
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العالي

-سطیف-جامعة فرحات عباس

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة
اقتصادیات المالیة والنقود والبنوك: تخصص

                                                      

2007/2008: الموسم الجامعي

لجنة المناقشة

              أستاذ التعلیم العالي       جامعة سطیف                    محمد بوجالل
ارئیس

                    جامعة سطیف    أستاذ التعلیم العالي                  محفوظ جبار
مقررامشرفا و

      المركز الجامعي برج بوعریریج               أستاذ محاضر              حسین رحیم
مناقشا عضوا 

اآلثار القیاسیة لھندسة التداول االلكتروني 
على تدفق التوظیفات نحو البورصة

ت اإللكترونیة  دراسة عینة من أنظمة التداول اإللكتروني والبورصا-
-مع استطالع آفاق الثقافة البورصیة اإللكترونیة في الجزائر 

:من إعداد

حسین 
زغرات

:تحـت إشـراف

محفوظ . د.أ
جبار

18/06/2008 :تاریخ المناقشة



تــشـــكـر وعـــرفــان

تحّیة عرفان خالصة إلى كّل من أدلى بدلوه بین طیات 
ھذا العمل، ھم الذین كثر عددھم فضاق المقام عن 

حصرھم وعجزت الكلمات عن  شكرھم
تقدیر صرف للموّقرین أعضاء اللجنة، واعتذار 

ما قد یجدون من عناء تقویم ھذا العمل مسبق عن 
.فتقییمھ



فھرس المحتویات
المقدمـة

1
 التداول ةآثار تكنولوجیا المعلومات على التوجھ نحو ھندس: الفصل األول

.............االلكتروني

2
 سیر قواعد على المعلومات تكنولوجیا تطور تأثیر :األول المبحث

......................البورصة

2
 التداول من المنبثقة البورصیة البدائل :األول المطلب

.............................االلكتروني
2 ..............................................للتداول البدیلة األنظمـة :األول الفرع

3
 السمسرة :الثاني الفرع

...................................................اإللكترونیة

5
 مجازفة :الثالث الفرع

.........................................................الحصة

6
 التداول تطور عن الناتجة التنظیمیة والمخاطر الفرص :الثاني المطلب

................االلكتروني

7
 التعامل لتكنولوجیا التنظیمیة لتحدیاتا :األول الفرع

.........................البورصي

8
 التعامل على المعلومات تكنولوجیا ایجابیات :الثاني الفرع

.......................البورصي

9
 التداول ظل في البورصة لتنظیم الّدولي البعد :الثالث الفرع

....................االلكتروني

10
 عن المتولدة المخاطر :الرابع الفرع

...........................................اإلنترنت

13
 التداول ھندسة :الثاني المبحث

..................................................االلكتروني

13
 استبدال تحدیات :األول المطلب

.............................................التكنولوجیا

13
 بورصة في االلكتروني التداول ھندسة تحلیل :األول الفرع

......................مونتریال

14
 الوالیات في االلكتروني التداول ھندسة تحلیل :الثاني الفرع

.......................المتحدة

15
 تنظیم :الثاني المطلب

.......................................................التكنولوجیا

15
 الوالیات في التكنولوجیا تنظیم :األول الفرع

...................................المتحدة
16  في التكنولوجیا تنظیم :الثاني الفرع



.............................................أوروبا

17
 التداول ھندسة صناعة تقنیات :الثالث المطلب

.................................االلكتروني
17 ...............................................للتداول الجدیدة التقنیات :األول الفرع

18
 التداول اندماج ھندسة :الثاني الفرع

.......................................االلكتروني

20
 عن وأمثلة االلكتروني للتداول الجدیدة الخدمات :الثالث المبحث

........................نجاحھ

20
 التداول یوفرھا التي الجدیدة الخدمات :األول المطلب

............................االلكتروني
20 ..........................................................التداول محطة :األول الفرع

24
 معاییر :الثاني الفرع

..........................................................األوامر

28
 وكوریا  الیابان في االلكتروني التداول تطبیقات :الثاني المطلب

......................الجنوبیة

28
 في االلكتروني لتداولل السّباقة التطبیقات :األول الفرع

...........................الیابان

30
 كوریا في االلكتروني التداول نجاح عوامل :الثاني الفرع

.........................الجنوبیة

34
فرص ومخاطر مجازفة : المبحث الرابع

.................................................الحصة

34
نتائج ربحیة مجازفة الحصة ومخاطر :  األولالمطلب
.................................اإلفالس

34 ..................................................نتائج أھم الدراسات: الفرع األول

35
 رونالد دراسة :الثاني الفرع

.................................................جونسون

39
 مجازفة في الناجح التداول أسس :الثاني المطلب

.....................................الحصة

39
 لمجازفي SEC توجیھات :األول الفرع

...........................................الحصة

41
 مجازفة مخاطر لتقلیل كبدیل االنتقالي التداول :الثاني الفرع

........................الحصة

45
 الجزئیة لھندسة التداول ةاآلثار القیاسی: الفصل الثاني

.................................االلكتروني

46
 تدفق على االلكتروني التداول في المعلومات بث أثر :األول المبحث

    .....................األوامر
47  تداول على اإللكتروني للتداول عاملینالمت تفضیل :األول المطلب



    .....................الردھة
47 .........................................................التداول أنظمة :األول الفرع

48
 الساكن األثر :الثاني الفرع

...............................................للمعلومات

50
 الحركي األثر :الثالث الفرع

..............................................للمعلومات

53
 كثافة فرضیات تحلیل :الثاني المطلب

...........................................المعلومات
53 ....................................................المعطیــات جمع :األول الفرع

53
 وأسعار DTB أسعار بین الفروقات :الثاني الفرع

LIFFE..................................
54 ..................................................األسعار تذبذب توقع :الثالث الفرع

56
 اختبار :الرابع الفرع

......................................................الفرضیات

62
 اختبار نتائـج :الخامس الفرع

............................................الفرضیات

64
 تدفق على االلكتروني التداول في السعر اكتشاف تأثیر :الثاني المبحث

...................األوامر

66
 للنتائج النــظري التقدیر :األول المطلب

........................................متوقعةال

68
 القیاسي التقدیر :الثاني المطلب

...................................................للنتائج

68
 تصحیح نموذج وإدماج النماذج تولیف :األول الفرع

.............................الخطأ

69
 حصص تحلیل :الثاني الفرع

................................................المعلومات

71
 للعامل الترجیحیة األوزان :الثالث الفرع

......................................المشترك

72
 إجراءات :الرابع الفرع

.......................................................التقدیر

73
 اكتشاف فرضیات تحلیل :الثالث مطلبال

..........................................السعر

73
 تصحیح نموذج نتائج :األول الفرع

.............................................الخطأ

76
 للعامل الترجیحي والوزن المعلومات حصة مقارنة نتائج :الثاني الفرع

.............المشترك
78  للعامل الترجیحیـة لألوزان التقاطعیـة المحـددات نتائج :الثالث الفرع



.........المشترك

82
اآلثار القیاسیة الكلیة لھندسة التداول : الفصل الثالث

................................االلكتروني

83
 المنافسة ھةمواج على اإللكترونیة البورصات قدرة تحلیل :األول المبحث

..................الكلیة
85 ........................................................ISE نشأة ظروف :األول المطلب

87
 أوامر وإمضاء ISE بورصة ھیكل :الثاني المطلب

...................................الخیارات

89
 في األوامر إمضاء وتحلیل AC 11 1-6 القــاعدة :الثالث المطلب

ISE.........................
89 ...............................................SEC 6-1 AC 11 قــاعدة :األول الفرع

91
 ونوع السمسار لنوع تبعا ISEنحو التوظیفات تدفق :الثاني الفرع

  ....................األمر

92
 نحو التوظیفات لتدفق المتغیرات متعددة والتحالیل الفرضّیات :رابعال المطلب

ISE.............
96 .................................................الفرضیـات اختبـار :األول الفرع

97
 االلكترونیة البورصات نجاح عوامل نتـائـج :الثاني الفرع

...........................

99
 التوجھ وسیاسة البورصیة للتوظیفات العالمي التقسیم :الثاني المبحث

.................االلكتروني

99
 للبورصات العام األداء :األول المطلب

.............................................العالمیة
100 ...................................................الصافي العائد تقسیم :األول الفرع
100 ...................................................التداول عوائد تقسیم :الثاني الفرع
103 ..............................................والتكالیف األعباء تقسیم :الثالث الفرع

106
 العضویة تفصیل :الثاني المطلب

.................................................احواألرب

106
 إلى والولوج العضویة :األول الفرع

...........................................البورصة

108
 للمنطقة تبعا األرباح توزیع :الثاني الفرع

.....................................الجغرافیة

109
التقدیر القیاسي لقدرة ھندسة التداول االلكتروني على جذب : ثالثالمطلب ال

 ....التوظیفات العالمیة

109
افتراضات بناء نموذج نظریة المباریات لسنة : الفرع األول

2010.......................

112
نتائج نموذج نظریة المباریات لسنة : الفرع الثاني

2010.......................... ......



114
 في اإللكترونیة البورصیة التعامالت ثقافة :الثالث المبحث

..............................الجزائر

114
 االستمارات إعداد مراحل :األول المطلب

.....................................االلكترونیة

114
 المرحلة :األول الفرع

.....................................................التحضیریة

114
 المرحلة :الثاني الفرع

.......................................................التجریبیة

114
 المرحلة :الثالث الفرع

......................................................التركیبیة

115
 ةالمرحل :الرابع الفرع

.......................................................التطبیقیة

115
 االستمارات أجوبة تحلیل :الثاني المطلب

.......................................االلكترونیة

115
 االستمارة تحلیل نتائج :األول الفرع

........................................المتخصصة

121
 االستمارة تحلیل  نتائج :الثاني الفرع

.........................................العشوائیة

122
 استمارة تحلیل نتائج :الثالث الفرع

.........................................الشركات

122
 سنة وتوقع اإللكترونیة البورصیة الثقافة نتائج :الثالث المطلب

2010........................

123
 نظریة مصفوفة بناء :األول الفرع

............................................المباریات

124
 نظریة نموذج تحلیل :الثاني الفرع

.............................................المباریات
126 ...................................................................................الخاتمـة

قائمة المراجـع
فھرس المصطلحات

فھرس الجــداول
فھرس األشكــال

فھرس المحتویات
المالحـق



: ةــدمــــالمق

للداللة " عصر الفضاء الرقمي" إلى استعمال عبارة دبیات االقتصادیةلجأ العدید من األت
، والذي كل المجاالتالنمو التكنولوجي المتسارع الذي شھدتھ ب  تمیز ھذا العصرىعل

.ارتبط بظھور متطلبات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة جدیدة

 الدفع وسائل التطور الھائل الذي شھدتھ میادین التجارة اإللكترونیة واستنادا إلى
ات المتطورة نمًوا بارًزا في میادین شھدت االقتصادی، وبغیة مواكبة ھذا التقدم، اإللكتروني

 متعامليالتعامالت االلكترونیة المتعلقة باألوراق المالیة، وھذا تحسبا لتلبیة متطلبات 
. حواجز الحدود الجغرافیة وإلغاءالعصر الرقمي عبر تقلیص التكالیف واقتصاد الوقت

قمیة في تعامالت األوراق ھ المتسارع نحو اعتماد اآللّیات اإللكترونیة والّرفي ظّل التوّج
 قد ف مبادئ الالمكانیة والالمادیة؛المالیة؛ شھدت ھذه التعامالت تحّوالت نجم عنھا بروز

  المتعاملین وألغت الّتواجد الماّدي لبعض األسواق المالّیة انتقالقّلصت ھذه اآللیات
وى تدّفقات مالّیة ال التي ال تمّثل س ، وأّدت إلى توسع نطاق الّتعامالت االفتراضّیةوأوراقھا

.تعكس الّتدفقات الحقّیقیة

حتمیة وبورصاتھا بناًء على ھذه التغیرات الھیكلیة، واجھت األوراق المالیة المتداولة 
ھ الھندسة المالیة لقیم التأقلم مع التطورات اإللكترونیة المعاصرة، وھو ما توّلد عنھ توّج

ل عملیات الّتداول اإللكتروني وتلّبي البورصة نحو استحداث آلیات رقمیة جدیدة تسّھ
.رغبات مختلف شرائح المجتمع الّرقمي

ساھمت آلیات التداول االلكتروني في تحویل جزئي لتدفق التوظیفات من أنظمة الردھة 
ة نحو دول نشط، وكذا من الدول التي ال تتوفر على بورصات اإللكترونیةنظمة األإلى 

اإللكتروني، وھذا الرتفاع القدرة على المفاضلة ُتعرض فیھا خدمات أنظمة التداول 
االستثماریة في ظل تعدد البدائل المتاحة، إضافة إلى مزایا التسییر الذاتي للمحافظ المالیة 

.في الوقت الحقیقي، بغیة تحقیق أحسن عائد بأقل التكالیف وأفضل الشروط



:إشكالیة البحث

 وتطور بدیلة للتداولنظمة الاألیة بین یقوم البحث أساسا حول دراسة العالقة النوع
ھندسة التداول االلكتروني من جھة، والعالقة الكمیة التي تربط ھندسة التداول االلكتروني 

 التوظیفات بین أنظمة الردھة وأنظمة التداول االلكتروني من جھة أخرى، وعلى تدفقمع 
:طرح التساؤل الجوھري التاليھذا األساس ُی

 التوظیفات جذب تدفقم تطورات ھندسة التداول اإللكتروني في إلى أي مدى تساھ
 والبورصات االلكترونیة؟التداول االلكترونينحو أنظمة 

:ویمكن اشتقاق جملة من األسئلة الفرعیة على النحو التالي

تداول والتوجھ نحو اإلبداع المالي للنظمة البدیلة األما ھي األسس التي تقوم علیھا  
ذي یشجع ھندسة التداول اإللكتروني؟اإللكتروني ال

 جم تدفقإلى أي مدى یمكن اعتبار تطور ھندسة التداول اإللكتروني معیارا لتقدیر ح 
البدیلة؟االلكترونیة والتوظیفات التي تجذبھا أنظمة التداول 

 التوظیفات بین أھم  على تقسیم تدفقكیف یؤثر التوجھ نحو ھندسة التداول اإللكتروني
لعالمیة؟األقطاب ا

واقع الثقافة البورصیة وثقافة التعامالت االلكترونیة في الجزائر، وآفاق تأثیرھا على ما 
 التوظیفات البورصیة في ظل التوجھ نحو اعتماد بطاقات الدفع االلكتروني؟تدفق

:فرضیة البحث
:ة التالیةیقوم البحث على الفرضیة الرئیس

 على أنظمة الردھة لصب التوظیفاتروني  المتعاملون أنظمة التداول االلكتفّضلی
.الوقت والتكالیف والمكانو  القیادة السعریةكونھا تقدم أفضل الشروط من حیث

ت الفرعیة التي سیتم التطرق إلى كل تم دراسة ھذه الفرضیة من خالل اختبار الفرضیاتوس
. بالتفصیل في خضم مباحث المذكرةمنھا

: أھمیة البحث ودوافعھ
في   حصص مساھمة االقتصادیات االفتراضیةبالغة في ظل نموبحث أھمیة یكتسي ال

 یرجع أساسا لتطور عملیات ، وھو ماتكوین الناتج المحلي اإلجمالي للدول المتطورة
.تداولللنظمة البدیلة األالتداول االلكتروني والسمسرة االلكترونیة في البورصات العالمیة و

 اعتماد وسائل الدفع االلكتروني یفرض بناء استراتیجیة أما في الجزائر، فإن التوجھ نحو
.استشرافیة للوصول إلى التسییر الفعال للموارد الوطنیة بالعمالت الصعبة

من ھذا المنطلق، تتلّخص أھم الدوافع التي حّفزت الطالب على خوض غمار ھذا البحث 
:كما یلي



 نسبّیة فقط في الدول المتقدمة  تجدر اإلشارة أّن ھذه الحداثة تعتبر:حداثة الموضوع
.التي قطعت أشواطا معتبرة في تطبیقات التداول االلكتروني

حیث أنھ، وعلى حّد العلم المتواضع والمحدود : الرغبة في إثراء المكتبة الجزائریة
للطالب، تغیب الدراسات المتخصصة في حقول ھذا البحث في الجامعات التي زارھا 

ة باحثین غربیین مرموقي الصیت، فإن البحوث الغربّیة ركزت الطالب، بل إنھ وبشھاد
على الجانب االقتصادي الجزئي لحدود الموضوع؛ حیث تغیب الدراسات الكلیة المتعلقة 
بتدفق التوظیفات كون الموضوع یھّم أساسا االقتصادیات النامیة والمتخلفة في مجال 

.البورصة أو البورصة االلكترونیة
حیث أن للطالب اھتمام كبیر بمجاالت االقتصادیات : ب وتكوینھاھتمامات الطال

 في اإلعالم اآللي الذي یعتبر كما یملك تكوینا متخصصا،  وكذا البورصةاالفتراضیة
 قّدم وقد  إضافة إلى ولعھ باالقتصاد القیاسي،ضروریا ومحفزا لسلك نھج ھذا البحث،

اضیة منھا مذكرة اللیسانس التي لطالب بعض البحوث في مجاالت االقتصادیات االفترا
، "بورصات األوراق المالیة بین عولمة اإلنترنت ومبادئ اقتصاد المشاركة": كانت بعنوان

كما أن الطالب وخالل التكوین النظري في الماجستیر قام بعدة بحوث في ھذا السیاق 
سویق تطبیقات الت"، "فرص وتحدیات العقود االلكترونیة واإلمضاء الرقمي: "أھمھا

فعالیة أنشطة البنوك االلكترونیة وإسقاطات على النظام "، "المصرفي االلكتروني
"... .المصرفي الجزائري

:أھداف البحث
یعتبر ھذا البحث محاولة متواضعة لتقدیم عمٍل یبّسط مفاھیم الّتداول االلكتروني 

مستقبلیة أكثر توّجھا نحو والنماذج القیاسیة الفعالة لتقییم أدائھ، فیفتح اآلفاق أمام دراسات 
خصوصیات االقتصاد الجزائري بما یسمح بتقدیم مقترحات تطبیقیة ألصحاب القرار 

.للنھوض بھذا القطاع وتجنب مخاطره



:المنھج المتبع
 حیث یتم استخدام العدید من األدوات ؛یتم االعتماد أساسا على المنھج الوصفي التحلیلي

عالمیة، ومن ثم مج عدة نماذج قیاسیة ذات مصداقیة  من خالل داإلحصائیة والریاضیة
تشكیل نماذج تالءم معطیات الدراسة وتتوافق وأھدافھا، لیتم في مراحل الحقة استعمال 

تم ، وی)مفصلة في ملحق القرص المضغوط(بعض برمجیات اإلعالم اآللي المتخصصة 
.بھدف التبسیطعرض الكثیر من النتائج على شكل جداول ومنحنیات وأشكال بیانیة 

 التعامالت یتم االستعانة بمنھج دراسة الحالة لتقییم العدید من التجارب في میادین
البورصیة االلكترونیة، وُیقرن في الفصل الثاني بالمنھج المقارن بغیة الدراسة القیاسیة 
لتأثیر عدة متغیرات على جذب األوامر نحو أحد النظامین؛ التداول االلكتروني أو نظام 

.لردھة، على حساب اآلخرا

 بناء استمارة الكترونیة بغرض تقدیر الثقافة عبرلى المنھج االستقصائي إ لجوءكما یتم ال
 یقرن ، ومن ثم من خالل ثالث عیناتالبورصیة وثقافة التعامالت االلكترونیة في الجزائر

استشراف الفرص والتحدیات التي تواجھ و بالمنھج االستنباطي بھدف تعمیم النتائج
.االقتصاد الوطني في ھذا المجال

:مراجع البحث
مراجع الحدیثة والمتخصصة ذات مراعاة لمتطلبات البحث، لم یكن اللجوء سوى لل

 فإن جل المراجع كانت مراجع أصلّیة ،المصداقیة والصیت العالمي، وعلى ھذا األساس
وھذا رغم كون أغلب غة المنشورات االقتصادیة األصیلة،باللغة االنجلیزیة التي تعتبر ل

الذین كتبوا في ھذا الموضوع من األلمان، وقد كانت جّلھا مقاالت في مجالت اقتصادیة 
عالمیة مرموقة أو كتبا ذات صیت عالمي أو ملتقیات رسمیة أو منشورات في مواقع 

.ISO 690لمعیار وقد تم تھمیش المراجع تبعا . لھیئات رسمیة على االنترنت

:الدراسات السابقة
لم یحز الطالب إحاطة معرفیة بتوفر أي مرجع متخصص في صلب موضوع البحث، 
لكن توفرت لدیھ العدید من الدراسات التي تشابھ موضوع البحث من حیث بعض الجوانب، 

رجة أما المراجع المتعلقة بالجوانب القیاسیة لموضوع البحث، فقد كانت متوفرة بغزارة لد
. تولید حتمیة المفاضلة بینھا ومحاولة دمجھا لبناء نماذج تتفق واألھداف الخاصة بالبحث

وألغراض األمانة العلمیة، یتم التطرق إلى الدراسات السابقة بالتفصیل الضروري من 
.خالل مقدمات الفصول والمباحث



:خطة البحث
:یتم تقسیم البحث إلى ثالثة فصول

آلیات لھندسة التداول االلكتروني وتأثیرھا على لى المفاھیم العامة یتطرق الفصل األول إ
 وظھور تداول ونماذج التداول اإللكتروني والسمسرة االلكترونیةللنظمة البدیلة األ

.، مع تحلیل للفرص والتحدیات التي تتوّلد عنھاالبورصات االلكترونیة

  تطورات ھندسة التداول االلكترونيرثرة ألیتناول الفصل الثاني النماذج القیاسیة المفسِّ
 تقییمیة لبعض تجارب ھندسة التداول االلكتروني،  من خالل دراسات التوظیفاتعلى تدفق

.)األوامر(ومن ثم محاولة قیاس أثرھا على حجم تدفق التوظیفات 

یتم تخصیص الفصل الثالث لقیاس اآلثار االقتصادیة الكلیة لھندسة التداول االلكتروني 
یتم تحلیل اآلثار المحتملة كما . ن ثم على االقتصاد العالمي وم،االقتصادیات الوطنیةعلى 

العتماد وسائل الدفع االلكتروني في الجزائر على توجھات رؤوس األموال الوطنیة بالعملة 
.الصعبة، وھذا على أساس استبیان الثقافة البورصیة وثقافة التعامالت االلكترونیة

:صعوبات البحث
ھت إعداد ھذا العمل المتواضع جملة من الصعوبات التي حاول الطالب تذلیلھا واج

باالستعانة أساسا بخبرة األستاذ المشرف وباعھ الطویل في میدان البحث، كما تم اللجوء 
یمكن تلخیص أھم ھذه و من مجاالت الدراسة، إلى العدید من المتخصصین كّل في مجاٍل

:الصعوبات فیما یلي
حادة للمراجع المتخصصة بدقة في مجال بحث الطالب؛الندرة ال

استعمال الطالب وتشكیلھ لنماذج تتطلب من الوقت الكثیر، وإحاطة علمیة بعدة جوانب 
قیاسیة كان لزاما التحكم فیھا، وھو ما استھلك جل وقت الطالب؛

یة ائیة بسبب قواعد السرعدم إمكانیة الحصول على بعض البیانات والمعطیات اإلحص
واإلغفال؛

.صعوبة ترجمة العدید من المصطلحات الجدیدة والمستحدثة



الــخـــاتمـــة
بعد الدراسة النوعیة والكمیة لمختلف أركان إشكالیة البحث، وبناء على التولیف 
بین النتائج المتحصل علیھا في كل فصل، فإن تحلیل الفرضیات الفرعیة المفصلة في 

التي تنص أن ھندسة التداول فرضیة البحث صحة  إلى حد كبیر كل مبحث یدعم
على أنظمة الردھة أنظمة التداول االلكتروني  یفضلون نیالمتعاملتجعل االلكتروني 

كونھا تقدم أفضل الشروط من  - على المستویین الجزئي والكلي– ھمتوظیفاتلصب 
.والالمكانیةالالمادیة القیادة السعریة والوقت والتكالیف وو  شفافیة المعلوماتحیث

ملخص نتائج البحث

:یمكن تلخیص أھم ما تم التوصل إلیھ في ھذه الدراسة في النقاط التالیة

 الحصول أضحى التي المالیة المعلومات عرض رفع في جلي بشكل اإلنترنت أسھمت

.المتعاملین طرف من سھال علیھا
 وقت في المالیة لمعلوماتل ولوج للمتعاملین یتوفر االلكتروني، التداول خضم في

.حقیقي
 مع حاوروالت االستثماریة إستراتیجیتھ اختبار ،الحوار منتدیات عبر للمتعامل، یمكن

.المالیة وراقاأل إحدى أداء حول آخرین مستثمرین
.البورصة تقلبات حول سریعة استجابةالتنبیھات نظام یتیح

 التقلیدیة السمسرة تكلفة أن حیث التعامل، تكالیف تخفیض في االلكتروني التداول ساھم

.3325% یعادل بما الحصة مجازفة تكلفة تفوق
 المثیرة األسھم نحو المتعاملین جذب إلى الحصة مجازفة نحو التوجھ زیادة أدت

.مرتفعة بعوائد الرتباطھا
 نفس في ویغلق یفتح التداول كون السوق لتوقیت حقیقیا اختبارا الحصة مجازفة تعتبر

.الیوم
 نصائح تلقي إلى بحاجة كانوا )% 88.5( الحصة يمجازف أغلب أن لدراساتا بعض بینت

 تكبدھم رغم الحصة مجازفة واصلوا حین في األجل، قصیر التداول عن واستشارات

.القصیر األجل في خسائر
 كوریا في اإلنترنت عبر للتداول المذھل التطور تحقیق في عوامل عدة ساھمت

 بورصیة وثقافة تارة بورصیة وھیئات حكومیة جھود عن ناجم ھو ما منھا الجنوبیة،

.أخرى تارة الكترونیة
 في مستعملیھا عدد في مسبوقال غیر تزایدالو االنترنت ستعمالال مذھلال نموال ىأّد 

 التداول حجم حیث من الكوریة االلكترونیة بالبورصة االرتقاء إلى الجنوبیة كوریا

.االلكتروني
 لبیوت رقمیة فروع إنشاء األوامر تلقي مكان بتحدید المرتبطة القوانین اءلغإ عن نجم 

 التداول لتكالیف كبیر انخفاض في السمسرة عموالت یرحرت ساھم كما ،السمسرة

 .االلكتروني



 المعلومات تجانس عدم حدة تخفیف مزایا تحقیق في االلكتروني التداول ساھم

 في تنوع وتوفیر ناحیة، من اتیینالمؤسس والمستثمرین األفراد المستثمرین بین خصوصا

.أخرى ناحیة من المالیة والمعلومات واإلفصاح بالتسعیر المتعلقة المعلومات
 تتمیز أنظمة التداول االلكتروني عن األنظمة التقلیدیة للردھة بجملة من الخصائص

 شفافیةوتعرض أفضل الشروط من حیث  السعر وتحدید اكتشاف عملیة تقودكونھا 

.التكالیف والوقت والمكانو المعلومات
 بدل االلكتروني التداول أنظمة نحو وأوامرھم توظیفاتھم تدفق توجیھ یفضل المتعاملون

 السجل یصبح أین المعلومات كثافة انخفاض حالة في الردھة أنظمة نحو توجیھھا

.مرتفعة معلوماتیة قیمة ذا المحّددة لألوامر االلكتروني
 جذب ضرورة في أساسا تتمثل ومتعددة كثیرة تحدیات ةااللكترونی البورصات تواجھ

.التداول وتنشیط السیولة لجذب بدوره سیؤدي والذي للتداول، سیولة من الحرج حجمال
 المعتِمدین التزام إلى االلكترونیة البورصات في العضویة لھیكل الجّید التصمیم یؤدي 

 السمسرة بیوت توظیفات جذب یتم كما السیولة، ستجذب التي السیولة من یرفع ما األوائل

.كبیًرا طاقما تتطلب التي الردھة بورصة إلى االنضمام ترید ال التي
 في ساھموا كثیرین أعضاء جذبت أنھا إال ،ISE في العضویة تكالیف بعض ارتفاع رغم

 امتیازات إلى أساسا یعود ما ھذا للبورصة، األولى المراحل في المبدئیة السیولة تشكیل

.العضویة شراء مقابل لالتداو
 فیھا التداول حجم نمو من االلكتروني التداول اعتمدت التي الدول بورصات استفادت

 المستخدمین عدد في تقلیص مع الربحیة، وھوامش العوائد وارتفاع تكالیفھ في وتخفیض

.المتعاملین عدد وتزاید
 یجذب أن فریقیةاإل القارة بورصات في االلكتروني التداول سیاسة اعتماد شأن من

 سیاسة من المحصلة التدفق عوائد یفوق بما 2010 سنة التوظیفات في مرتقبا تدفقا نحوھا

.100% یقارب بما األجنبیة الشركات إدراج تشجیع
 مشوھةال اإللكترونیة البورصیة الثقافة خلفیة وعلى ،الجزائر في التحتیة البنى انعدام إن

 تكلفة یرفع قد ،الشركات كبریات في القرار وأصحاب نالمثقفی لدى أساسا منعدمةال وشبھ

 تفوق بسرعة االلكترونیة التعامالت تطورت حال في الوطني لالقتصاد البدیلة الفرصة

.المالي والتعامل للتوظیف الوطنیة البدائل نمو معّدل
الدراسة مقترحات

 الدول في وسةالمدر االلكترونیة والبورصات األنظمة حول مقترحات أي تقدیم یتم لن

 على المقترحات تركیز سیتم األساس ھذا وعلى فقط، كشاھد اعُتمدت كونھا المتقدمة

.الوطني االقتصاد خصائص
 البورصیة التعامالت حیث من الوطني لالقتصاد المتردي الحال أن القول یمكن

 سیريم مسؤولیة كونھ من أكثر بسلطاتھا الجزائریة الحكومة مسؤولیة یعتبر االلكترونیة

 ھذه من بجزء اضطالعھم إنكار عدم رغم المواطنین وسائر والمثقفین الشركات كبریات

.المسؤولیة
 كما المختصة الوطنیة للسلطات المقترحات من جملة تقدیم یتم الدراسة، نتائج على بناء

:یلي



 وتحفیز الجزائریة األموال رؤوس باحتواء تسمح توظیف بدائل تطویر ضرورة

.ماليال االستثمار
 سمسرة بیوت مع بالشراكة أسھم كشركة ذاتھا حد في الجزائریة البورصة رأسمال فتح

.وطنیة حصة أكبر على اإلبقاء مع أجنبیة
 ضوء على مرونتھ من والرفع الجدیدة، البورصة في العضویة ھیكل على الوقوف

.ISE تطبیقات
 السعر إلى أقرب السوق في المالیة األوراق سعر یجعل بما اإلفصاح قواعد فرض

.المالي التعامل شفافیة ویرفع الحقیقي،
 اقتناء بدل حقیقیة استثمارات نحو بتوجیھھ الموارد ضبط صندوق لفائض أحسن تسییر

 الجزائر لبورصة المبدئیة السیولة تكوین في منھ جزء واستعمال دولیة، مالیة أوراق

).السیولة تجذب السیولة( الجدیدة
 صارمة قوانین وسن رادعة، وسیاسات إجراءات تبني لمصرفیة،ا الفضائح على بناء

.المالي التعامل في الثقة رفع بغیة
 وتشجیع والمصرفي، المالي بالنظام المتعلقة الثالث الجیل إلصالحات الصارم التطبیق

 اعتماد أمام المجال تفتح جدیدة مالیة خدمات وتوفیر الشمولیة نحو التوجھ على البنوك

.االلكتروني عالدف وسائل
 الفائدة أسعار تخفیض نحو النقدیة السیاسة توجیھ السیولة، فائض مشكل على بناء

).الموازیة الصرف سوق مثال( البحتة المالیة االستثمارات وتثبیط الحقیقیة لالستثمارات
.المالیة األوراق وتداول األسھم بشركات والمتعلقة السائدة القوانین في النظر إعادة

 األجنبیة السمسرة بیوت رغبة تأطیر بغیة المتوقعة التطورات تستبق قوانین فاستشرا

.جزائریین لعمالء خارجي تداول حسابات فتح في
 من البورصة في اإلدراج على اإلستراتیجیة القطاعات في اإلنتاجیة الشركات تشجیع

.جبائیة مزایا تقدیم خالل
.الحقیقیة اإلنتاجیة القطاعات في أجنبیة استثمارات لجذب الفعال السیاسي العمل

 خالل من االلكتروني الدفع ووسائل االنترنت في أساسا المتمثلة التحتیة بالبنى النھوض

.تكالیفھا وتخفیض تعمیمھا
 یتمتعوا أن المنتظر من حیث المغتربین، الجزائریین أموال رؤوس جذب على التركیز

 على القادر المال وبرأس التداول، عیللتف الضروریة االلكترونیة البورصیة بالثقافة

.الحرجة السیولة تشكیل
 تقریب خالل من المالي التعامل ثقافة لترقیة وتحسیس توعیة حمالت اعتماد

 المجال وفتح المتوفرة المالیة الخدمات لكل مفصل وبث المواطنین من المالیة المؤسسات

.جدیدة خدمات القتراح للمواطنین
 التوظیفات حساب على البورصة جاتمنت نحو جزائرینال خرینالمد توّجھ سلوك دفع

 لدى السائدة االكتناز ثقافة ومحاربة الیابان، في MONEX خطى على الخطر منعدمة القصیرة

.المتوسطة الجزائریة الطبقة
 االلكترونیة البورصیة الثقافة قضیة معالجة حیث من وتونس المغرب بتجربتي االقتداء

 التونسیین وأشقاھم الجزائریین المواطنین تفكیر منطق بین بیرالك للتشابھ نظرا



 ضوء على المالیة األوراق تعامالت في مغاربي األورو التعاون وتشجیع والمغاربة،

.EURONEXT نجاح
 العام اإلطار كون على والتركیز إسالمیة، أسس على استثمار صنادیق إنشاء تشجیع

 التقلیدیة البنكیة بالتعامالت مقارنة الربا شبھة فیھ تغیب مباحا تعامال لألسھم التقلیدي

).المترددین المتعاملین لجذب(
 األولى التعلیمیة األطوار في للبورصة المالیة التعامالت حول أكادیمیة برامج إدراج

 الخلیجیة، والدول المتقدمة االقتصادیات حال ھو كما االستثمار في الوطنیة حّس تنّمي

 التحكم وسیاسات االفتراضیة باالقتصادیات تتعلق تقنیة أكادیمیة رامجب إدراج إلى إضافة

.وجامعیة متقدمة أطوار في فیھا
 في والمتعاملین السماسرة تأطیر في متخصصة تكوین ومراكز علیا مدارس إنشاء

.المالیة األسواق
 نفط بورصة إنشاء مشروع اقتراح دوالر، المائة سقف البترول أسعار بلوغ ظل في

.مشتركة بیةعر

 االقتداء الجزائریین القرار ألصحاب یمكن التي األمثلة أھم أحد الھندیة البورصة إن

 حدیثة كونھا فرغم منھا؛ البورصیة خاصة الجزائر في المالي التوظیف بدائل لتطویر بھا

 التعامل وتأطیر السیولة من الحرج الحجم جذب استطاعت أنھا إال ،)1997( النشأة

.آسیا في النشطة البورصات من لتصبح يااللكترون

 توفرت إذا البورصة وینشط بلد أي في سیزدھر االلكتروني التداول أن القول یمكن عامة، كنتیجة
 ثقافة لدیھم تتوفر اإلنترنت مستعملي من أكبر عدد منھا بینھا؛ فیما ایجابیا الظروف بعض وتفاعلت
 التداول حوافز وتوفیر جید، بشكل مھیكلة تصاللال تحتیة وبنیة االلكتروني، البورصي التعامل

 التداول لترویج ضروریة عوامل كلھا المشجعة، السوق وظروف القوانین، وأقلمة االلكتروني،
 اآلخر وبعضھا إیجابي بعضھا المالیة األوراق في التعامل على آثار لدیھ األخیر ھذا االلكتروني،

.استفحالھا قبل لمرغوبةا غیر اآلثار تقویم الضروري من حیث سلبي،

آفاق الدراسة

بناء على التصورات التي تجلت للطالب أثناء إعداده ھذا العمل المتواضع، وعلى 
ضوء التحالیل التي تفاداھا الطالب لخصوصیة بعدھا عن ترّكز صلب الموضوع، یمكن 
سرد أھم آفاق الدراسات المستقبلیة المرتبطة بدعائم موضوع البحث، والتي یرى 

لطالب أن من شأنھا تغطیة جوانب أوسع لموضوع التداول اإللكتروني واستكمال ا
:الحدود المرتبطة بھ من جوانب أخرى، وھذا على النحو التالي

بناء نموذج قیاسي تصوري لبورصة إلكترونیة إسالمیة، والتقدیر الكمي لقدرتھا على 
.جذب التوظیفات وتكوین السیولة  األولى الحرجة

ثر النوعي لثقافة التعامالت المالیة اإلسالمیة على إنشاء بورصة إلكترونیة دراسة األ
إسالمیة وتحلیل اآلثار الكمیة لقدرتھا على جذب توظیفات أعلى مقارنة بالبنوك 

.التقلیدیة من جھة، والبنوك اإلسالمیة من جھة أخرى
ترونیة على دحض التحلیل القیاسي لقدرة التعامل المالي اإلسالمي في البورصة اإللك

.مخاطر فقاعات المضاربة والتداول المعاكس



تحلیل األثر القیاسي لتدفق التوظیفات على إنشاء القیمة في البورصات اإللكترونیة 
.اإلسالمیة
 وقدرتھا اإللكترونیة البورصات في وااللتزامات العضویة المتیازات قیاسیةال الدراسة

.التوظیفات جذب على
 لمدى شمولیة البورصات االلكترونیة والتعلیل النوعي لدوافع التوجھ التحلیل القیاسي

.نحو بورصات الردھة في الوالیات المتحدة األمریكیة
تحلیل قدرة التوجھ نحو التعامالت اإلسالمیة في البورصة الجزائریة على جذب 

.توظیفات األفراد من منطلق تحّریھم اجتناب التعامالت الربویة
اسي تصوري لبورصة إلكترونیة جزائریة، والتقدیر الكمي لقدرتھا بناء نموذج قی

.على جذب التوظیفات الوطنیة من الداخل والخارج



یقوم ھذا البحث على محاولة الرصد النوعي لمستجدات التعامل المالي  :ملخص
المنبثقة من ھندسة التداول االلكتروني، وعلى أساس التحلیل الكمي للعدید من النماذج 

ظمة التداول القیاسیة، یتم تقییم نجاعة بعض تجارب جذب تدفق التوظیفات نحو أن
االلكتروني؛ بناء على خلفیة ھذا التقییم یتم طرح افتراضات تبنى علیھا نماذج 

أما دراسة حالة الجزائر، فتعتبر خطوة أولى إلسقاطات . استشراف للقارة اإلفریقیة
الواقع العالمي وتقدیر الواقع الثقافي للتعامالت االلكترونیة بغیة فتح المجال أمام 

ت القادرة على احتواء الظاھرة المرتقبة لخروج التوظیفات من استطالع السیاسا
.العمالت الصعبة

ھندسة التداول االلكتروني، السمسرة االلكترونیة، األنظمة البدیلة : الكلمات الدالة
للتداول، مجازفة الحصة، البورصة االلكترونیة، تدفق التوظیفات، الثقافة البورصیة 

.االلكترونیة

Abstract: Standing as econometrically focused; this research endeavour investigates 
the competitiveness of the electronic trading engineering substitutes so far as 
attracting investment flows is concerned. Sustained by theoretical distinctions, the 
models outcomes are to supply hypotheses for African countries prospective 
analyses. The Algerian instance is then isolated for assessment resulting in suggested 
strategies judged efficient to restrain potential foreign exchange outflows.
Key words: Electronic Trading Engineering, Online Brokerage, Alternative Trading Systems, Day 
Trading, Electronic (Stock) Exchange, Investment Flows, Stock Exchange and Electronic Culture.

Résumé : Cette étude vise à distinguer les types d’alternatives offertes par 
l’ingénierie de la négociation électronique, d’autre part; elle traite amplement de  
l’aspect économétrique portant sur l’aptitude  de cette technologie, une fois adoptée, 
à mobiliser les flux des placements financiers. Les résultats serviront, par la suite, de 
fondements aux analyses prospectives appliquées aux pays africains, puis, 
spécifiquement, au cas de l’Algérie à titre d’estimation et d’élaboration de stratégies 
susceptible de faire face à de potentielles fuites de devises.
Mots clés : Ingénierie de la Négociation Electronique, Courtage en ligne, Systèmes Privés de 
Négociation, Spéculation sur Séance, Bourse Electronique, Flux des Placements, Culture Boursière 
Electronique.


