق الكفاءة الكاملة في ظل توافر الشروط التالية 

 

 . شفافية المعلومات وسرعة انتقالها للجميع وبدون تكاليف . أ

 .حرية المعامالت من أي قيود . ب

تواجد عدد كبير من المستثمرين، أين ال يمكن ألي مستثمر أن يؤثر لوحده في . جـ

 . أسعار األوراق المالية المتداولة 

 .رشادة المستثمرون، وسعي كل منهم نحو تحقيق أعظم منفعة ممكنة . د

 : الكاملة ـ الكفاءة ١



وجود فاصل زمني بين وصول المعلومات وانعكاسها على أسعار األسهم، وذلك يعني 

أن القيمة السوقية تكون أكبر أو أقل من القيمة الحقيقية لبعض من الوقت مما يؤدي 

 .إلى فرض تكاليف المعامالت  والضرائب نتيجة الفارق في السعر

 

وتقوم الكفاءة االقتصادية أساسا على مبدأ سعي الغالبية من المتعاملين منهم في السوق 

 .إلى تعظيم ثرواتهم 

 : ـ الكفاءة االقتصادية ٢



 صيغ كفاءة سوق األوراق المالية 

 قوية الكفاءة

تعكس المعلومات التاريخية 
باإلضافة إلى المعلومات 
المتاحة للمستثمرين و 

 المعلومات الخاصة بفئة معينة 

 متوسطة الكفاءة 

تعكس أسعار األوراق المالية 
كافة المعلومات العامة  

المتاحة للمستثمرين إلى جانب 
 المعلومات الخاصة بفئة معينة 

 ضعيفة الكفاءة

سعر التداول لألوراق المالية 
يعكس المعلومات التاريخية 

 فقط 



يتصل المستثمر بالسمسار أو 

المدير التنفيذي لبيت السمسرة 

الذي يرغب بالتعامل معه لسؤاله 

 عن سعر السهم لمنشأة معينة

يقوم السمسار بالحصول على 

المعلومات المطلوبة من خالل 

وعادةً ما تتمثل تلك . الحاسوب

المعلومات في السعر الحالي، وأعلى 

وأدنى سعر خالل اليوم، وسعر آخر 

صفقة أبرمت، وكل من سعر الشراء 

(Bid Price ) وسعر البيع

(Ask Price ) ويتم إبالغ ،

 المستثمر بتلك 

 .المعلومات

إذا كانت األسعار مشجعة، يقوم  •

المستثمر بإصدار األمر للسمسار 

الذي يقوم بتسجيل المعلومات 

 .  عن األمر على مطبوعات خاصة

االنتهاء من تسجيل األمر بمجرد •

يتم إبالغه لإلدارة التجارية لبيت 

السمسرة والتي يطلق عليها 

 Order)إدارة األوامر 

Department) 

 

 دخول المستثمر لسوق المال 
١ 

٢ 
٣ 



تقوم إدارة األوامر بإبالغ األمر إلى مقر •

وبمجــرد وصول . الماليةسوق األوراق 

األمـــر إلى مقر السوق يقــــوم الكاتب 

المختـــص باالتصـــال بالسمسار الوكيـــل 

(Commission Broker ) لبيت

السمسرة المختص وإبالغه بوصول األمر، 

وذلك بإشارة معينة أمام الرقم المخصص 

صالة للسمسار على لوحة معدة لذلك في 

 .السوق

على الفور يقوم السمسار الوكيل نفسه أو •

يكلف أحد العاملين بالسوق بالذهاب إلى 

ثم يقوم . كاتب السوق المختص الستالم األمر

بنفسه أو باالستعانة بسمسار الصالة بتنفيذ 

األمر لدى المتخصص الذي يتعامل في تلك 

 .  األسهم

تنفيذ األمر يرسل السمسار الوكيل بمجرد •

تقرير عنه إلى اإلدارة التجارية التي ترسل 

يبلغه نتيجة التقرير إلى المدير التنفيذي الذي 

 .للعميل

وترسل اإلدارة التجاريــة  

بالبريـــد خطابـــــاً إلى 

 العميل للتأكيــــد 

(Confirmation  )

 .على تنفيذ األمر

٤ 

٥ 

٦ 

 دخول المستثمر لسوق المال 
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تتكون من أصلين أو أكثر و تخضع , هي أداة مركبة من أدوات االستثمار

الذي يكون مالكا لها أو , ألداة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة

 .مأجوًرا فقط

 

 :أنواعها 

 

 محفظة ذات أصول مالية -1

 محفظة ذات أصول حقيقية  -2

 محفظة ذات أصول مختلطة-3

 

 

 

 :مفهوم المحفظة االستثمارية



 

 :أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ االستثمارية

 .سياسة يفّضل فيها العائد عن األمان :السياسة العمومية

 .محفظة رأس المال: النموذج الشائع

 .ل األصوجني عائد عن طريق النمو الحاصل في قيم  :الهدف

يعطى فيها عنصر األمان أولوية على حساب عنصر العائد من  : السياسة الدفاعية
 .خالل التركيز على أدوات االستثمار ذات الدخل الثابت

 .محفظة الدخل: النموذج الشائع

و يراعي فيها , تعتبر هذه السياسة وسطاً بين النمطين السابقين : السياسة المتوازنة
ويتم . ومستوى مقبول من المخاطرة, تحقيق استقرار نسبي في المحفظة مع عائد مقبول

 .ذلك بتنويع رأسمال المحفظة بأدوات استثمارية منوعة



 

ات المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة و متوازنة من األصول أو األدو

 و بكيفية تجعلها األكثر مالءمة لتحقيق أهداف المستثمر, االستثمارية

   :المحفظة االستثمارية المثلى



 

 األمانتحقيق توازن للمستثمرين بين العائد و. 

 اإليجابيتتميز أصولها بقدر كافي من التنويع. 

 تمّكن أن تحقق أدوات المحفظة حّداً من السيولة أو القابلية للتسويق التي

 .المدير من إجراء أية تعديالت جوهرية

 

 :مواصفات المحفظة المثلى



 

هو الزيادة الحقيقية في القيمة اإلجمالية ألصول :العائد على االستثمار

 .المحفظة خالل العام منسوبة إلى القيمة لألصول في بداية العام

 

المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن عائدها االنحراف  :المخاطرة

 .المتوقع

 

 المخاطرة المستثمرين من ناحية فئات: 

 .اتجاه المخاطرةو تبدي تحفظا , فئة المستثمرين الراشدين -1

 .و تبدي توجها نحو المخاطرة: فئة المستثمرين المضاربين -2

 

 

 مفهوم العائد والمخاطرة



 

وتجمع بخط بياني , و هي تمثل نقاط الفترة المالية مع العائد: الرسم البياني

أخذ بعين االعتبار درجة ال تو لكن هذه الطريقة , يقع في وسط هذه النقاط

 . المخاطرة

 العائدالطرق المعتمدة لتحديد 



 
معدل النمو المتوسطي: 

تستخدم هذه الطريقة فقط في حال أّن العائد على المحفظة كان في زيادة  

 بناءاً وتعتمد على حساب الزيادة الحاصلة في العائدين بين فترة و أخرى , مستمرة

 :  التالية على المعادالت 

 

  =الوسطي مقدار النمو 
 عدد السنوات(/ أصغر عائد –( خالل الفترة)أكبر عائد)

 = معدل النمو الوسطي 

 2(/100× (أصغر عائد+ أكبر عائد / )مقدار النمو الوسطي  )

 

 العائدالطرق المعتمدة لتحديد 



 
تجميع نسب العائد للفترات السابقة و قسمة هذه المجموع  :المتوسط الحسابي

يجب تحديد درجة و, متوسط عائد هذه المحفظةالو اعتبار , على عدد الفترات

 . االنحراف المعياريالمخاطرة بحساب التشتت و 

 

 

 

 العائدالطرق المعتمدة لتحديد 



 
 

 المالية الحالية لصافي التدفقات القيمة NPV: 

 

 العائدالطرق المعتمدة لتحديد 



 

معدل المردود الداخلي : IRR  

 . للصفرمساوية  NPVيقصد به معدل الخصم الذي يجعل من 

 

 

 

 العائدالطرق المعتمدة لتحديد 



 

العائد تساوي حالة في األقل المخاطرة ذات المحفظة اختيار. 
 

المخاطرة درجة تساوي حالة في األعلى العائد ذات المحفظة اختيار. 
 

الحاالت باقي في مخاطرة األقل و عائد األعلى ذات المحفظة اختيار. 
 

 

 االستثمارية المثلى بناء المحفظة مبادئ 

 



 
 من األسهم العادية فقط تتكون  : العاديةصناديق األسهم. 

  من سندات فقط تتكون  : السنداتصناديق 

الصناديق المتوازنة: 

و تتمثل على مزيج من أسهم عادية و أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت و  

 .محدد مثل السندات التي تصدرها الحكومة 

 النقد صناديق سوق: 

و هي تلك الصناديق التي تتكون من تشكيلة من األوراق المالية قصيرة األجل  

وشهادات اإليداع التي عادة ما تتداول في سوق النقد أّي من , كأذونات الخزينة

 .خالل مؤسسات مالية كالبنوك التجارية

 

 

 

لمكونات  استثمار وفقاً تصنيف صناديق 

 التشكيلة



 
 :مراجعي 
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مارس  19هـ، الموافق 1428صفر 29االثنين وافق مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة يوم 

ويأتي هذا القرار تنفيًذا للمادة (. تداول)م، على تأسيس شركة السوق المالية السعودية 2007

 .العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بتأسيس تداول باعتبارها شركة مساهمة

الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق ( تداول)تعد السوق المالية السعودية 

 .في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها"( السوق)"المالية 

 



 الشكل العام لموقع تداول



 

السوق يفتح من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة )
 (الثالثة مساء



 

 السوق مغلق المؤشرات تكون ثابتة ال تتغير يكونعندما 



 

 السوق مفتوح



 

 المؤشرات تتغير



 

 المؤشرات تتغير



 

 المؤشرات تتغير



 ملخص السوق< الصفحة الرئيسية  



 

 :الفرق بين السوق الرئيسية والموازية 

 السوق الرئيسية

 

 السوق الموازية

 

األوراق   هو الذي يطرح فيه التعريف

المالية ألّول مّرة من قبل الشركة 

المصدرة ليشتريها المستثمرون 

أي يتم فيها بيع أسهم الشركات 

 للمرة األولى

هي سوق جديدة بمعايير أكثر 

مرونة للشركات الصغيرة 

والمتوسطة، ويخصص التداول 

 .فيها فقط للمستثمرين المؤهلين

 

 الحد األدنى للقيمة السوقية

 

 مليون لاير100

 

 ماليين لاير 10

 

 عدد المساهمين

 

 مساهم على األقل 100

 

 مساهم على األقل 50



 

 مارس17مؤشر السوق الرئيسية في 



 

 مارس17مؤشر السوق الموازية في 



 

 العام  بداية المؤشرات منذ < الصفحة الرئيسية  

 انخفاض في لإلعالماألسهم بالنسبة مؤشرات •



 

 ارتفاعفي  للتأميناألسهم بالنسبة مؤشرات •
 

 العام  بداية المؤشرات منذ < الصفحة الرئيسية  



 

 ملخص اليوم<األسواق 



 

 ملخص اليوم< األسواق 

 أي السهم مرتفع عن اليوم السابق :السهم األخضر•

 



 

 أي السهم منخفض عن اليوم السابق: السهم األحمر•

 

 ملخص اليوم< األسواق 



 
 

 

 

 

 

 



  14.50=سعر السهم اليوم  : الجزيرة

  13.2=سعر السهم أمس 

 سعر أمس -سعر اليوم = التغيير 

          =13.2-14.5 

         =1.30 

 100*سعر أمس (/سعر أمس  -سعر اليوم= )نسبة التغير

  24.75=سعر السهم اليوم  :والء

 26.13= سعر السهم أمس 

 سعر أمس -سعر اليوم= التغيير 

          =24.75-26.13 

فرصة لشراء السهم ألنه منخفض اليوم لكي أبيعه بسعر         1.38  =         

 أعلى الحقا

 100*سعر أمس (/سعر أمس  -سعر اليوم= )نسبة التغير

 

 



 

 بنك الجزيرة< ملخص اليوم<األسواق



 

 بنك الجزيرة< ملخص اليوم<األسواق

 .سعر السهم عندما أغلق السوق باألمس : إغالق سابق 

 .سعر السهم عندما افتتح السوق اليوم  :فتتاح ا

 .أعلى سعر وصل له السهم اليوم : األعلى 

 . أدنى سعر وصل له السهم اليوم : األدنى 

 .التي تمت اليوم : عدد الصفقات 

 .عدد األسهم المتداولة في بنك الجزيرة اليوم : الكمية المتداولة 

 (.السيولة )كم المبلغ الذي يدار بواسطة بنك الجزيرة اليوم : القيمة المتداولة 



 
 

 بنك الجزيرة< ملخص اليوم<األسواق



 

 .بيع وشراء حدثت  آخرعملية: آخر صفقة 

 .أفضل عملية شراء تمت : أفضل طلب  

 . أفضل عملية بيع تمت : أفضل عرض  

 (يعتبر تغير جيد ) 3.2كانت نسبة التغير : أسبوع  52آخر 

مند ثالث سنوات كان مرتفع ومند سنة انخفض آخر أسبوع : أداء السهم 

 .رتفع ا

 

 

 بنك الجزيرة< ملخص اليوم<األسواق



 

تداول الشركات المعلقة < ملخص اليوم<األسواق

 خارج المنصة

تشير إلى تعليق السهم عن التداول بسبب وصول : الدائرة الحمراء •

 .فأكثر من رأس مالها % 100الخسائر المتراكمة للشركة ل

 



 

الشركات ذات <  ملخص اليوم<األسواق

 الخسائر المتراكمة

تشير إلى الشركات ذات الخسائر المتراكمة : الدائرة الصفراء •

 .من رأس مالها % 75إلى % 50بنسبة 

 



 

 الشركات ذات الخسائر المتراكمة<  ملخص اليوم<األسواق

تشير إلى الشركات ذات الخسائر المتراكمة : الدائرة البرتقالية •
 .من رأس مالها% 100إلى % 75بنسبة 
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