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شكر وعرفان
أشكر اهلل العلي القدير الذي أنار يل درب العلم ،وأمحده محدا يليق جباللو وعظيم سلطانو ،على توفيقو يل ي إمتام
البحث ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل عليو وسلم ،خري املعلمني وسيد البشرية
أمجعني.
وقوفا عند قولو صلى اهلل عليو وسلم "من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل"
فال يسعين إال أن أتقدم بالشكر اخلاص العميق مقرونا جبزيل العرفان واالمتنان إىل كل من أعانين على اجناز ىذا البحث،
وأخص بالذكر:
أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور محودي حاج صحراوي على قبولو وتفضلو باإلشراف على ىذا البحث ،وعلى توجيهاتو
وتصويباتو القيمة وحتفيزاتو املتواصلة ،فلك مين أستاذي الفاضل كل الشكر و التقدير واالحرتام وجزاك اهلل عين خري
اجلزاء.
األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم وقبوهلم تقييم ىذا البحث ومناقشتو ،فلكم مين كل الشكر والتقدير
واالحرتام.
كما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل األستاذ الفاضل الدكتور عبد الكرمي قندوز على حتفيزاتو ومساعداتو
القيمة ،فيما خيص توفري املراجع ذات الصلة مبوضوع البحث ،فجزاك اهلل عين خري اجلزاء.
وطبعا ال يفوتين أن أتقدم بأمسى عبارات الشكر وعظيم االمتنان إىل والديت الكرمية حفظها اهلل ورعاىا ،على حتفيزاهتا
ودعواهتا املتواصلة وكل ما قدمتو يل من تسهيالت الجناز البحث .
كما أتقدم بشكري اجلزيل ألخيت الكرمية عزيزة على مساعداهتا القيمة وحتملها وتقامسها معي عناء كتابة البحث .
كما أتقدم جبزيل الشكر إىل مجيع أفراد عائليت الكرمية فهم أىل للفضل والشكر .
وكل من ساعدين ي امتام البحث
فلكم مين مجيعا جزيل الشكر وعظيم االمتنان .

جهرة

اإلهداء

أمحد اهلل محدا كثريا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم على خري خلق اهلل حممد صلى اهلل عليه
وسلم.
أهدي مثرة جهدي إىل من أوصاين ريب هبما خريا والدي الكرميني
إىل روح أبي الطاهرة أسأل اهلل تعاىل أن يتغمدها برمحته الواسعة ويسكنها فسيح جناته
إىل من ربتين وأنارت دريب وأعانتين بالصلوات والدعوات ،إىل أغلى إنسان يف الوجود ،إىل من كرمها اهلل وجعل
اجلنة حتت أقدامها ،إىل صنيع العطاء اخلالد ونبع احلنان  ،إىل نور احلياة

أمي مث أمي مث أمي
إىل إخويت وأخوايت األعزاء حفظهم اهلل ورعاهم
إىل زوجات إخويت
إىل أوالد وبنات إخويت وأخوايت فردا فردا
إىل كل من ساعدين يف اجناز البحث
إليكم مجيعا أهدي مثرة جهدي
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فهرس احملتويات

فهرس المحتويات

الصفحة

العنوان
شكر وعرفان
اإلهداء
فهرس احملتويات

I

فهرس اجلداول

X

فهرس األشكال

XIII

ادلقدمة

أ–ل

الفصل األول :سوق األوراق المالية – مدخل نظري تحليلي -
متهيد

2

 1-1ماهية سوق األوراق ادلالية

3

 1-1-1تعريف سوق األوراق ادلالية

3

 2-1-1خصائص سوق األوراق ادلالية

5

 3 -1 -1أمهية سوق األوراق ادلالية بالنسبة إىل االقتصادين الكلي واجلزئي

6

 2-1بنية (تركيبة) سوق األوراق ادلالية

11

السوق األولية

12

2-2-1

السوق الثانوية

17

3-2-1

العالقة التكاملية بني السوق األولية والثانوية

21

1 -2-1

3-1

عمليات سوق األوراق ادلالية

22

1-3-1

العمليات العاجلة

22

2-3-1

العمليات اآلجلة

33

4-1

ادلمارسات غري القانونية يف سوق األوراق ادلالية

 5-1تقسيم سوق األوراق ادلالية وفقا دلعيار درجة التقدم

34
39

 1 -5-1أسواق األوراق ادلالية ادلتقدمة

39

 2-5-1أسواق األوراق ادلالية الناشئة (الصاعدة)

39

 3-5-1أسواق األوراق ادلالية شبه الناشئة

41

 4-5-1مؤشرات تصنيف األسواق الناشئة وشبه الناشئة

42
I

فهرس المحتويات
 -5-5-1أمهية األسواق الناشئة وشبه الناشئة

45

 6-5-1خماطر االستثمار يف األسواق الناشئة وشبه الناشئة

51

 6-1مؤشرات تطور وأداء سوق األوراق ادلالية

53

 1-6-1مؤشرات تطور سوق األوراق ادلالية

53

 2-6-1مؤشرات أداء سوق األوراق ادلالية

64

خالصة الفصل األول

84

الفصل الثاني :أساسيات االستثمار في سوق األوراق المالية
متهيد

86

 1-2مفهوم االستثمار ادلايل
 1-1-2تعريف االستثمار ادلايل

87

 2-1-2أنواع قرارات االستثمار ادلايل
3-1-2
4-1-2

87
89

أثر السيولة على القرار االستثماري

99

أثر عدم متاثل ادلعلومات على القرار االستثماري

94

 -2-2األوراق ادلالية

94

 1-2-2تعريف األوراق ادلالية

94

 2-2-2قيد األوراق ادلالية يف البورصة

95

أنواع األوراق ادلالية

96

3 -2-2

 1-3-2-2األوراق ادلالية األساسية

96

 2-3-2-2األوراق ادلالية ادلشتقة

124

4-2-2

عائد وخماطر الورقة ادلالية

133

عائد الورقة ادلالية

133

1-4-2-2

 2-4-2-2قياس العائد ادلتوقع للورقة ادلالية

135

 3-4-2-2خماطر الورقة ادلالية

136

4-4-2-2

قياس خماطرة الورقة ادلالية ( مقاييس التشتت)

146

 3-2حمفظة األوراق ادلالية

148

 1-3-2تعريف احملفظة ادلالية

149

 2-3-2أهداف احملفظة ادلالية

159

 4-3-2اسرتاتيجيات بناء احملافظ ادلالية

150
II

فهرس المحتويات
4-2

عائد وخماطر احملفظة ادلالية

151

 1-4-2عائد احملفظة ادلالية

151

 2-4-2خماطر احملفظة ادلالية

152

 5-2نظرية احملفظة ادلالية (التنويع)

155

 1-5-2مناذج التنويع

156

 1-1-5-2التنويع البسيط ) ( The Naive Diversification

157

 2-1-5-2تنويع

(Markowitz )1952

157

 6-2احملفظة ادلالية ادلثلى ((Optimal Portfolio

158

 1-6-2بناء احملفظة ادلثلى بواسطة حتديد اخلط الفعال باألرقام

160

 2-6-2مناذج تقييم أداء احملفظة ادلالية

161

 7-2مناذج تسعري األصول الرأمسالية
 1-7-2منوذج تسعري األصول الرأمسالية

163

CAPM

1-1-7-2خط سوق رأس ادلال)(CML
 2-1-7-2خط سوق الورقة ادلالية

163

164

()SML

166

 3-1-7-2أثر التضخم على معدل العائد ادلطلوب للورقة ادلالية

167

 2-7-2منوذج تسعري ادلراجحة ()APT

168

خالصة الفصل الثاين

179

الفصل الثالث :عالقة التحرير المالي وتطور سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي
متهيد

172

 1-3مفهوم التحرير ادلايل
 1-1-3تعريف التحرير ادلايل
2-1-3

173

اجلوانب الرئيسية للتحرير ادلايل

175

 3-1-3حترير سوق األوراق ادلالية على ادلستوى اخلارجي

176

 2-3أهداف حترير أسواق األوراق ادلالية

178

 3-3حترير أسواق األوراق ادلالية يف االقتصادات النامية

179

صندوق النقد الدويل وحترير أسواق األوراق ادلالية

181

4-3
5-3

173

أسواق األوراق ادلالية العربية يف ظل االتفاقية العامة لتحرير جتارة اخلدمات
III

182

فهرس المحتويات
 6 -3عالقة حترير سوق األوراق ادلالية بالنمو االقتصادي

185

 1-6-3اآلراء ادلؤيدة لتحرير أسوق األوراق ادلالية

185

 2-6-3اآلراء ادلعارضة لتحرير أسوق األوراق ادلالية

187

 7-3مظاهر حترير أسواق األوراق ادلالية
االستثمار األجنيب غري ادلباشر (االستثمار احملفظي)

1-7-3

 1-1-7-3مفهوم االستثمار األجنيب غري ادلباشر

191

 3-1-7-3ادلشاكل ادلرتبطة بتدفق االستثمار األجنيب غري ادلباشر
8-3

188
188

أمهية االستثمار األجنيب غري ادلباشر

2-1-7-3

188

مفاهيم أساسية حول النمو االقتصادي

193
194

 1-8-3تعريف النمو االقتصادي

194

 2-8-3حمددات النمو االقتصادي

197

 3-8-3مقاييس النمو االقتصادي

199

 9 -3جوانب ارتباط سوق األوراق ادلالية بالنظريتني الكالسيكية والكنزية

293

 1-9-3جوانب ارتباط سوق األوراق ادلالية بالنظرية الكالسيكية

293

 2-9-3جوانب ارتباط سوق األوراق ادلالية بالنظرية الكنزية

294

10-3

أثر بعض ادلتغريات االقتصادية الكلية على أداء سوق األوراق ادلالية
11-3

دور القطاع ادلايل يف النمو االقتصادي

295
213

 1-11-3مناذج النمو االقتصادي

216

 1-1-11-3دالة اإلنتاج ()Coob –Douglas

217

 2-1-11-3منوذج  Harrod & Domarللنمو االقتصادي

218

 3-1-11-3منوذج ( (1956) SwanSolow-النمو
1-3-1-11-3

اخلارجي)

 SwanSolow-بدون وجود العامل التقين

 2-3-1-11-3منوذج Solow –Swanبوجود العامل التقين
 4-1-11-3منوذج

(Rebelo)1991
12-3

229
221
227
229

عالقة السببية بني التطور ادلايل والنمو االقتصادي

239

 1 -12-3السببية األحادية

231

 1-1-12-3السببية من التطور ادلايل إىل النمو االقتصادي

231

IV

فهرس المحتويات
 2-1-12-3السببية من النمو االقتصادي إىل التطور ادلايل

233

 2-12-3السببية الثنائية

233

خالصة الفصل الثالث

237

الفصل الرابع :أثر سوق َع ّمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي :دراسة قياسية للفترة

(.)6102-0891

متهيد

 1-4نشأة سوق األوراق ادلالية األردنية

249

 2-4مؤسسات سوق رأس ادلال األردين

245

 3-4األوراق ادلالية ادلتداولة يف سوق عمان لألوراق ادلالية

249

 4-4هيكل السوق الثانوية لألوراق ادلالية

249

 5-4تعليمات إدراج األوراق ادلالية لسنة

2016

 6-4تطورات سوق عمان لألوراق ادلالية يف عام

2016

 7-4حتليل تطور وأداء سوق عمان لألوراق ادلالية خالل فرتة األلفية ()2016-2000
1-7-4
2-7-4

239

اإلصدارات األولية

259
253
255
255

التداوالت

258

 3-7-4حجم السوق

263

 1-3-7-4معدل الرمسلة

263

 2-3-7-4عدد الشركات ادلدرجة

266

4-7-4

سيولة السوق

268

 1-4-7-4معدل التداول

268

معدل الدوران

268

2-4-7-4

 5-7-4درجة الرتكيز

272

 6-7-4االستثمار األجنيب غري ادلباشر

273

7 -7-4

األرقام القياسية ألسعار األسهم يف بورصة عمان

279

حتليل القطاع احلقيقي

284

8-4

 1-8-4الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي
9-4

284

النموذج القياسي ادلعتمد يف الدراسة

 1 -9-4اختبار استقرارية السالسل الزمنية
1-1-9-4

اختبار

299
299
299

Augmente Dickey-Fuller
V

فهرس المحتويات
 2-1-9-4اختبار جذر الوحدة لـ
 2-9-4التكامل ادلشرتك
3-9-4

291

(PP) Phillips & Perron

291

Co-integration

منوذج متجه تصحيح اخلطأ ()Vector Error Correction Model =VECM

 4-9-4حتليل الصدمات ودوال االستجابة لردة الفعل ()Impulse Response
5-9-4

جتزئة (تفكيك) التباين )(Variance Decomposition

295
296
297

 10-4النمذجة القياسية ألثر سوق عمان لألوراق ادلالية يف النمو االقتصادي
 1-10-4حتديد ادلتغريات وصياغة النموذج

299
299

حتديد ادلتغريات

299

 2-1-10-4صياغة النموذج

399

 3-1-10-4حتليل وصفي دلتغريات الدراسة

392

 4-1-10-4متثيل متغريات الدراسة

393

 5-1-10-4اختبارAugmente Dickey-Fullerو Philips & Perronالستقرارية السالسل

394

1-1-10-4

الزمنية
11-4

تقدير منوذج متجه تصحيح اخلطأ

VECM

397

اختبار التكامل ادلشرتك

397

 2-11-4اختبار استقرارية معلمات النموذج

316

1-11-4

3-11-4

اختبار معنوية معامل النموذج

329

4-11-4

اختبار معنوية ادلعامل يف ادلدى القريب ( اختبار) Wald

321

5-11-4

اختبارات السببية)(Causality Test

321

6-11-4

السببية طويلة و قصرية األجل يف إطار منوذج

VECM

323

 1-6-11-4اختبار السببية طويلة األجل

323

 2-6-11-4اختبار السببية قصرية األجل

324

 7-11-4حتليل الصدمات ودوال االستجابة لردة الفعل ()Impulse Response

327

8-11-4

جتزئة (تفكيك) التباين )(Variance Decomposition

332

خالصة الفصل الرابع

335

اخلامتة

337

 -1النتائج النظرية
-2

341

النتائج التطبيقية
VI

341

فهرس المحتويات
1-2

نتائج حتليل أداء سوق عمان لألوراق ادللية والقطاع احلقيقي

 2 -2نتائج النمذجة القياسية ألثر سوق عمان لألوراق ادلالية يف النمو االقتصادي واختبار
الفرضيات

341
343

3

االقرتاحات

346

4

أفاق البحث

346

قائمة ادلصادر وادلراجع

348

فهرس ادلالحق

365

ملخص البحث

/

VII

فهرس اجلداول

فهرس الجداول

العنوان

الرقم

الصفحة

الفصل األول
1-1

أمهية التمويل عرب سوق األوراق ادلالية مقارنة بالتمويل البنكي

11

2-1

معايري تصنيف أسواق األوراق ادلالية وفق مؤشر ()MSCI

43

3-1

النمو االقتصادي العادلي للفرتة ()2016-2007

45

4-1

معدل الرمسلة يف بعض األسواق ادلتقدمة والناشئة و شبه الناشئة للفرتة()2016-2007

54

5-1

إمجايل الشركات احمللية ادلدرجة يف بعض األسواق ادلتقدمة والناشئة وشبه الناشئة للفرتة ()2016-2007

56

6-1

معدل التداول يف بعض األسواق ادلتقدمة والناشئة وشبه الناشئة للفرتة()2016-2007

58

7-1

معدل دوران األسهم يف بعض األسواق ادلتقدمة و الناشئة وشبه الناشئة للفرتة ()2016-2007

69

8-1

بعض مؤشرات األسواق ادلالية العادلية والعربية.

71

9-1

تطور مؤشرات أداء أسواق األوراق ادلالية العادلية والعربية للفرتة ()2016-2007

74

11-1

الدرجة االئتمانية للسندات وفق  Service Moody’s Investorsو Standard & Poor’s
Corporation

83

الفصل الثاني
1-2

اشتقاق (جتزئة) األسهم

119

2-2

جتميع األسهم

119

3-2

أوجه االختالف بني األسهم العادية وادلمتازة والسندات

122

الفصل الثالث
1-3

معايري تصنيف درجة حترير سوق األوراق ادلالية

178

2-3

صايف تدفقات االستثمار احملفظي إىل األسواق الناشئة وشبه الناشئة (مليار دوالر) للفرتة ()2007-2002

199

3-3

أوجه االختالف بني النمو والتنمية االقتصادية

196

1-4

تطور إصدار األسهم للفرتة ()2016-2000

255

2-4

نسبة إصدار األسهم إىل الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة ()2016-2000

257

3-4

قيمة التداول على ادلستوى الكلي والقطاعي للفرتة ()2016-2000

259

4-4

نسب التداول القطاعي للفرتة ()2016-2000

262

5-4

تطور الرمسلة البورصية ومعدل الرمسلة للفرتة ()2016-2000

264

6-4

تطور عدد الشركات ادلدرجة للفرتة ()2016-2000

266

7-4

معدل دوران األسهم ومعدل التداول للفرتة ()2016 -2000

269

8-4

نسبة مسامهة الشركات العشر األكرب من حيث القيمة السوقية للفرتة (2016-2002

272

9-4

الشركات العشرة األكرب من حيث القيمة السوقية لعام 2016

273

الفصل الرابع

X

فهرس الجداول

11-4

تطور صايف االستثمار األجنيب غري ادلباشر ونسبة مسامهة األردنيني وغري األردنيني يف القيمة السوقية للشركات
ادلدرجة للفرتة ()2016 -2000

274

11-4

مسامهة غري األردنيني يف رؤوس أموال الشركات ادلسامهة العامة قطاعيا للفرتة ()2016-2000

278

12-4

الرقم القياسي ادلرجح بالقيمة السوقية لألسهم احلرة على ادلستوي الكلي والقطاعي للفرتة ()2016 -2000

281

13-4

معدالت النمو االقتصادي للفرتة ()2016-2000

284

14-4

التحليل الوصفي للمتغريات

302

15-4

اختبار  AugmenteDickey-Fullerالستقرارية السالسل الزمنية يف ادلستوى ()Level

305

16-4

اختبار  AugmenteDickey-Fullerو  Philips&Perronالستقرارية السالسل الزمنية على الفرق
األول )(1stDifférence

306

17-4

اختبار األثر ()tracetest

308

18-4

نتائج اختبار حتديد فرتات اإلبطاء ادلستخدمة يف منوذج VECM

110

19-4

تقدير منوذج متجه تصحيح اخلطأ VECM

311

21-4

اختبار االرتباط ا لذايت بني األخطاء

317

21-4

اختبار عدم جتانس األخطاء

318

22-4

نتائج اختبار Breusch-Pagan-Godfrey

318

62-4

نتائج اختبار ARCH

319

24-4

نتائج اختبار معنوية معامل النموذج

320

25-4

نتائج اختبار معنوية ادلعامل يف ادلدى القريب باستخدام اختبار Wal

321

26-4

نتائج اختبار السببية قصرية األجل ) (WaldTestsيف إطار منوذج VECM

324

27-4

حتليل الصدمات و دوال االستجابة لردة الفعل

328

28-4

نتائج جتزئة (تفكيك)التباين

333

XI

فهرس األشكال

فهرس األشكال

العنوان

الرقم

الصفحة

الفصل األول
1-1

مراحل البيع على ادلكشوف

27

2-1

أثار أزمة الرهن العقاري لعام  2008على الناتج احمللي احلقيقي واالنتاج الصناعي

46

3-1

معدل الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف الصني مقارنة باالقتصادات ادلتقدمة والناشئة

59

4-1

خريطة األوضاع االقتصادية العادلية لعام 2015

51

5-1

اخلسائر على القروض لدى البنوك ومقدار الزيادة يف رأس ادلال يف الواليات ادلتحدة وأوروبا أثناء ازمة الرهن
العقاري لعام ()2008

75

6-1

تطورات مؤشر  woDsenoJقبل وخالل أزمة الرهن العقاري لعام 2008

76

7-1

تطورات مؤشر  MSCIأثناء أزمة الرهن العقاري لعام 2008

76

8-1

تطورات مؤشرCAC40خالل الفرتة()2009-1993

77

9-1

ادلؤشر ادلركب لصندوق النقد العريب يف عام 2008

78

11-1

أداء بعض البورصات العادلية يف عام ()2016

82

11-1

أداء بعض البورصات العربية يف عام ()2016

82

1-2

منوذج القرار االستثماري

99

2-2

فوائد السيولة للشركات واالقتصادات

93

3-2

ادلعلومات وآلية تسعري الورقة ادلالية

115

4-2

تغري سعر السهم يف ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية

118

5-2

اسرتاتيجية التحوط باستخدام العقد ادلستقبلي

128

6-2

آلية مبادلة أسعار الفائدة

131

7-2

العالقة العكسية بني أسعار الفائدة السوقية وسعر السند

149

8-2

أثر التضخم ادلتوقع على سعر الفائدة االمسي (النقدي)

141

9-2

اذليكل الزمين ألسعار الفائدة

142

11-2

عالوة خماطر عدم السداد

145

11-2

قيم معامل Bبيانيا

154

12-2

أثر التنويع يف خماطرة احملفظة ادلالية

155

13-2

حتديد احملفظة ادلثلى بيانيا

159

14-2

خط سوق رأس ادلال )(CML

164

15-2

خط سوق الورقة ادلالية )(SML

166

الفصل الثاني

XIII

فهرس األشكال
الفصل الثالث
1-3

تطور صايف تدفقات االستثمار احملفظي إىل األسواق الناشئة وشبه الناشئة للفرتة ()2007-2004

191

2-3

التمثيل البياين لنموذج Solow-Swan

223

3-3

احلالة ادلستقرة لالقتصاد (التوازن) عند Solow-Swan

223

4-3

أثر الزيادة يف معدل االدخار و االستثمار على النمو االقتصادي

225

5-3

أثر الزيادة يف معدل النمو السكاين على النمو االقتصادي

226

الفصل الرابع
1-4

تطور إصدار األسهم خالل الفرتة ()2016-2000

257

2-4

نسبة إصدار األسهم إىل الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة ()2016-2000

258

3-4

تطور حجم (قيمة) التداول على ادلستوي الكلي والقطاعي للفرتة ()2016 -2000

262

4-4

نسب التداول القطاعي للفرتة ()2016 -2000

263

5-4

تطور الرمسلة يف سوق عمان لألوراق ادلالية خالل الفرتة ()2016-2000

265

6-4

تطور معدل الرمسلة للفرتة ()2016 -2000

266

7-4

تطور عدد الشركات ادلدرجة للفرتة ()2016 -2000

268

8-4

معدل دوران األسهم ومعدل التداول للفرتة ()2016-2000

270

9-4

تكلفة السيولة يف بورصة عمان خالل الفرتة ()2016-2002

271

11-4

تكلفة السيولة يف بورصات خمتلفة يف عام 2016

271

11-4

تطور صايف االستثمار األجنيب غري ادلباشر للفرتة (.)2016-2000

277

12-4

مسامهة األردنيني وغري األردنيني يف القيمة السوقية للشركات ادلدرجة للفرتة ()2016-2000

277

13-4

مسامهة غري األردنيني يف رؤوس أموال الشركات ادلسامهة العامة قطاعيا للفرتة()2016-2000

278

14-4

تطور الرقم القياسي ادلرجح بالقيمة السوقية لألسهم احلرة على ادلستوي الكلي والقطاعي للفرتة
()2016-2000

283

15-4

األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار األساس الثابتة يف عام 2007

285

16-4

األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار األساس الثابتة يف عام 2008

286

17-4

األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار األساس الثابتة يف عام 2009

287

18-4

األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار األساس الثابتة يف عام 2016

288

19-4

معدالت النمو االقتصادي للفرتة (.)2016-2000

289

21-4

متغريات الدراسة

301

21-4

التمثيل البياين للسالسل الزمنية ادلتعلقة مبتغريات الدراسة

303

22-4

التكامل ادلشرتك بيانيا

309

23-4

استقرارية معلمات النموذج باستخدام مقلوب اجلذور األحادية

319

24-4

حتليل الصدمات و دوال االستجابة لرد الفعل بيانيا

331
XIV

فهرس األشكال
25-4

منحنيات تفكيك التباين

334

XV

مقدمة

مقدمة
تمـ ـ ـ ـهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
تعترب مشكلة الرتاكم الرأمسايل من أهم املشاكل االقتصادية يف معظم االقتصاديات النامية ،وبالتايل فإن النجاح يف
تعبئة املدخرات مبختلف أحجامها ،وتوجيهها حنو النشاط االقتصادي بوجه عام وإىل االستثمار احلقيقي بوجه خاص ،يعد
من اآلليات اليت يتطلبها النمو االقتصادي؛
وعندما بدأ االهتمام مبشاكل النمو االقتصادي اليت تستهدف أساسا رفع معدل منو الناتج اإلمجايل ،أصبح التحليل
االقتصادي يهتم بالعالقة السببية اليت من املمكن أن تربط معدل تراكم رأس املال املادي مبعدل منو الناتج اإلمجايل ،فإذا
ما جنحت البلدان النامية يف توفري أكرب قدر من املوارد االدخارية ووجهتها إىل اجاالاها االستثمارية فإهنا سوف حتقق تقدما
اقتصاديا ،غري أن املشكلة لدى هذه البلدان تكمن يف كيفية توفري القدر الكايف من املوارد املالية املطلوبة ،لتنفيذ برامج
االستثمار الذي يعد الرتاكم الرأمسايل أساسها؛
وهنا تظهر احلاجة إىل وجود نظام مايل متطور والذي تعد سوق األوراق املالية أحد مكوناته ،من خالل تعبئة
املدخرات وحتفيز االستثمارات ،وبالتايل فقد ارتبطت نشأاها حباجة االقتصادات إىل آلية تضمن تعبئة املدخرات ومتويل
املشاريع االستثمارية ،فضال عن تدوير الفوائض املالية وتوفري السيولة للمتعاملني ،كما ارتبط تطورها يف كثري من الدول
بانتشار شركات املسامهة اليت تعددت وتنوعت أحجامها واجاالت نشاطها ،مما ساعد على تنوع وكثرة األدوات املالية
املطروحة للتداول يف األسواق ،وهو األمر الذي ترتب عنه استقطاب عدد أكرب من املتعاملني ،إذ يوفر فرصا أكثر أمام
أصحاب الفوائض املالية الختيار أفضل توظيف ألمواهلم.
وما زاد من تطور تلك األسواق هو االنتشار الواسع للشركات متعددة اجلنسيات ،والثورة التكنولوجية يف اجال
اإلعالم واالتصال ،حيث عرفت أسواق األوراق املالية لبعض الدول تطورا هائال وانتشارا واسعا ،ساعد على رفع أدائها يف
تعبئة املدخرات وتوجيهها بشكل فعال ،وهو ما أدى بدوره إىل دفع عجلة النمو االقتصادي يف تلك الدول ،خاصة يف
ظل العوملة املالية واالنفتاح االقتصادي ،الذي نتج عنه اجتاه الكثري من الدول لربط أسواقها املالية باألسواق الدولية ،مما
أدى إىل زيادة التقارب واالندماج فيما بينها ،متبعة يف ذلك ما يعرف بالتحرير املايل ،وهو ما ترتب عليه زيادة التدفقات
الرأمسالية إىل العديد من الدول يف شكل استثمارات أجنبية مباشرة وغري مباشرة ،كما أدت التطورات االقتصادية إىل تزايد
أمهية تلك األسواق ،فنشاطها يعد مؤشرا على قوة االقتصاد ،يف حني أن تدين نشاط وضعف سيولة تلك األسواق ،يؤخذ
كمؤشر للركود االقتصادي.

أ

مقدمة
لذلك اجتهت العديد من الدول وبالذات النامية منها ،سيما مع تبين جلها منط اقتصاد السوق كآلية للتنمية
وختصيص االستثمارات ،إىل تطوير أسواق األوراق املالية هبا للعمل وفق املعايري الدولية ،مما يساعد على اندماجها
باألسواق العاملية كإجراءات أساسية للتحول إىل اقتصاديات السوق احلر.
كما سعت معظم الدول إىل وضع األنظمة والتشريعات املختلفة ،لرفع مستوى الشفافية واحلماية للمعامالت
املالية يف أسواقها ،ورفع مستوى الرقابة من خالل هيئات مستقلة تعمل على ضبط تلك األسواق ،لزيادة مستوى
تنافسيتها وجلب السيولة إليها مما يساهم يف رفع مستوى كفاءاها.
ويعترب إنشاء سوق عمان املايل يف عام  6791كمؤسسة عامة هلا شخصية اعتبارية واستقالل مايل وإداري ،
والذي باشر أعماله يف عام

6791

 ،من اخلطوات البارزة يف مسار تطوير القطاع املايل يف األردن ،الذي بدأ يف مطلع

التسعينيات بإجراءات لتحرير السوق املايل ،ووضع األنظمة والتعليمات اليت من شأهنا إزالة املعوقات أمام الشركات
األردنية واالستثمارات األجنبية يف الدخول إىل السوق ،كقانون الشفافية ومحاية املستثمرين ،بشكل يساهم يف زيادة
تنافسية السوق والرفع من سيولتها ،وممّا ال شك فيه أن تلك التطورات قد سامهت يف زيادة عدد الشركات املدرجة ،وحجم
السوق ،وقيمة التداوالت ،ومستوى االستثمارات األجنبية غري املباشرة ،ونتيجة لذلك أصبح سوق عمان لألوراق املالية
من أهم القنوات النسياب املوارد املالية املتاحة يف األردن ،سواء احمللية منها أو األجنبية خاصة بعد االنضمام إىل اتفاقية
التجارة العاملية؛
ومبا أن السلطات األردنية انتهجت اسرتاتيجية حمفزة للنمو االقتصادي من خالل القطاع اخلاص ،فإنه من الضروري
لنجاح هذه االسرتاتيجية أن يكون القطاع املايل هبا متطورا ،للسماح بالتوجيه األمثل للموارد املالية باجتاه القطاع احلقيقي.
أوال :إشكالية البحث
تعترب دراسة العالقة بني املتغريات احلقيقية واملتغريات املالية من الدراسات اليت القت اهتمام الباحثني ،سيما ما
تعلق منها بتحديد اجتاه عالقة السببية بني القطاع املايل والقطاع احلقيقي ،فالبعض يرى أن تطور القطاع املايل يرفع من
معدل تراكم رأس املال مما يؤدي إىل حتقيق النمو االقتصادي ،وهو ما يعرف بفرضية العرض القائد أو قيادة العرض  ،يف
حني يرى البعض اآلخر أن النمو االقتصادي هو الذي يؤدي إىل حدوث التطور يف القطاع املايل ،وهو ما يعرف بفرضية
قيادة الطلب أو الطلب التابع ؛
وتركزت وجهة النظر الثالثة على وجود عالقة تبادلية جتمع بني الفرضيتني السابقتني ،تنص على أن اجتاه العالقة
السببية يتبع مرحلة التطور االقتصادي اليت مير هبا البلد.

ب

مقدمة
وانطالقا من اآلراء املختلفة حول طبيعة العالقة بني تطور سوق األوراق املالية والنمو االقتصادي ،جاءت دراستنا
إلثراء النقاش وذلك بالرتكيز على سوق عمان لألوراق املالية ،وقد صيغت اإلشكالية الرئيسية اليت سوف حناول اإلجابة
عليها وفق منوذج قياسي على النحو التايل:

ما مدى تأثير سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي؟
ويندرج ضمن اإلشكالية الرئيسية اجموعة من األسئلة الفرعية بياهنا كالتايل:
 هل توجد عالقة توازنية بني مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصادي يف األردن؟ وما هي
طبيعة العالقة إن وجدت؟
 هل توجد عالقة سببية بني مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصادي يف األردن؟
 ما مدى استجابة النمو االقتصادي للتغريات اليت حتدث يف مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية ؟
ثانيا :فرضيات البحث
حتقيقا ألهداف البحث وعلى ضوء املفاهيم النظرية والدراسات السابقة ،فقد اعتمدنا يف معاجلة التساؤالت
املطروحة على االختبار القياسي ملدى صحة الفرضيات ،واليت صيغت على النحو التايل:
 توجد عالقة توازنية بني مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصادي يف املدى البعيد؛
 يوجد أثر ملؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية يف النمو االقتصادي ؛
 توجد عالقة سببية بني مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصادي يف األردن؛
 توجد استجابة فورية للنمو االقتصادي للتغريات الناجتة عن حدوث صدمات يف مؤشرات تطور سوق عمان
لألوراق املالية.
ثالثا :أهمية البحث
تنبع أمهية البحث من أمهية الدور الذي تلعبه سوق األوراق املالية يف تنمية القطاع احلقيقي ،وذلك بتوفري بيئة
مناسبة جلذب وتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب ،كما تكمن أمهيتها يف مراجعة األدبيات االقتصادية املرتبطة بالنمو
االقتصادي ،ومن مث إبراز العالقة بني التمويل عن طريق سوق األوراق املالية والنمو ،فمنذ بداية التسعينات من القرض
املاضي ،كانت أغلب الدراسات حول عالقة النمو االقتصادي بالقطاع املايل ،مركزة على العالقة بني تطور القطاع البنكي
وتنمية القطاع احلقيقي ،وبذلك فان تلك الدراسات قد أمهلت الدور الذي تلعبه سوق األوراق املالية يف ذلك النمو ،لكن
ومع زيادة االهتمام بدور وأمهية سوق األوراق املالية يف التمويل يف العقدين األخريين ،بسبب انتشار العوملة وانفتاح األسواق
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على بعضها البعض ،أصبحت هناك ضرورة لدراسة طبيعة العالقة بني تلك األسواق والنمو االقتصادي ،كوهنا رافدا أساسيا
للتنمية االقتصادية من خالل توفري التمويل الالزم ،لرفع قدرة الشركات على املنافسة يف األسواق احمللية والعاملية.

رابعا :أهداف البحث
ميكن تلخيص األهداف الرئيسية اليت يسعى البحث لتحقيقها فيما يلي:
 حتديد اإلطار النظري لسوق األوراق املالية ،وبالتايل أمهيتها كآلية تعمل على توجيه األموال املدخرة إىل قنوات
سليمة لالستثمار ،تسمح بتمويل املشاريع التنموية يف االقتصاد ،خاصة يف ظل زيادة احلاجة إىل موارد مالية
خارجية ال يرتتب عليها مديونية؛
 توضيح أثر حترير سوق األوراق املالية يف النمو االقتصادي ،سيما يف ظل حترير جتارة اخلدمات املالية ،مع تدعيم
األثر بآراء ودراسات نظرية وتطبيقية مؤيدة منها ومعارضة؛
 إبراز جوانب ارتباط سوق األوراق املالية بالنظرية الكالسيكية والكنزية ،باإلضافة إىل حتليل أثر بعض املتغريات
االقتصادية الكلية على أداء تلك السوق؛
 دراسة ألدبيات النمو االقتصادي ،مع توضيح العالقة بني كل من االدخار ،تراكم رأس املال والنمو االقتصادي
من خالل عرض منوذج  Harrod & Domarالذي يركز على أمهية املضاعف واملعجل ،من خالل قناة االستثمار
كشرط أساسي لتحقيق النمو االقتصادي ،باإلضافة إىل منوذج  Solow-Swanالذي يركز على تعميق رأس املال
وعلى التقدم التقين ،الذي يعتربه متغريا خارجيا يف منوذج النمو االقتصادي  ،وأخريا منوذج النمو الداخلي
ل

Rebelo

 ،الذي يعترب العامل التكنولوجي متغريا داخليا ،كما يقدم تفسريا للنمو االقتصادي على املدى البعيد،

يف ظل غياب املردودية املتناقصة لرأس املال؛
 حتليل تطور وأداء سوق عمان لألوراق املالية خالل فرتة األلفية ،ألخذ نظرة مسبقة حول طبيعة نشاط السوق
كمدخل للدراسة التطبيقية؛
 دراسة أثر نشاط سوق عمان لألوراق املالية يف النمو االقتصادي وطبيعة ذلك األثر ،وبالتايل الوصول إىل مدى
تطابق النتائج املتحصل عليها مع األدبيات النظرية و الدراسات التطبيقية السابقة؛
 معرفة العالقة اليت تربط سوق عمان لألوراق املالية باالقتصاد األردين ،من خالل حماولة حتديد متغريات السوق
اليت تتأثر وتؤثر يف تنمية القطاع احلقيقي يف األردن؛
 حماولة حتديد اجتاه تلك العالقة إن وجدت ،بني مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصادي يف
األردن.
د
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خامسا :منهج البحث
وصوال ألهداف البحث اعتمدنا املنهج الوصفي باعتباره األنسب ملوضوع البحث ،الذي يستند إىل حتليل
وتوظيف اإلطار النظري والتحليلي لسوق األوراق املالية والنمو االقتصادي  ،كما سيتم استخدام األساليب الرياضية
واإلحصائية لالقتصاد القياسي ،لقياس أثر سوق عمان لألوراق املالية يف النمو االقتصادي ،بناء على تقدير منوذج قياسي
يتمثل يف منوذج متجه تصحيح اخلطأ ( ،)VECMالذي يقوم على فرضية مؤداها أن هناك عالقة توازنية طويلة املدى،
تتحدد يف إطارها القيمة التوازنية للنمو االقتصادي يف ضوء عالقته مبؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية ،ممثلة يف
الرمسلة البورصية ،إصدار األسهم ،معدل الدوران ،معدل التداول .
سادسا :الحدود المكانية والزمنية للبحث
يتمثل اإلطار املكاين للدراسة يف سوق عمان لألوراق املالية ،وذلك من منطلق أن الدراسة ترتكز على قياس أثر
سوق عمان لألوراق املالية على النمو االقتصادي ،أما احلدود الزمنية للموضوع فكانت الفرتة املمتدة من
( ،)6161-6711حيث مت تقريبا أخذ الفرتة كلها ابتداء من العام الذي باشر فيه سوق عمان لألوراق املالية
نشاطه ،من منطلق أن السوق بدأ عمله يف عام 6791كمؤسسة عامة ،مما يسمح لنا بتفسري األثر يف املدى القريب الذي
ميثل السنوات األوىل لبداية نشاط السوق ،واألثر يف املدى البعيد املمتد إىل هناية فرتة الدراسة.

سابعا :مصادر البحث
لتغطية اجلانب النظري للبحث متّ الرجوع إىل الكتب والدوريات واملقاالت العربية و ألجنبية اليت هلا صلة
باملوضوع ،باإلضافة إىل املواقع االلكرتونية.
ثامنا :الدراسات السابقة
ال جناز اجلانب التطبيقي للبحث ،مت االعتماد على دراسات سابقة ،أغلبها مقاالت أجنبية منشورة يف مواقع
الكرتونية ،مت ترتيبها وفق درجة عالقتها باملوضوع املتناول ،نذكر من بينها:
Bencivenga & al, Equity Markets,Transaction Costs & Capital Accumulation: An
Illustration, The World Bank Economic Review, Vol 10, 1996.

حبثت الدراسة يف أثر سيولة أسواق األسهم على معدالت النمو االقتصادي ،وقد توصلت نتائجها إىل أن السيولة
يف سوق األوراق املالية تلعب دورا أساسيا يف حتقيق النمو االقتصادي ،بالرغم أن االستثمارات ذات املردودية عادة ما
تتطلب رؤوس أموال ملدة طويلة ،واملدخرون ال يريدون ختصيص أمواهلم ملدة طويلة دون احلصول على سيولة ،وعليه فإن
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توفر السيولة بالسوق تسمح للمستثمرين ببيع أسهمهم يف أي وقت ،كما تستطيع الشركات احلصول على رؤوس أموال
لتمويل مشاريعها مما يساهم يف حتقيق النمو االقتصادي.
Demetriades & Hussein, Does Financial Development cause economic growth? Time
Series Evidence From Sixteen Countries, Journal of Development Economic, 51, 1996.

وقد أكدت نتائج الدراسة أنه حىت يف الدول املتقدمة ،فإن نصيب سوق األوراق املالية يف متويل املشروعات
االستثمارية يعترب ضئيال ،مقارنة بنصيب القطاع املصريف ،وكانت من أهم االستنتاجات اليت توصلت هلا الدراسة ،أن
املضاربة الناجتة عن السيولة املرتفعة يف السوق ،تؤدي إىل تبذير املوارد املالية اليت توجه إىل األنشطة غري املنتجة ،بدال من
توجيهها إىل املشروعات االستثمارية ،وهو ما ميثل عائقا أمام االستثمارات ،خاصة إذا أدى نشاط املضاربة إىل ارتفاع سعر
الفائدة ،مما جيعل االقتصاد أكثر عرضة لألزمات املالية.
Demirguc-Kunt & Levine,Stock Market Development& Financial Intermediaries:
Stylized Facts, The World Bank Economic Review, Vol 10, 1996.

يرى  Demirguc-Kunt & Levineأن ارتفاع السيولة يف السوق املالية قد يقلل من النمو االقتصادي من خالل
التقليل من معدالت االدخار ،ذلك أن زيادة حجم السيولة يرفع من مستوى عدم التأكد بالنسبة لالدخار ،كما أن زيادة
السيولة يف السوق يؤثر على حوكمة الشركات ،ذلك أن نسبة كبرية من األسهم يف هيكل أموال الشركات يرفع من األداء
غري االجيايب اجتاه محلة األسهم مما يؤدي إىل اخنفاض نتيجة أعمال الشركة مما يقلل من النمو االقتصادي ،كما أن زيادة
السيولة يف السوق املالية قد جيعل املستثمرين يسرعون يف بيع األسهم أكثر من مراقبة أداء إدارة الشركة ،والذي بدوره
ينعكس سلبا على األداء االقتصادي ككل مما خيفض من النمو االقتصادي.
Ajit Singh, Financial liberalisation of Stock Markets & Economic Development, The
Economic Journal, 107, 1997.

تطرقت الدراسة إىل العالقة بني كفاءة سوق األسهم والنمو االقتصادي ،حيث وضح الباحث أن توسع البورصة
لن يؤدي إىل منو اقتصادي طويل األجل ،وال إىل التوسع يف التصنيع يف أكثر الدول النامية ،وقد ارجع
التقلب العايل يف أسواق األسهم وإىل الكبح املايل يف تلك الدول.

و
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كما توصلت نتائج الدراسة إىل أن السيولة اليت توفرها سوق األوراق املالية تفسح اجملال أمام املضاربني الذين
يقومون بتغيري حمافظهم املالية بسهولة ،دون حتمل تكلفة مرتفعة للمبادالت ،حيث بينت الدراسة أن هناك بعض
املؤسسات غري املالية كشركات التأمني ،قد تشرتك يف السوق سعيا وراء العائد املرتفع من خالل املضاربة ،وبسبب اجتاه
الكثري إىل املضاربة تقوم املؤسسات املقرضة بتمويل هذا النشاط يف األجل القصري ،خوفا من فقدان عمالئها ،وبالتايل
تنخفض املدخرات املوجهة لالستثمار.
Ross Levine & Sara Zervos Stock Markets, Banks & Economic Growth,American
Economic Review, 88, 1998.

هدفت الدراسة إىل اختبار أثر األسواق املالية والبنوك على النمو االقتصادي يف اثنني وأربعني دولة خالل الفرتة
( ) 6771-6791باستخدام البيانات املقطعية ،وباستعمال مؤشرات تعكس تطور األسواق املالية ممثلة يف معدل
الرمسلة ،معدل الدوران ومعدل التداول ،باإلضافة إىل مؤشرات عن تطور اجلهاز البنكي ممثلة يف نسبة القروض املوجهة إىل
القطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن درجة سيولة األسواق املالية واجلهاز البنكي،
مرتبطة اجيابيا ومعنويا مبعدل النمو االقتصادي ،كما بينت الدراسة أن مؤشرات البنوك واألسواق املالية هلا تأثريا معنويا على
النمو االقتصادي ،وأن سوق األوراق املالية والنظام البنكي يكمالن بعضهما البعض.
Arestis &al, Financial development & Economic Growth: The Role of Stock Markets,
Journal of Money, Credit& Banking, vol 33, n1, 2001.

هدفت الدراسة إىل اختبار أثر التطور املايل يف النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة ،بريطانيا ،اليابان ،فرنسا،
أملانيا ،وذلك باستخدام بيانات ربعية خالل الفرتة( ،)6771-6796استخدمت الدراسة مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي
ممثال للنمو االقتصادي و معدل الرمسلة البورصية والقروض املوجهة إىل القطاع اخلاص نسبة للناتج احمللي اإلمجايل ،كمؤشرات
ممثلة للتطور املايل؛
توصلت نتائج الدراسة إىل أن األسواق املالية هلا دورا اجيابيا يف النمو االقتصادي يف كل من أملانيا ،فرنسا ،اليابان
غري أن الدور األكرب يرجع للبنوك ،كما بينت الدراسة وجود سببية أحادية تتجه من النمو االقتصادي إىل التطور املايل،كما
بينت نتائج الدراسة ضعف العالقة بني التمويل والنمو االقتصادي يف الواليات املتحدة واجنلرتا.
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Liang & Reichert,Economic Growth & Financial Sector Development, The
International Journal of Bisiness & Finance Research, Vol 1, 2007.

استخدمت الدراسة متغريات عن النظام البنكي وسوق رأس املال الختبار مدى أمهيتهما يف حتفيز النمو االقتصادي،
وقد خلصت الدراسة إىل أن اجتاه عالقة السببية بني القطاع املايل والنمو االقتصادي خيتلف حسب مرحلة التنمية اليت مير
هبا االقتصاد ،ففي املراحل األوىل من النمو وجد أن عالقة السببية تتجه من النمو االقتصادي حنو األسواق املالية وبالتايل
حتقق فرضية الطلب التابع ،ومن جهة أخرى فإنه وعندما يتحقق النمو فإن اجتاه السببية سوف ينعكس ويأخذ دور ما
يسمى بالعرض القائد  ،ويف هذه املرحلة فإن حتقق الكفاءة سوف يعمل على تسهيل النمو االقتصادي وزيادته نتيجة
الخنفاض تكاليف املعامالت.
كما بينت الدراسة أن القطاع البنكي ال يزال يلعب الدور الرئيسي يف اقتصاديات األسواق الصاعدة والنامية يف
حني توجه االهتمام يف الدول املتطورة إىل أسواق رأس املال.

صالح إبراهيم السحيباني ،سوق األسهم السعودي والنمو االقتصادي ،عالقات االرتباط والسببية ،اللقاء
السنوي  61حول الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية ،جمعية االقتصاد

السعودية،الرياض.7002،

هدفت الدراسة اىل اختبار وجود عالقة السببية بني سوق األسهم السعودي والنمو االقتصادي من خالل اختبار
التكامل املشرتك واختبارات ا لسببية على بيانات الناتج احمللي اإلمجايل ومتغريات سوق األسهم السعودي ،وقد توصلت
نتائجها إىل عدم وجود عالقة سببية بني إمجايل الناتج احمللي والقيمة السوقية لألسهم املدرجة ،يف حني وجدت عالقة سببية
تتجه من قيمة األسهم املتداولة باجتاه إمجايل الناتج احمللي.
Demirguc-Kunt & Levine, Finance, Financial Sector policies & long-Run Growth
Development Research Group, World Bank, Policy Research Working paper 4469, 2008.

كشفت الدراسة أن تطور النظام املايل يؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي سيما يف البلدان اليت متتلك بنوكا كبرية
احلجم ،كما بينت أن البلدان اليت تتمتع بسيولة عالية يف أسواق األوراق املالية ،تستطيع أن تنمو مبعدل أعلى من البلدان
اليت هبا سيولة أقل.

ح

مقدمة
مفيد ذنون يونس ومثنى عبد الرزاق الدباغ ،األسواق المالية والنمو االقتصادي في الدول النامية ،مجلة
تنمية الرافدين ،المجلد .80،7003
هدفت الدراسة إىل اختبار عالقة سوق األوراق املالية بالنمو االقتصادي لعينة من الدول النامية خالل الفرتة
( )6116-6711باستخدام االحندار الذايت للمتجه ( ،)VARوقد مت توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ثنائية السببية
بني أسواق األسهم والنمو االقتصادي يف الدول ذات التطور املايل املتوسط واملرتفع ،ومل تظهر هذه العالقة يف الدول ذات
التطور املايل املنخفض.
دينا أحمد عمر ،أثر أسواق األوراق المالية العربية في النمو االقتصادي ،مجلة تنمية الرافدين ،العدد ،61
7003

تناولت الدراسة أثر أسواق األوراق املالية العربية يف النمو االقتصادي ،وذلك باستخدام البيانات التجميعية

Poold

 Dataللدول العربية املنظمة لقاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،خالهلا مت اختبار جترييب لتأثري العوامل املتحكمة يف سوق
األوراق املالية (معدل سعر الفائدة ،السيولة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ،معدل االئتمان الداخلي إىل القطاع اخلاص
كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ،رأس املال كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل) على ثالثة مؤشرات للنمو االقتصادي (حصة
الف رد من الناتج احمللي اإلمجايل ،االدخار كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ،االستثمار كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل)
وذلك ألحد عشر دولة عربية خالل الفرتة (، )6112-6711وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن العالقة ضعيفة بني
النمو االقتصادي وأسوق األوراق املالية العربية بناء على معطيات يتسم هبا االقتصاد العريب واعتبارات أخرى ذات عالقة
بالنظام املايل.
A.Antonios, Stock Market & Economic Growth: An Empirical Analysis for Germany,
Business & Economics Journal, 2010.

هدفت الدراسة إىل اختبار العالقة بني سوق األوراق املالية والنمو االقتصادي يف أملانيا على بيانات املؤشر العام
لسوق األوراق املالية ومعدل التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي واالئتمان املمنوح من القطاع البنكي للقطاع اخلاص،
باستخدام منوذج متجه تصحيح اخلطأ خالل الفرتة( ،)6119-6791بينت نتائج الدراسة وجود عالقة توازنية طويلة األجل
بني متغريات القطاع املايل والنمو االقتصادي ،كما بينت نتائج الدراسة أن زيادة مؤشر سوق األوراق املالية مبعدل
يؤدي إىل زيادة معدل النمو االقتصادي مبعدل ضعيف  ،%1.11وأن زيادة االئتمان البنكي بنسبة

%6

%6

يؤدي إىل زيادة

معدل النمو االقتصادي بنسبة معتربة  ،%1.7مما يدل على دور القطاع البنكي يف التمويل مقارنة بالتمويل السوقي (سوق
ط

مقدمة
األوراق املالية) ،كما بينت نتائج الدراسة من خالل اختبار السببية وجود عالقة سببية أحادية االجتاه من تطور سوق األوراق
املالية إىل النمو االقتصادي.
أحمد محمد مشعل وزكية أحمد مشعل ،القطاع المالي في األردن والنمو االقتصادي :بينة إضافية ،دراسات
العلوم اإلدارية ،المجلد  ،86العدد.2012 ،6
هدفت الدراسة إىل اختبار عالقة السببية بني النمو االقتصادي وتنمية القطاع املايل يف االقتصاد األردين خالل
الفرتة ( ) 6117-6791باستخدام مؤشر تنمية البورصة ،وذلك بأخذ املتوسط احلسايب ملعدل الرمسلة ومعدل الدوران ومعدل
التداول ،كما مت استخدام الرقم القياسي ألسعار األسهم مرجحا بالقيمة السوقية لرأس املال كمتغريات عن سوق األوراق
املالية ونسبة التسهيالت البنكية للقطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل وسعر الفائدة على القروض ،فيما مت االعتماد
على مؤشر تنمية االقتصاد اإلمجايل استنادا إىل الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل
وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني النظام البنكي والنمو االقتصادي يف األردن ،كما توصلت نتائج الدراسة إىل أن تنمية
سوق األوراق املالية تعمل على حتفيز النمو االقتصادي يف األجل القصري فقط ،كما أن اجتاه السببية حتدد من سوق األوراق
املالية إىل النمو االقتصادي.
Bader, Stock Market Development& Economic Growth: Evidences from Egypt,
International Journal of Trade Economics & Finance, 2015.

هدفت الدراسة إىل الكشف عن طبيعة العالقة السببية بني تطور سوق مصر لألوراق املالية والنمو االقتصادي
خالل الفرتة( )6161-6116باستخدام منوذج متجه االحندار الذايت  VARعلى بيانات الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار
األجنيب املباشر كتعبري عن النمو االقتصادي ومتغري معدل الرمسلة البورصية ممثال لتطور سوق األوراق املالية ،وقد أظهرت
نتائج الدراسة عدم وجود عالقة سببية بني سوق مصر لألوراق املالية والنمو االقتصادي ،غري أهنا أظهرت ارتباطا بني تطور
سوق األوراق املالية واالستثمارات األجنبية املباشرة ،والذي يؤثر بدوره على النمو االقتصادي ،وأرجع الباحث ضعف
العالقة إىل تعاظم نشاط املضاربة يف السوق املصري.

ي

مقدمة
سامي مباركي ،تأثير األسواق المالية على النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
الترابط بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي ،أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية ،جامعة باتنة ،الجزائر،

.7062

قام الباحث بتحليل بيانات أحد عشر دولة من دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا خالل الفرتة
( ،)6166-6771وذلك باستخدام مناذج

Data

 Panelاعتمادا على ستة متغريات مالية (الرمسلة البورصية ،قيمة

التداول ،معدل الدوران ،االئتمان احمللي املمنوح للقطاع اخلاص ،االئتمان احمللي من القطاع املصريف واملعروض النقدي)،
ولقياس النمو االقتصادي مت استخدام معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل واجمل إنتاجية عوامل اإلنتاج
وإمجايل تكوين رأس املال الثابت؛
جاءت نتائج الدراسة تؤيد الدور االجيايب لسوق األوراق املالية يف زيادة معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج
احمللي ويف االستثمار وغياب هذا التأثري على اجمل إنتاجية عوامل اإلنتاج ،كما توصلت نتائج الدراسة إىل التأثري االجيايب
ملتغريات القطاع املصريف على إمجايل تكوين رأس املال الثابت ،فيما كان التأثري سلبيا على حصة نصيب الفرد من الناتج
احمللي وعلى اإلنتاجية.
تاسعا :ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة
أغلب الدراسات اليت مت ا71الطالع عليها واليت هلا عالقة مبوضوع حبثنا ،ركزت على دور القطاع املايل بشقيه
البنكي وسوق األوراق املالية يف النمو االقتصادي ،كما ركزت على دور السوق الثانوية (البورصة) يف النمو ،متجاهلة بذلك
دور السوق األولية (سوق اإلصدارات) ،وقد جاءت دراستنا لتقيس وختترب دور السوقني األولية والثانوية يف النمو االقتصادي،
ملا للسوق األولية من أمهية ودور أساسي يف التمويل ،من منطلق أن السوق األولية هي الوسيلة اليت حتصل من خالهلا
الوحدات االقتصادية على املوارد املالية لتمويل استثمارااها ،وهي بذلك تعد مبثابة سوق االستثمار احلقيقي.
عاشرا :تقسيمات البحث
موضوع البحث ارتأينا تقسيمه إىل ثالثة فصول نظرية وفصل تطبيقي باإلضافة إىل مقدمة وخامتة حيث:
يستعرض األول منه سوق األوراق المالية -مدخل نظري تحليلي -وذلك بالتطرق إىل مفهومها ،أمهيتها بالنسبة
إىل االقتصاديني الكلي واجلزئي ،تركيبتها ،عمليااها ،مع الرتكيز على البيع على املكشوف والشراء اهلامشي ،أشكال
املمارسات غري القانونية يف سوق األوراق املالية ،تقسيمااها وفقا لطبيعة اإلصدار ووفقا ملعيار درجة التقدم متناولني بذلك
أسواق األوراق املالية املتقدمة والناشئة وشبه الناشئة مع اإلشارة إىل مؤشر  S&P Dow Jonesو

ك

مقدمة
) Morgan Stanley( MSCIو

FTSE

يف تصنيف تلك األسواق ،وختمنا الفصل مبؤشرات تطور وأداء سوق

األوراق املالية.
ويف الفصل الثاين تطرقنا إىل أساسيات االستثمار في سوق األوراق المالية ،مركزين بذلك على قرارات االستثمار
املايل ،املقومات األساسية للقرار االستثماري ،وأثر السيولة يف تلك القرارات ،األدوات االستثمارية ،مناذج تقيمها ،آليات
التأثري على أسعار األسهم ،أثر الكفاءة على أسعار األسهم ،عوائد األوراق املالية وخماطرها ،حمفظة األوراق املالية ،عوائدها
وخماطرها ،كيفية بناء احملفظة املثلى ،مناذج تسعري األصول الرأمسالية منها CAPMو.APT
ويف الفصل الثالث تطرقنا إىل عالقة التحرير المالي وتطور سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي ،مركزين
بذلك على أثر حترير أسواق األوراق املالية على اقتصاديات الدول النامية والعربية ،خاصة بعد االنضمام إىل االتفاقية العامة
لتجارة اخلدمات ،مدعمني أثر التحرير بآراء مؤيدة ومعارضة ،كما تطرقنا إىل االستثمار األجنيب غري املباشر كأحد مظاهر
حترير أسواق األوراق املالية ،ليتم التطرق فيما بعد إىل أدبيات النمو االقتصادي من خالل التطرق إىل املفاهيم األساسية
للنمو وطرق قياسه اعتمادا على عدة مداخل ،مع اإلشارة إىل مناذج النمو االقتصادي عند الكنزيني

Harrod & Domar

وعند النيوكالسيك  ،Solow-Swanويف ظل مناذج النمو الداخلي اعتمادا على منوذج  Reboloاملعروف بنموذج ،AK
وذلك بعد التطرق إىل دالة اإلنتاج ( ،(Coob –Douglasويف ختام الفصل تطرقنا إىل عالقة التطور املايل بالنمو االقتصادي
مركزين بذلك على عالقة السببية واجتاهها ،مع تدعيم االجتاه ببعض الدراسات املؤيدة لكل اجتاه.
فيما خصص الفصل الرابع واألخري إىل الدراسة التطبيقية ،حيث تطرقنا فيه إىل أثر تطور سوق َع ّمان لألوراق
المالية في النمو االقتصادي :دراسة قياسية للفترة ( ،)7061-6630تناولنا فيه حتليل تطور وأداء سوق َع ّمان لألوراق

املالية خالل فرتة األلفية كمدخل للفصل ،وذلك ألخذ نظرة حول نشاط السوق وتطوره ،ويف اجلزء الثاين قمنا ببناء منوذج
قياسي يسمح بالقياس الكمي ألثر سوق َع ّمان لألوراق املالية يف النمو االقتصادي يف األردن طيلة فرتة إنشاءه ،حىت
تعكس نتائج التحليل بدقة أثر تطور سوق عمان لألوراق املالية يف النمو االقتصادي يف املدى القريب ممثال يف السنوات
األوىل إلنشائه واملدى البعيد الذي ميتد إىل هناية فرتة الدراسة.
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تمهيد
يعد اؼباؿ من االحتياجات األساسية  ،فهو دبثابة عصب اغبياة ألي مؤسسة باعتباره احملرؾ الرئيسي لألنشطة
االستثمارية ،ومن ثم فإف توفره يف الوقت اؼبناسب وبالقدر الكايف يعد أكثر من ضرورة ،ولتلبية ىذه اغباجة البد من توفر

مصادر سبويل ـبتلفة تسمح بتحقيق ذلك اؽبدؼ ،ومن بُت تلك اؼبصادر قبد سوؽ األوراؽ اؼبالية ،اليت ربظى باىتماـ

بالغ األنبية ،ؼبا تقوـ بو من دور ىاـ يف حشد اؼبدخرات وتوجيهها كبو قنوات استثمارية سليمة ،فهي تعترب الوسيط بُت
الفئات اليت لديها فوائض مالية و تبحث عن ؾباالت الستثمار فوائضها ،وبُت فئات العجز اؼبايل اليت تبحث بدورىا عن
رؤوس األمواؿ.
تؤدي سوؽ األوراؽ اؼبالية دورا ىاما وفعاال يف اقتصادات الدوؿ النامية واؼبتقدمة على حد السواء ،كوهنا رافدا
لتمويل الفرص االستثمارية دبصادر سبويل وطنية وأجنبية فبا يساعد على دفع عجلة النمو االقتصادي ،حيث ذبمع بُت
جانيب العرض والطلب من خالؿ أدوات السوؽ اؼبتاحة ،كما تشكل أوعية الستقطاب مدخرات األفراد واؼبؤسسات من
خالؿ ما يتم إصداره وتداولو من أوراؽ مالية ،اليت يؤثر مستوى تداوؽبا على سيولة السوؽ ،وبالتايل على مستويات
األسعار ودرجة تذبذهبا.
وقد زادت أنبيتها أكثر يف العقد األخَت من القرف العشرين نتيجة لتطور اؼبنتجات اؼبالية وتكنولوجيا اؼبعلومات  ،وزيادة
التعامل يف اؼبشتقات اؼبالية بكل أنواعها ،والذي ساىم يف جذب العديد من اؼبستثمرين أفرادا و/أو شركات ،فبا أدى إىل
تراكم يف اػبربة واؼبمارسة للعمليات االستثمارية يف ـبتلف األوراؽ اؼبالية.
ويعترب أداؤىا مؤشرا على اغبالة االقتصادية للبلد ،فهو ميبكن من االستدالؿ على أداء الشركات وأسعار أسهمها ،من
خالؿ مؤشرات األداء اليت تلعب دورا ىاما يف القرارات االستثمارية.
ونظرا ألنبية سوؽ األوراؽ اؼبالية يف اؽبيكل االقتصادي ،سنحاوؿ يف ىذا الفصل عرض اإلطار النظري لسوؽ األوراؽ
اؼبالية من حيث مفهومها  ،بنيتها  ،عملياهتا  ،تقسيماهتا  ،مؤشرات تطورىا وآدائها .
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 1-1ماىية سوق األوراق المالية
تعترب سوؽ األوراؽ اؼبالية أحد ركائز السوؽ اؼبالية اليت يتم من خالؽبا االتصاؿ بُت عرض وطلب رؤوس األمواؿ
طويلة األجل ،ربظى باىتماـ الدوؿ اؼبتقدمة والنامية على حد سواء ،كوهنا تعكس الوضعية اغبقيقية لالقتصاد الذي
تتواجد بو.
 1-1-1تعريف سوق األوراق المالية
يطلق على سوؽ األوراؽ اؼبالية عدة أظباء ،فالبعض يسميها سوؽ األسهم والسندات أو سوؽ القيم اؼبنقولة ،ويسميها
البعض اآلخر سوؽ رأس اؼباؿ باعتبارىا مصدرا من مصادر األمواؿ ،كما يطلق عليها آخروف سوؽ األمواؿ متوسطة
وطويلة األجل سبييزا عن السوؽ النقدية وىي سوؽ األمواؿ قصَتة األجل
وعلى ىذا األساس ،فقد مت تقدًن عدة تعريفات لسوؽ األوراؽ اؼبالية نذكر منها:
عرفت سوؽ األوراؽ اؼبالية بأهنا "حلقة الوصل بُت االدخار واالستثمار ،من خالؿ قنوات رئيسية فبثلة يف
األدوات اؼبالية واؼبؤسسات اؼبتخصصة ،تقوـ بتهيئة الفرص االستثمارية لألرصدة النقدية".1
وعرفت أيضا بأهنا "السوؽ اليت تتعامل باألوراؽ اؼبالية من أسهم وسندات ،وقد تكوف األسواؽ منظمة أو غَت
منظمة كما قد تكوف ؿبلية أو عاؼبية.2
ويف تعريف آخر " ىي سوؽ مستمرة وثابتة تقاـ يف مراكز التجارة واؼباؿ يف مواعيد ؿبددة ،هبتمع فيها أصحاب
رؤوس األمواؿ والسماسرة للتعامل يف األوراؽ اؼبالية وفقا لنظم ثابتة ولوائح ؿبددة ،تتسم حبساسيتها الشديدة فهي أوؿ
من يتأثر بالكساد أو الرواج ،ويف األحواؿ العادية يتحدد سعر األوراؽ اؼبالية بعوامل العرض والطلب".3
ويعرفها البعض بأهنا "اآللية اليت يتم من خالؽبا تداوؿ األصوؿ اؼبالية بيعا وشراءً ،وربويل اؼبوارد اؼبالية بكفاءة من

القطاعات ذات الفوائض اؼبالية إىل القطاعات ذات العجز اؼبايل".4

ويعرفها البعض اآلخر بأهنا "سوؽ تتداوؿ فيها األوراؽ اؼبالية بأشكاؽبا اؼبختلفة سواء يف شكلها التقليدي أو
بأنواعها غَت التقليدية اؼبشتقة".5

F. Mishkin, the economics of money, Banking & Financial Market, edition Wesley, u. s. a, 6th edition, 2001, p3.

 2بن الضيف ؿبمد عدناف ،مقومات االستثمار في سوق األوراق المالية اإلسالمية ،دار النفائس ،عماف ،األردف ،ط ،1ص.106 :
 3صالح الدين حسن السيسي ،بورصات األوراق المالية ،عامل الكتب للنشر ،القاىرة ،مصر ،2003 ،ص.15 :

 4عاطف وليد اندراوس ،السياسة المالية وأسواق األوراق المالية ،مؤسسة شباب اعبامعة ،القاىرة ،مصر ،2005 ،ص.6 :
 5بن الضيف ؿبمد عدناف ،مرجع سبق ذكره ،ص.107 :
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وعرفت أيضا بأهنا" شبكة سبويل طويلة األجل ،تعمل على إصدار األوراؽ اؼبالية ومن ث تداوؽبا دبا يسمح
بتحريك االدخار القومي.1
ومن صبلة التعريفات السابقة تربز اعبوانب اؼبختلفة لسوؽ األوراؽ اؼبالية فبثلة يف العناصر التالية:
 تتمثل الوظيفة األساسية لسوؽ األوراؽ اؼبالية يف جذب وذبميع مدخرات األفراد والفوائض اؼبالية لدى الشركات
وغَتىا )وحدات الفائض اؼبايل( ،وإتاحتها وفق قنوات معينة إىل اعبهات اليت ربتاج إليها )وحدات ذات العجز اؼبايل(.
 تؤدي سوؽ األوراؽ اؼبالية وظيفتها من خالؿ أدوات مالية بشكلها التقليدي كاألسهم والسندات أو اغبديثة
منها فبثلة باألدوات اؼبشتقة.
 اؼبتعاملوف فيها ىم البائعوف واؼبشًتوف واؼبؤسسات واؽبيئات والشركات ،اؼبرتبطة بعمليات إصدار وتداوؿ األوراؽ
اؼبالية.
 التعامل يف سوؽ األوراؽ اؼبالية يتم إما بطريقة مباشرة فبا وبتم وجود الزماف واؼبكاف ،وإما بطريقة غَت مباشرة
وذلك وبتم وجود الزماف اؼبشًتؾ دوف اؼبكاف.
 تطلق سوؽ األوراؽ اؼبالية على معامالت مالية تتكوف من مرحلتُت أساسيتُت:
األوىل :يتم فيها إصدار األوراؽ اؼبالية تسمى بسوؽ اإلصدار أو السوؽ األولية
الثانية :يتم فيها تداوؿ ما مت طرحو يف السوؽ األولية وتسمى بالسوؽ الثانوية أو سوؽ التداوؿ.
فبا سبق نستنتج أف سوؽ األوراؽ اؼبالية ىي سوؽ اؼبعامالت اؼبالية طويلة األجل ،تسمح بتحويل اؼبوارد اؼبالية
من وحدات الفائض اؼبايل )اؼبدخرين( إىل وحدات العجز اؼبايل )اؼبستثمرين( ،من خالؿ إصدار وتداوؿ األدوات اؼبالية
اليت تزيد مدة استحقاقها عن السنة كاألسهم والسندات وغَتىا ،عرب قنوات اتصاؿ فعالة اعتمادا على خدمة وسطاء
ماليُت.

1

P. Conso & F. Hemeci, Gestion Financière de l’entreprise, Edition Dunaud, Paris, France, 2emeedition, 2002,
p : 387.
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 2-1-1خصائص سوق األوراق المالية
وجدت أسواؽ األوراؽ اؼبالية لتشبع رغبات وحاجات اؼبتعاملُت ،ومن ث أصبحت ضرورة حتمية استلزمتها
اؼبعامالت اؼبالية بُت ـبتلف األفراد ،تعمل على ربقيق موازنة فعالة بُت قوى العرض والطلب ،كما تتيح اغبرية الكاملة
إلجراء اؼبعامالت واؼببادالت ،ومن أىم خصائصها ما يلي:

1

 تتصف باؼبرونة يف اإلجراءات اليت تتعلق بإقباز وتنفيذ الصفقات وباتساع أسواقها وتطورىا ،نتيجة استعانتها
أثناء عمليات اإلصدار والتداوؿ بتكنولوجيا االتصاالت واؼبعلومات )أنظمة التداوؿ االلكًتوين( ،والحتوائها على
صفقات كبَتة ومتعددة دبا يتيح ؾباالت واسعة ؼبختلف فئات اؼبستثمرين ،األمر الذي ينعكس بدرجة كبَتة على أسعار
التعامل.
 ترتبط باألوراؽ اؼبالية طويلة األجل كاألسهم والسندات دبختلف أنواعها ،وبالتايل فإف التعامل فيها يتسم بارتفاع
درجة اؼبخاطرة مقارنة بالسوؽ النقدية ،ؽبذا يبكن اعتبارىا أكثر األسواؽ اقًتابا من النموذج الفكري لسوؽ اؼبنافسة
الكاملة يف االقتصاد اغبر)االقتصاد الرأظبايل(.
 اغبرية االقتصادية واؼبنافسة اغبرة لعمليات التداوؿ ،باإلضافة إىل تفاعل قوى العرض والطلب يف ربديد أسعار
األوراؽ اؼبالية ،وعدـ السماح بتداوؿ األسعار غَت العادلة.
 التداوؿ فيها يتطلب توفَت اؼبناخ اؼبالئم واؼبنافسة التامة كما ىبضع إىل قيود وشروط قانونية ،وذلك بتدخل
وسطاء ماليُت من وكالء متخصصُت وظباسرة مؤىلُت يف العمليات اؼبالية.
 االستثمار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية يعترب ذو عائد مرتفع نسبيا ،وبالتايل ينصب اىتماـ اؼبستثمرين كبو العائد أكرب
منو كبو السيولة واؼبخاطرة ،كما يتطلب االستثمار فيها معرفة وخربة كافية لالزباذ القرارات االستثمارية ،يبكن من خالؽبا
االستعانة خبربة الوسطاء وصناع السوؽ فيما ىبص تقدًن النصح واؼبشورة ،وبالتايل توجو فيها اؼبوارد اؼبالية إىل اجملاالت
االستثمارية اؼبرحبة.

 1اعتمادا على اؼبراجع التالية:

صباؿ جويداف اعبمل ،األسواق المالية والنقدية ،دار صفاء للنشر ،عماف ،األردف ،2002 ،ص.56 :
دريد كامل اؿ شبيب ،األسواق المالية والنقدية ،مرجع سبق ذكره ،ص.41 :

خالد اضبد فرحاف اؼبشهداين ،رائد عبد اػبالق ،مدخل إلى األسواق المالية ،دار األياـ للنشر ،عماف ،األردف ،2013 ،ص ص.187،186 :

فيصل ؿبمود الشواورة ،االستثمار في بورصة األوراق المالية األسس النظرية والعملية ،دار وائل للنشر ،عماف ،األردف ،2008 ،ص.46 :
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 تشًتط توفر سوؽ ثانوية يتم فيها تداوؿ األدوات اؼبالية اليت سبق إصدارىا يف السوؽ األولية ،وذلك بتدخل
الوسطاء والسماسرة من ذوي اػبربة والكفاءة يف الشؤوف اؼبالية.
 التفاعل بُت اؼبشًتين والبائعُت وبدد سعر األصل ،الذي بدوره وبدد العائد اؼبطلوب على األداة اؼبالية ،وىذه
اػباصية تشَت إىل كيفية زبصيص األمواؿ بُت األدوات اؼبالية اؼبختلفة ،وىو ما يعرؼ بعملية اكتشاؼ السعر.
 تتسم بالشفافية واإلفصاح فيما يتعلق بالبيانات واؼبعلومات اػباصة بالشركات مصدرة األوراؽ اؼبالية.
 فضال عن خاصية جذب الفائض من رأس اؼباؿ غَت اؼبوظف يف االقتصاد وربويلو من ماؿ عاطل إىل رأظباؿ
موظف يف الدورة االقتصادية ،وذلك من خالؿ عمليات االستثمار اليت يقوـ هبا األفراد واؼبؤسسات يف األدوات اؼبالية
فبثلة يف األسهم والسندات والصكوؾ اليت يتم طرحها من خالؿ السوؽ األولية.
 3-1 -1أىمية سوق األوراق المالية بالنسبة إلى االقتصادين الكلي والجزئي
تستمد سوؽ األوراؽ اؼبالية أنبيتها من دورىا اؼبتعدد الذي سبارسو يف النشاط االقتصادي ،فهي إحدى أىم
آليات ذبميع وتوجيو اؼبوارد اؼبالية وتوظيفها يف اؼبشروعات االستثمارية ،وىي بذلك تلعب دورا أساسيا يف تطوير أساليب
التمويل وتوفَته باألحجاـ اؼبناسبة ،كما يعترب مبوىا مطلبا أساسيا للنمو االقتصادي خاصة يف الدوؿ اليت تتبٌت براؾبا
ػبصخصة العديد من شركات القطاع العاـ ويًتاجع فيها دور الدولة.
تربز أنبيتها االقتصادية ووظائفها اؼبتعددة فيما يلي:
 1-3-1-1أىمية سوق األوراق المالية بالنسبة إلى االقتصاد الكلي
 سبارس سوؽ األوراؽ اؼبالية دورا مهما يف زيادة معدالت النمو االقتصادي ،من خالؿ ما توفره من رؤوس أمواؿ
للقطاعات اإلنتاجية ،وما تقدمو من أرباح وفوائد ؼبقدمي تلك األمواؿ ،كما تعترب مؤشرا غبالة االقتصاد كوهنا تشكل
نقطة التالقي بُت قطاعي اؼباؿ واألعماؿ ،فقطاع األعماؿ ينتج السلع واػبدمات وقطاع اؼباؿ يبوؿ ذلك اإلنتاج ،وعليو
كلما زاد اإلنتاج زادت معو اإليرادات ومن ث زيادة عوائد سوؽ األوراؽ اؼبالية ،واليت تنعكس يف شكل زيادة الناتج احمللي
اإلصبايل وما يتبعو من مبو اقتصادي ،كما تعطي عملياهتا مؤشرا الذباىات األسعار واالدخار واالستثمار ،حيث يتم
تسجيل حركة األسعار عبميع الصفقات وعروض البيع وطلبات الشراء يف سوؽ للمزايدة ،تتحدد فيها األسعار من خالؿ
قوى العرض والطلب ،1وىي مؤشرات تساىم يف الدراسات اػباصة باالقتصاد القومي ،فيما يتعلق دبعرفة أىم القطاعات

 1شعباف ؿبمد إسالـ الربواري ،بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي ،دراسة تحليلية نقدية ،دار الفكر اؼبعاصر ،دمشق ،سوريا ،2001 ،ص.45 :
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االقتصادية ،فأسعار األسهم يف البورصة تعكس قباح أو فشل اؼبشروعات اإلنتاجية ،وىي بذلك توفر رقابة على األداء
االقتصادي للمشروعات اػباصة.1
 وؼبا كانت خطط التنمية االقتصادية ربتاج إىل رؤوس أمواؿ ضخمة قد ال تتوفر لدى الدولة ،كما ربتاج إىل
تضافر منشأت القطاع اػباص يف إحداثها ،فإف الضرورة تقتضي قياـ سوؽ لألوراؽ اؼبالية ،تستطيع اغبكومة ومنشآت
القطاع اػباص من خالؽبا طرح األصوؿ اؼبالية للمشروعات اعبديدة ،يف صورة أسهم أو سندات لالكتتاب العاـ لتمويل
اؼبشروعات اؼبصدرة ؽبا ،2أو لسد النفقات اؼبتزايدة ومعاعبة االختالؿ يف ميزاف اؼبدفوعات واؼبيزانية العمومية.
 وتتعلق الوظيفة التمويلية بتكوين رأس اؼباؿ الثابت أو ربويل األصوؿ أو احملافظة عليها أو التوسع فيها ،ولذلك
فهي ربقق للمشروع استمرارية اإلمداد باألمواؿ وربقيق االستقرار ،كما ربقق للمدخر حرية توظيف األمواؿ اؼبدخرة من
خالؿ اإلصدار اعبديد )السوؽ األولية( ،عند إنشاء اؼبشروع ألوؿ مرة أو عند زيادة رأس اؼباؿ أو من خالؿ السوؽ
الثانوية )البورصة(.
 توفَت اػبيارات ألصحاب الفوائض اؼبالية من خالؿ األصوؿ اؼبالية اؼبتنوعة من ناحية السيولة والعائد واؼبخاطرة،
وبالتايل تشجيعها على تقليل اإلنفاؽ االستهالكي لصاحل االدخار اؼبوجو لالستثمار ،فبا يقضي على اؼبضاربات يف
االقتصاد ،3والذي يؤدي إىل إهباد فرص عمل جديدة تساىم يف التخفيف من البطالة ،وبالتايل رفع مستوى معيشة
األفراد يف اجملتمع.
 توفَت األمواؿ الالزمة للعمل اإلنتاجي ومشاريع التنمية من مصادرىا اؼبختلفة وذلك بتجميع اؼبدخرات الوطنية،
وربريك رؤوس األمواؿ من القطاعات ذات الفائض اؼبايل إىل القطاعات ذات العجز اؼبايل ،وربويل االستثمارات غَت
اؼبنتجة إىل استثمارات منتجة هبدؼ خلق قيمة مضافة يف االقتصاد القومي ،كما أف سوؽ األوراؽ اؼبالية إذا ما توفرت ؽبا
سبل الكفاءة فإهنا تسهل عملية اللجوء إىل رؤوس األمواؿ األجنبية ،4وذلك من خالؿ جذب االستثمار األجنيب غَت
اؼبباشر )االستثمار احملفظي( بأساليب مكملة لالدخار احمللي ،فبا يساعد على زيادة حجم السيولة على مستوى
االقتصاد ،5كما قد ترتبط اؼبسانبات األجنبية يف أسهم الشركات احمللية بفوائد أخرى منها اكتساب اػبربة والتسويق
واقتناء التكنولوجيا اعبديدة.
 1عبد الكرًن قندوز ،أساسيات المشتقات المالية ،الخيارات ،العقود اآلجلة والمستقبلية ،المقايضات ،دار نور للنشر ،2016 ،ص ص .28 ،27:
 2حسيت خربوش وآخروف ،األسواق المالية مفاىيم وتطبيقات ،اؼبتخصصوف للنشر ،األردف ،1998 ،ص.12 :

 3شذا صباؿ اػبطيب ،العولمة المالية ومستقبل األسواق العربية لرأس المال ،مؤسسة طابا للنشر ،عماف ،األردف ،2002 ،ص.53 -51 :

 4ظبَت عبد اغبميد رضواف ،أسواق األوراق المالية ودورىا في تمويل التنمية ،دار النهار للنشر ،القاىرة ،مصر ،1996 ،ص ص.44 ،43 :
 5فريد النجار ،البورصات والهندسة المالية ،مؤسسة شباب اعبامعة ،اإلسكندرية ،مصر ،1999 ،ص.16 :
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 فضال عن دورىا يف عالج اؼبديونية من خالؿ اؼبدخرات األجنبية اؼبوجهة لالستثمار يف األسهم اؼبصدرة ؿبليا،
فبا يؤدي إىل ذبنب مشاكل االقًتاض اػبارجي اؼبتمثل يف أعباء خدمة الديوف ،كما تساعد يف زبفيف عبئ اؼبديونية
اػبارجية من خالؿ توريق الديوف ،وذلك بتحويلها إىل أوراؽ مالية قابلة للتداوؿ يف أسواؽ اؼباؿ الدولية.1
 إىل جانب دورىا يف عمليات اػبصخصة وذلك بتحرير االقتصاد والعمل دببدأ آليات السوؽ ،واليت من نتائجها
توسيع قاعدة اؼبلكية وتفعيل دور القطاع اػباص يف ذلك ،حيث أشارت التجارب العملية إىل أف قباح عملية اػبوصصة
مرتبط بوجود سوؽ مالية متطورة ومنظمة قادرة على استيعاب األوراؽ اؼبالية للمؤسسات اؼبراد خوصصتها ،ومن أبرز مزايا
اللجوء إىل سوؽ األوراؽ اؼبالية يف عملية اػبصخصة ما يلي:

2

 توسيع سوؽ األوراؽ اؼبالية وتشجيع صغار اؼبدخرين
 إبعاد الشبهة يف عملية بيع وحدات القطاع العاـ وعدـ سبييز فئة دوف أخرى يف عملية البيع
 إحالؿ ىدؼ تعظيم الربح لدى اؼبستثمرين من القطاع اػباص ؿبل تعظيم اؼبنفعة.
 توفَت اغبافز والدافع لدى اؼبستثمرين من خالؿ ربقيق السعر العادؿ لألوراؽ اؼبالية اؼبتداولة ،إىل جانب توفَت
اغبماية من ـباطر تغَت سعر صرؼ العمالت وأسعار الفائدة  ،3فضال عن قدرهتا على إعادة تدوير األمواؿ لتحقيق
السيولة الالزمة لالقتصاد ودعم االستثمارات ذات اآلجاؿ اؼبختلفة.
 كما أف لسوؽ األوراؽ اؼبالية أثرا مباشرا على االقتصاد الوطٍت ،ذلك أف وجود مثل ىذه السوؽ دوف ضوابط قد
يؤدي إىل االمتناع عن األنشطة اإلنتاجية يف االقتصاد ،حيث يقتصر األفراد فيها على اؼبضاربة يف األسهم بغرض ربقيق
األرباح من خالؿ الفرؽ السعري بُت الشراء والبيع ،أو جعل األسهم ىدفا أساسيا يسعى فيو الفرد إىل انتظار ما وبصل
عليو من عوائد عند توزيعها ،ولعل يف انتشار الشركات االستثمارية اليت يقتصر نشاطها على اؼبضاربة باألسهم فقط دوف
أي بناء إنتاجي لدليل على ىذا التوجو ،كما أف سوؽ األوراؽ اؼبالية قد تؤدي إىل توسيع الفارؽ بُت دخوؿ األفراد،
حيث يستعمل أصحاب رؤوس األمواؿ الضخمة التالعب بأسعار األسهم ،رغبة منهم يف امتصاص أمواؿ ؿبدودي
الدخل أو صغار اؼبستثمرين ،فبا سيكوف لو األثر العميق على االقتصاد الوطٍت ،حيث يًتتب على ذلك تردد اؼبستثمرين
يف االستثمار يف السوؽ اؼبالية الوطنية ،األمر الذي يدفعهم إىل البحث عن أدوات االستثمار يف أسواؽ أخرى أجنبية،

 1عمر صقر ،العولمة قضايا اقتصادية معاصرة ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.125 :
 2شعباف ؿبمد إسالـ الربواري ،مرجع سبق ذكره ،ص.47 :

 3عبد اؼبنعم السيد علي ،نزار سعد العيسى ،النقود والمصارف واألسواق المالية ،دار حامد للنشر ،عماف ،األردف ،ط ،2004 ،1ص.69 :
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كما أف وجود سوؽ لألوراؽ اؼبالية بدوف ضوابط وقوانُت و زيادة نشاط اؼبضاربة بدال من االستثمار ،يؤدي إىل انتشار
الشركات الونبية كوسيلة المتصاص السيولة اؼبتاحة ،فبا يهدد االقتصاد القائم على تلك الشركات.1
 2-3-1-1أىمية سوق األوراق المالية بالنسبة إلى االقتصاد الجزئي
تؤدي سوؽ األوراؽ اؼبالية عدة وظائف بالنسبة إىل االقتصاد اعبزئي ،يبكن إهبازىا فيما يلي:2
 هتدؼ سوؽ األوراؽ اؼبالية إىل إهباد أسلوب منظم لتوظيف مدخرات األفراد مهما بلغ حجمها ،دبا وبقق عائدا
يفوؽ ما قد وبصل عليو يف االستثمارات األخرى كالودائع ،ويف الوقت نفسو فهي أداة إلشباع رغبات صغار اؼبستثمرين
الذين ال تتوفر لديهم اؼبوارد اؼبالية الكافية لتنفيذ مشاريعهم.
 توفَت السيولة يف الوقت اؼبناسب فبا يشجع على زيادة االستثمار وعدـ الًتدد يف شراء وبيع األوراؽ اؼبالية،
وذلك إلمكانية التنازؿ عنها يف السوؽ الثانوية ،مع احتفاظ صاحب الطلب باألمواؿ اؼبكتتب فيها.
 إضافة إىل ربقيقها للعديد من اؼبنافع منها منافع اغبيازة والتملك واالنتفاع والعائد االستثماري اؼبناسب ،وبفضل
مكاتبها اؼبتخصصة وخربائها ،فإف سوؽ األوراؽ اؼبالية تنظم وتراقب إصدار األوراؽ اؼبالية والتعامل هبا بالشكل الذي
يضمن سالمة التعامل وسهولتو وسرعتو.
 عالوة على ذلك فهي تقدـ النصح واؼبشورة لصغار اؼبستثمرين الذين تنقصهم اػبربة يف ربليل السوؽ ،الختيار
فرصة االستثمار اؼبناسب من حيث نوع األداة اؼبالية وتكلفتها وعائدىا.
 كما زبفض سوؽ األوراؽ اؼبالية تكاليف اؼبعامالت إذا ربقق شرط الكفاءة يف السوؽ ،من بينها تكاليف
البحث اليت يتحملها اؼبستثمر دبجرد اإلعالف عن رغبتو يف بيع أو شراء األصوؿ اؼبالية ،وذلك من خالؿ إهباد آلية
 1ظبَت عبد الغٍت ؿبمود ،األعباء القومية الزمة سوق األوراق المالية ،ؾبلة العلوـ االجتماعية ،جامعة الكويت ،اجمللد ،14العدد ،1986 ،1ص24 :
 2اعتمادا على اؼبراجع التالية:

ظبَت عبد الغٍت ؿبمود ،مرجع سبق ذكره ،ص24 :

ؿبسن اضبد اػبضري ،كيف تتعلم البورصة في  24ساعة ،ايًتاؾ للنشر ،القاىرة ،مصر ،بدوف سنة نشر ،ص.12 :
A.Hussein, Finance & Growth in Egypt, available at webe site : www.iceg.org/net/projects/Financial/growth.pdf.

ـبتار ضبيدة ،الخوصصة عن طريق األسواق المالية ،مكتبة حسُت العصرية ،بَتوت ،لبناف ،ط ،2013 ،1ص.111 :
Ray Tridip, Financial Developement & Economic Growth, Arevue of Literature, available at webe site: www.isid.ac.in/
planning/slides-isi-litreview. pdf.

منَت صاحل ىندي ،رظبية قرياقص ،األسواق والمؤسسات المالية ،مكتبة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر ،1997 ،ص ص.45 ،44 :
عبد اجمليد قدي ،مدخل إلى السياسات االقتصادية ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،2003 ،ص.61:
ىوشيار معروؼ ،االستثمارات واألسواق الدالية ،دار الصفاء للنشر ،عماف ،األردف ،ط ،2003 ،1ص.85 :
ؿبمد صاحل اغبناوي وآخروف ،أسواق المال والمؤسسات الدالية ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2004 ،ص.5 :

9

الفصل األول ........................................................... .:سوق األوراق المالية -مدخل نظري تحليلي -

االلتقاء بُت البائع واؼبشًتي وبأقل التكاليف ،أما تكاليف اؼبعلومات فإنو ومن الشروط األساسية ألي مؤسسة مدرجة يف
سوؽ األوراؽ اؼبالية اإلفصاح عن اؼبعلومات والبيانات اؼبالية واحملاسبية ،كي يتسٌت للمستثمر ازباذ قرار البيع أو الشراء
وبأقل تكلفة فبكنة ،باإلضافة إىل توفَت عنصر اغبماية من خطر االستثمارات الونبية.
 وتعمل سوؽ األوراؽ اؼبالية على توفَت ما ربتاجو الشركات من سيولة وسبويل طويل األجل ،من خالؿ إقباؿ
اؼبستثمرين على شراء اإلصدارات اعبديدة للشركات اؼبقيدة يف البورصة ،واليت تكوف ملزمة باإلفصاح عن كافة البيانات
واؼبعلومات اؼبرتبطة بنشاطها ووضعيتها اؼبالية ،وىو ما ىبلق نوع من الثقة واالطمئناف يف نفسية اؼبستثمر ،األمر الذي
يدفعو إىل اقتناء إصداراهتا دوف غَتىا من الشركات غَت اؼبقيدة ،فبا يسمح للشركات باغبصوؿ على احتياجاهتا التمويلية،
وبتوفر عنصر السيولة يصبح االستثمار أقل ـباطرة وأكثر رحبية ،فبا يؤدي إىل توسيع القاعدة االستثمارية للشركات.
 كما تتيح ألصحاب اؼبدخرات العديد من األوراؽ اؼبالية اؼبتنوعة ،على اختالؼ ؾباالهتا وتنوع عوائدىا وـباطرىا
وبالتايل توفر ؽبم إمكانية التنوع يف استثمار أمواؽبم ،وكذا فرصة االختيار اؼبناسب من بُت البدائل اؼبتعددة ،وىو ما يعرؼ
بعمق السوؽ.
 كما تسمح سوؽ األوراؽ اؼبالية للشركات اؼبدرجة بتعديل ىيكلها التمويلي ،وذلك بتحويل توزيع رأظباؽبا بُت
حاملي األسهم للتكيف مع التغَتات السائدة يف احمليط االقتصادي.
 فضال عن ذلك تعترب سوؽ األوراؽ اؼبالية أداة ىامة لتقييم الشركات ،فالبفاض أسعار األسهم بالنسبة للشركة
دليل على ضعف مركزىا اؼبايل ،فبا يسمح ؽبا بإجراء التعديالت اؼبناسبة يف سياساهتا اؼبالية )التمويلية ،االستثمارية،
توزيعات األرباح(.
 ضماف التوازف من خالؿ اغبفاظ على النمو اؼبستقر عبانب ىاـ من عوائد األدوات االستثمارية ،والذي يبكن
ربقيقو من خالؿ عمليات التحوط اليت سبارسها إدارة السوؽ وذلك عند توجيو حركات اؼبضاربة ،كما أف التزاـ الشركات
باإلفصاح ومراقبة عمليات التبادؿ يضمن إىل حد ما مناخا استثماريا مالئما.
 تفادي التقلبات العنيفة لألسعار ،فالطابع اؼبميز للمتعاملُت يف سوؽ األوراؽ اؼبالية ىو سرعة االنفعاؿ لسماع
أي أخبار وما يًتتب عليها من توقعات ربكم تصرفاهتم يف عملية التداوؿ ،واليت تتوقف على مدى التشاؤـ والتفاؤؿ
وسوؽ األوراؽ اؼبالية يف ىذا اجملاؿ ،تقوـ بدور ىاـ يف كسر حدة التقلبات اليت ترجع أساسا لالنفعاالت ،فيشًتوف ما
يرونو حبكم خربهتم أنو عرض زائد نتيجة للتشاؤـ ،وكذلك يواجهوف أي طلب زائد نتيجة للتفاؤؿ الذي ال مربر لو،
ويساعد ذلك على كسر حدة ىذا االرتفاع واؽببوط اؼبفاجئ يف األسعار ،وبعد أف تستقر األمور وهتدأ االنفعاالت يعاود
احملًتفوف يف البورصة القياـ بعمليات عكسية ؼبا سبق القياـ بو إىل أف تستقر األسعار يف أوضاعها الطبيعية.
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 تعمل إدارة سوؽ األوراؽ اؼبالية على مراقبة عمليات التداوؿ على شاشات الكمبيوتر ،وذلك لضماف التداوؿ
العادؿ يف السوؽ ذبنبا غبدوث التالعب يف األسعار.
 وتتزايد أنبيتها يف الوقت الراىن ويف ظل التطورات اؽبائلة يف ميادين االتصاالت واؼبعلومات ،وما أدت إليو من
زيادة التكامل واالندماج بُت األسواؽ اؼبالية اإلقليمية والدولية.
إذف وفبا سبق نستنتج أف سوؽ األوراؽ اؼبالية مؤشرا حقيقيا على مدى قوة أو ضعف االقتصاد القومي ،فهي
اآللية اليت تعمل على ذبميع اؼبدخرات وتوجيهها إىل األنشطة االقتصادية اؼبختلفة ،فبا يؤدي إىل زيادة معدالت النمو
االقتصادي.
فضال عن دورىا بالنسبة لالقتصاديُت الكلي واعبزئي ،فإف التمويل عن طريق سوؽ األوراؽ اؼبالية يوفر العديد
من اؼبزايا التنافسية مقارنة بالتمويل البنكي ،كما ىو موضح باعبدوؿ التايل:
جدول ( :)1-1أىمية التمويل عبر سوق األوراق المالية مقارنة بالتمويل البنكي
أوجو المقارنة

التمويل البنكي

التمويل عبر سوق األوراق المالية

التكلفة

يتطلب تكلفة مرتفعة نسبيا

بأقل تكلفة فبكنة سيما يف ظل توفر كفاءة السوؽ

الحد األقصى للتمويل

حد معُت يتوقف على رأس ماؿ البنك

ال يوجد حد معُت خاصة إذا كانت السوؽ واسعة

االندماج واالستحواذ

ال يوجد أي تأثَت

إدراج أسهم الشركة يساعد يف زيادة فرص االندماج واالستحواذ

الكفاءة التنظيمية

ال يوجد تأثَت مباشر على كفاءة
الشركة

التزامات القيد واإلفصاح يساىم يف زيادة كفاءة الشركة

تحديد قيمة عادلة للشركة

ال تؤثر على القيمة العادلة للشركة

تساىم يف ربديد القيمة العادلة للشركة من خالؿ القيمة
السوقية

Source: A. Hussein, The role of Nile stock exchange in the development of small & mediumsized enterprises
in Egypt, MPRA paper, no: 12364, available at web site : http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12364.

 2-1بنية (تركيبة) سوق األوراق المالية

ىناؾ معايَت متعددة يبكن على أساسها تصنيف سوؽ األوراؽ اؼبالية ،فقد يتم التصنيف على أساس نوع األصل
اؼبايل ،فنجد سوؽ أدوات اؼبلكية وسوؽ أدوات الدين ،ففي األوىل يتم تداوؿ األسهم اليت تصدرىا الشركات ومؤسسات
األعماؿ وتعرؼ بسوؽ األسهم  ،ويف الثانية يتم تداوؿ السندات اليت تصدرىا مؤسسات األعماؿ واغبكومة وتعرؼ
بسوؽ السندات ،غَت أف التصنيف األكثر شيوعا ىو التقسيم وفقا لطبيعة اإلصدار ،وعليو تقسم سوؽ األوراؽ اؼبالية إىل
قسمُت رئيسيُت :نبا سوؽ أولية )اإلصدار( وسوؽ ثانوية )التداوؿ(.1
 1زياد رمضاف ،مبادئ االستثمار الحقيقي والمالي ،دار وائل للنشر ،عماف ،األردف ،1998 ،ص.125 :
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 1-2-1السوق األولية :وفيها يتم طرح اإلصدارات اعبديدة من األسهم وسندات الشركات وسندات اػبزينة للبيع يف
األسواؽ األولية ،حيث تطرح اغبكومة سندات اػبزينة لتمويل اإلنفاؽ العاـ ،بينما تطرح الشركات ومؤسسات األعماؿ
السندات واألسهم عن طريق مؤسسات متخصصة يف ذلك ،1حيث يبثل عرض األوراؽ اؼبالية يف سوؽ اإلصدار الطلب
على االستثمار.
ونتيجة لذلك تعد السوؽ األولية وسيط بُت اؼبستثمرين وبُت اعبهات اؼبصدرة لألوراؽ اؼبالية ،وىي بذلك تتيح
فرصا متعددة الستثمار اؼبدخرات ،وذلك بتحويلها إىل موارد مالية طويلة األجل تستفيد منها اغبكومات واؼبؤسسات
العمومية واػباصة ،ومقابل ربصيل تلك اؼبوارد يتم إصدار أوراؽ مالية يتم طرحها لالكتتاب العاـ أو اػباص ،حيث
يقتصر االكتتاب اػباص على أعواف اقتصاديُت ؿبددين ،بينما يسمح عبمهور اؼبدخرين بدوف استثناء اقتناء اإلصدارات
اعبديدة عن طريق االكتتاب العاـ.2
ويتطلب التعامل يف سوؽ اإلصدارات وجود مؤسسات مالية تساعد على تسويق اإلصدارات اعبديدة من
األسهم والسندات ،تعرؼ ىذه اؼبؤسسات ببنوؾ االستثمار أو متعهدي التغطية أو متعهدي االكتتاب)التغطية(
) (Underwritersتعمل كوسيط بُت اؼبدخرين واؼبستثمرين ،تتوىل القياـ بالوظائف التالية:3
 التأكد من مدى قابلية األوراؽ اؼبالية اؼبزمع إصدارىا للتسويق
 ربديد سعر بيع األوراؽ اؼبالية اؼبقرر إصدارىا ،دبا يسمح للشركة اؼبصدرة اغبصوؿ على التمويل اؼبطلوب ،ويبكن
اؼبؤسسة االستثمارية من ربقيق دخل مناسب يعوضها عن اجملهود الذي تبذلو يف تسويق ىذه اإلصدارات
 تغطية اإلصدارات اعبديدة بتوليها ضماف تغطية اإلصدارات ،إما بنفسها أو باالشًتاؾ مع ؾبموعة أخرى من
اؼبؤسسات اؼبالية ،وعند قيامها هبذه اؼبهمة فهي ربمي الشركة اؼبصدرة لألوراؽ اؼبالية من التقلبات ،اليت يبكن أف تطرأ
على األسعار ،وتضمن أيضا للشركة اغبصوؿ على اؼببالغ الالزمة يف الوقت احملدد ،بغض النظر عما إذا قامت اؼبؤسسة
االستثمارية بتصريف ىذه األوراؽ من عدمو
 كما تتوىل مهمة توزيع اإلصدارات اعبديدة على اؼبستثمرين مقابل عمولة تتقاضاىا مقابل ىذه العملية.
 فضال عن اقًتاح بدائل التمويل اؼبتاحة عبهة اإلصدار  ،من خالؿ اؼبفاضلة بُت إصدار األسهم أو السندات.

 1خلف فليح حسُت ،مرجع سبق ذكره ،ص.21 :

 2جالؿ إبراىيم العبد ،تحليل وتقييم األوراق المالية ،الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.18 :

 3عبد السالـ علي عطية ،سوق اإلصدارات األولية ،دراسات يف االقتصاد والتجارة ،جامعة بنغازي ،ليبيا ،اجمللد  ،2002 ،21ص.102 :
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 وما ذبدر اإلشارة إليو أنو قبل طرح اإلصدارات اعبديدة تتم دراسة للسوؽ ،واليت تقوـ هبا الشركة نفسها إذا كاف
لديها خرباء يف ىذا اجملاؿ ،أو تكلف هبا إحدى مؤسسات االستثمار أو أي جهة ذات اختصاص ،والغرض
منها ىو ربديد قيمة األوراؽ اؼبالية وخصائصها وإمكانات تصريفها أو تسويقها.
 كما تعد الشركة اؼبصدرة نشرة إصدار تبُت وضع الشركة ،وتكشف فيها عن معلومات كافية ودقيقة ،لتمكُت
اؼبستثمرين من ازباذ قرار سليم فيما يتعلق بقيمة االستثمار ،كاسم الشركة ونشاطها ،رأس ماؽبا ،نوع األسهم
اؼبطروحة لالكتتاب ،القيمة االظبية للسهم ،عدد األسهم ،شروط االكتتاب ،الغاية من اإلصدار ،إجراءات
االكتتاب والتغطية ..وغَتىا.
وبالتايل فإف السوؽ األولية ىي الوسيلة اليت ربصل من خالؽبا الوحدات االقتصادية على اؼبوارد اؼبالية لتمويل
استثماراهتا ،وىي بذلك تعد دبثابة سوؽ االستثمار اغبقيقي ،فإذا قاـ اؼبكتتبُت يف السوؽ األولية بإعادة بيع األوراؽ اؼبالية
يف السوؽ الثانوية فال يوجد استثمار حقيقي بل استثمار مايل ،وتبعا لذلك فليس كل استثمار مايل يتم لتمويل استثمار
حقيقي.1
ويتم التمويل يف السوؽ األولية بطريقتُت :عن طريق اؼبشاركة يف رأس اؼباؿ )حقوؽ اؼبلكية( الذي يتم بطريقة
مباشرة )اإلصدار واالكتتاب) أو غَت مباشرة )زيادة رأس اؼباؿ) ،و إما عن طريق اؼبديونية .2
 1-1-2-1اإلصدار واالكتتاب :إف قرار طرح األسهم لالكتتاب يرجع إىل رغبة اؼبؤسسة اؼبصدرة ،وذلك باستخداـ
الطرح العاـ األويل )االكتتاب العاـ( أو الطرح اػباص ،3كما يلي:
 1-1-1-2-1الطرح العام األولي :يعرؼ بػ ( Initial public offerings )IPOsويقصد هبا عملية اإلصدار اعبديد
للورقة اؼبالية ،وذلك عند تأسيس شركات اؼبسانبة العامة أو ربويل الصيغة القانونية إىل شركة مسانبة عامة ،وذلك
بطرح األسهم العادية لالكتتاب وعبميع فئآت اؼبستثمرين دوف استثناء ،وتلقى اإلصدارات األولية اىتماما متزايدا
بسبب األرباح اليت ربققها يف بداية التداوؿ عليها ،ففي اإلصدارات األولية يقوـ اؼبصدر ببيع اإلصدار بسعر مل وبدد
يف السوؽ الثانوية بعد ،ففي أسواؽ أمريكا وأؼبانيا وبريطانيا فإف القسم األكرب من اإلصدار ىبصص ؼبوظفيها،
كاؼبدراء التنفيذيُت وضبلة األسهم القدامى الذين يتفوقوف على اآلخرين باؼبيزة اؼبعلوماتية.4

 1عباس كاظم الدعمي ،السياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق المالية ،دار صفاء للنشر ،عماف ،األردف ،ط ،2010 ،1ص.148 :

 2مصطفى رشدي شيحة ،اقتصادات النقود والمصارف والمال ،دار اؼبعارؼ اعبامعية ،مصر ،دوف سنة نشر ،ص.532 :
 3منَت إبراىيم ىندي ،إدارة األسواق والمنشات المالية ،مرجع سبق ذكره ،ص.97 :

 4ارشد فؤاد التميمي ،األسواق المالية إطار في التنظيم وتقييم األدوات ،دار اليازوري للنشر ،عماف ،األردف ،2012 ،ص.97:
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وقد أثبتت دراسات

)Aggarwal Krigman & Womack (2002) ،Welch (1989) ،Rock (1986

أف

اإلصدارات األولية من األسهم عادة ما وبدد ؽبا سعر أقل من قيمتها اغبقيقية ،ويرجع السبب يف ذلك أف االلبفاض نوع
من التعويض للمكتتبُت الذين ال يبلكوف اؼبعلومات الداخلية عن الشركة ،نتيجة للميزة اؼبعلوماتية اليت يتميز هبا اؼبستثمرين
الذي لديهم اطالع عنها ،ويف دراسة لػ ) Carter & Manaster (1990فإف اإلصدارات األولية اليت تتم من خالؿ بنوؾ
ذبارية ذات ظبعة عالية ؽبا عوائد وـباطر منخفضة ،يف حُت أف اإلصدارات اليت تتم من خالؿ بنوؾ ذات ظبعة أقل ؽبا
عائد وـباطر أعلى ،فبا يدؿ على أف ظبعة متعهد االكتتاب قد تكوف بديال ؼبخاطر اإلصدار ،وىذا يعٍت أف تقييم
اإلصدار بقيمة أقل من قيمتو اغبقيقية ،يعترب نوع من اؼبكافأة للمصدر على استخداـ ظبعتو.1
ووبقق الطرح األويل مزايا عديدة نذكر منها:
 توسيع قاعدة رأس اؼباؿ وصوال إىل مصادر التمويل اؼبتعددة
 إمكانية ربسُت الصورة اؼبؤسسية للشركة من خالؿ إلزامية اإلفصاح وتعزيز الثقة باعبمهور
 وبقق للمؤسسُت مكاسب من خالؿ تنويع ؿبافظهم االستثمارية
 مرونة أكرب يف تصريف اإلصدارات اعبديدة.
ومن جهة أخرى قد يشكل الطرح العاـ األويل عبئا ماليا على الشركة ،ناذبا عن تكلفة اإلصدار ومتطلبات
اإلفصاح عن اؼبعلومات ،الذي قد يفقد الشركة مكانتها التنافسية ،كما تتخذ اإلجراءات اؼبعتمدة للطرح األويل فًتة زمنية
طويلة تتوقف على مدى جاىزية الشركة ومدى توفر اؼبعلومات ودقتها يف بياف التسجيل ،باإلضافة إىل ظروؼ السوؽ.
ويف حالة االستعانة خبدمة الوسطاء يف تصريف اإلصدارات اعبديدة ،فإف ذلك يتم من خالؿ عدة طرؽ من
بينها ما يلي:2
 أف تقوـ الشركة اؼبصدرة مباشرة بطرح األوراؽ اؼبالية لالكتتاب العاـ وفق مبوذج معُت معد ؽبذا الغرض.
 يبكن أف يغطى اإلصدار كلو عن طريق مؤسسة استثمارية ،وميزة ىذه الطريقة أف الشركة اؼبصدرة تتحصل على
أمواؽبا مباشرة ودوف التعرض ػبسائر عند بيع األوراؽ اؼبالية ،وربصل اؼبؤسسة االستثمارية على فرؽ التغطية بُت السعر
الذي تبيع بو األوراؽ اؼبالية للجمهور وبُت السعر الذي تدفعو للبنك.

 1عماد زياد رمضاف ،قيس أديب الكيالين ،دور اإلصدارات األولية من األسهم العادية في تنشيط السوق الثانوي األردني ،دراسة من واقع سوق عمان لألوراق المالية
للفترة ( ،)2006-1978مؤتة للبحوث والدراسات ،ؾبلد ،23عدد ،2008 ،6ص ص.139 ،138 :

 2عبد السالـ علي عطية ،سوق اإلصدارات األولية ،مج  ،21دراسات يف االقتصاد والتجارة ،جامعة بنغازي ،ليبيا ،اجمللد  ،2002 ،21ص.115 ،113 :
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 يبكن أف تعهد الشركة اؼبصدرة إىل مؤسسة االستثمار للقياـ بتوزيع إصدارات األوراؽ اؼبالية اعبديدة نيابة عنها
مقابل عمولة وذلك دوف تغطيتها ،ويف ىذه اغبالة تتحمل الشركة اؼبصدرة مسؤولية أية خسائر ناصبة عن عدـ بيع األوراؽ
اؼبالية ،وقد تتعهد مؤسسة االستثمار بشراء ما تبقى من ىذه األوراؽ ،باإلضافة إىل قيامها بعملية توزيع ىذه اإلصدارات.
 وقد تغطى اإلصدارات عن طريق ؾبموعة من اؼبؤسسات االستثمارية فيما بينها ،وذلك عن طريق تكوين
ؾبموعات بيع وتغطية ،ويكوف على ؾبموعة متعهدي التغطية االلتزاـ بشراء صبيع اإلصدارات.
 2-1-1-2-1الطرح الخاص(االكتتاب المغلق) :ويقصد بو عملية بيع اإلصدارات اعبديدة إىل أطراؼ ؿبددة من
اؼبؤسسات اؼبالية واألفراد ودبوجب صفقات خاصة ،حيث تكوف عملية االكتتاب مستثناة من شرط التسجيل لدى
ىيئة األوراؽ اؼبالية كما ىو اغباؿ يف الطرح العاـ األويل ،فبا يسمح للشركة اؼبصدرة زبفيض تكاليف اإلصدار،
وذبنب إعداد بياف التسجيل الذي تتطلبو عملية الطرح العاـ ،ويناسب ىذا النوع من االكتتاب اإلصدارات الصغَتة
إذا كانت أسهما وأكثر تناسبا يف حالة السندات ،ونتيجة لذلك تفقد الورقة اؼبالية جزءا من مرونتها يف التسييل،
ومن ث فإف اؼبستثمر يدفع سعرا منخفضا ،وطاؼبا أف اإلصدار من خالؿ الطرح اػباص معفى من شروط التسجيل،
فإف الشركة اؼبصدرة غَت ملزمة باإلفصاح واإلبالغ عن اؼبعلومات ،فبا هبنبها االنكشاؼ على الشركات اؼبنافسة اليت
تنوي إصدار أوراؽ جديدة.1
وبالنسبة لإلصدارات اػباصة بسندات الشركات ،فإف ربديد قيمة السند يتوقف يف األساس على مقارنة عائد
السند اؼبتوقع بالعائد السائد عند اإلصدار ،لذلك فإف معدؿ فائدة السند يف تاريخ اإلصدار يكوف مساويا ؼبعدؿ
فائدة الفرصة البديلة ،فبا يدفع إىل تساوي القيمتُت اغبالية و االظبية تقريبا ،وخالؼ ذلك فإنو يًتتب عليو إحجاـ
عن الشراء من قبل اؼبستثمرين أو إقباال كبَتا ،و اغبالتُت غَت مالئمتُت الستقرار سوؽ السندات ،ونتيجة لذلك فإف
اإلصدارات اعبديدة من السندات تباع بأسعار قريبة من أسعار الفرصة البديلة ،أما اإلصدارات القديبة فإف أسعارىا
زبتلف يف الغالب عن قيمتها االظبية.
وفيما ىبص سندات اػبزينة فإف البنك اؼبركزي يقوـ بطرحها يف مناقصات لتحديد العائد وبالتايل سعر البيع،
حيث ربدد وزارة اؼبالية حجم األمواؿ اليت ربتاجها )القيمة االظبية للسند( وتاريخ االستحقاؽ ،وبعدىا تقدـ العروض إىل
البنك اؼبركزي من مؤسسات استثمارية )صناديق االستثمار ،صناديق التقاعد ،شركات التأمُت... .غَتىا( ومستثمرين

 1ارشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.100 ،99 :
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أفراد ،كما تنقل اؼبعلومات إىل وزارة اؼبالية اليت ربدد معدؿ العائد األدىن ،وبالتايل السعر اؼبقبوؿ للسند )السعر األعلى(،
كما وبدد على ضوء العروض اؼبقدمة حجم االقًتاض اؼبطلوب يف اإلصدار.1
 2-1-2-1زيادة رأس المال (الحق التفضيلي باالكتتاب) :يف حالة زيادة رأس اؼباؿ فإف األمر يقتضي اغبفاظ
على حقوؽ اؼبسانبُت القدامى إذا ما رغبوا يف ذلك ،ومن أجل اغبفاظ على تركيبة األسهم اعبديدة تطرح بأسلوب النسبة
والتناسب ،دبعٌت كل مساىم يأخذ حقو حسب نسبة مسانبتو يف الشركة ،حيث ربسب عدد اغبقوؽ الالزمة لشراء سهم
واحد جديد وفق العالقة التالية:2
عدد اغبقوؽ = عدد األسهم القديبة  /عدد األسهم اعبديدة
فإذا افًتضنا أف عدد اغبقوؽ ىو  ،3فإف ذلك يعٍت أنو لكل حامل 3أسهم قديبة اغبق يف شراء سهم واحد
جديد.
أما عن القيمة النظرية غبق االكتتاب فتحسب وفق العالقة التالية:
القيمة النظرية غبق االكتتاب = السعر القدًن للسهم  -السعر اعبديد الذي يباع بو السهم
للمسانبُت القدامى) /عدد األسهم القديبة  +عدد األسهم اعبديدة(
وتعرب القيمة النظرية غبق االكتتاب عن اػبسارة اليت يتعرض ؽبا كل سهم قدًن على إثر إصدار سهم جديد.
ومن خصوصية حق االكتتاب أنو قابل للتداوؿ خالؿ فًتة معينة زبتلف حسب شروط كل سوؽ ،ونظرا وألف
اغبقوؽ مسعرة يف البورصة فإف سعرىا يرتبط بكل من العرض والطلب ،مع األخذ بعُت االعتبار عامل الوقت يف التسعَت،
ذلك أف حق االكتتاب يفقد قيمتو عند إقفاؿ االكتتاب )يصبح يساوي صفرا عند هناية فًتة االكتتاب(.
ويف األخَت نشَت إىل أف السوؽ األولية أقل نشاطا مقارنة بالسوؽ الثانوية ،ذلك أف عملية إصدار األسهم تكوف
عادة مرة واحدة خالؿ مدة حياة الشركة ،كما تكوف يف حالة زيادة رأظباؿ الشركة.

 1بوبريبة إحساف ،دور اإلصدارات في استقرار األسواق المالية  -حالة البورصات العربية  -أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،غَت منشورة ،جامعة سطيف ،اعبزائر،
 ،2018ص.4 :

 2اعتمادا على اؼبراجع التالية :

إبراىيم الكراسنة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.9 ،8 :
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ومن خالؿ ما سبق نستنتج أف السوؽ األولية تعد دبثابة اػبطوة األوىل للنشاط اؼبايل للورقة اؼبالية ،إذ أف التوقف
عندىا يفقد الورقة اؼبالية مرونة تسييلها ،األمر الذي يتطلب وجود أسواؽ أخرى ؿبفزة ومنشطة غبركة تداوؿ اإلصدارات
اعبديدة ،والشك أف السوؽ الثانوية ىي اليت توفر اؼبرونة واالستمرارية لذلك.
 2-2-1السوق الثانوية :ويطلق عليها أيضا سوؽ التداوؿ ،وتعد اػبطوة األوىل للنشاط اؼبايل للورقة اؼبالية ،هبري
التعامل فيها على األوراؽ اؼبالية اليت سبق إصدارىا يف السوؽ األولية ،ؿبققة بذلك عنصر السيولة لألوراؽ اؼبالية وللسوؽ
ككل.
وتعرؼ السوؽ الثانوية بأهنا " السوؽ اليت تتداوؿ فيها األوراؽ اؼبالية اليت صدرت يف السوؽ األولية ،هبدؼ
اغبصوؿ على السيولة أو إلعادة االستثمار يف أوراؽ مالية بديلة ،1حيث وبصل مشًتي األوراؽ اؼبالية على نفس حقوؽ
بائع الورقة اؼبالية األصلية.
وتعد السوؽ الثانوية دبثابة سوؽ التداوؿ ،اليت يتم من خالؽبا شراء وبيع األوراؽ اؼبالية اليت سبق إصدارىا يف
السوؽ األولية ،تتحدد فيها قيم أدوات االستثمار اؼبختلفة من خالؿ التقاء العرض بالطلب وبأي وسيلة من وسائل
االتصاؿ ،كما توفر اؼبكاف والقوانُت الالزمة لتنظيم تبادؿ األوراؽ اؼبالية.2
وتتميز السوؽ الثانوية بالنشاط مقارنة بالسوؽ األولية ،كما أف سعر الورقة اؼبالية يف السوؽ األولية )سوؽ
اإلصدار( يتحدد أساسا يف السوؽ الثانوية ،فالذي يشًتي الورقة اؼبالية يف سوؽ اإلصدار سيدفع السعر الذي يعتقد أف
السوؽ الثانوية ستحدده ؽبذه الورقة ،وكلما ارتفع ىذا السعر أمكن للشركة اؼبصدرة أف ربصل على سعر مرتفع للورقة
اؼبالية اليت أصدرهتا.3
ويتم التعامل يف السوؽ الثانوية بأحد األسلوبُت:

4

األوؿ :يسمى باؼبضاربة دبعٌت شراء السهم وبيعو بسرعة عند ربقيق أي زيادة يف سعره ولو كانت زيادة ؿبدودة ،أي
أف التعامل ىنا قصَت األجل ،ويسعى اؼبالك إىل ربقيق أرباح سريعة كما أنو معرض للخسارة.
الثاين :وىو شراء السهم واالحتفاظ بو لفًتة أطوؿ انتظارا لتوزيع األرباح السنوية ،اليت تقوـ الشركات اؼبصدرة
لألسهم بتوزيعها على ضبلة األسهم ،فاؼبستثمر يف ىذه اغبالة ال ينظر إىل الزيادة يف قيمة السهم كهدؼ وحيد بل
إىل عائده ورحبو.
 1صالح الدين حسن السيسي ،مرجع سبق ذكره ،ص.16 :

 2ضبزة ؿبمود الزبيدي ،االستثمار في األوراق المالية ،مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2004 ،1ص.115 :
 3ؿبمود يونس ،اقتصادات النقود والبنوك واألسواق المالية ،دار التعليم اعبامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،2013 ،ص.100 :

 4سليماف خنجري ،األسواق المالية وأحكامها الفقهية ،منشورات وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ،اؼبملكة اؼبغربية ،ط ،2010 ،1ص.55 :
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وتنقسم السوؽ الثانوية إىل قسمُت رئيسيُت نبا :السوؽ اؼبنظمة والسوؽ غَت اؼبنظمة.
 1-2-2-1السوق المنظمة (البورصة) :وىي أىم جزء يف السوؽ الثانوية تعرؼ بالبورصة ،تتميز بوجود مكاف
ؿبدد يلتقي فيو اؼبتعاملُت بالبيع والشراء ،زبضع لقوانُت تنظيمية معينة تشرؼ على سَتىا وقبوؿ إدراج األوراؽ اؼبالية،
وحبيث تشًتط يف األوراؽ اؼبالية اؼبتعامل هبا أف تكوف مسجلة يف السوؽ.
وتعرؼ بأهنا "سوؽ تتداوؿ فيو األوراؽ اؼبالية بأشكاؽبا اؼبختلفة سواء التقليدية أو اؼبشتقة ،وىي بذلك توفر
اؼبكاف واألدوات اليت سبكن الشركات والسماسرة والوسطاء واألفراد من ربقيق رغباهتم ،من خالؿ القياـ بأعماؿ التبادؿ،
أو إسباـ اؼببادالت واؼبعامالت بيعا وشراء بسهولة وسرعة ويسر ،1سبثل اعبزء األكرب لسوؽ األوراؽ اؼبالية.
 2- 2-2-1السوق غير المنظمة :وىي أسواؽ عرفية ليس ؽبا نظمها الرظبية كاألسواؽ اؼبنظمة ،يتوىل إدارهتا
ؾبموعة من الوسطاء  ،يتبادلوف فيما بينهم اؼبعلومات عن األوراؽ اؼبالية ؿبل التعامل ،من خالؿ شبكة اتصاالت قوية
تتمثل يف األنًتنت والفاكس واػبطوط اؽباتفية واغبواسيب وغَتىا من وسائل االتصاؿ السريعة ،اليت تربط السماسرة
باؼبستثمرين  ،واليت من خالؽبا يبكن للمستثمر اختيار أفضل سعر ،وعلى ىذا األساس فإف السوؽ غَت اؼبنظمة تعترب
أسلوبا إلجراء اؼبعامالت بدال من كوهنا مكانا إلجراء تلك اؼبعامالت ،2يتم على أساسها اؼبعامالت خارج البورصة وعن
طريق وسيط ،يطلق عليها اؼبعامالت على اؼبنضدة أو السوؽ اؼبوازية
أما عن نظاـ تنفيذ الصفقات يف السوؽ غَت اؼبنظمة فنجد نظاـ اؼبزايدة ونظاـ التفاوض ،حيث يتم ربديد
السعر وفق تفاوض واتفاؽ الطرفُت وليس نتاجا لقوى العرض والطلب ،ىذا وقد يتم التعامل يف السوؽ غَت اؼبنظمة على
أوراؽ مالية مقيدة يف السوؽ اؼبنظمة ولكنها ؿبدودة يف إطار ما يعرؼ بسوؽ الصفقات ،بينما اعبزء األكرب من السوؽ
غَت اؼبنظمة يتم على أوراؽ مالية غَت مقيدة بالسوؽ اؼبنظمة.

3

و ما يؤخذ على ىذه األسواؽ عدـ وجود آليات للحد من التدىور أو االرتفاع اغباد يف األسعار ،والذي قد
وبدث نتيجة غياب مؤقت يف التوازف بُت العرض والطلب ،على عكس ما ىو عليو يف األسواؽ اؼبنظمة ،حيث يبكن
إلدارة البورصة إيقاؼ التعامل يف ورقة مالية معينة إىل غاية دخوؿ مشًتين أو بائعُت إضافيُت لتحقيق التوازف بُت العرض

 1صالح السيد جودة ،بورصة األوراق المالية ،مكتبة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص.11 :

 2ؿبمد صاحل اغبناوي ،أساسيات االستثمار في بورصة األوراق المالية ،الدار اعبامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،1997 ،ص.7 :
 3ؿبمد ؿبمود شليب ،مرجع سبق ذكره ،ص.21 :
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والطلب ،كما يؤدي غياب إدارة تتوسط العمليات اليت تتم يف ىذه السوؽ إىل زيادة اؼبخاطر االئتمانية يف ىذه
األسواؽ.1
وتنقسم السوؽ غَت اؼبنظمة بدورىا إىل قسمُت نبا :السوؽ الثالث والسوؽ الرابع
 1-2-2-2-1السوق الثالث :تتكوف من بيوت السمسرة من غَت أعضاء األسواؽ اؼبنظمة وإف كاف ؽبم حق
التعامل يف األوراؽ اؼبالية اؼبقيدة يف تلك األسواؽ ،2تتميز تعامالت ىذه السوؽ بالبفاض تكلفتها وسرعة تنفيذىا ،كما
توفر للمتعاملُت بعض اؼبيزات كمنحهم حق التفاوض يف مقدار العمولة ،3سبارس دورا منافسا للمتخصصُت أعضاء
السوؽ اؼبنظمة ،يتعامل هبا اؼبؤسسات االستثمارية الكبَتة وؿبافظ األوراؽ اؼبالية اليت تديرىا البنوؾ غبساب الغَت ،كما
يتواجد فيها بعضا من بيوت السمسرة الصغَتة اليت ليس ؽبا فبثلُت يف السوؽ اؼبنظمة ،وبالتايل تلجأ إىل بيوت السمسرة
الكبَتة يف السوؽ الثالث إلجراء تعامالهتا.
ومن أىم أسباب وجود ىذه السوؽ السرعة يف تنفيذ اؼبعامالت ،وإمكانية التفاوض يف مقدار العمولة اليت
وبصل عليها أعضاء بيوت السمسرة خارج البورصة إىل درجة اغبصوؿ على زبفيضات مغرية ،خاصة وأف ظباسرة ىذه
السوؽ غَت ملزمُت حبد أدىن من العمولة ،كما أف تعامل السماسرة مع كبار اؼبستثمرين ذوي اػبربة العالية ال يتطلب تقدًن
خدمات إضافية إال يف حدود ضيقة ،تعمل اعتمادا على نظاـ معلومايت للسمسرة يعمل وسطاء البورصة على تزويده
باألوامر.

4

 2-2-2-2-1السوق الرابع :تتمثل السوؽ الرابع يف اؼبؤسسات االستثمارية الكبَتة واألفراد األغنياء ،اللذين
يتعاملوف فيما بينهم يف شراء وبيع األوراؽ اؼبالية دوف وساطة السماسرة للحد من العمولة ،تتميز بسرعة تنفيذ اؼبعامالت
والصفقات وبتكلفة منخفضة ،ويف بعض اغباالت قد يتم االستعانة بوسيط إلسباـ الصفقة ،حيث يتقاضى أعباء تكوف
أقل بكثَت من تكلفة وعمولة السمسرة ،كما تشمل تعامالت ىذه السوؽ األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة داخل البورصة
وخارجها.

 1عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.25:

 2منَت إبراىيم ىندي ،أساسيات االستثمار في األوراق المالية ،منشاة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر ،1999 ،ص.79 :
 3اؼبرجع نفسو ،ص.23 :

 4عبد الغفار حنفي ،رظبية قرياقص ،األسواق والمؤسسات المالية ،الدار اعبامعية ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر ،2002 ،ص.43 :
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 3-2-1أىمية السوق الثانوية :تتمثل أنبية السوؽ الثانوية فيما يلي:1
 إف عدـ وجود سوؽ ثانوية يعٍت صعوبة تصريف اإلصدارات اعبديدة من األوراؽ اؼبالية ،ألنو يف تلك اغبالة
يتعُت االحتفاظ هبا ،وبالتايل فإنو بالرغم من كوهنا سبثل استثمارا ماليا حبتا إال أهنا تسهل من سبويل االستثمار اغبقيقي.
 توفَت السيولة غباملي األوراؽ اؼبالية ،فعجز اؼبستثمرين عن تسييل ما حبوزهتم من أوراؽ مالية يؤدي إىل عدـ قياـ
شركات مسانبة جديدة ،فاألوراؽ اؼبالية اليت يصعب تسييلها تنخفض قيمتها وترتفع درجة ـباطرهتا.
 قياـ السوؽ الثانوية بوظيفة تسييل الورقة اؼبالية يسمح لشركات اؼبسانبة اليت ترغب يف زيادة رأس ماؽبا أف تطرح
إصداراهتا لالكتتاب.
 متاحة لعدد أكرب من اؼبدخرين مقارنة بالسوؽ األولية ،ألف عملية إعادة البيع تسمح ؼبدخرين آخرين باستثمار
أمواؽبم ويف أي وقت ،بينما إصدارات السوؽ األولية ربدث يف فًتات قليلة وـبتلفة على مدار العاـ.
 ربسُت التنويع الذي يشمل امتالؾ أعداد كبَتة من أوراؽ مالية ـبتلفة ،والذي يعترب مبدأ رئيسي لتخفيض ـباطر
احملفظة االستثمارية.


كما أف وجود سوؽ ثانوية نشيطة وذات كفاءة عالية ،هبعل من اإلصدارات األولية أكثر قابلية للتسويق ،فبا

ىبفض من خطر ضماف تلك اإلصدارات.
وانطالقا من أنبية السوؽ الثانوية ،يبكننا طرح تساؤؿ يرتبط إىل حد كبَت بدورىا يف االقتصاد.
فهل لنشاط السوق الثانوية (سوق التداول) وانتقال الملكية أثر في االقتصاد؟ وىل كثافة عمليات
التداول تساىم في النمو االقتصادي؟
ىناؾ من يرى أف القطاعات االقتصادية اؼبنتجة ليس ؽبا مصلحة من ىذا النشاط ،فهي ال تعٍت بالضرورة زيادة
حجم اؼبدخرات الوطنية وزيادة عمليات االستثمار يف األوراؽ اؼبالية ،ذلك أف التداوؿ يف السوؽ الثانوية ال يبثل أي
إضافة إىل االستثمار الفعلي وال يعد استثمارا حقيقيا ،وإمبا األمر ؾبرد انتقاؿ للملكية من مستثمر آلخر وحبيث ال ىبدـ
االقتصاد بصورة مباشرة ،2وعلى اعبانب اآلخر فإف أىم دور للسوؽ الثانوية ىو توفَت السيولة لإلصدارات األولية من

 1اعتمادا على اؼبراجع التالية:
ظبَت عبد اغبميد رضواف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.58 ،57 :

ؿبمد بن علي القال ،الوظائف االقتصادية ألسواق األوراق المالية ،مؤتمر أسواق األوراق المالية والبورصات ،جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة ،اجمللد ،2005 ،1 ،1ص:

.17

M. Khon, Financial Institution & Markets, Mc Graw hill, Inc, New York, 1994, p: 453.

 2خالد وىيب الراوي ،االستثمار ،دار اؼبسَتة للنشر ،عماف ،األردف ،1999 ،ص.80 :

20

الفصل األول ........................................................... .:سوق األوراق المالية -مدخل نظري تحليلي -

األسهم والسندات ،وذلك بتسييل تداوؿ ىذه األوراؽ اؼبالية وربويلها إىل سيولة نقدية مىت رغب اؼبستثمر يف ذلك ،فإذا
كاف االستثمار يف األوراؽ اؼبالية قابال للتصرؼ بو يف مدة قصَتة وبأسعار تنافسية ،فإف ذلك يرفع من قيمة ىذا
االستثمار ،وبالتايل يرفع من اؼبردود النسيب ؽبذه األوراؽ مقارنة باالستثمارات األخرى ،يف حُت أف ضعف السوؽ الثانوية
يًتتب عليو البفاض اؼبردود النسيب لألوراؽ اؼبالية ،وبالتايل البفاض الطلب عليها ،وبالتايل تكاليف مرتفعة لرأس اؼباؿ
ويقلل من اغبوافز على االستثمار يف اؼبشاريع اعبديدة وىو ليس من مصلحة االقتصاد ،1ومن ىنا تعترب السوؽ الثانوية
عامال أساسيا يف تعبئة اؼبدخرات ػبدمة النشاط االقتصادي ،ألهنا تساىم يف زبصيص اؼبدخرات اؼبتوفرة على اؼبنشآت
اؼبستحقة ؽبا ،كما أف قباح السوؽ الثانوية وزيادة نشاطها يضفي على األوراؽ اؼبالية جاذبية تعمل على استقطاب
اؼبدخرين ،وىذا ينعكس اهبابيا على السوؽ األولية لإلصدارات ،حيث يؤدي إىل زيادة إقباؿ اؼبستثمرين وتفاعلهم مع
عمليات السوؽ األولية اؼبتمثلة يف اإلصدارات واالكتتابات اعبديدة ،سواء كانت شركات جديدة تؤسس ألوؿ مرة أو
شركات قائمة تسعى لزيادة رأس ماؽبا لتطوير عملياهتا اإلنتاجية 2،وىذا من شأنو أف يعظم فرص إنشاء وتأسيس شركات
مسانبة جديدة ،وىو ما تسعى إليو سوؽ األوراؽ اؼبالية ،وبالتايل ينعكس أثره على حصيلة النشاط االقتصادي.
إذا فسوؽ اإلصدار وسيلة للمشروعات واغبكومات يف اغبصوؿ على احتياجاهتا من التمويل ،إلقامة مشاريعها
أو لتوسيع استثماراهتا ،كما أف ىذه اؼبهمة ال تكتمل دوف وجود سوؽ أخرى سبكن ضبلة األوراؽ اؼبالية من التصرؼ يف
تلك األوراؽ بسهولة ويف الوقت اؼبناسب وىو ما توفره السوؽ الثانوية ،ذلك أف اؼبدخر وقبل إقدامو على قرار توظيف
أموالو ،فإنو يأخذ بعُت االعتبار مدى إمكانية اػبروج من ىذا التوظيف ،وتسييل أموالو مرة أخرى عند اغباجة لذلك.
وانطالقا فبا سبق يبكننا طرح التساؤؿ الذي يتعلق بطبيعة العالقة بُت السوؽ األولية والثانوية
فهل ىي عالقة تكاملية أم أن السوق الثانوية بديال للسوق األولية؟
 3-2-1العالقة التكاملية بين السوق األولية والسوق الثانوية
بانضماـ سوؽ التداوؿ إىل سوؽ اإلصدار يكتمل البناء اؼبؤسسي لسوؽ األوراؽ اؼبالية ومقوماهتا ،حيث ىناؾ
عالقة تبادلية بُت السوقُت ،فسوؽ التداوؿ يف خدمة سوؽ اإلصدار وليس بديال عنها ،فما يتحقق يف السوؽ الثانوية من
مستويات نشاط مرتفعة يظهر أثره االهبايب يف عمليات السوؽ األولية ،فالسوؽ الثانوية ذات الكفاءة والقدرة على إضفاء
السيولة والرحبية على الورقة اؼبالية اؼبتداولة ،تعمل على تشجيع األفراد على توجيو مدخراهتم كبو االستثمار ،عن طريق
 1ؿبمد صاحل اغبناوي ،االستثمار في بورصة األوراق المالية ،الدار اعبامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،1997 ،ص.448 :
 2أسار فخري عبد اللطيف ،دور أسواق األوراق المالية في التنمية االقتصادية ،ص ،5:مقاؿ متاح على اؼبوقع االلكًتوين :

http://www.noorsa.net/files/file/d3e9_48.pdf
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االكتتاب بأية إصدارات جديدة لألوراؽ اؼبالية ،كما أف قباح عمليات السوؽ األولية يف تغطية إصداراهتا وزيادة حجم
مشاركة األفراد يف عملياهتا ،ينعكس اهبابيا على نشاط السوؽ الثانوية يف شكل زيادة أحجاـ التداوؿ اؼبتحققة ،أي أف
قباح إحدى السوقُت مرتبط بنجاح السوؽ األخرى ،غَت أف السوؽ الثانوية يف أحياف كثَتة أىم من السوؽ األولية ،فإذا
كانت السوؽ األولية سبنح اؼبقرضُت االئتماف ،فإف السوؽ الثانوية ىي اليت توفر عامل السيولة لذلك االئتماف ،فمن دوهنا
قد يضطر ضبلة اإلصدارات إىل االحتفاظ هبا حىت تاريخ استحقاقها ،كما أنو يف بعض اغباالت قد يكوف تطور السوؽ
األولية صعبا ما مل تتطور معو ويف نفس الوقت السوؽ الثانوية ،فلوال ىذه األخَتة ؼبا أقدـ اؼبستثمرين على شراء األدوات
اؼبالية اؼبصدرة ،ولو مل يكن ىناؾ سوؽ ثانوية لكاف من الصعب تصور وجود سوؽ أولية واستمرارىا ،إذف فالسوؽ
الثانوية ركيزة أساسية للسوؽ األولية.
وبناء على ما سبق فإف اؽبدؼ من وجود سوؽ األوراؽ اؼبالية ليس زيادة حجم التداوؿ وربقيق مستويات نشاط
قياسية يف سوؽ التداوؿ ،وإمبا اؽبدؼ من ذلك إعطاء اؼبستثمر صورة عن وجود سوؽ ثانوية ،تقوـ بتسييل الورقة اؼبالية
وتوفر النقد غباملها.
كما أف قباح السوؽ ال يقاس بكثافة حجم التداوؿ وإمبا حبجم األمواؿ اؼبستقطبة من خالؿ السوؽ األولية،
وقدرة السوؽ على جذب اؼبزيد من األمواؿ لتأسيس شركات جديدة تدخل ألوؿ مرة إىل سوؽ العمل اإلنتاجي ،أو
لتوسيع الشركات القائمة بزيادة رؤوس أمواؽبا لتتمكن من توسيع طاقتها اإلنتاجية ،دبا يساىم يف خدمة التنمية
االقتصادية.
 3-1عمليات سوق األوراق المالية
بعد تنفيذ األوامر يقوـ السمسار بتسوية اؼبعامالت  ،وبذلك يصبح اؼبستثمر اؼبالك القانوين لألوراؽ اؼبالية،
حيث يتم تسليم األوراؽ اؼبالية للمستثمر واستالـ اؼببلغ وفق نوعُت أساسيُت من العمليات نبا:
1-3-1

العمليات العاجلة :وتسمى أيضا بالعمليات الفورية أو اآلنية ،تنصب على التعامل نقدا والتسليم

الفوري لألوراؽ اؼبالية ؿبل التعامل على األقل قبل افتتاح اعبلسة التالية للتداوؿ ،يتحمل فيها الوسيط مسؤولية التنفيذ
السريع والدقيق للصفقة ،يتم دبوجبها البيع والشراء بشكل آين وفقا لسعر السوؽ اغبايل ،وىو السعر الذي يقبل بو
اؼبشًتي والبائع.1

 1إلياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،اإلدارة المالية ،دروس وتطبيقات ،دار وائل للنشر ،عماف ،األردف ،2006 ،ص.444 :
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ويف ىذا النوع من اؼبعامالت يقوـ مالك األسهم بتسليم األسهم إىل الوسيط ،إما عند إصدار األمر وىو ما
تشًتطو بعض أسواؽ األسهم ،وإما بعد تنفيذ األمر وإبراـ الصفقة
ويف كال اغبالتُت يتم عمل الًتتيبات الالزمة من قبل إدارة السوؽ ،لكي يقوـ وسيط البائع بتسليم األسهم
اؼبباعة إىل وسيط اؼبشًتي ،الذي يقوـ بدوره بتسليمها إىل اؼبشًتي ،نفس الشيء بالنسبة لتسليم الثمن.1
ويف ىذه العملية البد من توضيح األمور اؼبتعلقة بالسهم أو السند ،من خالؿ ربديد النوع ،السعر ،الكمية اؼبراد
شرائها من األسهم ،تاريخ إصدار السند ،نسبة الفائدة ،وبياف اغبقوؽ اليت يتمتع هبا حامل السهم والسند ،وتبقى
العمليات العاجلة سارية اؼبفعوؿ حىت هناية اؼبدة احملددة ،ففي آخر جلسة من جلسات البورصة ،تكوف قد انتهت مدة
العمليات العاجلة.
ويلجأ اؼبتعاملُت إىل السوؽ العاجلة لسببُت :االحتفاظ باألوراؽ اؼبالية من أجل ربصيل توزيعات األرباح عليها،
أو بقصد االستفادة من الوضع اغبايل ،الذي يبثل فرصة للبائع يف حاؿ ارتفاع األسعار وفرصة للمشًتي يف حاؿ
البفاضها ،وبالتايل يعترب األنسب للمضاربة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية.2
وتتعدد العمليات العاجلة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية فنجد منها:
 1-1-3-1العمليات النقدية :وىي اليت يقوـ العميل فيها بتسديد قيمة مشًتياتو نقدا.
2-1-3-1

العمليات غير النقدية  :وىي اليت تتم بائتماف بُت اؼبستثمر والسمسار ،ومن أبرز عملياهتا البيع

على اؼبكشوؼ والشراء اؽبامشي.
 1-2-1-3-1البيع على المكشوف (البيع القصير)  :وىو وسيلة من وسائل اؼبضاربة باألسهم ،ويعرؼ بأنو
إحدى اآلليات اليت يلجأ إليها اؼبستثمرين يف سوؽ األوراؽ اؼبالية لتحقيق األرباح يف حالة اذباه أسعار األوراؽ اؼبالية كبو
االلبفاض ،فإذا كاف االعتقاد السائد لدى معظم اؼبتعاملُت يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية أف السبيل لتحقيق األرباح ىو شراء
األسهم اليت يتوقع ارتفاع أسعارىا يف اؼبستقبل ،وأما إذا كاف من اؼبتوقع البفاض أسعار األسهم يف اؼبستقبل ،فإف أفضل
الطرؽ اليت يلجأ إليها اؼبستثمرين ىي البقاء خارج السوؽ لتجنب ربقيق اػبسائر ،3فإنو ويف ظل البيع على اؼبكشوؼ
وبدث العكس ،حيث يلجأ اؼبضاربوف إىل استخداـ ىذا األسلوب إذا ما توقعوا البفاض أسعار األوراؽ اؼبالية يف السوؽ،
وذلك هبدؼ ربقيق مكاسب رأظبالية من حركة اؽببوط يف األسعار ،حيث يقوـ اؼبضاربوف ببيع أوراؽ مالية ال يبتلكوهنا
 1مبارؾ سليماف بن ؿبمد اؿ سليماف ،أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة ،دار كنوز اشبيليا للنشر ،الرياض ،2005 ،ص.669 :

 2شعباف ؿبمد إسالـ الربواري ،بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي ،دار الفكر اؼبعاصر ،بَتوت ،لبناف ،2011 ،ص ص.185 ،184 :
 3عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.41 :
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أساسا بسعرىا السوقي وذلك بعد اقًتاضها من مستثمرين آخرين مقابل عمولة وأتعاب ،ث القياـ بشرائها من السوؽ بعد
أف ينخفض سعرىا ،حيث يبثل الفارؽ بُت صايف قيمة بيع تلك األوراؽ اؼبالية اؼبقًتضة وتكلفة إعادة شرائها بغرض سداد
ىذا القرض ،األرباح الرأظبالية اليت تتحقق للمضاربُت باستخداـ تلك األداة.1
ويف تعريف آخر فإف البيع على اؼبكشوؼ ىو عملية بيع األوراؽ اؼبالية اؼبقًتضة ،على أمل أف ينخفض سعرىا
الحقا ،فإذا البفض السعر قاـ اؼبتعاملوف بشراء األوراؽ اؼبالية اليت باعوىا وإعادهتا إىل مالكها

2

ويف ىذه اغبالة قد يشًتي البائع الورقة اؼبالية عند حلوؿ األجل من السوؽ ،أو يقًتضها من وسطاء آخرين
لتسلم إىل اؼبشًتي ،حبيث يبقى ملزما اذباه الوسيط اؼبقرض للورقة اؼبالية بإعادهتا يف وقت متفق عليو ،على أف يضع البائع
ما يقابلها نقدا لدى اؼبقرض كضماف.

3

ومن األوراؽ اؼبالية اليت يستهدفها اؼبستثمرين عادة عند البيع على اؼبكشوؼ ما يلي:4
 الشركات ذات رأس اؼباؿ الصغَت واليت ارتفعت أسهمها نتيجة ؼبضاربة اؼبستثمرين على أوراقها اؼبالية ،خاصة
تلك اليت يصعب تقييمها
 الشركات اليت ترتفع فيها معدالت ربح السهم عن معدالت مبو الشركات اؼبشاهبة ،أو عن متوسط أداء القطاع
الذي تنتمي إليو
 الشركات اليت تبيع بضائع غَت جيدة
 الشركات اليت بدأت تعاين من وجود شركات أخرى منافسة يف ؾباؽبا
 الشركات اليت تعاين من خلل يف مراكزىا اؼبالية)مثل القوائم اؼبالية ذات التدفقات النقدية السالبة(
 الشركات اليت تعتمد بصورة كبَتة على منتج واحد فقط.
-1
1-1

أسباب اللجوء إلى البيع على المكشوف :ىناؾ سببُت رئيسيُت للجوء إىل البيع على اؼبكشوؼ ونبا:5
المضاربة :وىي االستخداـ الغالب للبيع على اؼبكشوؼ ،تتم عند التوقع بالبفاض سعر الورقة اؼبالية يف
السوؽ وبالتايل االستفادة من فروؽ األسعار وربقيق األرباح ،أما يف حالة ارتفاع سعر الورقة يف السوؽ ،فإف
اؼبضارب سيحقق خسائر نتيجة شرائو الورقة بسعر أعلى من سعر بيعها وقت اقًتاضها.

 1اؼبرجع نفسو .

 2ؿبمد صربي ىاروف ،أحكام األسواق المالية ،دار النفائس ،عماف ،األردف ،ط ،1999 ،1ص.266 :

 3ارشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالـ ،االستثمار باألدوات المالية تحليل وإدارة ،دار اؼبسَتة للنشر ،عماف ،األردف ،2010 ،ص.45 :
 4عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.41 :

 5اؼبرجع نفسو ،ص.44 :
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 2-1التحوط (التغطية) :يلجأ إليها اؼبستثمر يف حالة عدـ تأكده من اذباه حركة أسعار الورقة اؼبالية ،حيث تساعد
عملية التغطية على ضباية اؼبستثمر من خطر البفاض سعر الورقة اؼبالية يف السوؽ ،وبالتايل ذبنب اؼبخاطر عن طريق
ربويلها إىل أطراؼ أخرى.
-2

وىي:

مراحل إتمام عملية البيع على المكشوف  :تتم عملية بيع األوراؽ اؼبالية اؼبقًتضة وفق مراحل أساسية

1

 1-2مرحلة اقتراض األوراق المالية وبيعها في السوق :تبدأ ىذه اؼبرحلة عند تلقي السمسار أمر من اؼبستثمر
برغبتو يف بيع عدد من األوراؽ اؼبالية اليت ال يبتلكها اؼبستثمر وال توجد حبوزتو ،يتوىل السمسار كافة اإلجراءات اؼبرتبطة
بتنفيذ ىذا األمر ،حيث يقوـ باقًتاض تلك األوراؽ اؼبالية )غبساب عميلو( من اؼبستثمرين الراغبُت يف إقراض ما يبلكونو
من أوراؽ مالية ،تتمثل ىذه اعبهات فيما يلي:
 ما يبتلكو ىذا السمسار من رصيد من تلك األوراؽ اؼبالية يف حسابو اػباص
 من أحد عمالء ىذا السمسار الذين يرغبوف يف إقراض ما يبتلكونو من رصيد من تلك األوراؽ )مقابل عمولة أو
عائد(
 قد يلجأ السمسار إىل ظبسار آخر أو أحد عمالئو يبتلك رصيدا من تلك الورقة اؼبالية
 أحد اعبهات اليت تتملك رصيدا من تلك األوراؽ اؼبالية وال ترغب يف بيعها يف األجل القصَت.
 اؼبستثمر اؼبؤسسي مثل صناديق اؼبعاشات أو صناديق االستثمار .. .وغَتىم.
يقوـ السمسار بتنفيذ أمر بيع تلك األوراؽ اؼبالية اؼبقًتضة بقيمتها السوقية ،وإيداع حصيلة عملية البيع يف
حساب اؼبستثمر ،وذلك بعد أف يقوـ اؼبستثمر بإيداع جزء من شبن الصفقة يف حسابو لدى السمسار ،وذلك كضماف
إلسباـ العملية.
2-2

مرحلة احتفاظ المستثمر برصيد البيع في حسابو الخاص لدى السمسار :يعترب الرصيد النقدي الذي

يودعو اؼبستثمر يف حسابو قبل تنفيذ العملية ،دبثابة ضماف اللتزاماتو اػباصة بضرورة إعادة شراء األسهم اؼبقًتضة واليت مت
بيعها يف السوؽ ،ففي حالة ارتفاع سعر الورقة اؼبالية اؼبقًتضة واليت مت بيعها يف السوؽ بصورة كبَتة ،وقبل تغطية ىذا
الوضع فإف السمسار يطلب من اؼبستثمر زيادة قيمة الضماف ليتالءـ مع القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية ،وىو ما يطلق
عليو التسوية حبسب السوؽ.
 1اؼبرجع نفسو ،ص ص.47 ،46 :
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3-2

مرحلة إعادة شراء األوراق المالية :تتسم عقود إقراض األوراؽ اؼبالية بأهنا مفتوحة اؼبدة أو تتجدد

باستمرار ،ويتم التجديد بصفة يومية مع خاصية تعديل الضمانات اؼبالية تبعا للتغَت يف القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية ؿبل
البيع ،أي تتم التسوية حبسب السوؽ ،ويف ىذا الصدد يوجد حالتُت يتم فيهما شراء ما مت إقراضو من األوراؽ اؼبالية
بغرض تسليمها للمقرض ونبا:
األوىل :وتتم دببادرة من اؼبستثمر وذلك عندما ينخفض سعر الورقة اؼبالية يف السوؽ ،دبا يبكنو من ربقيق ما
يستهدفو من أرباح ،حيث يقوـ بشراء نفس العدد من األوراؽ اؼبالية من السوؽ بسعرىا السوقي)أقل من سعر بيعها عند
االقًتاض( ،وإعادهتا إىل اؼبقرض واالحتفاظ دبا حققو من أرباح بعد خصم األتعاب والعموالت.
الثانية :وفيها هبوز للمقرض إهناء عقد اإلقراض عن طريق إخطار السمسار الذي توىل تسهيل عملية اإلقراض،
دبا يسمى بقابلية االستدعاء ،ويف ىذه اغبالة يلتزـ اؼبستثمر اؼبقًتض بإعادة ما مت اقًتاضو من أوراؽ مالية ،حينها يكوف
لدى اؼبستثمر خياراف ونبا :إما شراء ما اقًتضو من أوراؽ مالية من السوؽ بالسعر اغبايل ،أو يقًتض اؼبستثمر اؼبقًتض
نفس العدد من األوراؽ اؼبلزـ بإعادهتا إىل اؼبقرض وذلك من مقرض آخر ،ويف اغباالت اليت يصعب على اؼبستثمر
اؼبقًتض إهباد مقرض آخر تتوفر لديو ىذه األوراؽ اؼبالية كما يف حالة الضغط على الشراء ،فما عليو إال شراء نفس
الكمية من األوراؽ اؼبالية اؼبقًتضة ،بغض النظر عن ربقيق أرباح أو خسائر.
وإذا مل يستطع اؼبقًتض إعادة األوراؽ اؼبالية يف الوقت احملدد ،هبوز للمقرض أف يقوـ بشراء نفس الكمية من
األوراؽ اؼبالية باستخداـ الضمانات اؼبالية احملتجزة يف حساب اؼبقًتض ،ويظل اؼبقًتض مسؤوال عن أية نفقات إضافية
يتحملها اؼبقرض أثناء قيامو بتنفيذ عملية الشراء.
ويبقى اؼبستثمر اؼبقًتض مسؤوال عن إعادة األوراؽ اؼبالية اليت قاـ باقًتاضها ،باإلضافة إىل كافة اغبقوؽ اؼبًتتبة
عنها مثل التوزيعات النقدية والورقية ،وكذلك مراعاة عدد األسهم اعبديدة يف حاالت التجزئة ،إذ يلتزـ اؼبستثمر اؼبقًتض
بإعادة ما يعادؿ عدد األوراؽ اؼبالية اليت قاـ باقًتاضها ،حبيث يتم سداد األعباء اإلضافية يف هناية التعاقد عند تسليم
األوراؽ اؼبالية إىل اؼبقرض.
إذف تعترب عملية البيع على اؼبكشوؼ متاجرة باؼبراكز القصَتة األجل ،أي أف الوسيط أو السمسار يقوـ بإعادة
تغطية مركزه الحقا من خالؿ شراء األسهم ؿبل التعامل من السوؽ وإعادهتا إىل اؼبقرض ،أو تسليمها إىل اؼبشًتي يف
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اؼبوعد اؼبتفق عليو ،ويف ىذه اغبالة يقاؿ أف اؼبستثمر غطى مركزه القصَت ،والربح اؼبتحقق ىو الفرؽ بُت سعر الشراء وسعر
البيع.1
وبتم حساب قيمة اؽبامش اؼببدئي اؼبطلوب إيداعو لدى أمُت اغبفظ أو شركة السمسرة من طرؼ البائع كمايلي:
اؽبامش اؼبطلوب = عدد األسهم × السعر اعباري × نسبة اؽبامش
وفيما يلي شكل يوضح مراحل البيع على اؼبكشوؼ:2
شكل ( :)1-1مراحل البيع على المكشوف

المصدر:عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.43 :

 -3مخاطر البيع على المكشوف :ىناؾ العديد من اؼبخاطر اليت قد يتعرض ؽبا اؼبستثمرين نتيجة استخداـ تقنية البيع
على اؼبكشوؼ ،لعل أنبها ما يلي:

3

 ـباطر االرتفاع العاـ ألسعار األوراؽ اؼبالية
 ـباطر استدعاء األوراؽ اؼبالية من قبل السمسار يف الوقت الذي مل تبلغ فيو األسعار اغبد الذي استهدفو
اؼبستثمر ،أو يف الوقت الذي ربقق فيو الورقة ىامش ربح بسيط ،وبالتايل يضطر اؼبضارب إىل إعادة شراء األوراؽ اؼبالية
إلعادهتا للمقرض )السمسار( مهما كاف سعرىا ،واألخطر من ذلك أف يكوف سعرىا يف السوؽ مرتفعا عن السعر الذي
 1ؿبمود ؿبمد الداغر ،مرجع سبق ذكره ،ص.265 :
 2عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.43 :
 3اؼبرجع نفسو.
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مت بو ،فبا يعٍت تعرض اؼبقًتض ػبسائر مؤكدة ،باإلضافة إىل التزاـ اؼبقًتض برد أية حقوؽ مالية اكتسبتها الورقة اؼبالية
خالؿ فًتة االقًتاض
 ـباطر ارتفاع سعر الورقة اؼبالية بسرعة نتيجة كثرة عمليات إعادة الشراء من جانب اؼبقًتضُت
 ـباطر عدـ البفاض سعر الورقة اؼبالية يف وقت قصَت ،كما ىو متوقع بعد بيع الورقة اؼبالية اؼبقًتضة ،خاصة يف
ظل وجود ـباطر احتماؿ استدعاء السمسار للورقة اؼبالية.
 ـباطر عدـ وجود حد أقصى للخسائر اليت يبكن أف يتحملها اؼبقًتض عندما تكوف توقعات اؼبستثمر يف غَت
ؿبلها ،فيمكن لألسعار أف تتجو كبو االرتفاع فتكوف حينها اػبسائر مضاعفة )خسائر البيع وخسائر ربمل تكلفة
االقًتاض( ،حيث يضطر اؼبستثمر إىل إعادة شراء األوراؽ اؼبالية بسعر أكرب من السعر الذي باع بو ،باإلضافة إىل الفوائد
اؼبدفوعة عن عملية اقًتاض األوراؽ اؼبالية اليت تدفع للسمسار.
 عالوة على ذلك فإف تقنية البيع على اؼبكشوؼ هتدد استقرار أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،كوهنا تؤدي إىل تذبذب
حاد على مستوى األسعار ،بفضل ما يقوـ بو اؼبضاربُت على الصعود من ؿباولة رفع األسعار من خالؿ شراء أسهم
الشركات اليت بيعت أسهمها على اؼبكشوؼ ،والذي يرفع من أسعارىا تبعا لقانوف العرض والطلب ،كما أنو يقلل من
وجود تلك األسهم يف السوؽ ،وبالتايل يعرض اؼبقرضُت لالرتفاع الكبَت يف األسعار ،هبعل اؼبقًتضُت البائعُت غَت قادرين
على الشراء والتسديد ،لذلك مت فرض منع التعامل بالبيع على اؼبكشوؼ خاصة بعد األزمة العاؼبية  2008من طرؼ كل
من بريطانيا ،كوريا اعبنوبية ،اليوناف ،تركيا ،فرنسا ،إيطاليا ،إسبانيا ،بلجيكا.1
 -4أىمية البيع على المكشوف :يبكن إهبازىا فيما يلي:2
 وبافظ البيع على اؼبكشوؼ على العالقة بُت القيمة السوقية والقيمة اغبالية لألسهم ،كما يعمل على تثبيت
السوؽ ،فإذا ما اعتقد اؼبضاربوف أف األسعار السوقية ستنخفض  ،قاموا بعمليات البيع على اؼبكشوؼ ،وعند ربقق
توقعاهتم والبفاض السعر فإهنم سيندفعوف إىل بيع أسهمهم ،كما يدخل اؼبضاربوف يف نفس الوقت للشراء ،وذلك لتغطية
مراكزىم اؼبكشوفة وإسباـ عملياهتم ،وبالتايل ضباية القيم السوقية من اؽببوط.
 يساعد البيع على اؼبكشوؼ على القياـ بعمليات اؼبراجحة ،فعند وجود فروؽ بُت أسعار نفس األسهم ويف
أسواؽ ـبتلفة ،فإنو يبكن البيع على اؼبكشوؼ يف األسواؽ اؼبرتفعة والشراء إلسباـ العملية يف السوؽ اؼبنخفضة.
 1باباس منَتة ،الصناعة المصرفية التقليدية والصناعة المصرفية اإلسالمية في مواجهة تحديات الالوساطة المالية والتحرير المالي-دراسة مقارنة ،-أطروحة يف العلوـ
االقتصادية ،كلية العلوـ االقتصادية التجارية وعلوـ التسيَت ،جامعة سطيف ،اعبزائر ،2016 -2015 ،ص.112 :
 2ؿبمد صاحل جابر ،مرجع سبق ذكره ،ص.316 :
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 يتمكن اؼبستثمر من خالؿ البيع اآلجل من ضباية نفسو من خطر اػبسارة ،وذلك عن طريق التغطية والتحوط
ذلك أف بعض اؼبستثمرين يشًتوف أسهما معينة لغرض بيعها يف اؼبستقبل عند ارتفاع السعر ،ولكن أحيانا تصبح السوؽ
غَت مستقرة ،فبا هبعل اؼبستثمر غَت قادر على ربديد ما إذا كانت األسعار سًتتفع أـ ستنخفض ،وذلك ببيع أسهم من
األسهم اليت يبتلكها بيعا قصَتا ،فإذا البفض السعر بدال من ارتفاعو فإف رحبو من عملية البيع على اؼبكشوؼ يعوض
خسارتو من العملية األوىل.
ويلجأ إىل البيع على اؼبكشوؼ)البيع القصَت( الوسطاء اؼبتخصصوف ،والذين وباولوف زبفيض أسعار األسهم إذا
ارتفعت ارتفاعا كبَتا ونفذت األسهم اليت يف ؿبافظهم ،لذلك يلجؤوف إىل البيع القصَت على أمل تغطية أنفسهم يف وقت
الحق عندما ينجحوف يف وقف االرتفاع ودفع األسهم للهبوط.1
 2-2-1-3-1الشراء بالهامش :بإمكاف اؼبستثمر شراء األوراؽ اؼبالية من خالؿ شركات السمسرة ،إما بسداد
إصبايل شبن الشراء فورا إىل الشركة ويعرؼ بالشراء النقدي ،كما بإمكانو أيضا أف يربـ اتفاقا مع شركة السمسرة أو أحد
البنوؾ أو الشركات اؼبرخص ؽبا بالعمل بنشاط أمناء اغبفظ على سداد جزء من شبن األوراؽ اؼبالية عند الشراء وتأجيل
سداد باقي الثمن ،على أف تقوـ شركة السمسرة )أمُت اغبفظ( بتدبَت األمواؿ الالزمة لتسوية عملية الشراء يف اؼبواعيد
اؼبقررة ،مقابل حصوؽبا من اؼبستثمر على تكلفة التمويل وىو ما يعرؼ بالشراء باؽبامش ،حيث يتوىل البنك اؼبركزي ربديد
نسبة اؽبامش وتغيَتىا مىت دعت اغباجة لذلك.2
ويعترب الشراء باؽبامش من وسائل اؼبضاربة ،ويقصد بو اقًتاض جزء من اؼببالغ اليت وبتاجها اؼبستثمر لشراء بعض
األسهم من الوسيط أو بعض اؼبؤسسات التمويلية اؼبتخصصة ،واؽبدؼ من استعماؿ اؽبامش يف اؼبتاجرة باألسهم ربقيق
السيطرة على عدد أكثر من األسهم ،بنفس اؼبقدار من األمواؿ اليت تستخدـ ؽبذا الغرض.3
يبارس اؼبستثمر عملية الشراء باؽبامش من خالؿ فتح حساب للهامش لدى بيت السمسرة ،ودبقتضى اتفاؽ
خاص يقوـ السمسار باغبصوؿ على قرض من بنك ،لتغطية الفارؽ بُت قيمة الصفقة و القيمة اؼبدفوعة كهامش من
طرؼ اؼبستثمر ،على أف توضع األوراؽ كرىن لسداد قيمة القرض.

 1اؼبرجع نفسو .
 2عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.51 :
 3ؿبمد صاحل جابر ،مرجع سبق ذكره ،ص.313 :
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 -1إجراءات الشراء بالهامش :عكس تقنية البيع على اؼبكشوؼ فإف الشراء باؽبامش يتم كالتايل:1
 إصدار أوامر الشراء للشركة )السمسار( اؼبتفق معها ،ؿبددا نوع الورقة اؼبالية وكميتها وسعر شرائها.
 يسدد اؼبستثمر للشركة مسبقا شبن األوراؽ اؼبالية اؼبشًتاة وفقا للنسبة اؼبتفق عليها ،باإلضافة إىل سداد مصاريف
وعموالت الشراء ،وذلك قبل تنفيذ العملية بالبورصة.
 وضع األوراؽ اؼبالية اؼبشًتاة ربت تصرؼ الشركة )السمسار( لضماف سداد اؼبستثمر باقي الثمن ،أو الحقا عند
بيع األوراؽ اؼبالية اؼبشًتاة باؽبامش ،وقياـ الشركة خبصم مستحقاهتا من حصيلة البيع.
 تقوـ الشركة يوميا بإعادة تقييم األوراؽ اؼبالية اؼبشًتاة باؽبامش بقيمتها السوقية ،على أساس أسعار إقفاؿ تداوؽبا
بالبورصة ،ومقارنة مديونية اؼبستثمر للشركة بالقيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية ،ومىت زادت نسبة اؼبديونية إىل القيمة
السوقية لألوراؽ اؼبالية عن معدؿ معُت ،فإف الشركة تقوـ بإخطار اؼبستثمر لتخفيض ىذه النسبة ،سواء بالسداد
النقدي أو بتقدًن ضمانات إضافية.
 تقوـ الشركة يوميا بتقييم الضمانات اؼبقدمة ،فإذا البفضت قيمة تلك الضمانات تقوـ الشركة بإخطار اؼبستثمر
لتقدًن اؼبزيد من الضمانات ،أو السداد النقدي لتخفيض نسبة اؼبديونية ،حبيث يكوف للشركة يف حالة رفض
اؼبستثمر تقدًن اؼبزيد من الضمانات أو السداد النقدي ،اغبق يف بيع األوراؽ اؼبالية وتسييل الضمانات اؼبقدمة.
من خالؿ ما سبق نستنتج أف كال العمليتُت الشراء اؽبامشي والبيع على اؼبكشوؼ أساسهما اؼبضاربة.
 -2الهامش المبدئي وىامش الوقاية :يستخدـ يف عملية الشراء باؽبامش نوعُت من اؽبوامش ونبا:2
 1-2الهامش المبدئي :ويقصد بو اغبد األدىن الذي يدفعو اؼبشًتي من مالو اػباص قبل إبراـ عقد الشراء ،ال
يزيد يف الغالب عن

%60

من قيمة الصفقة وبدده يف العادة البنك اؼبركزي ،إال أف للبورصة أو مؤسسات السمسرة أف

ربدد نسبة اؽبامش بأعلى فبا وبدده البنك اؼبركزي* ،وتتحدد نسبة اؽبامش اؼببدئي بنسبة الفرؽ بُت القيمة السوقية
لألوراؽ اؼبالية ؿبل التعامل وقيمة القرض اؼبطلوب إىل القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية كما يلي:3
نسبة اؽبامش اؼببدئي = )القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية ؿبل التعامل -قيمة القرض( /القيمة السوقية لألوراؽ
اؼبالية ؿبل التعامل

 1عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.52 ،51 :
 2اؼبرجع نفسو ،ص.54 :
 3منَت إبراىيم ىندي ،األوراق المالية وأسواق رأس المال ،،دار المعارف ،اإلسكندرية ،0222 ،ص.137 :
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ىامش الوقاية (الصيانة) :ويعرؼ بأنو اغبد األدىن الذي يشًتط أف ال تقل عنو حقوؽ اؼبلكية ،يتم

حسابو بالفرؽ بُت القيمة السوقية لألسهم ؿبل الصفقة اؼبرىونة وبُت اؼببلغ الذي اقًتضو اؼبستثمر ،ويف العادة فإف اؽبامش
اؼببدئي أكرب من ىامش الوقاية بدرجة تسمح بالبفاض القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية إىل مستويات معينة ،دوف اللجوء
إىل إصدار طلب ىامش)زيادة رصيد اؽبامش( ،حيث أنو ونظرا للتقلبات اليت قد تتعرض ؽبا قيمة األسهم اؼبشًتاة من
طرؼ السمسار لعميلو ،خاصة تلك اؼبتعلقة بالبفاض قيمة األسهم إىل أقل من مبلغ القرض ،فإنو يتم يف العادة ربديد
ىامش غَت اؽبامش اؼببدئي يعرؼ هبامش الوقاية  ،يدفعو العميل للسمسار خالؿ فًتة ؿبددة أو أف يبيع جزءا من األسهم
هبدؼ زيادة نسبة اؽبامش الفعلي ليصل إىل مستوى ىامش الوقاية ،وربسب نسبتو بالعالقة التالية:1
نسبة ىامش الوقاية = )القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية اؼبرىونة  -قيمة القرض(  /القيمة السوقية لألوراؽ
اؼبالية اؼبرىونة
 -3التعامل مع الهامش المبدئي وىامش الوقاية
دبا أف اؽبامش اؼببدئي يتحدد كنسبة من قيمة الصفقة  ،وحيث أف أسعار األسهم اؼبرىونة عرضة للتقلب ،فإف
اؽبامش الفعلي سيتغَت من يوـ آلخر تبعا للتغَت اغباصل يف القيمة السوقية لتلك األسهم ،لذلك فإف بيوت السمسرة تقوـ
يف هناية كل يوـ حبساب نسبة اؽبامش الفعلي على أساس سعر اإلقفاؿ ،ؼبقارنتو باؽبامش اؼبطلوب ويف ضوء تلك
اؼبقارنات تتحد اغباالت األربعة التالية:2
 1-3ارتفاع نسبة الهامش الفعلي عن الهامش المبدئي :ووبدث عندما ترتفع القيمة السوقية لألسهم اؼبرىونة
عن السعر الذي اشًتيت بو ،ويف ىذه اغبالة بإمكاف العميل القياـ دبايلي:
 سحب جزء من القيمة اليت سبق أف دفعها من أموالو اػباصة ،على أف ال تقل نسبة اؽبامش الفعلي عن
اؽبامش اؼببدئي.
 شراء أسهم جديدة سبوؿ بقرض جديد وبصل عليو العميل من السمسار.

 1اؼبرجع نفسو.
 2عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .56 ،55 :

* يعمد البنك اؼبركزي إىل رفع نسبة اؽبامش إذا الحظ ارتفاع مستويات األسعار بصورة غَت طبيعية بسبب ارتفاع حدة اؼبضاربة ،ويؤدي ىذا الرفع لنسبة اؽبامش
إىل البفاض الطلب على األسهم ،كما يعمد إىل خفض نسبة اؽبامش إذا ضعف نشاط البورصة وقل اإلقباؿ على الشراء حىت يتمكن اؼبستثمرين من اغبصوؿ
على القروض وبالتايل زيادة اإلقباؿ على السوؽ مرة أخرى.
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وقوع الهامش الفعلي بين الهامش المبدئي وىامش الوقاية :ووبدث عندما تنخفض القيمة السوقية

لألسهم اؼبرىونة ،لكن دبقدار ال يقل معو اؽبامش الفعلي عن ىامش الوقاية ،وحبيث ال وبق للسمسار مطالبة العميل
بزيادة مسانبتو وذلك بدفو أمواؿ إضافية ،كما ال يكوف من حق العميل شراء أسهم جديدة إال عن طريق النقد ،ؽبذا
يصنف حساب العميل من ضمن اغبسابات اؼبقيدة.
3-3

انخفاض الهامش الفعلي عن ىامش الوقاية :وبدث عندما تنخفض القيمة السوقية لألسهم اؼبرىونة

البفاضا كبَتا  ،ويف ىذه اغبالة فإف العميل يتوىل ما يلي:
 إما دفع مبلغ إضايف يودع يف حسابو لدى السمسار ،أو يستخدـ لتسديد جزء من القرض.
 بيع جزء من األسهم واستخداـ شبنها يف سداد جزء من القرض ،والذي يًتتب عليو البفاض مبلغ
القرض ومن ث ارتفاع نسبة اؽبامش الفعلي إىل مستوى ىامش الوقاية.
 4-3أن تثبت قيمتها:ويف ىذه اغبالة ال ضرر على الطرفُت واؼبستفيد ىنا ىو السمسار ،ذلك أف األسهم ؿبل
الصفقة مرىونة لديو ،وكل ما ربصل عليو ىذه األسهم من أرباح فهي لو.
يتم حساب قيمة اؽبامش اؼببدئي اؼبطلوب إيداعو لدى أمُت اغبفظ أو شركة السمسرة من طرؼ اؼبشًتي
كما يلي:

اؽبامش اؼبطلوب = عدد األسهم × السعر اعباري × نسبة اؽبامش

 -4مخاطر الشراء بالهامش :يرتبط الشراء باؽبامش بالعديد من اؼبخاطر نذكر منها:

1



احتمال مضاعفة الخسارة نتيجة انخفاض أسعار األوراق المالية



البيع االضطراري لألوراق المالية :عند زيادة نسبة مديونية اؼبستثمر للشركة عن نسبة معينة من القيمة السوقية
لألوراؽ اؼبالية اؼبشًتاة باؽبامش ،وجب عليو أف يقوـ بالسداد النقدي أو تقدًن ضمانات إضافية ،فإذا مل يقم
اؼبستثمر بالسداد أو تقدًن الضمانات الالزمة ،فإنو وبق للشركة بيع أوراقو اؼبالية يف ظروؼ غَت مالئمة وبأسعار
سوقية منخفضة يًتتب عليها خسارة للمستثمر ،وضياع مكاسب كاف من اؼبمكن ربقيقها إذا ما مت البيع يف
وقت الحق ويف ظروؼ أحسن.

 1اؼبرجع نفسو ،ص.62 :
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 عدم وجود فترة سماح للتأخير(ال يسمح بأجل إضافي) :إذا أخطرت الشركة اؼبستثمر بضرورة تقدًن ضمانات
إضافية أو السداد النقدي ػبفض نسبة مديونيتو ،فسيكوف أمامو فًتة قصَتة جدا وال يكوف لو اغبق يف طلب
أية مهلة إضافية أو أف يبنع الشركة من بيع األوراؽ اؼبالية بعد انتهاء اؼبدة احملددة ،حىت وإف كاف يتوقع زيادة
أسعار ىذه األوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة قصَتة.
 عدم اختيار األوراق المالية التي يتم بيعها :فإذا اشًتى اؼبستثمر باؽبامش أكثر من ورقة مالية واحدة أو قدـ
للشركة أكثر من ورقة مالية كضماف ،ومل يقم بسداد أو تقدًن الضمانات اإلضافية اؼبطلوبة عند إخطاره بذلك،
فستقوـ الشركة ببيع بعض من أوراقو اؼبالية الستيفاء اؼببالغ اؼبطلوبة منو ،وعند البيع زبتار الشركة أيا من ىذه
األوراؽ اؼبالية دوف أف يكوف لو حق االعًتاض على ما يتم اختياره للبيع ،أو أف يطلب اإلبقاء على أوراؽ معينة
وبيع أخرى حىت وإف كاف يرى مصلحة يف ذلك.
وتعترب عملية الشراء باؽبامش سالح ذو حدين ،حيث يرتفع الربح إذا ارتفع سعر السهم ،ولكن إذا البفض
سعره فإف اػبسارة تتضاعف ،وعليو ال ينصح بإتباع ىذا األسلوب يف التعامل إال يف أضيق اغبدود ويف اغباالت اؼبؤكدة
بأف أسعار األسهم اليت تشًتى باؽبامش ىي أقل من قيمتها الفعلية.1
 2-3-1العمليات اآلجلة :ويتم دبوجبها إسباـ صفقة دوف تسلم أو استالـ األصل ،على أف تتم باقي اإلجراءات
يف أجل الحق ،يشًتط على اؼبتعامل يف ىذه السوؽ تقدًن ضماف مايل حىت أجل تسوية الصفقػة ،وربتل القسم األكرب
من عمليات البورصة.2
ظهرت ىذه العمليات هبدؼ ذبنب ـباطر تغَت سعر الورقة اؼبالية ولضماف حقوؽ األطراؼ اؼبتعاقدة ،حيث
تشًتط أنظمة السوؽ على أطراؼ العقد تقدًن ضماف مايل مقابل الصفقة ،وإىل غاية حلوؿ موعد التنفيذ زبتلف نسبتو
حسب نوع العملية وشروط السوؽ.
تصنف العمليات اآلجلة ضمن أعماؿ اؼبضاربة ،ذلك أف البائع يكوف مضاربا باؽببوط واؼبشًتي مضاربا
بالصعود ،عن طريق دفع األسعار اؼبستحقة دوف أف وبدث التبادؿ الفعلي لألوراؽ اؼبالية اليت مت التعامل عليها ،3كما
يبكن ألطراؼ العقد القياـ بالعملية على اؼبكشوؼ ،عندما يقدروف أف السعر سيظهر مالئما يف العاجل دوف اآلجل.

 1ؿبمد صاحل جابر ،مرجع سبق ذكره ،ص.314 :
 2اؼبرجع نفسو.

 3ـبتار ضبيدة ،الخوصصة عن طريق األسواق المالية ،مكتبة حسن العصرية للنشر ،بَتوت ،لبناف ،ط ،1ص ص .93،94:
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 4-1الممارسات غير القانونية في سوق األوراق المالية
ال زبلو سوؽ األوراؽ اؼبالية من ؿباوالت بعض اؼبضاربُت القياـ ببعض التصرفات اليت من شأهنا خلق ظروؼ
مصطنعة تعمل على إيهاـ اؼبستثمرين بوقائع مظللة.
ويظهر التالعب يف البورصات الصغَتة حيث يتمكن عدد ؿبدود من اؼبتعاملُت السيطرة على جزء كبَت من
األسهم اليت يتم تبادؽبا ،كذلك فإف عدـ وجود رقابة كاملة من قبل اؼبسؤولُت يف السوؽ يعترب مناخا جيدا لظهور ىذه
التصرفات غَت القانونية ،وتستخدـ كلمة تالعب أو تآمر لتفسَت أي البفاض أو ارتفاع يف األسعار ،ومع أف تلك
التذبذبات اليت تشهدىا البورصات قد ترجع لظروؼ أخرى ،إال أف عمليات التحكم والتالعب ينتج عنها مثل ىذه
التقلبات يف األسعار إذا مل يتم السيطرة عليها.

1

ومع تعدد اآلراء حوؿ تعريف التالعب بسبب تعدد صوره وأشكالو ،فإننا نقدـ التعريفات التالية اليت ربدد
اؼبفهوـ اؼبشًتؾ للتالعب وىي:

2

عرؼ نظاـ ىيئة السوؽ اؼبالية السعودية التالعب على أنو "القياـ عمدا بعمل أو إجراء يولد انطباعا غَت صحيح
أو مضلال بشأف السوؽ ،أو األسعار ،أو قيمة أي ورقة مالية ،غبث اآلخرين على البيع أو الشراء أو االكتتاب يف تلك
الورقة أو األحجاـ عن ذلك".
وعرؼ أيضا بأنو "اؼبشاركة يف أي تصرفات أو فبارسات تنطوي على تالعب أو تظليل ،فيما يتعلق بأمر أو
صفقة على ورقة ماليػة ،إذا كاف ذلك الشخص يعلم طبيعة ذلك التصرؼ أو اؼبمارسة ،أو إذا توفرت أسس منطقية
تتيح لو أف يعلم ذلك".
ويف تعريف آخر ىناؾ من يرى بأ ف التالعب ىو "سلوؾ متعمد يهدؼ ػبداع اؼبستثمرين من خالؿ التحكم أو
التأثَت يف السوؽ على ورقة مالية".
ويطلق على الفئة اؼبتسببة يف التحكم باألسعار باؼبتآمرين ،حيث تسعى ىذه الفئة إىل التحكم يف األسعار
وتوجيو السوؽ صعودا وىبوطا بوسائل مصطنعة ،هبدؼ أف يصبح السعر السائد يف الورقة اؼبالية بالسوؽ أعلى أو أدىن
من السعر العادؿ الناتج عن قوى العرض والطلب.
ومن أشهر حاالت التالعب ىي تواطؤ ؾبموعة من اؼبتداولُت من بنوؾ استثمارية وصناع السوؽ وكبار مسؤويل
الشركات على رفع أسعار األسهم يف سوؽ نيويورؾ فيما أصبح يعرؼ بتواطؤ األسهم  ،والذي ترتب عليو سن قانوف
 1ؿبمد صاحل جابر ،االستثمار باألسهم والسندات وإدارة المحافظ االستثمارية ،دار وائل للنشر ،عماف ،األردف ،ط ،2005 ،3ص.54 :

 2عبد اهلل بن ؿبمد العمراين ،التالعب في األسواق المالية ،دراسة فقهية ،ؾبلة اعبمعية الفقهية السعودية ،العدد ،2013 ،17ص ص.366 ،365 :
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األوراؽ اؼبالية يف عاـ  1933ث قانوف األسواؽ اؼبالية وإنشاء ىيئة السوؽ و األوراؽ اؼبالية يف الواليات اؼبتحدة األمريكية
يف عاـ .11934
ومن خالؿ التعريفات السابقة ،يبكننا القوؿ بأف التالعب بصفة عامة ىو ؿباولة التحكم والتأثَت يف العرض أو
الطلب على األسهم يف السوؽ من خالؿ التأثَت يف األسعار.
 1-4-1أشكال الممارسات غير القانونية في سوق األوراق المالية
ىناؾ صورا متعددة للتالعب يف سوؽ األوراؽ اؼبالية ،يبكن إبراز أشهرىا على النحو التايل:
1-1-4-1

التحكم في عروض األسعار :يعرؼ التحكم باألسعار بأنو"نشاط يقوـ بو فرد أو ؾبموعة من

األفراد للسيطرة والتأثَت على األسعار بوسائل مصطنعة ،عبعل السعر السائد يف السوؽ أعلى أو أقل من السعر الطبيعي
لو" ،2أي جعل السعر مغايرا لذلك السعر الذي كاف يف حالة غياب تلك اؼبؤثرات اؼبصطنعة ،ويسعى اؼبتحكم يف
األسعار إىل ربقيق الربح وذلك على حساب اؼبستثمرين اآلخرين.
 1-1-1-4-1أىداف التحكم :يسعى التحكم يف سوؽ األوراؽ اؼبالية إىل ما يلي:3
 رفع السعر :أي إحداث اذباه صعودي مصطنع يف األسعار ودفع صبهور اؼبتعاملُت إىل الشراء ،ث يقػوـ
اؼبتحكمُت ببيع ما يبتلكونو من أسهم ،وىو أكثر أنواع التالعب انتشارا.
 تثبيت السعر :والغرض منها ىو ؿباولة بيع السهم بسعر أفضل من السعر الذي كاف من اؼبتوقع أف يسود
طبيعيا ،لو مل وبدث التدخل من جانب اؼبتالعبُت يف السوؽ ،ووبدث ىذا التدخل عادة بواسطة اعبهة صاحبة
اؼبصلحة يف رفع أو مساندة السعر لًتويج أسهم جديدة ،مثل عمليات رفع رأس اؼباؿ وطرح أسهم جديدة قد
وبد من قباحها البفاض األسعار.
 خفض السعر :وذلك بإحداث اذباه نزويل ومصطنع يف األسعار ودفع وتشجيع اعبمهور على البيع ،ث يقوـ
اؼبتآمروف باغبصوؿ على ىذه األوراؽ باألسعار اؼبنخفضة ،ويعترب أقل أنواع التصرفات غَت القانونية شيوعا ،وال
يتجو إليو إال اؼبضاربُت على النزوؿ الذين توسعوا وتورطوا يف البيع اآلجل توقعا اللبفاض األسعار ،فإذا مل
تصدؽ توقعاهتم فإهنم يقوموف هبذه األعماؿ إلجبار األسعار على االلبفاض بوسائل مصطنعة.

F. Allen & D. Gale, Stock Price Manipulation , The Review of Financial Studies5, 1992, p: 503.

 2ؿبمد صاحل جابر ،مرجع سبق ذكره ،ص54 :
 3اؼبرجع نفسو ،ص.55 :
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2-1-1-4-1

الظروف المالئمة للتحكم :ىناؾ ظروؼ معينة إف توفرت يف السوؽ تعمل على مساعدة

اؼبتالعبُت واؼبتآمرين يف عمليات التحكم وىي:1
 ارتفاع رئيسي في السوق :تشهد أسواؽ األوراؽ اؼبالية مواسم معينة ترتفع هبا األسعار ،وتأخذ ىذه االرتفاعات
اذباىات متزايدة ،يف ىذه اغبالة ال يبكن ألية فئة من اؼبستثمرين مهما بلغت قوهتا التأثَت على ىذه االذباىات
بصورة عكسية ،إال فئة اؼبتالعبُت واؼبتآمرين بإمكاهنا مسايرة الظروؼ وفبارسة نشاطها.
 انخفاض رئيسي بالسوق :أيضا يف حالة االذباه النزويل ،فإف اؼبتآمر يستفيد من حالة اػبوؼ والذعر اليت تسود بُت
اؼبتعاملُت واليت تدفع باؼبتالعبُت إىل البيع ،فبا يؤدي إىل ربطيم السعر وذلك من مصلحة اؼبتآمر الذي وبقق الربح
نظرا لبيعو القصَت السابق عندما كانت األسعار مرتفعة.
 كثرة المعروض من الورقة المالية :حيث أف التالعب بأسعار أسهم الشركات اليت تصدر عددا كبَتا من األسهم
اؼبوزعة على نطاؽ واسع ،يكوف أكثر من التالعب بأسعار أسهم الشركات اليت تصدر عددا ؿبدودا من األسهم
اؼبوزعة على نطاؽ ضيق ،ؽبذا فإف اغلب البورصات ترفض تسجيل الشركات ذات رأس اؼباؿ الصغَت ذبنبا ؽبذه
التالعبات.
 سهولة الحصول على االئتمان :لكي يتمكن أي متالعب من النجاح يف عملياتو دوف أف يكوف لديو رصيد كبَت
من األمواؿ السائلة ،وؽبذا فإف اغبصوؿ على االئتماف ىو وسيلة تشجع تلك اؼبمارسات غَت القانونية.
 2-1-4-1البيع الصوري :ومن أشكاؿ البيوع الصورية أو الظاىرية ما يلي:2
 أف يقوـ اؼبضارب بالبيع على نفسو بكميات كبَتة ،من خالؿ تعدد احملافظ اليت باظبو ،أو بأظباء أصدقائو ،أو أفراد
أسرتو ،أو بأظباء ؾبموعات متفق فيما بينها ،ث تقوـ ىي نفسها بالبيع على البائع األوؿ ،وإعادة ىذا السهم بسعر
أكرب إذا أريد للسهم الصعود أو أقل إذا أريد لو اؽببوط ،واؽبدؼ من ذلك إيهاـ اؼبتداولُت يف السوؽ بأف ىناؾ تغَتات
يف سعر السهم ،وتسمى ىذه العملية من اؼبضاربات بعملية التدوير.
 أف ينتهز اؼبضارب اؼبتالعب فرصة االرتفاع يف القيمة السوقية ألسهم يبتلكها ،فيقوـ باالتفاؽ مع أشخاص آخريُت
ببيعها عليهم بسعر أعلى من السعر اعباري يف السوؽ ،ث يقوـ ىؤالء األشخاص يف نفس اليوـ بإعادة بيعها لو بسعر
أعلى فبا يؤدي إىل زيادة ارتفاع سعرىا السوقي ،ث يقوـ اؼبضارب ببيع ما يبلكو بالسعر اؼبرتفع ،فبا يؤدي إىل تدىور

 1اؼبرجع نفسو ،ص.56 :
2
عبد اهلل بن ؿبمد العمراين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.376 ،375 :
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سعر السهم ،ويطلق على ىذه الطريقة طريقة التصريف عندما يريد اؼبضارب بيع ىذه األسهم ،وطريقة التجميع ؼبن أراد
أف يشًتيها.
 دبعٌت التصريف ىو بيع األسهم اؼبملوكة والتجميع ىو شراء تلك األسهم ،حبيث يقوـ اؼبضارب بالشراء من نفسو ،ورفع
قيمة السهم السوقية من خالؿ تعدد احملافظ اليت يديرىا عبذب االنتباه ولزيادة قيمة السهم ،فيقوـ اؼبتداولوف بالشراء
كي وبصلوا بعض األرباح ،فيقوـ بالبيع والتصريف عليو ،ولزيادة التغرير قد يالمس السهم النسبة القصوى لليوـ أكثر
من مرة ،ث يتدىور السهم بالنزوؿ ،ث يقوـ بزيادة الشراء على نفسو حىت يرتفع ،ث يقوـ بالتصريف وىكذا حىت نفاذ
الكمية اليت لديو.
 االتفاؽ بُت اؼبضاربُت من خالؿ التوصيات على شراء سهم من األسهم اؼبدرجة بغرض رفع قيمتو إىل حد معُت ،ث
بيعو بكميات كبَتة من خالؿ ىذه اجملموعات ،واؽبدؼ من ىذا البيع إيهاـ اؼبتعاملُت أف ىناؾ تغَتات سعرية حدثت
للسهم ،وىذه السلسلة من البيوع من شأهنا أف تؤدي إىل البفاض بقيمتها السوقية بشكل يوحي بتدىور حالة الشركة
اؼبصدرة ؽبا ،وىنا يصاب بعض اؼبتداولُت باػبوؼ ،فبا يدفعهم إىل التخلص فبا يبتلكونو من ىذه األسهم الذي يًتتب
عليو عروض كبَتة بدوف طلب مواز فينخفض السعر ،وعندىا يتدخل اؼبتالعب فيشًتي األسهم.
 3-1-4-1العروض الوىمية :تتم ىذه الطريقة قبل افتتاح السوؽ اؼبالية للتداوؿ ،حيث تتم من طرؼ اؼبضارب
احملًتؼ بالشكل التايل:1
 يقوـ اؼبضارب اؼبتالعب والذي يبلك أسهما كثَتة يف نوع معُت من األسهم بتقدًن عروض بيع وبصفقات
ـبتلفة ،ليوىم اؼبضارب غَت احملًتؼ بأف ىذه العروض من متعاملُت كثر ،وىدؼ ىذه الطريقة ىو إيهاـ اؼبتعاملُت بأف
السهم عليو تصريف أو وبمل أخبار سيئة ،فيقوـ مالؾ السهم بتقدًن عروضهم للبيع بأقل من سعر اؼبضارب اؼبتالعب،
حىت يغتنموا فرصة البيع أوال ،وعندما يقًتب موعد افتتاح السوؽ وبدقائق معدودة ،يقوـ بإلغاء أوامر العرض وسحب
عروض مالؾ األسهم الذي مت إيهامهم من خالؿ شرائها منهم ،فيبدأ سعر السهم بالصعود تدرهبيا ،فيقوـ اؼبتداولوف
بشرائها مرة ثانية ،حيث يغتنم اؼبضارب اؼبتالعب فرصة بيعها عليهم بفارؽ سعري عايل وجديد.
 ومن ناحية أخرى وإذا علم اؼبضارب بأف طلب الشركة اؼبسانبة بزيادة رأس اؼباؿ قد رفض من قبل ىيئة السوؽ،
فإنو وقبل إعالف اػبرب يف السوؽ ،يقوـ اؼبضارب بعرض طلبات شراء السهم بأسعار متفاوتة وبصفقات ـبتلفة إليهاـ
اؼبتداولُت بأف السهم وبمل أخبارا جيدة ،فيسارع اؼبستثمرين بعرض طلباهتم بسعر أعلى ،فإذا مل يبق على افتتاح السوؽ

 1عبد اهلل بن ؿبمد العمراين ،مرجع سبق ذكره ،ص.376 :
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إال دقائق قاـ بإلغاء صبيع طلباتو ،وعند افتتاح السوؽ يرتفع السعر السوقي السهم ،فيغتنم حينها اؼبضارب ىذه الفرصة
ليعرض صبيع أسهمو للبيع ،ث يقوـ بالتصريف حىت نفاذ الكمية اليت حبوزتو.
 4-1-4-1اتفاقيات التالعب :تتم بواسطة شخصُت أو أكثر ،تستهدؼ إحداث تغيَتات مفتعلة يف أسعار
األوراؽ اؼبالية بغرض ربقيق الربح ،وقد تشمل العضوية يف مثل ىذه االتفاقيات على ظباسرة وعاملُت يف بعض اؼبنشآت
اليت ؽبا أوراؽ مالية متداولة ،كما قد يساىم بعض ىؤالء األعضاء بالعمل بينما يساىم البعض اآلخر برأس اؼباؿ ،كما قد
يعُت مدير يتوىل تنفيذ االتفاقية،
5-1-4-1

1

الشراء بغرض االحتكار :ويقصد بو قياـ اؼبضارب بالعمل على شراء معظم أو كل العمليات

اؼبعروضة من ورقة مالية ما بغرض ربقيق نوع من االحتكار ،يبكنو فيما بعد من بيع الورقة اؼبالية للراغبُت يف شرائها
بالسعر الذي يراه مناسبا ،ويف بعض اغباالت ينحصر االحتكار يف شراء األسهم اليت ؽبا سوؽ رائجة للبيع على
اؼبكشوؼ ،وذلك حىت وبتكر تداوؽبا فًتتفع قيمتها السوقية ويتحقق الربح.
ففي ظل البيع على اؼبكشوؼ يلتزـ اؼبضارب برد األسهم ؿبل البيع يف أي وقت يقرره مقرض األسهم ،ويف ظل
االحتكار وارتفاع قيمتها قد يطلب اؼبقرض أسهمو لبيعها ،وىنا يضطر اؼبضارب إىل دخوؿ السوؽ مشًتيا وما عليو إال
قبوؿ السعر الذي وبدده احملتكر.2
وللحد من ىذه اؼبمارسات والتالعب ،نصت التشريعات والقوانُت اؼبنظمة لعمل البورصات اعتبار ؿباوالت
التأثَت والتحكم يف األسعار ضمن التصرفات غَت القانونية اليت يعاقب عليها القانوف.
 6-1-4-1استغالل ثقة العمالء :ويقصد هبا اؼبمارسات غَت األخالقية من قبل السمسار اذباه أحد عمالئو،
وذلك بإبرامو صفقات نيابة عنو ،أو تشجيعو على إبراـ صفقات على أساس معلومات مظللة ،مقابل حصولو على
عمولة ظبسرة ،سواء كانت تلك الصفقات مرحبة أو غَت مرحبة ،وتزداد أرباح السمسار كلما زاد عدد الصفقات اؼبنفذة،
يسهل على السمسار فبارسة ىذا النوع من االحتياؿ عندما تكوف أوامر العميل من النوع الذي يعطي للسمسار سلطة
إبراـ ما يراه مناسبا من الصفقات )أوامر دبقتضى األحواؿ(.

 1حساـ الدين ؿبمد ،األفعال القذرة داخل البورصة ،متاح على اؼبوقع االلكًتوين:
http://www. omislam. net/arabic/mama//live-cinscling/92874-2005-05-15%2000*00-00-html

 2علي توفيق اغباج ،عامر علي اػبطيب ،إدارة البورصات المالية ،دار اإلعصار العلمي للنشر ،عماف ،األردف ،ط ،2012 ،1ص.123 :
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فالتالعب إذف ينشأ يف ؾبملو عن اؼبضاربة غَت اؼبشروعة وإف كاف ىناؾ اختالؼ بينهما ،فالتالعب ىو مضاربة
بازباذ طرؽ غَت مشروعة قانونيا ،أما اؼبضاربة فقد تكوف مصحوبة دبمارسات غَت مشروعة ،وقد ال تكوف مصحوبة
بذلك ،فاؼبضارب قد يكوف متالعبا وقد يكوف تاجرا ،وعليو كل متالعب مضارب وليس كل مضارب متالعب.
 5-1تقسيم سوق االوراق المالية وفقا لمعيار درجة التقدم
أدى توسع النشاط االقتصادي وزيادة االنفتاح على العامل اػبارجي إىل اتساع القاعدة االستثمارية لسوؽ األوراؽ
اؼبالية ،وذلك بتداخل الوظائف وتعدد األدوات يف السوؽ ذاتو ،فوجدت األدوات األجنبية للتداوؿ يف السوؽ احمللية،
ومستثمرين ؿبللُت يتعاملوف يف أسواؽ أجنبية ،فبا أدى إىل ظهور ما يعرؼ بأسواؽ األوراؽ اؼبالية العاؼبية أو البورصات
الدولية.
يتم تصنيف األسواؽ دوليا يف ثالث فئات ـبتلفة ،اعتمد يف تصنيفها على مؤشرات تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية
وىي:
 1-5-1أسواق األوراق المالية المتقدمة :وىي اليت ارتبط وجودىا بالدوؿ اليت شهدت اقتصادياهتا تطورا كبَتا،
تتميز بكفاءهتا العالية ،ومن بُت األسواؽ األكثر تقدما قبد  :أسواؽ األوراؽ اؼبالية األمريكية )بورصة نيويورؾ )،(NYSE
بورصة ( (qadsaNأو الرابطة الوطنية لتجار األوراؽ اؼبالية اؼبؤسبنة ،البورصة األمريكية ( ،)XEMAبورصة كندا لألوراؽ
اؼبالية ،أسواؽ األوراؽ اؼبالية األوروبية )السوؽ األوروبية لألوراؽ اؼبالية( ) ،(Euronextبورصة لندف ،بورصة أؼبانيا لألوراؽ
اؼبالية ،البورصات الفرنسية ،بورصة

طوكيو(.

 2-5-1أسواق األوراق المالية الناشئة (الصاعدة)

Emerging Stock Markets

حظيت األسواؽ الناشئة بأنبية كبَتة  ،تعود نشأهتا إىل بنوؾ االستثمار األمريكية منذ عاـ  ، 1981واليت كانت
تبحث عن مناطق ذات مبو قوي ،من أجل االستفادة من العوائد اؼبرتفعة يف األسواؽ اؼبالية اليت ينتظر أف تنمو وتتطور،
ويطلق على اقتصاد ناشئ إذا كاف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل أقل فبا ىو عليو يف البلداف اؼبتقدمة ،وأكرب فبا
ىو عليو يف البلداف النامية ،مع مبو اقتصادي سريع وانفتاح مايل على العامل اػبارجي ،ومستوى معيشي وىياكل اقتصادية
تتقارب مع الدوؿ اؼبتقدمة.
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ورغم أنو مل يتم تقدًن تعريف موحد ؽبذه األسواؽ ومل يتم ربديد عددىا ،فإنو مت استخداـ مصطلح أسواؽ
األوراؽ اؼبالية الناشئة لإلشارة إىل األسواؽ اليت تكوف يف مرحلة انتقالية ،ويكوف حجمها ونشاطها أو مستوى تطورىا يف
مبو متزايد.1
ففي تعريف ؼبؤسسة التموي  IFCالتابعة للبنك الدويل فإف األسواؽ الناشئة ىي" األسواؽ اليت تسعى لتغيَت
أوضاعها االقتصادية كبو األفضل ،لرفع مستوى أدائها ليصل إىل مستوى األسواؽ اؼبتقدمة"
كما تعرفها اؼبؤسسة ذاهتا بأهنا " البلداف خارج منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية

EDCM

 ،أو أيضا خارج

مؤشر  Morgan Stanleyأو خارج مؤشر."Financial Times
ويف تعريف آخر ؼبؤسسة التمويل الدولية ،فإف لفظ ناشئة تعٍت"أنو يوجد شيء من التغيَت بصدد اغبدوث ،وأف
السوؽ اؼبعٍت ينمو من حيث اغبجم وجودة األدوات ،مقارنة بسوؽ آخر أقل من حيث اغبجم والنشاط وال يوحي ببوادر
أي تغيَت ،ومن جهة أخرى يبكن أف يعٍت لفظ سوؽ ناشئ سوؽ أوراؽ مالية يف أي اقتصاد نامي بصرؼ النظر عن
درجة مبو السوؽ ذاتو.2
ويستخدـ خرباء مؤسسة التمويل الدولية ىذا اؼبفهوـ للربط بُت تصنيف سوؽ اؼباؿ وتصنيف االقتصاد ذاتو،
وبذلك يبكن أف يطلق على سوؽ األوراؽ اؼبالية يف أي دولة لفظ ناشئ إذا انطبق عليو أحد اؼبعياريُت التاليُت:3
 إذا تواجد ىذا السوؽ يف اقتصاد نامي
 إذا كاف السوؽ بصدد النمو.
أما بالنسبة لتعريف مؤسسة

)Pradsass & d'S''s (P&S

فإف السوؽ الناشئة مصطلح ينطوي على سوؽ

األسهم يف مرحلة انتقالية والذي يعرؼ زيادة يف اغبجم وكذا درجة التعقيد ،ونتيجة لذلك تصنف األسواؽ على أهنا
ناشئة إذا توفر فيها أحد الشرطُت التاليُت:4
 أف تنتمي القتصاد ذي دخل متوسط أو منخفض حسب تعريف البنك الدويل
 أف يكوف رأس اؼباؿ القابل لالستثمار منخفض مقارنة بالناتج احمللي اػباـ.
 1سامية زيطاري ،ديناميكية اسواق األوراق المالية في البلدان الناشئة ،حالة أسواق األوراق المالية العربية ،أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،غَت منشورة ،اعبزائر،
 ،2004ص.44 :

 2ىالة حلمي السعيد ،األسواق المالية الناشئة ودورىا في التنمية االقتصادية في ظل العولمة ،سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعي ،العدد  ،58الكويت،1999 ،
ص.23 :

International Finance Corporation (IFC):Central Capital Markets Department : Quarterly Review of Emerging Stock

3

Markets, 2 Quarter, 1993.
4
S & P –E merging Markets Index-Index methodology MC graw hill financial , www.mhfi.com
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لقد كاف تعريف مؤسسة ) Pradsass & d'S''s (P&Sلألسواؽ الناشئة يعتمد إىل غاية

1995

على تصنيف

البنك الدويل لالقتصاديات متوسطة وضعيفة الدخل ،حيث تعترب االقتصاديات ناشئة إذا كاف الناتج احمللي اػباـ للفرد ال
يتجاوز العتبة اليت وبددىا البنك الدويل ،إال أف ىذه الطريقة أصبحت غَت ناجعة ،فاالعتماد على الدوالر يف حساب
الناتج اػباـ للفرد يتأثر بالتقلبات اغبادة ؼبعدؿ سعر الصرؼ ،ولتجاوز ىذا الضعف عبأ ) Pradsass & d'S''s (P&Sإىل
طريقة أخرى تتمثل يف مقارنة الناتج احمللي اػباـ للفرد خالؿ السنوات الثالثة اؼباضية بالعينة اليت وبددىا البنك الدويل،
حيث يكفي أف يتوفر الناتج احمللي اػباـ للفرد خالؿ إحدى السنوات الثالث األخَتة.1
واؼبيزة الثانية لألسواؽ الناشئة تتمثل يف الضعف النسيب لرأس اؼباؿ القابل لالستثمار نسبة للناتج احمللي اإلصبايل،
ويعرؼ رأظباؿ السوؽ القابل لالستثمار برأس ماؿ السوؽ بعد خصم رأس اؼباؿ الذي ال يسمح لألجانب باالستثمار
فيو.
ما يالحظ على ىذا اؼبعيار أنو يركز على مدى انفتاح السوؽ االستثمارية األجنبية ،فاألسواؽ اليت تضع حدا
لالستثمارات مثل القيود على االستثمار األجنيب ،مراقبة رأس اؼباؿ ،تدخل اغبكومة يف الشركات اؼبدرجة يف السوؽ،
التشريعات اؼبقيدة لنشاط االستثمار األجنيب تعترب أسواؽ ناشئة.2
وبالرغم من تشابو الصفات العامة اليت سبيز األسواؽ الناشئة يف معظمها ،إال أنو توجد اختالفات عديدة سبيزىا،
كعدد الشركات اعبديدة ،القيمة السوقية لألسهم ،حجم األمواؿ اؼبتداولة اليت تعكس بدورىا طبيعة كل دولة من الناحية
االقتصادية واؼبالية ،كحجم القطاع اػباص ،ومدى اشًتاؾ اؼبستثمرين األجانب ،ومصادر التمويل وفاعلية اعبهات الرقابية
وترتيبات اؼبقاصة والتسوية.3
وانطالقا فبا سبق يبكننا تعريف األسواؽ الناشئة بأهنا تلك األسواؽ اليت توجد خارج الدوؿ األكثر تقدما،
وتنتمي إىل دوؿ نامية يف مرحلة التحوؿ كبو اقتصاد السوؽ ،وأىم ما تتميز بو األسواؽ الناشئة ىو ارتفاع القيمة السوقية
لألسهم.
3-5-1

أسواق األوراق المالية شبو الناشئة :عرفت األسواؽ اؼبالية شبو الناشئة حسب تصنيف البنك الدويل ،بأهنا

األسواؽ اليت ال تنتمي لفئة الدخل اؼبرتفع ،وتعاين من نقص واضح يف العمق اؼبايل )التطور اؼبايل( ،وؽبا قيمة سوقية
 1ؿبمد بيزيرية ،دراسة تحليلية لدور األسواق المالية في االقتصاديات الناشئة في تحفيز النمو الصناعي ،أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،غَت منشورة،2013 ،
جامعة اعبزائر  ،3اعبزائر ،2014-2013 ،ص.62 :
 2بوكساين رشيد ،معوقات األسواق المالية العربية وسبل تفعيلها ،رسالة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،غَت منشورة ،جامعة اعبزائر ،اعبزائر ،2006 ،ص.161:

 3وليد أضبد صايف ،األسواق المالية العربية الواقع واألفاق ،أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،غَت منشورة ،اعبزائر،3اعبزائر ،2003 ،ص.91 :
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منخفضة مقارنة بالناتج احمللي اإلصبايل ،ويف ظل وجود ضوابط سبييزية بشأف االستثمار األجنيب ،وانعداـ الشفافية وقلة
التنظيم.
وقد ظهر مفهوـ السوؽ شبو الناشئة بعد تبنيها من طرؼ شركات اؼبؤشرات الكربى ،وأوؿ مؤسسة تبنت
األسواؽ شبو الناشئة ىي مؤسسة ) Pradsass & d'S''s (P&Sسنة  ،2007بعدىا تبٌت مؤشر  Morgan Stanleyفكرة
األسواؽ شبو الناشئة.
4-5-1مؤشرات تصنيف األسواق الناشئة وشبو الناشئة :يتم تصنيف األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة وفق
) Dow Jonesو)Morgan Stanley(MSCI

مؤشر (S&P

و مؤشر  FTSEلألسهم العاؼبية كما يلي:

1-4-5-1المؤشر المشترك التراكمي لألسهم العالمية ) :(S&P Dow Jonesوىو مؤشر تصدره
) ،DowJonesمت إطالقو يف عاـ 2012وىو مؤشر مشًتؾ بُت
Corp

McGraw Hill

شركة (S&P

وؾبموعة  CMEو

News

يعتمد على ؾبموعة من اؼبعايَت الكمية والفنية لًتقية األسواؽ شبو الناشئة إىل أسواؽ ناشئة
تشمل اؼبعايَت الكمية للتصنيف مايلي:1

 : معايير التصنيف األولية (األسواق شبو الناشئة) :يف ىذا اؼبستوى هبب على األسواؽ تلبية اثنُت من ثالثة
على األقل من اؼبعايَت ،ليتم أخذىا بعُت االعتبار ضمن تصنيفات مؤشر  P&Sلألسواؽ شبو الناشئة وىي:
 ؾبمل القيمة السوقية احمللية :أكثر من  2.5مليار دوالر
 قيمة األسهم اؼبتداولة السنوية :أكثر من  1مليار دوالر
 معدؿ مبو السوؽ أكرب من

%5

وىي نسبة تًتاوح بُت ؾبمل القيمة السوقية للتبادؿ احمللي وبُت الناتج احمللي

اإلصبايل االظبي.
 معايير التصنيف اإلضافية ( األسواق الناشئة) :يتطلب تصنيف األسواقشبو الناشئة أف سبتلك السوؽ على
األقل ثالثة من طبسة من اؼبعايَت التالية وىي:
 فًتة التسوية  T+3أو أفضل ،وتشَت إىل سرعة تسوية الصفقات


األخذ بعُت االعتبار تقييم أىم وكاالت التصنيف للديوف السيادية ،حيث ال تقل عن التصنيفات

BB+

الصادرة عن وكاليت ) (S&Pو  Fitchأو على األقل تصنيف  Baaالصادر عن وكالة Moody’s؛
1بوداح عبد اعبليل ،خياري إيباف ،األسواق المالية الناشئة وشبو الناشئة بين عملية تصنيف المؤشر وتوجهات المستثمرين ،ؾبلة جامعة األمَت عبد القادر للعلوـ اإلسالمية
ع ، 3ص ، 450 -411 ،مقاؿ متاح على اؼبوقع االلكًتوين :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/3215
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عدـ حدوث التضخم الذي يتجاوز فيو التغَت السنوي ؼبؤشر األسعار

نسبة%25

 عدـ وجود قيود كبَتة على اؼبلكية األجنبية باإلضافة إىل التداوؿ اغبر للعملة احمللية ؛


باإلضافة إىل ذباوز قيمتها السوقية  15مليار دوالر.

2-4-5-1مؤشر): Morgan Stanley Capital International (MSCIأماعن مؤشر( )MSCIفهو يركز
على ؾبموعة من اؼبعايَت بياهنا كالتايل:1
جدول( :)2-1معايير تصنيف أسواق األوراق الماليةوفق مؤشر()MSCI

األسواق الناشئة

األسواقشبو الناشئة

األسواق المتطورة

متطلبات التنمية االقتصادية
التوجد متطلبات

التوجد متطلبات

أف يزيد معدؿ الدخل الفردي يف
الدولة عن اغبد األدىن الذي وبدده
البنك الدويل دبا اليقل عن %25
ولثالث سنوات متتالية

متطلبات تتعلق بالحجم والسيولة
حجم الشركة (القيمة السوقية

635

2538

1269

(مليون دوالر)

عدد الشركات

2

3

5

القيمة السوقية لألسهم المتداولة

47

635

1269

(مليون دوالر)
سيولة السهم

2.5

%20

%15

(معدل دوران السهم)
متطلبات تتعلقببنية السوق وسهولة الدخول إليو
السماح لألجانب بالتملك

متاح ولو بنسبة ضعيفة

متاح بنسبةمعتربة

مرتفع جدا

حرية التدفقات الرأسمالية

متاح ولو بنسبة ضعيفة

متاح بنسبة معتربة

مرتفع جدا

كفاءة نظام التشغيل في السوق

متوسطة

جيدة

مرتفعة جدا

استقراراإلطار المؤسسي

متوسط

متوسط

مرتفع جدا

Source :MSCI Index Research,MSCI Market Classification Framework,2016,p:54, disponible sur le
web https://www.msci.com/indexes.

1

MSCI Index Research, MSCI Market Classification Framework, 2016, p:54 disponible sur le web
https://www.msci.com/indexes.
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يتضح من اعبدوؿ أعاله أف شروط تصنيف األسواؽ إىل فئة األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة ميسرة نسبيا ،حيث
ال ينظر إىل متطلبات التنمية االقتصادية عند تصنيف األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة ،بينما تزداد درجة التشدد كلما
استهدفت اؼبراجعة ترقية السوؽ اؼبعنية إىل مصاؼ األسواؽ اؼبتقدمة ،وفيما يتعلق دبعايَت اغبجم والسيولة فيشًتط لذلك
وجود شركتُت على األقل بقيمة رأظبالية )حجم السوؽ(  635مليوف دوالر ،وأف ال يقل معدؿ دوراف األسهم عن ،%2.5
وعن47

مليوف دوالر بالنسبة لقيمة األسهم القابلة للتداوؿ ،أما عند اؼبراجعة هبدؼ الًتقية إىل فئة األسواؽ الناشئة ،فإف
بػ1269

مليوف دوالر وىو تقريبا ضعف القيمة

اغبد اؼبطلوب لعدد الشركات يرتفع إىل ثالثة مقابل قيمة سوقية تقدر

اؼبطلوبة لألسواؽ شبو الناشئة ،كما ترتفع القيمة السوقية لألسهم اؼبتداولة إىل

مليوف دوالر ،واليت يقابلها معدؿ

سيولة يقدر

635

بػ.%15

كما نالحظ أف التشدد ينطبق على اؼبعايَت اؼبتعلقة ببنية وكفاءة وسهولة الدخوؿ إىل السوؽ ،ففي حُت يكتفي
لقبوؿ السوؽ ضمن فئة األسواؽ شبو الناشئة بإتاحة اجملاؿ ؼبلكية األجانب ولو بنسبة ضعيفة ،وبضماف حد أدىن من
حرية التدفقات الرأظبالية ،ودبستوى متوسط من الكفاءة واالستقرار يف أنظمة التداوؿ والبنية اؼبؤسسية ،فإنو يشًتط للًتقية
إىل فئة األسواؽ النا شئة أف تكوف النسبة اؼبتاحة أماـ األجانب للتملك و أف تكوف حرية التدفقات الرأظبالية بنسب
معتربة ،إىل جانب توفر مستوى جيد من الكفاءة يف نظاـ التشغيل.
 3-4-5-1سلسلة مؤشرات
وىي:

FTSE

لألسهم العالمية  :يبنح مؤشر

FTSE

أربعة تصنيفات ألسواؽ األوراؽ اؼبالية

1

 األسواق الصاعدة  :وىي اليت ال تزاؿ بيئتها االستثمارية حباجة للتطوير  ،كما أف الشركات اؼبدرجة ضمن ىذا
التصنيف ال تدخل يف احتساب اؼبؤشر بل ربظى بالتقييم كإشارة إىل الدوؿ اليت تصبح يف وقت الحق أسواؽ
ناشئة ثانوية
 األسواق الناشئة الثانوية  :وىي اليت تتمتع بالتنافسية بُت شركات الوساطة وتسمح بتسوية اؼبعامالت كما
تتمتع برقابة جيدة  ،ويشًتط يف ترقية أي سوؽ إىل ىذا التصنيف أف تتوفر شركاهتا على قيمة سوقية ال تقل عن
 100مليوف دوالر ،وأف تكوف ؽبا سيولة متوسطة وتسمح بتداوؿ األجانب ؼبا ال يقل عن  %15من أسهمها

 1زىَت غراية  ،دور الهندسة المالية في تقييم اسعار المنتجات المالية لتحقيق كفاءة األسواق المالية ،أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،جامعة اعبزائر ،3
اعبزائر ،2016-2015،ص ص .183،182 :
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 األسواق الناشئة المتقدمة  :وىذا يتطلب تواجد ما يعرؼ ب

Omnibus Account

وىو حساب يضم

استثمارات عدد من العمالء يقوـ الوسيط بتداوؽبا نيابة عنهم ،هبذه الطريقة ال وبمل اغبساب اسم العميل
حيث يكوف اؼبستثمر ىو صاحب األسهم ضمن ىذا اغبساب.
 األسواق المتقدمة :وىي اليت تسمح بيئتها االستثمارية بعمليات البيع على اؼبكشوؼ وتداوؿ اؼبشتقات اؼبالية.
مع اإلشارة إىل أنو يتم إعادة النظر يف التصنيفات اؼبمنوحة لألسواؽ والشركات اؼبدرجة كل ثالثة أشهر من
طرؼ عبنة  ، FTSEحيث يبكن أف يتغَت التصنيف بناء على توصية اللجنة أو بناء على طلب الدولة ،حيث يتم العمل
باعبهات الرقابية إلعادة النظر بتصنيفها.
 -5-5-1أىمية األسواق الناشئة وشبو الناشئة :اكتسبت األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة أنبية كبَتة نظرا
الرتفاع العوائد فيها ،نتيجة النمو االقتصادي السريع مقارنة باقتصادات األسواؽ اؼبتقدمة ،ففي الفًتة اؼبمتدة من

(-2007

 (2016حققت بعض اقتصادات األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة أعلى معدؿ مبو ،وأف أضعف معدؿ مبو قدـ من طرفها
كاف أكرب من معدؿ النمو يف اقتصاديات األسواؽ اؼبتقدمة ،كما ىو موضح باعبدوؿ التايل:
جدول ( :)3-1النمو االقتصادي العالمي للفترة ()2016-2007
(التغير السنوي)%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

االقتصاديات المتقدمة
الواليات المتحدة

3.3

1.8

0.3-

2.5

1.6

2.2

1.7

2.4

2.6

1.6

منطقة اليورو

3

0.5

4.6-

2.1

1.5

0.9-

0.3-

1.2

2.0

1.7

اليابان

2.2

1.0-

5.5-

4.2

0.1-

1.5

2.0

0.3

1.2

1.0

المملكة المتحدة

2.6

0.3-

4.3-

1.9

1.5

1.3

1.9

3.1

2.2

1.8

كندا

2

1.2

2.7-

3.1

3.1

1.7

2.5

2.6

0.9

1.4

االقتصاديات الصاعدة والنامية
روسيا

8.5

5.2

7.8-

4.5

4.0

3.5

1.3

0.7

2.8-

0.2-

آسيا الصاعدة والنامية

11.2

7.3

7.5

9.6

7.9

7.0

6.9

6.8

6.7

6.4

أوروبا الصاعدة والنامية

5.5

3.1

3.0-

4.6

6.5

2.4

4.9

3.9

4.7

3.0

أمريكا الالتينية

5.7

3.9

1.3-

6.1

4.7

3.0

2.9

1.2

0.1

1.0-

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات صندوؽ النقد الدويل ،قاعدة بيانات آفاؽ االقتصاد العاؼبي ،أفريل  ،2017ص ،198 :متاح على
اؼبوقع االلكًتوين file:///C:/Users/DG/Downloads/texta%20(9).pdf :

انطالقا من معطيات اعبدوؿ أعاله نالحظ:

45

الفصل األول ........................................................... .:سوق األوراق المالية -مدخل نظري تحليلي -

تراجع أداء النشاط االقتصادي العاؼبي فبثال بالناتج احمللي اإلصبايل يف االقتصادات اؼبتقدمة والنامية يف عامي
 2008و 2009مقارنة بعاـ  ،2007كما نالحظ أف أقل معدؿ مبو اقتصادي ؿبقق يف اقتصادات األسواؽ الناشئة ،يفوؽ
اؼبعدؿ احملقق يف اقتصادات األسواؽ اؼبتقدمة ،فبا جعلها مناطق جذب لالستثمار األجنيب )اؼبباشر وغَت اؼبباشر( ،حيث
وعلى إثر األزمة اؼبالية العاؼبية  ،2008شهد االقتصاد العاؼبي تباطؤا كبَتا ،دخلت على أثرىا معظم اقتصادات الدوؿ
الرأظبالية يف فًتة انكماش اقتصادي ،وهبذا شكلت األزمة قيودا على النمو يف تلك الدوؿ وعلى االقتصاد العاؼبي برمتو،
حبكم الصالت والروابط اؼبالية واالقتصادية اليت تربط الدوؿ الرأظبالية بدوؿ العامل.
ويشَت تقرير صندوؽ النقد الدويل إىل أف معدؿ النمو اغبقيقي لالقتصاد العاؼبي تراجع إىل % 3.2يف عاـ ،2008
مقارنة بعاـ  ،2007وتعترب أزمة الرىن العقاري لعاـ  2008األكثر عمقا وفقا ؼبقاييس النمو االقتصادي معربا عنها بالناتج
احمللي اغبقيقي والناتج الصناعي ،من متوسط حاالت الكساد السابقة لألزمة ،كما ىو يوضح ذلك الشكل التايل:

1

شكل ( :)2-1آثار ازمة الرىن العقاري لعام  2008على الناتج المحلي الحقيقي واالنتاج الصناعي.

Source :Fonds Monétaire International, Financement & Développement, V 46, N 2, Juin 2009,
P :27.

فقد تراجعت معدالت النمو يف الدوؿ الرأظبالية اؼبتقدمة اقتصاديا من  % 2.7يف عاـ  2007إىل  %0.9يف عاـ
 ،2008والبفض معدؿ النمو يف الواليات اؼبتحدة األمريكية إىل  %1.8عاـ  2008بعد أف كاف  %3.3عاـ  ،2007كما
تقلص معدؿ النمو يف منطقة اليورو من %3يف عاـ  2007إىل

%0.5

يف عاـ

2008

وذلك نتيجة خسائر استثمارات

البنوؾ األوروبية يف الواليات اؼبتحدة وخسائر أسواؽ األوراؽ اؼبالية األوروبية ،كذلك تأثر االقتصاد الياباين مسجال بذلك
تراجعا يف معدؿ النمو قدر حبوايل  %1-يف عاـ  ،2008بعد أف كاف موجبا يف عاـ  2007و بنسبة  %2.2ويرجع السبب
يف جزء كبَت من ىذا الًتاجع إىل تأثر االقتصاد الياباين باألزمة ،العتماده الكبَت على األسواؽ العاؼبية يف ؾباؿ التجارة
Fonds Monétaire International, Financement & Développement, V 46, N 2, Juin 2009
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واالستثمار ،كما تواصلت التداعيات السلبية لألزمة حبلوؿ عاـ  2009يف الواليات اؼبتحدة األمريكية ويف معظم دوؿ
العامل ،وتوسعت آثار تداعياهتا على االقتصاد اغبقيقي ،إذ واصل انكماش وتراجع معدالت النمو يف الدوؿ الصناعية
الكربى مع تباطؤ مبو اقتصاديات األسواؽ الناشئة وتعمق حالة الكساد يف منطقة اليورو يف عاـ ، 2009حيث البفض
الناتج احمللي اإلصبايل إىل ػ  ، %4.6كما مت إقرار اؼبزيد من التخفيضات يف سعر الفائدة ،كما تواصل البفاض معدؿ
الطلب واالستهالؾ بشكل كبَت.
ومن جهة أخرى صاحب البفاض معدالت النمو يف الدوؿ اؼبتقدمة ،البفاض طلب تلك الدوؿ على اؼبواد
األولية والنفط ،والذي أدى إىل تراجع حجم صادرات الدوؿ النامية بشكل كبَت ،فبا انعكس سلبا على اؼبيزاف التجاري
يف كل الدوؿ النامية ،كما أدى الركود االقتصادي للدوؿ الكربى إىل البفاض مستويات االستهالؾ ،وانعكس ذلك على
البفاض أسعار النفط ،حيث البفضت أسعار البًتوؿ إىل ما يقارب 33دوالر للربميل يف هناية عاـ  ،2008كما كاف
لألزمة انعكاسات وآثار سلبية على االستثمارات والتجارة العاؼبية.
وقد استمر تراجع أداء النشاط االقتصادي العاؼبي فبثال بالناتج احمللي اإلصبايل يف االقتصادات اؼبتقدمة والنامية
خالؿ الفًتة ( (2013-2011مقارنة بسنة  ،2010ماعدا يف الواليات اؼبتحدة اليت حققت أعلى معدؿ ضمن اجملموعة
اؼبتقدمة ،حيث بلغ معدؿ النمو %2.6يف سنة

2015

والذي مل يتحقق منذ  ،2010وقد بلغ أدىن البفاض يف منطقة

اليورو دبعدؿ  % 0.9-يف سنة .2012
أما بالنسبة إىل االقتصادات النامية فإننا نالحظ ارتفاع معدالت النمو االقتصادي احملقق هبا مقارنة
باالقتصاديات اؼبتقدمة ،وقد كاف أدىن البفاض هبا أكرب من معدؿ النمو االقتصادي يف االقتصاديات اؼبتقدمة ،ماعدا
أمريكا الالتينية اليت شهدت معدالت النمو االقتصادي هبا تراجعا .
وبالنسبة إىل آسيا الصاعدة والنامية ،فقد تراجع معدؿ النمو االقتصادي هبا خاصة الصُت ليصل إىل %6.9يف
عاـ  2015مقارنة بعاـ  2010اؼبقدر بػ  ،% 10.6أما اؽبند فقد عرؼ النمو االقتصادي هبا ربسنا يف الفًتة
إال أنو بقي أقل من احملقق يف عاـ

()2015-2013

2010

ويف تركيا أكرب اقتصاد يف أوروبا الصاعدة فقد شهد معدؿ النمو االقتصادي هبا تراجعا معتربا ،وصل إىل
% 2.1سنة  ،2012غَت أنو ربسن وارتفع تدرهبيا ليصل إىل  % 4يف عاـ  ،2015أيضا بالنسبة إىل روسيا فقد
تراجع معدؿ النمو االقتصادي هبا ،إىل أف وصل إىل أدىن معدؿ قدر بػ  %3.7-يف عاـ .2015
ورغم الًتاجع يف معدالت النمو االقتصادي العاؼبي ،تبقى النسب األكرب ؿبققة يف األسواؽ الصاعدة
واالقتصاديات النامية مقارنة باالقتصاديات اؼبتقدمة.
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وفيما ىبص معدالت النمو االقتصادي يف عاـ

2015

فقد كاف االلبفاض يف معظمها ،نتيجة للعديد من

التحديات والضغوطات اليت شهدىا العامل يف تلك السنة نوجزىا فيما يلي:1
بالنسبة للواليات اؼبتحدة فقد كاف معدؿ النمو السنوي خالؿ  2015األعلى بُت الدوؿ اؼبتقدمة واألفضل خالؿ
السنوات السابقة ،وقد ساىم قطاع الصناعة بدور اهبايب يف ربقيق ذلك النمو ،فوفقا ؼبؤشر اإلنتاج الصناعي سجل
نشاط التصنيع مع هناية  2015مستويات أفضل فبا كاف عليو يف فًتة ما قبل األزمة  ،كما كاف اللبفاض أسعار النفط
تأثَتا اهبابيا على اؼبستهلك األمريكي الذي استفاد من البفاض أسعار الوقود ،وىو ما يعٍت ضخ سيولة يف االقتصاد
األمريكي والذي ساىم يف ارتفاع معدؿ النمو ،كما مت رفع أسعار الفائدة على الدوالر من طرؼ ؾبلس االحتياطي
الفدرايل.
وقد حقق االقتصاد األؼباين أكرب اقتصاد يف منطقة اليورو معدؿ مبو بلغ  %1.5عاـ

2015

مقابل  %1.6عاـ

 ، 2014ويرجع ذلك االلبفاض إىل تباطؤ الصادرات األؼبانية نظرا اللبفاض مبو الصُت والعقوبات األوروبية على روسيا
ونبا من أكرب الدوؿ استقباال للصادرات األؼبانية.
كما ارتفع معدؿ النمو يف فرنسا إىل

%1.1

يف عاـ

 2015مقابل%0.2

يف عاـ  ،2014كما قامت وكالة

 Moody’sللتصنيف االئتماين يف عاـ  ، 2015خبفض تصنيف الدين السيادي يف فرنسا درجة واحدة إىل  XX-2مربرة
ذلك بضعف النمو االقتصادي.
ويف بريطانيا فقد سجل اقتصادىا مبوا بػ  %2.2يف عاـ  ،2015ورغم ذلك يبقى دوف مستوى النمو احملقق قبل
األزمة ،حيث كاف معدؿ النمو  %2.9يف عاـ  2007وأقل كذلك من معدؿ النمو يف عاـ  2014اؼبقدر بػ  ،%3.1حيث
انعكس تباطؤ االقتصاد العاؼبي على أداء االقتصاد الربيطاين وعليو كاف أداء قطاع اؼبعامالت اػبارجية ضعيفا ،ومن جهة
أخرى تراجع النشاط االقتصادي خالؿ عاـ

2015

بأجواء عدـ التأكد ،والًتقب اؼبصاحب النتظار اؼبستثمرين و

اؼبستهلكُت لنتائج استفتاء خروج بريطانيا من االرباد األورويب.
وفيما يتعلق بالياباف فإف االقتصاد الياباين يعد أكرب ثالث اقتصاد يف العامل ،كما تعد الياباف من ضمن الدوؿ
اليت تعتمد بشكل كبَت على استَتاد النفط والغاز ،ونظرا اللبفاض األسعار العاؼبية للطاقة فإف فاتورة استَتاد الطاقة قد
 1اعتمادا على اؼبراجع التالية:

تقرير صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي ،أكتوبر  ،2016متاح على اؼبوقع االلكًتوين:

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/texta.pdf

تقرير صندوق النقد العربي  ،2016متاح على اؼبوقع االلكًتوينwww.amf.org.ae/ar/content/ :
التقرير االقتصادي العربي الموحد  ،2016متاح على اؼبوقع االلكًتوين:

www.amf.org.ae/ar/jointrep
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سجلت البفاضا ملحوظا فبا ساىم يف البفاض تكاليف التصنيع ،وساعد اؼبنتجات اليابانية على منافسة نظَتاهتا الصينية
يف األسواؽ العاؼبية ،كما ساعد البفاض قيمة الُت الياباين مقابل العمالت الرئيسية يف دعم االستثمار ،كل ىذه العوامل
وغَتىا ساعدت على رفع معدؿ النمو إىل  % 0.5يف عاـ
يعاين الياباف من ارتفاع مستويات اؼبديونية اليت تقدر بػ

2015

6.53

مقابل معدؿ مبو صفري يف عاـ  ،2014ورغم ذلك

تريليوف دوالر ،وىو ما يعادؿ  %134من الناتج احمللي

اإلصبايل.
أما اقتصادات األسواؽ الناشئة فقد شهدت معدالت مبو اجملموعة البفاضا سنويا اعتبارا من عاـ  ،2010متأثرة
بشكل كبَت بالتطورات على صعيد التجارة الدولية ،وبتباطؤ االقتصاد العاؼبي نتيجة االلبفاض يف مستويات الطلب يف
الدوؿ اؼبتقدمة ،فبا أثر سلبيا على مستويات الطلب اػبارجي بالدوؿ النامية ،كما أف البفاض أسعار السلع االستهالكية
وعلى رأسها النفط أثر سلبا على بعض دوؿ اجملموعة اليت تركز صادراهتا يف تلك السلع ،كما أف البفاض صايف التدفقات
الرأظبالية األجنبية إىل تلك الدوؿ كاف أيضا من أبرز العوامل اليت سانبت يف تباطؤ النمو االقتصادي يف عاـ .2015
وبالرغم من تباطؤ النمو تبقى تلك الدوؿ احملرؾ الرئيسي لالقتصاد العاؼبي ،حيث تقود النمو العاؼبي دبعدالت
مبو تزيد عن ضعف معدؿ مبو الدوؿ اؼبتقدمة.
كما يالحظ يف ىذا الشأف تباين أداء اقتصادات األسواؽ الناشئة ،فرغم أف الدوؿ النامية األسيوية كانت أكثر
اجملموعات اليت سجلت ارتفاعا يف معدالت مبوىا يف عاـ  2015ليصل إىل  ،% 6.6إال أف ىذا اؼبعدؿ يعترب ىو األدىن
مقارنة مع السنوات اؼباضية ،ويرجع ذلك إىل االلبفاض النسيب يف معدؿ مبو االقتصاد الصيٍت الذي حقق أدىن معدؿ مبو
خالؿ السنوات اػبمسة األخَتة ،حيث البفض معدؿ النمو من  %10.6يف عاـ  1010إىل  %6.9يف عاـ  ،2015ويرجع
جانبا من ىذا االلبفاض إىل تأثر االقتصاد الصيٍت بتباطؤ النمو العاؼبي خاصة أسواؽ التصدير الرئيسية يف أوروبا ،وىو ما
يفسر قياـ اغبكومة الصينية بتخفيض أسعار الفائدة وخفض قيمة عملتها مرتُت خالؿ عاـ  ،2015لتحقيق معدؿ النمو
اؼبستهدؼ ،ورغم أف نسبة مبو االقتصاد الصيٍت تعترب مرتفعة مقارنة مع نسب النمو اؼبسجلة يف باقي االقتصاديات
الرئيسية يف العامل ،إال أهنا أقل من نصف نسبة النمو احملققة يف عاـ  2007اليت بلغت أكثر من  ،%14كما تزايد معدؿ
تدفق رؤوس األمواؿ إىل خارج الصُت ،حيث يعاين قطاعها اؼبصريف من زيادة مستويات الديوف اؼبتعثرة ،إىل جانب ذلك
تواجو الصُت خطر أزمة مديونية بعدما وصل حجم االقًتاض بنهاية يف عاـ

2016

إىل

% 237

من الناتج احمللي

اإلصبايل ،وذلك إثر عبوء اغبكومة الصينية لالقًتاض لتمويل النمو االقتصادي اؼبًتاجع ،وحسب أرقاـ نشرهتا صحيفة
 ،Financial Timesبلغ حجم االقًتاض اغبكومي الصيٍت كبو

25

تريليوف دوالر أمَتكي بنهاية فيفري  ،2015يشمل

الديوف احمللية واألجنبية ،ومع أف تلك األرقاـ تعد قريبة من نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلصبايل يف الواليات اؼبتحدة
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 %248ومنطقة اليورو  ،%270إال أهنا أكرب بكثَت من تلك النسبة يف االقتصاديات الناشئة ،اليت قدر بنك التسويات
الدولية نسبة ديوهنا إىل الناتج احمللي اإلصبايل عند  %175بنهاية عاـ  ،2015كما ىو مبُت بالشكل التايل:1
شكل( :)3-1معدل الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الصين مقارنة باالقتصادات المتقدمة والناشئة

Source :https://www.skynewsarabia.com/web/article/837975

يف حُت استطاعت اؽبند وألوؿ مرة منذ عاـ
%7.3

يف عاـ

2015

1990

ربقيق معدؿ مبو أعلى من الصُت ،حيث بلغ معدؿ مبوىا

مقابل مبو بلغ  % 7.2يف عاـ  ،2014وقد عزز من النمو السريع لالقتصاد اؽبندي النظرة اؼبتفائلة

ؼبؤسسات التصنيف االئتماين ،وىو ما جعل االستثمار يف اؽبند أمرا جذابا للمستثمرين من ـبتلف أكباء العامل يف دوؿ
ؾبموعة دوؿ ) BRICSالربازيل ،روسيا ،اؽبند ،الصُت ،جنوب إفريقيا(.
أما االقتصاديات النامية اليت كانت تساعد يف تقوية النمو العاؼبي سابقا ،تعاين أيضا من ركود مثل روسيا وتركيا
واؼبكسيك.
وفيما يتعلق بدوؿ وسط وشرؽ أوروبا فقد حققت معدؿ مبو بلغ  %3.5يف عاـ  2015مقارنة ب  %2.8يف عاـ
 ،2014وذلك بفضل التحسن النسيب يف منطقة اليورو ،نظرا ألهنا تعتمد عليها سواء يف تصريف منتجاهتا أو يف تدفق
االستثمارات إليها ،كما أف االقتصاد الًتكي والذي يعد من أكرب اقتصاداهتا حقق مبوا مقبوال يف عاـ  2015بلغ

%3.8

وساىم يف تفاقم األوضاع االقتصادية حرب العمالت بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية والصُت ،نتيجة زبفيض
الصُت قيمة عملتها لدعم صادراهتا ،كما ظهرت بوادر الًتاجع االقتصادي يف دوؿ شرؽ آسيا اليت تعاين من البفاضات
حادة يف قيمة عمالهتا الرئيسية أماـ الدوالر تصل ؼبستويات أزمة .1997
وفيما يلي خريطة توضح األوضاع االقتصادية العاؼبية يف عاـ

.2015

https://www.skynewsarabia.com/web/article/837975
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شكل( :)4-1خريطة األوضاع االقتصادية العالمية في عام . 2015

المصدر :التقرير السنوي لبورصة مصر ،2015 ،ص ،8:متاح على اؼبوقع االلكًتوين :
www.egx.com.eg/get_pdf.aspx?ID=6947&Lang=ARB.

وفيما ىبص عاـ

2016

نالحظ تراجع الناتج العاؼبي ،والذي يرجع أساسا إىل تباطؤ النمو يف البلداف اؼبصدرة

للنفط مع ىبوط أسعاره ،وضعف النمو االقتصادي للبلداف اؼبصدرة للسلع األولية غَت النفطية ،واستمرار تراجع النمو يف
الصُت نتيجة لتحوؿ النمو من الصناعة واالستثمار إىل اػبدمات واالستهالؾ ،وضعف اؼبيزانيات العمومية يف منطقة
اليورو ،إىل جانب تراجع النمو يف البلداف اإلفريقية ذات الدخل اؼبنخفض.
ورغم ذلك تظل االقتصادات الصاعدة والنامية تساىم بالنصيب األكرب من النمو العاؼبي مقارنة بالبلداف
اؼبتقدمة ،فبا جعلها مناطق جذب لالستثمار األجنيب بشقيو اؼبباشر وغَت اؼبباشر )احملفظي(.
 6-5-1مخاطر االستثمار في األسواق الناشئة وشبو الناشئة :بالرغم من األنبية الكبَتة اليت ربظى هبا أسواؽ
األوراؽ اؼبالية الناشئة وشبو الناشئة ،إال أهنا ال زبلو من العديد من اؼبخاطر سيما اؼبتعلقة بػ:1
ـباطر التقلبات يف العوائد اؼبتوقعة مقارنة بالعوائد الفعلية ،الفتقارىا إىل اآلليات اؼبؤسسية اؼبتاحة يف األسواؽ
اؼبتقدمة ،اليت هتدؼ إىل اغبد من اؼبضاربات ،وحساسيتها الشديدة لبعض العوامل اػبارجية ،كأسعار اؼبواد األولية أو
أزمات الطاقة اليت تؤثر يف ؾبمل االقتصاد.
 1اعتمادا على اؼبراجع التالية:

ىالة حلمي السعيد ،األسواق الناشئة ودورىا في التنمية االقتصادية في ظل العولمة ،سلسلة رسائل البنك الصناعي ،الكويت ،العدد  ،1999 ،58ص.33 :
ايهاب الدسوقي ،اقتصادات كفاءة البورصة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،2000 ،ص.168 :

عثماف عًت ،عمر عًت ،تباين القرارات االستثمارية للمتعاملين في أسواق المال باختالف نوعية ىذه األسواق (ناشئة  -متقدمة) ،ؾبلة علوـ إنسانية ،العدد ،45
 ،2010ص ص 13 ،12 :متاح على اؼبوقع االلكًتوين http://www.kantakji.com/media/7389/b199 :
http://almerja.com/reading.php?idm=84189
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كما ترتفع بأسواقها درجة الًتكيز إىل أكثر من

%60

يف معظمها ،ذلك أف نسبة كبَتة من األسهم اؼبسجلة

ببعض األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة ال تكوف متاحة للتداوؿ ،كوهنا فبلوكة للحكومة أو البنوؾ أو العائالت ،واليت قد
ترفض عرضها للجمهور )اكتتاب مغلق ( بغية االحتفاظ باؼبلكية ،فبا يؤثر على حجم اؼبعروض من األوراؽ اؼبالية اؼبتاحة
للتداوؿ ،1كما أف أغلبية الشركات تتمركز على قطاع التمويل السلع األساسية وقطاع النفط.
إىل جانب ـباطر سعر الصرؼ اليت قد يتعرض ؽبا اؼبستثمر األجنيب ،عند تشكيلو ؿبفظة استثمارية يف تلك
األسواؽ ،ذلك أف األدوات االستثمارية اؼبتداولة فيها مقومة بالعملة األجنبية ،وبالتايل فإف البفاض قيمة ىذه العملة
مقارنة بعملة اؼبستثمر ،سيؤدي إىل البفاض عوائد األصوؿ اؼبكونة للمحفظة ،ويرجع ارتفاع ـباطر تقلبات العملة يف كثَت
من األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة ،لعدـ سبتعها باالستقرار االقتصادي.
كما أف اؼبضاربة اػبارجية اليت يقوـ هبا األجانب من شاهنا أف ربدث اختالال باألسواؽ ،بسبب خلق جو من
عدـ االستقرار بتكرار عمليات البيع والشراء وبشكل سريع ،فبا يؤدي إىل انتقاالت فجائية لرؤوس األمواؿ ،وتباين يف
أسعار الفائدة وأسعار الصرؼ ،مثلما حدث يف أزمة اؼبكسيك عاـ  1994وأزمة جنوب شرؽ آسيا عاـ.1997
ذلك أف األمواؿ األجنبية اؼبوظفة يف ـبتلف األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة ،سبثل خطرا خارجيا يهدد باهنيار
السوؽ يف أي غبظة ،فوجود منتهزي الفرص الذين يدخلوف ؽبذه األسواؽ ،لشراء العمالت واألوراؽ اؼبالية ،يف الوقت
الذي تكوف فيو أسعارىا منخفضة ،فإهنم ودبجرد علمهم أف ىناؾ خسائر يف حسابات الشركات أو وجود أي اضطراب،
يقوموف ببيع تلك القيم واالنصراؼ إىل أسواؽ أخرى.
عالوة على ذلك ارتفاع التكاليف اؼبتعلقة باالستثمار يف األوراؽ اؼبالية ،مثل عموالت السمسرة وتكاليف
اغبصوؿ على اؼبعلومات ،الناذبة عن عدـ تطبيق معايَت احملاسبة الدولية وشروط اإلفصاح والقواعد التنظيمية ،إىل جانب
الضريبة اؼبرتفعة.
فضال عن ـباطر التضخم الذي يؤدي إىل البفاض القوة الشرائية للنقود ،ذلك أف ارتفاع األسعار قد يفوؽ
العوائد اليت ربققها االستثمارات ،كما أف العرض والطلب على األمواؿ اؼبتاحة لإلقراض يتأثر بتوقعات التضخم.

وساـ مالؾ ،البورصات واألسواق المالية العالمية ،دار اؼبنهل للنشر ،لبناف ،ط ،2003 ،1ص.106 :
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 6-1مؤشرات تطور وأداء سوق األوراق المالية
زبتلف أسوؽ األوراؽ اؼبالية من حيث عدد الشركات اؼبدرجة يف السوؽ ،وعدد الشركات اليت تدرج سنويا
ورأظباؿ السوؽ ،ونسب الزيادة يف صناديق االستثمار ،وقيمة األسهم اؼبتداولة ،لذلك فإف ىذه االختالفات إىل جانب
قدرة السوؽ على رفع رأظبالو عن طريق اإلصدارات اعبديدة ،تعكس فبيزات السوؽ والبيئة االقتصادية واؼبالية للدوؿ ،دبا
فيها دور وحجم القطاع اػباص ،ودخوؿ االستثمار األجنيب للسوؽ ،واؼبصادر البديلة يف التمويل واإلطار اؼبؤسسي،
كالرقابة واإلشراؼ وإجراءات اؼبقاصة والتسوية واغبفظ اؼبركزي.
يبكن النظر إىل ىذه اؼبؤشرات من زاويتُت ،األوىل هتتم هبا البورصات وتتعلق بقياس درجات أدائها انطالقا من
مقاييس نشاط ونضج السوؽ اؼبالية ،والثانية يهتم هبا اؼبستثمرين ؼبعرفة درجة أداء األسواؽ من منطلق استثماري ،ويرتبط
ذلك بالعوائد.

 1-6-1مؤشرات تطور سوق األوراق المالية :وتتلخص ضمن ؾبموعات رئيسية نذكرىا كالتايل:1
 1-1-6 -1مؤشر حجم السوق :يعد اتساع حجم السوؽ من أىم اؼبؤشرات االهبابية الدالة على مبو حجم
االستثمارات ،اليت بدورىا تعكس درجة التطور والنضج للسوؽ ،يتمثل األثر االهبايب التساع حجم السوؽ يف القدرة
على تعبئة رأس اؼباؿ وتنويع اؼبخاطر ،ويقاس حجم السوؽ دبؤشرين متكاملُت نبا:
 (1معدل رسملة السوق :يطلق على القيمة ال سوقية برظبلة السوؽ أو الرظبلة البورصية ،وتعد مقياسا جيدا لقياس حجم
السوؽ  ،وتعترب الرظبلة مؤشرا جيدا لقياس سيولة سوؽ األوراؽ اؼبالية عند أخذىا كنسبة من الناتج احمللي اإلصبايل ،أي
أف ىذه النسبة سبثل حجم السوؽ إىل االقتصاد ،وىي بذلك تعكس مدى مسانبة السوؽ يف الناتج احمللي اإلصبايل،
وتعرؼ نسبة الرظبلة إىل الناتج احمللي اإلصبايل دبعدؿ الرظبلة ،وتعٍت القيمة السوقية لألسهم اؼبدرجة خالؿ فًتة ما نسبة
إىل الناتج احمللي اإلصبايل لنفس الفًتة وبسب كما يلي:
معدؿ الرظبلة = )القيمة السوقية لألسهم اؼبدرجة ÷ الناتج احمللي اإلصبايل ( ×

100

 1اعتمادا على اؼبراجع التالية:

ايهاب الدسوقي ،اقتصادات كفاءة البورصة ،المفاىيم األساسية لالستثمار والبورصة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،2000 ،ص.168 :

رفيق مزاىدية ،االتجاىات العشوائية والتكاملية في سلوك األسعار في أسواق األوراق المالية الخليجية وتأثيرىا على فرص التنويع االستثماري ،أطروحة دكتوراه يف العلوـ
االقتصادية ،غَت منشورة ،جامعة باتنة ،اعبزائر ،2015-2014 ،ص ص.26 ،25 :

سامية زيطاري ،ديناميكية أسواق األوراق المالية الناشئة ،حالة أسواق األوراق المالية العربية ،أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،غَت منشورة ،جامعة اعبزائر ،اعبزائر،
 ،2004ص.73 :
عبد اؼبطلب عبد اغبميد ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .219 ،218 :
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يعكس ىذا اؼبؤشر مدى قدرة السوؽ على تعبئة اؼبوارد اؼبالية )اؼبدخرات( وتوجيهها كبو االستثمار ،غَت أف ىذا
اؼبؤشر يعاين من بعض أوجو القصور اليت ربوؿ دوف االعتماد عليو كليا للداللة على درجة تنمية السوؽ ،حيث أف بعض
األسواؽ تتميز بارتفاع نسبة رأس ماؿ السوؽ غَت أف حجم التعامالت هبا صغَت ،دبعٌت قد تكوف سوؽ األوراؽ اؼبالية
واسعة وفقا ؼبؤشر نسبة رأس ماؿ السوؽ لكنها غَت نشيطة.
واعبدوؿ اؼبوايل يبُت معدؿ الرظبلة البورصة يف بعض األسواؽ اؼبتقدمة و الناشئة وشبو الناشئة.
جدول( :)4-1معدل الرسملة في بعض األسواق المتقدمة والناشئة و شبو الناشئة للفترة ()2016-2007
نسبة مئوية
2007

2008

الواليات المتحدة

137.61

78.75

السنوات

2009

2011

2010

2012

2013

2014

2015

2016

عينة األسواق المتقدمة
147.30 138.98 151.39 143.99 115.79 100.79 115.50 104.57

ألمانيا

29.60

37.81

41.84

41.84

31.52

41.94

51.59

44.82

51.01

49.5

فرنسا

102.90

50.37

72.25

72.22

54.28

67.43

81.93

73.21

85.81

87.48

ايطاليا

48.68

21.84

30.01

25.18

18.96

23.24

28.89

27.29

-

-

اليابان

95.92

61.85

63.20

67.15

54.01

56.08

88.12

90.29

كندا

149.25

66.72

130.32 102.61 116.87 114.72 112.92 106.95 134.57 122.34

100.31 111.68

عينة األسواق الناشئة وشبو الناشئة
آسيا الصاعدة والنامية
الصين

126.09

38.68

69.93

66.02

45.06

43.19

41.11

57.29

74.00

65.37

الهند

151.45

54.53

98.68

98.50

55.25

69.12

61.34

76.56

71.80

69.21

ماليزيا

168.07

81.99

143

121.40 129.26 135.77 154.79 148.39 132.78 160.26

أوروبا الصاعدة والنامية
تركيا

42.11

15.38

35.94

39.18

23.67

36.06

20.59

23.52

21.98

20.03

بولندا

49.64

73.37

133.84

39.79

26.11

35.46

39.02

30.98

28.86

29.54

أمريكا الالتينية
المكسيك

35.12

21.25

39.34

43.22

34.90

44.25

41.68

36.99

34.95

33.54

البرازيل

98.04

34.91

80.22

69.97

46.97

49.79

41.27

34.36

27.20

42.23

إفريقيا جنوب الصحراء
جنوب إفريقيا

322.66 231.86 266.19 257.16 229.03 189.44 246.44 268.84 168.13 276.95

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
السعودية

-

-

74.28

50.48

66.91

54
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62.60

63.87

64.36

69.43
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األردن

116.80 133.61 163.37 238.67

94.25

87.17

76.69

71.33

67.84

63.57

اإلمارات

48.93

34.03

54.52

45.36

26.71

27.03

46.19

50.00

54.72

61.14

مصر

106.74

52.81

48.26

38.50

20.70

21.18

11.36

22.94

16.59

9.91

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات البنك الدويل ،متاح على اؼبوقع االلكًتوين:
?https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS

يظهر من اعبدوؿ أعاله أف معدؿ الرظبلة يتذبذب بُت ارتفاع والبفاض ،حيث ينخفض يف فًتة األزمات كأزمة
الرىن العقاري يف عاـ  2008اليت عصفت دبعظم أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،واليت بدأ تأثَتىا بالظهور بشكل واضح يف عاـ
 ،2009حيث شهدت معظم أسواؽ األوراؽ اؼبالية تراجعا يف القيم السوقية ألسعار األسهم ،مؤدية بذلك إىل البفاض
معدؿ الرظبلة البورصية ،فقد أدت أزمة الرىن العقاري واؼبنتجات اؼبالية اؼبتعلقة بتلك الرىونات العقارية اؼبتعثرة إىل
اهنيارات واستحوذت على مؤسسات مالية ضخمة ،نتيجة اػبسارة الكبَتة اليت غبقت هبا ،فبا أدى إىل اتساع أزمة الرىن
العقاري إىل أبعد من منشأىا األصلي وىو الواليات اؼبتحدة األمريكية.
كما نالحظ أف النسب األكرب ؼبعدؿ الرظبلة البورصية كانت من نصيب األسواؽ اؼبتقدمة ،خاصة الواليات
اؼبتحدة وكندا والياباف حيث فاؽ معدؿ الرظبلة هبا الواحد ،فبا يعٍت أف قيمة األسهم اؼبسجلة يف بورصاهتا تفوؽ قيمة
الناتج احمللي اإلصبايل ،وىذا يشَت إىل مدى تطور أسواؽ األوراؽ اؼبالية هبا واتساعها وعمقها ،فبا ينعكس اهبابيا على
القطاع اغبقيقي لتلك الدوؿ ،على عكس الناشئة وشبو الناشئة اليت تتميز أغلبها بضعف معدؿ الرظبلة ،وبالتايل ضعف
مسانبتها يف تنمية القطاع اغبقيقي) أسواؽ ضيقة( ،باستثناء البعض منها كأسواؽ ماليزيا وجنوب إفريقيا اليت فاؽ معدؿ
الرظبلة هبا الواحد ،فبا يدؿ على اتساعها فبا جعلها مناطق جذب لالستمارات األجنبية  ،سيما غَت اؼبباشرة منها
)االستثمار احملفظي(.
 (2عدد الشركات المسجلة بالبورصة :وتشمل صبيع الشركات سواء كانت ؿبلية أو أجنبية ،كما تتضمن
ؾبموع صناديق االستثمار ،وشركات السمسرة والوساطة اؼبرخصة.
يؤدي زيادة عدد الشركات اؼبدرجة إىل اتساع حجم السوؽ وتوسع القاعدة االستثمارية ،وزيادة تنشيط التعامل
باألوراؽ اؼبالية  ،وبالتايل ارتفاع حجم االستثمارات بالتبعية ،دبعٌت زيادة نسبة النمو يف رأس اؼباؿ السوقي ،والذي بدوره
ينعكس على النمو االقتصادي ،كما يسمح بتنويع الفرص االستثمارية والتقليل من ـباطر االستثمار بتكوين ؿبافظ
استثمارية كفؤة.
فحسب مؤشر التنمية العاؼبي فإف عدد الشركات اؼبدرجة يف البورصات يتجو إىل االرتفاع ،وذلك راجع إىل
تسهيل إجراءات اإلدراج يف البورصات ،إىل جانب االذباه كبو خوصصة الشركات العمومية.
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غَت أف االعتماد على عدد الشركات اؼبدرجة كمعيار وحيد لتحديد حجم البورصة غَت كايف .
وانطالقا من مؤشر اغبجم ،فإف األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة ومنها العربية تتميز بضيقها ،سواء من حيث عدد
الشركات اؼبدرجة أو من حيث القيمة اإلصبالية لألسهم اؼبسجلة هبا مقارنة بالناتج احمللي اإلصبايل ،واعبدوؿ اؼبوايل يبُت
إصبايل الشركات احمللية اؼبدرجة يف بعض األسواؽ اؼبتقدمة والناشئة وشبو الناشئة.
جدول ( :)5-1إجمالي الشركات المحلية المدرجة في بعض األسواق المتقدمة والناشئة وشبو الناشئة للفترة ()2016-2007
السنوات

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

عينة األسواق المتقدمة
الواليات

5109

4666

4401

4279

4171

4102

4180

4369

4381

4331

المتحدة
ألمانيا

761

742

704

690

670

665

639

595

555

531

فرنسا

707

673

652

617

586

562

500

495

490

485

ايطاليا

301

294

291

290

311

303

285

290

-

-

اليابان

2389

2374

2320

2281

2280

2294

3408

3458

3504

3535

كندا

3881

3836

3727

3771

3980

4030

3810

3948

3799

3368

عينة األسواق الناشئة و شبو الناشئة
آسيا الصاعدة والنامية
الصين

1530

1604

1700

2063

2342

2494

2489

2613

2827

3052

الهند

4887

4921

4955

5034

5112

5191

5294

5541

5835

8520

ماليزيا

983

972

952

948

932

911

900

895

892

893

أوروبا الصاعدة والنامية
تركيا

259

250

248

263

263

242

235

226

392

380

بولندا

352

432

470

570

757

844

869

872

872

861

أمريكا الالتينية
المكسيك

125

125

125

130

128

131

138

141

136

137

البرازيل

395

383

377

373

366

353

352

351

345

338

جنوب

374

367

353

إفريقيا جنوب الصحراء
352

347

338

322

322

316

303

إفريقيا

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
السعودية

111

127

135

135

146

56

150

158

163

169

176
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األردن

245

242

272

277

247

243

239

236

228

224

اإلمارات

60

103

104

104

108

107

117

120

125

125

مصر

435

373

312

227

231

234

235

246

250

251

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات البنك الدويل ،متاح على اؼبوقع االلكًتوين:
?https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO

 2-1-6-1مؤشر سيولة السوق :تعد السيولة من أىم اؼبؤشرات الدالة على تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية ،وتعكس
السيولة سهولة بيع وشراء األوراؽ اؼبالية بسرعة وبدوف تكلفة مرتفعة من شأهنا إحداث تغَت كبَت يف القيمة السوقية ؽبذه
األصوؿ من صفقة ألخرى ،حيث تزداد سيولة السوؽ كلما زادت أوامر البيع والشراء اػباصة باألوراؽ اؼبالية وسرعة
استجابة السوؽ يف معاعبة أي خلل بُت العرض والطلب ،كما أف ارتفاع درجة السيولة تشَت إىل زيادة قدرة السوؽ على
إتاحة الفرصة للمستثمرين لتقليل ـباطر التصريف ومباشرة االستثمارات طويلة اؼبدى ،وتقاس سيولة البورصة من خالؿ
مؤشرين أساسيُت نبا:
 (1معدل التداول :يعكس دور البورصة يف توفَت السيولة الالزمة لالستثمارات ،دبعٌت ربديد دور البورصة يف
االقتصاد ،يشَت ارتفاعو إىل إمكانية الدخوؿ واػبروج من السوؽ بسهولة والبفاض تكلفة اؼبعامالت ،كما أف البفاض
ىذا اؼبؤشر يعٍت أف وزف البورصة يف اقتصاد البلد اؼبعٍت منخفض.
ويعترب معدؿ التداوؿ أدؽ من مؤشر حجم السوؽ ،ذلك أف السوؽ قد تكوف واسعة قياسا دبعدؿ الرظبلة أو
عدد الشركات إال أهنا غَت نشطة لتدين معدؿ التداوؿ ،لذلك فإف مؤشر معدؿ التداوؿ يكمل مؤشر حجم البورصة ،إذ
هبب األخذ بنتائج كال اؼبؤشرين حىت يكوف ربليل النتائج أكثر دقة ،وبسب كما يلي:
معدؿ التداوؿ = )القيمة السوقية لألسهم اؼبتداولة ÷ الناتج احمللي

اإلصبايل( × 100

واعبدوؿ اؼبوايل يبُت معدؿ التداوؿ يف بعض األسواؽ اؼبتقدمة والناشئة وشبو الناشئة.
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جدول ( :)6-1معدل التداول في بعض األسواق المتقدمة والناشئة وشبو الناشئة للفترة()2016-2007
2007

2008

2009

295.99

320.99

273.93

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2015

عينة األسواق المتقدمة
الواليات

240.74

264.50

200.24

199.19

224.09

229.52

226.57

المتحدة
ألمانيا

29.60

37.81

52.31

43.74

41.88

35.27

34.98

32.71

42.95

32.43

فرنسا

108.74

82.30

47.67

43.74

41.88

35.27

34.98

32.71

42.95

-

ايطاليا

100.48

57.91

42.41

31.33

37.19

37.76

36.14

95.54

-

-

اليابان

145.86

123.94

73.94

74.92

70.00

53.95

117.99

99.92

127.11

105.89

كندا

119.11

97.02

97.21

87.08

82.41

73.90

71.83

74.97

70.60

74.40

عينة األسواق الناشئة و شبو الناشئة
آسيا الصاعدة والنامية
الصين

177.51

84.93

153.25

135.36

88.13

58.73

80.11

114.09

355.42

163.36

الهند

95.19

77.97

82.37

65.26

35.40

33.71

28.96

35.90

36.56

34.99

ماليزيا

79.90

35.67

39.97

45.01

43.74

39.33

43.98

42.20

37.63

33.16

أوروبا الصاعدة والنامية
تركيا

48.07

28.95

48.51

52.24

43.27

41.07

39.37

39.58

40.69

32.85

بولندا

21.01

9.68

12.86

14.49

13.82

12.04

13.85

10.60

11.03

9.72

أمريكا الالتينية
المكسيك

11.30

7.71

8.67

10.57

8.52

10.09

12.97

9.86

9.01

10.70

البرازيل

46.20

33.60

42.46

41.11

31.53

33.74

29.91

26.23

23.28

31.24

جنوب

68.19

70.58

73.18

إفريقيا جنوب الصحراء
73.86

54.23

57.24

63.35

70.03

73.72

136.49

إفريقيا

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
السعودية

163.94

100.68

78.10

38.09

43.42

69.46

48.54

75.02

66.78

49.40

األردن

101.35

123.67

54.18

54.18

13.51

8.82

10.35

8.63

9.48

6.69

اإلمارات

18.46

22.55

25.95

14.19

16.09

35.73

5.50

4.79

4.28

9.56

مصر

47.15

58.86

39.36

17.00

6.74

6.12

4.41

8.65

4.44

3.00

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات البنك الدويل ،متاح على اؼبوقع االلكًتوين:

?https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS
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 (2معدل الدوران :يستعمل لتوضيح درجة نشاط السوؽ) قياس نشاط التداوؿ يف البورصة( ،يكمل ىذا اؼبؤشر
معدؿ التداوؿ ،ففيما يرتبط معدؿ الدوراف حبجم البورصة ،يرتبط معدؿ التداوؿ حبجم االقتصاد ككل ،فالبورصة اليت
يكوف حجمها صغَت مع سيولة مرتفعة ،تدؿ على ارتفاع معدؿ الدوراف هبا على الرغم من البفاض معدؿ التداوؿ.1
وفيما يقيس معدؿ التداوؿ السيولة اليت توفرىا سوؽ األوراؽ اؼبالية يف االقتصاد ككل ،يقيس معدؿ الدوراف
قيمة التداوؿ منسوبة إىل القيمة السوقية  ،أي السيولة اؼبوجودة يف السوؽ نفسو ،وبالتايل يعد معدؿ الدوراف أكثر دقة يف
التعبَت عن السيولة  ،ويتباين معدؿ الدوراف من سوؽ إىل آخر وفقا لدرجة النشاط ،وبالتايل يبكن أف تكوف ىناؾ سوؽ
صغَتة من حيث رظبلتها لكن معدؿ الدوراف فيها مرتفع فتتميز بالنشاط ،كما تدؿ القيمة اؼبرتفعة ؼبعدؿ الدوراف على
ارتفاع السيولة واقًتاب أسعار األسهم من القيمة العادلة  ،و البفاض تكاليف اؼبعامالت أو زيادة نشاط اؼبضاربة ،كما
قد يكوف للسوؽ أعلى معدالت تداوؿ لكن معدؿ الدوراف فيها ضعيف فبا يدؿ على البفاض السيولة  ،وابتعاد أسعار
األسهم عن القيمة العادلة ،2وبسب معدؿ الدوراف كالتايل:
معدؿ دوراف السهم = )القيمة السوقية لألسهم اؼبتداولة ÷ رظبلة السوؽ

( × 100

واعبدوؿ اؼبوايل يبُت معدؿ الدوراف يف بعض األسواؽ اؼبتقدمة والناشئة وشبو الناشئة.

R. Levine, S. Zavos, Stosk Market Development & Long Run Growth, world Bank, working paper, n 1582,

1

Washington, D. C, 1996, p:7.

 2عاطف وليد اندراوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.97 :
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جدول ( :)7-1معدل الدوران في بعض األسواق المتقدمة والناشئة وشبو الناشئة للفترة ()2016-2007
نسبة مئوية
2007

2008

2009

215.10

406.54

227.54

2010

2012

2011

2013

2014

2015

2016

عينة األسواق المتقدمة
الواليات

208.44

262.43

173.29

138.33

148.03

165.15

94.72

المتحدة
ألمانيا

154.61

377.25

138.34

104.54

132.85

84.10

67.80

73.00

84.19

74.93

فرنسا

105.67

163.10

65.98

70.63

85.59

59.42

48.04

56.02

-

-

ايطاليا

206.39

265.17

141.32

124.45

196.21

162.42

125.11

350.01

-

-

اليابان

152.07

199.27

117

111.56

129.62

96.19

133.90

110.66

113.82

105.44

كندا

79.81

145.40

79.46

64.71

77.06

65.44

62.62

64.15

68.80

58.55

عينة األسواق الناشئة وشبو الناشئة
آسيا الصاعدة والنامية
الصين

140.78

219.54

219.16

205.02

195.60

135.97

194.88

199.16

480.29

249.91

الهند

62.85

142.99

83.47

66.25

64.08

48.77

47.22

46.59

50.92

50.55

ماليزيا

47.54

43.50

27.95

28.09

32.94

26.50

28.41

31.08

29.11

27.01

أوروبا الصاعدة والنامية
تركيا

114.15

188.15

134.98

133.33

183.22

113.87

191.19

168.25

185.15

168.60

بولندا

37.51

56.92

42.61

35.50

33.95

52.85

36.41

37.51

56.92

42.61

أمريكا الالتينية
المكسيك

29.65

36.26

22.03

24.46

24.42

22.79

31.12

26.66

25.77

28.16

البرازيل

47.12

96.27

52.98

85.76

67.12

67.75

72.49

76.33

85.62

73.56

جنوب إفريقيا

27.22

41.98

31.12

إفريقيا جنوب الصحراء
29.97

28.62

24.99

24.63

26.31

31.79

38.37

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
السعودية

105.14

56.93

86.00

136.91

77.54

117.44

103.77

77.48

األردن

42.67

75.76

40.55

27.86

14.34

10.12

13.30

12.10

13.97

10.67

اإلمارات

37.72

66.26

47.60

21.08

16.01

17.72

11.90

71.04

29.41

23.21

مصر

44.17

111.45

81.54

44.16

32.51

28.88

20.66

37.33

26.74

39.21

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات البنك الدويل ،متاح على اؼبوقع االلكًتوين:

?https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.TRNR
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يتضح من خالؿ اعبدوؿ أعاله أف النسب األكرب ؼبعدؿ الدوراف من نصيب الدوؿ اؼبتقدمة ،فبا يدؿ على
سيولتها وعمقها ،وبالتايل زيادة نشاط وفعالية عمل األسواؽ اؼبالية هبا مقارنة باألسواؽ الناشئة وشبو الناشئة.
 3-1-6-1مؤشر درجة التركيز :يقصد بو عدد الشركات اليت يتم التداوؿ يف أسهمها يف معظم األحياف مقارنة
بالعدد الكلي للشركات اؼبدرجة يف السوؽ ،تقاس حبساب حصة أكرب عشر شركات يف رظبلة السوؽ ،أو يف قيمة
التداوؿ ،واؼبعٌت االقتصادي ؽبذا اؼبؤشر ىو مدى ىيمنة الشركات الكربى على رظبلة السوؽ ،وبالتايل مدى تأثر السوؽ
بالتغَتات يف قيم أوراؽ تلك الشركات ،تعد درجة الًتكيز اؼبرتفعة أمرا غَت مرغوب فيو ألهنا تؤثر بشكل سليب على سيولة
السوؽ.

1

 4-1-6-1مؤشر درجة التذبذب :ويقصد بو التذبذب أو التشتت يف عوائد األوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة زمنية
معينة ،يعرب عنو إما باالكبراؼ اؼبعياري للعوائد الفعلية عن اؼبتوقعة ،حيث تعد سلسلة زمنية لتلك العوائد لفًتة  12شهر،
على أف يتم تنقيتها من االرتباط الذايت ،كما تقاس أيضا دبضاعف السعر أي حاصل قسمة السعر السائد للسهم على
األرباح احملققة من االستثمار فيو2 ،وللتذبذب تأثَتات سلبية على االقتصاد اغبقيقي ؼبا وبدثو من ىزات يف ثقة اعبمهور
باألداء االقتصادي ،كما أف التقلب اؼبفرط يضعف الثقة يف مستويات أسعار األسهم مقارنة بالقيمة الفعلية للشركات ،يف
حُت أف البفاض درجة التذبذب تدعم ثقة اؼبستثمرين فيو ،فبا يساعد على زيادة اإلقباؿ على االستثمار.
وعلى اعبانب اآلخر بُت مؤيد ومعارض ،فإف البعض يرى أف ارتفاع درجة التذبذب يدؿ على تطور الكفاءة
باألسواؽ ،باعتبار أف التذبذب يشَت إىل أف السعر يعكس فعال اؼبعلومات اعبديدة الواردة إىل السوؽ ،فيما يرى البعض
اآلخر أف البفاض درجة التذبذب ىو أحد اؼبقومات األساسية لتطور الكفاءة بالسوؽ.3
4-1-6-1

مؤشر كفاءة تسعير األصول الرأسمالية :يقصد بو مدى االستجابة الكلية واآلنية لسعر الورقة

اؼبالية لكافة اؼبعلومات اؼبتاحة يف السوؽ ،وحبيث ال يًتؾ اجملاؿ لبعض اؼبستثمرين لتحقيق عوائد غَت عادية على حساب
باقي اؼبستثمرين ،والختبار الكفاءة يتم االعتماد على مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية من خالؿ إهباد الفرؽ بُت العائد
اغبقيقي )الفعلي ( للورقة اؼبالية والعائد اؼبتوقع على االستثمار ،فإذا كاف العائد اؼبتوقع من االستثمار أعلى من العائد
الفعلي فهذا يعٍت أف الورقة اؼبالية تباع بسعر يقل عن قيمتها اغبقيقية )الفعلية( ،فبا يتيح غباملها فرصة ربقيق األرباح عند

 1كاظم جاسم الدعمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.126 :

 2ؿبفوظ جبار ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،دار اؽبدى للنشر ،عُت مليلة ،اعبزائر ،ط ،1ج ،2011 ،2ص.678 :

 3عاطف وليد اندراوس ،السياسة المالية وأسواق األوراق المالية خالل فترة التحول إلى اقتصاد السوق ،مؤسسة شباب اعبامعة ،2005 ،اإلسكندرية ،مصر ،ص.98 :

61

الفصل األول ........................................................... .:سوق األوراق المالية -مدخل نظري تحليلي -

ارتفاع السعر مستقبال ،غَت أنو ويف ظل فرضية الصيغة القوية لكفاءة التسعَت فإف الفرؽ بُت العائدين يساوي صفرا ،تعبَتا
عن االستيعاب التاـ لسعر الورقة اؼبالية للمعلومات اليت ترد إىل السوؽ.
ولدارسة مدى كفاءة التسعَت يستخدـ اؼبؤشرين التاليُت:
 مدى توافر مصادر اؼبعلومات من اؽبيئات اؼبنظمة للبورصة واؼبؤسسات اؼبتداولة لألوراؽ اؼبالية يف السوؽ.
 مدى استجابة األسعار للمتغَتات االقتصادية ،أنبها  :أسعار الفائدة وأسعار التضخم ،حيث أثبتت الدراسات
أف ىناؾ عالقة عكسية بُت معدؿ التضخم والقيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية من أجل تعويض اؼبستثمر عن البفاض القوة
الشرائية للعملة ،وقد وجد أف ىذه النسبة تسجل ارتفاعا كبَتا يف األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة ،فبا جعلها أسواقا تتميز
بدرجة ـباطرة كبَتة.
5-1-6-1

مؤشر مدى توفر العوائق على االستثمار األجنبي وتحويل رؤوس األموال :حيث يعمل ىذا

اؼبؤشر على دراسة التشريعات اػباصة بإعادة توطُت األرباح ورؤوس األمواؿ والسماح لألجانب باالستثمار يف السوؽ
احمللية ،فحسب ىذا اؼبؤشر تصنف الدوؿ إىل دوؿ ذات حرية تامة يف حركة دخوؿ وخروج رؤوس األمواؿ ،ودوؿ مقبولة
يف تقييدىا اعبزئي للتدفقات الرأظبالية ودوؿ مقيدة غبركة رؤوس األمواؿ ،وتؤدي القيود إىل وجود ؾبموعتُت من األصوؿ
اؼبالية :األوىل غَت مقيدة
واألخرى مقيدة

Unristricted

Ristricted

يبكن أف يتملكها كال من اؼبستثمرين احملليُت واألجانب على حد سواء،

على اؼبستثمرين احملليُت ،ويبثل الفرؽ السعري بُت األصوؿ اؼبقيدة و غَت اؼبقيدة شريطة

تساوي عوائدىا مقياسا مباشرا لتأثَت القيود على رأس اؼباؿ ،ومن ث درجة اندماج السوؽ احمللية لألوراؽ اؼبالية يف السوؽ
الدولية.1
وقد قدـ ) A.Robert & Korajczyk (1996مؤشرا لقياس درجة اندماج أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،من خالؿ قياس
اكبراؼ عوائد األصوؿ اؼبالية بتلك األسواؽ عن عوائد األصوؿ اؼبالية احملددة وفق مبوذج توازين ،يعرؼ بنموذج تسعَت
اؼبراجحة الدولية اؼبتعدد العوامل) ،International Arbitrage Pricing Model (IAPMوالذي يشَت إىل أف القدرة على
تنويع اػبطر من خالؿ االستثمار يف ؿبفظة أوراؽ مالية تتصف بالتنويع الدويل يبكن أف تؤثر على قرارات االستثمار،
وبالتايل على معدالت النمو يف األجل الطويل ،وأف العوائق أماـ تدفقات رأس اؼباؿ األجنيب ربد من قدرة اؼبستثمرين
على تنويع اؼبخاطر على الصعيد الدويل.2

 1عاطف وليم اندراوس ،اؼبرجع السابق ،ص.101 :
 2اؼبرجع نفسو ،ص.102 :
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 7-1-6-1مؤشرات التنمية المؤسسية والتنظيمية :يتأثر أداء سوؽ األوراؽ اؼبالية بدرجة كبَتة بالعوامل اؼبؤسسية
والتشريعية السائدة يف السوؽ ،فوجود القوانُت والتشريعات اؼبلزمة للشركات ومؤسسات الوساطة اؼبالية باإلفصاح عن
اؼبعلومات الالزمة يعزز ثقة اؼبتعاملُت يف السوؽ ،كما أف إجراءات التسوية واؼبقاصة واإلدراج من حيث سرعتها
وتكاليفها ،ؽبا تأثَتىا على ازباذ قرارات االستثمار ،إىل جانب ذلك فوجود القوانُت اؼبنظمة لنشاط اؼبتعاملُت يف السوؽ،
يوفر اغبماية من التالعب واؼبضاربات غَت اؼبشروعة اؼبعرقلة لنظاـ التداوؿ والتسعَت الكفؤ.
ورغم صعوبة قياس التنمية اؼبؤسسية والتنظيمية اليت تتسم بطابعها الكيفي ،إال أف االقتصاديُت
 Kunt&Levineحاوال قياسها عرب سبعة مؤشرات مؤسسية وتنظيمية بياهنا كالتايل:

Demirguk-

1

 يقيس اؼبؤشر األوؿ ما إذا كانت الشركة اؼبدرجة يف بورصة األوراؽ اؼبالية تنشر اؼبعلومات اؼبتعلقة باألسعار
واألرباح ،وتعطى قيمة  0أو  1حيث تشَت القيمة  1إىل أف اؼبعلومات دقيقة وشاملة وتنشر على اؼبستوى الدويل.
 يقيس اؼبؤشر الثاين مستوى اؼبعايَت احملاسبية اؼبطبقة ،حيث زبصص قيم  2 ،1 ،0للدوؿ اليت تبٌت معايَت ؿباسبية
ضعيفة أو كافية أو حسنة على الًتتيب.
 يقيس اؼبؤشر الثالث نوعية وقوانُت ضباية اؼبستثمرين وفقا لرؤية مؤسسة التمويل الدولية ،حيث تعطى القيمة

،0

 2 ،1لإلشارة إىل قوانُت ضباية اؼبستثمرين اؼبطبقة ضعيفة أو كافية أو جيدة على التوايل.
 ويشَت اؼبؤشر الرابع إىل وجود عبنة للبورصة و األوراؽ اؼبالية ونظم اؼبقاصة وتسوية العمليات.
 وتقيس اؼبؤشرات اػبامسة والسادسة القيود على إعادة ربويل التوزيعات واألرباح ،وكذلك أصل رأس اؼباؿ من
طرؼ اؼبستثمرين للخارج ،أما اؼبؤشر السابع فيقيس إمكانية مشاركة األجانب يف االستثمارات الداخلية ،حيث تعطى
قيم  0 ،1 ،2لإلشارة إىل أف تدفقات رأس اؼباؿ للخارج أو الداخل مقيدة بشكل مطلق أو نسيب أو ؿبررة بالكامل.
ويتم حساب اؼبؤشر اؼبتوسط للتنمية اؼبؤسسية والتنظيمية بأخذ متوسط قيم اؼبؤشرات السبعة السابقة.

 1اؼبرجع نفسو ،ص ص.99 ،98 :
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 2-6-1مؤشرات أداء سوق األوراق المالية
تعد مؤشرات أداء سوؽ األوراؽ اؼبالية من األدوات اؽبامة لرصد ومتابعة التطورات اليت تشهدىا األسواؽ ودرجة
فعاليتها ،وبالتايل التعرؼ على اذباىات األداء فيها ومقارنتها بأداء غَتىا من األسواؽ.
1-2-6-1

تعريف المؤشر :يعرؼ اؼبؤشر على أنو "رقم قياسي يعكس تطور األسعار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية

بالزيادة أو النقصاف ،وذلك استنادا على عينة من أسهم الشركات اليت يتم تداوؽبا ،وغالبا ما يتم اختيار العينة بطريقة
تتيح للمؤشر أف يعكس اغبالة اليت عليها سوؽ األوراؽ اؼبالية والذي يستهدؼ اؼبؤشر قياسها".

1

كما يعرؼ أيضا بأنو عبارة عن "تقنية تسمح بإعطاء نتيجة عددية بواسطة عالقة تبُت تطور الكميات واألسعار
عرب الزمن ،من أجل التعرؼ على أداء سوؽ األوراؽ اؼبالية ،أو قطاع اقتصادي معُت أو ؿبفظة مالية ،مع إمكانية مقارنتها
مع مثيالهتا يف نفس السوؽ أو أسواؽ مالية أخرى.2
وعرؼ اؼبؤشر أيضا بأنو "قيمة رقمية تقيس التغَتات اليت ربدث يف سوؽ األوراؽ اؼبالية ،يتم تكوين اؼبؤشر
وربديد قيمتو يف مرحلة البداية ،ث يتم مقارنة قيمة اؼبؤشر بعدىا عند أي نقطة زمنية ،وبالتايل يسمح دبعرفة ربركات
السوؽ سواء ألعلى أو ألسفل ،وىو بذلك يعكس أسعار السوؽ واذباىها ،وبالتايل فهو يبثل مستوى مرجعي للمستثمر
عن سوؽ األوراؽ اؼبالية أو ؾبموعة معينة من األسهم".3
وانطالقا فبا سبق يبكننا تعريف اؼبؤشر بأنو قيمة عددية ،يقاس هبا التغَت يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،يعرب عنو بنسبة
مئوية يف فًتة زمنية معينة مقارنة بقيمة ما يف فًتة األساس ،يقيس ربركات أسعار األسهم أو الصناديق ارتفاعا أو البفاضا،
وذلك بغرض تقييم أداء السوؽ ككل أو قطاع معُت وبطريقة مستمرة ،األمر الذي يعكس سعر السوؽ واذباىو.
 2-2-6-1أنواع حركات المؤشر في السوق :يتحرؾ اؼبؤشر يف أي سوؽ لألوراؽ اؼبالية يف حركات تتباين وفقا
ؼبداىا الزمٍت تنحصر يف األنواع التالية:4
 (1الحركات الرئيسية :سبثل اغبركات الرئيسية خط االذباه سبتد من عدة شهور إىل عدة سنُت ،تشَت إىل السوؽ
الصاعد ) (Bullوالسوؽ اؽببوطي ) ،(Bearكما أف ميل مؤشر السوؽ إىل التحرؾ يف اذباه معُت ولفًتة معينة يطلق عليو
دبيل السوؽ ،يبقى إىل أف يتغَت يف اذباه آخر ،وعندما تشكل ربركات اؼبؤشر سلسلة تصاعدية من االرتفاعات أو
 1عصاـ حسُت ،أسواق األوراق المالية (البورصة) ،دار أسامة للنشر ،عماف ،األردف ،ط ،2008 ،1ص20:
 2رشيد بوكساين ،مرجع سبق دكره ،ص.76 :

 3ؿبمد صاحل اغبناوي ،جالؿ إبراىيم العبد ،بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق ،الدار اعبامعية للنشر القاىرة ،مصر ،2002 ،ص.251 :

 4بشار ذنوف ؿبمد الشركجي ،ميادة صالح الدين تاج الدين ،عالقة مؤشر األسهم في السوق المالية بالحالة االقتصادية ،دراسة تحليلية لسوق الرياض لألوراق المالية،
ؾبلة تنمية الرافدين ،العدد  ،2008 ،30ص ،81 - 80 :متاح على اؼبوقع االلكًتوين التايلhttps://www. iasj. net/iasj?func=fulltext&aId=33757:
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االلبفاضات اليت يبكن الوصل بينها خبط يشَت إىل أعلى تدعى السوؽ الصاعدة ،تزداد عندىا حركة الشراء عن حركة
البيع ،أما إذا كانت ربركات اؼبؤشر يف اذباه أفقي فإف السوؽ عندىا تكوف ساكنة ،أما إذا كانت ربركات اؼبؤشر سلسلة
تنازلية فإف اذباه السوؽ عندئذ يكوف ألسفل.
 (2الحركة الثانوية :وىي رد الفعل الذي يعمل على تصحيح االذباه الرئيسي يف السوؽ الصاعدة ،وبالتايل فهي
تعد حركة تصحيحية ،و تدعى اغبركات الثانوية يف السوؽ اؽببوطي بردود الفعل.
 (3التقلبات اليومية :وىي حركات قصَتة األجل تدوـ من يوـ واحد إىل عدة أسابيع ،حيث ؾبموع التقلبات
اليومية تكوف االذباىات الثانوية يف السوؽ اليت تكوف غالبا عرضة للمضاربة.
3-2-6-1

عالقة المؤشرات بالحالة االقتصادية وأداء سوق األوراق المالية

طاؼبا أف نشاط اؼبنشآت اليت يتم تداوؿ أوراقها اؼبالية يبثل اعبانب األكرب من النشاط االقتصادي ،ويف حاؿ
اتسمت سوؽ األوراؽ اؼبالية بقدر من الكفاءة ،فإف اؼبؤشر اؼبصمم بعناية من شأنو أف يكوف مرآة للحالة االقتصادية
العامة للبلد ،كما يبكن ؼبؤشرات أسعار األسهم أف تتنبأ باغبالة االقتصادية اؼبستقبلية ،وذلك قبل حدوث أي تغيَت قبل
فًتة زمنية.
وىنالك ظبات تطلق على أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،فعندما تكوف حركة مؤشر أسعار األسهم اؼبتوقعة تتجو كبو
الصعود ،فإنو يطلق على سوؽ األوراؽ اؼبالية )السوؽ الصعودي( ) ،(Bull Marketأما حينما تكوف حركة اؼبؤشر اؼبتوقعة
تتجو كبو اؽببوط أو الًتاجع ،فإنو عند ذلك يطلق عليو السوؽ النزويل).(Bear Market
ويطلق على السوؽ بأنو صعودي،عندما يزيد معدؿ العائد الذي وبققو وفقا للمؤشر على العائد على االستثمار
اػبايل من اؼبخاطر ،أما السوؽ النزويل فيكوف حينها معدؿ العائد الذي وبققو السوؽ وفقا للمؤشر أقل من العائد على
االستثمار اػبايل من اؼبخاطر.
وعادة ما يوصف اؼبضاربُت يف السوؽ على ىذا األساس ،أي عندما يعتقد اؼبضارب بأف السوؽ سوؼ تأخذ
منحٌت الصعود فإنو يوصف باؼبضارب على الصعود) ،(Bullishأما إذا اعتقد بأف األسعار متجهة كبو اؽببوط عندىا
يطلق عليها اؼبضارب على اؽببوط )(Bearish
وفيما ىبص عالقة اؼبؤشرات بأداء سوؽ األوراؽ اؼبالية نوجزىا فيما يلي:1
 1اعتمادا على اؼبراجع التالية:

دريد كامل أؿ شبيب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .92 ،91 :
عصاـ حسُت ،مرجع سبق ذكره ،ص35:
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 إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة :حيث يبكن للمستثمر أو مدير االستثمار تكوين مقارنة بُت التغَت يف
عائد ؿبفظة أوراقو اؼبالية إهبابا أو سلبا مع التغَت الذي يطرأ على مؤشر السوؽ ،بوصفو يعكس ؿبفظة جيدة للتنويع،
وذلك دوف حاجة إىل متابعة أداء كل ورقة على حدى ،وإذا كانت للمستثمر استثمارات يف صناعة معينة ؽبا مؤشر
خاص هبا ،حينئذ يكوف من األفضل لو متابعة ذلك اؼبؤشر.
 الحكم على أداء المديرين المحترفين :وفقا لفكرة التنوع الساذج ) (Naïve Diversificationيبكن للمستثمر
الذي يبتلك ؿبفظة من األوراؽ اؼبالية اؼبختارة عشوائيا ،أف وبقق عائدا يعادؿ تقريبا عائد السوؽ )متوسط معدؿ العائد
على األوراؽ اؼبتداولة يف السوؽ( الذي يعكسو اؼبؤشر ،وىذا يعٍت أف اؼبدير احملًتؼ الذي يستخدـ أساليب متقدمة يف
التنويع  ،يتوقع منو أف وبقق عائدا أعلى من متوسط عائد السوؽ.
 التنبؤ بحالة السوق :سبكن اؼبؤشرات احمللل من معرفة طبيعة العالقة بُت اؼبتغَتات االقتصادية و اؼبتغَتات اليت
تطرأ على اؼبؤشرات )ما يعرؼ بالتحليل األساسي( ،والذي قد يبكنو من التنبؤ مسبقا دبا ستكوف عليو حالة السوؽ يف
اؼبستقبل ،كما أف إجراء ربليل فٍت وتارىبي للمؤشرات اليت تقيس حالة السوؽ قد تكشف عن وجود مبط للتغَتات اليت
تطرأ عليو ،إذا ما توصل احمللل إىل معرفة ىذا النمط يبكنو حينها التنبؤ بالتطورات اؼبستقبلية الذباه حركة األسعار يف
السوؽ ،وبالتايل هتيئة القرارات االقتصادية الالزمة للتخفيف من حدة األزمات االقتصادية واؼبالية.
 تقدير مخاطر المحفظة :يبكن استخداـ اؼبؤشرات لقياس اؼبخاطر النظامية حملفظة األوراؽ اؼبالية ،وىي العالقة
بُت معدؿ العائد لألصوؿ اػبطرة ومعدؿ العائد حملفظة السوؽ اؼبكونة من أصوؿ خطرة.
 تقييم كفاءة السوق :من خالؿ احتساب العوائد اإلصبالية وؼبتابعة اقبازات الشركات اؼبكونة بأدواهتا للمؤشرات
اؼبعنية.
إىل جانب ذلك يستخدـ اؼبؤشر يف تقدير درجة حساسية األسواؽ اؼبالية ومن ث االقتصاد للتغَتات اليت ربدث
يف السياسة الدولية ،أو اذباه بعض األزمات اؼبتولدة عن مصادر ـبتلفة.
 تساعد المؤشرات السوق على إعادة تنظيم عملياتو :حيث يبكن للمراجحُت ربديد اؼبشاكل اليت يبكن أف
تؤدي إىل اكبراؼ األسعار أو تصويب اذباه السوؽ ،فبا يعكس أسعار األوراؽ اؼبالية بشكل دقيق.

منَت إبراىيم ىندي ،أساسيات االستثمار في األوراق المالية ،اؼبكتب العريب اغبديث ،اإلسكندرية ،مصر ،1999 ،ص.131 :

66

الفصل األول ........................................................... .:سوق األوراق المالية -مدخل نظري تحليلي -

 تعد المؤشرات تلخيصا ألداء السوق :كونو يعكس أسعار أسهم الشركات يف صبيع القطاعات االقتصادية،
ويلخص أدائها دبعايَت ومؤشرات رقمية قابلة للمقارنة ،كما يكشف العالقة بُت اؼبتغَتات االقتصادية ونتائج التداوؿ يف
سوؽ األوراؽ اؼبالية.
 الحكم على أداء الورقة المالية :ويتم ذلك من خالؿ مقارنة عائد الورقة اؼبالية وـباطرىا بعائد السوؽ
وـباطره ،وعائد القطاع الذي تنتمي إليو وـباطره.
 معرفة االتجاه العام لحركة األسعار :من حيث ارتفاعها والبفاضها ،كما أهنا تساعد يف ازباذ قرارات الشراء
والبيع ،وتقاس حركة التغَت يف اؼبؤشرات بالنقطة ،واليت سبثل مقدار التغَت بوحدة واحدة يف اؼبؤشر أو سعر السهم صعودا
أو ىبوطا.
4-2-6-1

أنواع المؤشرات وكيفية بنائها :ىناؾ معيارين لتصنيف اؼبؤشرات ،ونبا معياري الوظيفة ومعيار

إمكانية التداوؿ.1
 -1معيار الوظيفة :تقسم اؼبؤشرات وفق ىذا اؼبعيار إىل:
-1

1مؤشرات عامة :هتتم حبالة السوؽ ككل ،دبعٌت تقيس اذباه السوؽ دبختلف القطاعات االقتصادية ،وبذلك

رباوؿ أف تعكس اغبالة االقتصادية للدولة اؼبعنية ،خاصة إذا كانت العينة اؼبستخدمة يف تكوين اؼبؤشر سبثل صبيع
األسهم اؼبتداولة ،وأف صبيع القطاعات فبثلة سبثيال يعكس مسانبتها يف الناتج احمللي اإلصبايل ،منها مؤشر
Jones

ومؤشر

)،Standard & Poor’s Index (500

ومؤشر

FTSE100

Dow

وغَتىا

 2-1مؤشرات قطاعية :تقتصر على قياس سلوؾ السوؽ بالنسبة لقطاع معُت ،كقطاع الصناعة أو قطاع اػبدمات
وغَتىا ،منها مؤشر ) Standar & Poor’s Index (500لصناعة النقل ،أو مؤشر  Dow Jonesللخدمات العامة.2
 – 2معيار إمكانية التداول :أما من حيث إمكانية التداوؿ فتقسم اؼبؤشرات إىل:
1-2

مؤشرات متداولة :وىي مؤشرات يتم تداوؽبا يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،منها مؤشر

Nikkei 225

ومؤشر

Nasdaq100

 2-2مؤشرات غير متداولة :وىي مؤشرات ال تتداوؿ يف البورصات مثل مؤشر

Dow Jones

وكافة مؤشرات

البورصات العربية ،وقد وصل التنوع والتطور هبا إىل درجة إنشاء مؤشرات اؼبؤشرات.
1

حسُت قبالف ،مؤشرات أسواق األوراق المالية ،دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية ،ؾبلة العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت ،العدد ،2011 ،11دمشق،

سوريا ،2011 ،ص.95 :
 2عصاـ حسُت ،مرجع سبق ذكره ،ص.36 :
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5-2-6-1

أساليب بناء مؤشرات سوق األوراق المالية

على الرغم من التفاوت يف كيفية احتساب وبناء مؤشرات أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،إال أهنا تقوـ صبيعا على ثالثة
أسس :عينة مالئمة ،ربديد األوزان النسبية لكل سهم داخل العينة ،وطريقة حساب قيمة المؤشر.1
 -1مالئمة العينة
تعرؼ العينة بأهنا ؾبموعة األوراؽ اؼبالية اؼبستخدمة يف حساب اؼبؤشر ،وينبغي أف تكوف مالئمة من ثالثة
جوانب وىي :اغبجم واالتساع واؼبصدر
فيما يتعلق بالحجم ( ،(Sizeفإنو كلما كاف عدد األوراؽ اؼبالية اليت يشملها اؼبؤشر أكرب ،كلما كاف اؼبؤشر
أكثر سبثيال وصدقا لواقع السوؽ
أما االتساع ) (Breadthفيعٍت قياـ العينة اؼبختارة بتغطية ـبتلف القطاعات اؼبشاركة يف السوؽ ،واؼبؤشر الذي
يستهدؼ قياس حالة السوؽ ككل ،ينبغي أف يتضمن أسهما ؼبنشآت يف كل قطاع من القطاعات اؼبكونة لالقتصاد
القومي دوف سبيز ،أما إذا كاف اؼبؤشر خاص بصناعة معينة ،عندىا تقتصر العينة على أسهم عدد من اؼبنشآت اؼبكونة
لتلك الصناعة
فيما ىبص المصدر فاؼبقصود بو مصدر اغبصوؿ على أسعار األسهم اليت يبٌت عليها اؼبؤشر ،حيث ينبغي أف
يكوف اؼبصدر ىو السوؽ األساسي الذي تتداوؿ فيو األوراؽ اؼبالية.
 -2األوزان النسبية )الترجيح(
تعرؼ األوزاف النسبية يف بناء اؼبؤشرات بأهنا القيمة النسبية للسهم الواحد داخل العينة ،وىنالك ثالثة مداخل
لتحديد الوزف النسيب للسهم داخل ؾبموعة األسهم اليت يقوـ عليها اؼبؤشر ،وىي:2
 مدخل الوزن على أساس السعر ) :(Price Weightingأي نسبة سعر السهم الواحد للمنشأة إىل ؾبموع
أسعار األسهم الفردية األخرى اليت يقوـ عليها اؼبؤشر ،ما يؤخذ على ىذا اؼبدخل أف الوزف النسيب يقوـ على سعر السهم
وحده ،يف حُت أف سعر السهم قد ال يكوف مؤشرا على أنبية اؼبنشأة أو حجمها.

 1اعتمادا على اؼبراجع التالية:
دريد كامل أؿ شبيب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.94 ،93 :
عصاـ حسُت ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.42 ،41 :
 2اؼبرجع نفسو ،ص.42 :
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 مدخل األوزان حسب القيمة ) :(Value Weightingأي إعطاء وزف للسهم على أساس القيمة السوقية الكلية
لعدد األسهم العادية لكل منشأة فبثلة يف اؼبؤشر ،وىذا يعٍت ذبنب العيب األساسي يف مدخل السعر ،إذ مل يعد سعر
السهم ىو احملدد الوحيد للوزف النسيب ،فاؼبنشآت اليت تتساوى القيمة السوقية ألسهمها العادية يتساوى وزهنا النسيب
داخل اؼبؤشر ،والذي يعٍت أف اشتقاؽ األسهم لن وبدث أي خلل يف اؼبؤشر.
واالختالؼ بُت اؼبؤشرين يكمن يف حالة ذبزئة األسهم ،حيث يتم تصحيح اؼبؤشر اؼبرجح على أساس السعر ،حىت ال
يتأثر مستوى األسعار ،بينما ال يتأثر اؼبؤشر اؼبرجح بالقيمة يف حالة ذبزئة األسهم.
 مدخل األوزان المتساوية ) :(Equal Weightingوذلك بإعطاء قيمة نسبية متساوية لكل سهم داخل اؼبؤشر،
والذي يعادؿ مقلوب سعر السهم ،وفق العالقة التالية:
الوزف النسيب للسهم = سعر السهم × معامل الًتجيح
 -3طريقة حساب المؤشر :ومن بُت أساليب حساب مؤشرات السوؽ أو قطاعات معينة داخل السوؽ،
ما يلي:
1-3

المؤشرات المبنية على أساس القيمة (المتوسط المرجح للقيمة السوقية) :يتم وزف اؼبؤشر بالقيمة

السوقية لألسهم ،مع األخذ بعُت االعتبار عدد أسهم الشركات اؼبختارة وسعر السهم لكل شركة ،دبعٌت يتم إعطاء وزف
للسهم على أساس القيمة السوقية الكلية لعدد األسهم العادية لكل منشأة فبثلة يف اؼبؤشر ،فاؼبنشآت اليت تتساوى القيمة
السوقية ألسهمها العادية يتساوى وزهنا النسيب داخل اؼبؤشر ،بغض النظر عن سعر السهم أو عدد األسهم اؼبصدرة،
دبعٌت يتم بناء اؼبؤشر على أساس القيمة السوقية من خالؿ حساب ما يلي:
القيمة السوقية = عدد األسهم × سعر السهم
* إهباد الوزف النسيب لكل سهم كالتايل:
وزف السهم = القيمة السوقية للسهم  /القيمة السوقية لألسهم الكلية
ويف األخَت يتم حساب قيمة اؼبؤشر وفق العالقة
1

التالية:

بشار ذنوف ؿبمد الشركجي ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.81 ،80 :
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∑
∑
 : Indexقيمة اؼبؤشر يف الفًتة .t

 :Begining Indexقيمة اؼبؤشر يف فًتة األساس.
 :إقفاؿ أسعار األسهم يف الفًتة .t
 :عدد وحدات األسهم يف الفًتة .t

 :إقفاؿ أسعار األسهم يف يوـ األساس.
 :عدد وحدات األسهم يف يوـ األساس.
 2-3المؤشرات المبنية على أساس السعر (المتوسط الموزون للسعر) :وىي أقدـ طريقة يف حساب اؼبؤشر،
تنطلق من اؼببدأ التايل:
دبا أنو يوجد سهم لكل منشأة ـبتارة لبناء اؼبؤشر ،فإف وزف كل سهم يتحدد آليا على أساس نسبة سعر
السهم إىل ؾبموع أسعار األسهم الفردية اليت يقوـ عليها اؼبؤشر ،وبسب وفق العالقة التالية:
قيمة اؼبؤشر = سعر السهم /ؾبموع أسعار األسهم اؼبختارة
يعاب على ىذه الطريقة أف األسهم ذات األسعار اؼبرتفعة يكوف ؽبا تأثَت أكرب مقارنة باألسهم ذات األسعار
اؼبنخفضة ،باإلضافة إىل ضرورة تعديلو مع أي ذبزئة للسهم ،نظرا لتأثَت ذلك على سعر السهم يف السوؽ بعد التجزئة.
3-3

1

المؤشرات المبنية على أساس األوزان المتساوية :تعطي طريقة األوزاف اؼبتساوية قيما نسبية متساوية

لكل سهم داخل اؼبؤشر مستبعدة بذلك التحيز لألسعار ،وعليو فإف التغَتات يف قيمة اؼبؤشر تعكس اذباىا حقيقيا
للتغَتات اليت ربدث يف أسعار ؾبموعة األسهم اليت يتكوف منها السوؽ ،وما يعاب على ىذه الطريقة أهنا تعطي أوزانا
متساوية لألسهم ،رغم احتماؿ تباين حجم وأنبية اؼبؤسسة اؼبصدرة ؽبا.
وما يبيز اؼبؤشرات اؼببنية على أساس األوزاف اؼبتساوية ثبات األوزاف النسبية اؼبكونة للمؤشر  ،إال يف حالة اشتقاؽ
األسهم.

1دريد كامل آؿ شبيب ،مرجع سبق ذكره ،ص.95 :
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4-3

المؤشرات المبنية على أساس السعر النسبي :يتم حساب اؼبؤشر يف ىذه اغبالة على أساس ربديد

السعر النسيب لكل سهم من األسهم اليت يتكوف منها اؼبؤشر ،وفق اػبطوات التالية:1
* السعر النسبي = سعر السهم في الفترة األحدث /سعر السهم في الفترة األقدم
* حساب الوسط الهندسي لألسعار = [السعر النسبي للسهم األول × السعر النسبي للسهم الثاني × السعر النسبي للسهم
الثالث ×]...... .
حيث:

قيمة اؼبؤشر = الوسط اؽبندسي × أساس اؼبؤشر
 :nسبثل عدد األسهم.
وفيما يلي جدوؿ يلخص بعض مؤشرات أسواؽ األوراؽ اؼبالية العاؼبية والعربية.
جدول ( :)8-1بعض مؤشرات األسواق المالية العالمية والعربية.
التعريف بالمؤشر

المؤشر

سلسلة تتألف من أربعة مؤشرات مستقلة تتضمن األسهم ،يتم تداوؽبا يف بورصة نيويورؾ وىي:
Dow Jones Industrial :

Dow Jones
Average

& Standard
Poor’s

)Index (500

يضم اؼبؤشر  30سهم لػ  30شركة أنبها شركة  ،IBMتتسم الشركات اؼبدرجة يف اؼبؤشر بارتفاع قيمتها السوقية
وبضخامة اغبجم وعدد اؼبسانبُت ،يتم حساب اؼبؤشر جبمع أسعار األسهم اؼبكونة للمؤشر30 /
ما يعاب على اؼبؤشر أف حجم العينة ال يبثل ؾبتمع األسهم اؼبتداولة إحصائيا ،كما أف ىناؾ ربيزا يف حجم
العينة اؼبختارة ،يتم ترجيح أسهم اؼبؤشر على أساس السعر السوقي ،دبعٌت أف السهم ذو السعر اؼبرتفع يكوف لو
وزف أكرب داخل العينة ،وعليو فإف اذباه مؤشر السوؽ يتأثر باذباه ذلك السهم ،الذي ال يعكس اذباه السوؽ.
مؤشر اػبدمات
مؤشر اؼبواصالت
اؼبؤشر اؼبركب.
يتكوف اؼبؤشر من أكرب األسهم اؼبتداولة يف بورصة نيويورؾ و Nasdaqيبتاز اؼبؤشر بكونو أمشل من مؤشر
Dow Jones

كما يبتاز بكونو موزوف على أساس القيمة ،ما يؤخذ عليو تأثره بالشركات الكربى وربيزه ؽبا ،ورغم ذلك يظل من
أىم اؼبؤشرات الواسعة االستخداـ ،يتكوف من  500سهم سبثل  %80من القيمة السوقية لألسهم اؼبتداولة يف

بورصة نيويورؾ ،منها  400شركة صناعية ،يضم كربى الشركات مثل
AMEX

IBMو General Motorsوغَتىا.

يتكوف اؼبؤشر من  800سهم  ،يتم التعامل عليها يف بورصة األوراؽ اؼبالية األمريكية.

1ؿبمد صاحل اغبناوي ،جالؿ إبراىيم العبد ،بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق ،الدار اعبامعية ،مصر ،2005 ،ص.260 :
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Value Line
1400

Nasdaq
New York
Exchange

Composite

يتكوف اؼبؤشر من  1400شركة مقسمة على ـبتلف القطاعات ،أعطيت لو القيمة  100يف سنة األساس وىو
موزوف على أساس السعر ،وبالتايل يعدؿ كلما كاف ىناؾ رفع لرأس اؼباؿ وغَتىا من العمليات اؼبالية.
يضم اؼبؤشر أسهم الشركات العاملة يف قطاعات البنوؾ ،الصناعات العامة ،التامُت ،اؼبواصالت ،اػبدمات.
يتكوف من صبيع األسهم اليت يتم التداوؿ عليها يف بورصة األوراؽ اؼبالية األمريكية ،يعرض اؼبؤشر معلوماتو
بالدوالر لتمثيل متوسط السعر لألسهم كافة.

Index

Wilshive
5000

يتألف من كافة األسهم اؼبدرجة يف بورصيت نيويورؾ و  ، Nasdaqصمم لقياس نشاط األسواؽ كافة لكي
يعكس حركة ؾبمل االقتصاد األمريكي.

 Financialأنشئ ىذا اؼبؤشر لتغطية النقص الذي يبتاز بو مؤشر  Financial Timesللشركات الصناعية ،اليت تتكوف من
Times
 30شركة فقط ،تابعة كلها لقطاع الصناعة وذلك لتمثيل اذباه بورصة لندف ،بعينة قدرىا  100سهم ،سبثل %70
) (FT-SE100من إصبايل رظبلة البورصة.

CAC 40
Dax
225Nikkei

الجزائر

BSE

يتكوف من  40ورقة مالية لكربى الشركات يف بورصة باريس ،مت إنشاءه لتوفَت اؼبعلومات الدقيقة عن اذباه
البورصة الفرنسية ،وبتوي على أىم الشركات مقسم إىل  8قطاعات رظبية،موزوف على أساس القيمة السوقية
وذلك بقياس التغَت يف القيمة السوقية لعينة اؼبؤشر  ،نسبة إىل قيمتها السوقية يف سنة األساس ،اليت أعطيت ؽبا
القيمة  1000نقطة يف سنة .1987
يتكوف مؤشر Daxاألؼباين من  30ورقة مالية سبثل  %70من رظبلة السوؽ ،شبيو دبؤشر CAC 40

يضم اؼبؤشر  225شركة يابانية كبَتة ،سبثل  %70من الشركات الكربى يف سوؽ طوكيو ،وبسب جبمع أسعار
األسهم اؼبكونة للمؤشر  /عددىا )(225
ال يوجد مؤشر لسوؽ األوراؽ اؼبالية باعتماد األرقاـ القياسية وبالًتجيح لسنة أساس معينة ،ولكن تعتمد اعبزائر
يف تقييم مستوى األداء يف سوؽ األوراؽ اؼبالية منذ بداية النشاط فيها ،على مؤشر القيمة السوقية للشركات
اؼبدرجة يف السوؽ ،ويرجع ذلك إىل نقص االستثمار يف بورصة اعبزائر ،بسبب العدد احملدود للشركات اؼبدرجة
وانعداـ الوعي االستثماري للمستثمرين ،فبا يؤدي إىل عدـ تطور النشاط يف السوؽ.
بدأ إنشاء اؼبؤشر بورصة البحرين يف سنة 1989وبسب بطريقة رظبلة السوؽ مرجح ب  24شركة

CASE

يضم سوقي القاىرة واإلسكندرية مت إنشاؤه يف سنة  ،1998بلغت قيمة اؼبؤشر يف فًتة األساس  1000نقطة
يضم  30شركة.

ASE

بدأ سوؽ عماف اؼبايل يف احتساب رقم قياسي مرجح بالقيمة السوقية يف عاـ  ،1992بدأت فًتة األساس ب
 100نقطة.

KSE

وىو مؤشر ألسعار األسهم يف بورصة الكويت مرجح بالقيمة السوقية ؿ  35شركة

MASI

وىو مؤشر شامل لألسهم اؼبغربية يضم كافة األسهم يف بورصة الدار البيضاء

NCFEI

وضع اؼبؤشر من طرؼ مؤسسة النقد السعودي  SAMAيضم صبيع الشركات اؼبدرجة يف السوؽ اؼبالية
السعودية.
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BUMT
BLOM30

أنشئ مؤشر تونس يف عاـ  ، 2003ووبسب بطريقة ترجيح القيمة السوقية ألسهم ىذه الشركات
وضع ىذا اؼبؤشر من قبل بنك لبناف عاـ  ،1996وحددت قيمتو األساسية بػ  1000نقطة مع تثبيت القيمة
األساسية إلصبايل األسهم بقيمة  2.3بليوف دوالر.

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على عدة مراجع بتصرؼ.

وما ذبدر اإلشارة إليو أف مؤشرات أسواؽ األوراؽ اؼبالية العاؼبية ،سبتاز باؼبرونة والقابلية للتغيَت ،حيث تقوـ على
ذبديد واستحداث األسهم اؼبدرجة يف حالة اهنيارىا ،وذلك حبذفها وتعويضها بأسهم شركات جديدة.
باإلضافة إىل اؼبؤشرات السابقة ىناؾ مؤشرات تقيس أداء األسواؽ الناشئة نذكر منها:
مؤشر( :Morgan Stanley )ICSMتعترب مؤسسة  Morgan Stanley Capital Internationalواحدة من
الشركات الرائدة يف مؤشرات األسهم على مدى أكثر من أربعُت عاما ،حيث أنو ونظرا والفتقار أثر متابعة تطور ومبو
أداء األسواؽ اؼبالية الناشئة ،أنشئت ( )EPDMؾبموعة من اؼبؤشرات مثل  EPDM Mena Indicesؼبعرفة أداء األسواؽ يف
الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا ،و EPDM GCC Indicesؼبعرفة أداء األسواؽ اػبليجية و  EPDM China Indicesؼبعرفة
تطور األسواؽ الصينية وغَتىا.
وقد أنشئ أوؿ مؤشر من سلسلة مؤشرات متابعة أداء األسواؽ اؼبالية الناشئة  EPDM EMسنة  ،1988أما عن
مؤشر

Morgan Stanley

للسعر

(eSsrPI MdsI-MEM

 ،)EPDMفهو يقيس أداء األسواؽ اؼبالية بنفس مبدأ اؼبؤشر

االستثماري ؼبؤسسة التمويل الدولية ( ،)MCDMولكنو ال يغطي نفس العدد من األسهم وال نفس العدد من األسواؽ.
تقدـ ( )EPDMؾبموعة من اؼبؤشرات والتحليالت اليت يعتمد عليها اؼبستثمرين يف صبيع أكباء العامل يف إدارة
احملافظ وقرارات االستثمار ،وقياس األداء واؼبخاطر لألسواؽ اؼبالية اؼبختلفة ،كما تقوـ دبراجعة دورية للشركات واألسواؽ
اليت يتضمنها كل مؤشر وبناء على ىذه اؼبراجعة يتم إضافة و/أو إلغاء شركات  /أسواؽ ضمن مؤشراهتا استنادا إىل
اؼبعايَت السابق ذكرىا.
وفيما يلي جدوؿ يوضح تطور أداء بعض مؤشرات أسواؽ األوراؽ اؼبالية العاؼبية والعربية للفًتة ).1(2016-2007
 1أعداد ـبتلفة من التقارير السنوية لبورصات األردف و مصر وصندوؽ النقد العريب ،متاحة على اؼبواقع االلكًتونية.

* المؤشر المركب لصندوق العربي:

يستعمل مؤشر صندوؽ النقد الدويل مؤشرات عديدة لتقييم وقياس أداء أسواؽ األوراؽ اؼبالية يف الدوؿ العربية ؾبتمعة ،ومن بُت ىذه اؼبؤشرات اؼبؤشر اؼبركب ،كما يقوـ
الصندوؽ باحتساب مؤشر خاص بكل سوؽ،وىذه اؼبؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية باستخداـ رقم باش اؼبتسلسل ،وربتسب األسعار بالدوالر األمريكي يف هناية الفًتة ويتم
التغَت يف قيمة اؼبكونات معدلة الستيعاب التغَتات يف القيمة السوقية الناذبة عن إضافة أو حذؼ أسهم من اؼبؤشر.
يشتمل مؤشر الصندوؽ اؼبركب ،مؤشرات األسواؽ اؼبالية يف ستة عشر سوقا ،وىذه األسواؽ لكل من السعودية ،الكويت ،ديب أبو ظيب ،األردف،قطر ،البحرين ،مصر ،اؼبغرب،
سلطنة عماف،لبناف،فلسطُت ،تونس،اعبزائر،السوداف ،سوريا .
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جدول ( :)9-1تطور مؤشرات أداء بعض أسواق األوراق المالية العالمية والعربية للفترة ()2016-2007
التغَت يف اؼبؤشر%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

S&P500

3.5

38.5-

23.9

12.77

0

13.4

29.6

11.4

0.7-

9.5

Nasdaq
Composite

9.8

40.5-

43.9

16.91

1.8-

15.9

38.3

13.4

5.7

7.5

Dow Jones
Industrial
Average

6.4

33.8-

18.8

11.02

5.5

7.3

26.5

7.5

2.2-

13.4

Xetra Dax

22.3

40.5-

23.8

16.1

14.7-

29.1

25.5

2.7

9.6

6.9

CAC40

43.5

42.7-

22.32

3.3-

17.6-

16.1

18

0.5-

8.5

4

FTSE100

39.3

31.3-

22.1

9

5.6-

5.8

14.4

2.7-

4.9-

14.4

Nikkei 225

11.1-

42.1-

19

3-

17.3-

22.9

56.7

7.1

9.1

0.4

*اؼبؤشر اؼبركب
لصندوؽ النقد
العريب

38.3

49.5-

18.11

22.28

11.8-

1.7

18.6

9.13

16.3-

24.5

المصدر :التقارير السنوية لبورصات األردف و مصر وصندوؽ النقد العريب ،متاحة على اؼبواقع االلكًتونية.

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أعاله تباين أداء أسواؽ األوراؽ اؼبالية العاؼبية والعربية بُت ارتفاع والبفاض  ،حيث
البفض أداؤىا يف عاـ  2008مقارنة بعاـ 2007متأثرة بتداعيات أزمة الرىن العقاري ،اليت عصفت بأغلب أسواؽ األوراؽ
اؼبالية مؤدية بذلك إىل اهنيارات بدأت يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية األمريكية وامتدت إىل ـبتلف دوؿ العامل ،مؤدية بذلك
إىل حدوث أزمة ائتمانية ،حيث ضعفت األسواؽ اؼبالية وارتفعت اؼبخاطر اؼبتعلقة باؼبقًتض ،فبا أدى إىل حدوث خسائر
رأظبالية و تدين قيمة أصوؿ البنوؾ ،اليت وجدت نفسها ملزمة بتقوية ميزانيتها من أجل اغبفاظ على مالءهتا اؼبالية،
فقامت بزيادة رأس اؼباؿ والديوف الثانوية ) ،(Les Dettes Subordonnéesو أسهم التفضيل
) (Les Actions Préférentielleدبليارات الدوالرات ،من أجل السماح ببقائها و استقرار النظاـ اؼبايل العاؼبي،
لكن بعد زيادة تفاقم األزمة أصبحت األوضاع خارجة عن السيطرة ،لضخامة االحتياج اؼبايل مقابل عدـ قدرة اغبصوؿ
على موارد مالية من سوؽ مالية يف حالة اضطراب.

1

ويعتمد الصندوؽ يف احتساب اؼبؤشر ا ؼبركب على منهجية احتساب اؼبؤشر لكل دولة على حدة وذلك دبعاملة كافة األسهم لدوؿ اؼبشاركة يف قاعدة البيانات وكأهنا دولة
واحدة ويتم احتساب اؼبؤشر اؼبركب بالدوالر األمريكي فقط وليس بالعمالت احمللية.
http://cervepas.univ-paris3.fr/colloques-et-journees/colloque-annees-bush.html
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 ومقدار الزيادة يف رأس اؼباؿ يف الواليات اؼبتحدة،والشكل التايل يوضح اػبسائر على القروض لدى البنوؾ
.وأوروبا أثناء األزمة
 ومقدار الزيادة في رأس المال في الواليات المتحدة وأوروبا أثناء، الخسائر على القروض لدى البنوك:)5-1( شكل

.2008 أزمة الرىن العقاري لعام
60
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Source : http://cervepas.univ-paris3.fr/colloques-et-journees/colloque-annees-bush.html

 الذي اىتز، الصناعيC'D s'dId ويف أوؿ تداعيات لألزمة انعكست مشاعر اؼبستثمرين اؼبضطربة على مؤشر
 ذلك نتيجة لعدة أحداث، من قيمتو خالؿ نفس الفًتة% 36,83  إذ خسر اؼبؤشر،بعنف لينخفض إىل أدىن اؼبستويات
 وإعادة شراء بنكAmerican International Group (AIG)  وتأميم شركة التأمُتLehman Brothers كإفالس بنك
مليار دوالر وذلك

52

 جراء األزمةMerril Lynch  حيث خسر البنك،Bank of America  من قبلMerril Lynch

 أماـ صعوبة وضع ـبطط إنقاذ من األزمة يف،مليار دوالر

27 Bank of America

 فيما خسائر،قبل إعادة شرائو

: كما ىو موضح بالشكل التايل،1بدايتها

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financi%C3%A8re_mondiale_de_2007-2008
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شكل ( :)6-1تطورات مؤشر  weD senoJقبل وخالل أزمة الرىن العقاري لعام 2008

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financi%C3%A8re_mondiale_de_2007-2008

وبالرجوع اىل بيانات اعبدوؿ أعاله ،نالحظ البفاض مؤشر
Dow Jones Industrial Average

بنسب

حققت فيو مؤشرات األداء ارتفاعا دبقدار

S&P500

% 33.8 ،% 40.5 ،%38.5

%6.4،%9.8 ،%3.5

ومؤشر  Nasdaq Compositeومؤشر

على الًتتيب ،مقارنة مع إغالؽ

2007

الذي

على الًتتيب ،بينما فقد مؤشر  qadsaNكبو  %1.7من

قيمتو ،ونتيجة لتلك األوضاع اؼبضطربة البفضت قيم األوراؽ اؼبالية ببورصات الواليات اؼبتحدة.
كما بدأت أسعار األسهم اليت وبتسبها مؤشر  MSCIيف الًتاجع ابتداء من أكتوبر  ،2007حيث البفض مؤشر
 MSCIالذي ربتسبو شركة

Morgan Stanley

لكافة أسواؽ األوراؽ اؼبالية اؼبتطورة والناشئة بنسبة

%42.5

يف عاـ

 2008مقارنة بعاـ  ،2007كما ىو موضح بالشكل التايل:
شكل ( :)7-1تطورات مؤشر  MSCIأثناء أزمة الرىن العقاري ()2008-2007
110
100
90
80
70
60
Indice MSCI monde

Indice MSCI valeurs bancaires

50

sept08
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juil08

juin08

mai08

avr08

mars08

févr08

janv08

déc07

nov07

40
oct07

Source : http://cervepas.univ-paris3.fr/colloques-et-journees/colloque-annees-bush.html
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كما شهدت أسواؽ األسهم يف أوروبا تراجعا يف أدائها فاؽ تراجع مؤشرات األداء يف منشئها األصلي )الواليات
اؼبتحدة األمريكية( ،وقد وصف احملللوف األوروبيوف حينها األزمة بأهنا أزمة خطَتة هتدد النظاـ اؼبايل األورويب ،وعلى إثرىا
تراجعت أسواؽ اؼباؿ األوروبية ،فقد البفضت قيم أوراقها اؼبالية البفاضا معتربا ومتفاوتا من بورصة ألخرى ،ففي أؼبانيا
البفض

مؤشرXetra Dax

ب  ،%40.5ويف بورصة لندف البفض

مؤشرFTSE100

ب  % ،%31.3ونتيجة لذلك قررت

صبيع البنوؾ األوروبية ذبميد صناديقها العاملة يف اجملاؿ العقاري بالواليات اؼبتحدة األمريكية
أما عن مؤشر  CAC 40فقد قاوـ حىت ديسمرب  2007ليخسر فيما بعد ما يقارب  ٪42.7من قيمتو خالؿ الفًتة اؼبمتدة
من جانفي إىل غاية منتصف أكتوبر  ، 2008من  5550نقطة إىل  3350نقطة ومن  6618نقطة يف جواف
اىل 2519نقطة يف مارس  ،2009كما يوضح ذلك الشكل أدناه:

2007

1

شكل( :)8-1تطورات مؤشر  CAC 40خالل الفترة()2009-1993

Source : http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/09/03/04013-20100903ARTFIG00421-dix-ans-apres-sonrecord-le-cac-40-a-coule-de-moitie.php

يف حُت سجلت أسعار األسهم يف بورصة طوكيو البفاضا بنسبة  %42.1حسب مؤشر ، Nikkei 225ليسجل
أكرب خسارة يف يوـ واحد ،منذ اهنيار أسعار األسهم يف عاـ .1987

وبالنسبة ألسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية فقد تأثرت ىي األخرى بتداعيات األزمة  ،حيث تراجع أداؤىا بنسب
ـبتلفة ،فقد شهدت تقلبات حادة وخاصة يف النصف الثاين من عاـ  ،2008فبعد التحسن النسيب يف أداء األسواؽ
العربية خالؿ

عاـ2007

ففي بداية

عاـ2008

شهدت مؤشرات ىذه األسواؽ اؽببوط ،والبفضت أحجاـ التداوؿ ،

وخسرت األسواؽ كبو  569مليار دوالر من إصبايل قيمتها السوقية ،كما البفض اؼبؤشر اؼبركب لصندوؽ النقد العريب،
http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/09/03/04013-20100903ARTFIG00421-dix-ans-apres-son-record-le-cac-40-a-

1

coule-de-moitie.php
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والذي يقيس أداء أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية ليصل

إىل166.2

نقطة يف هناية عاـ  2008مقارنة مع  328.7نقطة يف

هناية عاـ ، 2007يعكس ىذا االلبفاض الًتاجع اؼبلحوظ يف أداء غالبية األسواؽ اؼبالية العربية من ناحية أحجاـ التداوؿ
واألسعار والقيم السوقية لألسواؽ ،وتراجعت األسواؽ العربية بنسب أعلى من نسب الًتاجع اليت شهدهتا معظم األسواؽ
الناشئة والدولية ،فقد تراجع اؼبؤشر اؼبركب لصندوؽ النقد العريب ألسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية يف عاـ
 %49.5كما ىو موضح بالشكل اؼبوايل:

2008

بنحو

1

شكل( :)9-1المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في عام .2008

المصدر :التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ  ،2009ص :متاح على اؼبوقع االلكًتوين:

http://www.amf.org.ae/ar/content/2009

وفيما يتعلق باألداء الفردي لألسواؽ فقد البفضت مؤشرات الصندوؽ عبميع أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية
خالؿ عاـ 2008باستثناء بورصة األوراؽ اؼبالية بتونس ،وتفاوتت نسب البفاض مؤشرات الصندوؽ لألسواؽ بشكل
كبَت ،فقد البفضت القيمة السوقية لسوؽ األسهم السعودي

بنحو 52.5

 %لتبلغ حوايل  246.54مليار دوالر ،والقيمة

السوقية لسوؽ ديب اؼبايل بنحو  ،% 54.3وسوؽ الكويت بنحو  ،% 41.8وسوؽ أبو ظيب لألوراؽ اؼبالية بنسبة ،% 43.2
وبورصيت القاىرة واإلسكندرية

بنحو ..% 38.1

وهبدؼ ربصُت أسواؽ اؼباؿ العربية خاصة يف ضوء األزمة اؼبالية العاؼبية لعاـ  ،2008واصلت اعبهات التنفيذية
والرقابية يف كافة أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية العمل على تطوير األطر الرقابية والتنظيمية لألسواؽ ،ومشلت التدابَت اليت مت
ازباذىا إلزاـ الشركات اؼبدرجة على رفع مستوى اإلفصاح اؼبايل والشفافية ،وتقدًن خدمات التداوؿ اإللكًتوين للمتعاملُت

1

التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد لعاـ  ،2009متاح على اؼبوقع االلكًتوين:
http://www.amf.org.ae/ar/content/2009
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يف األسواؽ ،وربسُت النظم الضريبية هبدؼ جذب االستثمار ،وتعديل نظم إدارة احملافظ االستثمارية غبماية اؼبستثمرين،
وتطوير عمل ؾبالس اإلدارة يف الشركات اؼبسانبة العامة.
لتشهد بعدىا أسواؽ األوراؽ اؼبالية ربسنا يف عاـ  ،2009حيث ارتفع مؤشر األداء يف معظمها وبنسب متفاوتة،
واستمر التحسن يف أداء األسواؽ اؼبالية العاؼبية والعربية يف عاـ  ،2010فقد ارتفع مؤشر) MSCI (ACWIالذي ربتسبو
شركةMorgan Stanley

لكافة أسواؽ األوراؽ اؼبالية اؼبتطورة والناشئة بنسبة  ،%10.4كما ارتفعت القيمة السوقية

للبورصات األعضاء يف االرباد الدويل للبورصات ،بأكثر من  6تريليوف دوالر بنسبة  %12.8مقارنة مع هناية  ،2009أما
أسواؽ أوربا فقد شهدت تباينا يف أدائها ،ففيما ارتفع مؤشري

Xetra Dax

لبورصة فرانكفورت و FTSE100لبوصة لندف

بػ  %16.1و  %9على الًتتيب ،البفض مؤشر بورصة باريس  CAC40بنسبة  ،%3.3كما البفضت أسعار األسهم يف
بورصة طوكيو بنسبة  %3وفقا ؼبؤشر .Nikkei 225
وبالنسبة ألسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية فقد شهدت أداء جيدا ،حيث ارتفع اؼبؤشر اؼبركب لصندوؽ النقد العريب
بنسبة

.%22.28

واستمر التذبذب يف أسعار األسهم وفقا ؼبؤشرات األداء بُت ارتفاع والبفاض ،ليشهد يف عاـ  2011البفاضا يف
أغلب البورصات العاؼبية والعربية ماعدا مؤشر

Dow Jones

الذي سجل ارتفاعا بنسبة  %5.5ومؤشر P & S 500الذي

حقق استقرارا مقارنة مع إغالؽ  ،2010وكاف االلبفاض معتربا يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية األوروبية ،بلغ أقصاه يف بورصة
باريس بنسبة البفاض سجلها مؤشر  CAC40قدرت ب  %17.6بسبب أزمة الديوف السيادية يف أوروبا.
وعلى الرغم من التحسن الذي شهدتو معظم أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية ،إال أف معظمها حقق تراجعا وبنسب
متفاوتة منذ بداية األزمة اؼبالية إىل هناية عاـ
لصندوؽ النقد العريب

2011

 ،وصلت نسبة االلبفاض يف أسعار األسهم وفقا للمؤشر اؼبركب

نسبة .%11.8

ويف عاـ  2014نالحظ ربسن أداء أسواؽ األوراؽ اؼبالية العاؼبية ،إذ ارتفع مؤشر ) (ACWIبنسبة  ،%2.9كما
شهدت األسهم األمريكية ارتفاعا يف أسعارىا حسب مؤشر  S&P500الذي ارتفع بنسبة  %11.4وارتفع مؤشر

Nasdaq

 Compositبنسبة  ،%13.4كما ارتفع مؤشر  Dow Jonesمقارنة مع إغالؽ  2013بنسبة ،%7.5كما شهدت بعض
أسواؽ األسهم يف أوروبا ربسنا يف أدائها ،حيث ارتفعت أسعار األسهم يف بورصة فرانكفورت بنسبة  %2.7حسب مؤشر
 ،Xetra Daxفيما البفضت أسعار أسهم بورصة باريس حسب مؤشر
 FTSE100لبورصة لندف

بنسبة %2.7
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يف حُت شهدت أسواؽ األوراؽ اؼبالية يف الدوؿ العربية تباينا يف أدائها ،سيما يف النصف الثاين من عاـ ،2014
حيث سجلت مؤشرات أدائها البفاضا  ،خصوصا األسواؽ اػبليجية اليت تأثرت بااللبفاض الكبَت يف أسعار النفط ،فبا
أدى إىل تراجع أدائها ،حيث البفض مؤشر صندوؽ النقد العريب اؼبركب

بنسبة .%9.13

كما تراجع أداء معظم البورصات العاؼبية يف عاـ ، 2015حيث البفض مؤشر ) (ACWIلكافة بورصات العامل
)اؼبتطورة والناشئة

لعاـ  2015مقارنة مع عاـ

(بنسبة% 4.3

2014

يف االرباد الدويل للبورصات بأكثر من  1تريليوف دوالر ،بنسبة
أسواؽ الدوؿ اؼبتطورة ،فقد البفض

مؤشر  MSCIبنسبة% 2.7

شهدت األسهم األمريكية تراجعا يف أسعارىا خالؿ عاـ
 Compositeالذي ارتفع
ومؤشر

S&P500

بنسبة

بنسبة، % 5.7

 ،كما البفضت القيمة السوقية للبورصات األعضاء

%1.3

مقارنة مع هناية عاـ

لعاـ  2015مقارنة مع عاـ

2015

مقارنة مع عاـ

2014

2014

2014

 ،أما بالنسبة ألداء
وضمن ىذا اإلطار،

 ،باستثناء مؤشر

Nasdaq

فيما البفض مؤشر  Dow Jonesمقارنة مع إغالؽ عاـ  2014بنسبة ، %2.2

وشهدت معظم أسواؽ األسهم يف أوروبا وآسيا ربسنا يف أدائها ،فارتفعت أسعار

% 0.7

األسهم يف بورصة فرانكفورت بنسبة

% 9.6

حسب مؤشر

Xetra DAX

وارتفعت أسعار األسهم حسب مؤشر

 Nikkei 225لبورصة طوكيو بنسبة  ،% 9.1كما ارتفعت أسعار أسهم بورصة باريس حسب مؤشر  CAC40بنسبة

%

 ،8.5كذلك البفض مؤشر  FTSE100لبورصة لندف بنسبة  ، %4.9كما تراجع أداء معظم البورصات العربية خالؿ عاـ
 ،2015وخصوصا األسواؽ اػبليجية ،نتيجة االلبفاض اؼبستمر يف أسعار النفط العاؼبية ،والذي بدأ يف النصف الثاين من
عاـ

2014

 ،باإلضافة إىل تراجع توقعات أداء االقتصادات الناشئة وربديدا االقتصاد الصيٍت ،إىل جانب تداعيات رفع

أسعار الفائدة األمريكية ،ومالو من آثار على أداء أسواؽ اؼباؿ يف االقتصاديات الناشئة وشبو الناشئة ،وتشَت األرقاـ
الصادرة عن صندوؽ النقد العريب ،إىل أف مؤشر صندوؽ النقد العريب اؼبركب لألسواؽ اؼبالية العربية ،قد البفض بنسبة
% 16.3

يف عاـ

وفيما ىبص عاـ

. 2015
2016

فقد شهدت معظم البورصات العاؼبية ربسنا يف أدائها ،حيث ارتفع مؤشر

لكافة بورصات العامل) اؼبتطورة والناشئة( بنسبة

5.6

 %لعاـ  2016مقارنة مع عاـ

للبورصات األعضاء يف االرباد الدويل للبورصات إىل حوايل

3

2015

 ،ىذا وارتفعت القيمة السوقية

تريليوف دوالر ،أي بنسبة

4.4

 %مقارنة مع هناية عاـ

،2015

أما بالنسبة ألداء أسواؽ الدوؿ اؼبتطورة ،فقد ارتفع مؤشر

2015

 ،وضمن ىذا اإلطار شهدت األسهم األمريكية ربسناً يف أسعارىا خالؿ عاـ  2016مقارنة مع عاـ

حيث ارتفع مؤشر

Industrial

بنسبة  % 13.4و %9.5و%7.5

 Dow Jonesومؤشر

S&P500

MSCI

ومؤشر

بنسبة

)(ACWI

% 5.3

لعاـ

Nasdaq Composite

2016

مقارنة مع عاـ

مقارنة مع عاـ

2015
2015

على التوايل ،باإلضافة إىل ذلك شهدت معظم أسواؽ األسهم يف أوروبا وآسيا ربسنا يف
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أدائها أيضا ،فارتفع مؤشر  FTSE 100لبورصة لندف بنسبة  ، %14.4كما ارتفعت أسعار األسهم يف بورصة فرانكفورت
بنسبة % 6.9حسب مؤشر ، Xetra Daxوارتفعت أسعار أسهم بورصة باريس حسب مؤشر AC 40بنسبة  % 4ويف
بورصة طوكيو ارتفعت أسعار األسهم حسب مؤشر

Nikkei 225

بنسبة

،%0.4

وفيما ىبص البورصات العربية فقد

شهدت ربسنا يف أدائها ،وذلك نتيجة للتطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية ،واؼبتمثلة يف ارتفاع أسعار النفط،
باإلضافة إىل اإلصالحات اليت أقدمت عليها اغبكومات يف الدوؿ العربية ،لتعزيز مشاركة القطاع اػباص واالنفتاح على
االستثمار األجنيب ،حيث ارتفع مؤشر البورصات العربية  S&P AFE 40اؼبقيم بالدوالر األمريكي خالؿ عاـ

2016

،

والذي أطلقو ارباد البورصات العربية بالتعاوف مع مؤسسة  Standard & Poor’sبنسبة  4.9 %كما ارتفعت معظم
مؤشرات أسعار األسهم لألسواؽ العربية مقيمة بالعمالت احمللية ،فيما ارتفع مؤشر صندوؽ النقد العريب اؼبركب بنسبة
 ، %24.5مقابل تراجعو بنسبة  % 16.2يف

عاـ .2015

وفبا سبق نستنتج أف ىناؾ ترابط فيما بُت أسواؽ األوراؽ اؼبالية العاؼبية والعربية ،والذي يعترب نتاج العوؼبة اؼبالية
والتكامل فمابُت األسواؽ لتوفَت فرص أكرب لالستثمار ،وذلك بتدفق رؤوس األمواؿ من أسهم وسندات فيما بُت الدوؿ،
وبالتايل ضخامة االستثمار اؼبايل مقارنة باالستثمار اغبقيقي ،غَت أف الًتابط فيما بُت األسواؽ يزيد من فرص التعرض
لعدوى األزمات ،واليت كاف من بينها أزمة

2008

اليت تعدت منشأىا األصلي ،وصوال إىل األسواؽ األوروبية واألسيوية

والعربية ،مع تفاوت أثارىا من سوؽ ألخر
وبالرغم من ربسن أداء األسواؽ العربية إال أنو يبقى ضعيفا  ،لضعف ىيكلها التنظيمي والتشريعي واؼبؤسسي،
باإلضافة إىل صغر حجمها وؿبدودية األدوات اؼبالية فيها ،واليت تقتصر يف معظمها على األسهم والسندات ،إىل جانب
ؿبدودية اػبربة وافتقارىا إىل التكنولوجيا اؼبستخدمة يف األسواؽ اؼبتطورة.
وفيما يلي شكلُت يوضحاف أداء بعض البورصات العاؼبية والعربية يف عاـ
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شكل( :)10-1أداء بعض البورصات العربية في عام ( )2016شكل( :)13-1أداء بعض البورصات العالمية في عام ()2016

المصدر:التقارير السنوية لبورصيت عماف ومصر لألوراؽ اؼبالية لعاـ  ،2016متاحة على اؼبواقع االلكًتونية للبورصات.

وفيما ىبص السندات فهي أدوات ائتمانية سبثل صكوؾ مديونية ،وبسبب انفصاؿ النشاط االقتصادي نسبيا عن
أسعار السندات وعوائدىا ،فإف مؤشرات السوؽ غَت قادرة أف تعكس حالة تداوؿ السندات وأسعارىا وعوائدىا ،حيث
يعطى لكل ؾبموعة من السندات مرتبة ( ،)Rankingلذلك يتم اللجوء إىل عملية الًتتيب اليت سبثل التقوًن االئتماين ؽبا،
بناءا على اغبالة اؼبالية للشركة اؼبصدرة ؽبا والظروؼ احمليطة هبا ،حيث يتوىل عملية الًتتيب وكاالت متخصصة يف ذلك،
أشهرىا

& Poor’s Corporation ،Fitch Investors Service ،Moody’s Investors Service

 ،Standardويتم

الًتتيب على أساس الًتميز اغبريف ،ويعتمد الًتتيب الرقمي مقابل كل درجة من درجات التقوًن االئتماين ،كما يوضح
ذلك اعبدوؿ أدناه:

1

 1ارشد فؤاد التميمي ،األسواق المالية-إطار في التنظيم وتقييم األدوات ،-دار اليازوري للنشر ،عماف ،األردف ،2012 ،ص.261 :
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جدول ( :)10-1الدرجة االئتمانية للسندات وفق  Service Moody’s Investorsو Standard & Poor’s
Corporation
Standard & Poor’s
Corporation

Moody’s Investors
Service

الدرجة االئتمانية للسندات

AAA

Aaa

تسمى سندات اغبافة الذىبية لقدرهتا العالية لدفع الفوائد وأصل اؼببلغ ،مع
توفرىا على ضمانات قوية.

AA

Aa

سندات النوعية العالية،ؽبا قدرة عالية لدفع مبلغ األصل والفوائد.

A

A

ؽبا قدرة على دفع مبلغ األصل والفوائد،ضماناهتا تتأثر بالظروؼ
االقتصادية ،توصف بسندات الدرجة االستثمارية.

BBB

Baa

ؽبا قدرة على دفع مبلغ األصل والفائدة ،ومراكزىا قد تضعف بتغَت
الظروؼ االقتصادية،توصف التزاماهتا من الدرجة االستثمارية الوسطى.

BB
B

Ba
B

ذات درجة نوعية منخفضة ؼببلغ األصل والفائدة ،على الرغم من توفر
النوعية واغبماية لعناصر الضماف.

CCC
CC

Caa
Ca

ذات درجة مضاربة ألصل اؼببلغ ،الفائدة مرتفعة على الرغم من توفر
النوعية واغبماية.

C

C

تقًتب من سندات الدخل يف حالة عدـ دفع الفائدة تسمى سندات
اؼبضاربة.

D

D

احتماالت اإلفالس مرتفعة للجهة اؼبصدرة .

المصدر :أرشد فؤاد التميمي ،األسواق المالية ،دار اليازوري للنشر ،عماف ،األردف ،2008 ،ص.261 :
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خالصة الفصل األول
تعترب سوؽ األوراؽ اؼبالية أحد آليات التعامل باألوراؽ اؼبالية متوسطة وطويلة األجل أنبها األسهم والسندات،
يصنفها البعض على أساس اإلصدار والتداوؿ إىل سوؽ أولية وسوؽ ثانوية ،فيما يصنفها آخروف على أساس الورقة اؼبالية
ؿبل التعامل وبذلك قبد سوؽ األسهم وسوؽ السندات ،أما تقسيمها وفقا ؼبعيار درجة التقدـ فنجد األسواؽ اؼبتقدمة ،
الناشئة وشبو الناشئة .
اكتسبت األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة أنبية كبَتة نظرا الرتفاع العوائد فيها ،نتيجة النمو االقتصادي السريع مقارنة
باقتصادات األسواؽ اؼبتقدمة ،لكن و بالرغم من األنبية الكبَتة اليت ربظى هبا إال أهنا ال زبلو من العديد من اؼبخاطر.
تقوـ سوؽ األوراؽ اؼبالية دبهمة أساسية تتمثل يف صبع رؤوس األمواؿ وتوجيهها كبو االستثمارات ،كوهنا وسيط بُت
أطراؼ االدخار أصحاب الفوائض اؼبالية من أفراد ومؤسسات وبُت أطراؼ العجز اؼبايل الراغبُت يف االستثمار لتمويل
اؼبشروعات اؼبختلفة اليت ربتاج إىل رؤوس األمواؿ  ،وبالتايل فهي ترتبط بعالقة وطيدة بتطور البيئة االستثمارية ،تنشيط
تدفق األمواؿ ،و تسريع عجلة التنمية ،من خالؿ تعبئة اؼبدخرات الوطنية ،و استقطاب رؤوس األمواؿ األجنبية .
ينظر إىل مؤشرات سوؽ األوراؽ اؼبالية من زاويتُت ،األوىل هتتم هبا البورصات وتتعلق بقياس درجات أدائها انطالقا من
مقاييس نشاط ونضج السوؽ اؼبالية ،والثانية يهتم هبا اؼبستثمرين ؼبعرفة درجة أداء األسواؽ من منطلق استثماري ويرتبط
ذلك بالعوائد.

وتعد مؤشرات أداء السوؽ من األدوات اؽبامة لرصد ومتابعة التطورات اليت تشهدىا األسواؽ ودرجة فعاليتها،
وبالتايل التعرؼ على اذباىات األداء فيها ومقارنتها بأداء غَتىا من األسواؽ ،لذلك فهو مقياس لتحويل األداء
االقتصادي إىل صورة كمية ،حيث تعكس اؼبؤشرات الظروؼ االقتصادية السائدة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية ،وتشخص
اؼبشاكل اليت تؤدي إىل اكبراؼ األسعار من أجل تصحيحها وتصويب اذباه السوؽ لتعكس أسعار األوراؽ اؼبالية،كما
ىبدـ اؼبؤشر قرارات اؼبستثمرين على ضوء ما تعكسو ىذه األداة من مستويات التقدـ أو الًتاجع يف أسواقها.
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تمهيد
أدى تنامي النشاطات االستثمارية إذل ظهور مشاريع كبَتة تستدعي ضرورة توظيف أموال ضخمة ،ونظرا لصعوبة
التمويل وارتفاع تكلفة االقًتاض ،فقد اذبهت الشركات إذل طرق جديدة لتمويل مشاريعها كفتح رأمساذلا لالكتتاب ،
الذي يهدف إذل صبع األموال من ادلدخرين أصحاب الفوائض ادلالية واستثمارىا يف تلك ادلشاريع ،على أساس طرح أوراق
مالية لالكتتاب سواء لالكتتاب العام أو اخلاص (ادلغلق) ،واليت تتنوع من حيث العوائد ،الفوائد وتواريخ االستحقاق.
وتعترب األسهم اليت سبثل صكوك ملكية والسندات اليت سبثل حقوق مديونية ،من أىم أدوات االستثمار ادلارل الذي
يهدف إذل زبصيص األموال وتوظيفها بغرض احلصول على تدفقات نقدية مستقبلية؛
ولكون االستثمار ادلارل معرض إذل سلاطر ،فقد ابتدعت أوراق مالية مشتقة يف شكل عقود ،تستخدم أساسا للتحوط من
تلك ادلخاطر كما يستخدمها ادلضاربُت لتحقيق العوائد.
و االستثمار يف سوق األوراق ادلالية إما أن يكون فرديا وذلك بشراء أصل مارل واحد أو متعددا ويطلق عليو احملفظة
ادلالية  ،حيث يقوم على صبع األدوات ادلالية عائدا وسلاطرة مع بعضها ،لتعظيم منافع التنويع االستثماري للمحافظ
ادلالية.
ولكي تقوم سوق األوراق ادلالية بوظائفها ومهامها  ،غلب أن يتوفر قدر كاف من ادلعلومات حول األوراق ادلالية
ادلتداولة حىت تتصف السوق بالكفاءة ،خاصة وأن أسعار األوراق ادلالية تتقلب قيمتها من فًتة ألخرى.
وعليو سنحاول يف ىذا الفصل التطرق إذل أساسيات االستثمار يف األوراق ادلالية ،بدءا بادلفاىيم ادلتعلقة باالستثمار ادلارل
 ،ادلقومات األساسية للقرار االستثماري ،أثر السيولة وعدم سباثل ادلعلومات على القرار االستثماري كمدخل للفصل ،مث
نعرج إذل ادلفاىيم اخلاصة باألوراق ادلالية  ،أنواعها ،عوائدىا وسلاطرىا لنتطرق فيما بعد إذل نظرية احملفظة ادلالية وظلاذج
تسعَت األصول الرأمسالية

 CAPMو.APT
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 1-2مفهوم االستثمار المالي
يعترب االستثمار من أىم ادلتغَتات االقتصادية ادلؤثرة يف النمو االقتصادي ،دلا لو من دور يف ربقيق الدخل وتنمية
الثروة ،ونظرا حلجم االستثمارات الضخمة اليت يعجز ادلستثمر دبفرده عن توفَتىا ،حملدودية التمويل وارتفاع تكاليف
االقًتاض من جهة وزلدودية االئتمان البنكي من جهة أخرى ،فقد اذبهت الشركات إذل فتح رأمساذلا لالكتتاب بغرض
احلصول على التمويل من ادلدخرين أصحاب الفوائض ادلالية واستثمارىا يف ادلشاريع الضخمة ،عن طريق طرح أوراق مالية
لالكتتاب كاألسهم والسندات .
 1-1-2تعريف االستثمار المالي :لقد وردت العديد من التعريفات يف شأن االستثمار ادلارل نورد منها:
يعرف االستثمار ادلارل بأنو "التنازل عن السيولة اليت ؽلتلكها الفرد يف حلظة معينة ولفًتة قد تطول أو تقصر،
وربطها بأصل أو أكثر من األصول اليت ػلتفظ هبا لتلك الفًتة الزمنية ،بقصد احلصول على تدفقات مالية مستقبلية.1
كما عرف أيضا بأنو "رلموع التوظيفات اليت من شأهنا زيادة الدخل وربقيق اإلضافة الفعلية لرأس ادلال
األصلي ،وذلك بامتالك األصول اليت تولد العوائد ،نتيجة تضحية الفرد دبنفعة حالية للحصول على تدفقات مالية
مستقبلية ،مع األخذ بعُت االعتبار العائد وادلخاطرة والزمن الالزم لذلك".2
ويف تعريف آخر ىو "حصيلة امتالك ادلستثمر أدوات ملكية أو أدوات مديونية لتحقيق عائد يف ظل سلاطر
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ".
وﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻪ "ﺷﺮاء ﺣﺼﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺄﺳﻬﻢ أو ﺣﺼﺔ ﰲ ﻗﺮض ﳑﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺪات أو ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع ...
وﻏﲑﻫﺎ ،ﺗﻌﻄﻲ اﳊﻖ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳊﻘﻮق اﻷﺧﺮى ،اﻟﱵ ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
"3

ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ

وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺎﱄ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳊﺎﱄ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ،وذﻟﻚ ﲝﻴﺎزة
ادلستثمر أصال ماليا يف شكل أدوات ملكية كاألسهم أو مديونية كالسندات وغَتىا ،تعطي لو احلق يف ادلطالبة بالعوائد
والفوائد واحلقوق األخرى  ،وتضمن دلصدرىا تأمُت التمويل وتنمية الثروة وربقيق األرباح.

 1ﲪﺰة ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﲪﺎد ،ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2008 ،ص. 38 :
 2اﲪﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﺻﻴﺎم ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،1997 ،ص. 19 :

 3ﻣﺎﺟﺪ اﲪﺪ ﻋﻄﺎ اﷲ ،إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2011 ،ص.12 :
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ولكون االستثمار ينطوي على عنصري العائد وادلخاطرة ،ظهرت مفاىيم أخرى قريبة دلفهوم االستثمار وىي
ادلضاربة وادلقامرة.
 المضاربة :وىي استعداد الفرد لتحمل درجة عالية من عدم التأكد يف النتائج ادلتوقعة وبشكل مدروس ،أمال يف
احلصول على أرباح عالية ،ناذبة عن التقلبات ادلتوقعة يف سعر األداة االستثمارية ،وعليو فإن ادلضارب ىو
مستثمر درجة قبولو للمخاطرة تتعدى احلدود ادلعقولة مقارنة بالربح الذي يسعى إليو ادلستثمر ،كما أن األفق
الزمٍت لالستثمار ؽلتد ألكثر من سنة على غرار ادلضاربة اليت ال تتعدى األشهر أو األسابيع وحىت األيام ،كما
أن استخدامها ادلفرط يف سوق األوراق ادلالية يؤدي إذل اهنيار األسعار ،وحدوث األزمات يف حالة عدم ربقق
التوقعات .
وقد ظهرت ادلضاربة يف سوق األوراق ادلالية بظهور ادلتعاملُت الذي يشًتون األوراق ادلالية بقصد إعادة بيعها عند
ارتفاع األسعار ،واحلصول على فارق السعر كربح رأمسارل.
ودبا أن معرفة ادلضاربُت بفروق األسعار أمر تقديري يدخل يف إطار ادلخاطرة وعدم التأكد ،فإن ذلك دفع
بادلضاربُت إذل ابتكار عمليات كالتغطية واخليارات لتقليل ادلخاطر ،وابتكروا لزيادة عدد الصفقات وكمية األوراق ادلالية
ادلتعامل هبا أساليب التمويل النقدي اجلزئي ،كالشراء اذلامشي والبيع على ادلكشوف.
ومع أن ادلضاربة تولد السيولة يف السوق فإن العكس صحيح ،فالسيولة الزائدة ربول االستثمار إذل مضاربة ،وىو
ما ػلصل يف بورصات االقتصادات النامية ،لذا غلب على إدارة البورصات مراقبة نشاط ادلضاربة ،فإذا زاد نشاط ادلضاربة
فإن ذلك سيؤدي إذل حدوث تضخم ،وبالتارل حدوث أزمات يصعب التخلص منها.1
ويفرق  Keenzبُت االستثمار وادلضاربة على أساس أن ادلضاربة ىي عملية التنبؤ بنفسية السوق ،يف حُت يعترب
أن االستثمار ىو التنبؤ بالعوائد ادلتوقعة لألصول ادلالية.
 المقامرة :وىي عملية شراء وبيع األوراق ادلالية دون إدراك لواقع الشركة ومعطياهتا االقتصادية ،حيث يتطلع
ادلقامر إذل البيع السريع للحصول على الربح السريع ادلغاذل فيو ،وقد ػلصل العكس وىو اخلسارة الفادحة.2
ومن خالل ما سبق يتبُت أن ادلضاربة تقع بُت االستثمار وادلقامرة ،على اعتبار أن ادلستثمر مضارب لكن درجة
ربملو للمخاطرة أعلى  ،يف حُت يبدي ادلقامر رغبة كبَتة يف ربمل درجة عالية من ادلخاطرة تتعدى درجة ادلخاطرة اليت
يتحملها ادلستثمر وادلضارب.
 1زلمد صاحل جابر ،االستثمار باألسهم والسندات وإدارة المحافظ االستثمارية ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،ط ،2005 ،3ص.65 :
 2قاسم نايف علوان ،إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر ،ط  ،2009 ،1ص ص.32 ،31 :
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 2-1-2أنواع قرارات االستثمار المالي :تنقسم قرارات االستثمار ادلارل إذل:1
 قرار الشراء :يتخذ ادلستثمر قرار الشراء عندما يتوقع أن قيمة الورقة ادلالية ادلستهدفة ،شلثلة بالقيمة احلالية
للتدفقات النقدية يف إطار العائد وادلخاطرة أكرب من سعرىا السوقي ،شلا يولد لدى ادلستثمر الرغبة يف اإلقبال
على شرائها لتحقيق مكاسب رأمسالية ،ونظرا ألن قرار االستثمار يف سوق األوراق ادلالية يستند إذل ادلبدأ
السلوكي  ،فإنو يتولد ضغوط شرائية على تلك الورقة ادلالية ،شلا يؤدي إذل ارتفاع سعرىا يف االذباه الذي ؼلفض
الفرق بُت السعر السوقي احملدد وفقا لقانون العرض والطلب ،والقيمة احلقيقية احملسوبة على أساس اخلصم.
 قرار االحتفاظ (عدم التداول) :مع استمرار الضغوط الشرائية للورقة ادلالية ،فإن سعرىا يستمر باالرتفاع
استجابة آللية السوق (العرض والطلب) ،إذل أن يتساوى مع القيمة احلقيقية زلققا بذلك توازن السوق ،عندىا
يتوقف ادلشًتين والبائعُت عن الشراء والبيع  ،النتهاء إمكانية ربقيق ادلكاسب الرأمسالية نتيجة لتساوي القيمة
احلقيقية بالقيمة السوقية.
 قرار البيع :بعد حالة التوازن تعمل ديناميكية السوق رلددا على خلق رغبات إضافية لشراء تلك األداة من
مستثمر جديد ،حيث يوجد يف السوق من يرى أن الورقة ادلالية مازالت مقيمة بأقل من قيمتها احلقيقية يف تلك
اللحظة ،وبالتارل يعرض سعرا جديدا لألداة  ،شلا يؤدي إذل ارتفاع سعرىا أكثر تاركا وراءه حافزا لدى غَته للبيع
ربسبا دلخاطر اطلفاض سعرىا مستقبال ،شلا ؼللق ظرفا جديد ينعكس على آلية السوق ،دبعٌت يصبح ادلعروض
من األداة أكرب من الطلب عليها ،حينها يتجو سعر السوق للهبوط  ،وىذا ما ؽلكن توضيحو من خالل الشكل
التارل:

 1زلمد مطر ،فايز تيم ،إدارة المحافظ االستثمارية ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،2005 ،ص.17 :
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شكل( :)1-2نموذج القرار االستثماري
ضغط شرائي (ارتفاع األسعار)
قرار الشراء

السعر< القيمه
تقدير المستثمر لكل

تقدير القيمة الحالية
للتدفقات النقدية

من العائد والمخاطرة

حافز بيعي (انخفاض األسعار)

قرار عدم
التداول

السعر = القيمة
قرار البيع
السعر> القيمة

المصدر :زلمد مطر ،فايز تيم ،مرجع سبق ذكره ،ص.17:

 3-1-2أثر السيولة على القرار االستثماري
ترتبط السيولة ارتباطا مباشرا بتكلفة التداول ،وبالنسبة للمستثمرين فإن السيولة تعكس قدرهتم على ربويل
أصوذلم إذل نقد وبالتارل فهي جزء من القرار االستثماري ،كما أن خطر السيولة عامال يؤثر على عوائد األوراق ادلالية ،أما
بالنسبة للدولة وصناع السوق فإن السيولة عامل لالستقرار ادلارل وبالتارل االستقرار االقتصادي ككل.
وقد وردت العديد من التعريفات للسيولة نذكر منها:1
يعرف

(1988) Grossman & Mikker

السيولة بأهنا "التكلفة اآلنية" ،دبعٌت تكلفة التحويل إذل نقد وبشكل

آين.
ويف تعريف ) Aithen & Ford (2003فإن السيولة ىي "قدرة ادلستثمرين على ربويل أسهمهم إذل نقد ،وبأقل
تكلفة تداول".
أما ) Thomas (2006فقد عرف السوق السائلة بأهنا" السوق اليت يستطيع من خالذلا ادلستثمرين بيع أو شراء
كمية كبَتة وغَت زلددة من الورقة ادلالية ،بشكل آين وبسعر مقارب للسعر الذي يرغبون بو".
شلا سبق نستنتج أن السيولة ىي قدرة ادلستثمر على بيع وشراء الورقة ادلالية ،يف الوقت الذي يرغب بو وبأقل
تكلفة شلكنة.

 1دؽلا وليد حنا الربظي ،مرجع سبق ذكره ،ص.58 :
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كما ؽلكن تعريفها بأهنا سهولة تسويق الورقة ادلالية ،وبسعر قريب من السعر الذي أبرمت بو آخر صفقة على
تلك الورقة.
أما سيولة السوق فتعٍت الدرجة اليت يتم هبا بيع وشراء األوراق ادلالية يف السوق ،دون أن يكون حلجم ىذه
العمليات تأثَت على أسعار األسهم يف السوق ،ففي السوق اليت تتصف بالسيولة فإن بيع حجم كبَت من األسهم غلب
أن يتم دون إحداث تأثَت مادي ملموس على األسعار ،أما السوق الذي ال يتصف بالسيولة فإن بيع أو شراء كميات
كبَتة من األسهم ،سوف يًتك أثرا ماديا ملموسا على أسعار األسهم ،شلا يؤدي إذل عدم سبكن ادلستثمرين يف السوق من
بيع كميات كبَتة من األسهم دون ربمل خسائر ناذبة عن اطلفاض األسعار  ،كما أن مفهوم السيولة يشًتط توفر حجم
كبَت للتداول ،حبيث يستطيع ادلستثمر ربويل أصولو ادلالية إذل نقد بسرعة ،ويعترب معدل دوران السهم أحد مقاييس
السيولة يف السوق ،فارتفاعو يعٍت أن نسبة كبَتة من األسهم قد مت تداوذلا.
وقد خلص ) Harries (1990) &Kyle (1985أبعاد السيولة فيما يلي:1
 اآلنية أو الفورية ) : (Immediacوىي الوقت الذي يلزم لتسييل األصل ادلارل ،حيث كلما كان أقصر كلما
كانت سيولة الورقة ادلالية أكرب ،ويتم قياس اآلنية من خالل معدل التداول يف وحدة زمنية واحدة ،أو من خالل
الوقت ادلستغرق بُت عملية تداول وأخرى ،أو الوقت الالزم لبيع أو شراء كمية معينة من األسهم.
 العرض أو االتساع )( (WidthTightnessالسعة ):عرف ) Kyle(1985االتساع بأنو"تكلفة التحول من مركز
آلخر يف فًتة زمنية قصَتة" ،دبعٌت آخر فإن العرض أو االتساع ىو تكلفة التداول اآلين اليت تشَت إذل قدرة
ادلستثمر على التداول دون أن يتغَت سعر الورقة ادلالية تغَتا كبَتا ،ويتسم السوق بالسعة عندما يوجد عدد كبَت
من أوامر البيع والشراء للورقة ادلعنية شلا ؼللق استقرارا نسبيا يف سعرىا ،وبالتارل يقلل من سلاطر التعرض للخسائر
الرأمسالية ،ويف مثل ىذا السوق يضعف الدافع لدى البائع أو ادلشًتي لتأجيل القرار ،كما يتوقع أن يقبل صانع
السوق ىامش صغَت ،على أمل أن يعوض ذلك ارتفاع معدل دوران الورقة ادلعنية.2
وتقاس السعة بالفرق بُت أعلى سعر متوفر ألمر الشراء وأقل سعر متاح ألمر البيع  ،ويسمى ىذا الفارق ىامش
سعر الشراء والبيع (حيث أن ادلخاطرة سبيل إذل االطلفاض).

3

 1ادلرجع نفسو  ،ص ص.59 ،58 :

2منَت إبراىيم ىندي ،مرجع سبق ذكره ،ص.535 :
3

منتدى االسًتاتيجيات األردين ورقة سياسات بورصة عمان :الطريق إذل األمام ،26-09-2017،ص ،9:متاح على ادلوقع االلكًتوين:
www.ammonnews.net/article/333232
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 العمق ) :(Depthيشرح Kyleعمق السوق بأنو قدرة ىذا األخَت على استيعاب كميات كبَتة من التداول،
دون أن يتأثر السعر بشكل كبَت ،وبالتارل فإن عمق السوق ىو مؤشر على حجم التداول ،الذي يستطيع
ادلستثمر أن يتداولو بشكل آين دون تغيَت السعر بشكل كبَت ،وعليو كلما كان العمق أكرب كانت السوق أكثر
سيولة.
ويقاس عمق السوق بعدة مقاييس منها حجم التداول النقدي ،عدد األسهم ادلتداولة ،وعدد مرات التداول.
 المرونة  :عرفها

Kyle

بأهنا "السرعة اليت ترجع فيها األسعار إذل قيمتها السابقة بعد صدمة معينة ،حيث

تعكس الفًتة الزمنية اليت تلزم لًتجع األسعار إذل مستوياهتا الطبيعية ،بعد تغَت كبَت يف السعر أو صفقة تداول
كبَتة ،وتقاس ادلرونة من خالل منحٌت رد فعل السوق ،حيث كلما ازدادت مرونة الورقة ادلالية ارتفعت سيولتها.
ومن األساليب اليت تسهم يف ربقيق السيولة لألوراق ادلالية اليت تصدرىا الشركات ما يلي:1
 طرح األسهم لالكتتاب العام بدال من طرحها لالكتتاب اخلاص ،إذ يتيح الطرح العام لألسهم إمكانية إعادة
بيعها يف أي وقت ،األمر الذي ينشط من حركة التداول للسهم بالسوق ويسهم يف رفع سيولتو.
 تسجيل األوراق ادلالية يف السوق ،حيث يساعد ادلستثمرين باستمرار على احلصول على معلومات عن الشركة
ادلصدرة لألوراق ادلالية،والصناعات اليت تنتمي إليها ،فضال عن توفَت معلومات عن التغَتات اليت تطرأ على
القيمة السوقية لألسهم بشكل مستمر ،األمر الذي يشجع ادلستثمرين على التعامل يف األوراق ادلسجلة بشكل
يساعد على ربقيق سيولة أفضل ذلذه األوراق مقارنة بغَتىا.
 إصدار األوراق ادلالية بقيمة امسية صغَتة والذي قد يساىم يف جذب ادلستثمرين من ذوي ادلوارد ادلالية احملدودة،
بشكل يعزز من سيولة ىذه األوراق ،األمر الذي يؤدي إذل تزايد اإلقبال عليها ومن مث زيادة معدل

دوراهنا..

وتقاس السيولة بعدة مقاييس حيث:2
صنفها

)Aitken & Ford (2003

إذل مقاييس تداول ومقاييس أوامر ،حيث تتضمن مقاييس التداول حجم

وعدد مرات التداول ،ومعدل دوران األصل ادلارل ،أما مقاييس األوامر  ،فإهنا تعكس أوامر البيع والشراء ،تتضمن الفرق
السعري وعمق السوق.

 1عاطف وليم اندراوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.66 :
 2اعتمادا على ادلراجع التالية :
دؽلا وليد حنا الربضي ،مرجع سبق ذكره ،ص .79 - 60 :
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يف حُت

اقًتح)Wyss (2004

تصنيفا آخرا دلقاييس السيولة ،حيث صنفها إذل مقاييس أحادية البعد ومقاييس

متعددة األبعاد.
تتضمن ادلقاييس أحادية البعد ،مقاييس الفرق السعري ومقاييس العمق ومقاييس حجم التداول ومقاييس
الزمن ،يف حُت تتضمن ادلقاييس ادلتعددة األبعاد ،مقاييس التأثَت السعري ،كميل السعر ،السيولة ادلركبة ،نسبة السيولة،
نسبة التدفق ،نسبة األمر ،التأثَت السوقي ،التأثَت السعري ،وعمق التأثَت السعري.
وتكمن أعلية السيولة من خالل تأثَتىا على سلتلف أصحاب ادلصلحة يف األسواق ادلالية:

1

 فيما ؼلص ادلستثمرين ترتبط األسواق األكثر سيولة باطلفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكرب
(بيعا وشراء) وتقلب اقل يف األسعار.
 فيما ؼلص ادلصدرين لألوراق ادلالية (االكتتابات) ينجذب ىؤالء إذل األسواق األكثر سيولة ،حيث أهنا تقلل من
تكلفة زيادة رأمساذلم ،وسبنحهم تقييما أكثر دقة ألسعار أسهمهم.
 تسعى األسواق ادلالية إذل زيادة جاذبيتها للشركات وادلستثمرين ،والذي يعٍت زيادة استخدام السوق والثقة هبا،
وزيادة القدرة على جذب أصحاب ادلصلحة اجلدد وزيادة اإليرادات ادلباشرة (رسوم التداول) وغَت ادلباشرة
(توسيع عرض اخلدمات).
 تستفيد الشركات وذلك باحلصول على رأس ادلال بتكلفة معقولة وزيادة االستثمار يف أعماذلا مستقبال شلا يؤدي
إذل زيادة فرص العمل ومساعلة الشركات اإلصبالية يف االقتصاد.
وفيما يلي شكل يوضح فوائد السيولة للشركات واالقتصادات الوطنية
شكل (: )2-2فوائد السيولة للشركات واالقتصادات

المصدر :منتدى االسًتاتيجيات األردين ،مرجع سبق ذكره  ،ص.9:
1منتدى االسًتاتيجيات األردين ورقة سياسات بورصة عمان،26-09-2017مرجع سبق ذكره ص.8:
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 4-1-2أثر عدم تماثل المعلومات على القرار االستثماري
يقصد بعدم سباثل ادلعلومات اقتصارىا على فئة معينة من ادلتعاملُت دون غَتىم يف الغالب يطلق عليهم العاملُت
ببواطن األمور ،كأعضاء رللس اإلدارة ،وكبار ادلتعاملُت يف الشركات ،أو استفادهتم من ميزة األسبقية يف احلصول على
ادلعلومات اليت تسمح ذلم بازباذ قرارات البيع والشراء قبل غَتىم من ادلتعاملُت ،1وذلك قبل نشرىا يف التقارير والقوائم
ادلالية ،وبالتارل زيادة تكاليف ادلعامالت وتناقص حجم السيولة كنتيجة لًتاجع عدد األوراق ادلالية ادلتداولة ،شلا يؤدي إذل
التخصيص غَت الكفء للموارد ادلالية ادلتاحة لالستثمار.
كما يرجع سبب عدم كفاءة نظام ادلعلومات إذل التأخر يف نشر ادلعلومات والبيانات شلا يقلل من فائدهتا،
وبالتارل يتوقع أن تسود ظاىرة عدم سباثل ادلعلومات ،اليت تؤدي إذل ربقيق بعض العوائد غَت العادية ،أما العامل اآلخر
الذي ؽلكن أن يكون وراء عدم كفاءة نظام ادلعلومات ،فيتمثل يف نوعية ادلعلومات اليت تتضمنها التقارير والقوائم ادلالية
ادلنشورة ،حبيث يفشل ادلتعاملُت يف ازباذ القرارات االستثمارية بسبب عدم حصوذلم على صبيع ادلعلومات الضرورية أو
إلغفاذلا بعض ادلتغَتات الرئيسية ،اليت تساعد على ازباذ القرارات االستثمارية الرشيدة.
كما قد يسعى الوسطاء يف سوق األوراق ادلالية إذل تشييع وربفيز عمالئهم على تنفيذ صفقات بيع وشراء أوراق
مالية دون مربرات اقتصادية قوية ،وزلاولة تفعيل ادلضاربات القائمة على التقديرات ادلتباينة ،شلا يؤثر على طبيعة التداول
داخل السوق ،الذي يًتتب عليو آثارا تنعكس على القرار االستثماري و على مسعة السوق ،وأحيانا على اقتصاد البلد
ككل.
 -2-2األوراق المالية
1-2-2

تعريف األوراق المالية :تعرف األوراق ادلالية بأهنا "األسهم والسندات اليت تصدرىا الشركات

وادلصارف واذليئات العامة وغَتىا ،وىي صكوك طويلة األجل تصدر دلدة حياة الشركة فيما يتعلق باألسهم ،أو لعدد من
السنوات فيما يتعلق بالسندات ،شلا غلعلها عرضة لتقلب األسعار يف السوق حسب الظروف االقتصادية" ،2وتعترب دبثابة
التمثيل القانوين حلق ادلستثمر يف احلصول على العوائد ادلتوقعة يف ادلستقبل يف ظل شروط زلددة مسبقا.
ويف تعريف آخر ،فإن األوراق ادلالية "ىي مصدر من مصادر التمويل طويل األجل بالنسبة للمؤسسة ،تلجأ إليها
لتأمُت احتياجاهتا التمويلية من رؤوس األموال بغرض سبويل االستثمارات ،وينتج عن ذلك إما دينا يف حالة إصدار

 1دريد كامل ال شبيب ،مرجع سبق ذكره ،ص.87 :

 2مرؽلت عديلة ،مطبوعة في مقياس البورصة واألوراق المالية ،جامعة قادلة ،اجلزائر ،2015 ،ص.16 :
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السندات أو مشاركة يف ادللكية يف حالة إصدار األسهم ،كما ؽلكن للدولة أن تصدر أوراقا مالية لتمويل ادلشروعات
العامة أو لتغطية العجز ،أو ألغراض أخرى كامتصاص جزء من الكتلة النقدية ادلتداولة يف فًتات التضخم.1
 2-2-2قيد األوراق المالية في البورصة :يفتح القيد يف البورصة للمستثمرين أفرادا كانوا أم شركات رلاالت
عديدة للحصول على رؤوس األموال الالزمة لتمويل أنشطتهم ،وقيد الورقة ادلالية (السند أو السهم) يعٍت قبولو للتداول،
حيث يعرض للتسعَت يف جداول البورصة بناء على طلب اجلهة ادلصدرة ،يتم قيد الورقة ادلالية وشطبها بقرار من
إدارة البورصة ،كما قد يكون القيد يف نوعُت من اجلداول إما اجلداول الرمسية أو اجلداول غَت الرمسية.
إن قبول األوراق ادلالية يف جدول األسعار الرمسي ىو األساس الذي تقوم عليو البورصة ،حيث ال غلوز التداول
يف غَت ادلكان ادلخصص لعقد العمليات ،أو يف غَت ادلواعيد احملددة لذلك ،فقيد األوراق ادلالية ؽلكن ادلتعاملُت من مراقبة
األسعار باستمرار والتعرف على ادلركز ادلارل للشركات.
وسوق األوراق ادلالية بقبوذلا األوراق ادلالية يف تسعَتهتا الرمسية ،فهي بذلك ال تتحمل أية مسؤولية جراء تقلبات
األسعار أو قيمة الورقة ادلالية ،كما أن قبول الورقة ادلالية لإلدراج يف البورصة ،بعد التأكد من توافر الشروط القانونية
اخلاصة بإدراجها يف التسعَتة ،يسمح باحلصول على مصادر التمويل.
ويعد اإلدراج وسيلة من وسائل اإلعالن والدعاية ،حيث يستفيد اجلمهور من ىذا اإلدراج ،وذلك بإمكانية بيع
األوراق ادلالية يف أسرع وقت ،وحصول حامليها على مستحقاهتم يف ادلواعيد احملددة ،كما أن الشفافية واإلفصاح يشجع
ادلستثمرين على زيادة توظيف مدخراهتم ،2وبذلك تفضل األوراق ادلدرجة يف التسعَتة على غَتىا ،كما أنو وبفضل
التسعَتة يستطيع ضبلة األوراق ادلالية مراقبة األسعار اليومية ،وذلك الزباذ القرارات االستثمارية ادلناسبة ويف وقتها
ادلناسب.
كما يصبح لدى الشركات وسائل ومصادر متعددة لزيادة رأمساذلا والذي يرجع إذل معرفة ادلستثمرين احملتملُت
هبا ،كما أن األوراق ادلالية ادلدرجة سبكن ادلستثمرين من التقدم بطلب احلصول على قروض عن طريق تزويد البنوك
بضمان إضايف.

3

 1جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،دار اذلدى للنشر ،عُت مليلة ،اجلزائر ،ج ،2ط ،2011 ،1ص.695 :

 2ىشام فضلي ،تداول األوراق المالية والقيد في الحساب ،الدار اجلامعية اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2005 ،ص.12 :

3منتدى االسًتاتيجيات األردين ،مرجع سبق ذكره ص.8:
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 3-2-2أنواع األوراق المالية :تنقسم األوراق ادلالية إذل رلموعتُت

1

:

 أوراق مالية أساسية ) :(Fundamentalوىي يف طبيعتها زلررات كتابية ،قد تكون حق ملكية وحصة يف
الربح احملقق مع احلق يف اإلدارة مثل األسهم ،أو حق دائنية مقابل فائدة ثابتة مثل السندات ،أو حق ملكية
وحصة يف الربح بدون حق يف اإلدارة مثل :صكوك التمويل ،صكوك االستثمار ،وثائق االستثمار ،أو حق يف
الربح فقط مثل حصص التأسيس؛
 أوراق مالية مشتقة ) :(Derivativesوبقصد هبا العقود اليت تشتق قيمتها من قيمة األصول ادلتداولة يف
السوق احلاضرة ،تتمثل أساسا يف العقود اآلجلة ،ادلستقبلية ،اخليارات وعقود ادلبادلة ،إضافة إذل التوريق الذي
غلمع بُت االقًتاض وادلشتقات ادلالية.
 1-3-2-2األوراق المالية األساسية :وتنقسم إذل أدوات ملكية (أسهم) وأدوات ادلديونية (سندات) .
 1-1-3 - 2 – 2أدوات الملكية (األسهم)
1

 -تعريف األسهم :لقد وردت العديد من التعريفات لألسهم ،حيث يعرفها جبار زلفوظ بأهنا "شهادات

مرقمة تسلسليا ليس ذلا تاريخ استحقاق ،ربمل قيمة تعرف بالقيمة االمسية ،خالفا للقيمتُت السوقية والدفًتية" ،2وقد
يكون السهم حلاملو وبذلك فإن تداولو يتم بانتقالو من مشًتي آلخر دون ادلرور بالشركة ادلعنية ،كما قد يكون امسيا،
وعليو فإن تداولو عادة ما يتطلب إعالم الشركة بالصفقة إلتاحة الفرصة ذلا بتسجيل العمليات يف دفاترىا ،كما قد تكون
األسهم زلررة كليا وذلك بدفع ادلكتتب شبنها كامال ،كما قد تكون زلررة جزئيا وذلك بدفع جزء من قيمتها أثناء
اإلصدار ،على أن يدفع الباقي يف فًتات الحقة متفق عليها.3
ويف تعريف آخر فإن األسهم عبارة عن" رأس ادلال ادلكتتب من قبل ادلستثمرين والذي يضم مساعلاهتم ادلالية
وػلدد ملكيتهم للشركة ،ويعرب كال من رأس ادلال ادلعلن ورأس ادلال الفعلي ورأس ادلال ادلساىم عن القيمة الكلية
لألسهم.4
وشلا سبق فإن السهم ىو حصة يف رأس مال شركة ادلساعلة ،ؽلثل بورقة مالية طويلة األجل قابلة للتداول يف سوق
األوراق ادلالية ،وتعد أداة لتكوين رأس مال الشركة أو رفعو عند احلاجة إذل التمويل.

 1عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.30 :

2جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات،ج ،2مرجع سبق ذكره ،ص.697:
3ادلرجع نفسو .
4عديلة مرؽلت ،مرجع سبق ذكره ،ص.17 :
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 -2أنواع األسهم :تنقسم األسهم من حيث احلقوق إذل :أسهم عادية وأسهم شلتازة.
أوال :األسهم العادية
عرفت األسهم العادية بأهنا "مستند ملكية يف شركات ادلساعلة وشركات التوصية باألسهم ،ليس ذلا تواريخ
استحقاق زلددة طادلا أن الشركة قائمة ومستمرة".1
كما يعرف السهم العادي بأنو "أداة ملكية ذات صفة مالية قابلة للتداول ،ؽلثل حقا حلاملو بذمة اجلهة ادلصدرة
يف احلصول على عوائد غَت ثابتة ،إذل جانب حصة من رأس مال الشركة وادلثبتة بشهادة السهم".2
وسبر األسهم العادية دبرحلتُت يف التعامل:
األوذل :يتم فيها االكتتاب العام يف السوق األولية ،وبالتارل تعد إضافة حقيقية إذل رأمسال الشركة؛
الثانية :يتم التداول عليها يف السوق الثانوية ،وبأسعار زبضع لقوى العرض والطلب.
ولألسهم العادية عدة قيم وىي:
 القيمة االسمية  :وىي القيمة األصلية اليت يتم طرح السهم هبا سبثل القيمة ادلثبتة يف شهادة السهم ،ربدد وفق
قانون الشركات لذلك يطلق عليها القيمة القانونية ،وىي قيمة متساوية جلميع األسهم ادلصدرة واليت تتحدد من
خالذلا نسبة مساعلة ادلستثمر برأس مال الشركة3،وعلى أساسها يتم توزيع األرباح كنسبة مئوية ربسب كالتارل:
القيمة االمسية = رأس ادلال  /عدد األسهم
 القيمة السوقية  :وىي القيمة اليت يتم التعامل هبا تتغَت تبعا لعدة عوامل منها العرض والطلب ،رحبية الشركة،
توقعات ظلوىا ،مركزىا ادلارل ،توزيعات األرباح ،ادلضاربة ،باإلضافة إذل أسعار الفائدة السائدة يف السوق ،كما
يتم على أساسها حساب األرباح و/أو اخلسائر الرأمسالية ،وقد تكون القيمة السوقية أكرب أو أقل من القيمة
االمسية وذلك حسب أداء الشركة ومستوى أرباحها.4

1عاطف وليد اندراوس ،أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول االقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرها ،دار الفكر اجلامعي ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر،
 ،2006ص.149:

2عديلة مرؽلت ،مرجع سبق ذكره ،ص.18 :
3خالد اضبد فرحان ،رائد عبد اخلالق ،مرجع سبق ذكره،ص.46:

 4أمُت السيد اضبد لطفي ،التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،2005 ،ص ص .26 ، 25 :
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ويتوقف الس عر السوقي للسهم عموما على عدة عوامل منها :األرباح احملققة وادلتوقعة ،نسبة األرباح ادلوزعة،
تقدير اخلطر اخلاص بالشركة ادلصدرة ،نسبة ادلديونية ،معدل ظلو الشركة ،طبيعة نشاط الشركة ،األرباح ادلوزعة يف شركات
تنشط يف نفس القطاع ،الوضع االقتصادي السائد...وغَتىا.1
 قيمة اإلصدار :وىي القيمة اليت يصدر هبا السهم ألول مرة وال غلوز إصدار السهم بقيمة أعلى أو أقل من
القيمة االمسية ،سواء عند التأسيس أو زيادة رأس مال الشركة ،غَت أنو يوجد بعض االستثناءات اليت غلوز فيها
جمللس اإلدارة أن يصدر أسهما بأعلى من قيمتها وذلك بناء على تقرير مراقب احلسابات ،حيث يسجل الفرق
يف االحتياطي اإلجباري على أن ال يوزع يف شكل أرباح ،ويف حالة اإلصدار بأقل من القيمة االمسية فإن
مالكي األسهم ملزمون بتسديد الفرق إذل الشركة يف حالة اخلسارة والتصفية.2
 القيمة الدفترية :تعترب القيمة الدفًتية مفهوما زلاسبيا كوهنا تعرب عن القيمة ادلثبتة يف سجالت الشركة ،وىي
مؤشر لقوة حقوق ادلالكُت ،لذلك فإن ظلوىا من ادلؤشرات ادلهمة للمستثمر كوهنا تدل على قدرة الشركة يف
التوسع واالستمرار ،وأن مضاعفة القيمة الدفًتية للسهم العادي

P/Bv

(سعر إغالق السهم إذل قيمتو

الدفًتية)،غلب أن يكون أكرب من الواحد الصحيح للداللة على جاذبية أسهم الشركة ،ربسب بالعالقة التالية:

3

القيمة الدفًتية =إصبارل حقوق ادلساعلُت  /عدد األسهم ادلصدرة
= (رأس ادلال  +االحتياطات  +األرباح غَت ادلوزعة ) /عدد األسهم ادلصدرة
 القيمة التصفوية :ىي القيمة اليت يتوقع أن ػلصل عليها حامل السهم يف حالة تصفية الشركة وسداد التزاماهتا،
إذل جانب حقوق األسهم ادلمتازة ،4وغالبا ماتكون قيمة األصول عند بيعها أثناء التصفية أقل من قيمتها
الدفًتية.
 القيمة الحقيقية( :)Intrinsic Valueكما أن للسهم قيمة حقيقية تدل على القيمة العادلة اليت تربرىا األرباح،
ورحبية السهم الواحد ،وتوزيعات األرباح ،ومعدل النمو؛

1جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات،ج ،2مرجع سبق ذكره ،ص.701:

2عديلة مرؽلت ،مرجع سبق ذكره ،ص.18:
3خالد أضبد فرحان،رائد عبد اخلالق ،مرجع سبق ذكره،ص.46:

4عباس كاظم الدعمي ،السياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق المالية ،دار صفاء للنشر ،عمان ،األردن ،2010 ،ص.161:
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وعادة ما تتساوى القيمة احلقيقية للسهم العادي مع قيمتو يف السوق ،يف حالة توفر معلومات أساسية وجديدة
عن ادلنشأة ،وجلميع ادلستثمرين يف سوق مالية تتسم بالكفاءة ،ومن ادلمكن أن زبتلف قيمة السهم يف السوق عن قيمتو
احلقيقية بسبب ادلضاربة  ،والتالعب يف أسعار األسهم يف السوق ،وعدم توفر ادلعلومات عن أداء ادلنشأة.
سبثل القيمة احلقيقية للسهم ،القيمة ادلخصومة للتدفقات النقدية ،دبعدل العائد ادلطلوب من قبل ادلستثمرين،
يطلق عليها أيضا القيمة العادلة (، )Fair Valueفإذا ما ربققت ىذه القيمة يف البورصة ،فإهنا تعكس حالة توازن السوق
،لتؤشر مدى استجابة السوق للمعلومات اجلديدة ،هبدف تصحيح اذباىات حركة األسعار السوقية ضلو قيمتها احلقيقية.
إن ربليل ادلستثمر للقيمة احلقيقية ومقارنتها باألسعار السائدة يف السوق ،يسمح لو بتحديد إذا كان السهم ذو
تسعَت مضخم ) (Over Pricedأو ذو تسعَت سلفض). (Under Priced

1

تتميز األسهم العادية عن غَتىا من األدوات ادلالية بعدة خصائص أعلها:2
 عددىا زلدد يف القانون األساسي لشركة ادلساعلة ،دبعٌت أكرب عدد ؽلكن إصداره من تلك األسهم دون تغيَت يف
ذلك القانون ،غَت أنو بإمكان الشركة أن تصدر عددا من األسهم العادية أقل من العدد احملدد يف القانون
األساسي ،حىت تًتك رلاال للتصرف يف عدد األسهم ادلتداولة بُت اجلمهور ،ومقابلة بعض ادلتطلبات واألوراق
القابلة لالستبدال.
 حق ادللكية يف موجودات الشركة وذلك دبقدار نسبة ادلساعلة يف األسهم ادلصدرة ،مع استمرار احلق إذل غاية
تصفية الشركة مادل يتم التنازل عنها يف السوق الثانوية.
 حق األولوية يف االكتتاب يف األسهم اجلديدة ادلعروضة أو أوراق مالية قابلة للتحويل إذل أسهم عادية ،وذلك
بنسبة ما ؽلتلكونو من أس هم قدؽلة ،ويف الغالب يتم بتحويل جزء من حصص ادلساعلُت يف األرباح ادلوزعة إذل
أسهم جديدة تضاف إذل األسهم قدؽلة.
 حق بيع األسهم ادلملوكة يف السوق الثانوية وبالتارل قابلية السهم للتداول ،دون الرجوع إذل الشركة ادلصدرة
وادلطالبة بقيمة السهم.
تساوي القيمة االمسية للسهم يف اإلصدار الواحد.

1خالد أضبد فرحان ،رائد عبد اخلالق ،مرجع سبق ذكره،ص.47:
2اعتمادا على ادلراجع التالية:

جبار زلفوظ  ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات،ج ،2مرجع سبق ذكره ،ص.708 - 698 :
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 حق حضور اجلمعية العامة سواء العادية منها أو االستثنائية واليت غالبا ما تنعقد كل سنة للمصادقة على
احلسابات اخلتامية للشركة ،زبصيص النتائج ،انتخاب أعضاء رللس اإلدارة ،مناقشة توزيع األرباح ،تعديل
القانون األساسي للشركة ،رفع رأس مال الشركة ،االندماج مع شركة أخرى أو عمليات السيطرة
واالستحواذ...وغَتىا.
 ال تشكل التزامات على الشركة ادلصدرة وليس ذلا تاريخ استحقاق ،وبالتارل فال ضرورة لتخصيص مبالغ إطفاء
كاليت زبصص عند التمويل بالسندات؛
 ومن سلبياهتا ارتفاع تكاليف إصدارىا مقارنة بالسندات ،وعدم إعفاء توزيعات األرباح من الضرائب ،واحتمال
فقدان السيطرة على إدارة الشركة ،بسبب سهولة التبادل السريع لألسهم ،وبالتارل تستطيع أي جهة شراء حصة
كبَتة من األسهم ،شلا ؽلكنها من شلارسة السيطرة على إدارة الشركة ادلصدرة ذلا.1
 ترتبط أرباح األسهم بنتائج النشاط وال يتم توزيعها إال إذا تقرر ذلك يف اجلمعية العمومية ،كما أهنا غَت معروفة
مسبقا ،سواء من حيث ادلبلغ أو التوقيت ،وتتغَت من سنة ألخرى ،غلري توزيعها بعد تسديد الديون وعوائد
األوراق ادلالية ذات الدخل الثابت كالسندات واألسهم ادلمتازة.
 عالوة على ذلك فإنو ػلق لشركة ادلساعلة سحب جزء من أسهمها من التداول وذلك بشرائها من ضبلتها ،كما
ػلق ألي مستثمر االستحواذ على عدد كبَت من أسهم الشركة ،ويف حدود ما يسمح بو القانون ،وعادة ما يتم
ذلك بأسعار أعلى من األسعار السائدة يف البورصة.
ثانيا :األسهم الممتازة
يطلق عليها األوراق ادلالية اذلجينة ،ذبمع يف خصائصها بُت األسهم العادية والسندات ،حيث تشبو السندات
يف حصوذلا على عائد زلدد من التوزيعات ،وتشبو األسهم العادية من حيث عدم ادلطالبة القانونية بالتوزيعات إن دل
تتحقق ،2تأيت يف ادلرتبة الثانية بعد السندات وقبل األسهم العادية يف احلصول على العائد واحلقوق عند تصفية الشركة،
تصدر بشروط تكفل استدعائها يف وقت الحق أو ربويلها إذل أسهم عادية ،وبشروط معينة ينص عليها يف عقد
اإلصدار.3

1عقل ادلفلح ،مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي ،ط ،1اجملتمع العريب للنشر ،عمان ،األردن ،2006 ،ص.113:

2زلمد عبده زلمد مصطفى ،تقييم الشركات واألوراق المالية ألغراض التعامل في البورصة ،ط ،1الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1998 ،ص.14 :

3عبد الغفار حنفي ،رمسية قرياقص ،األسواق والمؤسسات المالية ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2001 ،ص.252 :
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كما يطلق عليو سهم األولوية أو األفضلية ،حيث يتخذ االمتياز ادلمنوح ذلذا السهم إحدى األشكال التالية:1
 منح حاملو حق األولوية يف األرباح؛
 منح حاملو حق األولوية على ضبلة األسهم العادية عند تصفية الشركة.
توضح خصائص األسهم ادلمتازة أوجو االختالف مع األسهم العادية ،نوجزىا يف النقاط التالية:

2

 حلامل السهم ادلمتاز األولوية على ضبلة األسهم العادية يف احلصول على توزيعات األرباح ،ويف احلصول على
األموال الناذبة عن تصفية الشركة.
 عائد السهم ادلمتاز ثابت وال يتأثر بوضع الشركة.
 ليس حلامل السهم ادلمتاز نصيب يف األرباح احملتجزة  ،لذا فإن قيمتو االمسية تساوي قيمتو الدفًتية.
 يتم إصدار األسهم ادلمتازة عند إنشاء الشركة ورفع رأمساذلا وقبول مساعلُت جدد ،أو بغرض احلصول على رؤوس
األموال الضرورية لتمويل عمليات التوسع أو تسديد الديون ،دبا يف ذلك تسديد السندات يف تاريخ االستحقاق.
 إصدار األسهم ادلمتازة يساىم يف زبفيض نسبة الرفع ادلارل (االقًتاض) ،وكثَتا ما ربتفظ الشركة ادلصدرة
لألسهم ادلمتازة حبق االستدعاء كالسندات.
 سبتاز األسهم ادلمتازة خباصية ذبميع األرباح ،فإذا دل توزع أرباح على ضبلة األسهم ادلمتازة لسنة أو أكثر ،فإن
ذلك يفرض على إدارة الشركة وعندما تقرر توزيع األرباح دفع األرباح ادلتأخرة حلملة األسهم ادلمتازة ،وذلك قبل توزيعها
على ادلساعلُت العاديُت ،غَت أهنا تأيت يف ادلرتبة الثانية من حيث األسبقية وذلك بعد ضبلة السندات والدائنُت.
 للسهم ادلمتاز مسات زلددة ،فهو يصدر بقيم امسية سلتلفة تعد األساس يف احتساب العائد من السهم ،وػلصل
ضبلتها على أرباحهم قبل ضبلة األسهم العادية ،وبادلقابل ليس لو حق التصويت وانتخاب أعضاء رللس اإلدارة.
 لألسهم ادلمتازة عيوبا جعلت الشركات تقلل من استعماذلا كمصدر من مصادر التمويل ،أعلها ارتفاع تكلفتها
اليت قد تصل إذل ضعف تكلفة التمويل عن طريق السندات ،كما أن أرباحها ادلوزعة زبضع للضريبة يف بعض التشريعات،
وعليو فإن الشركة ال تستفيد من التسهيالت الضريبية (عدم خصم أرباحها من األرباح اخلاضعة الضريبة) ،على الرغممن
أهنا من بُت التكاليف اليت تتحملها الشركة ادلصدرة ،عالوة على ذلك ثقل األرباح ادلًتاكمة لسنوات متتالية واليت قد
تعجز الشركة عن تسديدىا بعد تأجيلها.
1مشعون مشعون ،بورصة الجزائر ،دار ىومة للنشر ،عُت مليلة ،اجلزائر ،ط ،2005 ،2ص.24:

2اعتمادا على ادلراجع التالية:

جبار زلفوظ ، ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات،ج ،2مرجع سبق ذكره  ،ص.719 – 712 :
زياد رمضان ،مرجع سبق ذكره ،ص.29:
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 3-2تقييم األسهم  :يعرب مفهوم التقييم عن تقدير القيمة احلقيقية  Intrinsic Valueللسهم  ،وىي تلك القيمة
اليت تربرىا حقائق اقتصادية ومالية ،ومقارنتها بسعر السهم السائد يف سوق األوراق ادلالية (،(Price or Market Value
لتحديد فيما إذا كان السهم مسعرا تسعَتا مضخما

Overpriced

أو سلفضا

، Underpriced

وذلك بقصد ازباذ

القرارات االستثمارية ادلناسبة (احتفاظ أو شراء أو بيع)  ،ففي حالة كون القيمة احلقيقية أكرب من سعر السهم السائد يف
السوق  ،فإن الطلب على شراء تلك األسهم سوف يزداد بسبب التسعَت ادلخفض للسهم ،وبالعكس إذا كان سعر
السهم السائد أكرب من القيمة احلقيقية ،فإن العرض لبيع األسهم يكون أعلى من الطلب على شرائها بسبب التسعَت
ادلضخم للسهم ،ومن مث الوصول إذل حالة التوازن يف كال احلالتُت ،إال أن حالة التوازن تلك ال تتسم باالستقرار ،إذ أن
القيمة احلقيقية للسهم تتقلب باستمرار لتعكس مدى استجابة السوق للمعلومات اجلديدة.
ويتجسد اذلدف الرئيسي من تقييم األسهم  ،يف ربديد ما إذا كان سعر السهم يف السوق مقيما بأكرب أو بأقل
شلا غلب ،ليساعد ادلستثمرين على ازباذ قراراهتم االستثمارية  ،فيما يتعلق بالشراء أو البيع أو االحتفاظ هبذه األسهم ،وأن
ربديد القيمة احلقيقية للسهم يساعد يف توفَت آلية للتقييم ،ؽلكن للمستثمر اعتمادىا يف احلكم على جدوى االستثمار
بالسهم من عدمو من خالل مقارنتها مع القيمة السوقية.
 فإذا كانت القيمة احلقيقية للسهم أقل من قيمتو السوقية ،فيكون تسعَت السهم بأكثر شلا غلب ،والبد للمستثمر
الذي ػلمل السهم أن يبيعو ذبنبا للخسارة.
 يف حُت إذا كانت القيمة احلقيقية للسهم أكرب من قيمتو السوقية ،فيكون السهم قد سعر بأقل شلا غلب ،وىذا
يتيح للمستثمر ربقيق عوائد مرتفعة عند شرائو للسهم.
 1-3-2تقييم األسهم العادية :ىناك عدة ظلاذج لتقييم األسهم العادية أعلها ما يلي:
 1-1-3-2نماذج القيمة الحالية
تعتمد ظلاذج القيمة احلالية على خصم التدفقات النقدية ادلتوقعة ،باستخدام معدل العائد ادلطلوب (معدل
اخلصم) ،وتتباين ظلاذج القيمة احلالية من حيث طبيعة التدفقات الداخلة يف عملية التقييم ،واليت تكون إما يف شكل
توزيعات أرباح أو توقعات ألرباح رأمسالية عند بيع األسهم.
1-1-1-3-2

التقييم بواسطة خصم التوزيعات

يعد ظلوذج خصم التوزيعات من أكثر أنواع النماذج استخداما ،حيث يعترب بأن التوزيعات ىي اليت ينبغي أخذىا
بعُت االعتبار عند القيام بعملية التقييم ،يتطلب تطبيق ىذا النموذج تقدير توزيعات األرباح ادلستقبلية للسهم العادي
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وتقدير معدل العائد ادلطلوب الذي يستخدم يف خصم التوزيعات ادلستقبلية ادلتوقعة ،وحبيث يكافئ درجة ادلخاطر اليت
ينطوي عليها االستثمار ،كما ىو موضح بادلعادلة التالية:

1

∑

حيث:
 :P0القيمة احلالية للسهم؛
 :Dtالتوزيعات السنوية؛

 :kمعدل اخلصم (معدل العائد ادلطلوب).
تعرف ادلعادلة السابقة للتقييم بالصيغة األساسية ل

Itwing Fisher

تتماشى مع ادلستثمر الذي يرغب يف

االحتفاظ بأسهمو إذل فًتة معينة مث يبيعها بعد ذلك أي عدم االحتفاظ هبا إذل األبد ،أما إذا قرر االحتفاظ هبا إذل األبد
فإن احلد األخَت من ادلعادلة يصبح معدوما ،دبعٌت:2
ومنو تصبح قيمة السهم

تساوي:
∑

من ادلعادلة األخَتة يتبُت أن سعر السهم يساوي القيمة احلالية جلميع التوزيعات ادلستقبلية ادلتوقعة ،كما تركز
ادلعادلة على أرباح األسهم وتتجاىل األرباح الرأمسالية ،ألن جزء من ىذه األرباح يتم إعادة استثمارىا ،وكما يرى

Jones

أن ىذه التوزيعات اليت ػلصل عليها ادلساعلُت ما ىي إال جزء من العوائد اليت ػلققها السهم ،ألن اجلزء اآلخر ؽلثل
نصيب السهم من األرباح احملتجزة واليت تنعكس على القيمة السوقية ،وعند بيع السهم ػلصل ادلستثمر عليها يف شكل
أرباح

رأمسالية.3

وانطالق من معادلة التقييم أعاله ،اشتقت ثالث حاالت للتقييم تتوقف على معدل ظلو األرباح ادلوزعة وىي:
Z. Bodie & al, Essential of Investment, 4th edition, McGraw-Hill Companies, Inc, 2008, p: 410.

 2جبار زلفوظ  ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،ج ، 1مرجع سبق ذكره ،ص ص .205،204:

C. Jones, Investments, Analysis& Management, 7th edition, New York, Tnc, 2000, p: 272.
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 2-1-1-3-2نموذج خصم مقسوم األرباح (النمو الصفري)
تفًتض ىذه احلالة ثبات مقدار األرباح ادلوزعة ،دبعٌت افًتاض تساوي التوزيعات السنوية ،وعليو تصبح معادلة
التقييم كالتارل:

1

حيث :

 :Dسبثل توزيعات السهم العاد ي ( ) Dividends per shareيف هناية السنة يتم حساهبا وفق العالقة التالية:
توزيعات السهم العادي = األرباح ادلوزعة على ضبلة األسهم العادية  /عدد األسهم العادية
فعندما ينمو االقتصاد دبعدالت جيدة فإن أرباح الشركات ترتفع ،وبالتارل فإن األرباح ادلخصصة للتوزيع على
ادلساعلُت ترتفع ،وعلى العكس من ذلك فإذا شهد االقتصاد تراجعا فإن أرباح الشركات سبيل إذل االطلفاض ،شلا يؤدي إذل
اطلفاض األرباح ادلوزعة .
وما ذبدر اإلشارة إليو أن األرباح ؽلكن أن تكون نقدية أو أسهم رلانية أو كالعلا ،فالنقدية تدل على توفر
السيولة بادلنشأة ومقدرهتا على توليد التدفقات النقدية من أنشطتها التشغيلية ،على عكس اجملانية اليت غالبا ما تلجأ إليها
الشركات ادلتعثرة كوسيلة إلرضاء ادلساعلُت عندما تعجز عن توفَت النقد الالزم للتوزيعات.
3-1-1-3-2

نموذج خصم مقسوم األرباح (النمو الثابت المستمر) :يتم ذلك عندما تقوم الشركة بزيادة

األرباح ادلوزعة سنويا ودبعدل

ثابت .g

فإذا كانت قيمة التوزيعات يف الفًتة األوذل معطاة بالصيغة التالية:
ويف الفًتة اليت تليها بالصيغة :
فإن توزيعات الفًتات الالحقة تكون كما يلي:
وعليو فإنو من أجل فًتة  tتصبح معادلة تقييم األسهم العادية وفق ادلعادلة التالية:2
P. Navatte, Instrument & Marché Financier, économica, Paris, 1992, p: 96.
Ross, Stephen & al ,Fundamentals of Corporate Finance, 9th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York,

1

2

2010,p :235.
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وبتعويض معدل ظلو التوزيعات السنوية  gضلصل على ادلعادلة التالية:1

وباعتبار  tتؤول إذل ∞تصبح ادلعادلة النهائية كما

مع العلم

يلي:

أنk > g :

 :gمعدل النمو الثابت لألرباح ادلوزعة :يتم حسابو وفق العالقة التالية:
معدل ظلو األرباح ادلوزعة ) = )gمعدل العائد على االستثمار × نسبة األرباح احملتجزة
حيث:2

معدل العائد على االستثمار = صايف األرباح  /إصبارل األصول (ادلوجودات).
نسبة األرباح احملتجزة =  -1نسبة األرباح ادلوزعة.
نسبة األرباح ادلوزعة = األرباح ادلوزعة للسهم الواحد  /رحبية السهم الواحد
4-1-1-3-2

نموذج خصم مقسوم األرباح (مراحل النمو المتعددة) :يفًتض ىذا النموذج أن أغلب

الشركات ذلا ثالث مراحل ظلو  ،وىي مرحلة النمو وادلرحلة االنتقالية ومرحلة النضج؛
ففي مرحلة النمو تشهد أرباح الشركة ظلوا سريعا ناذبا عن تقدًن منتوج جديد أو التوسع يف حصتها السوقية؛
ويف ادلرحلة االنتقالية تبدأ معدالت ظلو أرباح الشركة تتباطأ نتيجة تباطؤ معدالت النمو االقتصادي ،وعند ىذه النقطة
تدخل الشركة مرحلة النضج ،وتنمو أرباحها دبعدل شلاثل دلعدل ظلو االقتصاد  ،ونظرا لقصر ادلرحلة االنتقالية يرى أغلب
احملللُت ادلاليُت أن الشركات سبر عموما دبرحلتُت  :األوذل تسمى مرحلة النمو الطبيعي ،والثانية مرحلة النمو غَت الطبيعي.
وطبقا دلراحل النمو فإن القيمة احلالية للسهم العادي ربسب وفق ادلعادلة التالية:3
 1علي زلمد حسن الكشوان ،زلمد علي إبراىيم العامري ،استخدام نموذج خصم المقسوم DDMفي تقييم األسهم بإطار التضخم دراسة تطبيقية ،رللة دراسات زلاسبة
ومالية ،اجمللد ،11العدد  ،2016 ،35ص.7 :
 2ادلرجع نفسو.
 3أرشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.198 :
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)

(

(

)+

*

√

حيث:

 :معدل النمو يف ادلرحلة األوذل؛
 :معدل النمو يف ادلرحلة الثانية.

 5-1-1-3-2نموذج تقييم األرباح :وفق ىذا النموذج فإنو يتم تقييم السهم على أساس رحبيتو ،حيث ربسب
أرباح السهم بقسمة األرباح ادلتحققة على عدد األسهم ادلصدرة ،وتقييم السهم على أساس ىذا النموذج يعٍت ادلوافقة مع
الفكرة اليت قدمها ادلعارضون ،وىي أن األرباح ادلتحققة من حق أصحاب ادلنتج فالبد أن يكون تقييم السهم على أساس
رحبيتو ادلستقبلية وليس توزيعاتو ،وىو ما جاء بو

)Myron Gordon & Eli Shapiro (1956

من خالل معادلة التقييم

التالية:1
∑

حيث:

 :رحبية السهم ادلتوقعة يف هناية الفًتة .t
 :األرباح

احملتجزة يف الفًتة .t

وما يعاب على ظلوذج تقييم األرباح كما أشار إليها

Jones

 ،أنو إذا مت تقييم السهم على أساس رحبيتو وليس

توزيعات أرباحو ،فإنو يتم احتساب مزدوج للتوزيعات (باعتبار األرباح احملتجزة جزء من التوزيعات ادلستقبلية).
وما ذبدر اإلشارة إليو أن األرباح الرأمسالية سبثل مقدار االرتفاع يف سعر السهم يف السوق الثانوية إذا أراد حاملو
التنازل عنو ،وقد يكون ارتفاع سعر السهم بسبب االرتفاع العام ألسعار األسهم يف السوق (االذباه الصعودي) ،أو
بسبب ربسن أداء الشركة ادلصدرة و رحبيتها أو للسببُت معا.2
عالوة على ذلك ىناك العديد من ادلؤشرات ادلالية اليت يسًتشد هبا ادلتعاملُت يف سوق األوراق ادلالية لدى ازباذ
قراراهتم االستثمارية ،سواء لبيع األسهم أو شرائها أو االحتفاظ هبا ضمن زلافظهم االستثمارية.

 1منَت إبراىيم ىندي ،أساسيات االستثمار في األوراق المالية ،منشأة ادلعارف ،مصر ،1999 ،ص ص.993 - 389 :

 2جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،ج ،1مرجع سبق ذكره ،ص.701 :
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 2-1-3-2المؤشرات المالية لتقييم األسهم العادية
1-2-1-3-2

عائد السهم العادي

)per share (EPS

 :Earninigsوتعد ىذه النسبة ذات أعلية بالغة

بالنسبة للمساعلُت احلاليُت أو احملتملُت ،تقيس ما ػلققو السهم العادي من عائد على كل سهم ،ػلسب وفق العالقة
التالية:1
عائد السهم العادي =( صايف الربح بعد الضريبة – توزيعات األسهم ادلمتازة ) /ادلتوسط ادلرجح لعدد األسهم
العادية

حيث كلما ارتفعت أرباح الشركة كانت قيمة السهم العادي مرتفعة أيضا ،شلا ينعكس بصورة اغلابية على

الشركة ،فتستحوذ بذلك على اىتمام ادلستثمرين وبالتارل يزيد الطلب على أوراقها مؤديا إذل ارتفاع سعرىا.
وتعترب النسبة ذات أعلية بالنسبة للمستثمر والشركة ادلصدرة للورقة ادلالية ،فهي تعترب األساس بالنسبة للمستثمر
دلعرفة مدى صلاح أو فشل الشركة ،كما تساعد ادلستثمر يف ازباذ القرار ادلتعلق باألسهم الواجب االحتفاظ هبا أو التخلي
عنها؛
أما بالنسبة للشركة فهي تعكس نشاط الشركة بشكل عام ،وتعطي فكرة للمهتمُت بأسهمها عن اذباىات
أسعارىا ادلستقبلية ،حيث تنص معظم ادلعايَت احملاسبية الصادرة عن اجملامع ادلهنية على ضرورة اإلفصاح عن ىذه النسبة
يف القوائم ادلالية ادلنشورة.
 2-2-1-3-2مضاعف سعر السهم العادي ( : Price Earninig Ratio)PERؽلثل النسبة بُت سعر السهم
عند اإلقفال والربح الصايف لو  ،يساعد ادلتعاملُت على ازباذ قرار شراء أو بيع األسهم ،ػلسب وفق العالقة التالية:2

ويعرب ادلضاعف عن عدد السنوات اليت ؽلكن من خالذلا تغطية القيمة السوقية للسهم من خالل أرباحو السنوية،
فكلما كانت قيمة ادلضاعف منخفضة نسبيا كان أفضل ،وقد يعطي مؤشرا جيدا لشراء األسهم ،وعلى العكس من ذلك
كلما ارتفعت نسبتو عن متوسط الصناعة كلما كان ذلك دليل على تضخم السعر السوقي واحتمال ىبوطو يف
ادلستقبل ،كما تساعد ىذه النسبة يف استقراء االذباىات ادلستقبلية لألسعار السوقية ألسهم الشركات ادلدرجة ،حيث
يوجد لكل سوق مالية نسبة معيارية سبثل مضاعف سعر السهم السوقي ،وعلى ىذا األساس يتوقع ىبوط أسعار األسهم
 1خالد وىيب الراوي ،األسواق المالية والنقدية ،دار ادلسَتة للنشر ،عمان ،األردن ،2000 ،ص. 287 :

 2جبار زلفوظ  ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،ج ،1مرجع سبق ذكره ،ص.215 :
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اليت تتجاوز بكثَت مضاعف السعر السوقي لسهمها النسبة ادلعيارية ،يف حُت تقل سلاطر االستثمار يف أسهم الشركات
اليت تنخفض فيها نسبة مضاعف الرحبية النسبة ادلعيارية.
غَت أن ازباذ قرار االستثمار على أساس مضاعف سعر السهم العادي ينطوي على سلاطر منها:

1

 تأثر النسبة بشكل كبَت دبستوى األرباح ادلعلن عنها واليت ؽلكن للشركة التحكم فيها بشكل مصطنع ،كما هتمل
تأثر أسعار األسهم السوقية بادلعلومات الداخلية ادلتاحة للمطلعُت فقط وليس جلمهور ادلستثمرين.
 اطلفاض قيمة مضاعف الرحبية قد ال ؽلثل بالضرورة صفقة مغرية للمستثمرين ،فقد يكون االطلفاض ناذبا عن
أنباء سيئة عن الشركة شلا ينعكس سلبا على السعر السوقي ألسهمها ،كما يرجع االطلفاض إذل تعرض الشركة
دلخاطر كلية مرتفعة أو احتماالت ظلو مستقبلية ضعيفة.
وما ذبدر اإلشارة إليو أن ىناك عالقة عكسية بُت مضاعف سعر السهم وأسعار الفائدة ومعدالت التضخم
،فإذا ارتفع معدل سعر الفائدة فإن أسعار األسهم تنخفض وبالتارل ينخفض مضاعف السعر والعكس.2
3-2-1-3-2

العائد على حقوق الملكية :يدل على قدرة الوحدة النقدية ادلستثمرة من حقوق ادللكية على

توليد أرباح صافية بعد الضريبة ،ػلسب وفق العالقة التالية:3
حيث:

معدل العائد على حقوق ادللكية = صايف الربح بعد الضريبة  /حقوق ادللكية

حقوق ادللكية = رأس ادلال ادلدفوع (أسهم عادية واسهم شلتازة) +االحتياطات ادلختلفة +األرباح احملتجزة
فكلما كانت النسبة مرتفعة أعطت صورة اغلابية عن وضع الشركة ،والذي ينعكس يف النهاية على أسعار
أسهمها.

 1زلمد مطر ،االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،2006 ،ص.48 :
 2جبار زلفوظ  ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،ج 1مرجع سبق ذكره ،ص.217:

 3غازي فالح ادلومٍت ،مرجع سبق ذكره ،ص.74 :
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 2-3-2تقييم األسهم الممتازة :يتم تقييم األسهم ادلمتازة كتقييم األسهم العادية ،وفق ظلوذج القيمة احلالية
كما يلي:1
∑

وباعتبار  tتؤول إذل∞ تصبح ادلعادلة النهائية كما يلي:

4-2

آليات التأثير على أسعار األسهم :ىناك بعض الظواىر ادلرتبطة باألسهم العادية ،تستخدمها الشركات يف

التأثَت على أسعار أسهمها سواء برفع السعر أو خفضو ،وضمن ضوابط معينة نذكر منها:2
 1-4-2اشتقاق األسهم (تجزئة السهم) :قد تلجأ الشركة إذل زبفيض القيمة االمسية للسهم ،شلا يضاعف عدد األسهم
اليت يتكون منها رأس ادلال ،وىو ما يطلق عليو اشتقاق األسهم أو ذبزئة األسهم ،دبعٌت ذبزئة السهم الواحد إذل سهمُت
أو أكثر ،وتكمن الدوافع األساسية وراء اشتقاق األسهم يف تشجيع التداول ،ذلك أن ذبزئة األسهم يعمل على زبفيض
قيمتها السوقية شلا يتيح الفرصة لصغار ادلستثمرين لشرائها ،شلا يساعد على إضفاء صفة العمق واالتساع لتداول السهم
وبالتارل زيادة الطلب عليو ،وتوفر الفرص الرتفاع سعره مستقبال بسبب زيادة إقبال ادلستثمرين على شرائو ،ولتوضيح
كيفية اشتقاق األسهم نأخذ ادلثال التارل:

L. William. R. Financial Management, A Practical Approach, 5th edition, Thomson South-Western,

1

USA, 2008, P : 346.

 2دلزيد من التفاصيل راجع:

إبراىيم الكراسنة ،إرشادات في تقييم األسهم والسندات ،معهد السياسات االقتصادية ،صندوق النقد الدورل ،أبو ظيب ،2005 ،ص.13 - 10 :
ارشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم ،مرجع سبق ذكره ،ص.43 - 41 :
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جدول ( :)1-2اشتقاق (تجزئة) األسهم
الوحدة (دج)

البيان

رأس المال

القيمة االسمية

1.000.000

2

سعر السهم في السوق

القيمة السوقية لألسهم

عدد األسهم

قبل اشتقاق األسهم
10

10.000.000

5.000.000

بعد اشتقاق األسهم (نفترض أن السهم تم تجزئته إلى قسمين )
1.000.000

5

1

10.000.000

10.000.000

النتيجة :اطلفاض سعر السهم مع بقاء رأس ادلال والقيمة السوقية لألسهم ثابتة.
المصدر :أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم ،مرجع سبق ذكره ،ص ،41،بتصرف.

وبالتارل فإن ظاىرة اشتقاق األسهم تؤدي إذل زيادة الطلب وتوفر فرصة الرتفاع سعرىا مستقبال بزيادة شراء
األسهم.
2-4-2

تجميع األسهم :وىي عكس ظاىرة التجزئة لكنها ال ربدث بشكل متكرر وإظلا يف حاالت نادرة ،ومن بُت

أسباب ذبميع األسهم ما يلي:
 حصر التصويت يف عدد معُت من األسهم؛
 التأثَت على مسعة الشركة بارتفاع قيمة أسهمها السوقية بسبب ذبميع األسهم.
ولتوضيح ظاىرة ذبميع األسهم نعرض ادلثال التارل:
جدول ( :)2-2تجميع األسهم
الوحدة (دج)

البيان

سعر السهم

عدد األسهم

القيمة السوقية لألسهم

قبل تجميع األسهم
100

100

10000

بعد تجميع األسهم ( نفترض أنه تم تجميع كل سهمين في سهم جديد )
200

50

10000

المصدر :ارشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم ،مرجع سبق ذكره،ص،42:بتصرف.

 3-4-2إعادة شراء األسهم :إذا كانت ادلوارد ادلالية ادلتاحة للشركة تفوق االحتياجات االستثمارية ،فإنو من األفضل
توزيع الفائض على ادلساعلُت إما يف صورة نقدية أو يف صورة إعادة شراء الشركة ألسهمها من السوق ،وبذلك ػلرر
الشركة من التزام توزيع أرباح عن األسهم ادلشًتاة ،حيث يؤدي ذلك إذل اطلفاض عدد األسهم وبالتارل ارتفاع رحبية
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السهم ،إذل جانب زيادة الطلب على أسهم الشركة شلا يؤدي إذل ارتفاع قيمتها السوقية  ،ولتوضيح ظاىرة إعادة شراء
األسهم نعرض ادلثال التارل:
لنفرض أن شركة ما حققت أرباحا قدرت ب  2.250.000دج وأن عدد أسهم الشركة  900.000سهم ،تباع
بسعر  70دج للسهم وترغب الشركة يف إجراء توزيعات قدرىا  1.800.000دج.
فما أثر ذلك على قيمة سهم الشركة و ربحيته ؟
نصيب السهم من

األرباح =  2 = 900.000 / 1.800.000دج.

وعليو تصبح قيمة السهم  72 = 70 + 2دج.
عدد األسهم اليت تستطيع الشركة شراءىا ىي  25.000 = 72 / 1.800.000:سهم.
عدد األسهم القائمة بعد الشراء تصبح كالتارل  875.000 = 25.000 -900.000 :سهم.

رحبية السهم قبل إعادة
أما بعد الشراء

الشراء =  2.5 = 900000 /2.250.000دج.

فيصبح =  2.57 = 875000 /2250000دج

نالحظ أن رحبية السهم قد ارتفعت بعد إعادة الشراء ،وعليو نستنتج أن قرار إعادة الشراء يعطي للمستثمر اخليار يف
احلصول أو عدم احلصول على توزيعات نقدية ،فادلستثمر الذي حباجة إذل توزيعات نقدية بإمكانو بيع جزء شلا ؽللكو من
األسهم  ،أما ادلستثمر الذي ال ػلتاج إذل توزيعات نقدية فيمكنو االحتفاظ بالسهم يف الوقت الذي ترتفع قيمتو السوقية.
 4-4-2األسهم المجانية (التوزيعات في صورة أسهم)  :ترتبط ىذه الظاىرة بتوزيعات األرباح يف شكل أسهم رلانية
بدال من مبالغ نقدية ،وذلك يف حالة رمسلة االحتياطات واألرباح احملتجزة دبعٌت ربويلها لرأس ادلال ،وذلك عندما تكون
ىذه األخَتة مساوية لرأس ادلال ،ومن شليزات ىذا النوع من التوزيعات ىو عدم جلوء الشركة إذل دفع أموال نقدية إذل
ادلساعلُت ،ونتيجة لزيادة عدد األسهم فإن ذلك سيعمل على خفض نسبة القروض إذل أسهم ادللكية ،ومن دوافعها
األساسية زيادة رأس ادلال واالستفادة من السيولة النقدية لدى الشركة ،وتلجأ الشركة ذلذه اآللية عندما ترتفع القيمة
السوقية للسهم بدرجة كبَتة ؼلشى معها تناقص عدد ادلستثمرين الراغبُت يف شراء أسهمها ،ذلك أن ظاىرة األسهم
اجملانية تؤدي إذل زبفيض القيمة السوقية للسهم ،وبالتارل زيادة الراغبُت يف شرائو شلا يتيح الفرصة الرتفاع السعر من جديد
شلا غلعل مستقبل الشركة جيدا.
ولفهم ظاىرة األسهم اجملانية نأخذ ادلثال التوضيحي التارل:
بافًتاض أن سعر سهم شركة ما 30دج وكان لدى مساىم يف تلك الشركة 200سهم ،وبالتارل فإن ثروة ادلساىم
( 6000 = ) 30 x 200دج فإذا قررت الشركة توزيع  %10أسهم رلانية فسيكون نصيب ادلساىم
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(20 = ) % 10 x 200سهم ،وبالتارل فإن قيمة السهم ستصبح ( 27.3 = )220/6000دج.
وعليو نالحظ أن القيمة السوقية لألسهم اطلفضت من  30دج للسهم الواحد إذل  27.3دج للسهم.
أثر ظروف السوق والسيولة على أسعار األسهم

5-2

أكدت العديد من الدراسات أنو يف حالة االنتعاش االقتصادي فإن أسعار األوراق ادلالية سيما األسهم تتجو إذل
االرتفاع سباشيا مع االذباه العام لالرتفاع يف أسعار السوق ،بينما سبيل لالطلفاض يف حالة الركود ،كما أن حجم التداول
يزداد بشكل واضح يف فًتة االزدىار شلا يؤدي إذل ارتفاع السيولة ،بينما ينخفض يف فًتة الركود ؛ ففي دراسة لـ
) (1999وجد أن متوسط

Industrial Dow Jones

ؽليل إذل االرتفاع بنسبة  %30بعد  50يوما ويصل ارتفاعو إذل

Groz
%43

بعد  155يوما يف فًتات االنتعاش ،بينما يهبط ادلؤشر بنسبة  %30بعد  50يوما ويواصل ىبوطو إذل  %43بعد  145يوما
يف فًتات الركود.1
كما أكدت الدراسات على وجود عالقة قوية بُت اإلصدارات األولية واحلالة اليت سبر هبا السوق ،أي أن حجم
اإلصدارات يرتفع يف ظروف االنتعاش االقتصادي والعكس ،ففي السوق األمريكي أوضحت دراسة

& Nofsinger

) Kenneth (2003أنو وخالل فًتة االنتعاش االقتصادي اليت مرت هبا الواليات ادلتحدة خالل التسعينات ،ارتفع عدد
اإلصدارات بشكل مفاجئ إذل

500

حالة يف عام

1993

إصدار

و650

حالة إصدار يف عام  ،1996ومع تراجع حالة

االنتعاش وحدوث االنكماش يف أواخر التسعينات ،اطلفض عدد اإلصدارات يف عام  2001فلم تسجل سوى  46حالة
إصدار أولية ،ويف عام  2002كان ىناك  5حاالت فقط.
وحسب وجهة نظر  Aby & Vaughnفإن سحب السيولة الناتج عن زيادة إقبال ادلستثمرين بشكل كبَت على
شراء اإلصدارات األولية بسبب تقييمها بأقل من قيمتها احلقيقية ،وبسبب القوانُت اليت سبنع إعادة بيع اإلصدارات
ادلشًتاة بكميات كبَتة من ادلستثمرين الداخليُت للشركة إال بعد انقضاء فًتة زمنية زلددة ،تؤدي إذل إعاقة أداء السوق
ككل سيما إذا زادت تلك الفًتة ،كما أن القيود اليت تفرض على إعادة بيع اإلصدارات ادلشًتاة من ادلستثمرين
الداخليُت ،يؤدي إذل زيادة حجم الطلب على مصادر سبويل بديلة لالستثمارات الرأمسالية األخرى  ،نتيجة حلدوث فجوة
كبَتة بُت الطلب على األموال والعرض عليها ،شلا يؤدي إذل زيادة عرض األسهم القدؽلة وتقلص الطلب نتيجة لعدم توفر
السيولة الالزمة لشرائها ،وبالتارل اطلفاض يف أسعار سوق األسهم ،شلا يربز دور السيولة يف ربديد أسعار األسهم يف
السوق.2
 1عماد زياد رمضان ،قيس أديب الكيالين ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.140 ، 139 :
 2ادلرجع نفسو ،ص.141 :
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ففي دراسة ل  )2005(Choiتوصلت إذل أن أسعار األسهم يف سوق األوراق ادلالية ال تتحدد بناء على التغَت
يف العائد ادلتوقع لألسهم ،وإظلا تتحدد من خالل التغَت يف عدد األسهم وكمية األموال ادلتاحة لشرائها ،وبالتارل فإن
السيولة تلعب دورا أساسيا يف ربديد أسعار األسهم .
6-2

أثر الكفاءة على أسعار األسهم
كفاءة سوق األوراق ادلالية ىي الوضع الذي تعكس فيو أسعار األوراق ادلالية بشكل تام وفوري كافة ادلعلومات

ادلتاحة وربدث استجابة األسعار سريعا ،شلا يؤدي إذل توافق مستويات األسعار لألسهم مع القيم احلقيقية دون أن يتيح
ذلك لبعض ادلستثمرين فرصة ربقيق أرباح غَت عادية ،تفوق أداء السوق أو عوائد ادلستثمرين اآلخرين ،نتيجة الكتشافهم
حاالت التسعَت اخلاطئ ،وبالتارل فإن القيمة السوقية يف ظل ىذا ادلفهوم ىي قيمة عادلة لقيمتها احلقيقية ،واحملددة
دبجموعة ادلعلومات ادلتاحة للمستثمرين.
وتتوقف كفاءة سوق األوراق ادلالية بدرجة كبَتة على كفاءة نظام ادلعلومات بالسوق ،أي مدى توافر ادلعلومات
للمستثمرين ،من حيث سرعة توافرىا وفرص االستفادة منها وتكاليف احلصول عليها ،بشرط أن تعكس ىذه ادلعلومات
مؤشرات حقيقية عن واقع اجلهات ادلصدرة ذلذه األوراق ،و يف الوقت دلناسب من أجل ازباذ القرار االستثماري السليم.
وتكشف أعلية نظام ادلعلومات أن عدم تكافؤ ادلتعاملُت يف احلصول على ادلعلومات ،من شأنو أن يؤثر سلبا
على قرارات ادلستثمرين من جهة ،و على كفاءة سوق األوراق ادلالية من جهة أخرى ،فحيازة كبار ادلالك يف الشركة
دلعلومات ال ؽلتلكها اآلخرون ؽلكن أن يؤدي إذل آثار سلبية على نفسية ادلتعاملُت يف السوق ،ذلك أن شعور أحد
ادلستثمرين بعدم ادلساواة يف احلصول على ادلعلومات بالنسبة لورقة مالية معينة ،قد يؤدي إذل إحجام ادلستثمرين عن
التعامل فيها شلا يؤدي إذل اطلفاض حجم العمليات يف السوق ،كنتيجة لًتاجع عدد األوراق ادلالية ادلتداولة ،1ومن ادلؤكد
أن االتساق يف ادلعلومات ؽلكن أن ينعكس يف شكل عدم ذبانس التوقعات ،و أيضا يف شكل اتساع مدى السعر ،األمر
الذي يؤدي إذل تزايد تكلفة الصفقات وتناقص السيولة ،و بالتارل تراجع عدد ادلتعاملُت يف السوق كمحصلة لسعي
بعض األطراف يف السوق إذل ربقيق عوائد غَت عادية على حساب ادلستثمرين اآلخرين.

 1زلمد احلناوي ،تحليل وتقييم األسهم والسندات ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسكندرية ،مصر ،2006 ،ص.311 :
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و بالتارل فإن عدم توفر ادلعلومات أو توزيعها بشكل غَت عادل على ادلستثمرين ،ؽلكن أن ػلول سوق األوراق
ادلالية إذل سوق للمضاربة العشوائية ،اليت تؤدي إذل التسعَت اخلاطئ لألوراق ادلالية ،الذي ال تربره أساسيات االستثمار يف
الشركة ادلصدرة لألسهم  ،1شلا يؤدي إذل التخصيص غَت الكفء للموارد ادلالية ادلتاحة.
وتشكل ادلعلومات ركنا أساسيا يف البنية اجلزئية لسوق األوراق ادلالية ،ودعامة لفرضية الكفاءة ادلعلوماتية
الرتباطها الوثيق بعملية تكوين التوقعات الرشيدة ،وربديد األسعار احلقيقية لألصول ادلالية ،فضال عن مساعلتها يف ازباذ
القرارات االستثمارية ،فال وجود لسوق تشتغل بكفاءة دون وجود قدر من ادلتطلبات أو تدفق معلومايت يسمح بتنشيط
عمليات التداول.2
إذل جانب دورىا يف مراجعة زلفظة األوراق ادلالية بالشكل الذي ػلقق التوازن بُت العوائد وادلخاطر ،ودبا يكفل
ربقيق الربح ادلستهدف من طرف ادلستثمر وػلفظ التوازن يف سوق األوراق ادلالية.3
وتصنف ادلعلومات الواردة إذل السوق يف ثالث أنواع رئيسية:4
 معلومات تارؼلية :تعرب عن بيانات سابقة مثل أسعار األسهم وعوائدىا يف ادلاضي؛
 معلومات حالية :خاصة باالقتصاد ككل أو بالصناعة أو بالشركة ادلصدرة لألسهم ؛
 معلومات مستقبلية :ال تتاح إال لكبار ادلتعاملُت يف الشركة (العاملُت ببواطن األمور).
والشكل التارل يوضح أعلية وأثر ادلعلومات يف تسعَت األوراق ادلالية (األسهم ):5

C. Yartey, The Stock Market and the Financing of Corporate Growth in Africa The Case of Ghana, IMF

1

Working Paper, September 2006, p: 5.

 2رفيق مزاىدية ،مرجع سبق ذكره ،ص.87 :

 3ارشد فؤاد التميمي ،االستثمار باألوراق المالية ،تحليل وإدارة ،دار ادلسَتة للنشر ،عمان ،األردن ،2004 ،ص.135 :

 4زلمد صاحل احلناوي وآخرون ،االستثمار في األوراق المالية وإدارة المخاطر ،ادلكتب اجلامعي ،القاىرة ،مصر ،2007 ،ص ص.93 ، 92 :

 5ارشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالمة ،مرجع سبق ذكره ،ص.133 :
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شكل( :)3-2المعلومات وآلية تسعير الورقة المالية
معلومات

زبص قطاعات اقتصادية
معينة (مثال األرباح وتوزيعها)

تسعَت مضخم

أحداث سياسية
اقتصادية مالية
واجتماعية وأخرى

معلومات

ربليل االقتصاد الكلي ،الدخل
القومي والتضخم والضريبة
ومعدل الفائدة  ..اخل

زيادة ادلعروض
اطلفاض السعر

تقييم ادلستثمرين
ومالكي الورقة ادلالية
لطبيعة ادلعلومات
ونوعيتها

ارتفاع السعر
تسعَت سلفض

زيادة الطلب

المصدر  :أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالمة ،االستثمار باألوراق المالية ،تحليل وإدارة ،دار ادلسَتة للنشر ،عمان ،األردن ،2004 ،ص:
.133

يتضح من الشكل أعاله أن مصادر ادلعلومات قد تكون داخلية أو خارجية ،فالداخلية ىي اليت تنشأ داخل
السوق وادلنشورة يف التقارير ادلالية  ،كاليت تتعلق بتوزيعات األرباح ،يف حُت تنشأ ادلعلومات اخلارجية خارج السوق،
تتحكم فيها عوامل تتعلق باالقتصاد ككل :كأسعار الفائدة ،معدالت التضخم ،أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية..
وغَتىا ،كما أن لتلك ادلعلومات أثرا كبَتا يف تسعَت األوراق ادلالية ،الذي يتم بناء عليها وعلى حاالت التفاؤل والتشاؤم
يف السوق.
فمعرفة ادلستثمرين بظروف السوق والبيئة االقتصادية العامة ،يساىم يف ربديد دقيق لتوقعاهتم دبستقبل أسعار
األوراق ادلالية والعوائد ادلتوقع احلصول عليها ،فإذا كان التشاؤم يسيطر على التوقعات طبقا لطبيعة ادلعلومات الواردة إذل
السوق ،فإن األسعار يف السوق خالل فًتة زمنية معينة ال تعكس جدوى االستثمار باألوراق ادلالية ،شلا يدفع ادلتعاملُت
إذل عرض كميات كبَتة منها يف زلاولة منهم للحد من اخلسائر احملتملة ،األمر الذي يؤدي إذل اطلفاض األسعار والعكس
يف حالة التفاؤل.1
ويعترب تطور كفاءة سوق األوراق ادلالية أحد الشروط األساسية لتطور القطاع احلقيقي وزيادة االستثمارات ،ألن
زيادة نشاط سوق األوراق ادلالية يعٍت إمكانية تعبئة ادلدخرات وتنويع األصول ادلتاحة لالستثمار ،كما أن اتساع الرمسلة

 1ادلرجع نفسو.
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يعٍت ارتفاع قيمة ادلؤسسات ادلصدرة لألوراق ادلالية شلا يعٍت زيادة حجم التمويل ادلتاح لالستثمارات ،وبالتارل زيادة
الفرص إلصدار أوراق مالية جديدة.1
 1-6-2الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية
نتج عن تباين وجهات النظر حول سرعة استيعاب األسعار للمعلومات ،بروز مفهومُت أساسيُت للكفاءة
السوقية علا :الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية.
 1-1-6-2الكفاءة الكاملة :تعد السوق ال ُكفؤة كاملة عندما ال يوجد فيها فاصل زمٍت بُت ربليل ادلعلومات اجلديدة
الواردة إذل السوق ،وبُت الوصول إذل نتائج زلددة لسعر الورقة ادلالية ،شلا يضمن حدوث تغيَت فوري يف السعر يعكس ما
ربملو تلك ادلعلومات من أنباء سارة أو غَت سارة ،دبعٌت أنو ال يوجد فاصل زمٍت بُت حصول مستثمر وآخر على تلك
ادلعلومات ،ولتحقق الكفاءة الكاملة يف السوق يتطلب ذلك ما يلي:2
 عدم وجود قيود على التعامل شلا يتيح للمستثمر بيع أو شراء أي كمية من األوراق ادلالية ،مهما صغر حجمها
بسهولة .
 توفر معلومات كاملة عن األوراق ادلالية ادلوجودة يف السوق وجلميع ادلتعاملُت بدون تكاليف ،شلا يسمح بأن
تكون توقعات ادلتعاملُت متماثلة.
 وجود عدد كبَت من ادلتعاملُت حبيث ال يؤثر تصرف أي منهم على حركة األسعار يف السوق.
 سبتع ادلتعاملُت يف السوق بالعقالنية والرشادة ،وبالتارل يسعى كل منهم إذل تعظيم منفعتو اخلاصة.
 2-1-6-2الكفاءة االقتصادية :يف ظل الكفاءة االقتصادية للسوق يتوقع أن ؽلضي بعض الوقت منذ وصول ادلعلومات
إذل السوق ،حىت تنعكس آثارىا على أسعار األوراق ادلالية ادلتداولة ،وىو ما يعٍت أن القيمة السوقية لسهم ما قد تكون
أعلى أو أقل من قيمتو احلقيقية لبعض الوقت على األقل.3

 1إيهاب الدسوقي ،اقتصاديات كفاءة البورصة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،2000 ،ص.80 :
 2اعتمادا على ادلراجع التالية:

رفيق مزاىدية ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.88 ، 87 :

صالح الدين حسن السيسي ،بورصات األوراق المالية ،عادل الكتب ،مصر ،2003 ،ص.26 :

لطرش مسَتة ،كفاءة سوق رأس المال وأثرها على القيمة السوقية للسهم ،دراسة حالة مجموعة من البورصات العربية ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة
منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر ،2010 ،ص.8 :

زىَت غراية ،دور الهندسة المالية في تقييم أسعار المنتجات المالية لتحقيق كفاءة األسواق المالية ،دراسة عينة من األسواق الناشئة ،أطروحة دكتوراه يف العلوم
االقتصادية ،جامعة اجلزائر  ،2016 ،3ص.111 :

 3منَت ابراىُت ىندي ،األوراق المالية وأسواق رأس المال ،منشاة ادلعارف ،مصر ،2002 ،ص.497 :
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ولتحقيق فرضية الكفاءة االقتصادية وجب توفر مسات أساسية أعلها :كفاءة التسعَت ،كفاءة التشغيل وكفاءة
التخصيص.
 كفاءة التسعير :تعرف أيضا الكفاءة اخلارجية ،ويقصد هبا استيعاب األسعار لكافة ادلعلومات اجلديدة ادلتاحة
جلميع ادلتعاملُت يف السوق ويف الوقت ادلناسب ،شلا غلعل أسعار األوراق ادلالية مرآة عاكسة لكل ادلعلومات
ادلتوفرة يف السوق ،وبذلك يستحيل على ادلستثمرين ربقيق عوائد غَت عادية ،دون ربملهم تكاليف إضافية
متسقة مع حجم العوائد اإلضافية ،شلا غلعل من عملية االستثمار لعبة عادلة تتكافأ فيها صبيع األطراف ،وأن
خسارة ادلستثمر ال تربر بضعف الكفاءة التسعَتية للسوق بقدر ما تفسر بنقص اخلربة االستثمارية ،أو لعدم
استغالل ادلعلومات ادلتوفرة استغالال جيدا.1
تقوم كفاءة التسعَت على أساس أن سعر السهم يف فًتة مستقبلية ،ىو عبارة عن رلموع سعره يف الفًتة احلالية
مضافا إليو العائد ادلنتظر خالل تلك الفًتة ،وبالتارل فإن ادلعلومات ادلتاحة يف الفًتة احلالية منعكسة يف السعر احلارل ،أما
السعر يف الفًتة ادلستقبلية فقد يكون سلتلفا عن ىذا السعر وىي احلالة األكثر ربققا ،حيث يؤخذ يف االعتبار تلك
ادلعلومات.
وما ذبدر اإلشارة إليو أن اختالف السعر احلارل عن سعره يف فًتة مستقبلية قد يكون موجبا ؛ دبعٌت:
 E (Pt+T) >P tتسمى ىذه الوضعية باسم  Submartingaleيفًتض فيها أن ادلستثمرين ال يوظفون أمواذلم إال
إذا حققت ذلم عائدا معينا ،أي ارتفاع سعر األوراق ادلالية اليت استثمروا فيها ،كما قد يكون التغَت منعدما دبعٌت:
( ، )Pt+T = Ptوىذه الوضعية تعرف باسم
والتقديرات ادلستقبلية لذلك السعر.

Martingale

حيث تفًتض نوعا من االرتباط بُت السعر احلارل

2

 كفاءة التشغيل :يطلق عليها بالكفاءة الداخلية ،ويقصد هبا قدرة السوق على خلق التوازن بُت العرض
الطلب ،دون أن يتحمل ادلتعاملُت فيو تكلفة عالية للسمسرة ،ودون أن يتاح لصناع السوق فرصة لتحقيق ربح
أو ىامش مغال فيو ،وعليو ؽلكن القول أن كفاءة التشغيل تتعلق بكافة العوامل اليت تساعد على تنشيط
وربسُت تداول األوراق ادلالية يف البورصة ،خاصة فيما يتعلق بتكاليف التعامل.3

 1رفيق مزاىدية ،ص ،مرجع سبق ذكره ،ص.89 :

 2جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،اذلياكل ،األدوات ،االسًتاتيجيات ،ج ،1مرجع سبق ذكره ،ص ص.301 ،300 :
3ادلرجع نفسو  ،ص ص.298،299 :
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وتتحقق الكفاءة التشغيلية من خالل زلافظة صناع السوق على استقراره ،وذلك دبواجهة حاالت الطلب
الكبَت وامتصاص العرض الكبَت من األوراق ادلالية ،عن طريق شرائها حلساهبم اخلاص وهبوامش منخفضة .
 كفاءة التخصيص :وتعرب الكفاءة التخصيصية عن مدى القدرة على توجيو ادلوارد االقتصادية إذل
االستخدامات البديلة ،شلا يؤدي إذل أفضل زبصيص شلكن ،ويرى البعض أن السوق الكفؤة ىي اليت بإمكاهنا
ربقيق التخصيص الكفء للموارد االقتصادية ادلتاحة ،حبيث يتم ضمان توجيو ادلوارد ادلالية إذل اجملاالت
االستثمارية ادلرحبة.1
 3-1-6-2سلوك األسعار في ظل الكفاءة الكاملة و الكفاءة االقتصادية
لتوضيح سلوك األسعار يف ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية ،وبافًتاض وصول معلومات تفاؤلية وأخرى
تشاؤمية إذل سوق األوراق ادلالية ،ندرج الشكلُت التاليُت:2
شكل( :)4-2تغير سعر السهم في ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية
(أ) حالة ورود معلومات تفاؤلية

(ب) حالة ورود معلومات تشاؤمية
سعر السهم

سعر السهم

60

60

رد فعل السوق الكفء
رد فعل متأخر

رد فعل مبالغ فيو

50
40

رد فعل السوق الكفء

30
رد فعل مبالغ فيو

50
40
33

رد فعل متأخر

27

I I I I I I I I I

30
I I I I I I I I I

-6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
األيام قبل وبعد وصول المعلومات الجيدة

-6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10
األيام قبل وبعد وصول المعلومات غير الجيدة

المصدر :أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم ،مرجع سبق ذكره ،ص.137 :

يعكس الشكل مفهومي الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية ،حيث يوضح حركة األسعار واستجابتها
للمعلومات؛

 1زىَت غراية ،مرجع سبق ذكره ،ص120.:

 2أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم ،مرجع سبق ذكره ،ص.137 :
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من الشكلُت يتضح أن القيمة احلقيقية (العادلة) للسهم قدرت ب  33دينار ،وبالتارل فإنو ويف اليوم الذي تصل
فيو ادلعلومات اجلديدة بشأن الشركة ادلصدرة للسهم إذل السوق ،ويف ظل الكفاءة الكاملة للسوق فإن السعر سَتتفع من
 30دينار اذل 33دينار يف نفس اليوم ،أما يف ظل الكفاءة االقتصادية فإن ادلعلومات ربتاج إذل وقت لتحليلها وتفسَتىا
هبدف تسعَت السهم ،شلا يدل على وجود فاصل زمٍت بُت وصول ادلعلومة إذل أن يرتفع سعر السهم إذل مستوى يعادل
قيمتو احلقيقية ،وادلنحٌت واخلطان ادلتقطعان يعكسان ردود أفعال ادلتعاملُت اذباه ادلعلومات الواردة إذل السوق سواء السارة
منها أو غَت السارة ،1اليت تأخذ أحد االحتمالُت التاليُت:2
االحتمال األول :أن بيت السمسرة أبلغ عمالءه بادلعلومات فور ورودىا إذل السوق ،وقبل أن يصل إذل استنتاج
هنائي بشأن ما ينبغي أن تكون عليو القيمة احلقيقية للسهم ،فعلى ضوء ىذه ادلعلومات قد يسارع بعضهم بإصدار أوامر
لشراء السهم ،شلا يؤدي إذل حدوث ارتفاع طفيف يف سعره ،وبعد يوم أو أكثر يصل بيت السمسرة إذل نتائج زلددة
يبلغها للعمالء ،تقضي بأن القيمة السوقية للسهم أقل من قيمتو احلقيقية ،و من ادلؤكد أنو ؽلضي ادلزيد من الوقت حىت
تصدر أوامر الشراء ،ليأخذ بعدىا سعر السهم يف االرتفاع نتيجة لزيادة الطلب عليو إذل أن يصل إذل قيمتو احلقيقية ،وىو
ما يصوره اخلط ادلتقطع السفلي.



االحتمال الثاين :يشَت إذل أن رد فعل ادلستثمرين للمعلومات األولية ادلتحصل عليها من بيت السمسرة كان
مبالغ فيو ،لدرجة أن سعر السهم ارتفع على إثرىا إذل أعلى من قيمتو احلقيقية ،وىو ما يوضحو ادلنحٌت ادلتقطع األعلى.
وبالتارل فإنو ويف ظل االحتمالُت فإن القيمة السوقية للسهم ستصل إذل قيمتو احلقيقية ،ولكن بعد مضي بعض
الوقت الذي يتوقع أن يكون قصَتا.
نفس التحليل ينطبق على ردود الفعل يف حالة ادلعلومات التشاؤمية.

 1أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم ،مرجع سبق ذكره ،ص.136 :

 2عبد الغفار حنفي ،االستثمار في األوراق المالية ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص .214 - 212 :
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 2-1-3-2-2أدوات المديونية (السندات)
 -1تعريف السندات :عرفت السندات بأهنا "صك قابل للتداول يثبت حق حاملو فيما قدمو من أموال على
سبيل القرض للشركة ،وحقو يف احلصول على الفوائد ادلستحقة ،واقتضاء دينو يف ادلوعد احملدد النتهاء مدة القرض.1
كما عرفت أيضا بأهنا "ورقة مالية طويلة األجل ذات قيمة قابلة للتداول ،تصدرىا الشركة ادلساعلة العامة
وتطرحها للحصول على قرض ،تتعهد الشركة دبوجبها بسداد قيمة القرض وفوائده وفقا لشروط اإلصدار" ،2فهي مصدر
سبويلي يساىم يف زبفيف العبء الضرييب ذلك أن عوائدىا(الفوائد) تدخل كبند ضمن التكاليف.
ويف تعريف آخر فإن السند عبارة عن ورقة مالية سبثل قرضا طويل أو متوسط األجل ،وحلاملو احلق يف احلصول
على فائدة سنوية خالل مدة القرض ،وعادة ما تكون نسبة الفائدة ثابتة.3
وللسند قيمة سوقية قد تزيد أو تقل أو تساوي قيمتو االمسية ،تتحدد بناء على درجة ادلخاطر اليت يتعرض ذلا،
واليت تتوقف على ادلركز ادلارل للشركة والظروف االقتصادية السائدة ،خاصة معدل الفائدة وعائد الفرصة البديلة يف
السوق.4
ومن خالل ما سبق فإن السندات صك مديونية ،تلجأ إليها الشركات واحلكومات كوسيلة لالقًتاض ،حيث
يتعهد مصدره بدفع فائدة دورية زلددة مسبقا ،ومتفق عليها يف عقد اإلصدار ،باإلضافة إذل تسديد قيمة القرض خالل
تاريخ معُت يسمى تاريخ االستحقاق.
وللسندات عدة أنواع أشهرىا سندات الشركة اليت تصدرىا الشركات اخلاصة بقيمة امسية ثابتة ،وذلك يف حالة
احتياجها للتمويل اخلارجي أو احتياجها للسيولة النقدية بغرض التوسع يف مشاريعها ،إذل جانب السندات احلكومية وىي
السندات اليت تصدرىا الدولة سواء عن طريق اخلزينة العامة أو ادلؤسسات العامة بغرض سبويل ادلشاريع العامة.

1

شعبان زلمد إسالم الربواري ،بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي ،دراسة تحليلية نقدية ،ص ،291 :متاح على ادلوقع االلكًتوينwww.4shared.com :

 2زلمد مطر ،إدارة االستثمارات ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،ص.220 :

J. peyrard, "La bourse", 3éme édition, Imprimerie hérissey a ayreux, France, 1993, P: 27.

 4مروان عطون ،األسواق النقدية وادلالية ،البورصات ومشكالتها في عالم النقد والمال ،ط ،2003 ،3ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ص.67 :
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 -2خصائص السند :تتميز السندات عن غَتىا من األوراق ادلالية بعدة خصائص منها:1
 يتحصل حامل السند على فائدة ثابتة سواء حققت ادلؤسسة رحبا أم خسارة.
 قابلية السند للتداول ،كما ػلق للجهة ادلصدرة استدعاؤه إذا نص عقد اإلصدار على ذلك.
 ال ػلق حلاملو ادلطالبة بقيمتو قبل تاريخ استحقاقو ،وإظلا ؽلكن التنازل عنو يف السوق الثانوية .
 وباعتبار السند دينا على الشركة فال ػلق حلاملو حضور اجلمعية العمومية للمساعلُت ،كما ال ػلق للجهة ادلصدرة
تعديل التعاقد الذي يربطها حبامل السند .
 ال ػلق حلملة السندات التدخل يف قرارات الشركة ،فهي مصدر سبويلي للشركة دون أن يًتتب عليو التزامات يف
إدارة الشركة.
 حلملة السندات األولوية على ضبلة األسهم العادية وادلمتازة يف احلصول على القيمة االمسية عند تاريخ
استحقاقها ويف حالة التصفية.
 غلب أن تظهر وثيقة اإلصدار اسم ادلصدر ،عدد السندات ادلصدرة ،الضمانات ادلمنوحة للحملة مقابل اكتتاهبم
يف السندات  ،سعر اإلصدار والذي عادة يساوي القيمة االمسية للسند ،ويف بعض احلاالت قد تباع السندات بأسعار
تقل عن قيمتها االمسية تشجيعا للمكتتبُت ويعرف الفرق بعالوة اإلصدار ،كما قد تسدد بأقل من قيمتها االمسية ويعرف
الفرق عندئذ بعالوة التسديد.
واجلدول التارل يوضح أوجو التشابو واالختالف بُت األوراق ادلالية.

 1اعتمادا على ادلراجع التالية:

جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،ج ،2مرجع سبق ذكره ،ص.731 :

ضياء رليد ادلوسوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.37 :
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جدول ( : )3-2أوجه االختالف بين األسهم العادية والممتازة والسندات.
معيار المقارنة

األسهم الممتازة

األسهم العادية

السندات

طبيعة األداة

ىجينة ذبمع بُت ادللكية
والدين

أداة ملكية

أداة دين واجبة الدفع عند االستحقاق

مستوى الدخل

توزيعات األرباح ثابتة بنسبة
من القيمة االمسية

يتحدد وفق قرار وسياسة توزيع
األرباح

ثبات الدخل واستمرا ريتو

االستحقاق

قد يكون قابل لإلطفاء أو
االستدعاء أو التحويل إذل
سهم عادي

ذلا تاريخ استحقاق زلدد
مستمر مادامت الشركة قائمة،
كما أنو ؽلكن أي يكون قابل
دبعٌت ليس لو تاريخ استحقاق
لالستدعاء أو التحويل إذل أسهم عادية

تراكم األرباح

تراكمية يف بعض احلاالت

غَت تراكمية

/

حق ادلشاركة واالنتخاب
والتصويت يف رللس اإلدارة

ال ػلق ادلشاركة يف اإلدارة إال يف
حاالت استثنائية

طبيعة السوق

أسواق زلدودة وغَت نشطة

أسواق تتصف بالعمق
واالتساع والنشاط

أسواق تتسم باالتساع والنشاط

القيمة االسمية

يصدر بقيم امسية سلتلفة

يصدر بقيمة امسية متساوية يف
اإلصدار الواحد

تصدر بقيم امسية سلتلفة

المشاركة في اإلدارة ال ػلق ادلشاركة يف اإلدارة إال
يف حاالت استثنائية

المصدر :أرشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص،254 – 180 :بتصرف.

 -3تقييم السندات :لتقييم السند يستخدم معيار القيمة احلالية ،الذي يقوم على خصم التدفقات النقدية شلثلة
يف الفائدة الدورية ،اليت تتأثر بالتضخم والقيمة االمسية عند تاريخ االستحقاق ،ودبعدالت الفائدة السوقية السائدة وقت
اخلصم؛ تعطى معادلة تقييم السند وفق الصيغة التالية:1
∑

حيث:

 :معدل اخلصم.
 :cمبلغ الفائدة.

 :القيمة االمسية للسند.
 :nفًتة استحقاق السند.

M. Fleurit, Bourse & Marchés Financier ; Economica-paris, 2eme édition, 2000, p: 279.
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فإذا كان كوبون السند يدفع بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ،ففي ىذه احلالة يضاعف زمن االستحقاق
بعدد مرات دفع الفائدة خالل السنة ،مع قسمة الفائدة السوقية وفائدة السند السنوية على عدد مرات دفع الفائدة
للسند ،فإذا كانت الفوائد تدفع نصف سنوي ،فإن معادلة تقييم السند ربسب وفق العالقة التالية:

1

∑

ويف حالة السندات القابلة لالستدعاء فإن ادلستثمر يقوم بتقييم السند إذل غاية تاريخ االستدعاء ،وليس إذل
غاية تاريخ االستحقاق وفق ادلعادلة التالية:

2

∑

حيث:
 :سعر استدعاء السند.

ما يالحظ من ادلعادالت أعاله أن قيمة السند (القيمة احلالية للسند) يف عالقة عكسية مع معدل اخلصم وفق
احلاالت التالية:
 إذا تساوت معدالت الفائدة السوقية ومعدالت الكوبون على السند ،فإن القيمة احلالية للسند تساوي قيمتو
االمسية.
 إذا كان معدل كوبون السند (الفائدة) أكرب من معدل الفائدة السوقية ،فإن القيمة احلالية للسند أكرب من قيمتو
االمسية ويباع السند بعالوة.
 إذا كان معدل الكوبون على السند أقل من معدل الفائدة السوقية ،فإن القيمة احلالية للسند أقل من قيمتو
االمسية ،ويباع السند خبصم.
 إذا كان معدل كوبون السند يدفع نصف سنوي أو ربع سنوي ،فإنو يضاعف زمن االستحقاق بعدد مرات دفع
الفائدة خالل السنة ،مع قسمة الفائدة السوقية وفائدة السند السنويةـ على عدد مرات دفع الفائدة للسند.

 1ارشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.282 :
 2ادلرجع نفسو ،ص289.:
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 2-3-2-2األوراق المالية المشتقة
1-2-3-2-2

تعريف المشتقات المالية :لقد وردت العديد من التعريفات للمشتقات ادلالية نذكر منها:

عرفت ادلشتقات ادلالية بأهنا "أدوات مالية ال تصدر بغرض صبع رؤوس األموال كما ىو األمر بالنسبة لألسهم
والسندات ،وإظلا تصدر لألغراض التحوط وادلضاربة وغَتىا".1
ويف تعريف آخر ىي "أدوات مالية يتم اشتقاقها من أصل نقدي ،ؽلكن شراؤىا وبيعها وتداوذلا بطريقة شلاثلة
لألسهم أو أية أصول مالية أخرى" ،حيث تتم ادلتاجرة هبا يف األسواق ادلنظمة أو مباشرة عرب اذلاتف أو الكمبيوتر وذلك
يف األسواق غَت ادلنظمة".2
وعرفت أيضا بأهنا "الورقة ادلالية اليت تشتق قيمتها السوقية من القيمة السوقية لورقة مالية أخرى زلددة مثل
السهم العادي أو السند ،وبالتارل فليس للمشتقات ادلالية حقوقا مالية مباشرة على أصول حقيقية".

3

ويف تعريف آخر ىي "عقود تؤدي إذل نشوء أصل مارل دلنشأة ما ومطلوب مارل أو أداة ملكية دلنشأة أخرى،
حيث يؤدي ذلك إذل ربويل ادلخاطر ادلرتبطة باألدوات ادلالية األساسية للغَت ،دون أن سبتد عملية التبادل لألداة ادلالية
األساسية اليت نتجت عنها ىذه ادلخاطر".4
أما صندوق النقد الدورل فيعرفها بأهنا "عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول ادلالية زلل التعاقد ،ولكنها ال
تقتضي أو تتطلب استثمارا ألصل مارل يف ىذه األصول ،وكعقد بُت طرفُت على تبادل ادلدفوعات على أساس األسعار
أو العوائد ،فإن أي انتقال دللكية األصل زلل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غَت ضروريا".5
ويتضمن العقد:6
 ربديد سعر تنفيذ يف ادلستقبل.
 ربديد الكمية اليت يطبق عليها السعر.
 ربديد الزمن الذي يسري فيو العقد.
 ربديد األصل زلل العقد .

 1جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل واألدوات واالستراتيجيات ،ج ،2مرجع سبق ذكره ،ص.754 :
 2عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.83 :
 3ادلرجع نفسو ،ص.84 :

 4عادل زلمد رزق ،االستثمار في البنوك والمؤسسات المالية من منظور إداري ومحاسبي ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،2004 ،ص.95 :

 5عاطف فرحة ،إدارة ادلشتقات ادلالية ،ص : 4مقال متاح على ادلوقع االلكًتوينhttp://www.kibs.edu.kw/upload/FinancialDerivatives_362.pdf :
 6ادلرجع نفسو.
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وقد نشأت ادلشتقات كأداة لتغطية ادلخاطر :كمخاطر تقلب األسعار ،سلاطر سعر الفائدة ،سلاطر أسعار
الصرف ،وإدارة كل نوع من ىذه ادلخاطر عن طريق التحوط.1
ومن شليزات ادلشتقات أهنا عبارة عن عقود تنفيذىا يكون يف تاريخ مستقبلي ،ال تعتمد على استثمارات مبدئية
وتعتمد قيمتها )ادلكاسب واخلسائر( على قيمة األصل موضوع التعاقد ،وباعتبار ادلشتقات عقودا فهي تتضمن ربديد
سعر معُت للتنفيذ يف ادلستقبل والكمية اليت يطبق عليها السعر والزمن الذي يسري فيو العقد ،باإلضافة إذل الشيء زلل
العقد والذي يكون إما ماليا أو ماديا.2
 2-2-3-2-2المتعاملين بالمشتقات المالية :ؽلكن تلخيص األطراف اليت تتعامل بادلشتقات ادلالية يف فئتُت:3
 المستخدمون النهائيون :وىم الذين يدخلون إذل أسواق ادلشتقات لتحقيق أىداف معينة تتصل بالتحوط
وتكوين ادلراكز ادلالية وادلضاربة تشمل ىذه الفئة :البنوك ،بيوت األوراق ادلالية ،شركات التأمُت ،صناديق
االستثمار ...وغَتىا.
 الوسطاء  :وىم الذي يلبون احتياجات ادلستخدمُت النهائيُت للمشتقات ،مقابل ربقيق اإليرادات يف شكل
رسوم الصفقات وىوامش عروض البيع والشراء.
 3-2-3-2-2أنواع المشتقات المالية :بشكل عام يوجد أربعة أنواع للمشتقات ادلالية ىي:
 العقود اآلجلة.
 العقود ادلستقبلية.
 عقود اخليارات.
 عقود ادلقايضات أو ادلبادالت.
وتعترب العقود اآلجلة أقدمها مث تالىا ظهور العقود ادلستقبلية مث اخليارات وأخَتا ادلبادالت .

 -1العقود اآلجلة :ىي اتفاق رمسي وملزم بُت طرفُت أحدعلا البائع واآلخر مشًتي ألصل من األصول ،على أن
تتم الصفقة بسعر زلدد مسبقا يسمى سعر التسليم ،الذي يسدد يف فًتة الحقة متفق عليها وقت إبرام العقد ،تستخدم
عادة للتحوط من ادلخاطر ادلختلفة ،سبتاز بادلرونة استجابة دلتطلبات ادلتعاملُت يف العقود اآلجلة ،كما أهنا عقود غَت
ظلطية.
 1ىاشم فوزي دباس العبادي ،الهندسة المالية وأدواتها ،مؤسسة الوراق للنشر ،عمان ،األردن ،2007 ،ص.110 :
D. Armand & Autre, "Manuel de Gestion", Volume 2, Ellipses. Auf, France, 1999, p: 231.

 3عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.91 :
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ففي تاريخ االستحقاق إذا كان سعر األصل زلل التبادل أعلى من السعر احملدد يف العقد ،فسيحقق مشًتي
العقد رحبا ،أما إذا كان سعر العقد عند تاريخ االستحقاق أعلى فسيحقق خسائر ،أما بالنسبة لبائع العقد فسيحقق
خسائرا إذا كان سعر العقد عند تاريخ االستحقاق أعلى من السعر ادلبدئي ،وسَتبح إذا كان سعر العقد عند تاريخ
االستحقاق أقل من السعر ادلبدئي ادلتفق عليو يف العقد.1
 -2العقود المستقبلية
 1-2تعريف العقود المستقبلية :وىي عقود ظلطية تعطي احلق يف شراء أو بيع كمية من أصل معُت بسعر زلدد
مسبقا على أن يتم التسليم يف تاريخ الحق يف ادلستقبل ،كما يلتزم طريف العقد (البائع وادلشًتي) بإيداع نسبة من قيمة
العقد لدى السمسار ادلتعامل معو يف شكل نقدي أو أوراق مالية ،وذلك بغرض ضباية الطرفُت من ادلشكالت اليت تًتتب
على عدم مقدرة الطرف اآلخر على الوفاء بالتزاماتو.2
يعرف العقد ادلستقبلي بأنو "التزام ظلطي إما ببيع أو شراء أصل معُت بسعر زلدد يف تاريخ مستقبلي زلدد ،وربدد
البورصة يف أسواق العقود ادلستقبلية طبيعة االتفاق ادلربم بُت طريف التعاقد ،إذ غلب عليها ربديد األصل ،حجم العقد،
الكيفية اليت يتم من خالذلا تقدًن عروض األسعار ،مكان التسليم وكيفية دفع قيمة العقد ،ومن أجل تسهيل ذلك جلأت
البورصات إذل تنميط شروط التعاقد يف العقود ادلستقبلية من خالل وحدة التعامل ،تاريخ التسليم واحلد األدىن لتقلب
السعر)النقطة( ،وقيمة النقطة واذلامش ادلبدئي ،3الذي يدفع من طرف البائع وادلشًتي ،تقوم بإدارتو غرفة ادلقاصة اليت يتم
التعاقد من خالذلا وذلك لضمان تنفيذ الطرفُت العقد ،إذل جانب ذلك ىناك إمكانية ربديد ىامش إضايف آخر يسمى
ىامش الصيانة وىو نسبة من اذلامش ادلبدئي.4
وألن ادلستقبليات ىي التزامات لفًتة زلددة يف ادلستقبل ،فإنو ال ؽلكن شراء أو بيع عقودىا بسبب عدم ربقق
دفع األموال فيها أثناء إبرامها ،وذلذا فإن العقد ادلستقبلي ال ؽلكن إلغاؤه إال عند تاريخ االنتهاء فقط.5
ومن شليزات العقود ادلستقبلية أهنا ليست وسيلة مهمة الكتشاف السعر ،وإظلا ىي وسيلة بديلة الزباذ ادلواقف
وللتحوط من سلاطر األصول األساسية.

B. Jaquillat &B. Solnik, Marchés Financières, Gestion de Portefeuille et des Risques." OP-CIT, 2002. P17

1

2نورين بومدين ،صناعة الهندسة المالية واثرها في تطوير االسواق المالية العربية ،اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،غَت منشورة ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف،
اجلزائر ،2015-2014 ،ص.77:
D. Phlon, les Taux De Change 3é édition , Edition la découverte, paris, 2001 .pp: 23,24

 4منَت إبراىيم ىندي ،الفكر الحديث في االستثمار ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2004 ،2ص.362 :

J. Charles, Investment,John Wiley & Sons, Inc, 1999, p: 488.

126

3

5

الفصل الثاني ........................................................ :أساسيات االستثمار في سوق األوراق المالية

وما ذبدر اإلشارة إليو أن مشًتي العقد ادلستقبلي يتخذ مركزا طويال ،أما بائع أو زلرر العقد ادلستقبلي فيتخذ
مركزا قصَتا ،1كما ؽلكن دلشًتي العقد أن يبيع عقدا شلاثال للعقد الذي سبق وأن أبرمو لألصل نفسو ويف تاريخ
االستحقاق نفسو ولكن بسعر سلتلف ،وبذلك يغلق مركزه ويلغي التزامو بالعقد.2
وتستعمل العقود ادلستقبلية كثَتا يف عملية التحوط الذي يعد من بُت الصفقات اليت يربمها ادلستثمر يف تواريخ
تنفيذ مستقبلية ،للحد من اخلسائر اليت ؽلكن أن يتعرض ذلا بسبب التغَتات العكسية لألسعار زلل التعاقد ،كما يتطلب
ازباذ قرار ألكثر من مركز سواء كان مركز طويل أو قصَت ،دبعٌت أنو ينبغي على ادلتحوطُت ازباذ قرارات مناسبة من حيث
التوقيت ادلناسب لعملية التحوط ،فعندما تتغَت الظروف فإن ادلتحوطُت يقومون بتعديل اسًتاتيجية التحوط اخلاصة هبم
قبل التعرض للخسارة.3
كما ؽلكن من خالل اعتماد العقود ادلستقبلية ابتداع طرق جديدة إلدارة ادلخاطر ،وذلك من خالل ذبزئة
ادلخاطر رلتمعة يف األدوات ادلالية التقليدية مثل :سلاطر تقلب األسعار ،سلاطر سعر الفائدة ،وإدارة كل نوع من ىذه
ادلخاطر على حدا من خالل عملية التحوط.
 2-2استراتيجيات التحوط باستخدام العقد المستقبلي :يتم التحوط من خالل العقد ادلستقبلي بأحد االسًتاتيجيتُت،
كما ىو موضح بالشكلُت التاليُت:4

Idem.

P. Howells & B.Keith, Financial Markets & Institution, 3rd, Prentice-Hall,U.K, 2000, p: 290.
J. Charles. op.cit, p: 492.

1
2
3

 4لعمش أمال ،دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية اإلسالمية ،مذكرة ماجستَت يف العلوم
التجارية ،غَت منشورة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر ،2011 ،2012 ،ص.72:
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شكل ( :)5-2استراتيجية التحوط باستخدام العقد المستقبلي
التحوط باستخدام مركز قصير
تاريخ العقد

المتحو

التحوط باستخدام مركز طويل

1

تاريخ العقد

عقد شراء مستقبلي المشتر
ي

ط

المتحو

1

عقد شراء مستقبلي المشتر
ي

ط
ربح

ربح
2

2

بيع األصل بالسعر ادلتفق عليو يف

تاريخ
التنفيذ

شراء األصل بالسعر ادلتفق عليو يف

اطلفاض سعر األصل زلل العقد
العقد

تاريخ التنفيذ

العقدرتفاع سعر األصل زلل العقد
ا

المصدر :لعمش أمال ،دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية اإلسالمية ،مذكرة
ماجستَت يف العلوم التجارية ،غَت منشورة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر ،2011 ،2012 ،ص.72 :

يتضح لنا من الشكل أعاله آلية التحوط باستخدام ادلركزين الطويل والقصَت كما يلي:
 استراتيجية التحوط باستخدام مركز قصير :حيث تسمح ىذه االسًتاتيجية للمستثمر بأن يبيع أصال ماليا
وفق عقد مستقبلي ،فيتجنب بذلك سلاطر اطلفاض األسعار من خالل االحتفاظ دبركز قصَت يف السوق
ادلستقبلي ،يسمح لو بتحقيق الربح ادلتمثل يف الفرق بُت السعر السوقي لألصل أثناء تنفيذ السعر ادلنخفض،
وسعر البيع ادلتفق عليو يف العقد ،ويعترب البيع على ادلكشوف من بُت اسًتاتيجيات االستثمار قصَتة األجل
يف أسواق ادلشتقات ادلالية.
 استراتيجية التحوط باستخدام مركز طويل :تسمح ىذه اإلسًتاتيجية للمستثمر بأن يشًتي أصال ماليا
وفق عقد مستقبلي ،فيتجنب بذلك سلاطر ارتفاع األسعار من خالل االحتفاظ دبركز طويل يف السوق
ادلستقبلي ،وػلقق بذلك رحبا يتمثل يف الفرق بُت السعر السوقي لألصل أثناء التنفيذ)السعر ادلرتفع( وسعر
البيع ادلتفق عليو يف العقد )السعر ادلنخفض(.
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 -3عقود الخيارات :يقصد هبا العقود اليت تعطي حلاملها احلق يف أن يبيع أو يشًتي أوراق مالية بسعر زلدد
مسبقا يف تاريخ معُت أو خالل فًتة زلددة ،على أن يكون لو احلق يف أن ينفذ أو ال ينفذ عملية البيع أو الشراء مقابل
مبلغ معُت غَت قابل للرد يعرف بادلكافأة ،1فإذا مت تنفيذ اخليار يف تاريخ االستحقاق يسمى باخليار األوريب ،وإذا مت
تنفيذه خالل فًتة االستحقاق يسمى باخليار األمريكي ،ويتضمن عقد اخليار طرفُت علا :زلرر اخليار (البائع) ومشًتي
احلق.
عادة ما تتداول عقود اخليارات على أساس  100وحدة من األداة األصلية ،كأن تتم على أساس  100سهم لكل
عقد.

2

وتنقسم عقود اخليارات حسب نوع الصفقة إذل ثالث أنواع رئيسية وىي :خيار الشراء ،خيار البيع واخليار
ادلزدوج (ادلختلط) ،وسوف نركز على خياري الشراء والبيع كوسيلتُت للتغطية من ادلخاطر اليت تواجو ادلستثمر دون التطرق
إذل اخليار ادلزدوج  ،الذي يستعمل غالبا من قبل ادلضاربُت لتحقيق األرباح.
 خيار البيع :ىو اتفاق قابل للتداول ،يعطي دلشًتي حق اخليار ،بيع عدد من األوراق ادلالية بسعر زلدد يف
تاريخ معُت ،مقابل عالوة يدفعها ادلشًتي حملرر خيار البيع ،حيث يراىن مشًتي خيار البيع على اطلفاض
أسعار األوراق ادلالية زلل التعامل ،يف حُت يراىن بائع خيار البيع على ارتفاعها ،فإذا صدقت توقعات مشًتي
خيار البيع ،يتم تنفيذ العقد ،وإذا دل تصدق توقعاتو يتم إلغاؤه دون أن يكون ملزما بتنفيذه.
وعليو فإن خيار البيع يعترب أحد االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف التحوط والتغطية ،من سلاطر االستثمار يف
األوراق ادل الية ،ذلك أن خسائر مشًتي خيار البيع ،زلدودة دبقدار ادلكافأة اليت يدفعها للبائع ،يف حُت أرباحو غَت
زلدودة ،وتزداد كلما ارتفع السعر السوقي للورقة ادلالية عند التنفيذ ،كما أن احلماية من احتمال إجراء اشتقاق يف األسهم
ادلعنية ،توزيع األسهم اجملانية ،توزيع األرباح متوفرة حلملتها.3
وما ذبدر اإلشارة إليو أن ادلكافأة يف خيار البيع تتناسب عكسيا مع سعر الورقة ادلالية وأسعار الفائدة ،بينما
تتناسب طرديا مع توزيع األرباح على ادلساعلُت.4

 1زلمد علي السويلم ،أدوات االستثمار في البورصة ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2013 ،1ص.65 :
 2جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل واألدوات واالستراتيجيات ،ج ،2مرجع سبق ذكره ،ص.755 :

 3ادلرجع نفسو ،ص.766 :

 4جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل واألدوات واالستراتيجيات ،ج ،2مرجع سبق ذكره ،ص.765 :
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 خيار الشراء :ىو اتفاق قابل للتداول يعطي احلق للمستثمر (مشًتي اخليار) يف شراء عدد معُت من األوراق
ادلالية بسعر زلدد مسبقا ،على أن يتم تنفيذه يف أي فًتة ابتداء من شراء اخليار وحىت استحقاقو ،مقابل عالوة
(مكافأة) غَت قابلة للرد.1
حيث يراىن مشًتي خيار الشراء على ارتفاع أسعار األوراق ادلالية زلل التعامل ،يف حُت يراىن بائع خيار الشراء
على اطلفاضها ،فإذا صدقت توقعات مشًتي خيار الشراء يتم تنفيذ العقد ،وإذا دل تصدق توقعاتو يتم إلغاؤه دون أن
يكون ملزما بتنفيذه.
وعليو فإن خيار الشراء يعترب أحد االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف التحوط والتغطية من سلاطر االستثمار يف
األوراق ادلالية ،ذلك أن خسائر مشًتي خيار الشراء زلدودة دبقدار ادلكافأة اليت يدفعها للبائع يف حُت أرباحو غَت زلدودة
،وتزداد كلما ارتفع السعر السوقي للورقة ادلالية عند التنفيذ.

2

وما ذبدر اإلشارة إليو أن تطورات اخليار مرتبطة ارتباطا كليا بتطورات الورقة ،منها عمليات اشتقاق األسهم،
توزيع األرباح ،توزيع األسهم اجملانية اليت قد سبس الورقة ادلالية واليت ذلا تأثَت على سعر اخليار ،لذلك على ادلستثمر أن
يكون على علم بكافة التطورات اليت قد سبس الورقة ادلالية ،شلا يسمح لو بالتحوط من آثار ذلك التطور.3
 -4عقود المبادالت :عقد ادلبادلة ىو اتفاق ملزم بُت طرفُت لتبادل أصل بأصل آخر ،أو سلسلة من التدفقات
النقدية بسلسلة أخرى ،كمبادلة سلسلة من التدفقات النقدية ذات أسعار فائدة ثابتة بسلسلة أخرى ذات أسعار فائدة
متغَتة والعكس ،وذلك يف فًتات مستقبلية متفق عليها ،أو استبدال قرض بسعر فائدة متغَت مقابل قرض آخر بسعر
فائدة ثابت أو العكس ،وذلك بغرض التحوط من سلاطر تقلب أسعار الفائدة.4
ولعقود ادلبادالت أعلية كبَتة يف االقتصاد ،حيث تستخدم يف زبفيض تكلفة التمويل وذلك باحلصول على
قروض مستمرة وبتكلفة منخفضة ،فالشركات اليت تستطيع احلصول على قرض بسعر فائدة ثابت بإمكاهنا إصدار
سندات بسعر فائدة متغَت ،وبالتارل تعمل على مبادلة الفوائد ادلتغَتة بالثابتة.5
ولفهم كيفية استخدام مبادلة أسعار الفائدة لتخفيض تكلفة التمويل ،نفرض شركتُت سلتلفتُت بالتصنيف
االئتماين ،األوذل ذات نوعية عالية ؽلكنها االقًتاض دبعدل فائدة ثابت
 1زلمد علي السويلم ،مرجع سبق ذكره ،ص.65:

%9

واالقًتاض قصَت األجل

 2جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل واألدوات واالستراتيجيات ،ج ،2مرجع سبق ذكره ،ص.764 :
 3ادلرجع نفسو ،ص.763:
 4ادلرجع نفسو ،ص.784:
 5نورين بومدين ،مرجع سبق ذكره ،ص.83:
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واألخرى ذات سلاطرة عالية ؽلكنها االقًتاض طويل األجل دبعدل فائدة ثابت  %10.5واالقًتاض قصَت األجل دبعدل
 ،%1+LIBORوبافًتاض أن الشركة األوذل ترغب يف التفاوض مع الشركة الثانية ،بتوفَت دفعات دبعدل متغَت
 ،+0.5%ومبادلتها بدفعات ودبعدل

LIBOR

ثابت .%9.5

الشكل ادلوارل يوضح آلية ادلبادلة بُت الشركتُت

1

:

شكل( :)6-2آلية مبادلة أسعار الفائدة
الشركة ذات ادلخاطرة
دفعات دبعدل

الاليبور % 0.5+

الشركة ذات النوعية العالية

دفعات دبعدل % 9.5

دفعات دبعدل

%9.5+

% 9.5

ادلستثمر بسندات الشركة

ادلستثمر بسندات الشركة

دبعدل متغَت

دبعدل ثابت

المصدر  :ارشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.414:

من الشكل أعاله واستنادا إذل آلية ادلبادلة يتبُت أن الشركة األوذل ربقق منافع ألن دفعاهتا بادلعدل الثابت
وادلستلمة تزيد عن التزاماهتا اذباه ضبلة سنداهتا بنسبة  ،%0.5يف حُت أن الشركة الثانية تستلم دفعات

LIBOR +0.5%

وىي أقل بنسبة  %0.5مقارنة دبا تدفعو إذل ضبلة سنداهتا ودبعدل متغَت ،وبذلك فقد سبكنت من زبفيض تكلفة التمويل
بنسبة  %0.5سنويا.
 3-2-3-2-2أهمية المشتقات المالية بالنسبة لالقتصاد القومي :منذ ظهور ادلشتقات ادلالية وىي تثَت اجلدل
حول فائدهتا لالقتصاد بُت مؤيد ومعارض:2
 )1آراء المؤيدين :تستخدم ادلشتقات ادلالية لنقل ادلخاطر من األطراف اليت ال ترغب بتحملها إذل الوحدات القادرة
على ربملها وترغب بذلك ،كادلؤسسات ادلالية وبيوت السمسرة دون أن يًتافق ذلك بنقل ملكية األصل ،وبذلك تكون
ادلشتقات قد ساعلت يف رفع إنتاجية ىذه الوحدات اليت ال ترغب بتحمل ادلخاطر.

 1ارشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.414 -412 :
 2عاطف فرحة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.7 ،6 :
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كما أن التعامل بادلشتقات ادلالية يوفر فرصا جلٍت األرباح من خالل االستفادة من مزايا الرفع ادلارل ،والذي
يتحقق باستخدام ما يعرف بأسلوب اذلامش ،كما يفيد أسلوب التغطية بواسطة ادلشتقات احلد من سلاطر اإلفالس.
كما ؽلكن استخدام ادلشتقات ادلالية يف:
 التنبؤ باألسعار ادلتوقعة من خالل تزويد ادلتعامُت هبا بادلعلومات حول أسعار األوراق ادلالية ادلتعاقد عليها يف
السوق احلاضرة يف تاريخ التسليم.
 زبطيط التدفقات النقدية عند العمل يف ظروف التأكد التام.
 تأمُت أفضل لفرص ادلضاربة.
 تيسَت وتنشيط التعامل على األصول زلل التعاقد.
 السرعة يف تنفيذ االسًتاتيجيات االستثمارية.
 تشجيع احلكومات احمللية ألسواق ادلشتقات كعنصر جذب لرؤوس األموال األجنبية.
 )2آراء المعارضين :يرى ادلعارضُت للمشتقات ادلالية أهنا غَت مقبولة من الناحية االقتصادية ،وذلك باعتبار أن ىذا
التعامل ال ؼلتلف عن القمار ،ألنو ال يولد أي قيمة مضافة بل رلرد مبادلة يربح منها طرف وؼلسر الطرف اآلخر.
وبالرغم من أن ادلشتقات ىي أداة للتحوط لكن ادلعارضُت يرون أن ادلشتقات ىي نفسها أدوات للمجازفة
والرىان على تقلبات األسعار ،وواقع األمر أن اجملازفة ىي الغالبة على ادلشتقات ،حيث تبلغ نسبة العقود ادلستخدمة
بغرض اجملازفة نسبة معتربة مقارنة بالتحوط ،وعليو فهي أدوات للمجازفة والرىان أكثر منها أدوات للتحوط.
كما أن تبادل ادلخاطر يعٍت أن العملية تصبح مبادلة صفرية ،ألنو إذا ربققت ادلخاطر كسب أحد الطرفُت
وخسر الطرف اآلخر ،وإن دل يتحقق انعكس الوضع.
وال يوجد خالف بُت ادلؤيدين وادلعارضُت على أن ادلشتقات ىي مبادالت صفرية ،لكن ادلؤيدين يرون أهنا وإن
كانت صفرية على مستوى العقد لكنها على ادلستوى الكلي إغلابية ،ألهنا ترفع مستوى اإلنتاجية لالقتصاد عموما ومن
مث ينتفع صبيع األطراف ،غَت أن ىذا الدليل ؽلكن أن يكون صحيحا لو كانت ادلشتقات تساير النشاط احلقيقي ادلنتج،
لكن واقع األمر أن أسواق ادلشتقات تسَت يف اذباه بعيد عن النشاط احلقيقي ،والسبب ىو أن ادلشتقات تقتصر على
تبادل ادلخاطر الذي ال ؼلضع لضوابط النشاط احلقيقي ادلولد للثروة ،فيصبح ظلو ادلشتقات أسهل بكثَت من ظلو االقتصاد
احلقيقي ،ويًتتب على ذلك تدفق رؤوس األموال إذل ادلضاربات غَت ادلنتجة على حساب االقتصاد احلقيقي ادلنتج ،شلا
يعرض االقتصاد للخسارة من خالل اهنيار السوق وانفجار فقاعة ادلضاربات ،وبالتارل ضياع الثروة مثلما حدث يف أزمة
الرىن العقاري لعام .2008
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 4-2-2عائد ومخاطر الورقة المالية
 1-4-2-2عائد الورقة المالية  :يعرف العائد بأنو رلموع التوزيعات والفوائد والدخل احملقق من االستثمار،
مضافا إليو األرباح أو اخلسائر الرأمسالية ،1وبالتارل يعترب دبثابة التعويض أو ادلكافأة اليت يتحصل عليها ادلستثمر ،فإذا
كانت الورقة ادلالية سهما فإن العائد يتمثل يف توزيعات األرباح ،أما إذا كانت سندات فإن العائد يكون يف شكل فوائد،
كما ؽلكن أن يكون العائد يف شكل أرباح رأمسالية ناذبة عن بيع السهم أو السند دببلغ يفوق قيمتو السوقية عند الشراء.
وللعائد عدة مفاىيم وىي:
 )1العائد الخالي من المخاطرة :ؽلثل تعويضا للمستثمر عن عنصر الزمن ،وؽلثل حافزا لتوجيو ادلوارد ادلالية
لالستثمار بدال من استخدامها يف االستهالك احلارل ،وىو ؽلثل عائد االستثمارات اليت ال تتعرض للمخاطر
كأذونات اخلزينة أو سندات اخلزينة ،وحسب  Fisherيتكون معدل العائد اخلارل من ادلخاطرة من جزأين ،األول ؽلثل
معدل الفائدة احلقيقي الذي ػلقق التوازن بُت العرض والطلب على النقود ،أما الثاين فهو ؽلثل عالوة مواجهة سلاطر
التضخم ،وىي سلاطر مرتبطة بعنصر الزمن تعكس التوقعات التضخمية للمستثمرين.
 )2العائد على االستثمار :ؽلثل قدرة ادلبلغ ادلستثمر على ربقيق أرباح بعد الضريبة ،ػلسب وفق العالقة التالية:2
العائد على االستثمار = األرباح الصافية بعد الضريبة  /ادلبلغ ادلستثمر
 )3عائد فترة االحتفاظ :يقيس معدل العائد احملقق فعال خالل الفًتة الزمنية اليت مت امتالك األصل قبل بيعو ،دبعٌت
ىو الربح أو اخلسارة الناذبُت عن االستثمار يف فًتة معينة ػلسب وفق العالقة التالية:3

 :Rمعدل العائد ادلطلوب أو ادلنتظر خالل الفًتة .t
 :Dtالتوزيعات خالل الفًتة.
 :Ptسعر األصل يف هناية الفًتة.

 :Pt-1سعر األصل يف بداية الفًتة.
H. Mark, N. John, Investments Analysis & Behavior, McGraw-Hill, New York, 2010,p: 94.

 2غازي فالح ادلومٍت ،إدارة المحافظ االستثمارية الحديثة ،دار ادلناىج للنشر ،عمان ،األردن ،2008 ،ص.73 :

V. Horne & Autre, Fundamentals of Financial Management,12th edition, Prentice-Hall, Inc, London, 2005, p: 96.
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 :Pt - Pt-1ؽلثل الربح أو اخلسارة الرأمسالية.
وبذلك ؽلثل العائد مقدار التغَت يف قيمة األصل لدى ادلستثمر ،مضافا لو التعويض ادلقابل لعملية االستثمار
والذي يتماشى وطبيعة األصل و سلاطره ،منسوبا إذل االستثمار األورل.
 )4العائد المتوقع

Expected Return

1

 :يقصد بو ادلتوسط ادلوزون الحتماالت العوائد اليت ؽلكن ربقيقها وفقا

العتقادات متخذ القرار (ادلستثمر)  ،لطبيعة احلالة االقتصادية ادلطلوب التنبؤ هبا لالستثمارات ذات ادلخاطرة ،أي
أن ادلستثمر يعتمد على نظرية االحتماالت يف ربديد عائد السهم ،ودبوجبها يعتمد توزيعات احتمالية تكون دالة
لوصف العوائد ادلمكن ربقيقها طبقا لدرجة احتمال حدوثها.

2

 )5معدل العائد المطلوب (  :)Required Rate of Returnأطلق عليو تسميات عديدة منها معدل اخلصم،
تكلفة رأس ادلال وتكلفة الفرصة البديلة ،يعكس ادلبادلة بُت العائد وادلخاطرة ،3ويقصد بو العائد الذي يتوقع ادلستثمر
احلصول عليو عند االستثمار يف األصول اخلطرة (األسهم) ،ذلك أن ادلستثمر يطمح دائما إذل ما يعوضو عن اخلطر،
يعرف بعالوة ادلخاطرة ،4وذلك ألن ادلستثمرين يبحثون دائما عن االستثمار الذي يوفر ذلم أعلى عائد شلكن بأقل
مستوى من ادلخاطرة ،وادلخاطرة ادلقصودة ىي النظامية اليت ال ؽلكن ذبنبها بالتنويع ،ألن ادلخاطر الالنظامية ؽلكن
تفاديها بتنويع االستثمارات ،وكلما زادت ادلخاطر النظامية يزداد معها معدل العائد ادلطلوب على األموال ادلستثمرة،
ويتم حساب معدل العائد ادلطلوب من خالل ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية الذي يأخذ بعُت االعتبار ادلخاطر
النظامية ،ويتكون العائد ادلطلوب من جزأين علا :العائد اخلارل من ادلخاطرة وبدل ادلخاطرة (عالوة ادلخاطرة).
يقارن ادلستثمر بُت العائد ادلتوقع ربقيقو والعائد ادلطلوب ،فإذا كان العائد ادلتوقع ربقيقو أكرب من معدل العائد
ادلطلوب يكون السهم جذابا والعكس.
 )6أثر التضخم على معدل العائد المطلوب
عادة ما يتم أخذ معدل العائد ادلطلوب بالقيمة االمسية دون النظر إذل أثر التضخم ادلتوقع على القوة الشرائية،
حيث ؽلثل معدل العائد ادلطلوب عالوة عن معدل الفائدة يف السوق ،نتيجة لتحمل ادلستثمر سلاطر ادلشروع ادلقًتح.
وعليو يتم ربديد معدل العائد على أساس معدل الفائدة الفعلي ،باإلضافة إذل معدل التضخم ادلتوقع ،ويعرب عن
العائد ادلتوقع لألوراق ادلالية عادة بالوحدات االمسية لوحدة النقد ،وىي تدفقات زلسوبة بالقيمة ادلتداولة وقت ربصيلها
 1جبار زلفوظ  ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،ج ،1مرجع سبق ذكره ،ص.80 :
 2خالد اضبد فرجان ،رائد عبد اخلالق ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.51 ،50 :
 3خالد اضبد فرحان ،رائد عبد اخلالق ،مرجع سبق ذكره،ص.53 -51:

Z. Bodie & al ,Investments,8th edition, McGraw-Hill, New York, 2009, p: 126.
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(استالمها) ،ويف ظل التضخم فإن ىذه ادلبالغ تفقد قوهتا الشرائية مقارنة بقيمتها االمسية ،ونتيجة لذلك فإن القيمة
احلقيقية لكل وحدة نقدية متحصل عليها معرضة لالطلفاض بسبب التضخم ،ويف ذلك يرى

Fisher

أن معدل العائد

السائد يف السوق(االمسي) ؽلثل معدل العائد احلقيقي مضافا إليو معدل التضخم ،كما ىو موضح بادلعادلة التالية:1

وبالتارل فإن:

معدل العائد االمسي = معدل العائد احلقيقي  +معدل التضخم
معدل العائد احلقيقي = معدل العائد االمسي – معدل التضخم

 1-1-4-2-2قياس العائد المتوقع للورقة المالية (األسهم العادية)
يعترب االستثمار يف األسهم من أكثر العمليات االستثمارية يف سوق األوراق ادلالية ،فهي تشكل الوزن النسيب
األكرب من األوراق ادلالية ادلكونة حملفظة السوق  ،وتعترب ادلصدر الرئيسي لتمويل الشركات خاصة العادية منها ،كما أن
ادلستثمرين يرغبون بالعائد ادلتوقع األعلى رغم ادلخاطر ادلرتبطة هبا ،ػلسب العائد ادلتوقع كما يلي:


2

بناء على بيانات تاريخية  :ػلسب العائد ادلتوقع بناء على بيانات تارؼلية كما يلي:
∑

̅

 بناء على توقعات مستقبلية :عندما ال يتوفر للمستثمر بيانات تارؼلية عن الورقة ادلالية (كسهم مت إصداره
حديثا) ،يف ىذه احلالة فإن ادلستثمر يضع تقديرا للعوائد وفق احتماالت معينة ،وذلك حسب األوضاع
االقتصادية ادلستقبلية ادلتوقعة ،دبعٌت يتم حساب العائد ادلتوقع انطالقا من توقعات مستقبلية كما يلي:
∑

حيث:
 :العائد الفعلي.
̅  :العائد ادلتوقع بناء على بيانات تارؼلية.
 :احلاالت ادلمكنة للعائد.

 1علي زلمد الكشوان،زلمد علي العامري ،مرجع سبق ذكره  ،ص.9:

2عبد الكرًن قندوز،إدارة الخطر ،التحوط والتأمين ،ادلكتبة الوطنية األدلانية للنشر،2016 ،ص58.-53:
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 :العائد ادلتوقع.

 :احتمال ربقق العائد.
 :القيم اليت ؽلكن أن يأخذىا العائد .

 2-4-2-2مخاطر الورقة المالية
-1

تعريف المخاطر :ترتبط ادلخاطر باحتمال وقوع اخلسائر ،وتعرف بأهنا "مقياس حلالة عدم التأكد باستخدام

رلموعة من النتائج احملتملة الستثمار معُت".1
وزبتلف ادلخاطر  Risksعن حالة عدم التأكد  ،Uncertaintyحيث تعرب حالة عدم التأكد عن عدم وجود
معلومات لدى ادلستثمر ،بينما يف حالة ادلخاطر فإنو يتوفر لدى ادلستثمر بعض البيانات التارؼلية اليت ؽلكنو االسًتشاد هبا
يف تقدير التوزيع االحتمارل ،وعليو تعرف ادلخاطر بأهنا "مقياس حلالة عدم التأكد باستخدام رلموعة من النتائج احملتملة
الستثمار معُت" ،2وبالرغم من االختالف ادلوجود بُت مفهومي ادلخاطر وعدم التأكد ،إال أن ادلخاطر تنبع أساسا من
حالة عدم التأكد ،وتقدير ادلخاطر يتطلب ربديد أسباهبا ومصادرىا ،ومن مث ربديد ادلقاييس ادلالئمة لتقديرىا (قياسها).
إذن وشلا سبق ؽلكننا تعريف ادلخاطرة بأهنا عدم التأكد من التدفقات النقدية لألموال ادلستثمرة ،دبعٌت ىي درجة
التذبذب يف العائد ادلتوقع ،أو درجة اختالف العائد الفعلي قياسا بالعائد ادلتوقع.
وىناك عالقة طردية بُت العائد وادلخاطرة ،ذلذا غلب على كل مستثمر أن يسعى لتحقيق أعلى عائد عند
مستوى معُت من ادلخاطرة ،أو زبفيض ادلخاطرة ألدىن مستوى شلكن عند مستوى معُت من العائد .
 -2أنواع المخاطر :تنبع ادلخاطر أساسا من مصدرين أساسيُت علا :ادلخاطر النظامية وادلخاطر الالنظامية
 المخاطر النظامية :وىي ادلخاطر اليت تؤثر يف صبيع األوراق ادلالية ادلوجودة بالسوق دون أن يقتصر تأثَتىا على
شركة معينة أو قطاع معُت ،تسمى بادلخاطر السوقية أو ادلخاطر اليت ال ؽلكن ذبنبها بالتنويع ،تتعلق بالظروف
االقتصادية واالجتماعية :كاألزمات االقتصادية ،التضخم ،الكساد ،أسعار الفائدة ،احلروب ،سلاطر السوق
ادلرتبطة باإلشاعات ...وغَتىا ،غَت أنو يتفاوت تأثَتىا على األوراق ادلالية وعلى الشركات ادلصدرة ذلا.
وعموما فإن الشركات األكثر تعرضا دلخاطر السوق ىي اليت ترتفع درجة حساسيتها للنشاط االقتصادي وأداء
سوق األوراق ادلالية.

B. Raymond, Financial Management Core Concepts, Pearson education limited, England,2013, p p: 245 , 246.
Ibid.
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 المخاطر الالنظامية :وىي ادلخاطر ادلرتبطة بالشركة ذاهتا:،كاإلضرابات العمالية واألخطاء اإلدارية ،تغَت أذواق
ادلستهلكُت ،االخًتاعات اجلديدة ،ادلنافسة ،سلاطر الرفع التشغيلي وادلارل (ادلخاطر ادلالية) ،طبيعة عمل الشركة
...وغَتىا  ،1غَت أنو بإمكان ادلستثمر ربجيما وزبفيضها عن طريق التنويع ،وذلك بزيادة عدد األوراق ادلالية يف
مكونات احملفظة ،باإلضافة إذل تنويع القطاعات اليت تنمي إليها الشركات مصدرة األوراق ادلالية .
وما ذبدر اإلشارة إليو أن ادلخاطر الكلية لالستثمار ادلارل تتضمن النوعُت من ادلخاطر ،غَت أنو يف زلفظة منوعة
يصبح مصدر ادلخاطر مرتبطا بادلخاطر ادلنتظمة دون ادلخاطر غَت ادلنتظمة.
وبعد التطرق إذل أنواع ادلخاطر بصفة عامة ،سنحاول التخصيص يف مصادر ادلخاطر ادلرتبطة باألسهم ومصادر
ادلخاطر ادلرتبطة بالسندات على النحو التارل:
 -3مصادر المخاطر المرتبطة باألسهم :تتعدد مصادر ادلخاطر ادلرتبطة باألسهم ،ولعل أعلها ما يلي:
 1-3مخاطر الرفع التشغيلي والمالي :يرتبط الرفع التشغيلي بالوزن النسيب لتكاليف التشغيل الثابتة إذل إصبارل
التكاليف ،حيث ترتفع سلاطر الرفع التشغيلي ،كلما ارتفع الوزن النسيب للتكاليف الثابتة ،وبالتارل كلما زاد الرفع
التشغيلي زاد تباين العائد على السهم ،أما سلاطر الرفع ادلارل فتنشأ نتيجة لزيادة اعتماد الشركة على الديون يف ىيكل
سبويلها والذي ينتج عنو زيادة األعباء ادلالية الثابتة :كالقروض والسندات واألسهم ادلمتازة ،والسبب الرئيسي الذي يدفع
الشركة إذل استخدام األموال ادلقًتضة ىو زيادة األرباح ادلتاحة حلملة األسهم العادية ،فإذا ما اطلفضت أرباح التشغيل عن
تكلفة التمويل فإن ذلك سيؤدي إذل اطلفاض ادلردودية ادلالية للمساعلُت ،والذي ينعكس حتما على السعر السوقي
للسهم.2
 2-3مخاطر سعر الفائدة :ألسعار الفائدة تأثَت سلبيا على عوائد األسهم ،ذلك أن ارتفاع معدالت الفائدة
يؤثر على أرباح الشركات بسبب ارتفاع تكلفة الديون ،وبالتارل يتأثر السعر الذي سوف يدفعو ادلستثمرين لشراء أسهم
تلك الشركات ،فينخفض بسبب اطلفاض التوقعات بشأن األرباح والتوزيعات ،وعند اطلفاض أسعار الفائدة ػلدث
العكس.

1

R. Frank & B. Keith ,Investment Analyis & Portfolio Management, 8th edition, Thomson South –Western ,
U.S.A, 2006 ,p: 23.

 2اعتمادا على ادلراجع التالية:

صالح الدين حسن السيسي ،مؤيد عبد الرضبان الدوري ،إدارة البنوك ،مدخل كمي واستراتيجي معاصر ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،2000 ،ص.182 :

زلمد مطر ،فايز ليم  ،مرجع سبق ذكره،ص.49:
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كما أن العديد من ادلستثمرين يشًتون أسهمهم من خالل االقًتاض ،وبالتارل فعند ارتفاع معدالت الفائدة
تصبح تكلفة االقًتاض مرتفعة ،ولذلك سوف يًتدد ادلستثمرين يف االقًتاض من أجل ربقيق عائد أعلى على االستثمار
يف األسهم ،ألن ذلك يصبح صعبا يف حالة ارتفاع معدل الفائدة ،وبالتارل سوف ينخفض الطلب الكلي على األسهم
وتنخفض األسعار ،وبالتارل فإن تقلبات السعر اطلفاضا سوف تؤثر سلبا على األرباح والعوائد الرأمسالية لألسهم.1
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يشَت إذل ندرة النقود يف االقتصاد ،شلا يدفع ادلستثمرين إذل التحول من ادلوجودات
األقل سيولة) األسهم( إذل ادلوجودات اليت تتمتع بسيولة عالية كأذونات اخلزينة ،كما أن ارتفاع أسعار الفائدة غلعل سوق
السندات أكثر جاذبية للمستثمرين شلا ؼلفض حجم الطلب على األسهم.2
3-3

مخاطر التضخم  :يرى البعض أن التضخم يرتبط بعالقة إغلابية مع األسهم ،ألن الشركات تزيد من

أسعار منتجاهتا يف أوقات التضخم ،يف حُت تبقى العديد من التزاماهتا ثابتة كتوزيعات األسهم ادلمتازة والفوائد ،شلا يؤدي
إذل زيادة يف الدخل الصايف للشركة وبالتارل زيادة ثروة ادلساعلُت ،واليت قد تًتجم فوريا على شكل توزيعات نقدية،
لتعويض ادلستثمرين عن االطلفاض يف القوة الشرائية لدخوذلم بسبب التضخم.

ويرى آخرون أن العالقة عكسية ومت تفسَتىا من خالل دور التضخم يف رفع معدالت الفائدة ،وبالتارل تنخفض
أسعار السندات شلا غلعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من األسهم ،وكانت دراسة ( Fama)1971من أىم الدراسات اليت
أكدت على العالقة العكسية بُت معدل التضخم وعوائد األسهم ،كما أنو وعند تقييم التدفقات النقدية فإنو عند ارتفاع
معدل التضخم تنخفض القوة الشرائية للنقود ،وبالتارل تنخفض القيمة ادلتوقعة للتدفقات النقدية ادلستقبلية لالستثمارات،
وعليو يقدم ادلستثمرين على التخلص من األسهم شلا يؤدي إذل اطلفاض أسعارىا.
4-3

3

مخاطر األعمال (النشاط) :تشَت سلاطر األعمال إذل التذبذب يف عائد العمليات التشغيلية للمؤسسة

مصدرة الورقة ادلالية (السهم) ،والذي ينعكس على مقدار العائد ادلتوقع وعلى سعر الورقة ادلالية ،وذلك لعدة أسباب
تتعلق حبجم الطلب على منتجات الشركة ،التغَت يف أسعار ادلدخالت ،التغَت يف أسعار بيع ادلنتجات ،ارتفاع درجة الرفع

R. Maysami & al, Relationship between Macroeconomic variables& Stock Market Indice, Cointegration

1

Evidence from Stock Exchange of Singapore All –S Sector Indices, Journal Pengurusan, vol 24, 2004, p p: 53 - 54.

 2حيدر فاخر عبد الستار ،التحليل االقتصادي لتغيرات أسعار األسهم منهج االقتصاد الكلي ،دار ادلريخ للنشر ،الرياض ،2002 ،ص ص.168 -167 :

B. Dubravca, P. Petra, Do Macro Economic Factors Matter for Stock Returns? Evidence

3

from Estimating a Multifactor Model on the Croatian Market, Working Paper , No. 10-12. (2010), P : 7.
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التشغيلي اليت تؤدي إذل تذبذب عائد العمليات التشغيلية ،والذي يؤدي بدوره إذل تباين العائد على السهم ،ذلذا على
ادلستثمر ادلتجنب للمخاطرة االستثمار يف أسهم الشركات اليت تتصف أرباحها باالستقرار النسيب والثبات.
5-3

مخاطر اإلفالس :تنتج لعدم قدرة الشركة على تسديد التزاماهتا اذباه الغَت ،وىو ما ينعكس يف النهاية

على القيمة السوقية ألوراقها ادلالية.
 6-3مخاطر اإلدارة :وىي ادلخاطر الناذبة عن سوء اإلدارة يف الشركة أو الناذبة عن قرارات إدارية خاطئة ،كما
تنتج عن اإلضرابات العمالية وادلشاكل بُت أعضاء رللس اإلدارة ،واليت تنعكس يف النهاية على نشاط الشركة ،وبالتارل
على أرباحها ،والذي ينعكس بدوره على أسعار األسهم يف سوق األوراق ادلالية.
7-3

مخاطر الصناعة :وىي ادلخاطر اليت تقع على نوع معُت من الصناعات ،كظهور اخًتاعات جديدة ،أو

عدم قدرة الصناعة على ادلنافسة احمللية واألجنبية ،كما تنتج أيضا عن وجود صعوبات يف احلصول على ادلواد األولية
الالزمة للصناعة ،وكذا التأثَتات اخلاصة بالقوانُت احلكومية ،إذل جانب التغَتات يف أذواق ادلستهلكُت وظهور ادلنتجات
والتكنولوجيا اجلديدة.
8-3

مخاطر التسويق :تكون الورقة ادلالية قابلة للتسويق إذا أمكن للمستثمر التنازل عنها خالل فًتة قصَتة،

وبدون حدوث تأثَت عكسي على السعر الالزم الستكمال بيع عدد زلدود من األوراق ،وتقاس قابلية الورقة ادلالية
للتسويق بالفرق بُت شبن البيع (العرض) وشبن الشراء (الطلب) ،حيث ؽلثل الفرق بينهما اذلامش الذي يطلبو صانع
السوق.1
-4مصادر المخاطر المرتبطة بالسندات
 1-4مخاطر سعر الفائدة :يعد سعر الفائدة من ادلخاطر اليت تؤثر يف أسعار األوراق ادلالية (السندات) ،ذلك
أن البنك ادلركزي يعمل على رفع سعر الفائدة لكبح التضخم ،وىو ما ينعكس على أسعار األوراق ادلالية مؤديا إذل
اطلفاضها سيما السندات ادلتوسطة والطويلة األجل ،حيث يلجأ ادلستثمرين إذل إيداع أمواذلم يف البنك بدل استثمارىا يف
السوق شلا يؤدي إذل اطلفاض أسعارىا ،كما تتغَت أسعار الفائدة يف السوق وفقا لقوى العرض والطلب ،ووفقا دلعدالت
التضخم السائدة ،وفيما إذا كان االقتصاد يف حالة رواج أو كساد ،وتظهر ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ضبلة السندات بسبب
العالقة العكسية بُت أسعارىا يف السوق وأسعار الفائدة ،فارتفاع أسعار الفائدة السوقية يشجع ضبلة السندات على بيعها
شلا يؤدي إذل زيادة العرض مقابل الطلب ،ونتيجة لذلك فإن أسعار السندات تنخفض ،وبالتارل يتعرض ادلستثمر خلسارة
1

صبال معتوق ،إدارة المخاطر المالية في ظل منتجات الهندسة المالية-دراسة مقارنة بين سوقين ،-أطروحة دكتوراه يف علوم التسيَت ،جامعة زلمد بوضياف،

ادلسيلة،اجلزائر ،2016 ،ص.174 :
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كبَتة خاصة إذا ما صادف ارتفاع أسعار الفائدة وقت احلاجة إذل بيعها ،1وفيما يلي شكل يوضح العالقة العكسية بُت
أسعار السندات وأسعار الفائدة السوقية:
شكل( :)7-2العالقة العكسية بين أسعار الفائدة السوقية وسعر السند
سعر السند
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المصدر :أرشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.168:

 2-4مخاطر التضخم :تعد أدوات الدين أكثر األوراق ادلالية تعرضا ألثر التضخم ،ويرجع ذلك إذل أن التضخم
ؼلفض من العائد الدوري احملقق من تلك األدوات ،وتبعا لذلك وحسب) Archer & al (1983فإن األوراق ادلالية ذات
الدخل الثابت كاألسهم ادلمتازة و السندات ،تعترب من النوعية الرديئة وتعترب عاجزة عن مقاومة التضخم.2
ففي سوق أوراق ادلالية يقًتض ادلتعامل بالسعر السوقي أو السعر االمسي للفائدة ،والذي يتأثر بالتضخم ادلتوقع
وسعر الفائدة احلقيقي ،ذلك أن التضخم ىو الذي ؼللق الفرق بُت سعر الفائدة احلقيقي واالمسي ،ويرى  Fisherأن
العالقة بُت سعر الفائدة احلقيقي واالمسي تتحدد وفق الصيغة التالية:3
سعر الفائدة احلقيقي = سعر الفائدة االمسي(النقدي) – ادلعدل ادلتوقع للتضخم
فإذا ارتفع التضخم ادلتوقع فإن سعر الفائدة االمسي(النقدي) سَتتفع وينخفض سعر الفائدة احلقيقي ،وإليضاح
أثر التضخم ادلتوقع على سعر الفائدة التوازين ندرج الشكل التارل:

1ارشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره،ص.266:

2

Archer H. Stephen , Choate G. Marc , Racette, George. 1983. Financial Management, Second Edition.HG4026.A745
Idem
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شكل( :)8-2أثر التضخم المتوقع على سعر الفائدة االسمي (النقدي)
سعر الفائدة
O2

D2

D1

O1

B

F2
F1

A

كمية السندات
المصدر :أضبد أبو الفتوح الناقة ،نظرية النقود والبنوك واالسواق المالية ،مدخل حديث للنظرية النقدية واالسواق المالية ،مؤسسة شباب اجلامعة،
االسكندرية ،مصر،2003 ،ص.190 :

يوضح الشكل استجابة سعر الفائدة للتغَت يف التضخم  ،حيث عندما يرتفع معدل التضخم ينتقل منحٌت عرض
السندات إذل اليمُت من  O1إذل O2ومنحٌت الطلب على السندات من  D1اذل  D2وتنتقل نقطة التوازن من  Aإذل
ويرتفع سعر الفائدة التوازين من  F1إذل

B

.F2

بافًتاض أن الطلب والعرض ادلبدئي على السند عند  D1و ، O1ونقطة التوازن ادلبدئية عند ( )Aوسعر الفائدة
التوازين ىو  ،F1وعليو فإنو وبافًتاض ارتفاع معدل التضخم ادلتوقع ،فإن سعر الفائدة االمسي ادلتوقع ( )Fيرتفع ،شلا
ؼلفض من أسعار السندات السوقية ،وبذلك تلحق بادلستثمر ادلارل خسائر رأمسالية ،وينخفض العائد ادلتوقع على
السندات مقارنة باألصول احلقيقية عند سعر الفائدة النقدي السائد ،شلا يؤدي إذل اطلفاض الطلب على السندات،
فينتقل بذلك منحٌت الطلب على السندات إذل اليسار من

D1

إذل  ،D2ولكن الزيادة يف التضخم ادلتوقع يؤدي إذل

اطلفاض سعر الفائدة احلقيقي كما توضحو ادلعادلة أعاله ،فتنخفض بذلك تكلفة االقًتاض احلقيقية ،وبالتارل يزيد
الطلب على االقًتاض من طرف وحدات العجز فيزيد إصدارىا وعرضها للسندات ،وبذلك ينتقل منحٌت عرض السندات
إذل اليمُت من  O1إذل  ،O2وانتقال منحٌت طلب وعرض السندات يصاحبو انتقال نقطة التوازن من  Aإذل  ،Bوبالتارل
يرتفع سعر الفائدة النقدي اجلاري يف السوق من  F1إذل  ،F2أما األثر على كمية السندات ادلعروضة فيتوقف على مقدار
الزيادة يف عرض السندات(مقدار انتقال منحٌت العرض إذل اليمُت) مقارنة دبقدار النقص يف الطلب على السندات
141

الفصل الثاني ........................................................ :أساسيات االستثمار في سوق األوراق المالية

(مقدار انتقال منحٌت الطلب إذل اليسار)  ،وبالتارل يصبح األثر على كمية السندات التوازنية غَت زلدد ألن الزيادة يف
عرض السندات قد تكون أقل أو تساوي النقص يف الطلب على السندات.
وبالتارل فإنو وفقا لـ  Fisherفإن التضخم ادلتوقع يؤدي إذل ارتفاع سعر الفائدة النقدي ،ولذلك يعترب احلد من
التضخم أحد العوامل األساسية للحد من ارتفاع سعر الفائدة.1
 3-4مخاطر فترة االستحقاق :ذلك أن القدرة على التنبؤ بادلخاطر اليت تتعرض ذلا ورقة مالية(سند) تستحق
يف األجل القصَت أكرب بكثَت من القدرة على التنبؤ بادلخاطر اليت تتعرض ذلا الورقة ادلالية (سند) ذات األجل الطويل،
وؽلكن توضيح ذلك من خالل منحٌت اذليكل الزمٍت ألسعار الفائدة ،الذي يربز العالقة بُت معدل الفائدة وتاريخ
االستحقاق ،كما ىو موضح بالشكل أدناه:2
شكل( :)9-2الهيكل الزمني ألسعار الفائدة
معدالت الفائدة

4
3
2

1
تاريخ االستحقاق

المصدر :ىبة السيد زلمد سيد اضبد ،تحليل عالقة سعر الفائدة بالنمو االقتصادي ،دراسة دولية مقارنة بالتركيز على االقتصاد المصري،
أطروحة دكتوراه ،جامعة الزقازيق ،مصر ،2017 ،ص.29 - 26 :

من الشكل أعاله ؽلكن التمييز بُت أربعة منحنيات ذليكل سعر الفائدة وىي:
المنحنى( :)1يوضح زيادة أسعار الفائدة مع زيادة آجال االستحقاق ،حيث تكون معدالت الفائدة يف األجل
الطويل أعلى منها يف األجل القصَت ،كما يتوقع ادلتعاملُت ارتفاع معدالت الفائدة يف األجل القصَت مستقبال.

1

أضبد أبو الفتوح الناقة ،نظرية النقود والبنوك واالسواق المالية ،مدخل حديث للنظرية النقدية واالسواق المالية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،االسكندرية ،مصر،

،2003ص.190 :

2

ىبة السيد زلمد سيد اضبد ،تحليل عالقة سعر الفائدة بالنمو االقتصادي ،ا دراسة دولية مقارنة بالتركيز على االقتصاد المصري ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الزقازيق،

مصر ،2017 ،ص ص .27، 26 :
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المنحنى ( :)2يوضح أسعار فائدة ثابتة نسبيا بُت السندات ذات آجال االستحقاق ،مع توقع استقرار
ادلعدالت ادلستقبلية للفائدة يف األجل القصَت.
المنحنى( :)3يوضح ارتفاع أسعار الفائدة يف البداية مع زيادة آجال االستحقاق مث تنخفض بعد ذلك.
المنحنى ( :)4يوضح اطلفاض أسعار الفائدة مع زيادة آجال االستحقاق.
ويف ىذا الصدد توجد ثالث نظريات تفسر أشكال منحٌت العائد وىيكل أسعار الفائدة نوردىا فيما يلي:1
 )1نظرية التوقعات البحتة :وفقا ذلذه النظرية فإن اذليكل الزمٍت ألسعار الفائدة يتحدد وفقا للتوقعات ادلستقبلية
لتحركات سعر الفائدة ،مع افًتاض أن ادلتعاملُت ال فرق لديهم بُت السندات قصَتة األجل والطويلة األجل مادام
اذلدف ىو تعظيم العوائد ،فوفقا ذلذه النظرية فإن سعر الفائدة طويل األجل يتحدد كما يلي:
سعر الفائدة طويل األجل = متوسط سعر الفائدة قصَت األجل (السائد حاليا)  +أسعار الفائدة قصَتة األجل
ادلتوقع أن تسود خالل أجل استحقاق السند طويل االجل
 )2نظرية عالوة السيولة :ترتكز على نظرية التوقعات ،ولكنها ترفض فرضية أن ادلتعاملُت يف السوق يتساوى لديهم
تفضيل السندات قصَت األجل مع السندات طويلة األجل ،حبيث يفضل ادلتعاملُت السندات قصَتة األجل بسبب
سيولتها وقلة التقلبات يف أسعارىا ،ذلذا غلب أن يتضمن سعر الفائدة على السندات طويلة األجل عالوة سيولة،
لتعويض قلة السيولة اليت تقدمها تلك السندات ،وعليو فإن سعر الفائدة وفق ىذه النظرية يعطى بالعالقة التالية:
سعر الفائدة = متوسط سعر الفائدة قصَت األجل  +توقعات سعر الفائدة قصَت األجل  +عالوة السيولة
 )3نظرية السوق المجزأة :تعترب ىذه النظرية أن أسعار الفائدة القصَتة والطويلة األجل تتحدد يف أسواق منفصلة
عن بعضها نسبيا ،حبيث يتحدد ىيكل أسعار الفائدة حسب العرض والطلب ،يف كل شرػلة ألجل االستحقاق
وتتسق ىذه النظرية مع أي شكل من أشكال منحٌت العائد.
 4-4مخاطر استدعاء السند :قد تتضمن بعض نشرات اإلصدار لبعض الشركات سندات تنطوي على شرط
االستدعاء ،شلا يعطي الشركة احلق يف شرائها من ضبلتها بعد تاريخ معُت زلدد يف نشرة االكتتاب ،وذلك يف ظل وجود
مؤشرات تنبئ باحتمال اطلفاض أسعار الفائدة يف السوق قبل تاريخ استحقاق السند ،وبالتارل تستدعي الشركة سنداهتا

 1ادلرجع نفسو ،ص ص.28 ،27 :
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وتعوضها بسندات جديدة ذات معدل فائدة أقل ،وتسمى ىذه العملية بإعادة سبويل السندات ،وينظر ادلستثمر للسندات
القابلة لالستدعاء بأهنا أكثر سلاطرة من السندات األخرى غَت القابلة لالستدعاء لذلك فإن أسعارىا أقل .
 5-4مخاطر السيولة :ويقصد هبا سهولة بيع الورقة ادلالية دون أن يكون ىناك اطلفاض كبَت يف سعرىا ،حيث
تفتقر السندات إذل خاصية السيولة سيما إذا كانت طويلة األجل ،فادلستثمر معرض إذل سلاطر السيولة الناذبة عن
االطلفاض الذي ػلصل يف القوة الشرائية للعملة بفعل التضخم ،وكلما طال أجل استحقاق السند ترتفع سلاطر السيولة.1
مع اإلشارة إذل أن سندات احلكومة غالبا ما تكون أكثر سيولة من سندات الشركات ،ألن سندات احلكومة
تتداول على نطاق واسع كما أن تكاليف بيعها منخفضة.2
6-4

مخاطر اإلطفاء السنوي للسندات :ؽلنح عقد اإلصدار يف كثَت من احلاالت للشركة ادلصدرة احلق يف

إمكانية إطفائها سنويا بنسبة زلددة يف اإلصدار ،كما ينص يف ذلك العقد على الطريقة اليت دبوجبها ربدد السندات
ادلطفأة ،وبالتارل فإن ادلصدرين يستغلون شرط اإلطفاء يف الفًتات اليت تشهد فيها السندات ارتفاعا يف السعر السوقي
مقارنة بقيمتها االمسية ،فيقومون بإطفاء السندات ملحقُت بذلك أضرارا حلملتها ،واليت تتمثل يف تفويت فرصة ربقيق
الدخل (الفائدة) ،الذي كان من ادلفًتض ربقيقو لو أنو دل يتم إطفاؤىا ،لذلك غلب على ادلستثمر يف السندات مراعاة
شروط اإلصدار بدقة ،والتأكد من السندات ادلمكن إطفاؤىا وحجمها وفئاهتا.3
 7-4مخاطر التحويل :إذا مت ربويل السندات إذل عدد زلدود من األسهم العادية يف الشركة صاحبة اإلصدار
للسند ،فإن معدل العائد على االستثمار قد يتغَت ،ألن قيمة األسهم العادية احملدودة قد تزيد أو تنخفض ،كما أن معدل
الكوبون على السندات منخفض مقارنة بأرباح األسهم.
8-4

4

مخاطر عدم السداد :ويقصد دبخاطر عدم السداد احلالة اليت يكون فيها مصدر السند غَت قادر على

دفع الفوائد أو القيمة االمسية عند حلول تاريخ االستحقاق ،فالشركة اليت تواجو خسائر كبَتة قد تؤجل دفع الفوائد على
سنداهتا ،ومن ناحية أخرى فإن السندات احلكومية ال زبضع دلخاطر عدم السداد كسندات اخلزينة ،اليت تسمى أيضا
بالسندات اخلالية من سلاطر عدم السداد ،حيث ؽلثل الفرق بُت أسعار الفائدة على السندات ذات سلاطر عدم السداد
والفائدة على السندات اخلالية من ادلخاطر بعالوة ادلخاطرة ،وىي تشَت إذل مقدار الفائدة اإلضافية اليت غلب أن يتحصل

 1طارق عبد العال ضباد ،إدارة المخاطر ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.200 :
 2أضبد أبو الفتوح الناقة ،مرجع سبق ذكره ،ص.176 :

 3زلمد مطر ،فايز تيم ،إدارة المحافظ االستثمارية ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،2005 ،ص.117 :
4معتوق صبال  ،مرجع سبق ذكره ،ص150:
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عليها األفراد لإلقبال على حيازة السندات ذات ادلخاطر ،وإليضاح أثر سلاطر عدم السداد على معدل الفائدة ندرج
الشكل التارل:

1

شكل ( :)10 - 2عالوة مخاطر عدم السداد

D2X

O

D1X

سعر الفائدة

D1Y

D2Y

سعر الفائدة
O

f2
المخاطر

عالوة

F1

f1

F2

كمية السندات

سعر الفائدة

()A

()B

المصدر :أضبد أبو الفتوح الناقة ،مرجع سبق ذكره ،ص.174 :

حيث ؽلثل اجلزء ( )Aمن الشكل أعاله منحٌت الطلب والعرض لسند حكومي خارل من ادلخاطر ،يف حُت ؽلثل
اجلزء ( )Bمنحٌت الطلب والعرض لشركة معرضة دلخاطر عدم السداد ،ففي حالة افًتاض أن السندين متماثلُت يف كل
شيء ماعدا احتمال وجود سلاطر عدم السداد يف الشكل ( ،)Bوذلذا فإن سعر الفائدة التوازين يف ىذه احلالة سيكون
شلاثال يف كال احلالتُت ،وعليو فإن عالوة سلاطر عدم السداد معدومة.
ويف حالة احتمال عدم السداد من طرف الشركة ( )Bكوهنا تعاين من خسائر كبَتة ،وبالتارل زيادة سلاطر عدم
السداد ،وعليو فإن العائد ادلتوقع على تلك السندات سينخفض ،كما أن العائد على سندات الشركة سيكون غَت مؤكد،
وبسبب وجود سلاطر عدم السداد بالنسبة للشركة فإن الطلب على سنداهتا سينخفض ،وبالتارل ينتقل منحٌت الطلب
عليها إذل اليسار من D1Yإذل  ، D2Yكما أن الطلب على السندات اخلالية من ادلخاطر يزيد ،وينتقل منحٌت الطلب
عليها إذل اليمُت من

D1X

إذل  ،D2Xفَتتفع بذلك سعر الفائدة التوازين يف سوق سندات الشركة من

وينخفض سعر الفائدة التوازين يف سوق السند احلكومي من

F1

إذل  ،F2والفرق بُت سعري الفائدة ؽلثل عالوة سلاطر

عدم السداد.2
ذلذا يتم ترتيب السندات حسب نوعيتها واحتمال التعرض دلخاطر لعدم السداد.
1اضبد أبو الفتوح الناقة ،مرجع سبق ذكره ،ص174 :
 2ادلرجع نفسو ،ص.174 :
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2-4-2-2

قياس مخاطرة الورقة المالية ( مقاييس التشتت)
يتم قياس سلاطرة الورقة ادلالية باستخدام مقاييس التشتت كما يلي:

 )1التباين :يعترب مقياسا مطلقا للمخاطر الكلية ،ومن أىم ادلقاييس اإلحصائية األكثر استخداما وشيوعا يف
قياس سلاطر الورقة ادلالية ،حيث يبُت طبيعة التشتت يف بيانات العائد الفعلي مقارنة بالعائد ادلتوقع ،ػلسب كما يلي :1
 بناء على بيانات تاريخية
̅

∑

 :nاحلاالت ادلمكنة.
 بناء على توقعات مستقبلية
∑

ويعترب االستثمار يف الورقة ادلالية ذات التباين األكرب ،أكثر خطورة من ورقة مالية أخرى ذات تباين أقل.
 )2االنحراف المعياري :االضلراف ادلعياري وىو مقياس مطلق للمخاطرة ،ويعترب ادلقياس ادلناسب دلدى تقلب
معدل العائد حول القيمة ادلتوقعة ،ووفقا ذلذا ادلقياس فإنو كلما كان االضلراف ادلعياري كبَتا دل ذلك على ارتفاع درجة
التقلب يف عائد الورقة ادلالية حول متوسطها ،وبالتارل ارتفاع درجة سلاطرة االستثمار يف تلك الورقة ،2يعرب عنو باجلذر
الًتبيعي للتباين ،ويعترب ادلقياس األكثر مصداقية يف التعبَت عن ادلخاطرة الكلية أو ادلطلقة ػلسب كما يلي:3
 بناء على بيانات تاريخية
̅

∑

√

1

 1اعتمادا على ادلراجع التالية:

إبراىيم الكراسنة ،إرشادات في تقييم األسهم والسندات ،معهد السياسات االقتصادية ،صندوق النقد الدورل ،أبو ظيب ،2005 ،ص43:

عبد الكرًن قندوز ،إدارة الخطر ،التحوط والتامين ،مرجع سبق ذكره ،ص58-53 :

J. Solnik, Les Marchés Financiers, Gestion de Portefeuille & des Risque, 3éme édition, Paris, Dunod 1997,p:.101

2

J. Bert &Autre, Finances d’entreprise, Pearson éducation, Paris, 2008, p: 300.
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 بناء على توقعات مستقبلية
∑√

حيث:
 :العائد ادلتوقع وىو عبارة عن رلموع العوائد مرجح باحتماالت حدوثها ؽلكن حسابو بادلعادلة التالية
∑

حيث كلما زادت قيمة االضلراف ادلعياري ،زادت درجة تذبذب العوائد ادلمكنة احلدوث عن العائد ادلتوقع ،دبعٌت
كلما كان االضلراف ادلعياري منخفضا دل ذلك على اطلفاض ادلخاطر ادلرتبطة باالستثمار.
 )3معامل االختالف :يعترب االضلراف ادلعياري والتباين مقياسُت مقبولُت لقياس ادلخاطر الكلية ،وذلك عندما
تكون القيمة ادلتوقعة لعوائد األوراق ادلالية متساوية ،أما إذا اختلفت توقعات العوائد فإن األسلوب األمثل لقياس ادلخاطرة
يتم عن طريق حساب ادلخاطر لكل وحدة من القيمة ادلتوقعة للعوائد ،وذلك حبساب معامل االختالف الذي يعطى
بالعالقتُت التاليتُت:1
 بناء على بيانات تاريخية
̅

 بناء على توقعات مستقبلية
= Co

وتشَت ادلعادلة إذل حجم ادلخاطر ادلقابلة لكل وحدة من القيمة ادلتوقعة للتدفقات النقدية ،وعلى أساسو تفضل
الورقة ادلالية ذات معامل االختالف األقل.
 )4معامل  Bللورقة المالية  :يعترب معامل Bمقياسا إحصائيا للمخاطر ادلنتظمة ،يقيس حساسية عائد الورقة
ادلالية اذباه عائد زلفظة السوق ،ػلسب وفق العالقة التالية:2
J. Van Horne & al, Fundamentals of Financial Management,12th edition, Prentice-Hall,Inc, London, 2005, p:99.

1

P. Richard &al. Corporate Finance & investment, 7th edition, Pearson Education Limited, England, 2012,p :216. 2
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حيث تأخذ  Bاحلاالت التالية:
 :1 <Bسلاطرة السهم  iأكرب من سلاطرة السوق.
 :1 =Bسلاطرة السهم  iمساوية دلخاطرة السوق.
 :1 >Bسلاطرة السهم  iأقل من سلاطرة السوق.
مع العلم أن:
 :ؽلثل التباين ادلشًتك (التغاير) بُت عائد الورقة ادلالية وعائد زلفظة السوق ،ػلسب وفق العالقة
التالية:

1

∑

كما ػلسب التغاير ادلشًتك بداللة االرتباط وفق العالقة التالية:
 :rمعامل االرتباط بُت عوائد الورقة  iوعائد زلفظة السوق

2

m

 3-2محفظة األوراق المالية
يعد االستثمار يف األسهم العادية أحد القرارات االستثمارية ادلهمة ،نظرا لسعة حجم التداول يف ىذا النوع من
األوراق ادلالية ،واليت تكون ربركاهتا يف السوق ادلالية انعكاسا للمعلومات الواردة إذل السوق.
ونظرا حملدودية العوائد من االستثمار باألسهم العادية منفردة ،فقد سعى ادلستثمرون أفرادا وشركات إذل
االستثمار من خالل زلافظ مالية منوعة تنويعا جيدا ،والذي من شأنو تقليل سلاطرة احملفظة ادلالية ،غَت أن معظم
ادلستثمرين يواجهون يف األسواق ادلالية زلدودية اإلدلام بادلبادئ األساسية لالستثمار باألسهم العادية لطبيعة عوائدىا
ادلتقلبة.
وتزداد ادلشكلة عندما يواجو ادلستثمر عددا كبَتا من أسهم الشركات ادلراد االستثمار هبا يف شكل زلافظ
استثمارية ،شلا يعٍت بذل ادلزيد من اجلهد والوقت الختيار أفضلها ،وكذلك ادلتابعة ادلستمرة لتحديث مكوناهتا ،عالوة
على ذلك فإن استخدام التنويع قد ال يكون رلديا يف زبفيض سلاطرة احملفظة إذا كانت معامالت االرتباط بُت مكوناهتا

 1خالد أضبد فرحان ،رائد عبد اخلالق ،مرجع سبق ذكره،ص.43:

2ادلرجع نفسو.
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تامة موجبة ،أي بعبارة أخرى إذا كانت ربركات األسهم باذباه واحد ،لذلك البد من التنويع القطاعي الفعال بدال من
الًتكيز على أسهم قطاع معُت ،وخاصة يف حالة حدوث تقلبات يف أسواق األوراق ادلالية ،واليت قد تقلل من فائدة
التنويع ،كادلضاربات وادلمارسات غَت القانونية اليت قد ربدث يف تلك األسواق.
1-3-2

تعريف المحفظة المالية :قبل التطرق دلفهوم احملفظة ادلالية البد أن نتطرق أوال إذل مفهوم احملفظة

االستثمارية ،واليت تعرف على أهنا "توليفة من األدوات االستثمارية اليت تضم أدوات مالية كاألسهم والسندات وادلشتقات
والودائع وأذونات اخلزينة وحسابات الصرف األجنيب  ...وغَتىا ،وأدوات حقيقية كالعقارات وادلعادن النفيسة ...
وغَتىا ،تقع ىذه التوليفة ربت إدارة واحدة تعمل على بناء اسًتاتيجيات تضمن أقصى كفاءة من استثمار األدوات
ادلعينة ،يف ظل مناخ استثماري مالئم تتوافر فيو الفرص ادلرحبة.1
وفيما ؼلص احملفظة ادلالية فقد عرفت بأهنا "رلموع ما ؽللكو الفرد من األسهم والسندات ،واذلدف منها ىو تنمية
قيمتها السوقية ،وربقيق التوظيف األمثل دلا سبثلو ىذه األصول من أموال".2
كما تعرف احملفظة ادلالية "بأهنا رلموعة من األصول ادلالية أو األوراق ادلالية ادلنقولة ،اليت ؽللكها ادلستثمر بغرض
ادلتاجرة واالستثمار ،أي بغرض تنمية قيمتها السوقية وربقيق التوظيف األمثل".

3

ويف تعريف آخر ىي "رلموع ما ؽلثلو الفرد من األسهم والسندات ،واذلدف من امتالك ىذه احملفظة ىو تنمية
القيمة السوقية ذلا وربقيق التوظيف األمثل دلا سبثلو ىذه األصول من أموال".4
وشلا سبق فإن احملفظة ادلالية ىي تشكيلة من األوراق ادلالية اليت يتم اختيارىا بدقة لتحقيق رلموعة من األىداف،
تتكون من عدد مناسب من األوراق ادلالية تتباين وزبتلف من حيث القيمة ومعدل العائد ادلتولد عنها ومدة استحقاقها،
وىي بذلك زبتلف عن احملفظة االستثمارية اليت ربوي أصوال مالية كاألسهم والسندات وأصوال حقيقية كالعقارات
والذىب والسلع.

 1ىوشيار معروف ،االستثمارات واألسواق المالية ،دار صفاء للنشر ،عمان ،األردن ،2003 ،ص.22 :
2سيد سادل عرفة ،إدارة المخاطر االستثمارية ،دار الراية للنشر ،عمان ،األردن ،2009 ،ص.73 :

3زلمد صاحل احلناوي ،تحليل وتقييم األسهم والسندات ،مؤسسة النشر اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2005 ،ص.267 :

4حسُت عصام ،مرجع سبق ذكره ،ص.203 :
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 2-3-2أهداف المحفظة المالية :تكمن أىداف احملفظة ادلالية فيما يلي:1
 المحافظة على رأس المال األصل وتنميته :يعترب من أىم األىداف اليت يسعى إذل ربقيقيها مالك احملفظة ،إال
أن االستعداد لتحمل سلاطر غلب أن يبتعد عن رأمسال األصلي ،فادلخاطرة غلب أن ترتبط بنسبة معينة من
العائد حبيث يتطلب أن يكون توازن بُت العائد وادلخاطرة ،من أجل احملافظة على رأس مال ادلستثمر يف احملفظة.
 تحقيق أكبر عائد ممكن مع أقل مخاطر متوقعة :ويتحقق ذلك من خالل التنويع الكفء دلكونات زلفظة
األوراق ادلالية.
 قابلية تحويل أصول المحفظة إلى سيولة :وذلك من خالل االستثمار يف أوراق مالية ذلا قابلية للتحويل إذل
سيولة بدون خسارة ،وذلك دلواجهة احتماالت العسر والتعثر ادلارل.
 تحقيق الدخل بشكل مستمر ومستقر :والذي يتيح فرصة االستهالك أو إعادة استثمار ادلتحقق من العائد
لتوسيع حجم احملفظة.
إذل جانب توفَت األمان من خالل ربط ىادف بُت سلوكي التحوط والعقالنية ،وذلك بالتنويع يف مكونات
األصول ادلالية.
 3-3-2استراتيجيات بناء المحافظ المالية :ىناك عدة اسًتاتيجيات يلجا إليها مالك احملفظة ،أو من يتوذل
إدارهتا منها:2
 استراتيجية اختيار األوراق المالية :من خالذلا تقييما وربليلها وفق مدخلي التحليل الفٍت واألساسي ،وذلك
للوصول إذل قيمتها احلقيقية (العادلة) ،اليت تسمح للمستثمر دبقارنتها مع قيمتها السوقية وبالتارل ازباذ قرار
ضمها للمحفظة أو استبعادىا.
 استراتيجية إعادة توزيع مخصصات المحفظة :تقوم ىذه االسًتاتيجية بإعادة زبصيص األوزان النسبية بُت
األصول ادلالية ادلكونة للمحفظة ،وذلك تبعا للظروف واحلاالت االقتصادية السائدة (كساد أو رواج).
 استراتيجية توقيت السوق :يف ظل ىذه االسًتاتيجية فإنو بإمكان ادلستثمر أن ػلقق عوائدا غَت عادية أو يقلل
من ادلخاطرة ،وذلك عند معرفتو لوقت الدخول للسوق أو اخلروج منو ،وذلك بتوجيو متحصالت بيع األسهم
 1اعتمادا على ادلراجع التالية:

زلمود زلمد الداغر ،األسواق المالية ،مؤسسات ،أوراق ،بورصات ،دار الشروق للنشر ،مصر ،2005 ،ص.204 :

أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم ،االستثمار باألدوات المالية تحليل وإدارة ،دار ادلسَتة للنشر ،عمان ،األردن ،2007 ،ص.195 :
زلمد الصَتيف ،البورصات ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،2006 ،ص.209 :

 2ماجد اضبد عطا اهلل ،إدارة االستثمار ،دار أسامة للنشر ،ط ،1عمان ،األردن ،2011 ،ص .142 - 140 :
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إذل أوراق ادلالية أخرى قصَتة األجل ،كما تقتضي ىذه االسًتاتيجية بأنو يف حالة توقع رواج يف سوق األسهم،
فإنو بإمكان ادلستثمر االقًتاض لتدعيم ادلخصصات ادلوجهة لالستثمار يف األسهم العادية.
 4-2عائد ومخاطر محفظة األوراق المالية
 1-4-2عائد المحفظة المالية :بالنسبة للمحفظة ادلالية ،فإن حساب العائد ادلتوقع يتم كما يلي:


بناء على بيانات تاريخية :يف ىذه احلالة فإنو ولكل ورقة مالية ضمن مكونات احملفظة ادلالية عائدا متوقعا،
باإلضافة إذل الوزن النسيب الذي تشكلو قيمة تلك الورقة ادلالية من القيمة اإلصبالية للمحفظة ،ػلسب وفق
العالقة التالية:

1

وبالتالي:
∑

حيث:

 :عائد

احملفظة.

 :العائد ادلتوقع للورقة

ادلالية.

 :الوزن النسيب لكل ورقة مالية ضمن احملفظة  ،أي ما تشكلو القيمة السوقية للورقة ادلالية من القيمة السوقية
جلميع األوراق ادلالية ادلكونة للمحفظة.
 بناء على توقعات مستقبلية :عندما ال تتوفر لدى ادلستثمر بيانات تارؼلية ،فإنو بإمكانو تقدير توقعات
مستقبلية حلساب العائد ادلتوقع ،وباستخدام الصيغة التالية يتم التوصل إذل العائد ادلتوقع للمحفظة ادلالية:
∑

1جبار زلفوظ  ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،ج ،1مرجع سبق ذكره،ص.116:
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 2-4-2مخاطر المحفظة مالية :يتم حساب سلاطرة احملفظة ادلالية باستخدام مقاييس التشتت ادلتمثلة
فيما يلي:
 )1االنحراف المعياري :حيث ربسب سلاطرة احملفظة ادلالية ادلكونة من أصليُت ماليُت كالتارل:1
√

وبتعويض التغاير بداللة معامل االرتباط ضلصل على:
√

يف حُت تعطى العالقة العامة حلساب سلاطر زلفظة مكونة من  mورقة مالية بالصيغة التالية:2

حيث أن:
( :)wiوزن اإلستثمار i
( :)wjوزن اإلستثمار j
( :)Pijمعامل االرتباط بُت عوائد االستثمارين j،i

(:)Nعدد االستثمارات يف احملفظة

 )2التباين المشترك (التغاير)  :يعد التباين ادلشًتك أحد ادلقاييس األساسية يف ربليل ادلخاطرة والعائد
للمحفظة  ،إذ ؽلزج التباين ادلشًتك بُت تباين عوائد أحد األسهم وحساسية ىذه العوائد لتقلبات عوائد األسهم األخرى
 ،فالتباين ادلشًتك بُت سهمُت يوضح ما إذا كان السهمُت يتحركان بنفس االذباه أم أن ربركاهتما ستكون باذباىُت
سلتلفُت ،ففي حالة زلفظة مالية مكونة من أصليُت ماليُت فإن التغاير ػلسب كما يلي:3
∑

كما يتم حساب التباين ادلشًتك (التغاير) اعتمادا على معامل االرتباط كما يلي:

D. Mertisette, Decisions financiers a longterme, les editions S M G, trios reviéres 3eme edition, 1994, P: 216.

 2عبد الكرًن قندوز ،مرجع سبق ذكره ،ص.174:

 3أرشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص.174 :
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حيث:
كلما كانت قيمة التغاير (التباين ادلشًتك) مرتفعة دل ذلك على ارتفاع درجة ادلخاطرة يف احملفظة ،كما تدل
إشارة التغاير على اذباه العالقة بُت عائد السوق وعائد الورقة ادلالية ،وربسب ادلخاطرة أيضا اعتمادا على معامل .B
 )2معامل  :Bيتم قياس سلاطر احملفظة ادلكونة من  nأصل مارل عن طريق معامل  Bللمحفظة ،والذي ىو عبارة
عن ادلتوسط ادلرجح لـ  Bاألصول ادلشكلة للمحفظة يعطى بالعالقة التالية:1
∑

حيث B :حملفظة السوق تساوي الواحد.
وعليو فإن كل زلفظة يكون ذلا

B

يساوي الواحد فإن سلاطرىا مساوية دلخاطر السوق ،أما احملفظة اليت ذلا

أقل من الواحد فإن سلاطرىا أقل من سلاطرة السوق ،يف حُت احملفظة اليت ذلا معامل

B

B

أكرب من الواحد فإن سلاطرىا

أكرب من سلاطر السوق.
فكلما ارتفع معامل

B

دل ذلك على زيادة ادلخاطر السوقية لألصل ادلارل ادلكون للمحفظة ،باعتباره يقيس

حساسية عائد األصل ادلارل اذباه سلاطر السوق ،ويعترب األساس الذي يعتمد عليو مديري احملافظ دلراجعة زلافظهم يف
ضوء احلالتُت التاليُت:

2

 حالة االنكماش :يف ىذه احلالة فإن مدير احملفظة يسعى إذل استبدال األصل ادلارل ذو ادلخاطر ادلرتفعة ،دبعٌت
استبدال األصل ادلارل الذي لو معامل  Bمرتفع ،وتعويضو بأصل مارل آخر معامل  Bأقل.
 حالة االنتعاش :يف ىذه احلالة فإن مدير احملفظة يستبدل األصل ادلارل الذي لو معامل  Bمنخفض ،وتعويضو
بأصل آخر معامل  Bأكرب مادام الوضع االقتصادي انتعاش ،ألن ذلك سَتفع من العائد ادلتوقع للمحفظة.
والشكل التارل يوضح القيم ادلختلفة دلعامل  Bبيانيا.

3

1غازي فالح ادلومٍت ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .184 ،183 :

الياس خضَت احلمدوين ،فاعلية التنويع في تخفيض مخاطرة المحفظة االستثمارية ،دراسة في عينة من الشركات المساهمة المسجلة في سوق عمان لتبادل األسهم،

2رللة تنمية الرافدين ،العدد  ،112اجمللد  ،2013 ،35ص18 :
 3الياس خضَت احلمدوين ،مرجع سبق ذكره ،ص.18 :
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شكل( :)11-2قيم معامل  Bبيانيا
عائد السهم
B=2سلاطر مرتفعة

I

30

I

B=1سلاطر متوسطة

20

I

10

-20

I

I

I

30
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I
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-10 0
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عائد محفظة السوق %
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I

B=0.5سلاطر منخفضة

-10
-20
المصدر :الياس خضَت احلمدوين ،فاعلية التنويع في تخفيض مخاطرة المحفظة االستثمارية ،دراسة في عينة من الشركات المساهمة المسجلة
في سوق عمان لتبادل األسهم ،رللة تنمية الرافدين ،العدد  ،112اجمللد -30،2013 ،35
ص.18 :

يوضح الشكل أن احملور العمودي ؽلثل عوائد السهم واحملور األفقي ؽلثل عوائد زلفظة السوق ،يف حُت ؽلثل
معامل  Bميل عوائد السهم أو ميل خط االضلدار ،الذي يتقلب ارتفاعا واطلفاضا وفقا لتحركات زلفظة السوق.
ما يالحظ من الشكل أعاله أن قيمة معامل  Bلسهم ما قد تعادل القيمة  ،1وىذا يدل على أن عوائد السهم
ادلعٍت تتقلب باالذباه نفسو وبالنسب نفسها اليت تتقلب هبا عوائد زلفظة السوق ،واليت عادة ما تقاس وفقا لتحركات
مؤشر السوق.
أما إذا كانت عوائد احملفظة اليت تتضمن أسهما تكون معامل  Bلكل منها  ،0.5فًتتفع وتنخفض بنفس اذباه
تقلب مؤشر السوق ،ولكن بنسب متساوية وبنصف تقلب مؤشر السوق ،وىذا ما يؤدي إذل جعل ادلخاطر اليت تواجو
احملفظة أقل من ادلخاطر ادلرتبطة دبحفظة السوق.
ويف حال ما إذا كانت عوائد احملفظة اليت تتضمن أسهما قيمة معامل  Bلكل منها  ، 2فإن ذلك يعٍت أن االرتفاع
واالطلفاض ذلذه األسهم يكون باذباه تقلب مؤشر السوق ،وبنسب متساوية وبضعف نسب تقلب مؤشر السوق ،دبعٌت
أن قيمة احملفظة ؽلكن أن تتضاعف أو تنخفض إذل النصف يف األجل القصَت.
وعموما فإن قيمة معامل  Bدلعظم األسهم يف السوق تًتاوح بُت  1.5 - 0.5ودبتوسط
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وما ذبدر اإلشارة إليو أيضا أن تقلبات عوائد سهم معُت و يف مدة زمنية معينة ،قد تعاكس التقلبات لعوائد
زلفظة السوق ،بالرغم من أن قيمة معامل

B

للسهم موجبة ،وىذا يعٍت أنو باإلمكان توقع ارتفاع عوائد ىذا السهم

عندما ترتفع السوق ،إال أن بعض العوامل اليت زبص الشركة ادلصدرة ذلذا السهم ،قد تعمل على زبفيض عوائده يف
الوقت الذي تكون فيو السوق يف حالة االرتفاع.
5-2

نظرية المحفظة المالية (التنويع) :يرتبط مضمون ادلنفعة بنظرية احملفظة من خالل مفهوم التنويع ،الذي

يعرف بأنو توليفة ألكثر من أصل كطريقة لتقليل ادلخاطرة ،1كما يعرف أيضا بأنو تنويع االستثمارات بغرض التقليل من
ادلخاطرة.
إذن تقليل ادلخاطرة ىو أساس ادلنفعة لنظرية احملفظة ،وادلخاطرة اليت يشملها التخفيض ىي ادلخاطرة غَت
النظامية ،واليت تعرف على أهنا ادلخاطرة الناذبة عن عوامل خاصة بالشركة وتسمى أيضا دبخاطر األعمال ،يف حُت تبقى
احملفظة ربت تأثَت اجلزء اآلخر وىي ادلخاطر النظامية الناذبة عن عوامل السوق ،لذا تسمى أيضا دبخاطر السوق ،واليت
تؤدي إذل عدم التأكد من عائد االستثمار.2
ويف إطار مفهوم التنويع فإن ادلخاطرة غَت النظامية ؽلكن أن تنعدم بإضافة األوراق ادلالية إذل احملفظة ،إذل احلد
الذي تصبح فيو سلاطرة احملفظة الكلية مساوية للمخاطرة النظامية ،كما ىو موضح بالشكل التارل:3
شكل( :)12-2أثر التنويع في مخاطرة المحفظة المالية

ادلخاطر
النظامية

ادلخاطر الكلية احملفظة

×

ادلخاطر غَت
النظامية

عدد األوراق المالية
Source: J. Hamon, Bourse & Gestion de Portefeuille, 2émeédition, Economica, Paris,
France,2005, p :225.
V. Horne&W.John ,fundamentals of Financial Management,Prentice Hall Company ,9th ed,U.S.A,1995,p :219.

 2زياد رمضان ،مبادئ االستثمار ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،ط ،1998 ،1ص.333 :

J. Hamon, Bourse & Gestion de Portefeuille, 2éme édition, Economica, Paris, France, 2005, p: 225.
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من الشكل أعاله نالحظ أن سلاطرة احملفظة غَت النظامية تبدأ بالتناقص التدرغلي ،كلما زاد عدد مكونات
احملفظة من األوراق ادلالية ،إذل أن تصل إذل احلد الذي تصبح فيو سلاطرة احملفظة الكلية مساوية للمخاطرة النظامية،
لتعكس التنوع التام للمحفظة ،وللوصول إذل التنويع الكفء فإن ذلك يتحقق من خالل ما يلي:
 أن إضافة األصل ادلارل اجلديد غلب أن يؤدي إذل زبفيض سلاطرة احملفظة.
 أن إضافة األصل ادلارل اجلديد غلب أن يؤدي إذل زيادة العوائد الكلية ادلتوقعة للمحفظة.
 أن يؤدي األصل ادلارل إذل مبادلة موضوعية مقبولة بُت التغَت يف ادلخاطر الكلية والتغَت يف العوائد الكلية.
وبذلك تتحقق ادلنفعة للمستثمر واليت تتحدد وفق ادلعادلة التالية:
حيث:
 :ادلنفعة.
:العائد ادلطلوب.

 :االضلراف ادلعياري.
1-5-2

نماذج التنويع :توجد العديد من األسس اليت زبضع ذلا عملية التنويع ،أعلها التنويع بناء على جهة

اإلصدار ،والذي يقصد بو عدم تركيز االستثمار يف ورقة مالية تصدرىا شركة معينة ،وإظلا توزيع االستثمار على عدة
شركات سلتلفة ،كما توجد أنواع أخرى من التنويع منها تنويع تواريخ االستحقاق ،وذلك هبدف زبفيض أثر تقلبات
أسعار الفائدة ولتحقيق السيولة وادلرونة يف إدارة احملفظة ،وذلك بتضمُت احملفظة سندات ذات تواريخ استحقاق متدرجة
(قصَتة ومتوسطة األجل) كوهنا ذبمع بُت السيولة والرحبية ،1كما يشمل التنويع ادلزج بُت األوراق ادلالية لشركات ذات
رمسلة كبَتة وأخرى ذات رمسلة صغَتة ،فهذه األخَتة تتميز بتذبذبات مرتفعة مقارنة باألوذل ،وبالتارل فإن التنويع يف ىذه
احلالة ػلقق مبادلة كفؤة بُت العائد وادلخاطرة وىو ما يعرف بالتنويع على أساس الرمسلة ،كما يوجد نوع آخر يعرف
بالتنويع الدورل ،والذي يهدف إذل زبفيض جزء من ادلخاطر ادلنتظمة وذلك باالستثمار يف أوراق مالية أجنبية.
وبناء على جهة اإلصدار سوف نتطرق إذل النوعُت التاليُت من ظلاذج التنويع علا :التنويع البسيط وتنويع
.Markowitz

 1منَت إبراىيم ىندي ،أدوات االستثمار في أسواق رأس المال ،األوراق المالية وصناديق االستثمار ،ادلكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،مصر ،2008 ،ص.131:
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1-1-5-2

التنويع البسيط

) The Naive Diversification

( :يرتكز ىذا التنويع إذل فكرة أنو كلما زاد

عدد األوراق ادلالية ادلكونة للمحفظة االستثمارية ،كلما اطلفضت ادلخاطر الذي ؽلكن أن تتعرض ذلا ،ففي دراسة لـ
)  Archer & Evans (1968توصل الباحثُت إذل أن زيادة األصول ادلكونة للمحفظة ادلالية ألكثر من
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ورقة يؤدي إذل

إزالة اجلزء األكرب من ادلخاطر غَت ادلنتظمة ،غَت أن ادلبالغة يف ىذه العملية يؤدي إذل آثار عكسية ،تتمثل يف صعوبة إدارة
احملفظة وربمل تكاليف إضافية تًتتب عن البحث عن األدوات ادلالية ،باإلضافة إذل احتمال ازباذ قرارات خاطئة بسبب
كثرة األوراق ادلالية.1
2-1-5-2

تنويع

(:Markowitz )1952

يعترب  Markowitz Harryأول من أعطى مفهوما دقيقا للتنويع،

استنادا إذل مقولتو ادلشهورة " "Don’t put all your eggs in one basketمستندا يف ذلك على االفًتاضات التالية:
 أن ادلستثمر ينظر إذل كل بديل استثماري من منظور التوزيع االحتمارل للعائد ادلتوقع.
 أن ادلستثمر يهدف إذل تعظيم ادلنفعة ادلتوقعة ،وأن منحٌت ادلنفعة بالنسبة للمستثمر يعكس تناقص ادلنفعة احلدية
للثروة.
 يبٍت ادلستثمرون قراراهتم على أساس العائد وادلخاطر ادلتوقعة ،دبعٌت أن منحٌت ادلنفعة ىو دالة للعائد ادلتوقع
والتباين للعائد.
 أن ادلستثمر من النوع ادلتجنب للمخاطرة ،ويستطيع تقليل ادلخاطرة عن طريق إضافة أصول مالية جديدة
حملفظتو.
 للمستثمر القدرة على احلصول على أعلى العوائد ألي مستوى من ادلخاطرة ،وذلك من خالل ربديد
االستثمارات الكفؤة من األسهم.
 ضرورة معرفة عالقات االرتباط(معامل االرتباط) بُت عوائد األوراق ادلالية ادلكونة للمحفظة.
وبناء على االفًتاضات السابقة فإن ( Markowitz )1952يهدف ومن خالل نظرية التنويع إذل ربديد طريقة
بناء زلفظة مثلى باستخدام مقاييس ادلخاطرة ،مع إضافة عنصر آخر ىو معامل االرتباط بُت عوائد األصول ادلكونة
للمحفظة ،الذي يوضح العالقة بُت عوائد األصول ادلالية ادلكونة للمحفظة واذباىهما ،حيث يأخذ معامل االرتباط قيمة
زلصورة بُت ) (+ 1و) ، (- 1وبافًتاض زلفظة مكونة من أصليُت ماليُت كما ىو موضح باجلدول التارل:

 1منَت إبراىيم ىندي ،الفكر الحديث في مجال االستثمار ،منشاة ادلعارف للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،1999 ،ص.274 - 272 :
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جدول( :)4-2أنواع االرتباط بين عوائد األصول المكونة للمحفظة
معامل االرتباط = 1-

معامل االرتباط = 0

االرتباط بُت عوائد األصلُت قوي وتام ال يوجد ارتباط بُت عوائد األصليُت
بالسالب أي أن التغَت يف عوائد
األصلُت ادلاليُت يأخذ عكس االذباه
وبنفس النسبة.

ادلاليُت دبعٌت عوائد األصليُت ادلاليُت
مستقلُت سباما.

معامل ارتباط = 1

االرتباط بُت عوائد األصلُت قوي وتام
بادلوجب أي أن التغَت يف عوائد
األصلُت ادلاليُت يف نفس االذباه
وبنفس النسبة

المصدر :من إعداد الباحثة.

وما ذبدر اإلشارة إليو أن وجود معامل االرتباط السالب بُت عوائد األوراق ادلالية وخباصة األسهم يعترب نادر
احلدوث ،ألن معظم األسهم تتأثر بعوامل السوق والعوامل االقتصادية بنفس االذباه.
6-2

المحفظة المالية المثلى ( :(Optimal Portfolioتتكون من تشكيلة متوازنة ومتنوعة من األدوات

االستثمارية ذبعلها أكثر مالئمة لتحقيق أىداف ادلستثمر مالك احملفظة أو من يتوذل إدارهتا ،ومن أىم شليزاهتا ما يلي:1
 ربقق للمستثمر توازنا بُت العائد وادلخاطرة.
 تتسم أدواهتا بقدر من التنويع االغلايب.
 ربقق أدواهتا حدا أدىن من السيولة أو القابلية للتسويق ،شلا يوفر دلديرىا ميزة ادلرونة فيما ؼلص تعديل مكوناهتا
وبأقل قدر من اخلسائر ادلمكنة ومىت أراد ذلك.
ويعترب( Markowitz )1952أول من قدم ظلوذجا لتكوين احملفظة ادلثلى ،يقوم على قواعد أساسية تسمى بقواعد
السيطرة (السيادة أو اذليمنة) تقوم على ما يلي:
 إذا ما خَت ادلستثمر بُت زلفظتُت ماليتُت ربققان نفس ادلستوى من العائد مع اختالف درجة ادلخاطرة ،فإن
ادلستثمر سيختار أقلها سلاطرة.
 إذا ما خَت ادلستثمر بُت زلفظتُت ماليتُت ذلما نفس درجة ادلخاطرة وزبتلفان من حيث العائد ،فإن ادلستثمر
سيختار احملفظة ذات العائد األعلى.
 وإذا ما خَت ادلستثمر بُت زلفظتُت ماليتُت وكانت إحداعلا أعلى عائدا وأقل سلاطرة من األخرى ،فإن ادلستثمر
سيختارىا بدل احملفظة األخرى بناء على مبدأ ادلستثمر عقالين ورشيد.

 1غازي فالح ادلومٍت ،مرجع سبق ذكره ،ص.111 :
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وانطالقا من ادلبادئ األساسية لقواعد السيطرة ،تتحدد احلافظ الكفؤة بيانيا يف ضوء العالقة بُت العائد ادلتوقع
وادلخاطرة .
حيث أنو بإمكان ادلستثمر اختيار احملفظة الكفؤة وذلك باستبعاد صبيع احملافظ اليت ال ربقق ىدف ادلستثمر يف
ربقيق أعلى عائد متوقع عند نفس ادلستوى من ادلخاطر ،وربقيق أقل سلاطرة عند نفس ادلستوى من العائد ادلتوقع ،أما
احملفظة اليت ربقق ىذين اذلدفُت فتسمى باحملافظ الكفؤة ،كما يوضح ذلك الشكل أدناه:
شكل ( :) 13- 2تحديد المحفظة المثلى بيانيا
4
D

3

2

Rp

1

C
B

A

المصدر :أبان عثمان الدوري ،ناجي عبد الستار الدوري ،أثر التنويع في تكوين المحفظة المالية ،رللة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ،العدد ،1
اجمللد  ،13،2005ص.163 :

من خالل الشكل نالحظ بيانيا موقع احملافظ على ادلنحٌت  ABCDوالذي يطلق عليو منحٌت احلدود الكفؤة،
وعن طريق منحنيات السواء (التفضيل) ورلموعة احملافظ الكفؤة ؽلكن ربديد احملفظة ادلثلى اليت ستكون أقرب زلفظة إذل
نقطة سباس منحنيات التفضيل (السواء) واحلد الكفء وادلمثلة باحملفظة  ،Bتقع ىذه احملفظة على احلدود الكفؤة عند
نقطة التماس مع منحٌت التفضيل (السواء) رقم  ،3وحبيث توفر للمستثمر أفضل عائد يف حدود سلاطرة موافقة لذلك
العائد وأقل درجة سلاطرة لعائد متوقع ،أما بالنسبة للمحافظ اليت تقع على ادلنحنيُت  1و 2فال ؽلكن للمستثمر ربقيقها
ألهنا تقع على منحٌت تفضيل أعلى.
وتعترب احملفظة ادلثلى ( )Optimal Portfolioمفهوما نسبيا ،زبتلف حسب أظلاط ادلستثمرين وميوذلم وتفضيالهتم
اذباه الثنائية (عائد

–

سلاطرة) ،وعليو فإن زلفظة مثلى بالنسبة دلستثمر تنطوي على عائد متوقع مرتفع وسلاطر متوقعة

مرتفعة ،قد ال تعترب مثلى بالنسبة دلستثمر آخر يفضل زلفظة بعائد قليل ولكن تقع ضمن مستوى أقل من ادلخاطرة ،فإذا
ما سبكن ادلستثمر من معرفة درجة استعداده للمخاطرة ،أمكنو ذلك من ربديد احملفظة ادلثلى ذات العائد ادلرتفع عند
مستوى ادلخاطرة اليت ؽلكنو أن يتحملها.
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Gruber

 1-6-2بناء المحفظة المثلى بواسطة تحديد الخط الفعال باألرقام :قدم ىذا النموذج من طرف

& Elton

يعد من النماذج األساسية يف بناء واختيار احملافظ الكفؤة ،اعتمد  Elton & Gruberعلى مقياس

Treynor

لتدرج األسهم ادلراد ضمها إذل احملفظة الكفؤة ،وىذا ادلقياس عبارة عن نسبة استعملت يف مقارنة أداء األسهم الفردية،
وزلافظ االستثمار من تلك األسهم وفق الصيغة التالية:1
حيث:

 :عائد السهم.
 :ادلخاطر ادلنتظمة لكل سهم.
 :العائد اخلارل من ادلخاطرة.
وما يالحظ على مقياس  Treynorأنو يرتب احملافظ حسب أفضليتها ،على أساس ادلبادلة بُت العائد وادلخاطر
ادلنتظمة.
وبعدىا ترتب احملافظ تنازليا حسب مستوى األداء احملقق وفق النسبة احملسوبة سابقا ،فإذا كان السهم ذو القيمة
ادلعينة للنسبة داخال يف احملفظة ادلثلى فإن صبيع األسهم ذات النسبة األعلى تكون داخلة بالتبعية ،وإذا كان السهم ذو
القيمة ادلعينة للنسبة مستبعدا من احملفظة ادلثلى فإن صبيع األسهم ذات النسبة األقل تكون مستبعدة ىي األخرى  ،أو إذا
كان البيع القصَت مسموحا بو فستباع بيعا قصَتا.
استند ىذا النموذج إذل افًتاضات ظلوذج ( Sharpe)1963ومعادالتو الرياضية يف استخراج العائد وادلخاطرة ،لتبٌت
احملفظة الكفؤة وفق ىذا النموذج وفق ادلعادلة التالية:2
∑
∑
حيث:
 :ؽلثل نقطة القطع لكل سهم.

 :تباين عائد السهم.
 1غازي فالح ادلومٍت ،مرجع سبق ذكره ،ص.160 :
 2ادلرجع نفسو ،ص ص .172،171:
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 :تباين عائد زلفظة السوق.

أما عن عدد األسهم اليت يتم اختيارىا ضمن مكونات احملفظة ،فيعتمد على نقطة القطع (الفصل) لكل سهم،
أعلى من

حبيث أن صبيع األسهم اليت لديها نسبة

(نقطة القطع ) ،فإنو يتم إدخاذلا ضمن مكونات

احملفظة ،يف حُت أن األسهم اليت ىي دون نقطة القطع يتم استبعادىا.
وفيما ؼلص الوزن النسيب لألسهم ادلتضمنة يف احملفظة ،فإنو يتم حساهبا وفق ادلعادلة التالية:
∑
حيث:
:الوزن النسيب لكل سهم ضمن احملفظة .
:نسبة تستخدم يف حساب وزن كل سهم يف احملفظة.
وربسب وفق ادلعادلة التالية:

مع العلم أن ( C* :نقطة القطع = نقطة الفصل) وىي النقطة الفاصلة بُت األسهم ادلقبولة واألسهم ادلرفوضة.
 2-6-2نماذج تقييم أداء المحفظة المالية :من بُت تنقسم ظلاذج تقييم أداء احملافظ ادلالية ما يلي:
 )1نموذج

Treynor

) :(1965اعتمد

Treynor

على فكرة أن ادلستثمرين يفضلون ميال أكرب خلط سوء

األوراق ادلالية ،ألن ذلك يعٍت االنتقال إذل منحٌت سواء أعلى ،وبالتارل الوصول إذل ثنائية أفضل من العائد وادلخاطرة ،ودبا
أن ادلستثمر الرشيد يستثمر يف زلفظة منوعة ،فهذا يعٍت أن ىذه احملفظة تنطوي فقط على سلاطر منتظمة ،يتم ربديد أداء
احملفظة وفق ادلعادلة التالية:1
)

(

حيث:
 :أداء احملفظة ادلالية.
)

(

 :العائد ادلتوقع للمحفظة ادلالية.

 :ادلخاطر ادلنتظمة للمحفظة.
Z. Bodie & al, op.cit, p: 826.
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ألن ميل خط سوق الورقة ادلالية سيصبح أكرب.

ويعترب أداء احملفظة أفضل كلما ارتفعت النسبة

 )2نموذج ) : Sharpe(1966ؽلثل ظلوذج  Sharpeنسبة ادلكافأة إذل التقلب يف عوائد األصول ادلالية اليت تقاس
باالضلراف ادلعياري ،وبقصد بادلكافأة الفرق بُت عائد احملفظة ادلالية والعائد اخلارل من ادلخاطر ،يقاس أداء احملفظة ادلالية
وفق ادلعادلة التالية:1
)

(

حيث:
 :االضلراف ادلعياري للمحفظة (مقياس مطلق للمخاطر الكلية).

وكلما كانت النسبة

مرتفعة كان أداء احملفظة جيد.

يالحظ أن ظلوذج  Treynorأكثر دقة من ظلوذج
الذي يقيس ادلخاطر ادلنتظمة ،خبالف

Sharpe

العتماده على خصائص كل ورقة وعلى

معاملB

الذي ىو مقياس مطلق للمخاطر (منتظمة وغَت منتظمة).

 )3نموذج  :Jensenفيما اعتمد  Treynorو  Sharpeيف ربديد أداء احملفظة ادلالية على األداء النسيب كمعدل
مئوي وىو على أساس العائد ادلعدل للمخاطرة ،فقد اعتمد  Jensenعلى النموذج الرياضي التارل
)

2

:

(

حيث:
𝛂  :قدرة مدير احملفظة على التقدير.

فحسب ظلوذج  Jensenفإن  αتأخذ القيم ادلمكنة التالية :3

𝛂> :0أداء احملفظة يتفوق على أداء السوق.
𝛂< : 0أداء احملفظة أقل من بأداء السوق.

𝛂=  : 0أداء احملفظة يوازي أداء السوق.

Ibid.

 2السيد متورل عبد القادر  ،مرجع سبق ذكره،ص.226:
 3غازي فالح ادلومٍت ،مرجع سبق ذكره،ص.235:
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 7-2نماذج تسعير األصول الرأسمالية
 1-7-2نموذج تسعير األصول الرأسمالية)  : (CAPMؽلثل ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية

(*)CAPM1

أحد اإلسهامات ادلهمة اليت جاءت هبا نظرية احملفظة  ،قدم من طرف ) William Sharpe(1964ويعد من بُت النماذج
ادلهمة اليت أدخلت مفهوم ادلخاطرة يف التحليل ،فمن خالل النموذج بإمكان ادلستثمر تكوين صورة أكثر عمقا عن
العالقة بُت العائد وادلخاطرة.
 يقوم ظلوذج تسعَت األصول الرأس ادلالية على رلموعة من االفًتاضات وىي:

2

 تباع األصول وتشًتي بدون تكلفة على عملية الشراء أو البيع كالعمولة.
 يستطيع ادلستثمر الشراء أو البيع بأي قيمة.
 ال توجد ضريبة .
 ال توجد سيطرة على السوق من طرف ادلستثمر.
 يعتمد ادلستثمر يف قراره على العائد و ادلخاطرة ومعامل االرتباط.
 يسمح بعمليات البيع على ادلكشوف.
 ادلستثمر يستطيع أن يقًتض و يقرض بسعر الفائدة اخلارل من ادلخاطر.
 توقعات ادلستثمرين متجانسة.
 صبيع أصول معروضة يف السوق للبيع و الشراء.
تبٌت الفكرة األساسية للنموذج على أنو يف حالة توازن السوق ،يتوقع للسهم أن ػلقق عائدا ينسجم مع سلاطرتو
النظامية ،أي ادلخاطرة اليت ال ؽلكن ذبنبها بالتنويع ،يستخدم ىذا النموذج لتحليل العالقة بُت ادلخاطر النظامية مقاسة
دبعامل

B

السهم وبُت معدالت عوائده ،كما يستخدم ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية ( )CAPMيف تقييم األسهم

العادية ،ألنو ؽلكن ادلستثمر من ربديد معدل اخلصم (معدل العائد ادلطلوب على السهم) الذي يستخدم يف خصم
العوائد ادلتوقعة للوصول إذل القيمة احلقيقية

للسهم.

يعرب عن العائد ادلطلوب الذي يسعى ادلستثمر إذل ربقيقو من خالل استثماره يف األصول اخلطرة ،وفق ظلوذج
تسعَت األصول الرأمسالية بادلعادلة التالية:

* CAPM : Capital Asset Pricing Model.
1

 2عبد الكرًن قندوز ،إدارة اخلطر ،التحوط والتأمُت ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص.63،62 :
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حيث:
 :معدل العائد ادلطلوب.

 :معدل العائد اخلارل من ادلخاطرة ،ؽلثل العائد على أذونات اخلزينة.
 :ادلخاطر ادلنتظمة للورقة ادلالية.
 :معدل عائد زلفظة السوق.
ػلمل ظلوذج

((CAPM

شكلُت رئيسيُت أحدعلا يأخذ الطابع الكلي بينما يقتصر اآلخر على اجلانب اجلزئي

فقط ،األول يعرف خبط سوق رأس ادلال ويرمز لو بالرمز (* ،)CMLيبحث يف ادلخاطر الكلية والعوائد ادلتوقعة يف أصول
احملفظة ادلالية معتمدا يف ذلك على االضلراف ادلعياري يف قياس ادلخاطرة ،أما الثاين فيعرف خبط سوق الورقة ادلالية ويرمز
لو بالرمز (* )SMLالذي يأخذ بعُت االعتبار ادلخاطر ادلنتظمة يف دراسة العالقة بُت العائد وادلخاطرة ،وذلك باستخدام
معامل .B

 1-1-7-2خط سوق رأس المال ) :(CMLيفًتض ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية ) (CAPMأن السوق يف
حالة توازن ،وأن ادلستثمرين سيختارون نفس احملفظة ادلثلى (زلفظة السوق )Mاليت تتكون من صبيع األصول ادلتداولة يف
السوق ادلالية ،تتحدد ىذه األخَتة عند نقطة التماس مع احلدود الكفؤة وخط سوق رأس ادلال )* ،(CMLويبقى
االختالف الوحيد بُت ادلستثمرين يف كمية األصول غَت اخلطرة اليت سيتم االستثمار فيها ،وذلك حسب درجة استعداد
ادلستثمر لتحمل ادلخاطرة ،وبالتارل سيختلف موقع تلك احملفظة على خط ) (CMLتبعا ألظلاط ادلستثمرين ودرجة
استعدادىم لتحمل ادلخاطرة ،كما يوضح ذلك الشكل التارل:1

H. Mark & N. John, Investments,Analysis& Behavior, 2th edition, McGraw-Hill, New York, U.S.A , 2010, p: 131.
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شكل ( :)14-2خط سوق رأس المال )(CML

العائد المتوقع

زلفظة السوق

خط سوق رأس ادلال

M

عالوة ادلخاطر حملفظة السوق
سلاطر زلفظة السوق
االنحراف المعياري
Source: H. Mark & N. John, Investments, Analysis & Behavior, 2th edition, McGraw-Hill, New
York, U.S.A , 2010, p: 131.

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن خط

CML

يعرب عن عالقة خطية طردية بُت العائد ادلتوقع وادلخاطر

للمحافظ الكفؤة ،فإذا كان ادلستثمر متجنبا للمخاطرة سيكون موقعو أسفل ىذا اخلط باذباه العائد اخلارل من ادلخاطر،
أما إذا كان من النوع ادلخاطر فسيكون موقعو اذباه أعلى ىذا اخلط ،أي باذباه سباس احلد الكفء مع منحٌت السواء،
دبعٌت أنو سوف يطلب عالوة عن العائد اخلارل من ادلخاطر ،نتيجة ربملو درجة أكرب من ادلخاطرة.
ومن خالل الشكل تتحدد ادلعادلة األساسية لنموذج  CMLوفق الصيغة التالية:1
)

(

حيث:
)

(

 :العائد ادلتوقع للمحفظة.

:العائد اخلارل من اخلاطر.
 :العائد ادلتوقع حملفظة السوق.

P. Richard & al, Corporate Finance & Investment, 7th edition, Pearson Education Limited, England, 2012. p: 227.

1

*CML : * Capital Market Model.
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تشَت ادلعادلة أعاله إذل أن العائد ادلتوقع على احملفظة يكافئ العائد اخلارل من ادلخاطرة مضافا إليو عالوة سلاطرة،
تتعلق بادلخاطر الكلية للمحفظة ،وتتحدد نسبة العالوة دبيل خط سوق رأس ادلال ( )CMLبالصيغة التالية:1

 2-1-7-2خط سوق الورقة المالية ( :)SMLعند احلديث عن الورقة ادلالية ادلفردة أو زلفظة غَت كفؤة ،فإن
ادلستثمر سيتعرض إذل سلاطر كلية ،غَت أنو ؽلكن للمستثمر ذبنب ادلخاطر غَت ادلنتظمة عن طريق التنويع الكفء ،وعليو
فإن مساعلة الورقة ادلالية ادلفردة يف ادلخاطر الكلية للمحفظة تعادل ادلخاطر ادلنتظمة فقط.
وقد اعتمد يف ربديد خط سوق الورقة ادلالية على ادلخاطر ادلنتظمة فقط ،كما يوضح ذلك بالشكل التارل:
شكل ( :)15-2خط سوق الورقة المالية )(SML
العائد المتوقع

L

خط سوق
األوراق ادلالية

M

عالوة سلاطر السوق = Rm - Rf

K

ادلخاطر ادلنتظمة
حملفظة السوق

المخاطر المنتظمة
المصدر  :جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،اذلياكل ،األدوات ،االسًتاتيجيات ،ج ،1مرجع سبق ذكره ،ص.141:

ما يالحظ من الشكل أن  Bيعرب عن ميل خط سوق األوراق ادلالية ،وبناء على ذلك تتحدد ادلعادلة األساسية
لنموذج  SMLبالصيغة التالية:2

Ibid 1
2
H. Mark & N. John, op.cit, p: 133.
* SML: Security Market Line
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دبعٌت أن العائد ادلتوقع للورقة ادلالية يعادل العائد اخلارل من ادلخاطرة مضافا إليو عالوة ادلخاطرة ،كما نالحظ من
الشكل أن  Bحملفظة السوق تساوي الواحد ،فإذا ما مت ربديد األوزان النسبية جلميع األوراق ادلالية يف احملفظة بقيمتها
السوقية ،فإن ذلك يؤدي إذل بناء زلفظة السوق.1
وبالرجوع إذل ادلنحٌت أعاله وبافًتاض وجود سهمُت أحدعلا نرمز لو بالرمز

l

واآلخر بالرمز ، kفهذا يعٍت أنو يف ظل

ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية ( )CAPMفإن عائد السهم  lمرتفعا وال يتماشى مع ادلخاطر ادلرتبطة بو ،وذلك بسبب
سعره ادلنخفض نسبيا ) ،( sous-évaluéeاألمر الذي غلعل ادلستثمرين يقبلون على شرائو فَتتفع عليو الطلب ويزداد سعره
ويقل عائده إذل أن يصل إذل خط الورقة ادلالية(* )SMLويستقر عنده ،ونفس الشيء بالنسبة لألصل  kالذي يدل بيانيا
على أن عائده ال يتناسب مع سلاطره ادلرتفعة نسبيا يف ظل ظلوذج (، )CAPMوالسبب يف تدين العائد ىو ارتفاع سعره
( )sur-évaluéeشلا يقلل الطلب عليو ،األمر الذي ؼلفض سعره فيزداد عائده إذل أن يصل إذل خط تسعَت األصول
الرأمسالية ويستقر عنده  ،ويف كال احلالتُت تعمل ميكانيزمات السوق من عرض وطلب على ربريك معدل العائد ادلطلوب
من قبل السوق إذل أن يتساوى مع معدل العائد الذي يتحدد عنده خط سوق الورقة ادلالية ،وذلك حسب ادلخاطر لكل
عائد.

2

 3-1-7-2أثر التضخم على معدل العائد المطلوب للورقة المالية :يؤثر ارتفاع معدل التضخم يف معدل العائد على
األصل اخلارل من ادلخاطر ،كما ىو موضح بادلعادلة التالية:

3

Rf = R*+ IP

حيث:
 : Rfمعدل العائد على االستثمار اخلارل من ادلخاطر.
*:Rمعدل العائد على االستثمار دون التضخم.
 :IPعالوة التضخم .

وبالتارل فإن معدل التضخم يؤثر على ادلعدل  Rfبالزيادة أو النقصان ،شلا يؤدي إذل تغيَت مكان خط سوق
الورقة ادلالية ،وباعتبار أن معدل العائد على االستثمار اخلارل من ادلخاطر ىو معدل مرجعي يستعمل يف حساب كافة
معدالت العوائد األخرى ،فإن أي تغَت يف ىذا ادلعدل بفعل التضخم ينعكس على بقية معدالت العوائد ادلطلوبة .

R. Stephen & al, Modern Financial Management, 8th edition, McGraw-Hill, New York, 2008, p: 306.

 2جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،ج ،1مرجع سبق ذكره ،ص.142:
 3ادلرجع نفسو ،ص.143 :
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ففي ظل ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية ( )CAPMفإن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إذل ارتفاع معدل العائد
اخلارل من ادلخاطر

Rf

وب التارل ترتفع عوائد كافة األصول اخلطرة ،شلا يؤدي إذل رفع خط الورقة ادلالية( )SMLبطريقة

موازية وبنفس مقدار عالوة التضخم.
2-7-2

نموذج تسعير المراجحة

:Arbitrage Pricing Theory

طور ظلوذج تسعَت ادلراجحة ادلعروف

اختصارا بـ ( )APTمن طرف  Rossيف منتصف السبعينات ،يقوم النموذج على أساس أن عائد احملفظة أو الورقة ادلالية،
ال يتوقف على عامل واحد كما ىو احلال يف ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية وإظلا على عدة عوامل ،دبعٌت أن عالوة
ادلخاطرة تتأثر بأكثر من متغَت وأن الورقة ادلالية حساسة ألكثر من عامل ،ويعترب ظلوذج

APT

من أىم النماذج اليت

تدرس العالقة بُت العائد وادلخاطرة يف حالة التوازن.
يعتمد  APTعلى منطق ادلراجحة ،حيث توصل  Rossإذل أن العالقة الرياضية األساسية لنموذج ادلؤشر الواحد،
ؽلكن التوصل إليها بدون اعتماد زلفظة السوق ،ولكن باالعتماد على زلفظة ادلراجحة مع افًتاض عدم ربقق عوائد غَت
عادية ناذبة عن عمليات ادلراجحة ،وبالتارل فإن النموذج األساسي للـ  APTال يتضمن عوائد غَت عادية.
تفًتض) (APTمصادر متنوعة للمخاطر ،دبعٌت وجود عدة عوامل تؤثر على عوائد األوراق ادلالية ،وىذه الفرضية
مت إثباهتا عند أول اختبار للنظرية باستخدام التحليل العاملي ،ولكن مت انتقاد موضوع عدم ربديد ماىية مصادر ادلخاطر
أو بعبارة أخرى طبيعة ىذه العوامل ادلسعرة ،فادلتغَت االقتصادي الكلي يعرف بالعامل ،وإذا ما أضفنا ذلذا ادلفهوم درجة
ُ
تأثَت ىذا ادلتغَت أو مدى حساسية العوائد ذلذا ادلتغَت ؽلكن تسميتو بالعامل ادلسعر ،وقد مت التأكيد على أن ىذه العوامل
ُ
ىي متغَتات أو مؤشرات االقتصاد الكلي  ،ومن بُت تلك ادلتغَتات االقتصادية ادلسعرة نذكر على سبيل ادلثال  :أسعار
الفائدة ،معدل التضخم ،عرض النقد ،الناتج احمللي اإلصبارل ،أسعار الصرف ..وغَته
تعطى الصيغة الرياضية لنموذج  APTكما يلي:

1

 :معدل العائد ادلتوقع أو ادلطلوب للورقة i
 :العائد ادلتوقع على احملفظة ،حيث تقدر حساسيتها للعامل  jبالواحد الصحيح وحساسية معدومة لبقية العوامل.

 1ادلرجع نفسو ،ص.159:
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دبعٌت أن معدل العائد الفعلي ألي سهم ىو عبارة عن معدل العائد ادلطلوب مضافا إليو كل من أثر تغَتات العوامل
االقتصادية بالزيادة أو النقصان دبا يعكس حساسية السهم لتلك التغَتات ،باإلضافة إذل احلد العشوائي الذي يعكس
التغَتات اخلاصة بكل شركة أو قطاع يف تلك العوامل.
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خالصة الفصل الثاني
تعد قرارات االستثمار من أىم القرارات اليت يتخذىا ادلستثمر وذلك دلا يًتتب عليها من التزامات مالية  ،ومن ىنا
فإنو ؽلكن القول بأن صلاح أو بقاء ادلستثمر يعتمد بشكل أساسي على مدى صلاح قرارات االستثمار اليت مت ازباذىا
،ولذلك فإنو البد من توخي الدقة واحلذر عند ازباذىا ،ويزداد األمر تعقيدا حينما يكون قرار االستثمار يف رلال بيع
وشراء األوراق ادلالية ،األمر الذي يعطي عملية تقييم أسعار األوراق ادلالية لدى ادلستثمر أعلية بالغة ،خاصة وأن قرار
شراء أو بيع أي منها البد أن يًتتب عليو عوائد أو خسائر مالية ،لذلك فإنو من مصلحة ادلستثمر أن يكون ىناك تقييم
مستمر ألسعار األوراق ادلالية مع تقييم مستمر للمخاطر ادلصاحبة لتلك العوائد ،هبدف احملافظة على العالقة اإلغلابية
بُت العائد وادلخاطرة.
و دبا أن السوق ىو اإلطار الذي تتحدد فيو القيمة السوقية لألوراق ادلالية فقد زاد االىتمام دبفهوم الكفاءة  ،اليت تعترب
من أىم مؤشرات صلاح وقوة السوق ،فهي تعكس العدالة يف تسعَت األوراق ادلالية ادلتداولة ،وتعٍت مدى استجابة السوق
لكل معلومة جديدة ترد إذل ادلتعاملُت فيو ،إذ يكون من شأن ادلعلومة تغيَت نظرة ادلستثمرين فيما ؼلص اختيار الورقة
ادلالية ووقت تداوذلا ،ذلك أن أسعار األوراق ادلالية تتجو صعودا أو ىبوطا تبعا لطبيعة األنباء اليت ترد إذل السوق ،فيما إذا
كانت إغلابية أم العكس ،ويف ظل غياب الكفاءة أو ضعفها تكون ىناك فرصة لبعض ادلستثمرين دون غَتىم لتحقيق
أرباح غَت عادية.
ينطوي مفهوم الكفاءة على معنيُت علا :الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية ،فوفقا ذلذه األخَتة يتوقع أن ؽلضي
بعض الوقت منذ وصول ادلعلومات إذل السوق ،حىت تنعكس آثارىا على أسعار األوراق ادلالية ادلتداولة  ،بينما يف
الكفاءة الكاملة ينعدم ذلك الفاصل الزمٍت.
وتتحقق الكفاءة بتوفر رلموعة من ادلتطلبات أعلها :الكفاءة التسعَتية ،التشغيلية ،التخصيصية .
ونتيجة للتنوع يف األدوات اليت توفرىا سوق األوراق ادلالية ،ظهر االىتمام بإمكانية إغلاد توليفة مناسبة للجمع بُت
البدائل االستثمارية بغرض ربقيق رلموعة من األىداف ،وعلى رأسها احملافظة على الثروة وتنميتها إذل جانب ربقيق
العوائد بأقل سلاطرة شلكنة ،وىذا اعتمادا على مبدأ التنويع يف إطار زلفظة األوراق ادلالية.
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تمهيد
تزايدت أنبية سوؽ األوراؽ اؼبالية يف األنظمة اؼبالية نتيجة زيادة االذباه إىل ربرير األسواؽ ،واالعتماد على القطاع
اػباص يف قيادة التنمية وربقيق النمو ،الذي يعد التطور اؼبايل أحد أىم مؤشراتو ،كونو يبثل قناة لتمرير االدخار كبو
االستثمار ،لذا أصبح يف تطور ىذا القطاع داللة لتحقيق معدالت حقيقية يف النمو االقتصادي ،فوجود نظاـ مايل
متطور ،يعد أحد اؼبتطلبات األساسية لتحقيق االستقرار يف النشاط االقتصادي؛
ويف ذلك أشار تقرير األمم اؼبتحدة وصندوؽ النقد الدويل ،إىل أف أحد العوامل اؼبؤثرة يف تذبذب النمو
االقتصادي يف الدوؿ النامية ىو عدـ كفاءة األنظمة اؼبالية هبا  ،ووجود اختناقات يف مصادر تعبئة االدخار فبا يقيد توزيع
اؼبوارد كبو االستثمار ،وعليو يعد التحرير والتطور اؼبايل مطلبا أساسيا لتلك الدوؿ لالستقطاب التدفقات اؽبائلة لرؤوس
األمواؿ يف ظل االنفتاح العاؼبي وتكامل األسواؽ؛
باإلضافة إىل جعل أسواؽ رؤوس األمواؿ أكثر كفاءة وفعالية وأكثر قدرة على اؼبنافسة ،يف ؾباؿ توفَت فرص
االستثمار ومصادر التمويل.
وبتوقيع الدوؿ العربية على االتفاقية العامة لتحرير ذبارة اػبدمات يف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  ،أصبحت
أسواقها أكثر انفتاحا.
وقد أكدت الدراسات التطبيقية اغبديثة على العالقة اليت تربط تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية بالنمو االقتصادي،
وقد شهدت تلك العالقة جدال متناميا فيما إذا كاف القطاع اؼبايل يتبع أداء القطاع اغبقيقي ،أـ أف التطور اؼبايل وبفز
النمو االقتصادي.
وعليو جاءت دراستنا يف ىذا الفصل تتناوؿ عالقة ربرير وتطور سوؽ األوراؽ اؼبالية بالنمو االقتصادي ،وذلك
بالتطرؽ إىل ربرير سوؽ األوراؽ اؼبالية مع توضيح أثر ذلك التحرير بآراء مؤيدة ومعارضة ،مظاىر ربرير أسواؽ األوراؽ
اؼبالية .
وكمدخل ألدبيات النمو االقتصادي تطرقنا إىل مفاىيم النمو االقتصادي ،مداخل قياسو ،جوانب ارتباط سوؽ
األوراؽ اؼبالية بالنظرية الكنزية والكالسيكية  ،أثر بعض اؼبتغَتات االقتصادية الكلية على أداء سوؽ االوراؽ اؼبالية  ،مباذج
النمو االقتصادي عند النيوكالسيك

مبوذج

Rebelo

Harrod & Doma

و

Solow- Swan

ومباذج النمو اغبديثة مقتصرين بذلك على

الذي يعد أبسطها وأشهرىا  ،وختمنا الفصل بدراسات العالقة السببية بُت تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية

والنمو االقتصادي.
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 1-3مفهوم التحرير المالي
يعترب التحرير اؼبايل من أىم مالمح التطورات االقتصادية يف عامل اؼباؿ واألعماؿ ،وحل بديل لسياسة الكبح
اؼبايل اليت كانت سبارسها الدوؿ النامية ،وؿبفز رئيسي للتطور اؼبايل والنمو االقتصادي.
ونتيجة لذلك قامت العديد من الدوؿ اؼبتقدمة والنامية بإلغاء القيود على تدفقاهتا اؼبالية عرب اغبدود ،هبدؼ
تفعيل أداء اؼبؤسسات اؼبالية وربقيق سوؽ اؼبنافسة يف ظل عمليات االنفتاح االقتصادي واؼبايل وتكامل األسواؽ اؼبالية.
فقد توجهت العديد من الدوؿ األوروبية إىل ربرير أنظمتها اؼبالية منذ بداية عقد الستينات ،وقد كانت ىولندا
سباقة يف ذلك عاـ  1966مث تلتها بلجيكا  ،1969مث تعاقبت الدوؿ على ذلك طيلة عقدي السبعينات والثمانينات من
القرف اؼباضي.

ويعترب كال من ( E. wahS & R. McKinnon )1973من األوائل الذين درسوا موضوع التحرير اؼبايل ،حيث
وضح  E. wahS & R. McKinnonأف سياسة الكبح اؼبايل اليت اتبعتها معظم الدوؿ النامية بعد اغبرب العاؼبية الثانية مل
تؤد إىل ربسُت تراكم رأس اؼباؿ وال إىل النمو االقتصادي ،وعليو قدـ الباحثاف انتقادنبا لسياسة الكبح اؼبايل اؼبطبقة يف
تلك الدوؿ ،واليت خلفت أثارا سلبية على التطور اؼبايل والنمو االقتصادي هبا.
وقد اعترب كال من  E. wahS & R. McKinnonأف التخلي عن سياسة الكبح اؼبايل وتطبيق سياسة التحرير
اؼبايل يف الدوؿ النامية ،ىو اغبل األمثل ؽبذه الدوؿ لتحسُت قدرة أنظمتها اؼبالية على جلب اؼبوارد اؼبالية بالقدر الكايف،
والذي يؤدي إىل ربقيق معدالت مبو اقتصادي موجبة.
ومنذ دراسات ( E. wahS & R. McKinnon )1973لقيت نظرية التحرير اؼبايل أنبية كبَتة من طرؼ صندوؽ
النقد الدويل والبنك العاؼبي ،إذ أصبح النمو ىو اؽبدؼ االقتصادي ،والتحرير اؼبايل ىو األداة األساسية لتحقيقو.

 1-1-3تعريف التحرير المالي  :لقد وردت العديد من الدراسات اليت تتناوؿ موضوع التحرير اؼبايل ،وبتعدد
تلك الدراسات تعددت التعريفات ،إال أهنا تصب يف ؾبملها يف مفهوـ واحد ،وىو إلغاء القيود كليا أو جزئيا على النظاـ
اؼبايل .
ومن بُت التعريفات اليت وردت يف ش ف التحرير اؼبايل نذكر ما يلي:
يعرؼ  Ucer Muratالتحرير اؼبايل ب نو "عملية ربتوي على ؾبموعة من التدابَت اؼبوجهة كبو إلغاء القيود اؼبفروضة
على القطاع اؼبايل".1
M. Ucer, Notes on Financial Liberalization, available at website: http://www.econ.chula.ac.th/public /members/
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ويف تعريف لرمزي زكي فإف التحرير اؼبايل ىو "إلغاء القيود والًتتيبات والضوابط اؼبفروضة على حركات رؤوس
األمواؿ قصَتة وطويلة األجل عرب اغبدود الوطنية ،وإعطاء السوؽ مطلق الفاعلية يف عمليات ضماف وتوزيع وزبصيص
اؼبوارد اؼبالية ،وربديد أسعار العمليات اؼبالية طبقا لقوى العرض والطلب ،وعدـ فرض أية قيود على حرية الدخوؿ
واػبروج على صناعة اػبدمات اؼبالية".1
أما نزار العيسى فيعرفو ب نو " قرار يهدؼ إىل جعل النظاـ اؼبايل أكثر استجابة لتغَتات قوى السوؽ وجعل
السوؽ أكثر تنافسية".2
ويعرفو حسن كرَل ضبزة ب نو "ؾبموعة من اإلجراءات اليت تتخذىا اغبكومة إلزالة الضوابط على النظاـ اؼبايل
وربويل ىيكلو ،بشكل يتفق مع النظاـ االقتصادي اؼبوجو القتصاد السوؽ ،وذلك يف إطار تشريعي مالئم".3
وفبا سبق نستنتج أف التحرير اؼبايل ىو سياسة أو إجراء يهدؼ إىل إصالح النظاـ اؼبايل ،بإلغاء أو زبفيض القيود
اؼبفروضة على النظاـ اؼبايل ،وكذا العراقيل اؼبتعلقة بتدفقات رؤوس األمواؿ فيما بُت الدوؿ.
ويتضمن التحرير اؼبايل مفهومُت أساسيُت نبا:4
 )1التحرير المالي بمفهومو الواسع :ويقصد بو" ؾبموعة األساليب واإلجراءات اليت تتخذىا الدولة إللغاء أو زبفيض
درجة القيود اؼبفروضة على عمل النظاـ اؼبايل ،بغية تعزيز مستوى كفاءتو وإصالحو كليا".
 )2التحرير المالي بمفهومو الضيق :وبقصد بو "ربرير عمليات السوؽ اؼبالية من القيود اؼبفروضة عليها ،واليت تعيق
عملية تداوؿ األوراؽ اؼبالية ضمن اؼبستوى احمللي والدويل".
مع اإلشارة إىل أنو ال يقصد بالتحرير اؼبايل يف مفهومو الضيق إلغاء كل القوانُت والقيود التنظيمية اليت تسَت
األسواؽ اؼبالية ،وإمبا السعي عبعل القوانُت اؼبوجودة أكثر فعالية ،وقد ارتبطت سياسات التحرير اؼبايل ارتباطا قويا بتيار
التوجو كبو االندماج يف االقتصاد العاؼبي الذي أقدمت عليو الكثَت من الدوؿ اؼبتقدمة ،رغبة منها يف تطوير أنظمتها اؼبالية
على اؼبستويُت احمللي والدويل.
وقد حظي التحرير اؼبايل يف البلداف النامية بقدر كبَت من االىتماـ ،نتيجة اػبطاب اإلعالمي لصندوؽ النقد
الدويل ،الذي قدـ مربرات مؤداىا أف إلغاء الضوابط على أسعار الفائدة واألنظمة اؼبتعلقة دبنح االئتماف لقطاعات معينة،

 1رمزي زكي ،العولمة المالية ،دار اؼبستقبل العريب ،القاىرة ،مصر ،ط ،1999 ،1ص.73 :

 2نزار العيسى ،تأثيرات التحرير المالي على السياسة النقدية والمضاعف النقدي ،ؾبلة جامعة النجاح لألحباث ،األردف ،اجمللد ،21العدد ،2007 ،1ص.109 :

 3عاطف وليد اندراوس ،السياسة المالية وأسواق األوراق المالية خالل فترة التحول القتصاد السوق ،مؤسسة شباب اعبامعة ،اإلسكندرية ،مصر ،2005 ،ص.84 :
 4حسن كرَل ضبزة ،العولمة المالية والنمو االقتصادي ،دار صفاء للنشر ،عماف ،األردف ،ط  ،2011 ،1ص.54 :
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وإطالؽ حرية الدخوؿ يف القطاع اؼبايل والسماح باؼبلكية اػباصة للمؤسسات اؼبالية ،يؤدي إىل ربسُت زبصيص
االستثمار وزيادة اؼبدخرات ،أما على الصعيد العاؼبي فإف اغبجة اؼبؤيدة للتحرير اؼبايل تقوـ على مبدأ كفاءة زبصيص
اؼبوارد من خالؿ السماح بانتقاؿ رأس اؼباؿ إىل األماكن اليت وبقق فيها أعلى العوائد.1
 2-1-3الجوانب الرئيسية للتحرير المالي  :تتطلب سياسة التحرير اؼبايل جهودا وإصالحات عملية لتكييف
وإصالح النظاـ اؼبايل ،الذي يبكن من تعبئة وزبصيص اؼبوارد اؼبالية بكفاءة ،وػبدمة األغراض اؼبنتجة وربقيق النمو ،من
خالؿ إزالة قيود التدخل اغبكومي يف النشاط االقتصادي عامة واألسواؽ اؼبالية خاصة ،ويشمل التحرير اؼبايل ثالث
2

جوانب رئيسية أشار إليها ( w .Ben Gamra & M. Clevenot )2008-2005ضمن اؼبعادلة التالية :
LF =1/3 LSBI + 1/3 LMF + 1/3 LCC
*  :LFالتحرير اؼبايل

*  :LSBIربرير النظاـ اؼبصريف احمللي.
*  :LMFربرير األسواؽ اؼبالية.
*  :LCCربرير حساب رأس اؼباؿ.
وذلك ضمن مستويُت من اإلصالحات نبا :التحرير اؼبايل الداخلي (احمللي) والتحرير اؼبايل اػبارجي.
ومن صبلة اإلجراءات اليت تتعلق بتطوير سوؽ األوراؽ اؼبالية احمللية ما يلي:3
 زيادة عدد الشركات اؼبدرجة وإعطائها حرية أوسع يف ربديد كيفية إصدار أوراقها اؼبالية ،وذلك بتوفَت الظروؼ
واؼبستلزمات والتشريعات ،من حيث إنشائها وحريتها يف الدخوؿ واػبروج من و إىل السوؽ ،إىل جانب زبفيض القيود
اؼبفروضة على السوؽ اؼبالية واليت من ش هنا أف تعمل على زيادة الكفاءة هبا.

 1وصاؼ عتيقة ،دور التحرير المالي في عالمية األزمة المالية الحالية (حالة الدول العربية) ،مقاؿ منشور يف ؾبلة أحباث اقتصادية وإدارية ،العدد ،14ديسمرب ،2013
جامعة بسكرة ،اعبزائر ،ص.5 :
S. Ben Gamra & M. Clèvenot. Libéralisation Financière& Crises Bancaires dans les Pays Emergents: La

2

Prégnance du Rôle des Institutions, Université Paris , 2005, p p: 10,11.Dans le site: www.univ -paris13.fr13.
* LF: Libéralisation financière.

* LSBI: Libéralisation du système bancaire interne.
* LMF: Libéralisation des marchés financiers.
* LCC: Libéralisation du compte de capital.

 3اؼبرجع نفسو ،ص.57 :
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 تنويع أدوات االستثمار اؼبايل ذات اؼبزايا اؼبتنوعة واليت تضمن للسوؽ توسعا وفعالية ،وتشجيع الفرص وتقليل
اؼبخاطر أماـ اؼبتعاملُت.
 تفعيل العمل ب سواؽ السندات إىل جانب أسواؽ األسهم ،باعتبارىا قناة أساسية لالدخار واالستثمار.
 ربديث أنظمة العمل والتداوؿ يف السوؽ اؼبالية ؼبتطلبات كفاءة وسرعة اقباز الصفقات اؼبالية وتبسيط إجراءاهتا.
 إنشاء شبكة قوية للتعامل مع الوسطاء والسماسرة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية.
 إلغاء حواجز الدخوؿ أماـ البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اػباصة إىل جانب العمومية للسوؽ اؼبالية ،األمر الذي
يسمح بتحسُت مالءهتا وقدرهتا التنافسية.
 العمل وفق اؼبعايَت الدولية يف ؾباؿ احملاسبة واإلفصاح اؼبايل وبشفافية مطلقة يف نشر اؼبعلومات ،إىل جانب دعم
عمليات اإلشراؼ والتنظيم اؼبايل ،وفصل الدور الرقايب عن التنفيذي من خالؿ تشكيل ىيئة مستقلة يف السوؽ اؼبالية.
 3-1-3تحرير سوق األوراق المالية على المستوى الخارجي
يرتبط ربرير سوؽ األوراؽ اؼبالية على اؼبستوى اػبارجي بإلغاء اغبظر على اؼبعامالت اؼبتعلقة باالستثمار يف سوؽ األوراؽ
اؼبالية (أسهم ،سندات ،صكوؾ إسالمية ،أوراؽ استثمار واؼبشتقات وغَتىا من األدوات اؼبالية) ،وىي تشمل عمليات
الشراء اليت تتم ؿبليا ويقوـ هبا غَت اؼبقيمُت ،أو عمليات البيع واإلصدارات اليت تتم يف اػبارج بواسطة مقيمُت(تدفقات
إىل الداخل) أو على مبيعات أو إصدارات يقوـ هبا ؿبليا غَت اؼبقيمُت.
وقد انطلقت أوىل عمليات ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية يف لندف ،وكاف أىم إجراء يف أكتوبر  1986دبا يعرؼ
بػ  Big Bongالذي أدخل ربسينات على السوؽ اؼبالية الربيطانية ،وذلك بإلغاء العموالت الثابتة على اؼبعامالت اؼبالية،
التفريق بُت السمسار وصانعي السوؽ ،كما مت التعامل بالتسعَتة اؼبستمرة باإلعالـ اآليل ،وامتدت بعدىا عمليات ربرير
األسواؽ اؼبالية لتشمل االرباد األورويب ،باستثناء السوؽ األوروبية اؼبوحدة اليت تعتمد على حرية تدفق رؤوس األمواؿ
وربرير سعر صرؼ العمالت ،وإنشاء العملة األوروبية اؼبوحدة ،ويف النصف الثاٍل من عقد التسعينات بالواليات اؼبتحدة
1

األمريكية وذلك لتشجيع اؼبنافسة .

M. Ucer, Notes on Financial Liberalization. Available at website: http://www.econ.chula.ac.th/public/members/
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يتضمن ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية إزالة القيود ضد حيازة اؼبستثمرين احملليُت واألجانب األوراؽ اؼبالية اؼبدرجة يف
السوؽ ،والقضاء على العوائق اليت تعًتض تدفق الداخلي لرأس اؼباؿ ودفع األرباح والفوائد ،إىل جانب فسح اجملاؿ
للوساطة اؼبالية ،أماـ الشركات واؼبؤسسات األجنبية ،وكذا اؼبضاربُت واؼبتعاملُت األجانب لالنضماـ إىل السوؽ.1
ولقد ارتبط ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية بإلغاء القيود على اؼبعامالت اؼبتعلقة باالستثمار يف األسهم ،السندات،
الصكوؾ ،اؼبشتقات اؼبالية وغَتىا من األدوات اؼبالية ،من خالؿ إعطاء اغبق للمستثمرين األجانب يف شراء األسهم
والسندات على مستوى األسواؽ اؼبالية احمللية ،ويف الوقت ذاتو سبنح للمستثمرين احملليُت اغبق يف تداوؿ األوراؽ اؼبالية
األجنبية ،على اعتبار أف ربرير تدفقات رؤوس األمواؿ غَت اؼبقيدة والناذبة عن عمليات التحرير ،من ش هنا أف زبفض من
تكلفة رأس اؼباؿ ،كما تسمح بتنويع اؼبخاطر يف اؼبشروعات ذات العوائد اؼبرتفعة ،2كما يقتضي ربرير األسواؽ اؼبالية فتح
البورصات للمنافسة اػبارجية وتدعيم االبتكارات اؼبالية.
وقد أدت عمليات ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية إىل ترابط الدوؿ وتكاملها ،عن طريق سوؽ العمالت وأسواؽ
األسهم والسندات والقروض وـبتلف األدوات اؼبالية ،ونتيجة لذلك أصبحت أسواؽ رؤوس األمواؿ أكثر تكامال وترابطا.
وقد أدى انفتاح األسواؽ اؼبالية يف الدوؿ النامية ،إىل زيادة استيعاب أسواقها لألوراؽ واؼبؤسسات اؼبالية ،فبا
أدى إىل حدوث تطورات عميقة ب سواقها ،األمر الذي ترتب عليو ظهور أسواؽ األوراؽ اؼبالية الناشة ،واعبدوؿ اؼبوايل
يبُت معايَت تصنيف درجة ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية.

S. Ben Gamra & M. Clévenot, Les effets Ambigus de la Libéralisation Financière dans les pays en
site :

le

dans

p :11,

2006 ,

Financière,

1

développement Croissance Economique ou Instabilité
http://hal.inria.fr/docs/00/32/33/34/pdf/Oran150206.pdf.

 2كماؿ ضبانة ،ؿبمد زكريا بن معزو ،العالقة طويلة األجل بين التحرير المالي والنمو االقتصادي في الجزائر ،2111 - 1971مقاربة قياسية ،التواصل يف االقتصاد
واإلدارة والقانوف ،عدد ،35سبتمرب  ،2013اعبزائر ،ص.70 :
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جدول ( :)1-3معايير تصنيف درجة تحرير سوق األوراق المالية
المعيار
االستثمارات األجنبية يف
احملافظ اؼبالية

 اؼبستثمرين األجانب غَت مصرح ؽبمبالتملك أكثر من  %49من األصوؿ
اؼبالية احمللية.
 يوجد قيود على اؼبسانبة يف بعضالقطاعات االقتصادية.

توزيع رأس اؼباؿ اؼبستثمر
وأرباح األسهم وفوائد
السندات

توزيع رأس اؼباؿ اؼبستثمر وأرباح األسهم
وفوائد السندات ال يتم قبل طبس سنوات
األوىل من االستثمار.

تحرير سوق

األوراق المالية

تحرير جزئي

تحرير كلي
اؼبستثمرين األجانب مصرح ؽبم
بتملك أصوؿ مالية ؿبلية دوف
شروط.

توزيع رأس اؼباؿ اؼبستثمر وأرباح
األسهم وفوائد السندات يتم يف
السنتُت األوليتُت من االستثمار.

Source : S. Ben Gamra & M. Clèvenot. Libéralisation Financière& Crises Bancaires dans les Pays
Emergents: La Prégnance du Rôle des Institutions, CEPN Working Papers, Octobre 2006, p:11, dans le site
d’internet : http://hal.archives-ouvertes.fr/00/18/86/15/pdf/wp2006/_08.pdf.

 2-3أىداف تحرير أسواق األوراق المالية
يهدؼ ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية إىل جعل ىذه األسواؽ أكثر كفاءة وفعالية ،وأكثر قدرة على اؼبنافسة يف ؾباؿ
توفَت فرص االستثمار ومصادر التمويل ،من خالؿ ربقيق ما يلي:1
 تعبئة اؼبدخرات احمللية واألجنبية وبالتايل زيادة معدالت االستثمار ومصادر سبويل االقتصاد ،من خالؿ زيادة
فرص دخوؿ اؼبستثمرين واؼبدخرين إىل ؾباالت االستثمار ومصادر التمويل احمللية والدولية ،األمر الذي يعمل
على زيادة ارتباط اؼبستثمرين واؼبقًتضُت احملليُت باألجانب.
 إضفاء الطابع الدويل للمعامالت سيما بعد إدخاؿ ذبارة اػبدمات اؼبالية واؼبصرفية ضمن االتفاؽ العاـ لتحرير
ذبارة اػبدمات اؼبالية ( )GATTوذلك يف

13

ديسمرب ،1997وىو ما يعٍت تعميق االذباه كبو عوؼبة اػبدمات

اؼبالية ،وذلك بعدـ التفرقة يف اؼبعاملة بُت اؼبوردين احملليُت واؼبوردين األجانب للخدمات اؼبالية ،فضال عن إعادة
تنظيم اػبدمات اؼبالية احمللية دبا يضمن رفع جودة اؼبنتجات ،وتعزيز القدرة التنافسية للموردين احملليُت.
 تعزيز درجة اؼبنافسة يف ما بُت األسواؽ اؼبالية للحصوؿ على أكرب قدر فبكن من رؤوس األمواؿ الدولية.

 1رمزي زكي ،مرجع سبق ذكره ،ص.75 :
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 3-3تحرير أسواق األوراق المالية في االقتصادات النامية
أدى انتشار تكنولوجيا اؼبعلومات وسهولة االتصاالت إىل ربرير اؼبعامالت اؼبالية ،وإزالة القيود واالندماج بُت
أسواؽ السلع واػبدمات وأسواؽ رؤوس األمواؿ ،باإلضافة إىل زيادة نشاط التجارة الدولية.
وتلعب أسواؽ األوراؽ اؼبالية دورا ىاما يف ضخ التدفقات النقدية يف االقتصاد القومي ،رغم أف دورىا يف الدوؿ
النامية ؿبدودا ،نتيجة لضعف كفاءهتا وعدـ تطور معظم األسواؽ اؼبالية هبا .
 1-3-3أثر تحرير أسواق األوراق المالية على اقتصادات الدول النامية
فمن الناحية النظرية ىناؾ جدؿ حوؿ ما إذا كانت أسواؽ األوراؽ اؼبالية احملررة تؤدي إىل التخصيص األفضل
للموارد أـ العكس؛
ويف ىذا السياؽ ىناؾ من يرى أف اؼبعلومات غَت اؼبتماثلة تسود أسواؽ الدوؿ النامية ،فبا يضعف من فعاليتها
يف زبصيص اؼبوارد ،فقد أوضحت التجارب يف العديد من األسواؽ الناشئة (الصاعدة) يف آسيا وبعض الدوؿ األوروبية،
أف ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية ارتبط ب زمات مالية غَت أف ىذا االرتباط غَت مؤكد ،ذلك أف األزمات اؼبالية معقدة ومركبة
وأسباهبا متعددة ،وال يبكن إرجاعها إىل سياسات ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية لوحدىا ،كما أهنا حدثت يف دوؿ أقل ربررا
كما حدثت يف نظم مالية أكثر ربررا ،إال أف ىناؾ حاالت كثَتة كاف لتحرير أسواؽ رؤوس األمواؿ دورا كبَتا يف
حدوث األزمات.1
وىناؾ من يؤيد ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،ذلك أف عملية التحرير ؽبا تكلفتها اؼبرتفعة وأف فتح األسواؽ ىبفض
من تلك التكلفة ،كما أف االعتماد اؼبتزايد على رؤوس األمواؿ األجنبية يف الدوؿ النامية ،يساىم يف اغبد من مشكالت
التمويل اػبارجي هبا ،2كما أكد صندوؽ النقد الدويل على أنبية ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية يف ربقيق االستقرار ،فبا
يؤدي إىل مزيد من النمو.
وفبا سبق يتبُت لنا أف لتحرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية أثرين ،أحدنبا سليب واآلخر إهبايب.

 1صربي إبراىيم الشافعي ،سوق رأس المال كأحد مقومات التنمية االقتصادية (مع دراسة تطبيقية على مصر) ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف اغبقوؽ،2010 ،
ص.209 :
 2اؼبرجع نفسو.
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 1-1-3-3اآلثار السلبية لتحرير أسواق األوراق المالية
ىناؾ العديد من اؼبشاكل واآلثار اليت تًتتب على ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية نذكر أنبها:1
 قد تؤدي بعض اإلجراءات اليت تتخذىا السلطات كفرض الضرائب غَت اؼبباشرة إىل ارتفاع األسعار ،ومن مث
تغيَت االحتياجات النقدية يف االقتصاد القومي.
 قد يؤدي ربرير أسعار الفائدة وتقييد حصوؿ الدولة على التمويل من البنك اؼبركزي ،إىل زيادة عجز اؼبوازنة
العامة للدولة.
 ىروب رؤوس األمواؿ من الدوؿ النامية إىل الدوؿ اؼبتقدمة أو إىل حيث مستويات األرباح اؼبرتفعة ،خصوصا وأف
الدوؿ النامية تعاٍل من اآلثار السلبية الناذبة عن التعجيل يف التحرير اؼبايل ،أو عندما تعجز السياستُت اؼبالية
والنقدية يف اختيار البدائل اؼبثلى ؼبواجهة التقلبات اليت تنش مع تدفق رؤوس األمواؿ الدولية إىل داخل الدوؿ
النامية ،وتراكمها خالؿ سنوات مث ربوؽبا إىل اػبارج خالؿ فًتة قصَتة.
 أثر العدوى أي انتقاؿ األزمات اؼبالية ،كتلك اؼبتعلقة ب سعار العملة أو اهنيار أسواؽ األسهم وانتشارىا ،وقد
اختلف االقتصاديوف فيما إذا كاف حدوث أزمة يف أكثر من دولة يف نفس الوقت نتيجة النتشار غَت مربر
للعدوى بالفعل ،أـ أنو بسبب مشكالت حقيقية تعاٍل منها االقتصادات اليت انتقلت إليها األزمة.
 2-1-3-3اآلثار االيجابية لتحرير أسواق األوراق المالية
رغم سلبيات التحرير اؼبايل ،فإف العديد من الدوؿ النامية سعت إىل تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي
واػبصخصة ،وىو ما يولد ؽبا قدرات إضافية سبكن أسواقها اؼبالية من التوسع واليت من ش هنا:2
 زيادة تدفقات رؤوس األمواؿ األجنبية اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة لدعم اؼبوارد احمللية وسبويل فرص االستثمار اؼبتاحة،
دبا يسمح بإمكانية دخوؿ أسواؽ الدوؿ النامية إىل األسواؽ الدولية ،فبا يزيد من القدرة التنافسية ألسواقها،
األمر الذي يؤدي إىل زيادة نشاط السوؽ ،وتوفَت السيولة وبالتايل تنشيط االقتصاد القومي ،وزيادة الثقة فيو
بزيادة دخوؿ اؼبستثمرين األجانب.

 1سعيد النجار ،السياسات المالية وأسواق المال العربية ،صندوؽ النقد الدويل ،أبو ظيب ،1999 ،ص ص.24 ،23 :
R. Zabler, Monetary policy on open capital account, Review n°48, Un Nation economic commission for Latin

2

America & Caribbean,1997, p p:157 , 158.
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 إحالؿ اؼبدخرات األجنبية ذات التكلفة اؼبنخفضة ؿبل اؼبدخرات الوطنية ذات التكلفة اؼبرتفعة ،والذي من ش نو
أف يرفع من كفاءة زبصيص موارد االدخار واالستثمار يف االقتصاد ،ويؤدي إىل زيادة معدالت النمو
االقتصادي.
 تنشيط قطاعات اإلنتاج فبا يؤدي إىل ربسُت اغبساب اعباري دبيزاف اؼبدفوعات ،ويقلل الضغوط على حساب
رأس اؼباؿ.
 ذبنب االعتماد على االقًتاض الذي يؤدي إىل زيادة مدفوعات خدمة الدين عند ارتفاع أسعار الفائدة الدولية.1
 يؤدي ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية إىل زبفيض تكلفة اؼبدخرات من خالؿ تيسَت االستثمار ،فبا يؤدي إىل زيادة
تعبئة اؼبدخرات وسبويل أنشطة االستثمار اإلنتاجي.2
 4-3صندوق النقد الدولي وتحرير أسواق األوراق المالية
بغرض إدخاؿ إصالحات جديدة يف النظاـ اؼبايل العاؼبي ،اقًتح صندوؽ النقد الدويل ( )1998 ،IMFمطالبة
الدوؿ األعضاء بتحرير أسواقها اؼبالية ،باعتبار أف عملية ربرير أسواؽ اؼباؿ يف الدوؿ األعضاء سوؼ تؤدي إىل تعزيز
النمو االقتصادي  ،ولقد لقي ذلك االقًتاح ت ييدا ومعارضة يف ذات الوقت ،حيث يرى االقتصاديوف اؼبؤيدوف لتحرير
أسواؽ اؼباؿ أنو يؤدي إىل ربسُت معدالت النمو االقتصادي ،وخلق استقرار اقتصادي يف الدوؿ النامية ،من خالؿ
ما يلي:3
 يندرج ربرير أسواؽ رؤوس األمواؿ ضمن مبادئ وأىداؼ منظمة التجارة العاؼبية اليت تدعو إىل عناصر اإلنتاج،
اليت يعترب رأس اؼباؿ عنصرا أساسيا فيها ،وبالتايل فإف ربريره سوؼ يؤدي إىل تدعيم معدالت النمو االقتصادي،
وتعزيز االستقرار االقتصادي ،فالتنمية االقتصادية ال يبكن أف تقوـ بدوف عنصر رأس اؼباؿ  ،كما أف االستقرار
االقتصادي ال يبكن ربقيقو دوف ربقيق معدالت جيدة من التنمية االقتصادية اغبقيقية.
 أف عملية ربرير أسواؽ رؤوس األمواؿ تعٍت التقليل التدرهبي من تدخل الدولة يف تلك األسواؽ ،ويف الوقت ذاتو
ترؾ آلية السوؽ وقوى العرض والطلب تزداد فاعليتها تدرهبيا حىت تصبح ىي احملرؾ اغبقيقي لرؤوس األمواؿ،

Claessenss, Hot or Cold World Bank Economic Revie, vol 9, n°1, Washington D.C.U.S.A, 1995, P:9.

P. Demetriadas, Financial Markets & Economic Development, ECES Working paper n°27, 1998, p: 6.

1
2

 3ؿبمد إبراىيم الرميثي ،تحرير األسواق المالية في إستراتيجية صندوق النقد الدولي ،متاح على اؼبوقع االلكًتوٍل:

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=510.
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غَت أف ذلك ال يعٍت إلغاء دورىا هنائيا يف السوؽ  ،فالدولة ىي اليت تضع النظاـ اؼبايل والنقدي واؼبصريف ،وتضع
قواعده وتشريعاتو وضوابطو القانونية ،وىي اليت تشرؼ عليو وتراقبو وتتابع فبارساتو وأنشطتو.
 ال يبكن للدوؿ النامية أف ربقق معدالت مبو اقتصادي جيدة ،دوف ربرير أسواؽ رؤوس األمواؿ هبا ،وخلق جو
من اؼبنافسة  ،وإتاحة الفرصة للمستثمر األجنيب لكي يساىم يف التنمية االقتصادية ،حيث أف عرض رأس اؼباؿ
اؼبتاح ؿبليا أثبت عجزه وعد قدرتو على إحداث مبو حقيقي.
 أف ربرير أسواؽ رؤوس األمواؿ من ش نو أف يدعم وينمي خربات الدوؿ النامية يف إدارة األمواؿ ،ويتيح ؽبا
الفرصة لالستفادة من خربات الدوؿ اؼبتقدمة يف ىذا اجملاؿ ،ومن ش نو كذلك أف ينمي أنظمتها اؼبالية والنقدية
واؼبصرفية .
 5-3أسواق األوراق المالية العربية في ظل االتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات
شرعت معظم الدوؿ العربية منذ هناية الثمانينات بانتهاج سياسات التحرير اؼبايل ،وذلك بازباذ ؾبموعة من
اإلصالحات بغية تعزيز مستوى كفاءة النظاـ اؼبايل هبا ،حيث شهدت أسواقها اؼبالية تطورات تشريعية وتنظيمية سانبت
يف انفتاحها على أدوات استثمارية أجنبية وبدرجات متفاوتة ،وذلك بتعزيز جانيب العرض والطلب على أدوات السوؽ،
كما سعت إىل توفَت الشروط اؼبناسبة لتحرير أسواقها اؼبالية ،وزبفيض القيود اؼبفروضة على حركة رؤوس األمواؿ بغية
زيادة اؼبدخرات األجنبية.
فقد أوضحت نشرة صندوؽ النقد العريب أف أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية شهدت منذ مطلع التسعينات تطورا
ملحوظا ،يتناسب مع برامج اإلصالح االقتصادي وخصخصة القطاع العاـ ،حيث أدرجت يف أسواقها أوراقا جديدة
نتيجة تنفيذ برامج اػبصخصة ،وربويل نسبة كبَتة من الشركات اغبكومية إىل ملكية القطاع اػباص أو اكتتاب عاـ
للمواطنُت.
فقد شهدت أسواقها توجها ملحوظا كبو اإلصالحات وكاف ذلك يف بورصة تونس عاـ  ،1989وبورصة القيم
بالدار البيضاء وبورصيت القاىرة واإلسكندرية عاـ  ،1992وبورصة اػبرطوـ عاـ  ،1995كما مت يف األردف عاـ 1997رفع
اغبد األعلى ؼبلكية األجانب من األسهم احمللية من  %50إىل  ،%100فيما مت يف لبناف عاـ  1997إزالة آخر القيود عن
االستثمار األجنيب ،ويف السعودية مت السماح لألجانب باالستثمار يف األسهم السعودية ألوؿ مرة عرب صندوؽ سيف
للبنك السعودي األمريكي ،كذلك األمر يف اإلمارات إذ مت السماح بت سيس صناديق استثمار تسمح لألجانب اؼبشاركة
فيها ضمن نسب ؿبددة ،ويف عماف مت إلزاـ كل الشركات حديثة اإلدراج بالسماح لألجانب بتملك أسهمها.
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ومن التطورات اليت عرفتها أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية ،تنامي عدد اتفاقيات اإلدراج اؼبشًتؾ واتفاقيات التعاوف
فيما بينها ،فقد مشلت اتفاقيات اإلدراج اؼبشًتؾ أسواؽ األردف والبحرين وعماف ومصر.
وبتوقيع الدوؿ العربية على االتفاقية العامة لتحرير ذبارة اػبدمات ( 1)GATTيف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة
( )CMOيف

ديسمرب1997

أصبحت أسواقها أكثر انفتاحا ،وقد كاف ذلك بدرجات متفاوتة بُت انفتاح مطلق يف كل

من مصر ،لبناف ،تونس واؼبغرب ،وبُت انفتاح مقيد بشروط وبنسب معينة الستثمارات األجانب ،كما يف أسواؽ اؼباؿ
اػبليجية وبعض األسواؽ العربية األخرى.2
ورغم ذلك فإف خربات أسواؽ اؼباؿ هبا مازالت ؿبدودة ،وقدرهتا التنافسية مع األسواؽ اؼبتقدمة (الصناعية)
ضعيفة ،نتيجة الرتفاع العنصر التكنولوجي يف اػبدمات اؼبالية للدوؿ اؼبتقدمة.
ودبا أف االتفاقية العامة لتحرير ذبارة اػبدمات تشكل اإلطار الدويل لتحرير أسواؽ اؼباؿ العاؼبية دبا فيها األسواؽ
العربية ،فهي تقضي بإزالة كافة القيود أماـ مشاركة األجانب يف عمليات االكتتاب ،أو شركات السمسرة يف األوراؽ
اؼبالية ،أو اؼبقاصة أو التسوية أو التسويق وتنشيط السوؽ.3
تعترب ضغوط االتفاقية العامة لتحرير ذبارة اػبدمات باهبابياهتا وسلبياهتا ،من العوامل اليت ستدفع الدوؿ العربية
إىل التعاوف والتنسيق بُت أسواؽ اؼباؿ هبا ،وربديث وتطوير أسواقها اؼبالية لكي تكوف قادرة على جذب االستثمارات
األجنبية.4
ففي تقرير للمؤسسة العربية لضماف االستثمار ،أكدت أف انفتاح أسواؽ اؼباؿ العربية على أدوات االستثمار
اؼبختلفة ،كاف بغرض إزالة العقبات اليت كانت تعًتض دخوؿ اؼبستثمر األجنيب ألسواقها ،عالوة على ذلك فقد شهدت
أسواقها طبقا للتقرير انفتاحا على صناديق االستثمار دبختلف أنواعها ،ؿبلية و إقليمية وعاؼبية ،إىل جانب تطوير
استخداـ قنوات استثمارية أخرى ،مثل صناديق التقاعد ،الصناديق التعاونية الدولية ،شهادات اإليداع ،كما مت طرح عدد
من إصداراهتا يف أسواؽ رؤوس األمواؿ للدوؿ الصناعية .5

GATT: General Agreement on Tariffs & Trade.

1

 2حريري عبد الغٍت ،سياسات التحرير المالي في الدول العربية وانعكاساتها على القطاع المالي ،مقاؿ منشور يف ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا ،العدد ،15جامعة الشلف،
اعبزائر ،السنة ،ص.36 :
 3اؼبرجع نفسو.
 4نشرة البورصات العربية ،العدد  ،18نوفمرب .1995

 5نوزاد عبد الرضباف اؽبيثي ،منجد عبد اللطيف اػبشايل ،مقدمة في المالية الدولية ،دار اؼبناىج للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2007 ،1ص.182 :
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كما يؤكد تقرير اؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار أف أسواؽ اؼباؿ العربية قد استفادت من اعبوانب االهبابية
لتدفقات االستثمار ،سواء من خالؿ ما توفره من إصدارات جديدة أو من خالؿ زيادة السيولة ،فبا يعزز البنية اؼبالية
ويزيد من فعالية النظاـ اؼبايل هبا.
ولكن بالرغم من ؿباولة االنفتاح على أدوات االستثمار اؼبختلفة  ،إال أنو بقي ؿبدودا مقارنة باألسواؽ اؼبالية
الناشئة األخرى واألسواؽ اؼبتقدمة.
 1-5-3أىمية أسواق األوراق المالية العربية في النشاط االقتصادي
اختلفت اآلراء حوؿ أنبية أسواؽ األوراؽ اؼبالية يف الدوؿ العربية  ،فالبعض يرى أف دورىا ؿبدودا يف النشاط
االقتصادي ،خاصة ما يتعلق بنشاط السوؽ األولية وما يتعلق بزيادة رأس ماؿ الشركات ،يف حُت أيد آخروف دورىا
االهبايب يف ذلك النشاط  ،مع األخذ يف االعتبار أف آليات السوؽ فيها قد تكوف غَت فعالة ،وردبا تؤدي إىل توزيع غَت
عادؿ للدخل والثروة.1
وعن دورىا يف النمو االقتصادي فقد أوضح البعض أف ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية وتنشيطها من خالؿ
اإلصالحات اؼبالية الزالت متواضعة  ،فبا يتطلب ضرورة ربسُت مركزىا التنافسي بتحسُت وضعها النسيب يف السوؽ
الدولية ،ذلك أف إصبايل القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية اؼبدرجة يف أسواقها مازالت ضعيفة ،وىو ما يتطلب ضرورة مد
أسواقها اؼبالية دبزيد من الشركات من خالؿ برامج اػبصخصة ،وتشجيع الشركات اؼبغلقة للتحوؿ إىل شركات اكتتاب
عاـ فبا يؤدي إىل زيادة عمق وتنوع السوؽ،2
كما أف دراسات تطور أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية ،توضح أنو يف دوؿ الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا ،ورغم ما
حققتو من مبو معترب خالؿ التسعينات إال أهنا مازالت تفتقر إىل جاذبيتها للمستثمرين األجانب.3
إىل جانب ضرورة توفَت اغبماية للمستثمرين من خالؿ وجود رقابة تامة يف السوؽ اؼبالية ،مع التمييز بُت توفَت
درجة عالية من الرقابة يف السوؽ وبُت القيود اؼبفروضة عليها ،ذلك أف الرقابة هبب أف تكوف وسيلة غبماية السوؽ اؼبالية
وتقليل التقلبات العنيفة .

R. Dickie. Development of Third World Securities Markets, an Analysis of general Principles & Case Study if

 2ؾبلة ارباد البنوؾ العربية ،الدروس المستفادة من األزمة اآلسيوية ،1998 ،ص.8 :

The Indonesian Market, Vol 13, 1981, p:177.

 3أضبد سعيد دويدار" ،التنمية االقتصادية والتعاون اإلقليمي في الشرق األوسط" ،األىراـ االقتصادي ،العدد  ،113مصر ،1997 ،ص.70 :
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 6-3عالقة تحرير سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي
ىناؾ العديد من الدراسات اليت حبثت يف عالقة ربرير سوؽ األوراؽ اؼبالية بالنمو االقتصادي ،وقد كانت
متفاوتة وغَت حاظبة سيما ما تعلق منها بتحرير األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة ،وفيما يلي بعض آراء االقتصاديُت اؼبتعلقة
ب ثر ربرير سوؽ األوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي بُت مؤيد ومعارض.
 1-6-3اآلراء المؤيدة لتحرير أسوق األوراق المالية
هبادؿ اؼبؤيدوف لتحرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية من خالؿ السماح لالنفتاح النسيب إلصدار األوراؽ اؼبالية واؼبنافسة
يف أسواؽ األسهم والسندات ،ب ف حركة رؤوس األمواؿ اليت ال تتعرض ألية عوائق ستسمح للمدخرات بالتدفق إىل أكثر
االستخدامات من حيث اإلنتاجية ،فبا ينتج عنو زبصيص أكثر كفاءة للمراد االقتصادية ،فاؼبشروعات اليت تدر عوائد
مرتفعة تكافئ اؼبدخرين الذي ىم يف الواقع مضاربُت ماليُت نظَت اؼبخاطر اليت يتعرضوف ؽبا ،فبا ينتج عنو تنمية للموارد
اغبقيقية واغبصوؿ على إنتاجية أعلى بفضل اؼبعامالت اؼبالية األجنبية  ،اليت سبد االقتصاد بالسيولة الالزمة للنشاط
االقتصادي؛
وبالتايل فإف ألسواؽ األوراؽ اؼبالية ذات السيولة الكافية دور ىاـ يف ربسُت زبصيص األمواؿ وتعزيز آفاؽ النمو
االقتصادي،حيث تقلل تلك األسواؽ من ـباطر حيازة األوراؽ اؼبالية ،وذلك بالسماح للمدخرين بالشراء والبيع بسرعة
وبتكلفة منخفضة ،كما توفر للشركات إمكانية اغبصوؿ على رؤوس األمواؿ من خالؿ إصدار األدوات اؼبالية.
ويف ذلك يرى ( Zabler Borto )1992أف ربرير األسواؽ واؼبنافسة من ش نو أف يدعم اقتصادات وأسواؽ اؼباؿ
بالدوؿ النامية ،إذا صاحبها تدفق رؤوس األمواؿ من اػبارج لتوظيفها داخل الدوؿ النامية ،فضال عن ذلك فإف فتح
أسواؽ األوراؽ اؼبالية بالدوؿ النامية سيؤدي إىل زيادة نشاط السوؽ ،وتوفَت السيولة وزيادة القدرة التنافسية ،فبا يؤدي إىل
تنشيط االقتصاد احمللي.1
ويف دراسة

(evevev & ovreZ )1995

لتوضيح أثر ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،مشلت أربعة عشر دولة خفضت

بشكل كبَت العوائق أماـ تدفقات رأس اؼباؿ وعوائده خالؿ فًتة الثمانينات ،حيث تبُت ربسن سريع يف أداء أسواؽ تلك
الدوؿ يف فًتة التحرير.2

 2عاطف وليم اندراوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.109 :
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ويف دراسة أخرى لػ ( evevev & ovreZZ )1996توصل الباحثُت إىل أف التحرير اؼبايل وبدث زيادة يف سيولة
أسواؽ اؼباؿ ،فبا يؤدي إىل زيادة تطويرىا من خالؿ ضماف اؼبستثمرين الدخوؿ واػبروج من مراكزىم دوف مواجهة
الصعوبات.1
أما ( OrhrC)1999فَتى أف عملية التحرير اؼبايل ؽبا تكلفتها اؼبرتفعة وأف فتح األسواؽ وربريرىا سيخفض من
تلك التكلفة.

2

ويف حبث آخر لػ ( tvChvrB & yhrevH & eaeLdrhL )2001/2003لدراسة العالقة بُت درجة انفتاح أسواؽ
األوراؽ اؼبالية على اؼبستثمرين األجانب والنمو االقتصادي ،توصل الباحثُت إىل أف ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية ساىم يف
رفع نصيب الفرد الواحد من الناتج احمللي اإلصبايل دبقدار  %1سنويا ،يف الدوؿ ذات درجة مرتفعة من التطور اؼبايل
واؼبؤسسايت،كما أكد الباحثُت أف ربرير تدفقات رؤوس األمواؿ ينوع من اؼبخاطر اؼبالية ،األمر الذي ىبفض من تكلفة
رأس اؼباؿ ،ذلك أف زبفيض ىذه األخَتة يتحقق من خالؿ التقاسم الدويل للمخاطر ،والذي يؤدي إىل تدٍل عالوة
اؼبخاطرة فَتتفع بذلك حجم االدخار احمللي وبالتايل يرتفع حجم االستثمارات ،واليت بدورىا تساىم يف تسريع وتَتة النمو
االقتصادي.3
أما ( yverH )2004فقد توصل يف دراستو إىل أف فتح سوؽ رأس اؼباؿ للمستثمرين األجانب يف بلد نامي يرفع
4

من معدؿ مبو الناتج بػ  %1.1سنويا ،ومن معدؿ مبو حصة الفرد من الناتج بػ  %2.3سنويا .

كما أشار أيضا ( yverH & Oahri )2004إىل أف سوؽ رأس اؼباؿ احملررة تساىم يف إعادة تقييم أسعار األسهم،
ويرجع ذلك إىل تقليص اؼبخاطر اؼبنتظمة اليت تالزـ شركات االستثمار.5

ovreZZ & evevev, Stock Market Development& Long-Run Growth, World Bank Economic Review, n° 2, 1996,

1

p: 323.

 2علي اضبد البلبل وآخروف ،التطور والهيكل المالي والنمو:حالة مصر ،2112-1974أوراؽ صندوؽ النقد العريب ،العدد  ،9أبو ظيب ،اإلمارات العربية،2004 ،
ص ص.6 ،5 :

 3بلقاسم بن عالؿ ،دور التطور المالي في نجاح سياسة التحرير المالي المطبقة في الدول النامية،دراسة قياسية لحالة النظام المالي والمصرفي الجزائري -1991
 ،2111ؾبلة البحوث االقتصادية واؼبالية ،العدد  ،2ديسمرب  ،2014ص.287 :

Henry, P. Capital Account Liberalization, the Cost of Capital, and Economic Growth, Working Paper no.

4

9488, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2004.P :25.

 5حسن بلقاسم غصاف ،حسن رفداف اؽبجهوج ،أثر تحرير سوق رأس المال على التذبذب في سوق األسهم السعودي ،ؾبلة التنمية والسياسات االقتصادية ،ؾبلد ،14
جامعة اؼبلك فيصل ،السعودية ،2012 ،ص.4 :
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 2-6-3اآلراء المعارضة لتحرير أسوق األوراق المالية
على اعبانب اآلخر ىناؾ من يرى أف ربرير سوؽ األوراؽ اؼبالية مصدرا لكثَت من التقلبات االقتصادية ،اليت تعيق
االستثمار ومن مث النمو االقتصادي ،وبالتايل تصبح االقتصاديات أكثر عرضة لألزمات اؼبالية ،من خالؿ أنشطة اؼبضاربة
اليت تعد تبذيرا للموارد وسوء زبصيص لرؤوس األمواؿ وتوجيهها ،ويزيد من التعرض للصدمات الدولية وىروب رؤوس
األمواؿ ،ومن بُت الدراسات اؼبعارضة لتحرير أسواؽ رؤوس األمواؿ ما يلي:
يرى ( wBvlrvBS & hr )1994أف لضعف األسواؽ اؼبالية وعدـ كفاءهتا يف الدوؿ النامية أسبابا تتعلق بعدـ تناظر
اؼبعلومات ،وذلك بسبب نقص اؼبعلومات اػباصة ب نشطة اؼبؤسسات اليت توظف أمواؽبا ،فبا يزيد من درجة اؼبخاطرة
وبالتايل قد تضر بعملية ربرير أسواقها اؼبالية ،سيما وأهنا تعمل يف ظل اؼبنافسة غَت الكاملة .1
وأشارت دراسة ( MvrvZ)2002( & evevev & ovreZZ )1998إىل زيادة التقلبات يف أسواؽ األسهم بعد ربرير
السوؽ ،وبالتايل قد ال يتم ربسُت الكفاءة بل يصبح عدـ االستقرار اؼبايل شديد االحتماؿ ،فبا قد يتسبب يف خلق
االضطراب اؼبايل واالقتصادي ،على غرار ما حدث يف األزمة اآلسيوية األوىل والثانية خالؿ التسعينات.2
ويف دراسات لػ ( yhkveZCH & wuakauCrvr )2001و( ،lZrevrr & hr ) 2004فإف عملية التحرير اؼبايل قد
تسببت يف إحداث اهنيارات عميقة داخل األسواؽ اؼبالية الناشئة.3
وحسب

(Baldacci & hr )2002

فقد أدى ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية إىل زيادة األزمات اؼبالية بعد انتهاج

اؼبكسيك لسياسة التحرير اؼبايل.4
ويرى البعض اآلخر أف ربرير سوؽ األوراؽ اؼبالية يتسبب ب ثر العدوى ،أي انتقاؿ األزمات كتلك اؼبتعلقة
ب سعار العملة ،أو اهنيار أسعار األسهم وانتشارىا يف بلداف أخرى ،غَت أف االقتصاديُت اختلفوا فيما إذا كاف حدوث
األزمة يف أكثر من بلد ويف نفس الوقت نتيجة النتشار غَت مربر للعدوى ،أـ بسبب مشكالت حقيقية تعاٍل منها
االقتصادات اليت انتقلت إليها األزمة ،5كما يزيد من إمكانية انتقاؿ األزمات سرعة دخوؿ وخروج رؤوس األمواؿ اليت
تكوف أكثر بعدة مرات من سرعة تعديل االقتصاد اغبقيقي.

 1ؿبمد حسٍت ،ؿبمود حامد ؿبمود ،التنمية االقتصادية ،دار اؼبريخ للنشر ،الرياض ،2006 ،ص .764 -762 :

 2حسن بلقاسم غصاف ،حسن رفداف اؽبجهوج ،مرجع سبق ذكره ،ص.4 :
 3ضبانة كماؿ ،ؿبمد زكريا بن معزو ،مرجع سبق ذكره ،ص.71 :
 4اؼبرجع نفسو.
 5صباؿ معتوؽ ،مرجع سبق ذكره ،ص.123:

187

الفصل الثالث ...................................... :عالقة التحرير المالي وتطور سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي

أما دراسة

)S. Ben Nacer & al (2008

حوؿ أثر ربرير أسواؽ رؤوس األمواؿ ألحد عشر بلد من بلداف

الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا ،وقد جاءت النتائج تبُت عدـ وجود أي ت ثَت لتحرير سوؽ األسهم على النمو االقتصادي
واالستثمار يف تلك الدوؿ ،أما ت ثَت تطور سوؽ األسهم فهو سليب يف اؼبدى القصَت واهبايب يف اؼبدى الطويل ،وعليو
حسب الباحثُت أف التحرير اؼبايل هبب أف يسبق بإصالحات على اؼبستوى احمللي ،وبتوفَت الظروؼ اؼبناسبة عرب تنظيم
اإلنتاج احمللي بالشكل الذي هبعلو أكثر اتساقا مع كفاءة زبصيص اؼبوارد.

1

 7-3مظاىر تحرير أسواق األوراق المالية :ومن مظاىر ربرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية االستثمار األجنيب غَت
اؼبباشر.

 1-7-3االستثمار األجنبي غير المباشر (االستثمار المحفظي)
يبثل االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر أحد األشكاؿ الرئيسية لتدفق رؤوس األمواؿ عرب الدوؿ ،ويسمى أيضا
باالستثمار احملفظي ،يتعلق بتحركات رؤوس األمواؿ متوسطة وطويلة األجل .
 1-1-7-3مفهوم االستثمار غير المباشر
يقصد باالستثمار األجنيب غَت اؼبباشر "شراء بعض األوراؽ اؼبالية من أسهم وسندات ؼبؤسسات وطنية يف دولة ما عن
طريق مقيمي دولة أخرى ،يعطي للمستثمر اغبق يف نصيبو من أرباح الشركات اليت قامت بإصدار األسهم ،إال أنو ال
يًتتب عليو حقوقا للرقابة أو اؼبشاركة يف إدارة تلك الشركات" ،2وتكوف الدوافع الرئيسية للمستثمرين يف ؿبافظ األوراؽ
اؼبالية ربقيق األرباح من خالؿ االستفادة من فروقات األسعار (اؼبضاربة) ،وكذلك تقليل اؼبخاطرة من خالؿ تنويع احملافظ
االستثمارية ،وعادة ما تقوـ األسواؽ اؼبالية بالوساطة يف عمليات تلك االستثمارات.3

ويف تعريف آخر ىو "سبلك األجانب لألسهم والسندات اػباصة أو اغبكومية يف البلد اؼبضيف ،بقصد اؼبضاربة
أو االستفادة من فروؽ األسعار ،أو للحصوؿ على أرباح تدرىا السندات ذات الفائدة الثابتة أو األسهم ،بشرط أف ال
يبلك اؼبستثمر األجنيب من األسهم ما ىبولو حق إدارة ومراقبة اؼبشروع ،كما يتميز ب نو قصَت األجل".4

1

S. Ben Nacer & al, Does stock market liberalization spur financial and economic development in the MENA
region?,
Jomnal
of
International
Money
and
Finance,
,
8002
p:
673-693,

www.sciencedirect.conm/sciencefarticley’piifSOl

 2ؿبمد مطر ،فايز سبيم ،إدارة المحافظ االستثمارية ،دار وائل للنشر ،عماف ،األردف ،2005 ،ص.44 :
 3حسن كرَل ضبزة ،مرجع سبق ذكره ،ص.11 :
 4اؼبرجع نفسو ،ص.112 :
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وما ذبدر اإلشارة إليو أف االستثمار غَت اؼبباشر ال يتعدى نسبة قليلة من ملكية الشركة ،وىو ال يشمل أية
التزامات إضافية كالرقابة أو اؼبشاركة يف تنظيم إدارة اؼبشروع ،1كما أف عملية شراء األسهم والسندات قد تكوف يف
السوؽ األولية أو الثانوية.2
وظبي باالستثمار غَت اؼبباشر ألنو ليس للمستثمر األجنيب حق يف إدارة موجودات الشركة اليت اشًتى أظبها ،كما
أنو استثمار قصَت األجل.
وبالتايل فاالستثمار األجنيب غَت اؼبباشر ىو ذلك النوع من االستثمار الذي يقتصر على انتقاؿ األمواؿ ،ووبصل
يف سوؽ األوراؽ اؼبالية من شراء أسهم وسندات ،وحبيث ال يسهم يف توليد سلع وخدمات جديدة.
ومن أىم األسباب اليت تدفع األفراد والشركات كبو االستثمار غَت اؼبباشر ما يلي:3
 إمكانية ربويل تلك االستثمارات بسرعة وسهولة إىل نقد وبتكلفة منخفضة ،ويتوقف ذلك على درجة سيولة
السوؽ اؼبالية وفعاليتها.
 إمكانية ربقيق عوائد قياسية من تلك االستثمارات سيما األدوات اؼبالية ذات العوائد الثابتة كالسندات ،األمر
الذي يدفع األفراد والشركات إىل ربويل مدخراهتم من أصوؿ لدى البنوؾ أو اؼبؤسسات اؼبالية األخرى ،إىل السوؽ
اؼبالية لالستثمار يف أدواهتا اؼبختلفة ،ويتميز االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر (احملفظي) دبجموعة من اػبصائص
نذكر منها:4
 سهولة الدخوؿ واػبروج إىل الدوؿ اؼبضيفة واألسواؽ اؼبستهدفة.
 زيادة سيولة وعمق أسواؽ األوراؽ اؼبالية.
 صعوبة ربكم األسواؽ اؼبالية اؼبضيفة يف ىذه االستثمارات وضبطها ،حيث قد تنسحب بصورة مفاجئة نتيجة
لعدة عوامل.
 ينحصر ىذا االستثمار يف اؼببادلة واؼبتاجرة باألوراؽ اؼبسجلة يف أسواؽ مالية أجنبية ،اؽبدؼ الرئيسي للمستثمر
ىو ربقيق أرباح وعوائد أكثر من العوائد يف السوؽ احمللي ،مع زبفيض درجة اؼبخاطرة من خالؿ التنويع.

 1غاًل ؿبمد ،االستثمار في االقتصاد السياسي واإلسالمي وتشريعات واتفاقيات االستثمار ،دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،2011 ،ص.72 :

 2اضبد عبد الرضباف ،مدخل إلى إدارة األعمال الدولية ،دار اؼبريخ للنشر ،الرياض ،السعودية،2006 ،ص.81 :
 3حسن كرَل ضبزة ،مرجع سبق ذكره ،ص.113 :

P. Conso & F. Hemeci, Gestion Financiere de l’entreprise, Edition Dunaud, Paris, France, 2eme édition, 2002,
p: 387.
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وما ذبدر اإلشارة إليو أف ىذا النوع من االستثمارات اؼبالية عرؼ تطورا كبَتا يف األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة،
خصوصا مع مطلع األلفية نظرا الستكماؿ عمليات التحرر اؼبايل يف أغلب الدوؿ النامية ،وىو ما يبكن توضيحو يف
اعبدوؿ التايل:1
جدول ( :)2-3صافي تدفقات االستثمار المحفظي إلى األسواق الناشئة وشبو الناشئة (مليار دوالر) للفترة
()2117-2114
2115

2114

2116

2117

اإلجمالي
صافي االستثمار المحفظي

34.5

صافي االستثمار المحفظي

5.5

19.4-

103.8-

48.5

إفريقيا
3.7

18.5

11.5

آسيا الناشئة
صافي االستثمار المحفظي

9.3-

3.8

110.7

18.4

الشرق األوسط
صافي االستثمار المحفظي

36-

-

20.1-

14-

نصف الكرة الغربي
صافي االستثمار المحفظي

5.4

27.6

14-

31.8

الدول المستقلة

صافي االستثمار المحفظي

12.5

12.5

7.7

المصدر :من إعداد الباحثة ،باالعتماد على حسن كرَل ضبزة ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.129 ،128 :

نالحظ ازدياد االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر إىل اقتصادات األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة ،إذ بلغت قيمتها
 48.5مليار دوالر يف عاـ

2007

مقابل صايف تدفق للخارج بلغ  103.8مليار دوالر عاـ  ،2006و 19.4مليار دوالر يف

عاـ  ،2005ويرجع ذلك االرتفاع إىل البيئة االستثمارية اؼبناسبة ،إضافة إىل استكماؽبا ؼبتطلبات التحرير اؼبايل ،ورفعها
للقيود اؼبفروضة على حركة رؤوس األمواؿ الدولية ،سيما ما تعلق باستثمارات احملفظة.
أما بالنسبة الذباىات استثمارات احملفظة فقد حظيت آسيا الناشئة على حصة معتربة يف عاـ  2006بلغت
 110.7مليار دوالر ،يف حُت حظيت الدوؿ اؼبستقلة دبا قيمتو  12.5مليار دوالر من نفس السنة ،كما ارتفع صايف تدفق
االستثمار احملفظي الداخل إىل دوؿ نصف الكرة الغريب بقيمة  31.8مليار دوالر يف عاـ ، 2007وىي أكرب قيمة تدفق

1حسن كرَل ضبزة ،مرجع سبق ذكره ،بتصرؼ ،ص ص.129 ،128:
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داخل إىل األسواؽ النامية خالؿ الفًتة ،أما دوؿ الشرؽ األوسط فقد البفض صايف تدفق االستثمار احملفظي إىل اػبارج
من  36مليار دوالر عاـ  2005إىل  14مليار دوالر يف عاـ .2007

والشكل اؼبوايل يوضح تطور صايف تدفقات االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة
شكل( :)1-3تطور صافي تدفقات االستثمار المحفظي إلى االقتصادات النامية للفترة ()2117-2114
افريقيا

150
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50
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المصدر  :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ (.)4-3
2-1-7-3

أىمية االستثمار األجنبي غير المباشر

يعد االذباه كبو األسواؽ اؼبالية الدولية من أىم اؼبراكز اليت يقوـ عليها التنويع يف إدارة احملافظ اؼبالية ،فالتوسع
واالنفتاح الذي يشهده االقتصاد العاؼبي وتدفقات االستثمارات األجنبية ،الناذبة عن إزالة القيود على حركة رؤوس
األمواؿ ،أدى إىل زيادة االستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة ،بغرض التنويع يف مكوناهتا وبالتايل زبفيض ـباطرىا ،فكلما
زادت األسواؽ حجما وسيولة زادت ثقة اؼبستثمرين  ،فبا يؤدي إىل زيادة جذب اؼبستثمرين احملليُت واألجانب،كما أف
ربسن السيولة يشجع على اؼبزيد من اإلصدارات ،سواء من جانب اؼبؤسسات القائمة أو اعبديدة.
كما يؤدي تدفق رؤوس األمواؿ إىل الداخل إىل زيادة كفاءة السوؽ احمللية ،عن طريق االتصاؿ باؼبؤسسات اؼبالية
األجنبية ،اليت سبلك تكنولوجيا مالية متقدمة ،واليت يكوف ؽبا أثر يف جذب اؼبزيد من التدفقات ،فبا يشجع بدوره على
تنشيط االستثمار.
فضال عن ذلك فإف ربرير جزء مهم من اؼبدخرات احمللية ،يؤدي إىل زبفيض تكلفة رأس اؼباؿ(سعر الفائدة) ،
ومن مث ارتفاع أسعار األوراؽ اؼبالية ،األمر الذي يدفع بالشركات واؼبقًتضُت إىل زيادة إصدار األوراؽ اؼبالية اليت تظهر يف
زيادة نشاط السوؽ.
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كما يتبع زيادة تدفقات االستثمار احملفظي زيادة تدفق العمالت األجنبية كبو الداخل ،األمر الذي يؤدي إىل
زيادة سيولة سوؽ الصرؼ األجنبية ،فبا يزيد من قدرة السوؽ اؼبالية على توفَت االئتماف للشركات األجنبية ،إذ تسمح
أسواؽ األوراؽ اؼبالية السائلة للمستثمرين باستبداؿ ؿبافظهم االستثمارية بسهولة وب قل تكلفة ،فبا هبعل االستثمار أقل
ـباطرة.1
وجدير بالذكر أف سوؽ األوراؽ اؼبالية األكثر سيولة تشجع على اؼبزيد من االدخار واالستثمار ،وىذا يساعد
على زيادة جذب األمواؿ وتوجيهها كبو االستثمارات سواء إىل األسواؽ األولية أو الثانوية.
ومن اؼبرجح أف االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر وبسن من مستوى اإلفصاح عن اؼبعلومات واؼبعايَت احملاسبية،
وذلك من خالؿ االستفادة من ذبربة استخداـ تلك اؼبعايَت يف األسواؽ الدولية ومعرفة كيفية تطبيقها.
كما يشَت االقتصاديوف إىل أف االستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة يبكن أف تكوف مكملة لالدخار احمللي الذي
يسمح بتحسُت معدؿ االستثمار من خالؿ توفَت النقد األجنيب ،لذا فإف ربرير تدفقات رؤوس األمواؿ قد يؤدي إىل
زيادة معدالت النمو االقتصادي ،فبالنسبة للدوؿ النامية يعد الوصوؿ إىل رأس اؼباؿ الدويل يف شكل تدفق استثمار غَت
مباشر عامال يف زبفيض تكلفة سبويل اؼبشروعات ،فبا يسمح لألفراد والشركات بتنفيذ اؼبزيد من االستثمارات ،واليت
تساىم يف تنمية اؼبوارد اغبقيقية ،اليت تنعكس يف اؼبدى البعيد يف ارتفاع معدالت النمو االقتصادي.2

فضال عن ذلك فإف االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يؤدي إىل ربقيق االنضباط واػبربة يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية
احمللية ،إذ أنو و يف سوؽ أعمق وأوسع فإف اؼبستثمرين لديهم حوافز أكرب لتخصيص وإنفاؽ اؼبوارد اؼبالية يف البحث عن
فرص االستثمار اعبديدة .
غَت أنو هبب التحوط من اآلثار اعبانبية اليت يبكن أف وبدثها االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر على االقتصاد
احمللي ،وتزداد تلك اآلثار بزيادة االرتباط بُت األسواؽ اؼبالية العاؼبية  ،وزيادة حدة التقلبات اليت تتعرض ؽبا تلك
األسواؽ.3

 1يونس مفيد ذنوف ،العوامل المؤثرة في تطوير أسواق األوراق المالية العربية ،ؾبلة تنمية الرافدين ،ؾبلد  ،30العدد ،92جامعة اؼبوصل ،العراؽ ،2007 ،ص.307 :
 2دانيالز جوزيف ،فاهنوز ديفيد ،اقتصاديات النقود والتمويل الدولي ،دار اؼبريخ للنشر ،الرياض ،السعودية ،2010 ،ص.303 :

 3عماد ؿبمد علي عبد اللطيف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .146 ،145 :
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3-1-7-3

المشاكل المرتبطة بتدفق االستثمار األجنبي غير المباشر

يرى البعض أف ىناؾ بعض اؼبشاكل اؼبرتبطة باالستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة ،خاصة إذا كانت تلك
التدفقات قصَتة األجل وشديدة التقلب ،فبا قد يؤدي إىل زعزعة استقرار االقتصاد الكلي تتمثل أنبها فيما يلي:
 )1حالة زيادة تدفقات رؤوس األموال الداخلة
عندما تتدفق االستثمارات يف احملفظة إىل الداخل بكميات كبَتة وبشكل مفاجئ فإهنا تؤدي إىل:
 ارتفاع سعر العملة الوطنية نتيجة لزيادة الطلب عليها ،األمر الذي ينعكس سلبا على الصادرات ويزيد من
الواردات فبا يؤدي إىل حدوث عجز يف اؼبيزاف التجاري.
 التوسع يف حجم األصوؿ اؼبالية احمللية وزيادة الطلب على السلع احمللية ،فبا قد يؤدي إىل زيادة يف معدالت
التضخم.
 وتبعا لنظاـ سعر الصرؼ السائد فإف أسعار الفائدة احمللية سوؼ تتذبذب فتنخفض يف حالة سعر الصرؼ
الثابت أو ترتفع يف حالة سعر الصرؼ اؼبعوـ ،مؤدية بذلك إىل تدىور القدرة التنافسية للدولة من خالؿ الت ثَت
على التجارة.
 )2حالة الخروج المفاجئ لرؤوس األموال األجنبية
قد يتخذ اؼبستثمرين األجانب قرارا مفاجئا باػبروج من االستثمار ،فبا قد يسبب إحداث تقلب كبَت يف أسعار
الصرؼ ،أو ارتفاع أسعار الفائدة أو كليهما ،ويرجع سبب اػبروج اؼبفاجئ لرؤوس األمواؿ إىل:
 إذا كانت التدفقات من نوع األمواؿ الساخنة فإهنا قد تؤدي إىل خلق فجوة واسعة بُت أسعار الفائدة الداخلية
واػبارجية ،ك ف يقوـ البنك اؼبركزي خبفض أسعار الفائدة احمللية بشكل يؤدي إىل خلق فجوة واسعة بُت أسعار
الفائدة الداخلية واػبارجية؛
 حالة خروج بسبب صدمة سلبية كتطور سياسي غَت متوقع ،أو البفاض يف شبن سلعة التصدير األساسية ،أو
الزيادة يف شبن سلعة االستَتاد الرئيسية ،أو التغيَت يف الضرائب اليت تفرضها الدوؿ على حيازة اؼبستثمرين
األجانب لألصوؿ اؼبالية احمللية ،والذي يؤثر سلبا يف عوائد األصوؿ اؼبالية؛
ويف كال اغبالتُت سيكوف ذلك دافعا للمستثمر األجنيب ألف وبوؿ أموالو إىل اػبارج ،وذلك ببيع األوراؽ اؼبالية
احمللية اليت يبتلكها ،فبا يؤدي إىل البفاض أسعارىا فبا وبدث البفاضا يف اؼبؤشر العاـ للبورصة.
 كما قد يشًتي بعائدىا عملة أجنبية فيؤدي إىل ضغوط على نظاـ سعر الصرؼ ،يتبعها احتماؿ البفاض سعر
العملة احمللية ،أو ارتفاع سعر الفائدة احمللية أو كليهما؛
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وعند اػبروج اؼبفاجئ لتلك االستثمارات فإهنا تؤدي إىل البفاض سعر صرؼ العملة الوطنية ،وتدىور أسعار
األصوؿ العقارية واؼبالية ،معدالت الربح ،وتزايد العجز يف ميزاف اؼبدفوعات ،وفقداف ثقة اؼبستثمرين األجانب يف السوؽ
احمللية.
8-3

مفاىيم أساسية حول النمو االقتصادي

تتطلب عملية التنمية االقتصادية يف أي دولة رؤوس أمواؿ ؾبمعة ،حيث أنو من غَت اؼبمكن أف تتحقق معدالت
التنمية يف ظل غياب التكوينات الرأظبالية ،و قد أكدت العديد من الدراسات اغبديثة عن العالقة اليت تربط تطور سوؽ
األوراؽ اؼبالية دبعدالت النمو االقتصادي ،ذلك أف أسواؽ األوراؽ اؼبالية تشكل حلقة اتصاؿ بُت االدخار واالستثمار،
ويبكن أف تؤثر فاعلية األسواؽ اؼبالية وكفاءهتا ت ثَتا اهبابيا على حجم االستثمار ونوعيتو ،ويعد ذلك ؿبددا ىاما للنمو
االقتصادي.
 1-8-3تعريف النمو االقتصادي :ىناؾ العديد من التعاريف اػباصة بالنمو االقتصادي نذكر منها:
يعرؼ النمو االقتصادي ب نو " الزيادة اؼبستمرة يف كمية السلع واػبدمات اؼبنتجة من طرؼ الفرد يف اقتصاد
معُت".1
ويف تعريف آخر فإف النمو االقتصادي ىو "الزيادة يف الناتج القومي اغبقيقي من فًتة إىل أخرى ،يعكس
التغَتات الكمية يف الطاقة اإلنتاجية ومدى استغالؿ ىذه الطاقة ،فكلما ارتفعت نسبة استغالؿ الطاقة اإلنتاجية اؼبتاحة
عبميع القطاعات ازدادت معدالت مبو الناتج القومي والعكس صحيح. 2

ويف تعريف ؿ  M.Nouchiفإف النمو االقتصادي ىو "عبارة عن ظاىرة كمية سبثل الزيادة اؼبستمرة يف نصيب
الفرد من الناتج الوطٍت".3

كما يعرؼ ب نو "عملية تتضمن تغَتات عميقة تعمل على زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطٍت زيادة مطردة
ومستمرة ،كما يعترب النمو من اؼبؤشرات الكمية لعملية التنمية االقتصادية".4
ويف تعريف آخر ىو "حدوث زيادة يف الناتج احمللي اإلصبايل ( ،)*GDPأو الدخل الوطٍت اإلصبايل )*،(GNP

والذي يؤدي إىل زيادة مستمرة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل اغبقيقي" ،1ويتضمن ىذا اؼبفهوـ ثالث شروط
أساسية وىي:
J. Arrous, Les théories de la Croissance, éditions du seuil , Paris , France, 1999, p: 9.

 2عبد الوىاب األمُت ،مبادئ االقتصاد الكلي ،دار اغبالة للنشر،عماف ،األردف ،2002 ،ص.371 :

Maré Nouchi, Croissance-Histoire Economique, édition Hazan, Paris, 1990, p: 44.
E. Schapiro, Macroeconomie Analysis, Harcourd Brance Jovanovich. lnc, New York, 1982, p: 429.
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 أف زيادة الناتج احمللي اإلصبايل هبب أف تكوف مصحوبة بزيادة نصيب الفرد منو ،والذي يتطلب أف تكوف
الزيادة يف الناتج احمللي اإلصبايل أو الزيادة يف الدخل الوطٍت اإلصبايل يفوؽ معدؿ النمو السكاٍل ،حيث غالبا
ما يعوؽ ىذا األخَت النمو االقتصادي.
 هبب أف تكوف الزيادة يف دخل الفرد حقيقية وليست نقدية فقط ،دبعٌت أف تفوؽ الزيادة النقدية يف الدخل
الفردي الزيادة يف اؼبؤشر العاـ لألسعار (التضخم).
 هبب أف تكوف الزيادة احملققة يف الدخل اغبقيقي الفردي أو يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطٍت اإلصبايل
مستمرة يف األجل الطويل ،وليست آنية تزوؿ بزواؿ مسبباتو.
يرى بعض االقتصاديُت أف للزيادة يف عدد السكاف آثارا عكسية على النمو االقتصادي ،خاصة إذا كانت تلك
الزيادة تفوؽ حجم اؼبوارد ،وإذا زاد االستهالؾ عن االدخار واالستَتاد عن التصدير ،2كما أف البعض منهم يرى أف
التقدـ الفٍت والتكنولوجي ىو أساس النمو االقتصادي إىل جانب االدخار وـبزوف رأس اؼباؿ (االستثمار) ،فالنمو ال
يكمن يف توفر اؼبوارد الطبيعية بصفة كبَتة ،بقدر ما ىو حسن استخداـ تلك اؼبوارد واالستفادة من وفورات اغبجم
الكبَت.3

إذف وفبا سبق نستنتج أف النمو االقتصادي ىو ظاىرة كمية ،تتمثل يف زيادة الناتج احمللي اإلصبايل اغبقيقي من
فًتة إىل أخرى عادة ما تكوف السنة ،يصاحبها زيادة يف متوسط نصيب الفرد من تلك الزيادة.
ومن ظبات النمو االقتصادي:4
 زيادة حجم اإلنتاج مع زيادة الدخل الفردي خالؿ فًتة زمنية مقارنة بفًتات سابقة.
 حدوث تغَتات على مستوى التنظيم هبدؼ تسهيل ديناميكية العمل ،وتداوؿ عناصر اإلنتاج بصورة أسهل،
والبحث عن عناصر إنتاج أقل تكلفة وأكثر رحبية.
ويفرؽ االقتصاديوف يف األجل القصَت واؼبتوسط بُت الرواج

Expansion

الذي يعرب عن مرحلة مبو يف الدورة

االقتصادية ،دبعٌت ارتفاع اإلنتاج يف األجل القصَت ،وىي ظاىرة ظرفية تؤدي يف االذباه اؼبعاكس إىل االنكماش
 1ؿبمد عبد العزيز عجمية ،إيباف عطية ناصف ،التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية ،جامعة اإلسكندرية ،مصر ،2005 ،ص.51 :
*GDP: Gross Domestic Product.

 2إبراىيم األخرس ،التجربة الصينية الحديثة في النمو ،ايًتاؾ للنشر ،القاىرة ،مصر ،ط  ،2005 ،1ص.59 :

*GNP: Gross National Product.

 3اؼبرجع نفسو ،ص.61 :

 4جالؿ خشيب ،النمو االقتصادي ،ص ،8متاح على اؼبوقع االلكًتوٍل:
www.alukah.net
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 Récessionحيث يعترب مبو ولكن بوتَتة متناقصة (تراجع اإلنتاج يف األجل القصَت) ،وبُت الركود  Dépressionالذي
يعٍت تراجع اإلنتاج وبالتايل يصبح النمو االقتصادي سالبا.1

كما يفرؽ االقتصاديوف بُت النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية ،فالتنمية االقتصادية سبثل ؾبموعة من
التحوالت االجتماعية ،الثقافية ،الديبغرافية ،والتقنية اؼبرافقة للنمو ،فهي عملية ديناميكية متتابعة.2

وقد تتضمن باإلضافة إىل زيادة اإلنتاج ،وزيادة عناصر اإلنتاج وكفاءهتا إجراء تغَتات يف ىيكل اإلنتاج ،األمر
الذي يتطلب إعادة توزيع عناصر اإلنتاج على ـبتلف القطاعات االقتصادية ،3وىو ما ذىب إليو

W. Nafziger

حيث

يرى أف التنمية االقتصادية تتطلب أف يصاحب النمو االقتصادي ربسن يف توزيع الدخل وتركيبة النشاط االقتصادي،4

واعبدوؿ التايل يبُت أوجو االختالؼ بُت النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية:5
جدول( :)3-3أوجو االختالف بين النمو والتنمية االقتصادية
التنمية االقتصادية

النمو االقتصادي

* يتم بدوف ازباذ أية قرارات من شاهنا أحداث تغيَت ىيكلي * عملية ـبططة هتدؼ إىل تغيَت البنياف اؽبيكلي للمجتمع لتوفَت
للمجتمع.
حياة أفضل لألفراد.
* يركز على التغيَت يف اغبجم أو الكم الذي وبصل عليو الفرد من * هتتم بنوعية السلع واػبدمات.
السلع واػبدمات.
* هتتم بزيادة متوسط الدخل الفردي اغبقيقي خاصة بالنسبة
* ال يهتم بشكل توزيع الدخل اغبقيقي الكلي بُت األفراد.
للطبقة الفقَتة.
* ال يهتم دبصدر زيادة الدخل القومي.
* هتتم دبصدر زيادة الدخل القومي وبتنويعو.
المصدر :جالؿ خشيب ،النمو االقتصادي ،ص ،7:متاح على اؼبوقع االلكًتوٍل www.alukah.net:

وما ذبدر اإلشارة إليو أف االختالؼ يف معدالت النمو االقتصادي بُت الدوؿ ال يعترب مقياسا للتقدـ أو
التخلف ،ذلك أف مستويات النمو يف االقتصادات اؼبتقدمة منخفضة مقارنة باالقتصادات الصاعدة والنامية ،وذلك
القًتاهبا من حالة التشغيل الكامل ،كما أف النمو االقتصادي متغَت كمي يقيس التغَت يف حجم الناتج القومي بغض
النظر عن كونو يليب االحتياجات العامة أـ ال.

1

خبتاش راضية ،مصادر النمو االقتصادي ودور السياسات االقتصادية في تفعيلو  -حالة الجزائر  -خالل الفترة ( ،)2111 - 1971أطروحة دكتوراه يف العلوـ

االقتصادية ،غَت منشورة ،جامعة اعبزائر  ،3اعبزائر ،2015 ،ص.25 :

 2ؿبمد عبد العزيز عجيمية ،ؿبمد علي الليثي ،التنمية االقتصادية ،مفهومها،نظرياتها ،سياساتها ،الدار اعبامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص.63 :
 3جالؿ خشيب ،مرجع سبق ذكره ،ص.6 :

th

W. Nafziger, Economic Development, 4 edition, Cambridge University press, U. S. A, 2006, p: 15.

 5جالؿ خشيب ،مرجع سبق ذكره ،ص.7 :
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كما يفرؽ االقتصاديوف بُت النمو والتطور االقتصادي ،حيث يدؿ التطور االقتصادي على التغيَت وغالبا ما
يستعمل للداللة على اغبالة االقتصادية لبلد ما أو لقطاع ما ،فالتطور االقتصادي أو الصناعي لبلد ما خالؿ فًتة معينة ال
يعٍت مبوا إذ أنو يبكن أف يكوف ىناؾ تطورا يف اجملاؿ الصناعي ولكن بوتَتة أقل من معدؿ مبو السكاف ،كما أنو ال يعٍت
تنمية إذ أنو يبكن أف يكوف ىناؾ تطور اقتصادي دوف أف يصاحبو تغيَتات ىيكلية تضمن استمرارية وانتظاـ التطور.1
 2-8-3محددات النمو االقتصادي
ىناؾ عدة عوامل ؿبددة للنمو االقتصادي ،اختلف الباحثوف حوؿ أنبية كل عنصر من ىذه العناصر يف ربديد النمو،
ولكن عموما يعترب رأس اؼباؿ البشري واؼبادي والتطور التقٍت من أنبها:2
 )1العمل :يبثل ؾبموع القدرات الفيزيائية اليت يبكن لإلنساف استخدامها يف إنتاج السلع واػبدمات ،وترتبط
إنتاجية عنصر العمل برأس اؼباؿ البشري ،الذي يبثل ـبزوف اؼبعارؼ واؼبؤىالت اليت تساعد على رفع اإلنتاج يف ظل ثبات
حجم رأس اؼباؿ اؼبادي اؼبستعمل.
 )2رأس المال :يعترب رأس اؼباؿ من حيث مدى توفره ومعدؿ تراكمو من احملددات األساسية للطاقات
اإلنتاجية وؼبعدالت تغَتىا ،ويعرؼ تراكم رأس اؼباؿ ب نو "العملية اإلضافية إىل صايف احتياطي رأس اؼباؿ اؼبادي لالقتصاد
لتحقيق ناتج إصبايل أكرب" ،ويعترب الًتاكم الرأظبايل السبب الرئيسي يف ضرورة أف زبصص اؼبوارد االقتصادية بُت جانيب
اإلنتاج واالستهالؾ ،ألف توجيهها لالستهالؾ بنسبة معتربة وبد من ـبزوف رأس اؼباؿ الذي يسمح باستمرارية النشاط
االقتصادي ،وعليو فاالستثمار يف التكوين الرأظبايل يعزز من اإلمكانيات اإلنتاجية لالقتصاد ،وتكوف بدايتو اقتطاع
اجملتمع عبزء من دخلو وادخاره ،ومن مث ربويل ىذه اؼبدخرات إىل استثمارات تساعد يف زيادة الناتج احمللي اإلصبايل.
 )3التطور التقني :يسمح التقدـ التقٍت باالستخداـ األمثل لعوامل اإلنتاج ،فبا يؤدي إىل ارتفاع الناتج وربقيق النمو
االقتصادي ،ويعود إسهاـ العامل التكنولوجي يف حجم الناتج من خالؿ ما يسمى باإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ،وىو
حجم الناتج اؼبتبقي الذي ال يفسره ال عنصر العمل وال عنصر رأس اؼباؿ ،فاالبتكارات العلمية اغبديثة واالستثمار يف رفع
الكفاءة اإلنتاجية لرأس اؼباؿ البشري ،يسمح بالنمو اؼبتواصل للطاقة اإلنتاجية لالقتصاد ،ويف زيادة نصيب الفرد من
اإلنتاج الكلي ،حىت يف ظل بقاء حجم التكوين الرأظبايل أو التعداد السكاٍل ثابتا.

 1اؼبرجع نفسو ،ص.8 :

2

R. Torres & J. Martin, Mesure de la croissance potentielle dans les sept grands pays de l’OCDE, revue
économique de l’OCDE, n°14, 1990, p: 5.
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ويعترب التطور التقٍت عامال خارجيا يف نظرية اإلنتاج وفق مباذج النمو التقليدية ،يف حُت يعترب متغَتا داخليا يف
مباذج النمو الداخلي ،كما يعترب من أبرز العوامل اؼبفسرة الختالؼ معدالت النمو االقتصادي بُت الدوؿ ،ؼبسانبتو يف
الرفع من اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج اليت ترتبط عكسيا مع العمر اإلنتاجي لرأس اؼباؿ.
إذف ومن خالؿ ما سبق فإف النمو االقتصادي يرتبط بًتاكم عوامل اإلنتاج ،فبثلة يف العمل ورأس اؼباؿ والتطور
التكنولوجي ،فمستوى اإلنتاج احملقق يف اقتصاد ما ىو إال انعكاس لعوامل اإلنتاج اؼبستخدمة يف ذلك.
كما قسم ) Mc Connell (1990العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل النمو االقتصادي إىل:1
 عوامل مرتبطة بجانب العرض :وتشمل ما يلي:
 كمية ونوعية اؼبوارد الطبيعية. كمية ونوعية اؼبوارد البشرية. اؼبتوفر من السلع الرأظبالية. التكنولوجيا.حيث كلما زادت كمية ونوعية اؼبوارد الطبيعية واليد العاملة اؼبؤىلة ،باإلضافة إىل توفر قدر كايف من عرض اؼبوارد
اؼبالية فبثال يف االدخار وتكنولوجيا متطورة ،أدى ذلك إىل مزيد من اإلنتاج اغبقيقي وبالتايل إىل زيادة مستوى النمو
االقتصادي.
 عوامل مرتبطة بجانب الطلب :وتشمل عاملُت أساسيُت نبا:
 تزايد الطلب الكلي :حيث أف ارتفاع الطلب الكلي يؤدي إىل التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاج ،فبا يؤدي إىل
زيادة حجم الناتج الوطٍت.
 االستخداـ األفضل للموارد :كما أف االستخداـ الكامل للموارد غَت كايف لتحقيق الزيادة يف اإلنتاج ،ما مل يرافقو
زبصيص أمثل لتلك اؼبوارد ،وذلك بتوجيهها بطرؽ تسمح بتحقيق مستويات أكرب يف اإلنتاج.

 1شكوري سيدي ؿبمد ،التحرير المالي وأثره على النمو االقتصادي -دراسة حالة الجزائر ،أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،غَت منشورة ،جامعة تلمساف ،اعبزائر،
 ،2006ص.23 :
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 3-8-3مقاييس النمو االقتصادي
قياس النمو االقتصادي ما ىو إال قياس كلي لزيادة السلع واػبدمات اؼبنتجة يف فًتة معينة مقارنة بفًتات سابقة،
ويتم ذلك باستخداـ أحد اؼبقاييس التالية:
 1-3-8-3الناتج الوطني الخام باألسعار

الجارية ()GNP

يعرؼ ب نو القيمة النقدية السوقية جملموع السلع واػبدمات اؼبنتجة خالؿ فًتة معينة عادة السنة ،من طرؼ
عوامل اإلنتاج ذات اعبنسية الوطنية سواء اؼبوجودة يف االقتصاد احمللي أو اؼبوجودة يف اػبارج ،وبسب وفق الصيغة التالية:1
الناتج الوطٍت اػباـ  = GNPالناتج احمللي اػباـ  + GDPمستحقات عوامل اإلنتاج الوطنية يف اػبارج  -مستحقات
االجنبية يف )
نتاجالجارية(
باألسعار
 2-3-9-3الناتج المحلي
الداخل.
اإلجماليوامل اإل
ع
يعرؼ الناتج احمللي اإلصبايل ب نو "القيمة السوقية عبميع السلع واػبدمات النهائية ضمن بلد معُت يف فًتة زمنية
معينة" ،2ويقصد بالسلع واػبدمات النهائية تلك اليت تذىب للمستهلك النهائي ،وليس منتجا وسيطا يدخل يف إنتاج
سلع وخدمات أخرى.
حيث يتم حساب القيمة السوقية عبميع السلع واػبدمات اؼبنتجة من قبل األشخاص اؼبقيمُت يف بلد معُت
سواء كانوا طبيعيُت أـ معنويُت ،وسواء كانوا مواطنُت أصيلُت أـ ال ،فال ربتسب قيمة السلع واػبدمات اؼبنتجة من قبل
اؼبواطنُت اؼبقيمُت خارج حدود البلد.3
ويقاس النمو االقتصادي من خالؿ التغَتات السنوية اليت تطرأ على الناتج احمللي اإلصبايل ،فالنمو السريع يف
الناتج احمللي اإلصبايل يعكس مبوا فباثال يف النشاط االقتصادي ،ويعكس قدرة الشركات على زيادة اؼببيعات واألرباح.4
ومن أىم طرؽ تقدير الناتج احمللي اإلصبايل باألسعار اعبارية ما يلي:

 1هباء الدين طويل ،دور السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي المستديم،دراسة حالة الجزائر ،2111-1991أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية،غَت
منشورة،جامعة باتنة ،اعبزائر،2016،ص.97:

th

B. Robin, P. Michael, Fondations of Macroeconomics, 4 edition, Pearson Education, Inc, U. S. A, 2009, p: 114.

 3ؿبمد نداء ،االقتصاد الكلي ،مكتبة اجملمع العريب ،عماف ،األردف ،2006 ،ص.14 :

B. Tucker, Macroeconomics for Today’s World, 6th edition Southwestern, Cengage learning, U. S. A , 2010, p:152.
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)1

طريقة القيمة المضافة :تعرؼ ب هنا "قيمة ما يضيفو القطاع أو اؼبنتج عند إنتاج سلعة معينة من
القطاعات األخرى ،1وتقدر القيمة اؼبضافة حسابيا كما يلي:2
القيمة اؼبضافة ؼبنتوج ما = قيمة اؼبنتوج النهائي  -قيمة اؼبنتجات الوسيطة

حيث:

المنتجات النهائية :سبثل اؼبنتجات اؼبوجهة لالستهالؾ النهائي من طرؼ العائالت أو اؼبؤسسات.

المنتجات الوسيطة :سبثل اؼبنتجات اؼبستهلكة عند استخدامها يف عملية اإلنتاج.
وعليو فإنو وفق طريقة القيمة اؼبضافة ،فإف الناتج احمللي اػباـ وبسب وفق الصيغة التالية:3

الناتج احمللي اإلصبايل = ؾبموع القيم اؼبضافة عبميع قطاعات االقتصاد احمللي
دبعٌت أف الناتج احمللي اإلصبايل ىو إصبايل القيمة اؼبضافة لكل السلع واػبدمات يف االقتصاد احمللي.
 )2طريقة الدخل :يقيس الناتج احمللي اػباـ االظبي (

) إصبايل الدخل احملصل عليو يف االقتصاد احمللي،

حيث يعرب عن إصبايل دخوؿ عوامل اإلنتاج يف االقتصاد احمللي ،وبسب وفق الصيغة التالية:4

الناتج احمللي اإلصبايل االظبي

= الدخل الوطٍت  +الضرائب غَت اؼبباشرة  +إىتالؾ رأس اؼباؿ الثابت
 -صايف دخل عوامل اإلنتاج

مع العلم أن:

الدخل الوطٍت = ؾبموع األجور  +ؾبموع الفوائد +ؾبموع األرباح  +ؾبموع الريوع
كما يتم حساب متوسط نصيب الفرد من الدخل وىو أكثر اؼبعايَت استخداما من قبل االقتصاديُت ،غَت أف
قياسو يواجهو صعوبات ومشاكل يف البلداف النامية ،فبا هبعل مقارنة اجملتمعات غَت دقيقة الختالؼ طرؽ القياس
والتقدير ،فمنها ما يعتمد يف حسابو على إصبايل السكاف ،ومنها ما ي خذ بعُت االعتبار السكاف العاملُت فقط ،فاألوىل

 1حريب موسى عريفات ،مبادئ االقتصاد ،دار وائل للنشر ،عماف ،األردف ،ط  ،2006 ،1ص.60 :

 2تومي صاحل ،مبادئ تحليل االقتصاد الكلي ،الطبعة الثانية ،دار أسامة للنشر ،بدوف بلد النشر ،2009 ،ص.34 :
.3 S. Fischer, Modern Approaches to Central Banking, NBER Working Paper Series, No. 5068, March 1995,p :58.
 4عبد الوىاب األمُت ،مرجع سبق ذكره ،ص.78 :
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مفيدة من ناحية االستهالؾ والثانية مفيدة من نواحي اإلنتاج ،غَت أف أغلب االقتصاديُت يروف يف معيار متوسط نصيب
الفرد من الدخل ،ذلك أف اؽبدؼ النهائي للتنمية ىو رفع مستويات اؼبعيشة والرفاىية .
ويبيل االقتصاديوف لألخذ دبقياس الدخل اغبقيقي للفرد بدال من التغَت يف الدخل الوطٍت اػباـ للتعبَت عن
معدؿ النمو االقتصادي ،والذي وبسب وفق الصيغة التالية :
الدخل اغبقيقي للفرد = الدخل الوطٍت اغبقيقي /عدد السكاف
يعكس ىذا اؼبؤشر مستوى اؼبعيشة ،ويتطلب ربليل النمو االقتصادي بالنسبة للفرد مراعاة التغَتات اليت تطرأ
على عدد السكاف ،فإذا تزايد السكاف دبعدؿ يزيد عن معدؿ مبو اإلنتاج ،فال يبكن اغبصوؿ على ربسن يف متوسط
مستوى الرفاه اؼبادي بالنسبة للفرد.
كما يعرب عن معدؿ النمو االقتصادي بالعالقة التالية:1

معدؿ النمو االقتصادي =الدخل اغبقيقي للفرد للفًتة  -Tالدخل اغبقيقي للفرد
 /الدخل اغبقيقي للفرد

للفًتة () T-1

() T-1

 )3طريقة اإلنفاق  :وبسب الناتج احمللي اإلصبايل وفق العالقة التالية:2
)

(

حيث :
 :Yالدخل الوطٍت.
 :Cإنفاؽ القطاع العائلي (االستهالؾ).

 :Iإنفاؽ قطاع األعماؿ (االستثمار اػباص).
 :Gإنفاؽ القطاع اغبكومي.

) :(X-Mإنفاؽ القطاع اػبارجي.

 1ؿبمد عبد العزيز عجمية ،ؿبمد علي الليثي ،مرجع سبق ذكره ،ص.65 :

 2ىوشيار معروؼ ،تحليل االقتصاد الكلي ،دار صفاء للنشر ،عماف ،األردف ،2005 ،ص.84 :
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لكن ما يعاب على ىذا اؼبقياس أنو يف كثَت من األحياف تكوف الزيادة يف الناتج احمللي اإلصبايل باألسعار اعبارية
( االظبي) ناتج عن ارتفاع األسعار ،وبالتايل ال يصلح ىذا اؼبؤشر كمقياس للنمو االقتصادي يف األمد اؼبتوسط
1

والطويل ،حيث :
)

(∑

)

(∑

) يزداد مع:

وعلى ىذا األساس فإف الناتج احمللي اإلصبايل (

 ارتفاع كمية السلع واػبدمات اؼبنتجة.
 ارتفاع األسعار اػباصة هبذه السلع واػبدمات.
 التغَت يف الكمية واألسعار معا.
ودبا أف الزيادة يف األسعار ال تعرب عن الزيادة اغبقيقية أو اؼبستوى اغبقيقي لألنشطة االقتصادية ،فالبد من
استبعاد الزيادات السعرية عن التغَتات اغبقيقية يف الكميات اؼبنتجة.
إف استبعاد أثر ارتفاع األسعار من الناتج اإلصبايل تسمح دبقارنة الناتج احمللي اإلصبايل االظبي(
الناتج احمللي اإلصبايل اغبقيقي (

) مع

) ،حيث أف الناتج اإلصبايل االظبي يبثل كمية السلع واػبدمات النهائية اؼبقيمة

باألسعار اعبارية السائدة يف االقتصاد ،أما الناتج اإلصبايل اغبقيقي فيمثل كمية السلع واػبدمات اؼبنتجة خالؿ السنة
مقيما باألسعار الثابتة.
 2-3-8-3الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
يعترب الناتج احمللي اإلصبايل باألسعار اعبارية غَت دقيق يف التعبَت عن النمو االقتصادي حيث يعمل على
تضخيمو ،لذلك يتم استخداـ الناتج احمللي اإلصبايل باألسعار الثابتة (استبعاد أثر التضخم) استنادا إىل األرقاـ القياسية
لألسعار ،وذلك عند قياس معدؿ النمو االقتصادي لفًتة طويل األجل ،2وبسب كالتايل:
∑

Olivier Cardi, Macroéconomie, Université Panthéon-Assas, Paris, France, 2013, p: 12.

 2ؿبمد مدحت مصطفى ،سهَت عبد الظاىر اضبد ،النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصادية ،مكتبة اإلشعاع للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،1998 ،ص.118 :
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كذلك فإف الناتج احمللي اإلصبايل باألسعار الثابتة يبثل حاصل قسمة الناتج احمللي اإلصبايل باألسعار اعبارية
على ـبفض الناتج احمللي اإلصبايل وفق العالقة التالية:

1

حيث اؼبخفض الضمٍت ألسعار الناتج احمللي اإلصبايل عبارة عن رقم قياسي ،يستخدـ معدؿ التغيَت يف أسعار
صبيع السلع واػبدمات الداخلة يف حساب الناتج احمللي اإلصبايل ،لذلك فهو مقياس عاـ ؼبعدالت التضخم يف السنة
الواحدة ،وبتسب كاآليت:
∑
∑

حيث:
∑  :القيمة السوقية لكميات معينة من السلع واػبدمات يف سنة معينة.
∑  :القيمة السوقية لتلك السلع واػبدمات يف سنة األساس.

كما يبكن كتابة عالقة معدؿ النمو االقتصادي االظبي دبعدؿ النمو اغبقيقي كما يلي:
معدؿ النمو االقتصادي اغبقيقي = معدؿ النمو االقتصادي االظبي – معدؿ التضخم
 9-3جوانب ارتباط سوق األوراق المالية بالنظرية الكالسيكية و الكنزية
ىناؾ بعض جوانب ارتباط سوؽ األوراؽ اؼبالية بالنظريتُت الكالسيكية و الكنزية ،نوضحها على النحو التايل:
1-9-3

جوانب ارتباط سوق األوراق المالية بالنظرية الكالسيكية

كاف الكالسيك يعتربوف أف سوقي اؼبنافسة الكاملة واالحتكار نبا األدوات التحليلية التقليدية يف دراسة السوؽ،
على أساس أهنما يبثالف نقيضُت لنماذج السوؽ ،اليت يبكن على أساسها دراسة كيفية ربديد السعر ،2وقد اعترب
الكالسيك أف نظاـ اؼبنافسة الكاملة ىو النظاـ القادر على إقامة التوازف االقتصادي وربقيق اؼبصاحل اػباصة.
O. Cardi,op.cit ,p :12.
 2ضبدية زىراف ،النظرية االقتصادية ،مكتبة عُت مشس ،القاىرة ،مصر ،2001 ،ص.287 :
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وعلى ىذا األساس تعترب سوؽ األوراؽ اؼبالية أقرب األسواؽ إىل اؼبنافسة الكاملة ،كما ربقق قانوف العرض
والطلب عند توفر الشروط التالية:1
 اتصال البائعين بالمشترين مباشرة أو بواسطة الوسطاء الماليين :تضمن البورصة التقاء صبيع عروض البيع بعروض
الشراء يف أي غبظة ،حيث تؤدي اؼبساومة العلنية إىل إحداث السعر الذي يصبح اؼبقياس الصحيح السائد يف سوء
األوراؽ اؼبالية.
 حرية المساومة في تحديد السعر :يف سوؽ األوراؽ اؼبالية يعلن اؼبشًتي رغبتو يف شراء ورقة مالية معينة ،كما يعلن
البائع أنو على استعداد لبيعها عند سعر معُت ،فإذا تقابل السعرين نفذت الصفقة ،أما إذا مل يتوافق السعرين أجلت
الصفقة إىل أف يعدؿ كل عميل السعر الذي حدده ،أو تتهي فرصة أخرى لوجود طرؼ آخر يقبل التعاقد بالثمن
احملدد من طرؼ العميل ،أما إذا مل يكن الثمن ؿبدد من طرؼ العميل ،فإف السمسار الطالب وبدد الطلب بثمن
أعلى والسمسار العارض بثمن أدٌل  ،على أف يوجد من يقبل الصفقة فيتم تنفيذىا.
 توافر العالنية الكاملة :حيث يتم اإلعالف عن العرض والطلب يف سوؽ األوراؽ اؼبالية عن طريق اؼبناداة ،كما يدوف
على لوحات ـبصصة ؽبذا الغرض مىت أراد العارض أو الطالب ذلك ،كما أف الصفقات تعقد عالنية حيث يدوف
سعرىا يف اعبدوؿ الرظبي لألسعار.
 التعامل في وحدات متجانسة :يتم التعامل يف سوؽ األوراؽ اؼبالية على كميات كبَتة من األدوات اؼبالية موحدة
النوع ،حيث بإمكاف إحالؿ أية واحدة منها ؿبل األخرى بال سبييز ،ويعترب توحيد نوع األوراؽ اؼبالية شرطا أساسيا
للوصوؿ إىل وحدة السعر يف أية غبظة ،كما أف وفرة األوراؽ اؼبالية اؼبعدة للتعامل يعترب شرطا أساسيا لنشاط
العرض والطلب.
 2-9-3جوانب ارتباط سوق األوراق المالية بالنظرية الكنزية
 أسعار األوراق المالية واالستثمار :أعطى

J. Keynes

أنبية كبَتة ؼبستوى األسعار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية

كمحدد ؼبستوى االستثمار ،ألهنا تعطي حكما وتقديرا قائما على أساس الظروؼ حوؿ العوائد اؼبتوقعة على
األصوؿ اؼبنتجة اليت سبلكها الشركات ،حىت ولو كاف اؼبستثمر اعبديد ال يقبل تقديرات السوؽ فإنو يستطيع عندما
تكوف األسعار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية منخفضة اغبصوؿ على األصوؿ اؼبنتجة ،بواسطة شراء أسهم شركات معينة
للسيطرة عليها بدال من شراء أصوؿ جديدة ،وأنو يستطيع إذا كانت األسعار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية مرتفعة أف

 1يسرى جرجس بسطا ،دراسة تحليلية لسوق األوراق المالية مصر ،أطروحة دكتوراه ،كلية االقتصاد والعلوـ السياسية ،القاىرة ،مصر ،1997 ،ص.55 -52 :
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يقوـ باالستثمار مباشرة يف األصوؿ العينية بدال من الشراء يف سوؽ األوراؽ اؼبالية ،وعلى ىذا األساس فإف
األسعار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية تؤثر يف االستثمار.1
 أسعار األوراق المالية ودافع المضاربة :خلص  J. Keynesإىل أف تفضيل السيولة من أجل اؼبضاربة يرتبط
أساسا دبعامل عدـ الت كد ،وتوقع حدوث تغَتات يف أسعار األوراؽ اؼبالية وأسعار الفائدة.
فعندما يسود توقع ب ف أسعار األوراؽ اؼبالية خصوصا السندات سوؼ ترتفع ،فإف األفراد سيفضلوف شراءىا فورا
وبسعرىا اغبايل ،مستخدمُت يف ذلك ما حبوزهتم من سيولة نقدية ،وذلك حىت يبكنهم بيع ىذه األوراؽ مستقبال بسعر
مرتفع ؿبققُت بذلك أرباحا ،وىو ما يعرؼ حبالة اؼبضاربة على الصعود.
أما اغبالة العكسية وعندما يسود توقع بالبفاض أسعار األوراؽ اؼبالية خصوصا السندات ،فهذا يعٍت تفضيل
األفراد لالحتفاظ بالسيولة وتصفية مراكزىم اؼبالية ،حيث يبكن استخداـ ىذه السيولة يف اؼبضاربة مستقبال ،وىو ما
يعرؼ حبالة اؼبضاربة على اؽببوط.
وبناء على ما سبق فإف توقع ارتفاع أسعار األوراؽ اؼبالية يدفع األفراد إىل تفضيل السيولة ،وذلك من خالؿ
توقعات أسعار الفائدة ،حيث أف البفاضها يعٍت ارتفاع أسعار السندات وارتفاعها يعٍت البفاضها.
 11-3أثر بعض المتغيرات االقتصادية الكلية على أداء سوق األوراق المالية
يبثل أداء الشركات اؼبتداولة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية اعبانب األكرب من النشاط االقتصادي للدولة ،وىبتلف ت ثَت
اؼبتغَتات االقتصادية الكلية على أداء سوؽ األوراؽ اؼبالية باختالؼ الدوؿ ،فمنها ما يؤثر إهبابا ومنها ما يؤثر سلبا.
ومن بُت أىم اؼبتغَتات االقتصادية اؼبؤثرة يف أداء سوؽ األوراؽ اؼبالية نذكر ما يلي:
1-11-3

الناتج المحلي اإلجمالي( :)GDPيت ثر الناتج احمللي اإلصبايل ب سعار الفائدة ارتفاعا والبفاضا،

حيث يؤدي البفاض سعر الفائدة إىل زيادة الطلب على االستثمار ،وىو ما يؤدي بدوره إىل زيادة النمو االقتصادي من
خالؿ مضاعف االستثمار ،مؤديا بذلك إىل زيادة الناتج القومي ،الذي ينعكس بدوره على زيادة الطلب على األدوات
االستثمارية ومنها األسهم ،فبا يرفع أسعارىا ووبسن عوائدىا ويزيد من حجم تداوؽبا.2

 1اؼبرجع نفسو ،ص 58 -55 :

2اػبطيب فوزي ،منذر الشرع ،سوق عمان لألوراق المالية ومدى استجابتها للمتغيرات االقتصادية دراسة قياسية ،ؾبلة أحباث الَتموؾ ،سلسلة العلوـ اإلنسانية

واالجتماعية ،1994 ، 10 ،ص.390 -371 :
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كما أف زيادة الناتج احمللي اإلصبايل يؤدي إىل زيادة مستوى الدخل الفردي ،فبا يرفع من مستوى االدخار
وبالتايل يزيد االستثمار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية مؤديا بذلك إىل زيادة القيمة السوقية ،كما أف ربقيق مبو االقتصادي بزيد
من التفاؤؿ بش ف اؼبستقبل ،فبا يؤدي إىل زيادة حركة التعامل يف األسهم والسندات وبالتايل ترتفع أسعارىا.1
عالوة على ذلك فإف زيادة النمو االقتصادي لبلد ما نتيجة لزيادة إيرادات القطاعات اؼبكونة لو يساىم يف
تطوره ،كما أف غباليت الرواج واالنكماش يف االقتصاد أثرنبا على نشاط السوؽ ،حيث على أساسها يتخذ اؼبستثمرين
قراراهتم ،كما أف مديري احملافظ اؼبالية يعتمدوف على حالة االقتصاد (رواج أو كساد) يف ازباذ قرارات إحالؿ األدوات
اؼبالية اؼبكونة للمحفظة اؼبالية.
وعلى اعبانب اآلخر فقد تساىم إحدى القطاعات االقتصادية يف زيادة معدؿ النمو االقتصادي ،فبا يؤدي إىل
زيادة التعامل يف الشركات التابعة ؽبا ،وبالتايل فإف ربليل مكونات الناتج احمللي اإلصبايل ،يبكن اؼبستثمرين من ازباذ
قرارات االستثمارية اؼبناسبة دبعرفتهم القطاعات األكثر رحبية.
وبدراسة الناتج احمللي اإلصبايل حاوؿ االقتصاديوف التنبؤ باذباه السوؽ ،فكانت النتيجة أف سوؽ األوراؽ اؼبالية
تتجو إىل الصعود يف حالة الرواج االقتصادي واؽببوط يف فًتات االنكماش ،وبالتايل فإف ربليل الناتج احمللي اإلصبايل
يساعد اؼبستثمرين يف اختيار األوراؽ اؼبالية اؼبناسبة ويف الوقت اؼبناسب.
كما أثبتت الدراسات أف ىناؾ عالقة اهبابية بُت معدؿ مبو الناتج احمللي اإلصبايل وعوائد األسهم ،فاالقتصاد
النشط يولد أرباحا جيدة للشركات ،فبا يزيد من العوائد اؼبتوقعة على االستثمار يف األسهم ،غَت أف الزيادة اؼبتسارعة
بشكل كبَت يف مبو االقتصاد ،يرافقها ارتفاع يف األسعار وارتفاع يف معدالت الفائدة ،فبا يؤدي إىل آثار سلبية على عوائد
األسهم.2
 2-11-3معدل الفائدة :يبثل معدؿ الفائدة تكلفة الفرصة البديلة ،اليت يبكن أف وبصل عليها اؼبستثمر ،مقابل
إيداع أموالو بدال من استثمارىا يف سوؽ األوراؽ اؼبالية ،تساىم أسعار الفائدة اؼبرتفعة يف تشجيع االدخار ،إال أهنا يف
نفس الوقت تؤدي إىل زيادة تكلفة االستثمار ،وبالتايل فإف ربرؾ أسعار الفائدة ارتفاعا والبفاضا يتحدد بناء على حجم
اؼبطلوب من القروض مقارنة حبجم اؼبعروض من اؼبدخرات ،وسبيل أسعار األسهم إىل التحرؾ يف اذباه معاكس غبركة
أسعار الفائدة طويلة األجل ،كما أف االرتفاع يف أسعار الفائدة ىبفض من أسعار السندات ،مع العلم أف درجة ت ثَت

 1منَت إبراىيم ىندي ،األوراق المالية وأسواق المال ،مرجع سبق ذكره ،ص.297 :

B. Bernard, The Secrets of Economics Indicators, 3rd edition, Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New

2

Jersey, 2013.
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أسعار الفائدة ىبتلف باختالؼ الفًتة الزمنية ،فالسندات اليت يكوف موعد استحقاقها طويل األجل تت ثر أكثر بالتغَتات
يف أسعار الفائدة من السندات ذات آجاؿ االستحقاؽ أقل.1
وللسياسة النقدية االنكماشية دورا يف ارتفاع أسعار الفائدة ،وبالتايل تشجيع اؼبدخرين على نقل بعض مدخراهتم
من األسهم إىل السندات وأذونات اػبزينة منخفضة اؼبخاطر فبا يدفع ب سعار األسهم إىل االلبفاض ،وعليو فإف
االلبفاض يف أسعار األسهم قد يكوف أحد أعراض سياسة نقدية انكماشية،2كما يؤدي اتساع ىامش أسعار الفائدة إىل
البفاض العائد على االدخار وارتفاع تكلفة االستثمار ،وبالتايل ينتج عنو البفاض يف حجم كل من االدخار
واالستثمار.3
وعلى اعبانب اآلخر يتحدد األثر االهبايب لسعر الفائدة على أداء سوؽ األوراؽ اؼبالية ،ذلك أف اؼبستثمر يف
األوراؽ اؼبالية قد يقوـ باالقًتاض من البنوؾ واستخداـ اغبصيلة يف شراء األوراؽ اؼبالية ،خاصة عندما تكوف عوائدىا أكرب
من معدؿ الفائدة.4
 3-11-3معدل التضخم :عبارة عن مؤشر يقيس التغَت يف أسعار السلع االستهالكية خالؿ مدة زمنية معينة،
ويعترب كدليل لتكلفة اؼبعيشة وذلك لربط التضخم بالدخوؿ اغبقيقية للمستهلكُت ،5ويتم االستدالؿ على وجود استقرار
اقتصادي أو عدمو باحتساب معدؿ النمو يف الرقم القياسي لألسعار ،فإذا كاف معدؿ النمو فيو أقرب للصفر دؿ ذلك
على وجود استقرار اقتصادي ،أما إذا ابتعد عن الصفر فإف ذلك دليل على ارتفاع اؼبستوى العاـ لألسعار إذا كاف
موجبا ،وعلى البفاض األسعار يف حالة القيم السالبة.
ويقاس التضخم عادة من خالؿ عدة مؤشرات منها:
 )1الرقم القياسي ألسعار المستهلك :يشَت الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك أو مؤشر أسعار اؼبستهلكُت
( ،(Consumer Price Indexالذي يرمز لو اختصارا ب ) (CPIإىل التكلفة يف الفًتة اغبالية لسلة األسعار األساسية،
نسبة إىل تكلفة نفس السلة يف سنة ثابتة تسمى سنة األساس.
ويتم احتساب الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك بعدة طرؽ ،نذكر منها ما يلي:6
 1قاسم نايف علواف ،إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر ،عماف ،األردف ،2010 ،ص.63 :
J. Robert, Macro Economics, Harris Coilins Publishers, U. S. A,1990, p: 575.

P. Demetriades, Financial Markets & Economic Development, Eces Working Paper n° 27, 1998, p: 6.

2
3

 4دريد كامل آؿ شبيب ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.238 ، 237 :

W. Boyes, J. William, Macreeconomics: The Dynamics of Theory and Policy, South-Western Publishing,

5

Cincinnat, U.S.A, 1984,p : 519.

 6اعتمادا على اؼبراجع التالية:
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 الرقم القياسي البسيط :وبسب وفق العالقة التالية:
الرقم القياسي البسيط = [ؾبموع أسعار سنة اؼبقارنة /ؾبموع أسعار سنة األساس]

× 100

 الرقم القياسي المرجح :وبسب وفق العالقة التالية
الرقم القياسي اؼبرجح

ؾبموع أسعار السلع واػبدمات يف سنة اؼبقارنة
ؾبموع أسعار السلع واػبدمات يف سنة األساس

 )2الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك :يستخدـ يف حسابو اإلنفاؽ االستهالكي الكلي مقيما باألسعار
اعبارية ،وبسب وفق اؼبعادلة التالية:
الرقم القياسي العاـ = [اإلنفاؽ االستهالكي االظبي  /اإلنفاؽ االستهالكي

اغبقيقي] × 100

وباستخراج الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك ،يبكن حساب معدؿ التضخم وفق اؼبعادلة التالية:
الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك لسنة ما

الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك لسنة سابقة

الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك لسنة سابقة
التضخم
معدؿ
 ،)Producer Priceوالذي يرمز لو
Index
كما يبكن قياس معدؿ التضخم من خالؿ مؤشر أسعار اؼبنتجُت (
اختصارا بػ ( )PPIالذي يعرب عن تكلفة السلع النهائية بالنسبة للمنتجُت قبل دخوؽبا لألسواؽ ،من خالؿ تكاليف سلة
سلع أساسية أو قياسية.1
 )3المخفض الضمني للناتج المحلي اإلجمالي :يقصد باؼبخفض الضمٍت للناتج الرقم الذي يعرب عن
العالقة بُت الناتج احمللي اإلصبايل باألسعار اعبارية لسنة معينة ،على الناتج احمللي اإلصبايل ب سعار األساس(األسعار
الثابتة) لنفس السنة ؛

عبد اللطيف شوماف ،مقدمة في اإلحصاء التطبيقي ،دار اعبناف للنشر ،عماف ،األردف ،2009 ،ص.133 :
نزار سعد الدين العيسى ،االقتصاد الكلي ،دار جدار للكتاب العاؼبي ،عماف ،األردف ،2007 ،ص.320 :

R. Frank & S. Bernanke, Principles of Economics, 3rd edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2007, p: 524.
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فإذا كاف النمو يف الرقم القياسي الضمٍت (اؼبخفض الضمٍت) للناتج احمللي اإلصبايل موجبا أو سالبا وأقرب إىل
الصفر ،فإف ذلك يدؿ على وجود استقرار اقتصادي ،أما إذا ابتعدت قيمة النمو اؼبوجبة عن الصفر ،فإف ذلك يدؿ على
االرتفاع يف اؼبستوى العاـ لألسعار ،والعكس بالنسبة للقيم السالبة.1
وعند ازباذ اؼبستثمر لقراره االستثماري البد أف تكوف حسابات التكلفة والعائد على أساس األرقاـ اغبقيقية
وليست االظبية ،ولذلك عندما تتغَت األسعار دبعدالت عالية ،ال تعترب البيانات االظبية للعوائد اؼبتولدة عن االستثمارات،
مؤشرا جيدا للحكم على األداء ،ذلك أف العائد يفقد جزء من قيمتو نتيجة االلبفاض يف القوة الشرائية خالؿ فًتة
االستثمار ،تبعا ؼبعدؿ التضخم السائد خالؿ تلك الفًتة.
وت خذ طبيعة العالقة بُت أسعار األسهم والرقم القياسي شكال إهبابيا أو سلبيا ،فارتفاع معدؿ التضخم يًتؾ
أثرا عكسيا على أسعار األسهم السوقية ،وذلك بسبب البفاض القيمة اغبقيقية ألرباح اؼبنشآت ،وقد يؤدي كذلك إىل
تدخل البنك اؼبركزي بتخفيض عرض النقود فبا يساىم يف البفاض التدفقات النقدية ،وىذا بدوره ىبفض من القيمة
السوقية لألسهم ،ويبكن أف يؤثر التضخم أيضا على عوائد األسهم من خالؿ ت ثَته على األرباح اؼبستقبلية ،كما
فسر

Fama

العالقة السالبة من خالؿ نظرية الطلب على النقود ،اليت تتضمن العالقة العكسية بُت معدؿ النمو

االقتصادي ومعدؿ التضخم ،2واليت تعكس النمو االقتصادي اغبقيقي يف عوائد األوراؽ اؼبالية.3
وىناؾ من يربطو باعبانب االستهالكي أي عند حدوث التضخم ينخفض حجم السيولة اؼبوجو ألغراض
االستثمار ،نتيجة لزيادة كمية األمواؿ اؼبخصصة لالستهالؾ ،لتعويض االلبفاض يف القوة الشرائية الناذبة عن التضخم،
ومن جهة أخرى تبدأ النقود بفقداف قدرهتا الشرائية ،دبجرد ارتفاع اؼبستوى العاـ لألسعار ،فيحاوؿ اؼبستثمرين وقتها ضباية
مدخراهتم ضد ىذه اؼبخاطر ،بالقياـ بزيادة حجم االستثمار يف األسهم فبا يرفع أسعارىا.4
وعادة ما تكوف السندات أكثر ت ثرا بالبفاض القوة الشرائية للنقود من األسهم ،فإذا ارتفعت معدالت التضخم
فإف القيمة اغبقيقية لعوائد االستثمار يف السند تنخفض ،فبا يؤدي إىل البفاض اؼبعدؿ اغبقيقي للعائد على االستثمار عن

 1صاحل طاىر الزرقاف ،العوامل المالية واالقتصادية المؤثرة في عوائد األسهم ،دار جليس للنشر ،عماف ،األردف ،2010 ،ص.50 :
2

3

Fama, F. Eugene, Stock Returns, Real Activity, Inflation & Money, American Economic Review, 71, 1981,
p: 545-564.

الزغيب ،بشَت ،العالقة السببية بين معدل التضخم والرقم القياسي ألسعار األسهم في سوق عمان المالي للفترة ( ،)2111-1978مؤتة للبحوث والدراسات ،جامعة

مؤتة ،2004 ،العدد  ،5ص .203 -187 :
4

سالمة ،راشد ؿبمد صاحل ،العالقة بين تغير المستوى العام لألسعار وتغير أسعار األسهم في األردن ،ؾبلة البلقاء ،العدد  ،1997 ،5ص.49 :
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اؼبعدؿ االظبي ،كما أف ارتفاع معدالت التضخم يؤدي إىل ارتفاع معدؿ اػبصم ،وبذلك تنخفض القيمة اغبالية
لالستثمارات طويلة األجل.
ويف حالة االنكماش وبدث تكدس للسلع وبالتايل البفاض األسعار ،وعليو فإف أسعار الفائدة تنخفض وبالتايل
ترتفع قيمة السندات ،ذلك أف البيئة االنكماشية ذبعل االلتزامات طويلة األجل استثمارات جيدة.
ودبا أف معدالت التضخم تزيد صعوبة توقعها يف األجل القصَت ،فإف عدـ الت كد بش ف اؼبعدالت اؼبستقبلية
للتضخم غالبا ما ينتج عنو البفاض متوسط آجاؿ استحقاؽ األصوؿ اؼبالية اليت يتم طرحها خالؿ تلك الفًتات.1
ويظهر أثر التضخم بوضوح عند تقييم االستثمارات سيما طويلة األجل على أساس صايف القيمة اغبالية ،اليت
ت خذ بعُت االعتبار عامل الزمن يف تقييم إيرادات التدفق النقدي ،وذلك خبصم التدفقات النقدية اؼبتوقعة لألصل اؼبايل،
بقصد ربديد قيمتها اغبالية ،اليت يتم مقارنتها مع القيمة اغبالية لالستثمار اؼببدئي ،فإذا كانت صايف القيمة اغبالية
موجبا ،فإف االستثمار ؾبدي أما إذا كانت سالبة فاالستثمار غَت ؾبدي.2
وعليو فإف ارتفاع معدؿ التضخم يؤدي إىل البفاض قيمة االستثمارات ،فبا يؤدي إىل أحجاـ اؼبستثمرين عن
شراء األوراؽ اؼبالية ،فبا ينعكس سلبا على سبويل االستثمارات يف االقتصاد ،وبالتايل على الناتج احمللي اإلصبايل(النمو
االقتصادي).3
وقد تبنت الدراسات اليت تناولت أثر ارتفاع معدالت التضخم على عوائد وأسعار األوراؽ اؼبالية خاصة األسهم
العادية اإلجابة عن التساؤؿ التايل:
ىل االستثمار في األوراق المالية في ظل التضخم يحقق عوائدا تتناسب ودرجة التغير في المستوى العام؟
لالسعار
ويف ذلك يرى ( Archer & al )1983أنو ليس من الضروري أف كل االستثمارات ربقق خسائرا يف العائد
اغبقيقي بسبب التضخم غَت اؼبتوقع ،فالبعض منها توفر عوائد اظبية إضافية ،وىو ما يكفي للتعويض عن خسائر القوة
الشرائية أما ) Sharpe & Alexander(1999فَتوف ب ف األصوؿ اؼبالية يبكن اعتبارىا وسيلة ضباية من التضخم ،إذا كانت
ربافظ على قوهتا الشرائية دبرور الزمن ،على الرغم من التغَتات يف اؼبستوى العاـ لألسعار.

W. Sharp & A. Gordon, Investments, Prentice-Hall International, Inc, U.S.A, 1990, p: 296 - 301.

 2وليد صايف ،أنيس البكري ،األسواق المالية والدولية ،دار البداية للنشر ،عماف ،األردف ،ط ،2014 ،2ص ص .193 ، 192 :
 3حسُت بٍت ىاٍل ،األسواق المالية ،طبيعتها ،تنظيمها ،أدواتها ،دار الكندي للنشر ،عماف ،األردف ،2003،ص. 65:
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أما ) (Schotman and Schweitzer, 2000فَتوف أنو من اؼبمكن أف يتحوؿ االرتباط السالب بُت معدؿ العائد
االظبي ومعدؿ التضخم إىل اؼبوجب إذا تغَت أفق االستثمار ،دبعٌت أف تتغَت فًتة االستثمار القصَت األجل إىل طويل
األجل ،ومن مث تصبح األسهم وسيلة ضباية جيدة من التضخم ،وىذا ما تنطوي عليو نظرية

.Fisher

وبناء على ذلك تتحدد جودة الورقة اؼبالية من خالؿ قدرهتا على التغيَت مع التغيَت يف اؼبستوى العاـ لألسعار،
فإذ ارتفع اؼبستوى العاـ لألسعار والبفضت القوة الشرائية للورقة اؼبالية ،فإف الورقة تعترب من النوع الرديء ،أما إذا ارتفع
اؼبستوى العاـ لألسعار وازداد تبعا لذلك أصل وعائد االستثمار ،فإف األوراؽ اؼبالية تعترب من النوع اعبيد ،وعلى درجة
عالية من اعبودة يف مواجهة ىذا النوع من اؼبخاطرة.1
 4-11-3سعر الصرف :يعد سعر الصرؼ من اؼبؤشرات االقتصادية اؽبامة اليت تؤثر على االستقرار االقتصادي
العاـ ،ومن مث على أداء سوؽ األوراؽ اؼبالية ،فاالستقرار النسيب يف قيمة العملة احمللية يف مواجهة العملة األجنبية لو ت ثَت
مباشر على نشاط سوؽ األوراؽ اؼبالية ،فهو يبارس ت ثَته على الصادرات والواردات واالستهالؾ ،من خالؿ ت ثَته على
الثروة الناشئة عن تقلبات أسعار األوراؽ اؼبالية ،ذلك أف االستثمار فيها يضمن أصوال مقومة بعملة أجنبية ،وبالتايل فهي
معرضة ؼبخاطر العملة ،ويقصد هبا تلك اؼبخاطر والتقلبات اليت تتعرض ؽبا عوائد احملفظة ،الناذبة عن ربركات أسعار
صرؼ العمالت اؼبقومة هبا أصوؿ احملفظة ،دبعٌت احتماؿ أف تنخفض قيمة العملة اليت يتم تقييم االستثمار هبا ،فبا يؤدي
إىل عوائد أقل عند قياسها بالعملة األساسية للمستثمر ،ويبكن أف يكوف للعملة األجنبية ت ثَت يف االذباه اؼبعاكس ،حيث
يبكن أف ترتفع مقابل العملة األساسية للم ستثمر ؿبققة بذلك عائدا غَت متوقع ،وترتفع ـباطر تقلبات العملة يف كثَت من
األسواؽ شبو الناشئة والناشئة بسبب عدـ االستقرار االقتصادي ،خاصة يف حاالت وجود معدالت مرتفعة من التضخم
احمللي فبا يؤدي إىل خفض قيمة العملة.2
كما تؤثر أسعار الصرؼ على حجم الصادرات والواردات ،فإذا كاف معدؿ الصرؼ منخفضا دؿ ذلك على أف
أسعار السلع األجنبية رخيصة للمشًتي احمللي بينما السلع احمللية غالية للمشًتي األجنيب ،فبا يقلل من حجم الصادرات
ويزيد حجم الواردات ويزيد معو عجز اؼبيزاف التجاري.3

 1علي ؿبمد حسن الكشواف ،ؿبمد علي إبراىيم العامري ،مرجع سبق ذكره ،ص.11:
D. Blake, Financial Market Analysis, Mc Graw-Hill, Book Company, Europe, 1990, p: 53.

J. Bradford & L. Martha, Macroeconomics, 2th edition, McGraw-Hill, New York, 2006, p: 20.
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وعند ارتفاع قيمة معدالت الصرؼ وخصوصا يف االقتصادات اليت تعتمد على التصدير تنخفض القوة الشرائية،
وبالتايل تتحوؿ اؼبدخرات إىل االستهالؾ عوضا عن االستثمار ،فبا يؤدي إىل البفاض أسعار األسهم وعوائدىا الرأظبالية،
وبالتايل وجود عالقة عكسية بُت معدالت الصرؼ وعوائد األسهم.1
 5-11-3عرض النقود  :ويعد العرض النقدي من أىم اؼبتغَتات اليت تؤثر على أداء سوؽ األوراؽ اؼبالية ،فهو
إحدى األدوات الرئيسية اليت تستخدمها اغبكومة للت ثَت على مستوى مبو االقتصاد.
ولعرض النقود على أداء السوؽ اؼبالية ت ثَت من جانبُت إما سليب أو إهبايب ،فالت ثَت اإلهبايب يتمثل يف ارتفاع
أسعار األسهم الناتج عن االلبفاض يف أسعار الفوائد ،نتيجة لزيادة عرض النقد ،وأثره اإلهبايب على مستوى االستثمار،
والذي يؤثر بدوره على مستوى أرباح الشركات فبا يرفع من أسعار األسهم ،ومن ناحية أخرى يؤدي البفاض أسعار
الفوائد إىل زيادة القيمة اغبالية للتدفقات النقدية اؼبتوقعة من االستثمار ،وبالتايل على معدؿ العائد اؼبطلوب على
االستثمار ،فإذا كاف الت ثَت اإلهبايب لزيادة عرض النقد على أرباح الشركات أكرب من ت ثَته السليب على معدؿ العائد
اؼبطلوب على االستثمار الناجم عن التضخم ،فيتوقع أف يكوف لزيادة عرض النقد أثرا إهبابيا على أسعار األسهم ،أما إذا
كاف الت ثَت اإلهبايب لزيادة عرض النقد على أرباح الشركات أقل من ت ثَته السليب على معدؿ العائد اؼبطلوب على
االستثمار الناجم عن التضخم ،فيتوقع أف يكوف لزيادة عرض النقد أثرا سلبيا على أسعار األسهم.2
فالزيادة يف حجم النقود اؼبتداولة لدى األفراد يشجعهم على إنفاؽ ىذه اؼببالغ يف شراء اؼبزيد من السلع
واػبدمات اؼبختلفة ،فبا يدفع اؼبنتجُت إىل تلبية ىذا الطلب اؼبتزايد عن طريق إنتاج اؼبزيد من السلع واػبدمات ،أي أف
ارتفاع كمية النقد اؼبتداوؿ أدى إىل تنشيط االقتصاد ،إال أف اإلفراط يف زيادة حجم النقد اؼبتداوؿ ،سيؤدي إىل عجز
الناتج الكلي (العرض الكلي) عن تلبية الطلب الكلي ،ومن مث الوقوع يف مشكلة التضخم حسب النظرية الكمية للنقود،
والذي يؤدي بدوره إىل ارتفاع معدؿ العائد اؼبطلوب من قبل اؼبستثمرين والبفاض القيمة اغبالية للعائد ،بدؿ من توقع
رحبية عالية للسهم ،وبالتايل البفاض مستوى السعر الذي يكوف اؼبستثمر على استعداد لدفعو كقيمة للسهم أي اغبد
األدٌل اؼبطلوب لالستثمار.3

1

& I. Harouna, Macroeconomic variables & Stock Market Return in Ghana, Any Casual Link, Asian Economic
Financial Review, vol 3, n°8, 2013, p: 1050.
A. Humpe & P. Macmillan, Can Macroeconomic Variable Explain Long-term Stock Market Movements, A

2

Comparison of the US & Japan, Applied Financial Economics, 19, 2009, p: 111- 119.

D. French, Security & Portfolio Analysis, Concept& Management, Merrill Publishing Company, Columbus,

3

1989, p: 236.
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7-11-3

مؤشر اإلنتاج الصناعي :يعترب اإلنتاج الصناعي مقياسا لنمو االقتصاد ككل إىل جانب الناتج احمللي

اإلصبايل ،غَت أنو يركز على اؼبخرجات واؼبخزونات الصناعية يف االقتصاد.
وقد بُت  Bernardوجود عالقة طردية بُت مؤشر اإلنتاج الصناعي وعوائد األسهم ،فالقيمة العالية ؼبؤشر اإلنتاج
الصناعي تدعم أسعار األسهم وعوائدىا ،ألهنا تعرب عن مبو اقتصادي وأرباح ؿبتملة للشركات ،وبالتايل عوائد أو توزيعات
ؿبتملة للمسانبُت ،ولكن إذا ترافق مبو مؤشر اإلنتاج الصناعي اؼبتسارع مع االقًتاب من مستوى التشغيل الكامل يف
االقتصاد دؿ ذلك على الوصوؿ إىل الذروة ،وبالتايل االلبفاض يف مؤشر اإلنتاج الصناعي سيكوف حتميا ،فبا يؤدي إىل
البفاض يف أسعار وعوائد األسهم.1
 8-11-3اإلنفاق العام :لسياسة اإلنفاؽ العاـ أثر على سوؽ األوراؽ اؼبالية ،وذلك بت ثَتىا على حجم اؼبوارد اؼبتاحة
للقطاع اػباص ومن مث حجم القطاع اػباص يف االقتصاد ،فزيادة اإلنفاؽ يف ظل االستغالؿ الكامل للموارد يبكن أف
يؤثر على سوؽ األوراؽ اؼبالية من جانبُت أحدىا سليب واآلخر اهبايب من خالؿ ما يلي :2
 خفض االستثمارات اػباصة نتيجة لسحب جزء من موارد القطاع اػباص لإلنفاؽ العاـ.
 زيادة أسعار الفائدة ومن مث معدالت العائد اؼبطلوب على األوراؽ اؼبالية ،فبا يؤدي إىل البفاض أسعارىا وبالتايل
البفاض جاذبيتها مقارنة باألصوؿ اؼبالية األخرى كالودائع.
 ومن جهة أخرى لإلنفاؽ العاـ أنبيتو يف النمو االقتصادي ،وذلك بتوفَت البنية التحتية وأوجو اػبدمات اليت ترفع
من إنتاجية رأس اؼباؿ البشري ،والذي من ش نو أف يرفع من إنتاجية اؼبشروعات ،ومن مث رحبيتها وقيم أسهمها.
 11-3دور القطاع المالي في النمو االقتصادي
تتصدر مشكلة الًتاكم الرأظبايل قائمة اؼبشاكل االقتصادية يف معظم االقتصاديات النامية ،وبالتايل فإف النجاح
يف تعبئة اؼبدخرات دبختلف أحجامها ،وتوجيهها كبو النشاط االقتصادي بوجو عاـ واىل االستثمار بوجو خاص ،يعد من
اآلليات اليت يتطلبها النمو االقتصادي ،وىنا تظهر أنبية النظاـ اؼبايل الذي يتعامل يف قضايا االدخار واالستثمار ،وذلك
من خالؿ تعبئة االدخار وربفيز االستثمار ،وتسوية اؼبدفوعات وتسهيلها ،وؿباولة تقليل اؼبخاطر وإدارهتا.
ويف ذلك يرى ( Gurley & Shaw )1960أف النظاـ اؼبايل اؼبتطور يسمح بالتخصيص الكفء للموارد اؼبالية،
فبا يؤدي إىل النمو االقتصادي ،وقد اقًتح  Gurley & Shawثالث أنواع لألنظمة اؼبالية:3

B. Bernard, op.cit, p: 180.
 2عاطف وليم اندراوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.151 :

P. Llau, Economie Financière Publique, presses universitaire de France, 1ére édition, 1996, p: 177 - 180.
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األوؿ :يبثل نظاـ مايل متخلف يعتمد على التمويل الذايت ،فبا يؤدي إىل البفاض االدخار واالستثمار ،وبالتايل
البفاض النمو االقتصادي؛
الثاٍل :يبثل نظاما للتمويل اؼبباشر من خالؿ سوؽ األوراؽ اآللية (األسهم والسندات) ،والذي يؤثر اهبابيا على
االدخار واالستثمار؛
الثالث :يتميز بتعدد األصوؿ اؼبالية وتنوعها حيث يربز دور الوساطة اؼبالية اليت تسمح بتنويع احملافظ اؼبالية من
جهة والتوجيو الكفء لالدخار كبو االستثمار من جهة أخرى.
ويؤكد كال من ) Goldsmith (1969و) Hicks (1969أف تنمية النظاـ اؼبايل يعترب عامال مهما يف ربفيز النمو
االقتصادي ،باعتبار أف األنظمة اؼبالية األقل مبوا تؤدي إىل كبح النمو االقتصادي ،1وقد ساند ىذا التوجو العديد من
االقتصاديُت مؤكدين على أنبية النظاـ اؼبايل يف الوصوؿ إىل اؼبتطابقة اغبسابية اؼبتعلقة باالدخار واالستثمار ،وكيفية ربفيز
اؼبدخرات وإعادة زبصيصها على الوحدات االقتصادية ،وبالتايل ربقيق زيادة يف اإلنتاج اليت تؤدي بدورىا إىل زيادة
الدخل القومي.2
وتكمن أنبية السيولة لدى النظاـ اؼباؿ يف أف الكثَت من االستثمارات اؼبنتجة ربتاج إىل سبويل طويل األجل ،يف
حُت أف اؼبدخرين ال يفضلوف فقداف السيطرة على مدخراهتم ،وبالتايل فإف األنظمة اؼبالية عالية السيولة ،توفر أصوال مالية
يبكن بيعها بسهولة مع البفاض تكلفة تسييلها ،كما أهنا تقلل من اؼبخاطرة يف االستثمار طويل األجل ،من خالؿ
تقاسم وتوزيع اؼبخاطر ،وذلك بإتاحة الفرص أماـ اؼبستثمرين لتنويع ؿبافظهم اؼبالية.
وقد أشار تقرير األمم اؼبتحدة وصندوؽ النقد الدويل والبنك الدوليُت ،إىل أف أحد العوامل اؼبؤثرة يف تذبذب
النمو االقتصادي يف الدوؿ النامية ىو عدـ كفاءة أنظمتها اؼبالية  ،إىل جانب وجود اختناقات يف مصادر تعبئة االدخار،
األمر الذي يعيق توزيع اؼبوارد اؼبالية على االستثمارات.
وتشَت ؾبموعة العوامل اليت تؤدي إىل وجود نظاـ مايل فعاؿ يقدـ خدمات مالية عميقة وواسعة ،دبا يضمن
كفاءة تنويع اؼبخاطر والتوزيع األمثل لرأس اؼباؿ إىل التطور اؼبايل ،الذي يسمح بتوفَت عوائد تنافسية للمدخرين فبا يرفع
من مستوى مدخراهتم اؼبالية ،ويوفر اؼبزيد من السيولة اليت يتم توظيفها يف اؼبشاريع األكثر إنتاجية ،وقد عرؼ
( Levine )2004التطور اؼبايل ب نو "زيادة كفاءة اػبدمات اؼبالية اؼبقدمة من طرؼ النظاـ اؼبايل لتخفيض تكلفة اؼببادالت
 1رغد أسامة جار اهلل ،مرواف عبد اؼبالك ذنوف ،قياس أثر التطور المالي على النمو االقتصادي في عينة من الدول النامية باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء
الموزع  ARDLللفترة ( ،)2111 - 1961ؾبلة تنمية الرافدين ،ملحق العدد  ،114اجمللد  ،2013 ،35ص.36 :

 2حسن كرَل ضبزة ،مرجع سبق ذكره ،ص.155 :
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وـباطر اؼبعلومات ،وذلك بتجميعها وتداوؽبا يف االقتصاد القومي ،دبا ينتج أثارا اهبابية على قرار االدخار واالستثمار
وبالتايل النمو االقتصادي.1
كما عرؼ أيضا ب نو "درجة مباء وتطور القطاع اؼبايل من خالؿ اؼبؤشرات النقدية واؼبالية الرئيسية ،ومن الناحية
اؼبؤسسية اليت تتضمن تطور وتنوع أشكاؿ مؤسساتو وأسواقو".2
وحسب آراء العيد من االقتصاديُت يكوف ىناؾ تطور مايل عندما يكوف ىناؾ ربسينات كمية ونوعية يف
اػبدمات اؼبالية اؼبقدمة من طرؼ النظاـ اؼبايل ،كما يشَت ) R. Levine (2004إىل وجود اختالؼ كبَت فيما بُت الدوؿ
يف كفاءة وفعالية تقدَل تلك اػبدمات ،فبا ينتج عنو ت ثَتات ـبتلفة على النمو االقتصادي.3
ويقوـ النظاـ اؼبايل بوظيفتو إما عن طريق التمويل غَت اؼبباشر وذلك باالعتماد على البنوؾ يف إطار ما يعرؼ
باقتصاد االستدانة ،حيث يكوف ربقيق التوافق بُت االحتياجات والقدرة التمويلية ؼبختلف القطاعات االقتصادية،
مضمونا بشكل أساسي من خالؿ عمليات الوساطة اؼبالية ،أو عن طريق التمويل اؼبباشر فيما يعرؼ باقتصاد األسواؽ
اؼبالية أو وساطة السوؽ اليت تتضمن السمسرة واؼبتاجرة4؛
 السمسرة :يقوـ الوسيط اؼبايل بتسهيل عملية التفاوض سواء أثناء عملية اإلصدار أو عمليات التداوؿ ،وذلك
مقابل عمولة؛
 المتاجرة فتتمثل يف شراء األوراؽ اؼبالية من أجل إعادة بيعها ألطراؼ أخرى ،حيث تعكس وساطة السوؽ
عمل الوساطة اؼبالية يف التمويل اؼبباشر من خالؿ:
 ذبميع وتنفيذ أوامر العمالء مقابل عمولة.
 اؼبتاجرة يف األوراؽ اؼبالية.
ويكوف للبنوؾ دورا مهما يف ىذا النوع من الوساطة ولكن كشريك ؼبختلف اؼبتعاملُت وليس كمموؿ أساسي
لالقتصاد ،أين يتم تغطية أغلب االحتياجات التمويلية عن طريق إصدار الشركات لألوراؽ اؼبالية.

5

R. Levine, op,cit, p: 145.

1

 2خاطر طارؽ،مفتاح صاحل ،التأصيل النظري لعالقة التطور المالي بالنمو االقتصادي ،أىم مؤشراتو في الجزائر خالل الفترة  ،2113 - 1991ؾبلة أحباث اقتصادية
وإدارية ،العدد  ،16جامعة ؿبمد خيضر بسكرة ،اعبزائر ،2014 ،ص.143 :

3

R. Levine & al, Benchmarking Financial Systems around the World, Policy Research Working Paper, 6175, 2012,
p: 5.
J. François goux, Economie Monétaire & Financière, Théories, Institutions Politiques, Economica, Paris, 1998

4

,p: 128.
R. Levine,Bank-Based or Market-Based Financial System, Which is Better ?,William Davidson Working Paper,

5

2002, p :17.
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ومن ىنا تبدو العالقة بُت سوؽ األوراؽ اؼبالية والنمو االقتصادي ،فسوؽ األوراؽ اؼبالية تظهر نتيجة ربقيق بعض
الوحدات االقتصادية لفوائض مالية و ترغب يف استثمارىا بدؿ االحتفاظ هبا يف شكل سيولة عاطلة ،يف حُت قد توجد
وحدات اقتصادية أخرى تعاٍل عجزا يف تلك اؼبوارد اؼبالية ،وتسعى للبحث عن ىذه الفوائض ؼبواصلة نشاطها
االقتصادي ،و يًتتب على انتقاؿ السيولة الفائضة اليت سبثل جانب العرض إىل الوحدات ذات العجز الدخوؿ إىل سوؽ
األوراؽ اؼبالية.
وسوؽ األوراؽ اؼبالية دبختلف قنواهتا تساىم يف التمويل عرب السوؽ األولية ،اليت تعترب أحد اآلليات اؽبامة يف
ذبميع اؼبدخرات الوطنية ،وربريك رؤوس األمواؿ من القطاعات ذات الفائض اؼبايل إىل القطاعات ذات العجز اؼبايل،
وىي بذلك سبارس ضغطا ؿبسوسا على مصادر االدخار يف مرحلة التجميع وتوزيعو يف مرحلة التوظيف ،كما تعد أيضا
مصدرا رئيسيا لضماف تدفق األمواؿ إىل الوحدات اإلنتاجية.
أما عن دور السوؽ الثانوية فيظهر من خالؿ قيامها بتسييل األوراؽ اؼبالية  ،ونظرا ألف السوؽ تقوـ بتلك اػبدمة
فإف اؼبستثمرين يصبحوف أكثر استعدادا لشراء األسهم اليت تطرح لالكتتاب العاـ ألوؿ مرة أو لشركات قائمة بغرض زيادة
رؤوس أمواؽبا ،طاؼبا أف اؼبستثمرين على درجة من الثقة بتسييل ما لديهم من أوراؽ مالية بسرعة وبسهولة وب دٌل تكلفة
فبكنة ،وأعلى سعر فبكن سيما عند توفر ميزة الكفاءة يف السوؽ.1
 1-11-3نماذج النمو االقتصادي
دوف العودة إىل مفاىيم النمو عند الكالسيك ،سنبدأ مع النمو االقتصادي عند الكنزيُت

Harrod & Domar

اللذاف ركزا على أنبية اؼبضاعف واؼبعجل يف ربقيق النمو ،من خالؿ قناة االستثمار كشرط أساسي لتحقيق النمو
االقتصادي.
وكرد فعل لركود عقد السبعينات وبداية الثمانينات ظهرت نظرية  Solow-Swanللنمو لتشخص سبب الركود
إىل اعتماد  Harrod & Domarعلى رأس اؼباؿ اؼبادي فقط ،بينما ىناؾ عوامل إنتاج أخرى ؽبا دورىا يف النمو تتمثل
يف العمل والتقدـ التقٍت ،لذا ركز  Solow-Swanيف مبوذجهما على تعميق رأس اؼباؿ وعلى التقدـ التقٍت الذي اعترب
متغَتا خارجيا يف مبوذج النمو االقتصادي .

1

ظبَت عبد العزيز ،اقتصاديات االستثمار ،التمويل  -التحليل المالي ،بدوف دار النشر ،بدوف بلد ،2002 ،ص.276 :
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وجاءت نظرية العامل التقٍت للنمو عند  Romerتنتقد بشدة نظرية النمو لػ  Solow-Swanألنو اعترب اؼبتغَت
التقٍت متغَتا خارجيا يف مبوذجو ،يف حُت يعتربه  Romerمتغَتا داخليا يعمل كرافعة لكل متغَتات النمو االقتصادي
الداخلية.
وظهرت فيما بعد مباذج النمو الداخلي (الذايت) لتؤكد ب ف ربقيق النمو طويل األجل يتحدد بعوامل داخلية
وليس نتيجة للعوامل اػبارجية أي داخل النشاط اإلنتاجي عن طريق التطور التقٍت ،واليت دعمتها فيما بعد أعماؿ
) Rebelo (1991وآخروف.
واستكماال لنماذج النمو الداخلي ،فإف أغلب نظريات النمو اغبديثة ركزت على االستثمار يف رأس اؼباؿ
البشري ،والذي من ش نو اؼبسانبة يف زيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج.

غَت أننا سنقتصر يف دراستنا على مباذج النمو االقتصادي عند  ،Harrod & Domarو .Solow & Swanو
Rebelo.

لكن وقبل اػبوض يف تفاصيل تلك النماذج ،ينبغي علينا أوال التطرؽ إىل دالة اإلنتاج (.)Coob –Douglas
 1-1-11-3دالة اإلنتاج ()Coob –Douglas
تعترب دالة اإلنتاج ( )Coob –Douglasمن الدواؿ الواسعة االستعماؿ يف التحليل االقتصادي ،تعطى صيغتها
1

وفق اؼبعادلة التالية :
)

(

حيث:

:Yاإلنتاج اإلصبايل.
 :Kرأس اؼباؿ.
 :Lالعمل.

أىم ما يتميز دالة اإلنتاج أف اإلنتاجية اغبدية لرأس اؼباؿ واإلنتاجية اغبدية للعمل موجبة وبالتايل:
،

0

دبعٌت أف زيادة عامل إضايف إىل العملية اإلنتاجية مع بقاء رأس اؼباؿ ثابت سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج اإلصبايل،
أيضا بالنسبة إىل الزيادة يف رأس اؼباؿ مع بقاء حجم العمل ثابت ،سيؤدي كذلك إىل زيادة اإلنتاج اإلصبايل ،غَت أف

C. Jones, Introduction to Economic Growth, 1st edition, Norton & company, USA, 1998, p: 20.
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الزيادة يف حجم اإلنتاج ال تعادؿ الزيادة يف رأس اؼباؿ ،وإمبا أقل منها وذلك اللبفاض درجة االستفادة من رأس اؼباؿ
اإلضايف بسبب ؿبدودية عدد

العاملُت.

تبُت دالة اإلنتاج ( )Coob –Douglasالعالقة بُت اإلنتاج والعناصر اؼبستعملة يف ذلك اإلنتاج (العمل ،lرأس

اؼباؿ  ،)kفإذا تغَتت كافة عناصر

بنسبة ثابتة فإف دالة اإلنتاج ( )Coob –Douglasت خذ أحد اغباالت

اإلنتاج ) (

الثالثة التالية:1
دالة ذات غلة اغبجم الثابتة :

(

)

(

)

دالة ذات غلة اغبجم متناقصة :

)

(

)

(

دالة ذات غلة اغبجم متزايدة :

)

(

)

(

وبعد التطرؽ إىل دالة اإلنتاج ( )Coob –Douglasننتقل اآلف إىل مباذج النمو االقتصادي.
 2-1-11-3نموذج  Harrod & Domarللنمو االقتصادي
يعترب ىذا النموذج من أشهر مباذج الكنزيُت اعبدد ،يعترب أف االدخار ورأس اؼباؿ أساس النمو االقتصادي
يستند مبوذج  Harrod & Domarعلى ذبربة البلداف اؼبتقدمة ويبحث يف الشروط اؼبطلوبة لتحقيق النمو االقتصادي ،من
خالؿ دراسة عالقة التطور اؼبايل بالنمو االقتصادي اليت تتجسد يف عاملي االدخار واالستثمار ،حيث يؤدي النظاـ
اؼبايل دورا مهما يف زيادة التكوين الرأظبايل ،من خالؿ قدرة مؤسساتو على تعبئة اؼبدخرات وتوجيهها كبو االستثمارات
اؼبنتجة.
إذف يركز

Harrod & Domar

على االستثمار كضرورة ألي اقتصاد ،كما يبُت أنبية االدخار يف زيادة

االستثمار وعالقتهما بالنمو االقتصادي ،يقوـ النموذج على افًتاض وجود عالقة تربط اغبجم الكلي لرصيد رأس اؼباؿ

K

بإصبايل الناتج الوطٍت  ،Yوتعرؼ ىذه العالقة دبعامل رأس اؼباؿ ،يرمز لو بالرمز  ،kويعرب عنو بالنسبة  k = K/Yيتحدد
مبوذج

Harrod & Domar

بناء على اػبطوات

التالية:

2

 االدخار يبثل نسبة معينة من الدخل الوطٍت :

 االستثمار عبارة عن التغَت يف رصيد رأس اؼباؿ

I = 𝚫K :

1

R. Barro & S. Martin, Economic Growth, Mc Graw-Hill Advenced Series in Economics, New York, 1995,
pp: 19, 20.

 2ميشيل تودارو (ترصبة :ؿبمود حسن حسٍت ،ؿبمود حامد ؿبمود) ،التنمية االقتصادية ،دار اؼبريخ للنشر ،اؼبملكة العربية السعودية ،2006 ،ص.127 :
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 ودبا أف معامل رأس
𝚫Y = 𝚫K

k

 االدخار يعادؿ


ومنو

اؼباؿ،k = K / Y :

فإف

K=k

Y :

وعليو فإف:

االستثمار I = S :

.

𝚫Y = s

 وبقسمة طريف اؼبعادلة على  k x Yنتحصل على اؼبعادلة النهائية للنموذج:

حيث سبثل النسبة  GRمعدؿ مبو الناتج اإلصبايل ،وعلى أساسو يتبُت أف معدؿ النمو االقتصادي يتحدد طرديا
دبعامل االدخار  ،sأي بنسبة ما يدخره اجملتمع من دخلو القومي ،فكلما ارتفعت معدالت االدخار زاد معدؿ النمو
والعكس صحيح ،وعكسيا دبعامل رأس اؼباؿ  ،kحيث كلما البفض معامل رأس اؼباؿ الذي يعٍت يف نفس الوقت ارتفاع
إنتاجية االستثمارات زاد معدؿ مبو الناتج الوطٍت والعكس صحيح ،وبالتايل فإف النمو االقتصادي يبكن أف يزداد إما برفع
نسبة اؼبدخرات  sيف الدخل القومي أو بتخفيض معامل رأس اؼباؿ .k

باإلضافة إىل معدؿ النمو االقتصادي الفعلي  ،GRفقد تطرؽ  Harrod & Domarإىل معدؿ النمو اؼبرغوب فيو
(اؼبستحب) ،حيث يعتمد يف ربديده على مبدأ اؼبعجل ،وهبذا يصبح االستثمار متغَتا تابعا يرتبط داليا دبعدؿ مبو الدخل
القومي على النحو التايل:1
̃

I = A 𝚫Y = sY =S

 :Aيبثل اؼبعجل.
ودبقارنة معدؿ النمو الفعلي دبعدؿ النمو اؼبرغوب فيو قبد:2
 إذا كاف معدؿ النمو الفعلي ) > (GRمن معدؿ النمو

اؼبرغوب ̃

 ،فهذا يدؿ على أف االقتصاد يف حالة

تضخم ،ألف الدخل اغبقيقي ينمو دبعدؿ أسرع من معدؿ مبو الطاقة اإلنتاجية ،فبا يؤدي إىل زيادة الكميات اؼبطلوبة عن
الكميات اؼبعروضة ،وبالتايل يعجز اإلنتاج عن تلبية الطلب اإلصبايل ،فبا يؤدي إىل حدوث تضخم.

 1ضيف اضبد،أثر السياسة المالية على النمو االقتصادي المستديم في الجزائر ( ،)2112-1989أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،غَت منشورة ،جامعة اعبزائر،3
اعبزائر ،2015 ،ص.24 :
 2اؼبرجع نفسو.

219

الفصل الثالث ...................................... :عالقة التحرير المالي وتطور سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي

 إذا كاف معدؿ النمو الفعلي ) < (GRمن معدؿ النمو

اؼبرغوب ̃

 ،فهذا يدؿ على أف االقتصاد يف حالة

كساد ،ألف الدخل اغبقيقي ينمو دبعدؿ أقل من معدؿ مبو الطاقة اإلنتاجية ،وبذلك تصبح الكميات اؼبعروضة أكرب من
اؼبطلوبة ،وبالتايل يزيد اإلنتاج فبا يؤدي إىل حدوث كساد.
إذف ووفقا لنموذج  Harrod & Domarيتضح أف ربقيق أي زيادة يف النمو االقتصادي ،يتطلب زيادة االدخار
الذي يؤدي بالتبعية إىل زيادة االستثمار ،وعليو فإف االستثمار يت ثر حبجم االدخار ،ويعترباف عامالف ضرورياف لتحقيق
النمو االقتصادي.
غَت أف مبوذج

Harrod & Domar

مل ىبلوا من االنتقادات سبحورت أساسا حوؿ فرضياتو غَت الواقعية اليت
1

جعلت استخدامو ؿبدودا خاصة يف البلداف النامية ،واليت تتمحورا أساسا يف :

 فرضية ثبات اؼبيل اغبدي لالدخار ونسبة رأس اؼباؿ ،حيث يبكن أف تتغَت يف األجل الطويل ،األمر الذي يؤدي
إىل تغَت متطلبات النمو االقتصادي.
 مل يهتم النموذج الحتماؿ تغَت مستوى األسعار أو أسعار الفائدة ،بافًتاضو ثبات األسعار يف حُت أهنا متغَتة
باستمرار.
 أف فرضية اؼبساواة بُت معامل رأس اؼباؿ واؼبعامل اغبدي لرأس اؼباؿ غَت واقعية ،سيما إذا دخل رأس اؼباؿ مرحلة
تناقص العوائد.
 كما أف فرضية ثبات نسب استخداـ رأس اؼباؿ والعمل غَت واقعية وذلك إلمكانية اإلحالؿ ،إىل جانب إنباؿ
ت ثَتات التقدـ التقٍت.
 النموذج يفًتض أف االقتصاد مغلق (اإلنتاج يساوي الدخل واالستثمار يعادؿ االدخار) ،يف حُت أف اقتصاديات
البلداف منفتحة على العامل اػبارجي.

 3-1-11-3نموذج )( Solow- Swan (1956النمو

الخارجي)

ويعد من بُت أىم مباذج النمو النيوكالسيكية اؼبعروفة بنماذج النمو اػبارجي ،اليت تقوـ أساسا على اعتبار أف النمو
االقتصادي يعتمد على مقدار ما يتاح من عناصر اإلنتاج ؽبذا النموذج شكالف ،األوؿ بدوف تقدـ تقٍت والثاٍل مع
التقدـ التقٍت .

 1مدحت القريشي ،التنمية االقتصادية،نظرياتها وسياساتها وموضوعاتها ،دار وائل للنشر ،عماف ،األردف ،2007 ،ص ص.77 ،76 :
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Solow- Swan 1-3-1-11-3

بدون وجود العامل التقني

حاوؿ الباحثاف من خالؿ مبوذجهما تفسَت االختالؼ يف مستويات اؼبعيشة بُت الدوؿ الغنية والفقَتة ،وذلك
باالعتماد على دالة اإلنتاج ( )Coob –Douglasذات غلة اغبجم الثابتة ،وقد حاوؿ الباحثاف بناء مبوذج للنمو على
1

اؼبدى الطويل ،يقوـ مبوذج Solow-Swanعلى االفًتاضات التالية :

 إمكانية اإلحالؿ بُت عناصر اإلنتاج (العمل ورأس اؼباؿ).
 االقتصاد مغلق وعليو فالدخل يساوي الناتج واالستثمار يساوي االدخار.
 االقتصاد مكوف من قطاع العائالت واؼبؤسسات وتسوده اؼبنافسة التامة .
 ثبات معدؿ مبو السكاف و معدؿ االدخار.
 االدخار والعامل التقٍت متغَتاف خارجياف.
 ثبات غلة اغبجم واىتالؾ رأس اؼباؿ

بقيمة ،

حيث

:

يقوـ مبوذج  Solow-Swanعلى دالة اإلنتاج النيوكالسيكية اليت ت خذ الصيغة التالية
...........................1-3

)

2

:

(

3

وتسمى دالة اإلنتاج نيوكالسيكية إذا استوفت الشروط التالية :

 :1اإلنتاجية اغبدية متناقصة دبعٌت:
 Kبالنسبة لرأس اؼباؿ
بالنسبة للعمل
 :2غلة اغبجم ثابتة دبعٌت:
)

 :3ربقق شروط

(

(

)

 INADAحيث :

) (
) (

) (
) (

يبكن كتابة دالة اإلنتاج ( )1-3حسب نصيب الفرد من الناتج  ،ونصيب الفرد من رأس اؼباؿ كما يلي:
R. Barro & S. Martin, op.cit, p: 18.
C. Jones, Introduction to Economic Growth, Edition Norton & Company, U. S. A, 1998, p: 20.
R. Barro & Xavier Sala-I-Martin, op.cit, p: 20.
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)

(

(

)

وبإنباؿ العدد الثابت  1نتحصل على اؼبعادلة التالية:
) (

...........................2-3

حيث:
 :Kنصيب العامل من رأس اؼباؿ.
 :yنصيب الفرد من الناتج.
يقوـ مبوذج  Solow-Swanعلى دالة الًتاكم الرأظبايل ،اليت توضح كيفية تراكم رأس اؼباؿ ،وفق الصيغة التالية:
................................... 3-3

وبتعويض ( )2-3يف ( )3-3قبد:
) (

.................................4-3

وباعتبار أف نصيب الفرد من رأس اؼباؿ يهتلك دبقدار  ،وأف عدد السكاف ينمو دبعدؿ ثابت  ،nفإف نصيب
الفرد من رأس اؼباؿ اؼبهتلك يقدر بػ

)

(.

كما يعرب عن التغَت يف نصيب الفرد من ـبزوف رأس اؼباؿ بالعالقة التالية:
................................5-3

)

(

وبتعويض ( )4-3يف ( )5-3قبد:
) ……...…….6-3

)

(

(

) (

وىي معادلة الًتاكم الرأظبايل يف مبوذج  Solow-Swanحيث تشَت إىل أف التغَت يف نصيب الفرد من رأس اؼباؿ،
واالىتالؾ الفعلي لنصيب الفرد من رأس اؼباؿ )

يتحدد بعاملُت نبا حصة العامل من االستثمار ) (

(

وقد وضح  Solow –Swanذلك يف شكل بياٍل كما يلي:1

R. Barro & Xavier Sala-I-Martin, op.cit, p: 8
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شكل ( :)2-3التمثيل البياني لنموذج Solow-Swan
(

)

y

) (

) (
) (
) (
) (
)

k

k

(

k

Source: R. Barro & Xavier Sala-I-Martin, op.cit, p: 8

إف شروط  INADAتشًتط أف

منحٌت ) (

*
0
عندما  ،k=0ويصبح أفقيا عندما  kتؤوؿ إىل ما ال
عموديا
يكوف
*

هناية.

يالحظ من الشكل أف تغَتات رصيد رأس اؼباؿ الفردي ،تعطى باؼبسافة اؼبوجودة

بُت ) (

و )

(،

حيث كلما ازداد رأس اؼباؿ الفردي  kفإف معدؿ مبوه يتناقص ودبا أف معدؿ مبو نصيب الفرد من حجم الناتج  yيتناسب
طرديا مع معدؿ مبو نصيب العامل من رأس اؼباؿ  kفإف نصيب الفرد من حجم الناتج  yيتناقص أيضا.
كما وضح  Solow –Swanاغبالة اؼبستقرة لالقتصاد يف شكل بياٍل كما يلي:1
شكل( :)3-3الحالة المستقرة لالقتصاد (التوازن) عند Solow-Swan

y

) (
)

(

) (

k=0

k

ke

Source: H. Dwight & autre, Traduction de la 6éme édition Américaine par Bruno Baron-Renault, Economie
du développement, 3éme édition, Bruxelles, 2011, p: 21.

H. Dwight & Autre, Traduction de la 6éme édition américaine par Bruno Baron-Renault, Economie du

1

développement, 3éme édition, Bruxelles, 2011, p: 157.
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يبُت الشكل أعاله وجود مستوى واحد من نصيب الفرد من ـبزوف رأس اؼباؿ وىو  ،keحيث يتساوى عنده
نصيب الفرد من االستثمار ونصيبو من االىتالؾ الفعلي لرأس اؼباؿ ،وىذا اؼبستوى التوازٍل لػ  ، keوبدد اغبالة اؼبستقرة
لالقتصاد (حالة التوازف على اؼبدى الطويل) ،إذ أنو لكل اقتصاد مستوى معُت من ـبزوف رأس اؼباؿ والذي يعترب أحد
عوامل اختالؼ التقدـ بُت الدوؿ ألنو كلما كاف رأس اؼباؿ اؼبوافق للحالة اؼبستقرة مرتفعا كلما زاد حجم الناتج.
يوضح منحٌت اغبالة اؼبستقرة اغباالت التالية:1
(

)

) (

حالة التوازف (اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد) واليت تعٍت أف نصيب الفرد من رأس اؼباؿ  kونصيب الفرد من حجم
الناتج

ثابتُت ،يف حُت أف حجم رأس اؼباؿ الكلي  kوحجم الناتج الكلي  Yيرتفعاف بنفس معدؿ مبو السكاف ،n

وعليو فإف كل زيادة يف رأس اؼباؿ اإلصبايل  Kتؤدي إىل زيادة فباثلة يف حجم الناتج الكلي
)

(

.Y

) (

فيعٍت ذلك وجود حالة توسع للًتاكم الرأظبايل ،فبا يؤدي إىل البفاض ـبزوف رأس اؼباؿ حىت يصل إىل اغبالة
اؼبستقرة لالقتصاد ،وبالتايل البفاض نصيب الفرد من ـبزوف رأس اؼباؿ  kالذي يقابلو البفاض نصيب الفرد من حجم
الناتج حىت يصل اىل اؼبستوى اؼبوافق للحالة اؼبستقرة لالقتصاد.
)

(> ) (

فيعٍت ذلك وجود تشدد على الًتاكم الرأظبايل يف االقتصاد ،وىذا ما يزيد من ـبزوف رأس اؼباؿ ،والذي يقابلو زيادة
يف حجم الناتج ،كما يستمر ـبزوف رأس اؼباؿ يف الزيادة حىت يصل إىل اؼبستوى اؼبوافق للحالة اؼبستقرة لالقتصاد ،ke
وبالتايل زيادة نصيب الفرد من ـبزوف رأس اؼباؿ  ،kوالذي يقابلو زيادة يف نصيب الفرد من حجم الناتج  yحىت يصل إىل
اؼبستوى اؼبوافق للحالة اؼبستقرة لالقتصاد .
وانطالقا من اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد ،يبكن إهباد نصيب الفرد من حجم الناتج ،ويتم ذلك كما يلي:
)

(

)

)

(
=

)

…………………………7-3

(

) (

(

)

(

G.Mankiw,Macroéconomie, 3eme édition, Boeck édition, Belgique, 2003, p :237.
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وبتعويض ) (6-3يف) (2-3قبد نصيب الفرد من حجم الناتج اؼبوافق للحالة اؼبستقرة لالقتصاد كما يلي:
)

...........................8-3

( ye

توضح اؼبعادلة ( )7-3اإلنتاج الفردي للحالة اؼبستقرة حيث y= ye :اليت تبُت أسباب تباين معدالت النمو يف
مابُت الدوؿ ،فالدوؿ اليت ؽبا معدؿ ادخار أعلى تكوف بطبيعة اغباؿ غنية ،كما أف الدوؿ اليت تكوف فيها معدالت مبو
سكانية مرتفعة سبيل ألف تكوف أ قل غٌت ،ذلك أف ارتفاع معدؿ االدخار يزيد من نصيب الفرد من رأس اؼباؿ ،وبالتايل
زيادة معدؿ مبو نصيب الفرد من حجم الناتج ،يف حُت أف ارتفاع معدؿ النمو السكاٍل يؤدي إىل البفاض نصيب الفرد
من رأس اؼباؿ ،وبالت ايل تراجع معدؿ مبو نصيب الفرد من حجم الناتج ،وؽبذا البد أف تسعى الدوؿ إىل ربقيق معدالت
ادخار تفوؽ معدالت النمو السكاٍل.1
وتسمح اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد بدراسة أثر الصدمات اػبارجية على النمو االقتصادي كما يلي:
 )1أثر الزيادة في معدل االدخار واالستثمار على النمو االقتصادي :إذا ارتفع معدؿ االدخار فإف ذلك يؤدي إىل
زيادة معدؿ االستثمار يف االقتصاد ،دبعٌت أف تغَتات معدؿ االدخار ؽبا ت ثَتا مباشرا على الًتاكم الرأظبايل وبالتايل على
النمو االقتصادي ،ولتوضيح أثر الزيادة يف معدؿ االدخار واالستثمار على النمو االقتصادي نورد الشكل التايل:
شكل( :)4-3أثر الزيادة في معدل االدخار و االستثمار على النمو االقتصادي
y
(

) (

)

y2

)S2 f(k

y1

)S1 f(k

k

k2

k1

المصدر :البشَت عبد الكرَل ،دضباف بو اعلي ظبَت ،قياس أثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي،حالة االقتصاد الجزائري ،جامعة
الشلف ،اعبزائر ،منتدى االقتصاديُت اؼبغاربة ،2008 ،ص.8 :
Charles. Jones, op.cit, p :29.
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فإذا ارتفع معدؿ االدخار من  s1إىل  s2فذلك يعٍت زيادة حجم االستثمار يف االقتصاد ،حيث ينتقل اؼبنحٌت
من

إىل

) (

) (

 ،وبالتايل يرتفع ـبزوف رأس اؼباؿ إىل غاية وصولو إىل مستوى توازٍل من  ،kيوافقها حالة

مستقرة جديدة لالقتصاد ،يكوف عندىا

 ،وذلك لوجود العالقة الطردية بُت ـبزوف رأس اؼباؿ

(= ) (

)

واالىتالؾ الفعلي لرأس اؼباؿ ،وعليو فإف زيادة االستثمار عن اىتالؾ رأس اؼباؿ يزيد من تراكم رأس اؼباؿ ،الذي يؤدي
بدوره إىل زيادة االىتالؾ الفعلي لرأس اؼباؿ إىل غاية وصولو إىل مستوى جديد من  kحيث يكوف

)

(=

) (

وىو ، k2ذلك أف االنتقاؿ من حالة مستقرة لالقتصاد إىل حالة مستقرة أعلى يؤدي إىل ارتفاع حجم الناتج ،وىو ما
يفسر ارتفاع معدالت النمو يف الدوؿ اؼبتقدمة ،حيث ترتفع فيها معدالت االدخار بشكل يزيد من عملية الًتاكم
الرأظبايل ،1وعليو فإف زيادة معدؿ االدخار وبالتايل االستثمار ىبلف صدمة اهبابية على اإلنتاج والدخل ،فبا يؤدي إىل
زيادة النمو االقتصادي.
)2

أثر الزيادة في النمو السكاني على النمو االقتصادي :لتوضيح أثر زيادة النمو السكاٍل على النمو
االقتصادي نورد الشكل التايل:
شكل( :)5-3أثر الزيادة في النمو السكاني على النمو االقتصادي
)

(

)

y

(

y
y

) (

1

2

S
)f(k

k

k

k

2
1
Source: Y. Murat, Croissance Economique,
Université
Paul Cézanne, Marseille, France, 2001, p: 7.

Y. Murat, Croissance Economique, Université Paul Cézanne, Marseille, France, 2001. http://www.yildizoglu.x10.

1

mx/croissanceweb/node48.html,
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نالحظ من الشكل أعاله أف ارتفاع معدؿ مبو السكاف من  n1إىل  n2يؤدي إىل ارتفاع االىتالؾ الفعلي لرأس
اؼباؿ بشكل ينتج عنو البفاض ـبزوف رأس اؼباؿ اؼبوافق للحالة اؼبستقرة لالقتصاد من  k1إىل  ،k2والذي يؤدي بدوره إىل
البفاض حجم الناتج من  y1إىل . y2
وبالتايل ارتفاع معدؿ النمو السكاٍل ىبلف صدمة سلبية على اإلنتاج والدخل ،فبا يؤدي إىل البفاض النمو
االقتصادي.
 2-3-1-11-3نموذج  Solow –Swanبوجود العامل التقني
دبا أف الدخل الفردي يف األجل الطويل يبقى ثابتا يف اغبالة التوازنية ،فقد مت إدخاؿ العامل التقٍت يف مبوذج
Solow & Swan

كمتغَت خارجي ،وذلك بغرض زيادة النمو يف متوسط الدخل الفردي يف األجل الطويل ،وعليو

أصبحت دالة اإلنتاج ت خذ الصيغة التالية:1
..........................9-3

(

)

حيث:
 :Aيبثل كفاءة عنصر العمل.
 :ALيعرب عن حجم العمالة الكف ة.

تبُت دالة اإلنتاج أف حجم الناتج Yدالة يف عنصر رأس اؼباؿ  Kويف عدد العماؿ األكفاء  ،ALحيث أف أثر
العامل التقٍت الذي يربز من خالؿ كفاءة عنصر العمل  Aىو نفسو أثر ارتفاع وحدات عنصر العمل  ،Lوبافًتاض أف
كفاءة عنصر العمل  Aتنمو دبقدار  gومعدؿ السكاف ينمو دبقدار  nفإف عدد العماؿ سينمو دبقدار ) ،(g+nوعليو فإف
االىتالؾ الفعلي لرأس اؼباؿ

يساوي ) :

(.

وإلهباد اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد بوجود العامل التقٍت كمتغَت خارجي نقسم اؼبعادلة ( )8-3على حجم العمالة
الكف ة  ALفنتحصل على اؼبعادلة التالية:2
( ̃ ).................................10-3

)

̃(

̃

حيث:
̃ :نصيب الفرد الكف من حجم الناتج.
̃ :نصيب الفرد الكفء من رأس اؼباؿ.

1

U. Faruk, Les Téories de la croissance,Université Pierre Mendés, France, 2005-2006. p: 45. http://web.upmfgrenoble.fr/cepse/membres_cepse/Faruk/croissance2006,pdf.
R. Barro & Xavier Sala-I-Martin, op.cit, p: 40.
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وعليو :
) ̃ ............................11-3

)̃(

(

̃

وىي اؼبعادلة األساسية لنموذج  Solow –Swanبوجود العامل التقٍت كمتغَت خارجي يف النموذج ،واليت تتحدد من
خالؽبا اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد كما يلي:

̃)

(

̃)

̃

̃)

(

̃

)̃(

(
̃

̃=

)

(

…………………………12-3

(

)

̃e

وىي تعرب عن نسبة رأس اؼباؿ الفردي للتقدـ التقٍت يف األجل الطويل ،كما يبكن استنتاج قيمة اإلنتاج الفردي
بالنسبة للتقدـ التقٍت كما يلي:

............................13-3

)

(

̃e

يشَت النموذج بوجود العامل التقٍت ،إىل أف للعامل التقٍت عند اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد أثرا إهبابيا على كل من
نصيب الفرد من حجم الناتج  ،الذي ينمو دبعدؿ مبو عنصر العمل  ،gكما يكوف لو أثرا اهبابيا على حجم الناتج الكلي
الذي ينمو دبعدؿ مبو ).1(n+ g
كما تقدـ اؼبعادلة تفسَتا لسبب االختالؼ يف درجة التقدـ بُت البلداف ،حيث كلما كاف معدؿ االدخار مرتفعا
ومعدؿ النمو السكاٍل منخفضا ،مع وجود تقدـ تقٍت عايل فإف البلد يكوف غنيا والعكس بالنسبة للدوؿ الفقَتة.
وبالرغم من أف مبوذج  Solow –Swanيفسر زيادة النمو بالتقدـ التقٍت إال أنو يعتربه متغَتا خارجيا ،ذلك أف
معدالت النمو االقتصادي ترتفع بصفة مؤقتة عند عملية االنتقاؿ إىل وضع اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد ،وفيما عدا ذلك
فإنو لن يكوف ىناؾ مبو مستمر يف اؼبدى الطويل إال بوجود التطور التكنولوجي.
وما ذبدر اإلشارة إليو أف التقدـ التقٍت ال بد من إنتاجو وبالتايل فإنو ال بد من سبويلو ،وعليو فإف الًتابط بُت
النمو االقتصادي وسوؽ األوراؽ اؼبالية ،يتم عرب قناة سبويل إنتاج االخًتاعات التكنولوجية.2
G. Mankiw, op.cit. p: 249.
M. Aglietta , Macro Economie Financière, deuxième édition la découverte & Syros, Paris, 1998, p: 86.

228

1
2

الفصل الثالث ...................................... :عالقة التحرير المالي وتطور سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي

 4-1-11-3نموذج

(Rebelo)1991

إف اؼبشكل اؼبطروح من خالؿ النماذج النيوكالسيكية للنمو استبعادىا إلمكانية النمو يف اؼبدى الطويل الناتج عن
مبدأ الغلة اؼبتناقصة ،فاػباصية األساسية لنماذج النمو الداخلي ىي غياب اؼبردودية اؼبتناقصة لرأس اؼباؿ ،الذي يتميز
خباصية الًتاكم التلقائي  ،وقد تعددت مباذج النمو الداخلي يف دراسة اؼبتغَتات اؼبؤثرة يف النمو يف األجل الطويل ،وكاف
أبسطها مبوذج  Rebeloالذي يعرؼ بنموذج ، AKوعلى خالؼ النماذج السابقة يقوـ مبوذج  Rebeloعلى اعتبار
التقدـ التقٍت متغَتا داخليا  ،كما يعتمد على دالة اإلنتاج ذات غلة اغبجم الثابتة يف رصيد رأس اؼباؿ ،كما توضحو
اؼبعادلة أدناه:

1

Y = AK..............................14-3
 :Aثابت يشَت إىل التطور التكنولوجي ؛
 :Yاإلنتاج ؛
 :Kرأس اؼباؿ.

وباعتبار ثبات عدد السكاف  ،وأف تراكم رأس اؼباؿ يكتب على النحو التايل:
حيث:
 : sنسبة االدخار .
وباعتبار  Aمتغَت ثابت ،فإنو يتم التعبَت عن معدؿ مبو الدخل كما يلي:
(

)

2

y

كما يتم التعبَت عن معدؿ مبو رأس اؼباؿ ،وذلك بقسمة معادلة تراكم رأس اؼباؿ على  ، Kوذلك على النحو التايل:

1

R.Barro & Sala Martin ,Economic Growth,Mc Graw-Hill Advenced Series in Economics,New York,1995,p :39-41.
A.Zakane,Depenses Publiques Productives,Croissance a Long Term & Politique Economique, essai d’analyse

1
2

économétrique appliquée au cas d’Algérie,Thése Doctorat d »Etat en Sciences Economiques ,Université d’Alger
2003,P :54.
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حيث :
 :GRمعدؿ النمو االقتصادي.

من معادليت معدؿ مبو الدخل و معدؿ مبو رأس اؼباؿ  ،يتبُت أف معدؿ مبو رأس اؼباؿ يساوي معدؿ مبو اإلنتاج ،وأف
معدؿ النمو دالة متزايدة يف معدؿ االدخار؛
كما أف اإلنتاجية اغبدية لرأس اؼباؿ ثابتة ،دبعٌت أف رأس اؼباؿ يًتاكم دبردودية ثابتة وفق مبوذج  ،Rebeloوىو ما يعطي
تفسَتا للنمو االقتصادي يف اؼبدى الطويل.
 12-3عالقة السببية بين التطور المالي والنمو االقتصادي
تعترب دراسة العالقة بُت متغَتات االقتصاد اغبقيقي واؼبتغَتات اؼبالية من الدراسات اليت القت اىتماـ الدارسُت،
سيما ما تعلق منها بتحديد اذباه عالقة السببية بُت القطاع اؼبايل والقطاع اغبقيقي ،فالبعض يرى أف تطور القطاع اؼبايل
يرفع من معدؿ تراكم رأس اؼباؿ فبا يؤدي إىل ربقيق النمو االقتصادي ،يف حُت يرى البعض اآلخر أف النمو االقتصادي
ىو الذي يؤدي إىل حدوث التطور يف القطاع اؼبايل ،ذلك أف ربديد اذباه السببية لو دور مهم يف اختيار اسًتاتيجية
التنمية ،فإذا كاف التطور اؼبايل ىو الذي وبفز النمو االقتصادي ،فإف ذلك يستلزـ االىتماـ بالقطاع اؼبايل وربريره ،أما يف
حالة ما إذا كاف النمو االقتصادي ىو الذي وبفز التطور اؼبايل ،فإف األمر يستلزـ الًتكيز على السياسات اليت تعزز النمو
االقتصادي.
وقد تعددت الدراسات اليت حبثت يف عالقة السببية بُت القطاع اؼبايل والقطاع اغبقيقي ،وبالرغم أف أغلب
الدراسات النظرية تقر ب ف العالقة بينهما تسَت يف االذباىُت (من التطور اؼبايل إىل النمو االقتصادي ومن النمو
االقتصادي إىل التطور اؼبايل) ،إال أف نتائج معظم الدراسات التطبيقية تدعم اذباه السببية من التطور اؼبايل إىل النمو
2

االقتصادي وليس العكس،حيث يقود التطور اؼبايل النمو االقتصادي .

Ibid.
K. Robert & L. Ross, Finance & Growth :Schumpeter Might Be Right, World Bank Working Paper Series

1
2

n°1083, Washington D.C, p : 2-12.
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 1-12-3السببية األحادية
دبعٌت أف عالقة السببية بُت التطور اؼبايل والنمو االقتصادي تسَت يف اذباه واحد ،وىذا ما يطرح التساؤؿ حوؿ
اذباه ىذه العالقة  ،من التطور اؼبايل إىل النمو االقتصادي أـ العكس؟
 1-1-12-3عالقة السببية من التطور المالي إلى النمو االقتصادي
وىنا يعترب النمو االقتصادي تابع للبنية اؼبالية لالقتصاد ،وبذلك يكوف اذباه عالقة السببية كما يلي:
النمو االقتصادي

التطور المالي

حيث يقوـ القطاع اؼبايل ب ىم وظيفة تتمثل يف الربط بُت اؼبدخرين و اؼبستثمرين ،وذلك بنقل األمواؿ من
أصحاب الفائض اؼبايل إىل أصحاب العجز باإلضافة إىل ربسُت عوائد وكفاءة االستثمار،كما أف تطور القطاع اؼبايل
يؤدي بدوره إىل زيادة توفَت التمويل للمشاريع اعبديدة من خالؿ األدوات االئتمانية واؼبالية كاألسهم والسندات ،فبا
يًتتب عليو إضافة جديدة تنعكس على االقتصاد القومي من خالؿ زيادة صايف االستثمار ،الذي يؤدي بدوره إىل زيادة
النمو االقتصادي.
وقد تدعمت الدراسات اؼبؤيدة للسببية األحادية من سوؽ األوراؽ اؼبالية إىل النمو االقتصادي بالعديد من
الدراسات التطبيقية ،وكاف من بينها:
دراسة ) Coporal, Howells & Soliman (2005الختبار أثر تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي ،
وقد جاءت نتائجها تدع م فرضية التطور اؼبايل يؤثر على النمو االقتصادي من خالؿ قناة إنتاجية االستثمارات ،1كما
بينت نتائج الدراسة أف عالقة السببية تتجو من تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية إىل النمو االقتصادي ،وأف تطور سوؽ األوراؽ
2

اؼبالية يسرع من النمو االقتصادي ،وذلك بزيادة زبصيص اؼبوارد ورفع كفاءة االستثمار .

أما الدراسات اؼبتعلقة ب ثر سيولة سوؽ األوراؽ اؼبالية على النمو االقتصادي فتعددت واختلفت فيها اآلراء،
فمنهم من يرى أف للسيولة أثرا اهبابيا على النمو االقتصادي ومنهم من يرى عكس ذلك؛

C.Howells & Soliman , Endogenous growth models& Stock Market development, Evidence from four

1

countries, Review of Development Economics, vol 9, 2005, p : 166 - 176.

 2رغد أسامة جار اهلل ،مرواف عبد اؼبالك ذنوف ،مرجع سبق ذكره ،ص.37 :
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ففي دراسة

(Levine &Zervos )1998

توصلت نتائجها إىل أف سيولة أسواؽ األوراؽ اؼبالية مرتبطة اهبابيا

ومعنويا دبعدالت النمو االقتصادي ،تراكم رأس اؼباؿ ومبو اإلنتاجية ،كما أف العالقة بُت سوؽ األوراؽ اؼبالية والنمو
االقتصادي مرتبطة مع قناة مبو اإلنتاجية أكثر من قناة تراكم رأس اؼباؿ.1
أما دراسة ( drvveSZZL & hZeheZevua )1990فقد أشارت إىل أنبية سيولة البورصة يف النمو االقتصادي ،
وقد بينت نتائجها أف أسواؽ األسهم تؤثر على النمو االقتصادي من خالؿ السيولة وتنويع اؼبخاطر ،اغبصوؿ على
اؼبعلومات حوؿ الشركات ،حوكمة الشركات وتعبئة اؼبدخرات.2
ويف دراسة لصاحل السحيباٍل ( )2007الختبار فرضية وجود عالقة السببية بُت سوؽ األسهم السعودي والنمو
االقتصادي  ،فقد توصلت نتائجها إىل عدـ وجود عالقة سببية بُت إصبايل الناتج احمللي والقيمة السوقية لألسهم اؼبدرجة،
يف حُت وجدت عالقة سببية تتجو من قيمة األسهم اؼبتداولة باذباه إصبايل الناتج احمللي.

3

إذف فوجود سوؽ مايل متطور يوفر أدوات مالية متنوعة يكوف لو أثرا اهبابيا على متغَتات االقتصاد اغبقيقي،
باعتبار أف وجود شبكة واسعة من اؼبؤسسات اؼبالية وتشكيلة متنوعة من األدوات اؼبالية ،سيكوف لو أثرا اهبابيا على
االدخار واالستثمار ،وبالتايل يتحقق النمو اؼبايل الذي يؤدي إىل النمو االقتصادي ،يف حُت يؤدي ضعف القطاع اؼبايل
إىل ضعف النمو االقتصادي.
أما دراسة موسى عيسى شحاتيت وآخروف ( )2014فقد ىدفت إىل بياف أثر نشاط سوؽ عماف اؼبايل على
االستثمار يف األردف ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لسوؽ عماف اؼبايل على
االستثمار ،وإىل وجود أثر إهبايب ذي داللة إحصائية للقطاعُت اؼبايل واػبدمي على االستثمار ،وعدـ وجود أثر ذي داللة
إحصائية للقطاع الصناعي على االستثمار ،كما كشفت الدراسة وجود عالقة سببية باذباه واحد من االستثمار إىل سوؽ
عماف اؼبايل ،ووجود عالقات سببية باذباه واحد تتجو من حجم التداوؿ يف كل من القطاع اؼبايل وقطاع اػبدمات إىل
االستثمار .

4

1

R. Levine & S. Zervos, Stock Markets,Banks & Economic Growth, American Economic Review88,1998,
p : 537 - 558.
 2سامي مباركي ،مرجع سبق ذكره ،ص.11 :
3

صاحل إبراىيم السحيباٍل ،سوق األسهم السعودي والنمو االقتصادي،عالقات االرتباط والسببية ،اللقاء السنوي  16حوؿ اػبدمات اؼبالية يف اؼبملكة العربية

السعودية،صبعية االقتصاد السعودية،الرياض،2007،ص.3:

 4موسى عيسى شحاتيت وآخروف ،اثر نشاط سوق األوراق المالية على االستثمار في األردن،دراسات العلوـ اإلدارية،اجمللد،41العدد،1،2014ص36-21:
file:///C:/Users/DG/Downloads/4165-17554-1-PB%20(1).pdf
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 2-1-12-3عالقة السببية من النمو االقتصادي إلى التطور المالي
انتقد بعض االقتصاديُت اذباه السببية القائل ب ف التطور اؼبايل يسبب النمو االقتصادي ،معتربين يف ذلك أف
التطور اؼبايل متغَتا تابعا للنمو االقتصادي وبالتايل فهو نتيجة للنمو  ،حيث أف النمو االقتصادي يؤدي إىل زيادة الطلب
على اػبدمات اؼبالية فتتوسع بذلك األنشطة اؼبالية فبا يؤدي إىل حدوث تطور مايل ،دبعٌت أف زيادة الطلب على األصوؿ
اؼبالية ىو نتيجة لنمو الدخل اغبقيقي؛
وىو ما ذىبت إليو دراسات ( Mayer )1988و( ،1Devereux & Smith )1994فالنمو االقتصادي يؤثر اهبابيا
على التطور اؼبايل والذي بدوره يعزز النمو االقتصادي يف اؼبدى الطويل ،وعليو يربز اذباه العالقة بُت اؼبتغَتين كما يلي:
التطور المالي

النمو االقتصادي

حيث أبرزت عدة أحباث أف النمو االقتصادي ىو من يسبب تطور القطاع اؼبايل ،ووفق ىذا االذباه وبدث
التطور اؼبايل كمحصلة للنشاط االقتصادي الكلي ،الذي يلزـ النظاـ اؼبايل بتطوير خدماتو وأدواتو اؼبالية،فيكوف التمويل
نتيجة طبيعية ؼبتطلبات القطاع اغبقيقي  ،وىو ما ذىبت إليو ( )Robinson 1952يف دراستها اليت تثبت فيها أف التطور
اؼبايل ىو نتاج للتطورات اغبادثة يف القطاع اغبقيقي ،وبذلك ترى أف اذباه العالقة السببية من النمو االقتصادي إىل
النظاـ اؼبايل وليس العكس ،فالتنمية حسب رأيها ىي اليت زبلق الطلب على ترتيبات سبويل تناسبها والنظاـ اؼبايل سوؼ
يستجيب تلقائيا لذلك الطلب.

2

 2-12-3السببية الثنائية

) (Feedback Causality

أماـ االختالؼ يف ربديد عالقة السببية بُت القطاع اؼبايل والقطاع اغبقيقي  ،ىناؾ من االقتصاديُت من ينادي
بالسببية اؼبزدوجة (الثنائية) بُت التطور اؼبايل والنمو االقتصادي ،مستدلُت بذلك على أف ت سيس نظاـ مايل كفء
يستجيب لنمو اقتصادي أسرع ،من خالؿ كفاءة التخصيص وتنويع اؼبخاطر وإدارة السيولة وتقييم اؼبشاريع ومراقبتها،
حيث يعمل النظاـ اؼبايل على ربسن كفاءة توزيع اؼبوارد ،وبالتايل تتوسع الطاقة اإلنتاجية للقطاع اغبقيقي ،ويف الوقت
نفسو أف الكفاءة التقنية ستزيد من حجم القطاع اؼبايل ،ألف اقتصاديات اغبجم موجودة يف نشاطات القطاع اؼبايل،

 1ىالة حلمي السعيد ،دراسة تحليلية ألثر المتغيرات االقتصادية على أداء سوق األوراق المالية ،رسائل البنك الصناعي ،الكويت ،العدد  ،2000 ،62ص.7 :
J. Robinson , The Generalization of the general theory in the rate of interest and other essays,

2

McMillan, London, 1952 ,P : 67-142.
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وكنتيجة لذلك فإف القطاع اغبقيقي قد يبارس ت ثَتا اهبابيا على القطاع اؼبايل من خالؿ االدخار ،لذلك فإف التطور اؼبايل
والنمو االقتصادي يؤثراف يف بعضهما البعض.1
إف ما يعزز ىذا الرأي أنو يف اؼبراحل األوىل للتنمية وبصفة خاصة يف اؼبرحلة اليت وبتاج فيها االقتصاد إىل تقنيات
عالية يف شىت اجملاالت ،فإنو يسيطر اذباه العالقة من القطاع اؼبايل إىل القطاع اغبقيقي ،وىذا ما وبدث يف الدوؿ النامية،
إال أف ىذا الرأي ال ينطبق بالضرورة على الدوؿ اؼبتقدمة ،إذ أنو ؾبرد وصوؿ عملية التنمية إىل مراحل متقدمة فإف الطلب
التابع ي خذ يف الظهور ،فنمو االقتصاد يؤدي إىل خلق و توليد طلب جديد على اػبدمات اؼبالية ،والذي يرجع إىل طلب
اؼبستثمرين و اؼبدخرين يف القطاع اغبقيقي على تلك اػبدمات ،ويف ىذه اغبالة فإف أي تطور يف النظاـ اؼبايل يعترب عملية
مستمرة و تابعة لعملية النمو االقتصادي  ،وبالتايل فإف العالقة يف اؼبراحل األوىل للتنمية تكوف أحادية االذباه ويف اؼبراحل
الالحقة تكوف ثنائية االذباه .2

وىو ما ذىب إليو ( Patrick )1966يف دراستو اليت يقر فيها باالذباه الثنائي للسببية ،أوؽبا يتعلق بالعرض القائد
وذلك باعتبار التطور اؼبايل يقود النمو االقتصادي ،والثاٍل فرض الطلب التابع أي أف التطور اؼبايل يتبع النمو
االقتصادي ،3وقد وضح أف اذباه السببية بُت التطور اؼبايل والنمو االقتصادي ىبتلف باختالؼ مراحل التنمية اليت يبر هبا
البلد ،فالنمو االقتصادي وبث التوسع يف النظاـ اؼبايل والذي ينعكس إهبابا على كفاءة زبصيص رأس اؼباؿ ،فبا يؤدي إىل
زيادة الطاقة اإلنتاجية للقطاع اغبقيقي ،وبالنتيجة فإف توسع النظاـ اؼبايل وبفز الطلب على اػبدمات اؼبالية ،دبعٌت أنو يف
اؼبراحل الالحقة من التطور االقتصادي فإف النظاـ اؼبايل ىو الذي وبفز النمو االقتصادي ،وذلك عندما تتوفر اػبدمات
اؼبالية بشكل معترب يف االقتصاد.
ففي اؼبراحل األوىل من عملية النمو يتحدد مبوذج العرض القائد ؛
ويف اؼبراحل اؼبتقدمة من النمو يتحدد مبوذج الطلب التابع؛
ويف ظل التفاعل اؼبستمر بُت العرض القائد والطلب التابع والنمو االقتصادي تتحدد العالقة الثنائية كما يلي:
النمو االقتصادي

التطور المالي

 1يونس مفيد ذنوف ،الدباغ مثٌت عبد الرزاؽ ،األسواق المالية والنمو االقتصادي في الدول النامية ،ؾبلة تنمية الرافدين ،اجمللد  ،30العدد  ،91اؼبوصل ،العراؽ ،ص281 :
 .304 2اؼبرجع نفسو ،ص.139 :
H. Patrick, Financial development & Economic Growth in Underdeveloped Countries, Economic

3

Development & Cultural Change14, 1966, p : 174 - 189.
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كما توصل( drvveSZZL & hZeheZevua )1990يف دراستهما إىل وجود عالقة سببية ثنائية االذباه بُت التطور
اؼبايل والنمو االقتصادي ،فمن ناحية فإف عملية النمو ربفز اؼبشاركة يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية ،وبذلك يسهل إنشاء
وتوسيع اؼبؤسسات اؼبالية ،ومن ناحية أخرى فإف اؼبؤسسات اؼبالية من خالؿ صبع وربليل اؼبعلومات تؤدي إىل رفع كفاءة
إنتاجية االستثمارات والنمو يف األجل الطويل ،وىكذا يؤدي النظاـ اؼبايل إىل رفع معدؿ النمو من خالؿ التخصيص
1

الكفء للموارد اؼبالية .

ومن وجهة نظر

)Liang & Reichert(2007

فإف اذباه العالقة السببية بُت القطاع اؼبايل والنمو االقتصادي،

ىبتلف حسب مرحلة التنمية اليت يبر هبا االقتصاد ،ففي اؼبراحل األوىل من النمو وجد أف العالقة السببية تتجو من النمو
االقتصادي كبو سوؽ األوراؽ اؼبالية وبالتايل ربقق فرض الطلب التابع ،ومن جهة أخرى فإنو وعندما يتحقق النمو فإف
اذباه السببية سوؼ ينعكس وي خذ دور العرض القائد ،ويف ىذه اؼبرحلة فإف ربقق الكفاءة سوؼ يعمل على تسهيل
النمو االقتصادي وزيادتو نتيجة اللبفاض تكاليف اؼبعامالت.

2

كما توصلت دراسة مفيد ذنوف ومٌت عبد الرزاؽ ( )2008اليت حبثت يف عالقة سوؽ األوراؽ اؼبالية بالنمو
االقتصادي يف الدوؿ النامية ،إىل أف ىناؾ عالقة سببية ثنائية االذباه بُت أسواؽ األسهم والنمو االقتصادي يف الدوؿ
ذات التطور اؼبايل اؼبتوسط واؼبرتفع ،يف حُت مل تظهر العالقة يف الدوؿ ذات التطور اؼبايل

اؼبنخفض.

ويف األخَت نشَت إىل أف بعض الباحثُت بينوا يف دراساهتم العالقة السلبية للتطور اؼبايل على النمو االقتصادي،
وىو ما توصلت إليو دراسة

)Lucas (1988

الذي يرى أف التطور اؼبايل قد يعوؽ النمو االقتصادي من خالؿ ت ثَته

السليب على معدؿ االدخار وىو بذلك يعترب أف العوامل اؼبالية ىي أقل أنبية بالنسبة للنمو ،وكثَتا ما تؤدي العوامل اؼبالية
دورا سلبيا يف بعض فًتات النمو االقتصادي ،كما يقر ب ف األسواؽ اؼبالية تتطور مع ظهور اغباجة إىل ذلك.
ويرى آخروف أف لسوؽ األوراؽ اؼبالية أثرا سلبيا على النمو االقتصادي ،وحجتهم يف ذلك أف أسواؽ األوراؽ
اؼبالية تتسبب يف حدوث التقلبات االقتصادية ،إذ أف تراجع تدفقات رؤوس األمواؿ األجنبية قد يؤدي إىل تغَتات سعرية
مفرطة وعدـ استقرار االقتصاد الكلي كما يؤدي إىل تقلبات يف أسعار الصرؼ ،كل ذلك من ش نو أف يؤدي إىل
حدوث آثار سلبية على النمو االقتصادي.

3

P .Guidotti & J. Gregorio, Financial Development & Economic Growth ,World Development, vol 23, n° 3, 1995,

1

p: 435.
& Liang & Reichert, Economic Growth & Financial Sector Development, The International Journal of Bisiness

2

Finance Research, Vol 1, 2007
 3عاطف وليم اندراوس ،مرجع سبق ذكره ،ص.112 :
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ويرتكز اذباه آخر على أف القطاع اؼبايل مستقال سباما عن القطاع اغبقيقي ،وبالتايل فإف أي منهما ال يؤثر يف
اآلخر وىو ما ذىب إليو

Modigliani & Miller

اؼبؤسسات اؼبالية وىياكلها.

1

 ،فمن وجهة نظرنبا فإف القرارات االقتصادية مستقلة سباما عن

وبعد التطرؽ إىل الدراسات اليت تناولت عالقة سوؽ األوراؽ اؼبالية بالنمو االقتصادي نستنتج أف:
 أغلب الدراسات تبُت أف ىناؾ عالقة اهبابية بُت سوؽ األوراؽ اؼبالية والنمو االقتصادي ،حيث تؤدي الزيادة
يف درجة تنمية سوؽ األوراؽ اؼبالية إىل زيادة معدؿ النمو االقتصادي ،وأف االلبفاض يف درجة تنمية سوؽ األوراؽ اؼبالية
يرتبط بالبفاض معدؿ النمو ،كما أف النمو االقتصادي يساىم بدوره يف تنمية سوؽ األوراؽ اؼبالية؛
 عدـ حسم اذباه العالقة السببية فمنهم من يرى أف العالقة أحادية ،ومنهم من يرى أف العالقة ثنائية تسَت يف
االذباىُت؛
 وقلة من الدراسات اليت تقر بالعالقة السلبية لسوؽ األوراؽ اؼبالية على النمو االقتصادي.

Modigliani &Miller,The Cost of Capital Corporation Finance & The Theorie of Investment,American

1

Economic Review,48,1958,p :261-297.
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خالصة الفصل الثالث
للقياـ بالنشاط االقتصادي البد من توفر عناصر اإلنتاج اؼبختلفة ،ي يت يف مقدمتها عنصر رأس اؼباؿ الذي يعترب عامال
أساسيا لضماف استمرارية نشاط اؼبؤسسات ،لذلك فإف اغباجة اؼباسة واؼبتزايدة إىل رأس اؼباؿ كانت سببا يف إنشاء
وتطور سوؽ األوراؽ اؼبالية ،وقد اتسع نطاقها وحجم معامالهتا بل وأصبحت من أىم اؼبؤشرات الدالة على األداء
االقتصادي ألي دولة.
وتعترب سوؽ األوراؽ اؼبالية إحدى أىم مكونات النظاـ اؼبايل سيما يف الدوؿ اؼبتطورة  ،على خالؼ الدوؿ النامية
والعربية اليت يغلب عليها التمويل البنكي يف تركيبة النظاـ اؼبايل وذلك يف ؾباؿ توفَت مصادر التمويل .
ومن أجل رفع فعالية األنظمة اؼبالية كاف لزاما على الدوؿ النامية والعربية انتهاج سياسات التحرير اؼبايل ،سيما
ما تعلق بتحرير أسواؽ األوراؽ اؼبالية وتطبيق إصالحات ب سواقها  ،قصد إحداث تطور مايل يعمل على الرفع من معدؿ
النمو االقتصادي.
ويرجع تطور معدؿ النمو االقتصادي أساسا إىل عوامل أو مصادر النمو  ،اليت كانت ؿبل نقاش عرب نظريات
النمو االقتصادي يف ربديد أ نبية عامل على آخر ودوره يف دفع النمو االقتصادي  ،وقد اذبهت النظريات اغبديثة
ومنها مبوذج

Rebelo

إىل دراسة أثر التطور التكنولوجي كمتغَت داخلي يف إحداث معدالت أعلى لًتاكم رأس اؼباؿ يف

اؼبدى الطويل؛
وكانت أىم اإلسهامات اغبديثة لنظرية النمو ت كيدىا على وجود أثر اهبايب للتطور اؼبايل على النمو االقتصادي
،وىذا استنادا إىل قدرة سوؽ األوراؽ اؼبالية على تعبئة اؼبدخرات وزبصيص اؼبوارد وتنويع اؼبخاطر وتوفَت السيولة
للمشروعات طويلة األجل؛
أما فيما ىبص أثر تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي فقد أقرت الدراسات األثر اؼبتبادؿ ،وفيما
يتعلق باذباه عالقة السببية فلم ربسم الدراسات ذلك ،فمنهم من يرى أف عالقة السببية تتجو من سوؽ األوراؽ اؼبالية
إىل النمو االقتصادي ومنهم من يرى العكس  ،ويرى آخروف أف العالقة ثنائية تسَت يف االذباىُت.
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تمهيد
لدراسة أثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي ،فإنو البد من استخداـ مؤشرات فبثلة لكل من
سوؽ األوراؽ اؼبالية ،كمتغَتات مفسرة ومؤشر النمو االقتصادي كمتغَت تابع.
وللتحليل البد من اعتماد منهج يتالءـ مع أىداؼ الدراسة ،وقد مت استخداـ اؼبنهج التجرييب اعتمادا على
األسلوب اإلحصائي القياسي ،وذلك بتحليل السالسل الزمنية للفًتة ( ،)2016-2000من خالؿ مبوذج متجو تصحيح
اػبطأ

(Error Correction Model =VECM

)Vector؛

وال قباز الدراسة مت اغبصوؿ على بيانات سنوية يف شكل سلسلة زمنية ،مستخرجة من التقارير السنوية لسوؽ
عماف لألوراؽ اؼبالية ،والتقارير السنوية لبنك األردف اؼبركزي ،اؼبتاحة على اؼبواقع االلكًتونية.
كما اعتمدنا يف الدراسة على اؼبتغَتات اؼبالية لبورصة عماف فبثلة للقطاع اؼبارل :وىي الرظبلة البورصية ،معدؿ
الدوراف  ،معدؿ التداوؿ ،إصدار األسهم ،واؼبتغَت االقتصادي الذي يبثل القطاع اغبقيقي وىو معدؿ النمو يف الناتج
احمللي اإلصبارل اغبقيقي (مقيما باألسعار الثابتة) خالؿ الفًتة ( ،)2016-1980مع اإلشارة إذل أف بيانات الدراسة مرفقة
ضمن اؼبلحق

(.)1
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 0-4نشأة سوق األوراق المالية األردنية
إف تأثر الدوؿ النامية بالتنظيمات اؼبالية للدوؿ الرأظبالية احمليطة هبا ولو بدرجات متفاوتة ،جعلها تسن تشريعات
وقوانُت لتنمية وتطوير اقتصادىا على شاكلة الدوؿ الرأظبالية ،وفبا تعانيو ىذه الدوؿ النامية كاألردف مثال من شح يف
اؼبوارد اؼبالية وسوء استغالؿ اؼبتاح منها ،قد أدى إذل اعتمادىا بشكل كبَت على اؼبديونية اػبارجية ،اليت أثرت سلبياً على
واقع االقتصاد األردين.
لذلك وخالؿ عقد التسعينات من القرف السابق ،بدأت العديد من الدوؿ النامية ومنها األردف ،بتطوير أسواقها
اؼبالية وربريرىا ،هبدؼ إهباد آليات اقتصادية لتشغيل اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة ،إضافة ألنبية تلك األسواؽ يف التحوؿ إذل
اقتصاديات السوؽ اغبر ،من خالؿ برامج التصحيح ،وبالرغم من أف برامج التصحيح االقتصادي والتحرير اؼبارل ،دل
ربقق أىدافها الرئيسية يف خلق التوازف واالستقرار النقدي واؼبارل يف األردف ،إال أف سوؽ عماف اؼبارل شهد تطورا ملموسا
يف السنوات األخَتة ،سبثلت بزيادة عدد الشركات اؼبدرجة يف بورصة عماف ،وزيادة حجم التداوؿ وأعداد اؼبتعاملُت يف
السوؽ.
وقد مت إنشاء الشركات اؼبسانبة العامة يف األردف ،وذلك بأسهم ىذه الشركات منذ فًتة طويلة ،حيث كاف
ذلك قبل إنشاء سوؽ األوراؽ اؼبالية األردنية ،فقد بدأ األردنيُت باالكتتاب باألسهم والتعامل هبا منذ أوائل الثالثينات،
حيث ترجع أوذل عمليات التداوؿ بأسهم الشركات األردنية إذل سنة  ،1930وقد تزامن ذلك مع إنشاء أوؿ شركات
اؼبسانبة يف األردف ونبا البنك العريب سنة  ،1930وشركة مصانع االظبنت األردنية يف عاـ  1951وكاف التداوؿ حينها يتم
يف سوؽ غَت منظمة تقيمو بعض اؼبكاتب غَت اؼبتخصصة ،وقد دفع ىذا إذل التفكَت اعباد يف إنشاء سوؽ مالية يف
العاصمة )عماف( ،فقاـ البنك اؼبركزي خالؿ السنتُت  1975و 1976وبالتعاوف مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك
الدورل ،بتقييم مشروع إنشاء السوؽ اؼبالية ،فصدر القانوف رقم  31لسنة  1976والذي دبوجبو أنشأت سوؽ عماف ألوراؽ
اؼبالية كسوؽ منظمة وكجهة رقابية وتنفيذية يف آف واحد ،واليت باشرت نشاطاهتا يف  1جانفي

1978

وكاف اؽبدؼ

احملدد يف ىذا القانوف ما يلي:1
تنمية اؼبدخرات عن طريق تشجيع االستثمار يف األوراؽ اؼبالية ،وتوجيو اؼبدخرات ػبدمة االقتصاد الوطٍت،
و تنظيم إصدار وتداوؿ األوراؽ اؼبالية دبا يضمن شفافية التعامل وسالمتو وعدالتو وسهولتو وسرعتو.
ومع إدراؾ األردف غبجم التحديات الناذبة عن العوؼبة ،والتقدـ الكبَت على صعيد ثورة االتصاالت واؼبعلومات
قاـ بتحرير االقتصاد بدؾبو يف االقتصاد العاؼبي ،وبدأ بازباذ خطوات مهمة كاف من أنبها إصدار العديد من التشريعات
1

اؼبوقع االلكًتوين لبوصة عمافhttps://www.ase.com.jo ،
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االقتصادية ،وتنفيذ العديد من اإلجراءات والقرارات للنهوض باالقتصاد ،وباؼبؤسسات قصد تطوير سوؽ عماف وسبكينو
من مسايرة تلك التطورات احمللية والعاؼبية.
وبعد عاـ  1980شهدت البيئة االستثمارية واؼبالية يف األردف صبلة من األحداث أنبها:
 خلق السوؽ اؼبوازية نتيجة ارتفاع عدد األسهم اؼبتداولة منذ عاـ

1985؛

 اندماج العديد من الشركات ويف ـبتلف القطاعات هبدؼ زيادة حجمها وقوهتا االقتصادية؛
 التوسع يف إصدار أسناد القرض للشركات العامة ،وتوسع البنك اؼبركزي يف إصدار سندات التنمية إذل جانب
البدء بتداوؿ أذونات اػبزينة يف عاـ .1988
ونظرا لتوسع االقتصاد األردين وزيادة حجم التداوؿ يف سوؽ عماف اؼبارل ،نتيجة لزيادة عدد الشركات اؼبدرجة
يف السوؽ ،تبنت اغبكومة األردنية سياسة إصالح شاملة لسوؽ رأس اؼباؿ ،لتعزيز مبو القطاع اػباص وتنويع قاعدة
االقتصاد الوطٍت ،وسعيا إذل االرتقاء للمعايَت الدولية يف ؾباؿ تنظيم سوؽ األوراؽ اؼبالية.
وكاف أىم حدث ضمن سياسة اإلصالح صدور قانوف الشركات رقم

22

لسنة

1997

وقانوف األوراؽ اؼبالية

اؼبؤقت رقم  23لسنة  ،1997والذي ألغي دبوجبو قانوف سوؽ عماف اؼبارل وتعديالتو ،وقد مت تعديل ىذا القانوف بإصدار
القانوف رقم  76لسنة  ،2002الذي أحدث نقلة نوعية يف إعادة ىيكلة وتنظيم سوؽ رأس اؼباؿ ،واستكماؿ بنيتو التحتية
وربقيقا للشفافية وسالمة التعامل باألوراؽ اؼبالية ،ودبوجب ىذا التعديل أنشأت ثالث مؤسسات مالية إلدارة سوؽ رأس
اؼباؿ وىي:

1

 ىيئة األوراق المالية.
 بورصة عمان.
 مركز إيداع األوراق المالية.
كما شهدت سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية ،تشريعات زبص اإلفصاح والشفافية وإلزاـ الشركات هبذه التشريعات،
لضماف حقوؽ اؼبتعاملُت يف السوؽ ،إذل جانب السماح لالستثمار األجنيب غَت اؼبباشر بدخوؿ بورصة عماف لألوراؽ
اؼبالية لضماف فاعلية البورصة وتوفَت السيولة اؼبناسبة للسوؽ ،كما أعدت ىيئة األوراؽ اؼبالية التشريعات اؼبناسبة لربط
السوؽ باألسواؽ اػبليجية سيما سوؽ أبو ظيب ،وذلك لضماف اإلدراج اؼبزدوج لألوراؽ اؼبالية والسماح للمستثمر األردين
بدخوؿ ىذه األسواؽ ،بعد أف مت إدخاؿ آلية التداوؿ اإللكًتوين يف منتصف عاـ  ،2000ونظرا للنشاط اؼبتزايد لتداوؿ
األوراؽ اؼبالية يف بورصة عماف ،مت تطبيق النسخة اعبديدة من نظاـ التداوؿ
1اؼبرجع نفسو.
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لزيادة القدرة االستيعابية لنظاـ التداوؿ اإللكًتوين ،ولزيادة القدرة الرقابية ؼبؤسسات السوؽ على عمليات التداوؿ باألوراؽ
اؼبالية دبا يكفل تعزيز الشفافية يف السوؽ.
كما مت إعداد مشروع تأسيس اؼبركز اؼبارل الوطٍت األردين ،ليضم كال من بورصة عماف ومركز إيداع األوراؽ اؼبالية
ومكاتب للوسطاء وقاعة للجمهور ومكاتب للبنوؾ ،باإلضافة إذل معهد متخصص للخدمات ذات الصلة بسوؽ رأس
اؼباؿ ،ىذا باإلضافة إذل ربديث البنية التقنية للبورصة ،وتطبيق التداوؿ عرب اإلنًتنت واحتساب أرقاـ قياسية جديدة
واستحداث أدوات مالية جديدة.
كما بدأ العمل بنظاـ التداوؿ االلكًتوين يف أوائل عاـ  ،2000ؼبواكبة التطورات اغبديثة ومعاعبة مشكالت
التداوؿ االلكًتوين ،فبا ساعد على توفَت الشفافية لعمليات التداوؿ والعدالة يف تنفيذ الصفقات ،حيث أصدرت بورصة
عماف تعليمات جديدة لتداوؿ األوراؽ اؼبالية واليت بُدئ العمل هبا اعتباراً من تاريخ  ،2000/3/26ويأيت إصدار ىذه
التعليمات ،يف إطار استكماؿ متطلبات قانوف األوراؽ اؼبالية رقم ( )23لسنة  1997للوصوؿ إذل سوؽ منظم وشفاؼ
لألوراؽ اؼبالية  .ولقد تضمنت ىذه التعليمات إجراءات تداوؿ األوراؽ اؼبالية يف البورصة ،من خالؿ نظاـ التداوؿ
اإللكًتوين ،ومن أىم مالمح ىذه التعليمات ما يلي:
 تنظيم العالقة بُت شركات الوساطة اؼبالية وعمالئها ،حيث ألزمت ىذه التعليمات صبيع شركات الوساطة اؼبالية
،بإبراـ اتفاقيات خطية مع عمالئها ،قبل تنفيذ أي عملية لصاحل العمالء.
 إلزاـ شركات الوساطة اؼبالية بًتتيب التفاوض الوارد من عمالئها ،أو من ؿبافظها اػباصة حسب تاريخ ورودىا،
ومراعاة ىذا التسلسل عند إدخاؿ األوامر إذل نظاـ التداوؿ اإللكًتوين ،حيث يتوجب على الوسيط عند إدخاؿ
أي أمر إذل نظاـ التداوؿ أف يبُت فيو رقم العميل اؼبعٍت ،ومثل ىذا اؼبنحى يؤدي إذل احملافظة على ترتيب
األولويات عند قياـ النظاـ بتنفيذ الصفقات ومقابلة الطلب بالعرض.
 إهباد ؾبموعات التسعَت التالية لألوراؽ اؼبالية اؼبتداولة يف البورصة:
 مجموعة التسعير

المستمر:Continuous

سبثل ىذه اجملموعة األوراؽ اؼبالية اليت يتم تداوؽبا خالؿ جلسة

التداوؿ على عدة أسعار ،واليت تتم خالؿ مراحل اعبلسة اؼبختلفة ،يتم إدخاؿ األوامر خالؿ مرحلة ما قبل
االفتتاح جملموعة التسعَت اؼبستمر ،حبيث يتم ظهورىا على سجل أوامر الشركة بدوف إحداث أي تداوؿ ،ويقوـ
النظاـ باحتساب سعر التوازف التأشَتي (،)IEPبعد كل عملية إدخاؿ ،ويتم ظهوره مباشرة على نافذة سجل
األوامر لكل شركة ،كما يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع اؼبدخلة خالؿ مرحلة االفتتاح جملموعة التسعَت اؼبستمر،
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لكل ورقة مالية على آخر سعر توازف تأشَتي عند تلك اللحظة ،إذا كاف التنفيذ سيحدث ضمن حدود تغيَت
األسعار اؼبسموح هبا ،ويكوف سعر االفتتاح ىو آخر سعر توازف تأشَتي مت عليو التنفيذ يف مرحلة االفتتاح.
 مجموعة التسعير الثابت :Fixingمثل ىذه اجملموعة األوراؽ اؼبالية اليت يتم تداوؽبا على سعر ثابت خالؿ
جلسة التداوؿ ،يبثل آخر سعر توازف تأشَتي عند االفتتاح.
ويتم إدخاؿ األوامر خالؿ مرحلة ما قبل االفتتاح جملموعة التسعَت الثابت ،حبيث يتم ظهورىا على سجل أوامر
الشركة بدوف إحداث أي تداوؿ ،ويقوـ النظاـ باحتساب سعر التوازف التأشَتي ( )IEPبعد كل عملية إدخاؿ ويتم
ظهوره مباشرة على نافذة سجل األوامر لكل شركة.
كما يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع اؼبدخلة خالؿ مرحلة االفتتاح جملموعة التسعَت الثابت  ،لكل ورقة مالية على
آخر سعر توازف تأشَتي عند تلك اللحظة ،إذا كاف التنفيذ سيحدث ضمن حدود تغيَت األسعار اؼبسموح هبا.
 أدخلت التعليمات مفهوـ سعر التوازف التأشَتي

Equilibrium Price

 ،Indicativeوالذي يقصد بو ذلك

السعر الذي وبقق التوازف بُت الكميات اؼبعروضة واؼبطلوبة ،والذي يتم احتسابو من قبل نظاـ التداوؿ بعد
إدخاؿ أي أمر على الورقة اؼبالية أو تعديلو أو إلغائو.
وحوؿ طريقة احتساب ىذا الرقم فإف نظاـ التداوؿ اإللكًتوين ،يقوـ باحتسابو وفقا للمعايَت التالية:
 يكوف سعر التوازف التأشَتي ذلك السعر الذي وبقق أكرب كمية تداوؿ قابلة للتنفيذ ،ويف حاؿ وجود أكثر من
سعر وبقق ىذا الشرط يتم االنتقاؿ للمعيار الوارد يف البند التارل؛
 يكوف سعر التوازف التأشَتي السعر الذي وبقق أقل كمية تداوؿ غَت قابلة للتنفيذ ،ويف حاؿ وجود أكثر من
سعر وبقق ىذا الشرط يتم االنتقاؿ إذل اؼبعيار الوارد يف البند التارل؛
 يكوف سعر التوازف التأشَتي السعر األقرب إذل سعر اإلغالؽ السابق.
ومن جانب آخر يؤخذ بعُت االعتبار عند احتساب سعر التوازف التأشَتي كميات صبيع األوامر ،دبا يف ذلك
الكميات اؼبخفية واليت يسمح النظاـ بعدـ إظهارىا.
 إعطاء مرونة أكرب للوسطاء عند إدخاؿ األوامر إذل النظاـ ،وذلك من خالؿ التقسيمات اعبديدة ألنواع األوامر
اؼبدخلة إذل النظاـ؛
تقسم األوامر من حيث السعر إلى:
 سعر مفتوح ( ) Openويقصد بو سعر األمر اؼبرسل يف مرحلة ما قبل االفتتاح لشراء أو بيع الورقة اؼبالية
بسعر االفتتاح (.)IEP
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 سعر السوؽ ( )Marketويقصد بو سعر األمر اؼبرسل يف مرحلة التداوؿ اؼبستمر على أفضل األسعار
اؼبوجودة يف الطرؼ اؼبقابل على الورقة اؼبالية ،حبيث يكوف أفضل سعر معروض يف حالة إرساؿ أمر شراء،
أو أفضل سعر مطلوب يف حالة إرساؿ أمر بيع.
 سعر ؿبدد ( )Limitedويبثل ىذا السعر أعلى سعر يقبل بو اؼبشًتي يف حالة الشراء ،وأقل سعر يقبل بو
البائع يف حالة البيع.
وتقسم األوامر من حيث مدة سريانها إلى:
 أمر غبظي ( )FOKأو (: )FAKحيث يتم إدخاؿ األمر اللحظي

(&Kill( )FAK

 )FILLخالؿ جلسة

التداوؿ اؼبستمر ،ويتم على أساس تنفيذ الكمية اؼبمكنة على السعر احملدد لألمر ،مباشرة وإلغاء الكمية اؼبتبقية
غَت اؼبنفذة ،أما األمر اللحظي ( )FILLorKill( )FOKفيتم إدخالو خالؿ جلسة التداوؿ اؼبستمر ،ويتم على
أساس تنفيذ كامل كمية األمر على السعر احملدد مباشرة ،أو إلغائو يف حاؿ عدـ إمكانية تنفيذ الكمية كاملة.
 أمر ليوـ واحد فقط () Dayحيث تكوف صالحية ىذا األمر ؼبدة يوـ واحد فقط.
أمر بتاريخ ؿبدد :هبوز ربديد تاريخ معُت النتهاء سرياف األمر ،شريطة أف ال يتجاوز ىذا التاريخ آخر يوـ يف
الشهر.
 أمر لنهاية جلسة تداوؿ آخر يوـ بالشهر ( )GTCتكوف األوامر اؼبدخلة دبدة صالحية

(GoodTill ( )GTC

 )Cancelسارية اؼبفعوؿ حىت هناية جلسة تداوؿ آخر يوـ بالشهر.
 إدخاؿ مفهوـ الصفقات والذي يقصد بو التداوؿ الذي يتم بُت وسيطُت أو من خالؿ وسيط واحد (يف حاؿ
التنفيذ اؼبتقابل) ،لشراء وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة ويتم تنفيذ الصفقة ضمن الشروط التالية:
 أف يتم تنفيذىا (شراءً أو بيعا) دفعة واحدة بناء على أمر العميل وتفويضو؛

 أف ال تقل قيمة األوراؽ اؼبالية عن اغبد األدىن اؼبسموح بو ؽبذه الشركة واحملدد من قبل ؾبلس اإلدارة ،حيث مت
ربديدىا دببلغ ال يقل عن ( )200ألف دينار؛
 أف يكوف التفويض بذلك خطيا من العميل؛
 أف تكوف الورقة اؼبالية فبلوكة من قبل شخص واحد دبفرده؛
كما يشًتط لتنفيذ الصفقة إدخاؽبا من قبل اعبانبُت ،ضمن الوقت احملدد لتداوؿ الصفقات على النافذة اؼبعدة
لذلك ،ويف حالة عدـ إدخاؿ الصفقة من قبل أحد طريف العملية ،خالؿ الفًتة احملددة يتم إلغاؤىا ،و يتم تنفيذ الصفقة
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من قبل الوسيط على سعر اإلغالؽ ،أو بنسبة زيادة أو نقصاف عن سعر اإلغالؽ ،ؿبددة من قبل ؾبلس اإلدارة ؽبذه
الغاية والبالغة (.)%5
 سبكُت جهاز الرقابة يف البورصة من القياـ دبهامو بصورة أفضل وبشكل أسرع.
 6-4مؤسسات سوق رأس المال األردني :مت إنشاء ثالث مؤسسات جديدة ؿبل سوؽ عماف اؼبارل وىي:1
0-6-4

ىيئة األوراق المالية :وىي اؽبيئة الرقابية اؼبنظمة لسوؽ رأس اؼباؿ يف األردف ،تتمتع بالشخصية

االعتبارية واالستقالؿ اؼبارل واإلداري ،وللهيئة ؾبلس مفوضُت باش عملو ألوؿ مرة يف

1997/9/1

ؼبمارسة الصالحيات

التالية:
 إعادة مشاريع القوانُت واألنظمة اؼبتعلقة باألوراؽ اؼبالية؛
 منح الًتاخيص للشركات اػبدمات اؼبالية واؼبوافقة على تسجيل صناديق االستثمار؛
 اؼبوافقة على األنظمة الداخلية و التعليمات اػباصة بالبورصة ومركز إيداع األوراؽ اؼبالية؛
 اؼبوافقة على الرسوـ و العموالت اليت تتقاضاىا البورصة واؼبركز والشركات اػبدمات اؼبالية اؼبرخصة من عمالئهم
حبدودىا الدنيا و العليا؛
 اعتماد اؼبعايَت احملاسبية والتدقيق وتقوًن األداء من قبل اعبهات اػباضعة لرقابة اؽبيئة والتقيد هبا ،إضافة لتحديد
اؼبعايَت والشروط الواجب توافرىا يف مدققي اغبسابات اؼبؤىلُت لتدقيق حسابات تلك اعبهات؛
منع إصدار أو تداوؿ أي ورقة مالية يف البورصة يف حاؿ أقر اجمللس بذلك.
أىداف ىيئة األوراق المالية :هتدؼ إذل ربقيق ما يلي:
 توفَت اؼبناخ اؼبالئم لسالمة التعامل يف األوراؽ اؼبالية؛
 تنظيم سوؽ رأس اؼباؿ دبا يكفل ربقيق العدالة والكفاءة والشفافية؛
 ضباية اؼبستثمرين يف األوراؽ اؼبالية؛
 ضباية سوؽ رأس اؼباؿ من ـباطر اليت قد يتعرض ؽبا.
ولغرض ربقيق أىداؼ اؽبيئة فإهنا سبارس اؼبهاـ اتآتية:
 تنظيم و مراقبة إصدار األوراؽ اؼبالية و التعامل هبا؛
 1اعتمادا على اؼبراجع التالية :
اؼبوقع االلكًتوين لبوصة عمافhttps://www.ase.com.jo :
ارشد فؤاد التميمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .142 -126 :
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 تنظيم ومراقبة أعماؿ ونشاطات اعبهات اػباضعة لرقابة اؽبيئة وإلشرافها ،وىي سوؽ األوراؽ اؼبالية ،مركز إيداع
األوراؽ اؼبالية ،اؼبصدرين ،صناديق االستثمار؛
 تنظيم ومراقبة اإلفصاح عن اؼبعلومات اؼبتعلقة باألوراؽ اؼبالية واعبهات اؼبصدرة ؽبا ،وتعامل اؼبستثمرين اؼبطلعُت
وكبار اؼبسانبُت؛
 تنظيم عمليات البيع على اؼبكشوؼ لألوراؽ اؼبالية وآلية اؼبتاجرة باؽبامش؛
تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات اؼبسانبة العامة.
6-6-4مركز إيداع األوراق المالية :أنشأ مركز إيداع األوراؽ اؼبالية دبوجب قانوف األوراؽ اؼبالية رقم ( )23لسنة
 ،1997وباشر أعمالو يف عاـ  ،1999يتمتع بشخصية اعتبارية ،ذات استقالؿ مارل وإداري ،ىبضع لرقابة اؽبيئة وإشرافها،
يهدؼ اؼبركز إذل تعزيز ثقة اؼبستثمرين باألوراؽ اؼبالية ،وسبكينهم من متابعة استثماراهتم باألوراؽ اؼبالية ،وذلك ببناء سجل
مركزي غبفظ ملكية األوراؽ اؼبالية ،واغبد من اؼبخاطر اؼبتعلقة بتسوية عمليات التداوؿ يف السوؽ ،من خالؿ وضع أنظمة
وتشريعات وإجراءات تتسم بالعدالة والسرعة واألماف.
0-6-6-4مهام مركز إيداع األوراق المالية :تركزت مهاـ اؼبركز يف:
 تسجيل األوراؽ اؼبالية يف السجل اؼبركزي للمسانبُت اؼبوثقُت ،وحفظ ونقل ملكيتها وإيداعها وإجراء اؼبقاصة
والتسوية عرب نظاـ مركزي ،وعلى أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع ،الذي يعد أحد أىم اؼبعايَت الدولية اؼبوصي
هبا عاؼبيا لتسوية عقود التداوؿ اؼبنفذة لدي البورصة ،والذي يقوـ على أساس تسليم األوراؽ اؼبالية اؼبباعة مقابل
تسديد شبنها.
 اإلشراؼ والرقابة على األنشطة اؼبهنية ذات العالقة بعمل اؼبركز.
 وضع وتطبيق القواعد اػباصة باستخداـ مرافق وتسهيالت اؼبركز واالستفادة من خدماتو.
 إبداء الرأي يف التشريعات وتعديالهتا ذات العالقة بعمل اؼبركز ،واقًتاح التشريعات واإلجراءات اليت تكفل ضباية
اؼبستثمرين مالكي األوراؽ اؼبالية.
 إصدار التقارير ونشر اؼبعلومات واإلحصاءات عن نشاط اؼبركز.
 إنشاء وإدارة صندوؽ ضماف التسوية.
 إقامة عالقات تعاوف مع مراكز اإليداع ،واعبمعيات واؼبنظمات العربية واإلقليمية والدولية ،يف ؾباؿ األوراؽ اؼبالية
وإبراـ االتفاقيات معها دبا ىبدـ أىداؼ اؼبركز.
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6-6-6-4خدمات المركز االلكترونية :هبدؼ مواكبة التطورات التكنولوجية اؼبتجددة ،قاـ اؼبركز بتوسيع قاعدة
خدماتو للمستثمرين يف شيت اجملاالت اؼبتاحة وعرب موقعو على شبكة األنًتنيت ومن ىذه اػبدمات ما يلي:
 إتاحة كافة اؼبعلومات عن االكتتابات العامة اؼبطروحة مثل نشرة اإلصدار وملخصها ،باإلضافة إذل عقد
التأسيس والنظاـ األساسي للشركة اليت تطرح أسهمو الالكتتاب العاـ.
 خدمة االكتتاب العاـ اإللكًتوين ) (e-ipoاليت سبكن اؼبستثمر من االكتتاب يف األوراؽ اؼبالية اؼبعروضة بسهولة
وتوفَتا للوقت واعبهد.
 خدمة منظمة األعضاء على شبكة االنًتنيت) (Intranetللمركز ،لتمكن كل عضو من الدخوؿ لالطالع على
بياناتو وطلب تعديلها الكًتونيا ،واالطالع على اؼبخالفات التشريعية اؼبوجودة لديو ،وذلك لتمكينو من ازباذ
اإلجراءات الالزمة لتصويبها دبا فيو خدمة اؼبصلحة العامة ،إذل جانب نشر ىذه اؼبعلومات والبيانات على موقع
اؼبركز اإللكًتوين على شبكة اإلنًتنت) (Internetتعزيزا للشفافية واإلفصاح .
 خدمة االطالع على اغبسابات

(Line AccountViewing

 )Onلتمكن اؼبستثمر من متابعة ؿبافظو

االستثمارية ،واالطالع على أرصدة وكشوؼ حساباتو من األوراؽ اؼبالية اؼبودعة ،وكافة اغبركات اؼبنفذة على
مستوى حساب اؼبستثمر لدى وسيطو.
 -3-6-6-4إجراءات المقاصة والتسوية وتحويل الملكية:يتم نقل ملكية األوراؽ اؼبالية اؼبودعة من حساب
العميل البائع لدي الوسيط البائع ،إذل حساب العميل اؼبشًتي لدي الوسيط اؼبشًتي ،دبوجب قيود إلكًتونية وبناء على
اؼبلف اليومي للتداوؿ الوارد للمركز من السوؽ ،حيث تبقي األوراؽ اؼبالية عالقة يف حساب اؼبشًتي غبُت إسباـ إجراءات
تسويتها ودفع شبنها ،وال هبوز إجراء أي ربويل عليها أو رىنها خالؿ تلك اؼبدة ،وتكوف عقود التداوؿ إما عقود تداوؿ
مقبولة أو عقود تداوؿ معلقة ،حيث يكوف عقد التداوؿ معلقا إذا كاف عدد األوراؽ اؼبالية اؼبسجلة يف حساب العميل
لدي وسيط البائع ال يكفي لتنفيذ عملية البيع ،أو إذا كانت األوراؽ اؼبالية اؼبباعة مقيدة بقيد ملكية يبنع التصرؼ هبا
(رىن ،حجز) ،ويتم إبالغ الوسيط إلكًتونيا يف حاؿ وجود عقود معلقة خاصة بو ،حيث يتوجب عليو إزالة أسباب
التعليق يف اليوـ التارل ليوـ التداوؿ اؼبعٍت كحد أقصى.
ويقوـ اؼبركز باحتجاز اؼببالغ اليت سبثل قيمة عقود التداوؿ اؼبعلقة غبُت قياـ الوسيط بإزالة أسباب التعليق،
وخبالؼ ذلك وبل صندوؽ ضماف التسوية ؿبل الوسيط اؼبعٍت ،ويتخذ اإلجراءات الالزمة لشراء األوراؽ اؼبالية.1

1

اؼبوقع االلكًتوين لبورصة عمافhttps://www.ase.com.jo/ar/node/832:
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يعمل اؼبركز على إجراء عملية اؼبقاصة ،واليت يتم دبوجبها ربديد اؼببالغ اؼبالية اؼبستحقة على الوسيط أو لو ،بناء
على كافة عقود التداوؿ اؼبنفذة من قبلو ،وذلك بطرح إصبارل قيمة مشًتيات الوسيط من األوراؽ اؼبالية ليوـ التداوؿ ،من
قيمة مبيعاتو من األوراؽ اؼبالية لذلك اليوـ ،ويقسم اؼببلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعو إذل:
 مبلغ احتياطي السيولة :وىو اؼببلغ اؼبطلوب دفعو من قبل الوسيط ،الذي يزيد عن نصف مسانبتو يف صندوؽ
ضماف التسوية ،ويدفع يف حساب احتياطي السيولة اػباص باؼبركز.
 مبلغ التسوية :يتم دفعو من قبل الوسيط ،يبثل الفرؽ بُت اؼببلغ اؼبستحق على الوسيط واؼببلغ الذي دفعو
كاحتياطي سيولة.
إذا دل يقم الوسيط بتسديد مبلغ احتياطي السيولة أو مبلغ التسوية ضمن اؼبواعيد احملددة لذلك ،يعترب ـبال
بااللتزامات اؼبًتتبة عليو ،ووبل صندوؽ ضماف التسوية ؿبل الوسيط اؼبعٍت ،ويتخذ اإلجراءات الالزمة إلسباـ التسويات
اؼبالية من خالؿ صندوؽ ضماف التسوية.
يتم إجراء التسويات اؼبالية بُت الوسطاء من خالؿ اؼبركز ،ودبوجب ربويالت مالية من حسابات الوسطاء إذل
حساب التسوية ،اػباص باؼبركز لدى البنك اؼبركزي األردين الذي مت اعتماده كبنك تسوية ،وبعد ذلك يعمل اؼبركز على
ربويل ىذه األمواؿ إذل الوسطاء اؼبستحقُت ؽبا ،وكما يعمل على ربويل ونقل ملكية األوراؽ اؼبالية اؼبعنية من حسابات
اؼبستثمرين البائعُت لدى وسطائهم إذل حسابات اؼبستثمرين اؼبشًتين لدى وسطائهم أيضا.
يتم دفع أشباف األوراؽ اؼبالية اؼبباعة مقابل نقل ملكيتها ،حبيث تتم التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع
 3-6-4شركة بورصة عمان :يف  20شباط  2007مت تسجيل بورصة عماف كشركة مسانبة عامة فبلوكة بالكامل
للحكومة ،وتعترب شركة بورصة عماف اػبلف القانوين العاـ والواقعي لبورصة عماف ،وتدار من قبل ؾبلس إدارة مكوف من
سبعة أعضاء ،يعينهم ؾبلس الوزراء ومدير تنفيذي يتوذل إدارة ومتابعة األعماؿ اليومية للبورصة ،1وهتدؼ شركة بورصة
عماف إذل:
 توفَت سوؽ يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمُت بيئة سليمة لضماف تفاعل قوى العرض والطلب على
األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة ،ولتحقيق ذلك عملت إدارة البورصة إذل:
 توفَت بيئة سليمة لتداوؿ األوراؽ اؼبالية.
 ضباية اؼبتعاملُت يف سوؽ رأس اؼباؿ بتطبيق أنظمة وتعليمات تتماشي مع اؼبعايَت العاؼبية.

1

اؼبوقع االلكًتوين لبورصة عمافhttps://www.ase.com.jo/ar/node/864:

248

الفصل الرابع......................................:أثر سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي :دراسة قياسية للفترة ()6106 – 0981

 توفَت أنظمة إلكًتونية ووسائل ربط وقاعات ؾبهزة باألدوات والوسائل التقنية اغبديثة.
 مراقبة عمليات التداوؿ يف السوؽ والتنسيق مع اؽبيئة يف متابعة تلك العمليات.
 وضع معايَت للسلوؾ اؼبهٍت لضماف التزاـ أعضائها دببادئ التداوؿ العادؿ والسليم.
 النشر الفوري والصحيح للمعلومات عبميع اؼبهتمُت ويف نفس الوقت.
 إقامة عالقات تعاوف مع البورصات واعبمعيات واؼبنظمات العاؼبية وإبراـ االتفاقيات معها واؼبشاركة يف اؼبؤسبرات
والندوات العربية والعاؼبية.
3-4األوراق المالية المتداولة في سوق عمان لألوراق المالية :يتم التداوؿ يف بورصة عماف بأسهم الشركات
اؼبسانبة العامة والوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار ،وسندات التنمية اغبكومية ،باإلضافة ألذونات
وسندات اػبزينة ،وكذلك أسناد القروض الصادرة عن اؼبؤسسات العامة والشركات اؼبسانبة العامة
ودبوجب قانوف األوراؽ اؼبالية رقم ( )76لسنة  ،2002فإف تعريف األوراؽ اؼبالية يشمل:1
 أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداوؿ.
 إسناد القرض الصادرة عن الشركات أو اغبكومة أو اؼبؤسسات الرظبية العامة أو اؼبؤسسات العامة أو البلديات.
 إيصاالت إيداع األوراؽ اؼبالية الصادرة عن شركات اػبدمات اؼبالية.
 الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار.
 أسناد خيار اؼبسانبة.
 العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
 عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
4-4ىيكل السوق الثانوية لألوراق المالية :ىي السوؽ الذي يتم من خالؽبا التعامل باألوراؽ اؼبالية ،وفقا
ألحكاـ القوانُت واألنظمة والتعليمات اؼبعموؿ هبا يف بورصة عماف ،تنقسم إذل:
 السوق األول :ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي ،الذي يتم من خاللو التعامل بأوراؽ مالية ربكمها شروط إدراج
خاصة وفقا لتعليمات إدراج األوراؽ اؼبالية يف بورصة عماف.
 السوق الثاني :ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي ،الذي يتم من خاللو التعامل بأوراؽ مالية ربكمها شروط إدراج
خاصة ،وفقا لتعليمات إدراج األوراؽ اؼبالية يف بورصة عماف.

1اؼبرجع نفسو .
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 السوق الثالث  :ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي الذي يتم من خاللو التعامل بأوراؽ مالية ربكمها شروط إدراج
خاصة ،وفقا لتعليمات إدراج األوراؽ اؼبالية يف بورصة عماف.
 حقوق االكتتاب :ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي الذي يتم من خاللو التداوؿ حبقوؽ االكتتاب اؼبدرجة يف
البورصة.
 سوق السندات  :ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي الذي يتم من خاللو التعامل يف قاعة التداوؿ بالسندات
اغبكومية وأسناد القرض الصادرة عن اؼبؤسسات العامة والشركات.
التحويالت المستثناة من التداول :ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي الذي يتم من خاللو إجراء التحويالت اإلرثية
والعائلية واألخرى.
 5-4تعليمات إدراج األوراق المالية لسنة :6106صادرة باالستناد ألحكاـ اؼبادة ( )72من قانوف األوراؽ
اؼبالية رقم  76لسنة  2002وألحكاـ اؼبادة (/24ب )1/من النظاـ الداخلي لبورصة عماف لسنة

2004

واؼبقرة دبوجب قرار

ؾبلس مفوضي ىيئة األوراؽ اؼبالية رقم  2016/103تاريخ.2016/4/12
سوؼ نقتصر على بعض اؼبواد اليت نراىا ضرورية ودبا ىبدـ أىداؼ البحث:1
فطبقا ألحكام المادة (:) 5تدرج أسهم أي شركة يف البورصة بعد ربقيقها شروط اإلدراج يف السوؽ الثاين،
ويشًتط إلدراج أسهم الشركة يف السوؽ الثاين ما يلي:
 تسجيل الورقة اؼبالية اؼبعنية لدى اؽبيئة.
 تسجيل وإيداع الورقة اؼبالية اؼبعنية لدى اؼبركز.
 عدـ وجود أية قيود على نقل ملكية األوراؽ اؼبالية اؼبعنية باستثناء القيود الواردة يف التشريعات اؼبعموؿ هبا.
 توقيع اؼبصدر اتفاقية اإلدراج مع البورصة اليت ربدد حقوؽ والتزامات الطرفُت فيما يتعلق بإدراج األوراؽ اؼبالية.
 أف ال يتضمن تقرير مدقق حسابات الشركة شكوكا حوؿ قدرة الشركة على االستمرار يف فبارسة نشاطها ،ضمن
تقرير اؼبدقق اػبارجي غبسابات الشركة واؼبتعلق بأحدث بيانات مالية.
 إصدار الشركة لبيانات مالية مدققة لسنة مالية واحدة على األقل تظهر نشاطا تشغيليا.
 أف ال يقل صايف حقوؽ اؼبسانبُت يف الشركة عن

%50

من رأظباؽبا اؼبدفوع ،كما ىو يف التقرير السنوي تآخر

سنة مالية.
1

تعليمات إدراج األوراؽ اؼبالية يف بورصة عماف لسنة  ،2016متاح علي اؼبوقع االلكًتوينhttps://www.ase.com.jo/ar/node/810:

250

الفصل الرابع......................................:أثر سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي :دراسة قياسية للفترة ()6106 – 0981

 أف ال تقل نسبة األسهم اغبرة يف الشركة بتاريخ انتهاء سنتها اؼبالية عن

%5

من رأظباؽبا اؼبدفوع للشركات اليت

يقل رأظباؽبا عن  10مليوف دينار أردين ،ويستثٌت من ذلك الشركات اليت يبلغ

رأظباؽبا10

مليوف دينار أردين أو

أكثر.
وطبقا ألحكام المادة ( :)7فإنو ينقل إدراج أسهم الشركة من السوؽ الثاين إذل السوؽ األوؿ إذا ربققت
الشروط التالية:
 أف يكوف قد مضي عاـ كامل على األقل على إدراج أسهمها يف السوؽ الثاين.
 أف ال يقل صايف حقوؽ اؼبسانبُت يف الشركة عن  %100من رأس ماؽبا اؼبدفوع.
 أف تكوف الشركة قد حققت أرباحا صافية قبل الضريبة يف سنتُت ماليتُت على األقل خالؿ السنوات الثالث
األخَتة اليت تسبق نقل اإلدراج ،على أف ال يقل معدؿ صايف أرباح الشركة قبل الضريبة تآخر ثالث سنوات عن
( )%5من رأس ماؿ الشركة اؼبدفوع.
 أف ال تقل نسبة األسهم اغبرة إذل رأس ماؽبا اؼبدرج بتاريخ انتهاء سنتها اؼبالية عن  %10إذا كاف رأس ماؽبا اؼبدرج
أقل من  50مليوف دينار أردين ،ويستثٍت من ذلك الشركات اليت يبلغ رأس ماؽبا اؼبدرج  50مليوف دينار أردين أو
أكثر.
 أف ال يقل عدد مسانبي الشركة بتاريخ انتهاء سنتها اؼبالية عن  100مساىم.
 أف ال يقل رأظباؿ الشركة اؼبدفوع عن  5مليوف دينار أردين.
وطبقا ألحكام المادة ( :)03يتم إيقاؼ التداوؿ بأسهم الشركة اؼبدرجة يف البورصة يف اغباالت التالية:
 صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة باؼبوافقة على زبفيض رأس ماؿ الشركة ،اعتبارا من جلسة التداوؿ اؼبوالية،
وغبُت استكماؿ كافة اإلجراءات لدى اؽبيئة واؼبركز ،باستثناء الشركات اليت تقوـ بذلك عن طريق شراء األسهم
الصادرة عنها من خالؿ السوؽ.
 صدور إعالف عن مراقب عاـ الشركات ،متضمنا موجزا عن عقد االندماج ،ونتائج إعادة التقدير واؼبيزانية
االفتتاحية للشركة الداؾبة أو الناذبة عن االندماج ،أو صدور إعالف باؼبوافقة على االندماج من قبل أي جهة
رظبية ـبتصة أخرى اعتبارا من جلسة التداوؿ اؼبوالية ،تبلغ البورصة باإلعالف اؼبذكور وغبُت استكماؿ كافة
اإلجراءات لدى اؽبيئة واؼبركز.
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 أي حادث طارئ يؤثر على سالمة التعامل باألوراؽ اؼبالية اؼبصدرة من قبل الشركة أو على مركزىا اؼبارل ،غبُت
استكماؿ إجراءات اإلفصاح عبمهور اؼبتعاملُت ،وذلك بقرار من اؼبدير التنفيذي إذا كاف اإليقاؼ ؼبدة ال
تتجاوز يومُت ،وبقرار من ؾبلس اإلدارة إذا ذباوزت اؼبدة يومُت.
 بناء على طلب من ؾبلس إدارة الشركة اؼبدرجة مع بياف األسباب اؼبربرة لذلك ،وذلك بقرار من ؾبلس اإلدارة
وللمدة اليت يراىا مناسبة.
 عند تبلغ البورصة بتوقف النشاط الطبيعي للشركة لفًتة تتجاوز ثالثة أشهر ،دوف إبداء األسباب اليت تربر ىذا
التوقف ،وذلك بقرار من ؾبلس اإلدارة وللمدة اليت يراىا مناسبة.
 عند تبلغ البورصة بتقدًن طلب التصفية اإلجبارية بالئحة دعوى إذل احملكمة  ،أو صدور قرار من جهة ـبتصة
بتصفية الشركة وفق أي تشريع معموؿ بو.
 عند تبلغ البورصة بقرار من وزارة الصناعة والتجارة بتغَت صفتها القانونية ،أو شطبها من سجالت وزارة الصناعة
والتجارة.
 إذا دل تقم الشركة اؼبدرجة واؼبتداولة بتسديد اؼبستحقات اؼبالية حىت هناية السنة وذلك بقرار من ؾبلس اإلدارة.
وطبقا ألحكام المادة ( :)05فإنو يلغي إدراج أسهم الشركة يف البورصة بقرار من ؾبلس اإلدارة يف اغباالت
التالية:
 بعد تبلي غ البورصة بقرار من وزارة الصناعة والتجارة بتغَت صفتها القانونية أو شطبها من سجالت وزارة الصناعة
والتجارة.
 بعد تبليغ البورصة بقرار احملكمة بإحالة الشركة للتصفية اإلجبارية.
 بعد تبليغ البورصة بقرار التصفية االختيارية الصادر عن اؽبيئة العامة غَت العادية للشركة.
 استمرار إيقافها عن التداوؿ ؼبدة تزيد عن سنة على أف تبدأ عملية احتساب تلك اؼبدة اعتبارا من تاريخ
.2016/8/4
 بعد صدور قرار من جهة ـبتصة بتصفية الشركة وفق أي تشريع معموؿ بو.
 إذا دل تقم الشركات اؼبدرجة واليت يتبُت إخالؽبا بأي من شروط اإلدراج يف السوؽ الثاين لدى تزويد البورصة
بالبيانات اؼبالية السنوية ،اؼبدققة بتصويب أوضاعها قبل هناية اؼبدة احملددة بالتعليمات لتزويد البورصة بالبيانات
اؼبالية السنوية اؼبدققة الالحقة ،أو عدـ قيامها بتزويد البورصة بالبيانات اؼبالية السنوية اؼبدققة الالحقة خالؿ
اؼبدة احملددة لذلك.
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وطبقا ألحكام المادة ( :)06للشركة اليت قامت البورصة بإلغاء إدراج أوراقها اؼبالية التقدـ بطلب جديد إلعادة
إدراج أوراقها اؼبالية يف البورصة ،وذلك بعد مرور عاـ على األقل على صدور قرار إلغاء إدراجها ،وربقيق صبيع شروط
اإلدراج يف السوؽ الثاين.
وطبقا ألحكام المادة (:)64يشًتط إلدراج األوراؽ اؼبالية غَت األردنية أف يكوف قد مضى سنتاف على األقل
على إدراج ىذه األوراؽ اؼبالية يف بورصة غَت أردنية ،كما هبوز جمللس اإلدارة إدراج األوراؽ اؼبالية اؼبصدرة بالعمالت
األجنبية ،ويتم تسعَت ىذه األوراؽ اؼبالية وفقا ألحكاـ تعليمات تداوؿ األوراؽ اؼبالية اؼبعموؿ هبا يف البورصة.
6-4

تطورات سوق عمان لألوراق المالية في عام

:6106

شهدت سوؽ األوراؽ اؼبالية األردنية يف عاـ

 2016تطورات يف ؾباالت عدة:
 0-6-4المستوى التشريعي :تقوـ بورصة عماف وبشكل مستمر ،دبراجعة التشريعات اؼبنظمة لكافة جوانب العمل
يف البورصة ،وتعديلها دبا يتالءـ مع أي تطورات تطرأ يف سوؽ اؼباؿ األردين ،حيث قامت البورصة خالؿ عاـ

2016

بإصدار تعليمات إدراج األوراؽ اؼبالية يف بورصة عماف لسنة ، 2016حيث أدخلت ىذه التعليمات مفاىيم جديدة ونظرة
متقدمة ،راعت اؼبعايَت الدولية يف إطار اإلفصاح عن اؼبعلومات ،ويف إطار إهباد آلية لتداوؿ األوراؽ اؼبالية غَت اؼبدرجة
بسوؽ خاص هبا ،من أىم التعديالت اليت اشتملت عليها:
 إيقاؼ التداوؿ بأسهم الشركات ،يف حاالت عدـ تزويد البورصة ببياناهتا اؼبالية السنوية اؼبدققة واؼبرحلية اؼبراجعة
يف اؼبواعيد احملددة لذلك ،حيث يهدؼ ىذا التعديل إذل زيادة الوعي ،بأنبية اإلفصاح عن اؼبعلومات يف ؾباؿ
األسواؽ اؼبالية؛
كما ظبحت ىذه التعليمات ألوؿ مرة بإدراج أسهم الشركة اؼبسانبة اػباصة يف البورصة بناءً على طلبها ،وذلك

سباشياً مع قانوف الشركات اؼبعموؿ بو ،الذي اعترب أف األسهم والسندات اليت تصدرىا الشركات اؼبسانبة اػباصة ،أوراقاً
مالية هبوز للشركة أف تطلب إدراجها وتداوؽبا بالسوؽ ،حيث تطبق عليها أحكاـ تعليمات إدراج األوراؽ اؼبالية يف حاؿ
إدراج أسهمها يف البورصة ،كما سيتم إلغاء إدراج أسهم الشركة اؼبوقوفة ألكثر من سنة ،على أف تبدأ عملية احتساب
تلك اؼبدة اعتباراً من تاريخ

،2016/8/4

كما ألغت التعليمات اعبديدة السوؽ الثالث اعتباراً من تاريخ

16/4/2017

ومنحت الشركات اؼبدرجة فيو فرصة تصويب أوضاعها ،إلدراجها يف السوؽ الثاين ،أو نقل تداوؽبا إذل سوؽ األوراؽ
اؼبالية غَت اؼبدرجة  Over-the-Counterحبلوؿ التاريخ اؼبذكور أعاله.
 إصدار التعليمات اؼبنظمة لتداوؿ األوراؽ اؼبالية غَت اؼبدرجة يف بورصة عماف لسنة 2016 ،والصادرة باالستناد
ألحكاـ اؼبادة ( )72من قانوف األوراؽ اؼبالية رقم ( )76لسنة ، 2002حيث مت إنشاء سوؽ األوراؽ اؼبالية غَت
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اؼبدرجة على نظاـ التداوؿ اإللكًتوين تنفيذاً ؽبذه التعليمات ،ويهدؼ ىذا السوؽ إذل إتاحة الفرصة والتسهيل
على مسانبي الشركات غَت اؼبدرجة ،والشركات اؼبوقوفة عن التداوؿ ،لبيع أسهمهم من خالؿ نظاـ التداوؿ
اإللكًتوين ،ووفقاً لقوى العرض والطلب ،وكذلك سبكُت اؼبستثمرين الراغبُت بشراء ىذه األسهم؛
وقد حددت ىذه التعليمات الشركات اليت يتم السماح بتداوؿ أسهمها يف ىذا السوؽ ،واغباالت اليت تستوجب
إيقاؼ التداوؿ بأسهم الشركات اؼبتداولة يف ىذا السوؽ ،كما أعطت التعليمات الشركات اؼبتداولة يف ىذا السوؽ ،اغبق
بالتقدـ بطلب إلدراج أوراقها اؼبالية يف السوؽ الثاين للبورصة ،وذلك بعد استيفائها لشروط اإلدراج يف أسواؽ البورصة
النظامية ،أما فيما يتعلق بالتزامات الشركات اؼبتداولة يف ىذا السوؽ ،فقد ألزمت التعليمات الشركات بتزويد البورصة
بالتقارير السنوية ونصف السنوية ،والقرارات اعبوىرية اليت تؤثر على سعر أسهمها ،وجدوؿ أعماؿ اجتماعات اؽبيئات
العامة والقرارات الصادرة عنها ،وأية معلومات تراىا البورصة ضرورية.
 تعديل النظاـ الداخلي لرسوـ وعموالت بورصة عماف لسنة

2004

وإقرارىا ،حبيث تضمنت التعديالت فرض

العموالت اليت تتقاضها البورصة لقاء إدراج وإصدار وتداوؿ صكوؾ التمويل اإلسالمي ،وإعفاء سندات ادخار
األفراد اغبكومية ،من العموالت اؼبقررة على تداوؿ األوراؽ اؼبالية.
كما قامت البورصة بتعديل سياسة اإلجراءات التأديبية ،واليت مت إقرارىا من قبل ؾبلس إدارة البورصة اؼبعموؿ هبا
حبق الشركات اؼبدرجة اؼبخالفة.
 6-6-4التطورات التقنية  :فقد مت خالؿ عاـ  2016إدخاؿ العديد من التطورات التقنية منها:
 )0إطالق تطبيق متابعة التداول

:AseLive

قامت بورصة عماف بإطالؽ تطبيقها اػباص لربنامج متابعة التداوؿ

 ،AseLiveوالذي يعمل من خالؿ اؽبواتف احملمولة واألجهزة اللوحية  ، iPhone & iPadاليت تستخدـ نظاـ التشغيل
iOS

إضافة للتطبيق الذي يعمل على األجهزة اليت تستخدـ نظاـ التشغيل  ،Androidباإلضافة إذل قياـ البورصة

بإطالؽ النسخة اعبديدة من برنامج مراقبة التداوؿ على االنًتنت

Market Watch Live

والذي يبتاز بسهولة

االستخداـ ،وعرض اؼبعلومات بطريقة النوافذ اؼبتنقلة داخل شاشة اؼبتصفح.
 )6تطوير نظام رقابة جديد لمراقبة تداوالت العمالء ) :(CTAقامت البورصة بتطوير نظاـ رقابة جديد ؼبراقبة
تداوالت العمالء ( ،Client Trading Analysis (CTAحيث مت توفَت خاصية االستعالـ عن صبيع حركات التداوؿ
للمستثمرين ،وحساباهتم بصورة مباشرة لدي اؼبعنيُت يف البورصة ،باإلضافة إذل توفَت خاصية االستعالـ عن تداوالت أي
عميل ،لدى صبيع شركات الوساطة وتزويد اؼبعنيُت بتقارير متنوعة هبذا اػبصوص.
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 )3إطالق خدمة ( :)RSSمت إطالؽ خدمة ) Really Simple Syndication (RSSاجملانية من خالؿ موقع البورصة
اإللكًتوين واليت سبكن اؼبشًتؾ من اغبصوؿ على آخر أخبار البورصة والتعاميم واإلفصاح بشكل فوري حُت صدورىا،
ودوف اغباجة لزيارة اؼبوقع اإللكًتوين للبورصة.
7-4تحليل تطور وأداء سوق عمان لألوراق المالية خالل فترة األلفية ()6106-6111
لدراسة وربليل أداء سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة األلفية ،مت االعتماد على ؾبموعة من اؼبؤشرات اؼبتعلقة
بسوؽ األسهم ،وذلك على النحو التارل:
0-7-4اإلصدارات األولية :لدراسة تطور اإلصدارات األولية من األسهم يف سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية (سوؽ
األسهم) ،ندرج اعبدوؿ التارل:
جدول(:)0-4

تطور إصدار األسهم للفترة ()6106-6111

السنوات

إصدار األسهم

التغير

السنوات

إصدار األسهم

التغير

6111

105.924.067

-

6119

317.321.922

1.606-

6110

60.730.051

1.466-

6101

119.281.271

1.664-

6116

35.842.157

1.419-

6100

136.671.251

1.045

6113

56.164.822

1.567

6106

144.825.273

1.159

6114

207.066.837

6.686

6103

45.979.161

1.686-

6115

888.825.951

3.696

6104

65.818.338

1.430

6116

2.408.835.009

0.701

6105

40.545.362

1.383-

6117

885.771.902

1.636-

6106

178.242.008

3.396

6118

827.957.704

1.165-

(د.أ)

(د.أ)

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف ،كما أف النسب احتسبت من طرؼ الباحثة.

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ( ،) 1-4أف نسبة إصبارل اإلصدارات األولية من األسهم يف بورصة عماف ،شهدت
تذبذبا بُت ارتفاع والبفاض ،حيث ارتفعت قيمة اإلصدارات األولية من  255.37مليوف دينار يف سنة  2000إذل
 642.61مليوف دينار يف عاـ  2003دبعدؿ مبو  ،%152ودبعدؿ الضعف مقارنة بسنة  ،2002حيث بلغ حجم إصدارات
األسهم لعاـ  2003ما قيمتو  56.641مليوف دينار مقارنة بػ  35.84مليوف دينار لعاـ  ،2002بارتفاع نسبتو  ،%57نتيجة
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الرتفاع عدد الشركات اؼبدرجة يف بورصة عماف ،حيث بلغ عدد الشركات اؼبدرجة يف السوؽ األوؿ  79شركة و  82شركة
يف السوؽ الثاين؛
وقد استمر االرتفاع بزيادة عدد الشركات اؼبدرجة  ،حيث ارتفعت إصدارات األسهم بنسبة  ، %329وقد ظبيت
سنة  2005بسنة االكتتابات ،كما عبأت ىيئة األوراؽ اؼبالية وبورصة عماف ،نتيجة تضخم األسعار اؼبرتفع إذل امتصاص
ىذا التضخم ،من خالؿ إدراج أسهم شركات جديدة ،يكوف سعر االفتتاح فيها أقل من سعر االكتتاب ،فبالنسبة لقطاع
البنوؾ وسباشيا مع تعليمات البنك اؼبركزي األردين ،خبصوص اغبد األدىن لرأظباؿ البنوؾ ،الذي حدد عند مستوى
مليوف دينار قامت عدة بنوؾ بزيادة رأظباؽبا  ،وقد استمر االرتفاع يف إصدار األسهم يف عاـ

2006

100

ليسجل ما قيمتو

 3.36مليوف دينار مقارنة بػ  1.63مليوف دينار يف عاـ  ، 2005حيث انعكس النشاط الكبَت الذي شهدتو السوؽ الثانوية
وارتفاع األسعار خالؿ عاـ  ، 2005على نشاط السوؽ األولية من خالؿ ربفيز قياـ شركات جديدة ،وكذا تشجيع
الشركات القائمة على زيادة رؤوس أمواؽبا ،وذلك يف ظل توفر سيولة لدى اؼبستثمرين ،ناذبة عن ارتفاع أسعار األسهم،
وكذلك زيادة الطلب على االستثمار باألسهم نظرا الرتفاع عوائدىا.
كما مت يف عاـ  2006تأسيس

16

شركة مسانبة عامة برأظباؿ قدره  356.4مليوف دينار ،وقد استحوذ قطاعي

العقارات واػبدمات اؼبالية اؼبتنوعة على اعبزء األكرب من ىذه اإلصدارات حيث مت تأسيس  7شركات عقارية برأظباؿ قدره
 237.2مليوف دينار و 6شركات خدمات مالية متنوعة برأظباؿ قدره  98.5مليوف دينار ،كما شهد عاـ  2006قياـ
7

شركات بتحويل صفتها القانونية من شركات ذات مسؤولية ؿبدودة ،إذل شركات مسانبة عامة بلغ ؾبموع

رأظباؽبا  57.9مليوف دينار.
وقد البفض فيما بعد اإلصدار األورل خالؿ فًتة األزمة اؼبالية ،حيث بلغ أقصى البفاض يف عاـ  2007بنسبة
 %63مقارنة باالرتفاع احملقق يف عاـ  ،2006وقد استمر االلبفاض يف عامي  2009و 2010نظرا لتداعيات األزمة اؼبالية،
فقد كانت بورصة عماف القطاع األكثر تأثرا بتداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية  ،2008إذ البفضت اإلصدارات بشكل دل
يسبق لو مثيل ،كما البفض صايف استثمار غَت األردنيُت بقيمة

3

مليوف دينار يف عاـ

2009

،بعدما كاف قد سجل

فائضا بقيمة  309مليوف دينار يف سنة  ،2008وبذلك البفضت أسعار األسهم ،نتيجة البفاض الطلب الذي قابلو زيادة
العرض عليها ،غَت أف حرص ىيئة األوراؽ اؼبالية ،على زيادة عمق السوؽ ،ساىم يف مبو اإلصدارات ؾبددا ،حيث
ارتفعت قيمتها إذل مليوف دينار يف عاـ  ،2014بارتفاع قدر ب  %43مقارنة بػ  % 5يف عاـ  ،2013حيث قامت
 8شركات قائمة بزيادة رؤوس أمواؽبا دبقدار  69مليوف سهم وبقيمة  65.8مليوف دينار ،غَت أف اإلصدارات األولية زادت
بوتَتة منخفضة يف عاـ  2015بنسبة  %38مقارنة بعاـ  ،2014حيث قامت
256
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 22.3مليوف سهم وبقيمة  40.5مليوف دينار ،،لتعاود االرتفاع يف عاـ  2016بقيمة  5340.24مليوف دينار أردين ،حيث
قامت  17شركة قائمة بزيادة رؤوس أمواؽبا دبقدار  194.2مليوف سهم وبقيمة  178.24مليوف دينار؛
والشكل التارل يوضح تطور إصدار األسهم لفًتة األلفية
شكل( :)0-4تطور إصدار األسهم خالل الفترة ()6106-6111
3E+09
2,5E+09
2E+09
1,5E+09
1E+09
500000000
0

اصدار االسهم

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ(.)1-4

ومع أف برامج اػبصخصة أدت إذل إصدارات مهمة يف عامي
اعبديدة إذل الناتج احمللي اإلصبارل دوف اؼبستوى ودل تتجاوز

1

 2005و2006

إال أف قيمة األسهم اؼبصدرة

 %منذ عاـ  2010كما ىو موضح باعبدوؿ التارل:

جدول ( :)6-4نسبة إصدار األسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ()6106-6111
السنوات

إصدار األسهم (د.أ)

الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة إصدار األسهم إلى الناتج

6111

105.924.067

5.998.000.001

2%

6110

60.730.051

6.363.000.001

1%

6116

35.842.157

6.794.000.000

1%

6113

56.164.822

7.228.000.001

1%

6114

207.066.837

8.090.000.001

3%

6115

888.825.951

8.925.000.000

10%

6116

2.408.835.009

10.675.000.000

23%

6117

885.771.902

12.131.000.000

7%

6118

827.957.704

15.593.000.000

5%

6119

317.321.922

16.912.000.000

2%

(االسمي)(د.أ)
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6101

119.281.271

18.762.000.000

1%

6100

136.671.251

20.476.000.001

1%

6106

144.825.273

21.965.000.001

1%

6103

45.979.161

23.851.000.001

0%

6104

65.818.338

25.437.000.000

0%

6105

40.545.362

26.637.000.000

0%

6106

178.242.008

27.444.000.001

1%

المصدر  :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف وبنك األردف اؼبركزي.
والشكل اؼبوارل يبُت نسبة اصدار االسهم اذل الناتج احمللي االصبارل
شكل( :)6-4نسبة إصدار األسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ()6106-6111
25%
نسبة إصدار األسهم
الى الناتج المحلً
االجمالً

20%

15%

10%

5%

0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ()2-4

 6-7-4التداوالت :يوضح حجم التداوؿ قيمة األسهم اليت يتم التعامل هبا ،ويعترب مؤشرا ىاما لنشاط سوؽ
األوراؽ اؼبالية ،فهو يبُت تطورات السوؽ ،ويشَت إذل توقعات صعوده أو ىبوطو يف اؼبستقبل ،لذا يتوجب على اؼبتعامل
أخذ اغبذر يف حالة ما إذا كاف حجم التعامل متعارضا مع حركة األسعار ،ويف حالة التعامالت اليت تتأرجح ما بُت
اؽببوط والصعود؛
ولدراسة تطور حركة التعامل يف السوؽ الثانوية ،نورد اعبدوؿ التارل الذي يبُت حجم تداوالت األسهم على
اؼبستوى الكلي والقطاعي.
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جدول (:)3-4قيمة التداول على المستوى الكلي والقطاعي للفترة ()6106-6111
السنوا

عدد األسهم

إجمالي التداول

التغير

حجم التداول

التغير

حجم التداول

التغير

حجم التداول

التغير

ت

المتداولة

(د.أ)

()%

في القطاع

()%

في قطاع

()%

في القطاع المالي

()%

2000

228.365.333

537.796.287

(سهم)

الصناعي (د.أ)
612.042.91

الخدمات (د.أ)
874.156.58

(د.أ)

138.597.051

2001

340.550.460

674.652.668

132

393.377.256

182

016.584.88

52

323.691.265

134

2002

461.815.018

994.272.950

42

259.058.451

76

613.470.101

15

397.744.122

23

2003

1.008.564.62
0

012.176.855.1

95

983.872.819

82

441.120.203

100

832.182.588

109

2004

1.338.703.98

050.251.793.3

104

799.541.009.1

23

408.944.379

87

2.403.764.844

189

2.581.744.42

16.871.051.94

3

8

345

2.474.442.386

145

1.195.920.63

215

13.200.688.92

449

2006

4.104.285.13
5

14.209.870.59
2

-16

1.697.479.173

-31

942.189.854

-21

11.570.201.56
4

-12

2007

4.479.369.60

12.348.101.91

9

0

-13

1.910.874.879

13

1.657.992.66

76

8.779.234.370

-24

5.442.267.68

20.318.014.55

9

1

65

5.256.835.871

175

5.422.241.86

227

9.638.936.814

10

2009

6.022.471.33
5

9.665.312.327

-52

1.270.692.520

-76

2.030.846.06
1

-63

6.363.773.746

-34

2010

6.988.858.43
1

6.689.987.155

-31

771.210.968

-39

1.744.663.49
0

-14

4.174.112.697

-34

2011

4.072.337.76

2.850.252.629

-57

516.894.934

-33

576.006.319

-67

1.757.351.376

-58

1.978.813.879

-31

385.377.323

-25

403.893.684

-30

1.189.542.872

-32

2013

2.705.796.95
0

3.027.255.186

53

397.685.580

3

408.120.453

1

2.221.449.153

87

2014

2.321.802.78
9

2.263.404.594

-25

379.094.502

-5

373.463.671

-8

1.510.846.421

-32

2015

2.585.816.58

3.417.079.026

51

345.825.912

-9

723.462.452

94

2.347.790.662

55

2.329.466.130

-32

703.718.949

103

423.639.322

-41

1.202.107.859

-49

2005

2008

2012

2016

1

0
2.384.058.41
5

4
1.836.711.98
3

7

1
6

معدل
التغير

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف ،كما أف النسب احتسبت من طرؼ الباحثة.
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نالحظ من بيانات اعبدوؿ  ،أف حجم التداوؿ شهد تذبذبا سواء على اؼبستوى الكلي أو القطاعي ،فخالؿ
الفًتة ( )2004-2001عرفت أحجاـ التداوؿ معدالت مبو موجبة ،إذ ارتفع حجم التداوؿ اؼبستوى الكلي من
 228.36مليوف دينار سنة  2000إذل  16871.05مليوف دينار يف عاـ  2005دبعدؿ مبو  %345يف عاـ مقارنة بػ
 % 104يف عاـ .2004
أما على اؼبستوى القطاعي ،فقد لوحظ مبوىا دبعدالت موجبة خالؿ الفًتة(  ،)2005-2000بلغت أقصى
معدالهتا سنة

2005

بنسبة  ، %215 ،%145 ،%449لكل من القطاع اؼبارل واػبدمات والصناعة على الًتتيب ،ويرجع

ذلك إذل خصخصة بعض الشركات اغبكومية ،وتوسيع ؾباؿ االستثمار ،ارتفاع أسعار األسهم وزيادة عدد الشركات
اؼبدرجة ،إذل جانب النتائج االهبابية لقانوف األوراؽ اؼبالية لعاـ  ،2002وما نتج عنو من تطبيق لألنظمة االلكًتونية ،دبا يف
ذلك أنظمة التداوؿ والتسوية واؼبقاصة االلكًتونية.
وبالرغم من النمو اؽبائل يف حجم التداوؿ يف عاـ  ،2005فإف معدؿ التداوؿ اليومي كاف على البفاض ،بسبب
البفاض حجم السيولة وتوجهها كبو اإلصدارات األولية ،وقد مت التداوؿ يف عاـ  2005بأسهم  171شركة ،حيث ارتفعت
أسعار أسهم

134

شركة فيما البفضت أسعار أسهم

37

شركة ،وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي غبجم التداوؿ فقد

استحوذ القطاع اؼبارل على نسبة  %78من حجم التداوؿ ،تاله القطاع الصناعي بنسبة
%7

،كما ارتفع عدد األسهم اؼبتداولة إذل

2581.7

% 15

مليوف سهم وعدد العقود اؼبنفذة إذل

مث قطاع اػبدمات بنسبة

2392.5

ألف عقد مقابل

 1338.7مليوف سهم و  1178.2ألف عقد يف عاـ  2004وبنسبة ارتفاع مقدارىا %103.1؛
لَتجع بعدىا حجم التداوؿ على اؼبستوى الكلي إذل االلبفاض يف عامي  2007-2006من  16871.05مليوف
دينار يف عاـ

2005

إذل

12348.10

مقارنة باالرتفاع احملقق يف عاـ
أسعار أسهم

61

2005

يف عاـ

2007

،بنسبة البفاض بلغت أقصاىا يف عاـ

واؼبقدر بػ  ،%345وفبا يذكر فإنو مت التداوؿ بأسهم

شركة ،والبفضت أسعار أسهم

133

2006
195

 ،وصلت إذل

%16

شركة ،حيث ارتفعت

شركة ،واستقر سعر سهم شركة واحدة ،إذ ارتفع عدد األسهم

اؼبتداولة ليصل إذل  4104.3مليوف سهم يف عاـ  ،2006كما ارتفع عدد العقود اؼبنفذة ليصل إذل  3.4مليوف عقد مقابل
 2.4مليوف عقد يف عاـ  2005بنسبة ارتفاع %41.66؛
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي ،فقد استحوذ القطاع اؼبارل على نسبة  ،%81تاله قطاع الصناعة بػ  %12وأخَتا
قطاع اػبدمات بنسبة
2979.2

%7

مليوف سهم بنسبة

 ،وبالنسبة لعدد األسهم اؼبتداولة ،فقد احتل القطاع اؼبارل اؼبرتبة األورل حيث مت تداوؿ
%72.7

 ،وجاء قطاع الصناعة يف اؼبرتبة الثانية بعدد أسهم متداولة

وبنسبة  ، %17.9وأخَتا قطاع اػبدمات بعدد أسهم متداولة  376.5مليوف سهم وبنسبة
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فيما حقق عاـ

2008

أعلى قيمة متداولة وصلت إذل

20318.01

مليوف دينار بنسبة ارتفاع

%65

،مقارنة

بااللبفاض احملقق يف عاـ  2007واؼبقدر بػ  ، %13أما عن معدؿ التداوالت اليومية فقد ارتفع اؼبعدؿ اليومي غبجم التداوؿ
إذل

82.9

مليوف دينار ،والذي يرجع إذل زيادة إقباؿ اؼبستثمرين على شراء األسهم اليت البفضت أسعارىا ،نتيجة

لتداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية  ،2008وقد مت التداوؿ بأسهم

232

شركة ،حيث ارتفعت أسعار أسهم  55شركة فيما

البفضت أسعار أسهم  176شركة  ،واستقر سعر سهم شركة واحدة،؛
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي غبجم التداوؿ ،فقد احتل القطاع اؼبارل اؼبرتبة األوذل بنسبة
اػبدمات بنسبة  ،%27مث قطاع الصناعة بنسبة

،%47

تاله قطاع

.%26

لًتجع بعدىا أحجاـ التداوؿ إذل االلبفاض خالؿ الفًتة  ،2012-2009لتبلغ أقصى نسبة البفاض على
اؼبستوى الكلي يف عامي  2011و  ،2012حيث بلغ حجم التداوؿ  2850.25مليوف دينار و  1978.81مليوف دينار على
الًتتيب ،بنسبة البفاض وصلت إذل أدناىا يف عاـ  %201واليت بلغت  %57مقارنة بعاـ  ،2010يف حُت البفض التداوؿ يف
القطاعات الفرعية بنسب  %58و %67و %33يف عاـ  2011و بنسب البفاض  %32و %30و % 25يف عاـ  2012بالنسبة
للقطاع اؼبارل واػبدمات والصناعة على الًتتيب ،والذي يرجع إذل تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية ،حيث البفضت أسعار
األسهم ،الناتج عن البفاض الطلب والذي قابلو زيادة العرض عليها ،والذي صاحبو البفاض يف أحجاـ التداوؿ ،حيث
مت يف عاـ

2012

التداوؿ بأسهم

231

شركة ارتفعت أسعار

88

شركة والبفضت أسعار  134شركة واستقرت أسعار

9

شركات ،كما البفض عدد العقود اؼبنفذة بنسبة  %67مقارنة مع عاـ  ،2011بسبب االضطرابات السياسية على الصعيد
العاؼبي والعريب ،كما مت تعديل أوقات جلسات التداوؿ عبميع األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة يف عاـ
أما على اؼبستوى القطاعي فقد احتل القطاع اؼبارل اؼبرتبة األوذل بنسبة

%60

.2011

تاله قطاع اػبدمات بنسبة

%20

وأخَتا قطاع الصناعة بنسبة .%19
فيما شهدت الفًتة  2016 - 2013تذبذبا يف حجم التداوؿ بُت ارتفاع والبفاض ،لتسجل أدىن نسبة البفاض
وصلت إذل  %32يف عاـ  2016مقارنة بعاـ  ، 2015نتيجة اللبفاض حجم التداوؿ يف القطاع اؼبارل واػبدمي بنسبة

%49

212

شركة

و%41

على الًتتيب ،فيما شهد القطاع الصناعي ارتفاعا بلغت نسبتو  ،%103حيث مت التداوؿ بأسهم

ارتفعت أسعار

87

شركة والبفضت أسعار

116

شركة يف حُت استقرت أسعار

اؼبنفذة بنسبة %12.6مقارنة بعاـ .2015

261

9

شركات ،كما البفض عدد العقود
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وفبا تقدـ يتضح أف أحجاـ التداوؿ عرفت تذبذبا بُت ارتفاع والبفاض ،تفاوتت معدالت مبوىا السنوية من
قطاع تآخر ،وعموما استحوذ القطاع اؼبارل على النسبة األكرب من حجم تلك التداوالت ،وىو ما يبكن توضيحو من
خالؿ الشكل التارل:
شكل( :)3-4تطور حجم (قيمة) التداول على المستوى الكلي والقطاعي للفترة ()6106-6111
4,5E+10

اجمالً التداول

4E+10
حجم التداول فً
قطاع الصناعة
حجم التداول فً
قطاع الخدمات
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القطاع المالً

3,5E+10
3E+10
2,5E+10
2E+10
1,5E+10
1E+10
5E+09
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات اعبدوؿ (.)2-4
كما يبكن توضيح نسب التداوؿ القطاعي باعبدوؿ التارل:
جدول ( :)4-4نسب التداول القطاعي للفترة()6106-6111
نسبة التداول

نسبة التداول

نسبة التداول

السنوات

في قطاع الصناعة

في قطاع الخدمات

في القطاع المالي ()%

2000

32

20

48

2001

38

13

48

2002

47

11

42

2003

44

11

45

2004

27

10

63

2005

15

7

78

2006

12

7

81

2007

15

13

71

2008

26

27

47

2009

13

21

66

2010

12

26

62

2011

18

20

62

2012

19

20

60

()%
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2013

13

13

73

2014

17

17

67

2015

10

21

69

2016

30

18
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ رقم()5-4

والذي يبكن سبثيل معطياتو يف الشكل التارل:
شكل( :)4-4نسب التداول القطاعي للفترة ()6106-6111
نسبة التداول
في قطاع
الصناعة ()%
نسبة التداول
في قطاع
الخدمات ()%
نسبة التداول
في القطاع
المالي ()%

81
69

73
67
60

52
30
18

62

62

66

90
78

80

71
63

70
60

47
48 48 47
44 45
42
38
32
27
27
26 20 20
26
21
17 21
20
18 19
17
15
15
13
13 11 11
13 12
13
12
10
10
13
7
7
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40
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ رقم(.)3-4

3-7-4حجم السوق :يعد اتساع السوؽ من أىم اؼبؤشرات الدالة على مبو حجم االستثمارات يف سوؽ األوراؽ
اؼبالية،فكلما اتسع حجمها دؿ على تطورىا ونضجها ،ويقاس حجم السوؽ دبعدؿ الرظبلة وعدد اشركات اؼبدرجة.
0-3-7-4معدل الرسملة :يعد معدؿ رظبلة السوؽ أحد اؼبؤشرات اؽبامة اليت يعتمد عليها البنك الدورل يف
قياس العمق اؼبارل لألنظمة اؼبالية ،يعكس ارتفاعو مسانبة سوؽ األوراؽ اؼبالية يف تعبئة اؼبدخرات ،دبا يسمح بتنويع
اؼبخاطر وربسُت معدؿ النمو االقتصادي ،وبسب معدؿ الرظبلة وفق العالقة التالية:
معدؿ الرظبلة= (القيمة السوقية لألسهم اؼبدرجة ÷ الناتج احمللي اإلصبارل)×100

واعبدوؿ التارل يوضح تطور معدؿ الرظبلة للفًتة (.)2016-2000
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جدول( :)5-4تطور الرسملة البورصية ومعدل الرسملة للفترة ()6106-6111
السنوات

الرسملة (د.أ)

التغير()%

الناتج المحلي اإلجمالي
االسمي(د.أ)

معدل الرسملة
()%

(بأسعار السوق الجارية)
2000

709.640.509.3

-

5.998.000.001

59

2001

817.364.476.4

28

6.363.000.001

70

2002

990.953.028.5

12

6.794.000.000

74

2003

866.750.772.7

55

7.228.000.001

108

2004

515.833.033.13

68

8.090.000.001

161

2005

118.097.667.26

105

8.925.000.000

299

2006

222.237.078.21

-21

10.675.000.000

197

2007

327.202.214.29

39

12.131.000.000

241

2008

528.265.406.25

-13

15.593.000.000

163

2009

428.919.526.22

-11

16.912.000.000

133

2010

603.181.858.21

-3

18.762.000.000

117

2011

327.757.272.19

-12

20.476.000.001

94

2012

210.521.141.19

-1

21.965.000.001

87

2013

417.491.233.18

-5

23.851.000.001

76

2014

433.617.082.18

-1

25.437.000.000

71

2015

970.673.984.17

-1

26.637.000.000

68

2016

851.384.339.17

-4

27.444.000.001

63

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف ،كما أف النسب احتسبت من طرؼ الباحثة.

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أف الرظبلة البورصية بدأت يف االرتفاع تدرهبيا من 3509.64مليوف دينار يف عاـ
2000إذل 26667.09مليوندينار يف عاـ

2005

وذلك بأقصى معدؿ مبو بلغ

%105

مقارنة بعاـ  ،2004نتيجة لربامج

اػبصخصة والتوسع يف ؾباؿ االستثمار باالضافة إذل النتائج االهبابية لقانوف اؼبالية لسنة  ،2002واالستخداـ الواسع
ألنظمة التداوؿ االلكًتوين،ففيضوء التغَتات اليت شهدهتا أسعار األسهم ،وعدد األسهم اؼبكتتب هبا لعاـ  2005وزيادة
عدد الشركات اؼبدرجة مقارنة بعاـ  ،2004فقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات اؼبدرجة لتصل إذل  26667.09مليوف
دينار مقارنة ب ػ 13033.83مليوف دينار يف عاـ  2004لتشكل مانسبتو

% 299

من الناتج احمللي االصبارل ،يف حُت

كانت تشكل مانسبتو %59يف عاـ . 2000
وكمحصلة اللبفاض أسعار األسهم يف عاـ  ،2006وازدياد عدد الشركات اؼبدرجة ،وقياـ عدد كبَت من الشركات
القائمة بزيادة رؤوس أمواؽبا،فقد البفضت القيمة السوقية للشركات اؼبدرجة لتصل إذل  21078.23مليوف دينار مقارنة
بػ 26667.09مليوف دينار يف عاـ  2005بالبفاض نسبتو  ،%21لتشكل مانسبتو %197من الناتج احمللي االصبارل.
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ويف عاـ  2007بلغت القيمة السوقية ذروهتا ،حيثوصلت إذل  29214.20مليوف دينار ،بنسبة ارتفاع  %39مقارنة
بااللبفاض اؼبقدر

بػ%21

يف عاـ  ،2006لتشكل مانسبتو

%241

من الناتج احمللي االصبارل ،وذلك بسبب اغبركة

التصحيحية اليت عرفتها سوؽ األوراؽ اؼبالية األردنية ،وكمحصلة أيضا الرتفاع أسعار األسهم،وازدياد عدد الشركات
اؼبدرجة ،وقياـ عدد كبَت من الشركات بزيادة رؤوس أمواؽبا ،وارتفاع حجم االستثمار األجنيب.
وخالؿ األزمة اؼبالية العاؼبية اليت اجتاحت البلداف اؼبتقدمة ،واليت وصل تأثَتىا إذل األسواؽ الناشئة اليت كاف ؽبا
عالقات قوية معها ،تأثرت أسعار األسهم بشدة ،إذ تدنت القيمة السوقية لألسهم من  29214.20مليوف دينار يف عاـ
2007إذل  25406.26مليوف دينار و 22526.91مليوف دينار يف عامي  2008و2009على الًتتيب بالبفاض نسبتو
و %22عن االرتفاع احملقق يف عاـ

%13

.2007

ونظرا اللبفاض عدد الشركات اؼبدرجة اليت بلغت
نتيجة قياـ بورصة عماف بالغاء إدراج

4

224

شركة يف عاـ

شركات بلغ ؾبموع رؤوس أمواؽبا

2016

13.75

مقابل

228

شركة هناية ،2015

مليوف سهم ،وذلك وفقا لتعليمات

إدراج األوراؽ اؼبالية ،وكمحصلة أيضا الستمرار البفاض أسعار األسهم ،استمر البفاض القيمة السوقية طيلة
الفًتة( )2016-2012لتشكل مانسبتو  %63من الناتج احمللي اإلصبارل يف عاـ .2016
والشكل التارل يوضح تطورالرظبلة يف سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة األلفية.
شكل ( :)5-4تطور الرسملة البورصية خالل الفترة ()6106-6111
3,5E+10
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ رقم (.)4-4

وتعترب الرظبلة مؤشرا جيدا لقياس سيولة سوؽ األوراؽ اؼبالية  ،عند أخذىا كنسبة من الناتج احمللي اإلصبارل ،فيما
يعرؼ دبعدؿ الرظبلة ،أي أف ىذه النسبة سبثل حجم السوؽ إذل االقتصاد ،وىي بذلك تعكس مدى مسانبة السوؽ يف
الناتج احمللي اإلصبارل ،وقد مت سبثيلها بيانيا كالتارل:
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شكل ( :)6-4تطور معدل الرسملة للفترة ()6106-6111
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300%
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ رقم(.)4-4

وقد انعكس االلبفاض يف نسبة القيمة السوقية لألسهم اؼبكتتب هبا إذل الناتج احمللي اإلصبارل خالؿ الفًتة
( )2016-2008على سلوؾ مؤشر األسعار .
6-3-7-4عدد الشركات المدرجة :تسعى سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية ،لضم أكرب عدد من شركات اؼبسانبة
العامة ،وذلك بقصد زيادة نشاط البورصة ،وزيادة دورىا يف التمويل لتحقيق النمو االقتصادي ،كما أف زيادة عدد
الشركات اؼبدرجة يبنح اؼبستثمرين خيارات أوسع كبو الشركات ،فبا يساىم يف التنويع والتقليل من اؼبخاطر ،باإلضافة إذل
تسهيل حصوؿ الشركات اؼبدرجة على التمويل.
واعبدوؿ التارل يبُت تطور عدد الشركات اؼبدرجة يف سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية .
جدول( :)6-4تطور عدد الشركات المدرجة للفترة ()6106-6111
السنوات

عدد الشركات

التغير()%

السنوات

عدد الشركات المدرجة

التغير()%

المدرجة
2000

163

-

6119

272

2001

161

-1

6101

277

2

2002

158

-2

6100

247

-11

2003

161

2

6106

243

-2

2004

192

19

6103

240

-1

2005

201

5

6104

236

-2

2006

227

13

6105

228

-3

2007

245

8

6106

224

-2

2008

262

7

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف.
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نالحظ من اعبدوؿ أعاله ،البفاض عدد الشركات اؼبدرجة يف سوؽ عماف اؼبارل من 163شركة يف عاـ  2000إذل
 161شركة يف عاـ  ،2003حيث بلغ عدد الشركات اؼبدرجة يف السوؽ األوؿ 79شركة و 82شركة يف السوؽ الثاين ،غَت
أنو ارتفع بعد ذلك ليصل إذل

245

شركة يف عاـ  ،2007حيث بلغ عدد الشركات اؼبدرجة يف السوؽ األوؿ 112شركة

و 133شركة يف السوؽ الثاين ،كما ارتفعت رؤوس أمواؿ الشركات اؼبدرجة نتيجة لزيادة عدد الشركات ،نتيجة لقياـ الدولة
بتنفيذ برنامج اػبوصصة ،وذلك ببيع جزء من مسانباهتا يف عدة شركات ،كما أدى ارتفاع األسعار إذل تنشيط السوؽ،
وربفيز الشركات اؼبسانبة العامة على الدخوؿ للسوؽ وزيادة رؤوس أمواؽبا ،كما أف زيادة اإلفصاح ونشر اؼبعلومات عرب
نظاـ التداوؿ االلكًتوين ،أدى إذل زيادة ربفيز االستثمارات يف البورصة ،وذلك بزيادة ثقة اؼبستثمرين بالسوؽ ،ونتيجة
لذلك مت

إدراجأسهم18

شركة جديدة ،كما مت نقل

إدراج25

شركة من السوؽ الثاين إذل السوؽ األوؿ ،ونقل

أسهم10

شركات من السوؽ األوؿ إذل السوؽ الثاين يف عاـ  ،2007وقد استمر بعدىا عدد الشركات اؼبدرجة يف االرتفاع إذل أف
وصل يف 2010إذل 277شركة مقابل  272شركة مدرجة بنهاية عاـ ،2009حيث بلغ عدد الشركات اؼبدرجة يف السوؽ
األوؿ112شركة،يف حُت بلغ عددىا يف السوؽ الثاين 165شركة.
مث البفض بعدىا عدد الشركات اؼبدرجة طيلة الفًتة 2016-2011من  247شركة إذل  224شركة بنسبة البفاض
%9.31حيث مت

إلغاءإدراج32

شركة يف عاـ

2011

وذلك بعد تعديل تعليمات إدراج األوراؽ اؼبالية ،كما مت

إلغاءإدراج5شركات يف عاـ  2012و 8 ،7 ،5و  4شركات يف األعواـ 2016،2015،2014 ،2013على الًتتيب ،وذلك وفقا
ألحكاـ تعليمات إدراج األوراؽ اؼبالية النافذة
كما توزعت الشركات اؼبدرجة على ثالث قطاعات رئيسية وىي :القطاع اؼبارل ،الصناعي واػبدمي ،وقد احتل
القطاع اؼبارل اؼبرتبة األوذل من حيث عدد الشركات ،وبالتارل حجم اإلصدار والتداوؿ وعدد الصفقات اؼبنفذة.
والشكل اؼبوارل يبُت تطور عدد الشركات اؼبدرجة يف سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية .
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شكل(:)7-4تطور عدد الشركات المدرجة للفترة (.)6106-6111
300
عدد
الشركات
المدرجة

250
200
150
100
50
0

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ (.)5-4
4-7-4سيولة السوق:تعد السيولة من اؼبؤشرات الدالة على تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية ،وقدرهتا على إتاحة
الفرص للمستثمرين ،لتقليل ـباطر تصريف ومباشرة االستثمارات طويلة األجل ،والذي من شأنو أف ينعكس اهبابا على
كفاءة زبصيص اؼبوارد اؼبالية ،وعلىمعدالت النمو االقتصادي ،وتقاس سيولة السوؽ كما سبق االشارة إليو يف اعبانب
النظري دبؤشربن نبا:معدل التداول ومعدل الدوران
0-4-7-4معدل التداول  :يعكس ىذا اؼبؤشر دور البورصة يف توفَت السيولة الالزمة لالستثمارات ،ويقوـ
االقتصاديوف بالربط بُت مؤشر حجم السوؽ ومعدؿ التداوؿ ،لوجود احتماؿ أف تكوف السوؽ واسعة قياسا دبعدؿ الرظبلة
أو عدد الشركات اؼبدرجة ،إال اهنا غَت نشطة من حيث التداوؿ ،وبالتارل من حيث مسانبتها يف سبويل التنمية وربقيق
النمو االقتصادي.
ووبسب معدؿ التداوؿ وفق اؼبعادلة التالية:
معدؿ التداوؿ=(القيمة السوقية لألسهم اؼبتداولة ÷ الناتج احمللي

اإلصبارل)×100

6-4-7-4معدل الدوران:يعكس درجة النشاط يف السوؽ ،والبفاض تكاليف اؼبعامالت وسرعة التداوؿ،لكن
هبب أف يؤخذ ىذا اؼبؤشر حبذر ،الحتماؿ أف يكوف ارتفاع معدؿ الدوراف ناتج عن عمليات اؼبضاربة وليس انعكاسا
للنشاط االستثماري.
ووبسب معدؿ دوراف السهم وفق اؼبعادلة التالية:
معدؿ الدوراف =(القيمة السوقية لألسهم اؼبتداولة ÷ رظبلة
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واعبدوؿ التارل يبُت تطورىذين اؼبؤشرين .
جدول ( :)7-4معدل دوران األسهم ومعدل التداول للفترة()6106-6111
السنوات

قيمة األسهم المتداولة
(د.أ)

الناتج المحلي اإلجمالي

الرسملة

االسمي(د.أ)

معدل

التداول

(بأسعار السوق الجارية)

معدل دوران

األسهم ()%

()%

2000

334.724.633

5.998.000.001

3.509.640.709

6

10

2001

668.652.674

6.363.000.001

4.476.364.817

11

15

2002

950.272.994

6.794.000.000

5.028.953.990

14

19

2003

1.855.176.028

7.228.000.001

7.772.750.866

66

64

2004

3.793.251.050

8.090.000.001

13.033.833.515

47

29

2005

16.871.051.948

8.925.000.000

26.667.097.118

189

63

2006

14.209.870.592

10.675.000.000

21.078.237.222

133

67

2007

12.348.101.910

12.131.000.000

29.214.202.327

102

42

2008

20.318.014.547

15.593.000.000

25.406.265.528

130

80

2009

9.665.310.642

16.912.000.000

22.526.919.428

57

43

2010

6.689.987.155

18.762.000.000

21.858.181.603

36

31

2011

2.850.252.628

20.476.000.001

19.272.757.327

14

15

2012

1.978.813.878

21.965.000.001

19.141.521.210

9

10

2013

3.027.255.186

23.851.000.001

18.233.491.417

13

17

2014

2.263.404.594

25.437.000.000

18.082.617.433

9

13

2015

3.417.079.026

26.637.000.000

17.984.673.970

13

19

2016

2.329.466.130

27.444.000.001

17.339.384.851

8

13

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف والبنك اؼبركزي األردين.

نالحظ من خالؿ اعبدوؿ أعاله،أف السوؽ حققت أداء جيد ،حيث أظهرت النتائج أف معدؿ التداوؿ بلغ
%189

نتيجة لزيادة قيمة األسهم اؼبتداولة اليت بلغت قيمة  16871.05مليوف دينار مقارنة

أقصاه يف عاـ

دبعدؿ التداوؿ اؼبقدر بػ %47يف عاـ

الذي يقابلو قيمة تداوؿ بػ 3793.25مليوف دينار ،وقد استمرت السوؽ يف

2005

دبعدؿ

احملافظة على أداءىا اعبيد إذل غاية

2004
2008

أين بلغت نسبة التداوؿ

%130

بقيمة تداوؿ وصلت إذل  20318.01مليوف

دينار ،والذي ساىم يف ربسُت نسبة التداوؿ مقارنة بعاـ  2007إذ وصلت إذل  ،%102لكن سرعاف ما تراجع أداؤىا
وبشكل حاد ،نتيجة اللبفاض أسعار األسهم أثناء األزمة اؼبالية العاؼبية ،إذ البفض معدؿ التداوؿ ابتداء من
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فبا أدى إذل البفاض نسبة التداوؿ ،إذل أف وصلت إذل أدىن مستوياهتا يف عاـ  ،2016بنسبة منخفضة جدا وصلت إذل
 %8يقابلها قيمة تداوؿ منخفضة وصلت إذل  2329.46مليوف دينار.
وفيما ىبص معدؿ دوراف األسهم الذي يعكس سيولة السوؽ ،فقد أخذ نفس االذباه العاـ ؼبعدؿ التداوؿ يف
البفاضو وارتفاعو ،حيث تطور ودبعدالت مرتفعة يف فًتات ـبتلفة ،إذل أف وصل إذل أعلى نسبة قدرت ب ػ %80يف عاـ
2008

مقارنة ب

ػ% 42

يف عاـ  ،2007نظرا الرتفاع قيمة األسهم اؼبتداولة نتيجة لزيادة التعامالت ،والبفاض القيمة

السوقية نتيجة اللبفاض أسعار األسهم ،وزيادة اقباؿ اؼبستثمرين على شراء األسهم اليت البفضت أسعارىا ،بسبب زبادة
اؼبعروض منها ،إال أنو تراجع فيما بعد إذل أف وصل إذل أدىن نسبة لو يف عاـ  ،2012أين وصل إذل  ،%10نتيجة
اللبفاض قيمة األسهم اؼبتداولة إذل أدىن مستوياهتا وصلت إذل  1978.81مليوف دينار.
مث تطور بعد ذلك خالؿ الفًتة ( )2016-2013بُت البفاض وارتفاع ليستقر عند  %13يف عاـ .2016
والشكل التارل يوضح تطور معدؿ دوراف األسهم ومعدؿ التداوؿ للفًتة (.)2016-2000
شكل ( :)8-4معدل دوران األسهم ومعدل التداول للفترة()6106-6111
معدل
التداول
()%

189

200
180

معدل
دوران
االسهم
()%

160

133

130

140
120

102
80

15 10 17 13 13 19 13
8
9 13 9

57
43
36 31

67

100

63

42

14

80
47
26 24 29

60
15 19
10 11 14

40
6

20
0

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ رقم(.)6-4

فحسب تقرير الصادر عن منتدى االسًتاتيجيات األردين فإف بورصة عماف تعاين من ضعف السيولة ،حيث
أنو من الصعب تنفيذ أوامر اؼبستثمرين يف أي غبظة ىبتاروهنا بغض النظر عن السعر ،كما أنو عند تنفيذ أوامر اؼبستثمرين
فعادة ما يتم ذلك بتكلفة عالية (ىامش سعر الشراء والبيع).1
1منتدى االسًتاتيجيات األردين ،ورقة سياسات بورصة عماف ،26-09-2017مرجع سبق ذكره ،ص.5:
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إف آلية التداوؿ يف بورصة عماف تعاين من ضعف رئيسي ،وىو عدـ قدرة اؼبساىم على تنفيذ أوامر الشراء أو
البيع غبظيا وىو مايعرب عنو بسيولة ضعيفة ،حيث يظهر الشكل أدناه متوسط تكلفة السيولة يف بورصة عماف خالؿ
الفًتة (، )2016-2002و تشَت القيم إذل أف تكلفة السيولة تًتاوح بُت %2.2كحد أدىن و  %3.1كحد أقصى كما ىو
موضح بالشكل:

1

شكل( :)9-4تكلفة السيولة في بورصة عمان خالل الفترة ()6106-6116

المصدر :منتدى االسًتاتيجيات األردين ورقة سياسات بورصة عماف ،26-09-2017مرجع سبق ذكره  ،ص .15:

وىذه النسبة أعلى بكثَت من  %0.18و  %0.37السائدة يف سوؽ نيويورؾ وسوؽ ناسداؾ على الًتتيب ،كما أف
تكلفة السيولة يف بورصة عماف أعلى فبا ىو عليو يف األسواؽ األوروبية  %0.33وكندا  %0.21ويف الصُت  %0.22كما
يوضحها الشكل التارل :
شكل( : )01-4تكلفة السيولة في بورصات مختلفة في عام 6106

المصدر :منتدى االسًتاتيجيات األردين ورقة سياسات بورصة عماف ،26-09-2017مرجع سبق ذكره  ،ص .15:

 1اؼبرجع نفسو  ،ص15:
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ولتكلفة السيولة اؼبرتفعة نسبيا يف بورصة عماف أثارا سلبية ،ويف مقدمة ىذه اتآثار العالقة بُت تكلفة السيولة وأسعار
األسهم ،إذ سبيل األسعار إذل التقلب الشديد واؼبخاطرة وىذا ما يفقد ثقة اؼبستثمرين يف السوؽ.
5-7-4درجة التركيز :كما سبق وتطرقنا لو يف اعبانب النظري ،فإف درجة الًتكيز يقصد هبا حصة أكرب عشر
شركات يف رظبلة السوؽ أو يف قيمة التداوؿ ،واؼبعٌت االقتصادي ؽبذا اؼبؤشر ،ىو مدى ىيمنة الشركات الكربى على رظبلة
السوؽ ،وبالتارل مدى تأثر السوؽ بالتغَتات يف قيم أوراؽ تلك الشركات ،وباعتبار سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية من
األسواؽ شبو الناشئة ،فإنو درجة الًتكيز هبا مرتفعة إذل  ،%70كما يوضحها اعبدوؿ التارل:
جدول( :)8-4نسبة مساىمة الشركات العشر األكبر من حيث القيمة السوقية للفترة ()6106-6116
السنوات

درجة

السنوات

التركيز()%

درجة التركيز
()%

6116

68.7

6101

70

6113

66.9

6100

71.2

6114

67.7

6106

71.3

6115

69.5

6103

66.1

6116

65.4

6104

63.2

6117

68.5

6105

65.3

6118

69.3

6106

65.2

6119

69.3

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف.

وفيما ىبص الشركات العشرة األكرب من حيث القيمة السوقية لعاـ  2016فنعرضها من خالؿ اعبدوؿ التارل:
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جدول ( :)9-4الشركات العشرة األكبر من حيث القيمة السوقية لعام 6106
النسبة إلى المجموع

اسم الشركة

القيمة السوقية

(مليون دينار أردني )

الكلي()%

البنك العريب

3953.7

22.8

بنك اإلسكاف للنجارة والتمويل

2343.6

13.5

البوتاس العربية

1598

9.2

اإلقباؿ لالستثمار

745.5

4.3

البنك اإلسالمي األردين

579

3.3

بنك األردف

576

3.3

االتصاالت األردنية

433.1

2.5

البنك األردين الكوييت

394

2.3

مصفاة البًتوؿ األردنية /جوبًتوؿ

342

2

بنك القاىرة عماف

333

1.9

اجملموع

11.301

65.2

المصدر :التقرير السنوي لبورصة عماف ،2016متاح على اؼبوقع االلكًتوين.

6-7-4االستثمار األجنبي غير المباشر :قامت اغبكومة األردنية بانتهاج سياسات اقتصادية تقوـ على
استقطاب االستثمارات وتوفَت اؼبناخ االستثماري اؼبناسب ،من خالؿ إصدار ؾبموعة من القوانُت والتشريعات ،اليت
تسمح للمستثمر األجنيب باالستثمار يف ـبتلف أنواعو وضمن تسهيالت عديدة ،وكاف ضمن سياسات االستثمار
اؼبمنوحة للمستثمرين األجانب ،االستثمار يف أسهم الشركات األردنية وغَت األردنية ،يف بورصة عماف لألوراؽ اؼبالية،
حيث أصبح إسهاـ اؼبستثمر األجنيب يف القيمة السوقية للشركات داخل البورصة ،يقارب نسبة إسهاـ اؼبستثمر احمللي،
كما يوضحو اعبدوؿ التارل:
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جدول ( :)01-4تطور صافي االستثمار األجنبي غير المباشر ،ونسبة مساىمة األردنيين وغير األردنيين في القيمة السوقية

للشركات المدرجة للفترة ()6106-6111
السنوات

شراء غير

بيع غير

صافي االستثمار لغير

مساىمة

مساىمة

()%

()%

األردنيين(د.أ)

األردنيين(د.أ)

األردنيين(د.أ)

األردنيين

غير

مساىمة

مساىمة

في القيمة

األردنيين

()%

السوقية(

السوقية

في القيمة

المستثمرين
العرب

المستثمرين
األجانب

)%
2000

53.000.000

64.000.000,8

-11.000.001

58.3

41.7

36.1

5.6

2001

104.000.001

212.000.000

-107.000.001

61.5

38.5

33.7

4.8

2002

233.000.000

232.000.001

900.000

62.6

37.4

27.9

9.5

2003

281.000.000

199.000.000

81.000.000,9

61.2

38.8

29.4

9.4

2004

380.000.000

311.000.000

68.000.000,9

58.7

41.3

31.1

10.2

2005

2.152.000.000

1.739.000.000

413.000.000

55

45

35.9

9.1

2006

1.995.000.000

1.814.000.001

180.000.001

54.5

45.5

34.3

11.2

2007

2.825.000.000

2.359.000.000

466.000.000

51.1

48.9

35.7

13.2

2008

4.219.000.001

3.910.000.000

309.000.001

51.1

48.9

35.7

13.2

2009

2.135.000.001

2.139.000.000

-3.000.000,8

51.1

48.9

33.4

15.5

2010

1.036.000.001

1.051.000.000

-14.000.001

50.4

49.6

32.6

17

2011

555.000.001

477.000.000

78.000.000

48.7

51.3

33.7

17.6

2012

322.000.001

285.000.000

37.000.000,6

48.3

51.7

33.8

17.9

2013

939.000.001

792.000.001

146.000.001

50.1

49.9

35.5

14.4

2014

362.000.001

384.000.001

-22.000.000

51.2

48.8

36

12.8

2015

981.000.001

971.000.000

10.000.000,6

50.5

49.5

36.8

12.7

2016

666.000.001

429.000.000

237.000.000

50.4

49.6

38.6

11

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف.

نالحظ من اعبدوؿ أعاله تزايد حجم االستثمارات األجنبية غَت اؼبباشرة يف القيمة السوقية لشركات اؼبسانبة
العامة األردنية ،خاصة بعد ربرير سوؽ األوراؽ اؼبالية يف عاـ .2005
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ففي عاـ  2000بلغت القيمة اإلصبالية لألسهم اؼبشًتاة من قبل اؼبستثمرين غَت األردنيُت ،من أسهم الشركات
اؼبتداولة 53مليوف دينار مشكلة ما نسبتو %15.8من حجم التداوؿ الكلي ،يف حُت بلغت قيمة األسهم اؼبباعة من
قبلهم 64مليوف دينار ،وبذلك يكوف االلبفاض يف صايف االستثمار لغَت األردنيُت 11مليوف دينار أردين ،وقد بلغت نسبة
مسانبة األردنيُت يف القيمة السوقية نسبة %58.3يف هناية عاـ  ،2000يف حُت بلغت مسانبة غَت األردنيُت نسبة

،%41.7

وقد ارتفعت فيما بعد وخالؿ الفًتة ( ،)2005-2000حيث بلغت القيمة اإلصبالية لألسهم اؼبشًتاة من قبل اؼبستثمرين غَت
األردنيُت من أسهم الشركات اؼبتداولة  2152مليوف دينار يف عاـ ،2005يف حُت بلغت قيمة األسهم اؼبباعة  1739مليوف
دينار ،ونتيجة لذلك بلغ صايف االستثمار لغَت األردنيُت 413مليوف دينار ،مشكال ما نسبتو  %45من القيمة السوقية يف
حُت مثلت نسبة
ويف عاـ

األردنيُت،%55

بلغت القيمة اإلصبالية لألسهم اؼبشًتاة من قبل اؼبستثمرين غَت األردنيُت من أسهم الشركات

2008

اؼبتداولة ما قيمتو  4219مليوف دينار ،مشكلة ما نسبتو  %20.8من حجم التداوؿ الكلي ،يف حُت بلغت قيمة األسهم
اؼبباعة من طرفهم

3910

مقارنة مع ارتفاع قيمتو

مليوف دينار ،وبذلك يكوف صايف االستثمار غَت األردين قد ارتفع دبا قيمتو  309مليوف دينار

466

مليوف دينار يف عاـ  2007وقد بلغت مسانبة غَت األردنيُت يف الشركات اؼبدرجة يف هناية

 2008ما نسبتو  %51.1من إصبارل القيمة السوقية للبورصة ،يف حُت بلغت مسانبة غَت األردنيُت ما نسبتو  %48.9موزعة
بُت العرب بنسبة  %35.7واألجانب غَت العرب بنسبة

.%13.2

وتشَت البيانات الصادرة عن مركز إيداع األوراؽ اؼبالية ،إذل أف االستثمارات السعودية ربتل اؼبرتبة األوذل حيث
بلغت قيمتها بنهاية

2008

ما نسبتو

%7.8

من القيمة السوقية للبورصة ،تلتها الكويتية بنسبة ،%6.8مث اللبنانية بنسبة

%5.8مث القطرية بنسبة %4.1شباألمريكية بنسبة .%3.7
لتنخفض فيما بعد يف عامي  ،2010-2009حيث بلغ االلبفاض أقصاه يف عاـ  ،2010إذ بلغت القيمة
اإلصبالية لألسهم اؼبشًتاة من قبل اؼبستثمرين غَت األردنيُت ،من أسهم الشركات اؼبتداولة  1036مليوف دينار ،مشكلة ما
نسبتو

%15.5

من حجم التداوؿ الكلي يف البورصة ،يف حُت بلغت قيمة األسهم اؼبباعة  1051مليوف دينار ،وبذلك

يكوف صايف االستثمار غَت األردين قد البفض دبا قيمتو 14مليوف دينار ،مقارنة مع البفاض قيمتو 3مليوف دينار يف عاـ
 ،2009وقد بلغت نسبة مسانبة غَت األردنيُت ،يف الشركات اؼبدرجة يف البورصة يف عاـ

،2010

ما نسبتو % 49.6من

إصبارل القيمة السوقية للبورصة ،شكلت مسانبة اؼبستثمرين العرب ما نسبتو %32.6يف حُت شكلت مسانبة األجانب
غَت العرب ما نسبتو ،%17يف حُت بلغت نسبة مسانبة األردنيُت يف الشركات اؼبدرجة

275

.%50.4

الفصل الرابع......................................:أثر سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي :دراسة قياسية للفترة ()6106 – 0981

وتشَت البيانات الصادرة عن مركز إيداع األوراؽ اؼبالية ،إذل أف االستثمارات السعودية ربتل اؼبرتبة األوذل بنسبة
%7.8

من القيمة السوقية للبورصة ،تلتها الكويتية بنسبة

%6.8

مث اللبنانية بنسبة

%5.8

مث القطرية بنسبة

%4.1

مث

األمريكية بنسبة . %3.7
وقد ارتفع صايف االستثمار لغَت األردنيُت فيما بعد ،ليصل إذل أقص قيمة ؿبققة يف عاـ  ،2013حيث بلغت
القيمة اإلصبالية لألسهم اؼبشًتاة من قبل اؼبستثمرين غَت األردنيُت يف أسهم الشركات اؼبتداولة  939مليوف دينار ،مشكلة
ما نسبتو  %31من حجم التداوؿ الكلي يف البورصة ،يف حُت بلغت قيمة األسهم اؼبباعة من قبلهم  792مليوف دينار،
وبذلك يكوف صايف االستثمار غَت األردين ،قد ارتفع دبا قيمتو  146مليوف دينار لعاـ  ،2013وقد بلغت نسبة مسانبة
غَت األردنيُت يف الشركات اؼبدرجة هناية عاـ  2013ما نسبتو  %49.9من إصبارل القيمة السوقية للبورصة ،شكلت مسانبة
األجانب العرب  ،%35.5أما األجانب غَت العرب فقد شكلت نسبة

،%14.4

يف حُت بلغت مسانبة األردنيُت نسبة

.%50.1

وتشَت البيانات الصادرة عن مركز إيداع األوراؽ اؼبالية ،إذل أنو يف عاـ  2013احتلت االستثمارات اللبنانية يف
بورصة عماف اؼبرتبة األوذل من حيث االستثمارات األجنبية ،حيث بلغت نسبتها %6.5من القيمة السوقية للبورصة ،تلتها
الكويتية بنسبة  ،%6مث القطرية بنسبة %5.1مث السعودية بنسبة  ،%4.9مث األمريكية بنسبة

.%4.5

وقد البفضت فيما بعد يف عاـ  ،2014حيث بلغ مقدار االلبفاض يف صايف االستثمار غَت األردين ما قيمتو

22

مليوف دينار ،مقارنة باالرتفاع احملقق يف عاـ  2013البالغ مقدار  146مليوف دينار.
وبلغت نسبة مسانبة غَت األردنيُت يف الشركات اؼبدرجة يف بورصة عماف ما نسبتو  ،%48.8يف حُت بلغت نسبة
مسانبة األردنيُت %51.2من إصبارل القيمة السوقية للبورصة.
وفيما ىبص عاـ  2016فقد ارتفع االستثمار األجنيب ؾبددا ،إذ بلغت القيمة اإلصبالية لألسهم اؼبشًتاة من قبل
اؼبستثمرين غَت األردنيُت ،يف أسهم الشركات اؼبتداولة ما قيمتو  666مليوف دينار ،مشكلة ما نسبتو  %28.6من حجم
التداوؿ الكلي يف البورصة ،يف حُت بلغت قيمة األسهم اؼبباعة من قبلهم

429

مليوف دينار ،وبذلك يكوف صايف

االستثمار غَت األردين قد ارتفع دبا قيمتو  237مليوف دينار.
وقد بلغت نسبة مسانبة غَت األردنيُت يف القيمة السوقية للشركات اؼبدرجة  ،%49.6يف حُت بلغت نسبة مسانبة
األردنيُت  %50.4من إصبارل القيمة السوقية للبورصة.
والشكل اؼبوارل يبُت تطور صايف االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة األلفية.
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شكل (:)00-4تطور صافي االستثمار األجنبي غير المباشر للفترة (.)6106-6111
4,5E+09

شراء غٌر
االردنٌٌن

4E+09

صافً
االستثمار

3,5E+09

بٌع غٌر
االردنٌٌن

3E+09
2,5E+09
2E+09
1,5E+09
1E+09
500000000
0
-5E+08

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ رقم()9-4

أما عن تطور نسبة مسانبة األردنيُت وغَت األردنيُت يف القيمة السوقية للشركات اؼبدرجة فيبينها الشكل التارل:
شكل (:)06-4مساىمة األردنيين وغير األردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة للفترة ()6106-6111
مساهمة
االردنٌٌن فً
القٌمة السوقٌة
()%
( )%مساهمة
المستثمرٌن
العرب
( )%مساهمة
المستثمرٌن
االجانب

51,2 50,5 50,4
51,1 51,1 51,1 50,4
48,7 48,3 50,1

55 54,5

58,7

61,5 62,6 61,2

38,6
35,9 34,3 35,7 35,7
35,5 36 36,8
33,4 32,6 33,7 33,8
31,1
27,9 29,4
17,6 17,9
15,5 17
14,4 12,8 12,7
11

13,2 13,2

9,5 9,4 10,2 9,1 11,2

70
58,3

60
50

33,7

36,1

40
30
20

5,6 4,8

10
0

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ رقم()9-4

وبالنسبة ؼبسانبة االستثمار األجنيب يف رؤوس أمواؿ الشركات اؼبسانبة العامة قطاعيا ،فقد كاف موزعا على
القطاعات الثالث :القطاع اؼبارل ،الصناعي واػبدمي ،احتل القطاع اؼبارل منها النسبة األكرب كما يبينو اعبدوؿ التارل:
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جدول ( :)00-4مساىمة غير األردنيين في رؤوس أموال الشركات المساىمة العامة قطاعيا للفترة ()6106-6111
السنوات

القطاع المالي ()%

قطاع الخدمات ()%

القطاع الصناعي ()%

6111

53

20

31

6110

47

20

28

6116

48

27

26

6113

46

24

30

6114

47

26

37

6115

50

26

38

6116

48

37

44

6117

51

36

52

6118

52

34

53

6119

52

32

53

6101

52

33

55

6100

54

35

57

6106

54

35

57

6103

55

30

52

6104

55

28

51

6105

55

28

51

6106

56

22

51

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف.

والذي يبكن سبثيلو بيانيا على النحو التارل:
شكل( :)03-4مساىمة غير األردنيين في رؤوس أموال الشركات المساىمة العامة قطاعياللفترة()6106-6111
القطاع
المالً
()%
قطاع
الخدمات
()%
القطاع
الصناعً
()%

57 57
55 54 54 55 55 55 56
52 5253 5253 52
52
51 51 51
51

28

28

30

35

35

33

32

34

36

60
48
44

50

38 37

47

48

46

47

50
40

37
30

26

22

53

26

24

28 27
26

20

31
30
20
20
10
-
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المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ(.)10-4
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 7-7-4األرقام القياسية ألسعار األسهم في بورصة عمان
تعترب األرقاـ القياسية من أىم اؼبؤشرات يف األسواؽ اؼبالية ،اليت تدؿ على مستويات أسعار األسهم ،وربديد
االذباه العاـ لألسعار ،وتستخدـ لقياس التغَتات اليت تطرأ على أسعار األسهم ،خالؿ فًتة معينة مقارنة مع فًتة أخرى.
بدأ سوؽ عماف اؼبارل منذ عاـ  1980باحتساب رقم قياسي غَت مرجح ألسعار األسهم ،ومت اختيار عينة مكونة
من

38

شركة من كافة القطاعات ،وذلك الحتساب الرقم القياسي العاـ ،وقد مت ربديد أسعار افتتاح تداوؿ األوؿ من

كانوف الثاين  1980كفًتة أساس ،حبيث تكوف قيمة الرقم القياسي

100

نقطة ،وقد مت تغيَت قيمة األساس إذل

1000

نقطة اعتبارا من بداية عاـ  ،2004علما بأنو إضافة إذل الرقم القياسي العاـ ،يتم احتساب أرقاـ قياسية لكافة القطاعات
وىي :قطاع البنوؾ والشركات اؼبالية ،التأمُت ،اػبدمات والصناعة.
بدأ سوؽ عماف اؼبارل منذ مطلع عاـ  1992باحتساب رقم قياسي جديد مرجح بالقيمة السوقية ومت ربديد

31

كانوف األوؿ  1991كفًتة أساس ( الرقم القياسي =  100نقطة) ،مت تغيَته إذل  1000اعتبارا من بداية عاـ  ،2004ويقوـ
ىذا الرقم على أساس اختيار عينة مكونة من  50شركة فبثلة للسوؽ ،مت زيادهتا إذل  60شركة يف عاـ  1994وإذل سبعُت
شركة يف عاـ

 2001وارل100

شركة يف العاـ  ،2007والختيار ىذه العينة فقد مت اعتماد طبسة معايَت تعكس حجم

الشركات ومدي سيولتها حيث سبثل ىذه اؼبعايَت :القيمة السوقية للشركة وعدد أياـ التداوؿ ومعدؿ دوراف السهم وحجم
التداوؿ وعدد األسهم اؼبتداولة ،كما يتم أخذ التمثيل القطاعي بعُت االعتبار عند اختيار العينة.
ونتيجة للتطورات العاؼبية يف ؾباؿ احتساب األرقاـ القياسية ،وهبدؼ زيادة قدرة ىذه األرقاـ على عكس أداء
السوؽ ،قامت البورصة بتطوير رقم قياسي جديد مبٍت على األسهم اغبرة (اؼبتاحة للتداوؿ) ،حبيث يعطي سبثيال أفضال
لتحركات أسعار األسهم يف السوؽ ،وىبفف حدة تأثَت الشركات ذات القيمة السوقية العالية حبيث ىبفض ثقلها،حيث
مت احتساب ىذا الرقم من خالؿ الًتجيح ،بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة اؼبتاحة للتداوؿ يف الشركات ،وليس بعدد
األسهم الكلي اؼبدرج لكل شركة.
وقد مت تطبيق معايَت شركة  Dowjonesيف اختيار عينة الشركات،حيث يتم احتساب ىذا الرقم على أساسها،
ويشتمل نطاؽ اؼبؤشر على صبيع الشركات احمللية اؼبدرجة يف بورصة عماف ،فيما يتم استثناء الشركات اليت سبثل دبجموعها
أقل من  %1من القيمة السوقية اإلصبالية للبورصة ،والشركات اليت ال تزيد نسبة أياـ تداوؽبا على  %33.33من أياـ التداوؿ
الكلية يف كل ربع ،ويتكوف اؼبؤشر من أكرب  100شركة ،من الشركات اليت استوفت الشروط ،من حيث القيمة السوقية يف
اؼبؤشر اعبديد ،ووبدد وزف اؼبؤشر بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة ،فيما ربدد أوزاف األسهم الفردية بنسبة  %10كحد
أقصي ،هبدؼ منع ىيمنة األسهم الفردية على اؼبؤشر ،كما مت اختيار الرقم ( )1000نقطة كقيمة أساس للرقم القياسي
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كما يف هناية العاـ  ،1999ويتميز ىذا الرقم بأنو يعكس بشكل أفضل ،ربركات أسعار األسهم يف السوؽ ،وكذلك فإنو
ىبفف من تأثَت الشركات ذات القيمة السوقية الكبَتة.
يتم احتساب األرقاـ القياسية يف بورصة عماف ،بناء على أخر أسعار إغالؽ متوفرة للشركات اليت ضمن العينة،
ويتم نشر ىذه األرقاـ بشكل يومي ،ولتمكُت الرقم القياسي من عكس الصورة اغبقيقة ،لتغَتات أسعار أسهم الشركات
اؼبدرجة يف البورصة ،يتم مراجعة العينة بشكل دوري كل ثالثة أشهر ،من خالؿ دراسة نشاط الشركات اؼبدرجة يف
البورصة ،حبيث تضاؼ الشركات النشطة إذل العينة ،ويتم سحب الشركات غَت النشطة ،ويبكن إجراء بعض التعديالت
الطارئة  ،وذلك يف حالة إيقاؼ شركات عن التداوؿ لفًتة طويلة ،أو شطب إدراج ىذه الشركات ،ويتم إجراء التعديالت
الالزمة على األرقاـ القياسية ،وذلك الستبعاد أثر أي تغَتات ناصبة عن عوامل غَت التغَت يف حركة أسعار األسهم ،وذلك
لكي تعكس األرقاـ القياسية التغَتات يف أسعار األسهم فقط.
ويتم استخداـ الصيغة التالية يف حساب الرقم القياسي اؼبرجح بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة:1
) 𝑖𝑡𝐹 ∗ 𝑖𝑡𝑆 ∗
𝑡𝐷

𝑛
𝑖𝑡𝑃(𝑖=1

= 𝑡𝑥𝑒𝑑𝑛𝑖

حيث:
 :سعر إغالؽ سهم الشركة.
:عدد األسهم اؼبدرجة للشركة.
 :اؼبعامل للشركة.

 :الرقم القياسي.Devisor
:يف زمن اليوـ .t
ويبكن من خالؿ تتبع اؼبؤشر ،معرفة اذباىات أسعار األسهم ،حيث يبُت اعبدوؿ ( )15-4اذباىات الرقم
القياسي ألسعار األسهم اؼبرجح بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة على اؼبستوى القطاعي والكلي.

1

https://www.ase.com.jo/ar/node/822
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جدول( :)06-4الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة على المستوى الكلي والقطاعي

للفترة()6106-6111
إغالق0111 =0999نقطة
السنوات

المؤشر

التغير()%

القطاع المالي

التغير()%

العام

قطاع

التغير()%

الخدمات

قطاع

التغير()%

الصناعة

2000

813,3

-

804,8

-

915,1

-

744,2

-

2001

1060,6

30

1130,9

41

975,7

7

940,2

26

2002

1090,9

3

1078,6

-5

963,8

-1

1065,3

13

2003

1761,5

61

2101,7

95

1268,9

32

1590,3

49

2004

2729,1

55

3510,7

67

1762

39

2344,5

47

2005

4259,7

56

6733,6

92

2259,4

28

2815,6

20

2006

3013,7

-29

4486,3

-33

1833,1

-19

2372,3

-16

2007

3675

22

5131

14

2460,3

34

3097,7

31

2008

2758,4

-25

3609,1

-30

2025,6

-18

2736

-12

2009

2533,5

-8

3026,8

-16

2107,9

4

2738,8

0

2010

2373,6

-6

2911,7

-4

1897,2

-10

2576,6

-6

2011

1995,1

-16

2423,9

-17

1693,7

-11

2149,9

-17

2012

1957,6

-2

2363,6

-2

1651,1

-3

2176,6

1

2013

2065,8

6%

2703,9

14%

1648,8

0%

1964,9

-10%

2014

2165,5

5%

2920,9

8%

1794,8

9%

1852

-6%

2015

2136,3

-1%

2906,2

-1%

1726,7

-4%

1848,8

0%

2016

2170,3

2%

2933,2

1%

1604,7

-7%

2093

13%

معدل
التغير

-100%

-100%

-100%

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف ،كما أف النسب احتسبت من طرؼ الباحثة.

من خالؿ اعبدوؿ أعاله ،نالحظ أف الرقم القياسي للمؤشر العاـ بلغ  813.3نقطة يف سنة  ،2000وقد حقق
مبوا بنسبة  %30يف عاـ  ،2001استجابة للتطورات اليت شهدهتا السوؽ على اؼبستوى التشريعي والتنظيمي ،حيث كاف
للتداوؿ االلكًتوين أثر بالغ األنبية ،فبا سهل التداوؿ ورفع كفاءة الوسطاء باإلضافة إذل إعطاء اؼبرونة بالتداوؿ ،كما أف
قباح األردف يف إقباز مشاريع االتفاقيات اغبرة ،مع الواليات اؼبتحدة األمريكية وأوروبا واالنضماـ إذل منظمة التجارة
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اغبرة ،كاف لو أثر بالغ األنبية يف ارتفاع األسعار ،ليعرؼ أقصى قيمة سنة  2005بنسبة ارتفاع  %55مقارنة بسنة ،2004
حيث اختتمت بورصة عماف تعاملها دبكاسب قياسية ،دل يسبق ؽبا مثيل يف سنة  ،2005يف حُت شهدت السوؽ تراجعا
يف أسعار األسهم سنة

2006

نتيجة لعملية االكتتاب اليت تطلبت سيولة كبَتة ،مث بقيت أسعار األسهم تنمو بنسب

سالبة طيلة الفًتة  2012- 2008خاصة بالنسبة للقطاع اؼبارل.
وقد أشارت البيانات الصادرة عن بورصة عماف ،ارتفاع الرقم القياسي ألسعار األسهم خالؿ النصف األوؿ من
عاـ  ، 2008إذ سجل الرقم القياسي ألسعار األسهم اؼبرجح بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة أعلى مستوياتو ،والذي يرجع
إذل ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات ،خاصة الصناعية منها اليت تستخرج اؼبواد األولية ،واليت تأثرت أسعار أسهمها
باالرتفاع الكبَت الذي شهدتو أسعار اؼبواد األولية عاؼبيا ،والذي ساىم يف زيادة أرباح ىذه الشركات ،فبا زاد الطلب على
أسهمها.
يف حُت شهد النصف الثاين من عاـ  2008تراجعا يف أسعار األسهم نتيجة لألزمة اؼبالية العاؼبية اليت أثرت على
كافة األسواؽ اؼبالية الدولية ،فبا انعكس على األرقاـ القياسية للبورصات ،حيث البفض الرقم القياسي يف هناية العاـ
بنسبة

%25

مقارنة مع عاـ

2007

ليغلق عند مستوى

2758.4

نقطة ،أما على اؼبستوى القطاعي فقد البفض الرقم

القياسي عبميع القطاعات بنسب  % 12 ،% 18 ،%30للقطاع اؼبارل ،اػبدمات ،والصناعة على الًتتيب ،وذلك اللبفاض
الرقم القياسي ؼبعظم القطاعات الفرعية ،وكمحصلة اللبفاض أسعار األسهم يف عاـ  ،2008البفضت القيمة السوقية
للشركات اؼبدرجة.
وقد استمر بعدىا الرقم القياسي يف االلبفاض ليصل إذل أدىن مستوياتو يف عاـ  ،2011ليغلق عند مستوى
 1995.1نقطة ،حيث البفض بنسبة  %16مقارنة بعاـ .2010
أما على اؼبستوى القطاعي ،فقد البفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة  %17مقارنة بعاـ  ،2010وذلك
نتيجة اللبفاض صبيع القطاعات الفرعية ،كما البفض الرقم القياسي للقطاع اؼبارل بنسبة  ،%17نتيجة اللبفاض األرقاـ
القياسية عبميع القطاعات الفرعية( اػبدمات اؼبالية اؼبتنوعة والعقارات والتامُت والبنوؾ) ،حيث يؤثر قطاع البنوؾ بأكثر
من  %70على الرقم القياسي للقطاع اؼبارل ،وأخَتا البفض الرقم القياسي لقطاع اػبدمات بنسبة  ،%11وذلك نتيجة
اللبفاض الرقم القياسي للقطاعات الفرعية أيضا.
وخالؿ عامي

 2013و2014

شهد أداء الرقم القياسي ،اؼبرجح بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة ربسنا ،حيث

ارتفع يف عاـ  2014بنسبة  %5مقارنة بسنة  ،2013ليغلق عند مستوى  2165.5نقطة ،أما يف عاـ  2015فقد شهد أداء
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الرقم القياسي اؼبرجح بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة ،والذي يضم  100شركة من أكرب الشركات ،وأكثرىا نشاطا يف
السوقُت األوؿ والثاين ،تذبذبا لينهي

العاـ2015

على البفاض ليغلق عند مستوى 2136.3نقطة.

أما على اؼبستوى القطاعي فقد البفض الرقم القياسي لقطاعي اػبدمات واؼبارل ،نتيجة اللبفاض الرقم القياسي
للقطاعات الفرعية وكمحصلة لتغَتات أسعار األسهم لعاـ  ،2015البفضت القيمة السوقية للشركات اؼبدرجة يف هناية
العاـ.
يف حُت شهد أداء الرقم القياسي اؼبرجح بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة ،ربسنا يف هناية عاـ 2016 ،ليغلق عند
مستوى  2170.3نقطة ،أي بارتفاع نسبتو  %2مقارنة بعاـ .2015
أما على اؼبستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاعي الصناعة واؼبارل بنسبة

 %13و%1

على الًتتيب،

وذلك نتيجة الرتفاع الرقم القياسي للقطاعات الفرعية ،فيما البفض الرقم القياسي لقطاع اػبدمات بنسبة  ،%7وذلك
نتيجة اللبفاض الرقم القياسي للقطاعات الفرعية ،وكمحصلة لتغَتات أسعار األسهم لعاـ  ،2016البفضت القيمة
السوقية للشركات اؼبدرجة يف هناية العاـ.
ومن خالؿ ما تقدـ نالحظ أف أسعار األسهم ،كانت عرضة للتغَت خالؿ فًتة الدراسة وبنسب ـبتلفة ،حيث
بلغ معدؿ التغَت السنوي عبميع القطاعات  %150أما قطاعيا فكانت

%123 ،%88 ،%224

لكل من القطاع اؼبارل

واػبدمي والصناعي على الًتتيب ،والشكل اؼبوارل يبُت التطورات اليت عرفها الرقم القياسي اؼبرجح بالقيمة السوقية ألسعار
األسهم اغبرة
شكل( :)04-4تطور الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة على المستوى الكلي والقطاعي للفترة
()6106-6111
18000

قطاع
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16000
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المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ ()11-4
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8-4القطاع الحقيقي
0-8-4الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي):(GDPRلدراسة تطور القطاع اغبقيقي لالقتصاد األردين اعتمدنا
على متغَت الناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي (باألسعار الثابتة) وذلك لقياس معدؿ النمو االقتصادي ،وقد جاءت معطياتو
فبثلة باعبدوؿ التارل:
جدول (:)03-4معدالت النمو االقتصادي للفترة ()6106-6111
السنوات

الناتج المحلي

معدل النمو

اإلجمالي

االقتصاديGR

السنوات

الحقيقي(GDPRد.أ)

الناتج المحلي

معدل النمو

اإلجمالي

االقتصاديGR

الحقيقي(GDPRد.أ)

1999

4.446.000.001

0.03155

2009

8.083.000.000

0.02148

2000

4.660.000.000

0.04813

2010

8.358.000.000

0.03402

2001

4.930.000.000

0.05793

2011

8.635.000.000

0.02117

2002

4.930.000.000

0.06551

2012

8.854.000.001

0.03737

2003

5.476.000.001

0.04284

2013

9.098.000.001

0.02755

2004

5.952.000.001

0.08692

2014

9.392.000.001

0.03231

2005

6.404.000.000

0.07594

2015

9.637.000.001

0.02608

2006

6.919.000.001

0.08041

2016

9.847.000.001

0.02179

2007

7.419.000.001

0.07226

2008

7.913.000.000

0.06658

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبنك األردف اؼبركزي.
من خالؿ اعبدوؿ أعاله ،نالحظ أف االقتصاد األردين حقق خالؿ فًتة األلفية معدالت مبو موجبة ،رغم
تباطؤىا يف بعض السنوات ،ويف تذبذب بُت ارتفاع والبفاض ،بلغ أقصاه يف عاـ 2004بنسبة

، %9

وأدناه يف عاـ

2009بنسبة. %2

ففي عاـ

2007

حقق االقتصاد األردين أداء قويا ،على الرغم من بعض التحديات اليت واجهها أنبها ارتفاع

اغباد ألسعار النفط واؼبواد الغذائية يف األسواؽ الدولية  ،حيث سجل الناتج احمللي اإلصبارل مبوا بأسعار السوؽ الثابتة
نسبة

%7

،ويرجع ارتفاع مستوى النشاط االقتصادي إذل ارتفاع اإلنفاؽ الكلي على السلع واػبدمات االستهالكية،

وارتفاع الصادرات الكلية إذل جانب استمرار تدفق االستثمارات األجنبية اؼبباشرة ،حيث حققت معظم القطاعات
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االقتصادية مبوا ،خاصة قطاعات منتجو اػبدمات اغبكومية والنقل والتخزين واالتصاالت وخدمات اؼباؿ والتأمُت
والعقارات والصناعات التحويلية ،وقد سانبت تلك القطاعات ؾبتمعة دبا نسبتو

%78.9

يف معدؿ مبو الناتج احمللي

اإلصبارل بأسعار األساس الثابتة ،وتشكل ىذه القطاعات ما نسبتو %74.8من الناتج احمللي اإلصبارل بأسعار األساس
الثابتة ،والشكل اؼبوارل يبُت األنبية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي.
شكل( :)05-4األىمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة في عام
6117

المصدر  :التقرير السنوي لبنك األردف اؼبركزي لعاـ ، 2007ص.10 :

نالحظ من الشكل أف معظم القطاعات االقتصادية اؼبكونة للناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي ،سجلت معدالت
مبو موجبة ،بلغت أقصى نسبة ؽبا يف قطاع اػبدمات اؼبالية والعقارية واألعماؿ بنسبة ،%21.8كما شهد قطاع الصناعات
التحويلية وقطاع النقل واالتصاالت واػبدمات اغبكومية نسب مبو معتربة قدرت ب

%20.2و %17.9

و%14.9على

الًتتيب.

وقد ساىم النمو االقتصادي يف عاـ  ، 2007والذي ذباوزت نسبتو معدؿ النمو السكاين اؼبقدر ب

،%2.2

فبا

ساىم يف ربسُت مستوى معيشة اؼبواطن ُت ،من خالؿ زيادة حصة الفرد من الناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي اليت ارتقت يف
عاـ  2007بنسبة  %3.7؛
وقد ربقق النمو يف ظل مستويات أسعار مقبولة  ،حيث بلغ معدؿ التضخم يف عاـ  2007مقاسا بالتغَت النسيب
يف متوسط الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك

،%5.4

وقد تأثر معدؿ التضخم بارتفاع أسعار اؼبواد الغذائية والسلع

االستهالكية والرأظبالية اؼبستوردة.
ويف عاـ

2008

سبكن االقتصاد األردين من ربقيق نتائج اهبابية وذلك على الرغم من الصدمات اػبارجية اليت

تعرض ؽبا واؼبتمثلة يف ارتفاع األسعار العاؼبية للطاقة واؼبواد الغذائية والسلع األساسية خالؿ األرباع األوذل من عاـ
 2008وتداعيات األزمة اؼبالية العامية اعتبارا من الربع الثالث من العاـ ،فقد سجل الناتج احمللي اإلصبارل مبوا حقيقيا
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بلغت نسبتو

%7

،وقد جاء النمو اغبقيقي مدفوعا بنمو الصادرات بنسبة معتربة ،ومبو قطاعات اإلنتاج اػبدمي بوتَتة

مرتفعة باإلضافة إذل استمرار تدفق االستثمارات األجنبية.
شكل( :)06-4األىمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة في عام
6118

المصدر  :التقرير السنوي لبنك األردف اؼبركزي لعاـ  ،2008ص.10 :

نالحظ من الشكل أف معظم القطاعات االقتصادية اؼبكونة للناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي ،سجلت معدالت
مبو موجبة ،بلغت أقصى نسبة ؽبا يف قطاع اػبدمات اؼبالية والعقارية واألعماؿ بنسبة ،%20.9كما شهد قطاع الصناعات
التحويلية وقطاع النقل واالتصاالت واػبدمات اغبكومية نسب مبو معتربة قدرت ب

%19.6و %17.2

و%15.1على

الًتتيب.

وقد ربقق النمو يف ظل مستويات أسعار مرتفعة ،حيث بلغ التضخم مقاسا بالتغَت النسيب يف متوسط الرقم
القياسي ألسعار اؼبستهلك نسبة %14.6مقارنة بعاـ

2007

اؼبقدر ب ،%5.4كما ارتفعت األسعار احمللية وفقا ؼبؤشر

ـبفض الناتج احمللي اإلصبارل بنسبة .%14.6
ويف عاـ

2009

البفضت وتَتة النمو االقتصادي إذل معدؿ  ،%2ويرجع ذلك إذل تراجع وتَتة النشاط

االقتصادي لدى أبرز شركاء األردف ،األمر الذي أدى إذل تراجع الصادرات السلعية واإليرادات اؼبتأتية من اػبارج ،كما
كاف لًتاجع الطلب احمللي بشقيو ،االستهالكي واالستثماري اؼبدفوع بتداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية دورا يف ىذا الًتاجع.
والشكل اؼبوارل يبُت األنبية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي.
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شكل( :)07-4األىمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة في عام
6119

المصدر  :التقرير السنوي لبنك األردف اؼبركزي لعاـ ، 2009ص.10 :

نالحظ من الشكل أف معظم القطاعات االقتصادية اؼبكونة للناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي ،سجلت معدالت
مبو موجبة ،بلغت أقصى نسبة ؽبا يف قطاع اػبدمات اؼبالية والعقارية واألعماؿ بنسبة ،%20.3كما شهد قطاع الصناعات
التحويلية وقطاع النقل واالتصاالت واػبدمات اغبكومية نسب مبو معتربة قدرت ب %19.7و

%18

و%15.1على

الًتتيب.

وفيما يتعلق بتطورات اؼبستوى العاـ لألسعار يف عاـ  ،2009فقد اكبسرت الضغوط التضخمية مدعومة بًتاجع
أسعار السلع األولية عاؼبيا وخصوصا النفط ،حيث بلغ معدؿ التضخم السنوي مقاسا بالتغَت النسيب يف متوسط الرقم
القياسي ألسعار اؼبستهلك نسبة %0.7-يف عاـ

2009

مقابل تضخم نسبتو

14.6

يف عاـ  ،2008ويرجع الًتاجع يف

أسعار السلع واػبدمات االستهالكية بشكل أساسي ،إذل صبلة من العوامل اػبارجية واحمللية ،فعلى صعيد العوامل
اػبارجية  ،واليت تساىم بشكل واضح يف التأثَت على اؼبستوى العاـ لألسعار يف االقتصاد االردين نظرا النفتاحو على
اػبارج ،فقد تراجعت أسعار ال طاقة والغذاء ،نتيجة البفاض الطلب العاؼبي بشكل كبَت نتيجة لالزمة العاؼبية ،2008
والذي ساىم بدوره يف تراجع تكاليف اإلنتاج احمللي وأسعار اؼبنتجات النهائية ،أما العوامل الداخلية فقد ساىم التباطؤ
االقتصادي اؼبسجل يف مبو الطلب احمللي ،يف زبفيف الضغوط التضخمية يف االقتصاد األردين ،دبا يف ذلك أسعار السلع
اؼبنتجة ؿبليا.
وقد استمر بعدىا النمو االقتصادي يف الثبات طيلة الفًتة ( ،)2015-2010ويف حدود مستويات منخفضة
للنمو ،وقد ازداد الًتاجع يف معدؿ النمو االقتصادي يف عاـ ، 2016حيث بلغت نسبة النمو  ،%2وقد جاء ىذا النمو
رغ م تراجعو مقارنة بالسنوات السابقة ،مدعوما بنمو معظم القطاعات االقتصادية ،خاصة خدمات اؼباؿ والتأمُت والنقل
والتخزين واالتصاالت والصناعة التحويلية والكهرباء واؼبياه ،حيث سانبت ىذه القطاعات ؾبتمعة دبا نسبتو
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معدؿ النمو احملقق يف عاـ  ،2016والشكل اؼبوارل يبُت األنبية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلصبارل
اغبقيقي.
شكل( :)08-4األىمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة في عام
6106

المصدر  :التقرير السنوي لبنك األردف اؼبركزي لعاـ ، 2016ص.10 :

نالحظ من الشكل أف معظم القطاعات االقتصادية اؼبكونة للناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي ،سجلت معدالت
مبو موجبة ،بلغت أقصى نسبة ؽبا يف قطاع اػبدمات اؼبالية والعقارية واألعماؿ بنسبة  ،%24.2وأدناىا يف قطاع التعدين
بنسبة مبو  ،%1.7كما شهد قطاع الصناعات التحويلية وقطاع النقل واالتصاالت نسب مبو مرتفعة قدرت ب %19.3و
%17.4على الًتتيب ،وبتحليل مكونات الناتج احمللي اإلصبارل ،فإف ذلك يساعد اؼبستثمرين على اختيار القطاعات
االقتصادية و األوراؽ اؼبالية اؼبناسبة ؛
ونظرا الستمرار البفاض أسعار النفط والسلع واػبدمات ،وانعكاس ذلك على األسعار احمللية للمشتقات النفطية
وخدمات النقل ،فقد واصل اؼبستوى العاـ لألسعار البفاضو ،حيث شهد ـبفض الناتج احمللي اإلصبارل ،الذي يعكس
أسعار السلع واػبدمات اؼبنتجة ؿبليا تباطؤا ليبلغ

%1

يف عاـ

،2016

مقارنة مع %2.3يف عاـ  ،2015وقد جاء التباطؤ

نتيجة استمرار البفاض أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية ،والذي انعكس يف البفاض تكاليف اإلنتاج ؼبختلف القطاعات
االقتصادية ،وتبعا لذلك شهدت معظم القطاعات االقتصادية تباطؤا يف أسعارىا  ،وفيما يتعلق بالرقم القياسي ألسعار
اؼبستهلك) (CPIفقد شهد انكماشا بنسبة  %0.8مقارنة بانكماش نسبتو  %0.9يف عاـ ، 2015ويرجع ذلك إذل استمرار
البفاض أسعار النفط والغذاء يف األسواؽ العاؼبية ،وانعكاس ذلك على أسعار السلع واػبدمات اؼبرتبطة هبا يف األسواؽ
احمللية ،واليت تشكل الوزف األكرب يف سلة اؼبستهلك.
والشكل التارل يوضح تطور معدالت النمو االقتصادي خالؿ فًتة األلفية.
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شكل( :)09-4معدالت النمو االقتصادي للفترة (.)6106-6111
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المصدر  :من اعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ (.)12-4
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 9-4النموذج القياسي المعتمد في الدراسة :تتميز أغلب الظواىر االقتصادية بقابلية القياس ،األمر الذي ظبح بتفسَت
العالقات اليت ربكمها كميا ،وذلك باالستناد إذل ـبتلف النماذج القياسية ،اليت تقوـ على الطرؽ الرياضية لتوصيف تلك
العالقات ،وعلى األساليب اإلحصائية لتقدير معادل الصيغ واختبار الفروض ،بغرض الوصوؿ إذل نتائج دقيقة تساىم يف
فهم الظواىر االقتصادية كميا والذي سيتم اعتمادا على االختبارات التالية.
0-9-4اختبار استقرارية السالسل الزمنية
نقوؿ عن سلسلة زمنية أهنا مستقرة ،أو ذات تباين مشًتؾ مستقر إذا كانت أوساطها ،تبايناهتا ،وتبايناهتا
اؼبشًتكة ثابتة عرب الزمن أي:
إذا تذبذبت حوؿ متوسط حسايب ثابت عرب الزمن
إذا كاف التباين ثابت عرب الزمن:

E yt   E  yt k    :

Var  yt   Eyt  E yt   Var  yt k   Eyt k  E yt k    2
2

2

أف يكوف التغاير بُت أي قيمتُت لنفس اؼبتغَت ،معتمدا على الفجوة الزمنية بُت القيمتُت ،وليس على القيمة
الفعلية للزمن الذي وبسب عنده التغاير ،أي على الفرؽ بُت الفًتة  t2 ،t1وليس على  t2أو .t1
Cov yt , yt k   E yt    yt k     Cov yt k , yt k  s 

حيث  :تشَت kإذل عدد فًتات اإلبطاء.
وىناؾ عدة اختبارات عبذر الوحدة أنبها :
0-0-9-4اختبارAugmente Dickey-Fuller

ففي حالة وجود ارتباط ذايت بُت االخطاء طور ، )1981(Dickey-Fullerاختبارا يسمى باختبار
)(ADF

Augmented

 ،Dickey-fullerيعترب ىذا االختبار من أكثر االختبارات استعماال للكشف عن وجود جذر الوحدة يف

السالسل الزمنية.
إف اختبارات  ADFترتكز على الفرضية
النموذج ) (

𝛻

1

| |
∑

1

،وعلى التقدير بواسطة اؼبربعات الصغرى:
=

1

𝛻

=

النموذج ) (

𝛻

1

∑

=

1

𝛻

=

النموذج) (

1

𝛻

∑
=
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إف اختبارADFوبمل نفس خصائص اختبار ،DFحبيث يستخدـ الفروقات ذات الفجوة
الزمنية

1،

𝛻حيث:

1

=

1

𝛻،

𝛻  ...اخل.

=

نستطيع أف كبدد القيمة pحسب معيار Akaikeأو معيار . Schwarz
ويتم إدراج عدد من الفروقات ذات الفجوة الزمنية حىت مشكلة االرتباط الذايت.
6-0-9-4اختبارجذر الوحدة لـ

(PP) Phillips & Perron

يعترب ىذا االخيار غَت اؼبعلمي فعاال ،حيث يأخذ بعُت االعتبار التباين الشرطي لألخطاء ،فهو يسمح بإلغاء
التحيزات الناذبة عن اؼبميزات اػباصة للتذبذبات العشوائية ،حيث اعتمد Philips & Perronنفس التوزيعات احملدودة
الختباري DFو ،ADFوهبرى ىذا االختبار يف أربعة مراحل:
تقدير بواسطة النماذج الثالثة القاعدية الختبار،Dickey-Fullerمع حساب االحصائيات اؼبرافقة.
تقدير التباين قصَت اؼبدى:
تقدير اؼبعامل اؼبصحح

1

1

=1 ̂1

= ̂ ،حيث ̂ سبثل البواقي.

اؼبسمى التباين طويل اؼبدى ،واؼبستخرج من خالؿ التباينات اؼبشًتكة لبواقي النماذج

السابقة،
حيث:
من أجل تقدير ىذا التباين هبب من الضروري اهباد عدد التباطؤات ،اؼبقدر بداللة عدد اؼبشاىدات الكلية ،T
على النحو التارل:
)

(

 -4حساب إحصائية :Philips & Perron

(

̂ )1
√

)( ̂ 1
̂

√=

مع

̂

=

 ،والذي يساوي

-1

عندما تكوف ̂ تشويشا أبيضا.
6-9-4التكامل المشترك

Co-integration

إذا كانت ىناؾ ؾبموعة من اؼبتغَتات تتميز خباصية التكامل اؼبشًتؾ ،فإنو يبكن التعبَت عنها بواسطة مبوذج
تصحيح اػبطأ) ،(VECMوإذا كانت ىذه اؼبتغَتات ال تتصف هبذه اػباصية ،فإف ىذا النموذج ال يصبح صاغبا لتفسَت
سلوؾ الظاىرة ،وعليو فإنو وقبل التطرؽ إذل مبوذج متجو تصحيح اػبطأ البد علينا أوال دراسة التكامل اؼبشًتؾ.
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0-6-9-4مفهوم التكامل المشترك (:)Co-integrationظهرت تقنية التكامل اؼبشًتؾ يف أواسط الثمانينات من
طرؼ)Granger (1983و) ،Engle (1987وارتكز تطورىا على صحة فرضية استقرارية السالسل الزمية ،وىي ناذبة عن
عملية دمج بُت تقنية Ljung–Boxوالتقارب اغبركي (الديناميكي) لنماذج تصحيح اػبطأ.
ترتكز ىذه التقنية على السالسل الزمنية غَت اؼبستقرة ،يف حُت تكوف الًتكيبات اػبطية اليت فيما بينها مستقرة،
وجود التكامل اؼبشًتؾ مرتبط باختبارات اعبذر الوحدوي للتحقق من استقرار السالسل ،كما تسمح ىذه االختبارات من
التأكد من وجود تكامل مشًتؾ ،أي التقارب بُت سَتورات السالسل الزمنية.
 0-0-6-9-4خصائص درجة تكامل سلسلة زمنية وشروط التكامل المشترك:
تكوف سلسلة زمنية معينة متكاملة من الدرجة،dI(d)Xt إذا مت حساب الفروقاتdمرة من أجل جعل السلسلة
مستقرة.
نقوؿ أف ىناؾ تكامل مشًتؾ بُت السلسلتُت  Xtو  ،Ytإذا تضمنتا اذباىا عاما عشوائيا بنفس درجة التكامل

،d

وتوليفة خطية للسلسلتُت تسمح باغبصوؿ على سلسلة ذات درجة تكامل أقل.
ليكن:
I(d)Xt
I(d)Yt 
حبيثα1Xt + α2Yt I(d -b):مع .d ≥ b ≥ 0نرمز بػXt,Yt CI(d,b) :

حيث[α1 α2] :يسمى بشعاع التكامل اؼبشًتؾ.
يف اغبالة العامة ،إذا كاف لدينا متغَت ،فإف :
I(d)X1t
I(d)Y2t 
I(d)Ykt 
نضعXt = [X1t X2t ...Xk ]:

إذا وجد شعاع تكامل مشًتؾ] α = [ α1 α2 … αkذوبعد) (k,1حبيث )،αXt I(d - b

فإناؼبتغَتاتالتيعددىاkربملخاصيةالتكامالؼبشًتكوشعاع التكامل اؼبشًتؾ

ىو .αنضعXt CI(d,b) :معb > 01

1ؿبمد شيخي ،طرق االقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقات ،دار اغبامد للنشر ،ط ،1،2011دوف مكاف نشر،2011 ،ص.290:
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6-0-6-9-4اختبارات التكامل المشترك
)0اختبار التكامل المشترك ل) :Granger & Engel (1987يتم ىذا االختبار وفق خطوتُت:1
الخطوة األولى :اختبار درجة تكامل اؼبتغَتين:
الشرط الضروري للتكامل يتمثل يف أف السلسلتُت ينبغي أف تكونا متكاملتُت من نفس الدرجة (الرتبة) ،إذا كانتا
غَت متكاملتُت من نفس الدرجة (الرتبة) ،فهذا يعٍت أهنما ال ربققاف خاصية التكامل اؼبشًتؾ.
البد من ربديد نوع االذباه العاـ (ثابت أو عشوائي) لكل متغَت مث درجة التكامل للسلسلتُت اؼبدروستُت.
إذا كانت السلسلتاف متكاملتُت من نفس الدرجة (الرتبة) ،فهناؾ تكامل مشًتؾ بينهما.

الخطوة الثانية :تقدير العالقة طويلة اؼبدى:
إذا كاف الشرط الضروري ؿبققا ،فينبغي تقدير العالقة طويلة األجل بُت اؼبتغَتينYt = α1Xt + α0 +εtبطريقة
اؼبربعات الصغرى العادية.OLS

من أجل قبوؿ عالقة التكامل اؼبشًتؾ ،هبب أف تكوف سلسلة بواقي التقدير ̂ مستقرة .
حيث:
̂

̂1

= ̂ .

يف ىذه اغبالة ال يبكن استخداـ جداوؿ ،Dickey-fullerفاالختبار يتم على البواقي ،انطالقا من العالقة
الساكنة وليس على البواقي اغبقيقية من عالقة التكامل اؼبشًتؾ.
قاـ)mackinnom(1991دبحاكاة اعبداوؿ اليت تعتمد على عدد اؼبشاىدات ،وعدد اؼبتغَتات اؼبستقلة اليت تظهر
يف العالقة الساكنة،فإذا كانت البواقي مستقرة ،يبكن تقدير مبوذج تصحيح اػبطأ ،وعندما تكوف السلسلتاف غَت
مستقرتُت وربمل صفة التكامل اؼبشًتؾ ،فالبد من تقدير العالقة انطالقا من مبوذج.ECM

لتكن السلسلتاف Xtو Ytمتكاملتُت منالدرجةاألوذل أي) Xt I(1و ) ،Yt I(1تقدير العالقة طويلة اؼبدى تشَت
إذل استقرارية البواقي ،نضع) .Kt , Yt CI(1, 1نقدر مبوذجECMباتباع اػبدوات التالية:
الخطوة األولى :تقدير العالقة طويلة اؼبدى بطريقة:OLS
̂

1

̂

̂ =

1ؿبمد شيخي ،مرجع سبق ذكره ،،ص ص.292،291:
2اؼبرجع نفسو ،ص ص.293،292:
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الخطوة الثانية :تقدير العالقة قصَتة اؼبدى (النموذج الديناميكي) بطريقة:OLS
̂1

1

=

𝛻1

𝛻

هبب أف يكوف اؼبعامل  α2معنويا سالبا ،فإذا دل يكن كذلك هبب رفض مبذجة .ECM
)6اختبار التكامل المشترك لـ
)(1987

 :يتفوؽ ىذا االختبار على اختبار

Juselius & Johansen

Granger & Engel

للتكامل اؼبشًتؾ ،عندما يزيد عدد اؼبتغَتات ؿبل الدراسة عن متغَتين ،الحتماؿ وجود أكثر من شعاع للتكامل

اؼبشًتؾ ،ويتناسب أكثر مع العينات صغَتة اغبجم ،ولتحديد عدد أشعة التكامل اؼبشًتؾ اقًتح
إجراء االختبارين التاليُت

Johansen & Juselius

1

:

 إخبار األثر  :Trace testربسب إحصائية األثر ( )λtraceبالصيغة التالية:
(

)

1

=

∑

=

حيث:
 :nعدد اؼبشاىدات :k ،عدد اؼبتغَتات :i،القيم الذاتية :r ،رتبة اؼبصفوفة  حيث:
r = 0,1,…, k-2, k-1

ومن خالؿ إحصائية األثر يتم اختبار الفرضيات التالية:
 إذا كانت رتبة اؼبصفوفة يساوي الصفر يكوفH0: r = 0مقابل الفرضية ،H1: r > 0فإذا كاف  λtraceأكربمن القيمة اجملدولة فإننا نرفض الفرضيةH0وننتقل إذل االختبار اؼبوارل.
 -إذا كانت رتبة اؼبصفوفة يساوي الصفر

يكوفr = 1

H0:مقابل

الفرضيةr > 1

 ،H1:فإذا مت رفض

الفرضيةH0وننتقل إذل االختبار اؼبوارل وىكذا يف كل مرة.
 وإذامت رفض صبيع فرضيات العدـ  ،H0يتم يف األخَت اختبار الفرضية H0:r = k - 1مقابل الفرضية البديلة  ،H1: r = kفإذامت رفض فرضية العدـ فإف ذلك يعٍت عدـ وجود عالقة تكامل مشًتؾ ألف كل اؼبتغَتات متكاملة من الدرجة صفر (.I)0


اختبار اإلمكانية

العظمى: maximum Eigenvalue test

تسمح ىذه االحصائية باختبار القيم الذاتية

األكرب وتعطى ىذه االحصائية بالشكل التارل
=

)1

(

يتم من خالؿ ىذه االحصائية احتبار فرضية العدـ

=

H0: r = 0

مقابل الفرضية البديلة  ،H1: r = 1مث لبترب

r

=1ضدالفرضية ...... r = 2وىكذا إذل غاية آخر قيمة- 1H1: r = kضد الفرضيةH1: r =kوذبدر االشارة إذل أنو قبل تطبيق
1وادة راضية ،قياس أثر التحرير المالي على الطلب على النقود في الجزائر ،أطروحة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،غَت منشورة ،جامعة سطيف ،اعبزائر،2017 ،
ص ص.238 -237:
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كريقة

جوىانسوف

للتكامل

اؼبشًتكيحب

ربديد

عدد

فًتات

اإلبطاءpللسَتورةvarباالعتماد

على

معياريSchwarzو ،Akaikeحيث يتم اختيار فًتةpاليت تقلل من قيميت ىاذين اؼبعيارين من خالؿ تقدير مبوذج لفًتات
ابطاء من  0إذل  h ( hىو االبطاء األكرب اؼبقبوؿ بالنسبة للنظرية االقتصادية).
ووبسب ىذين اؼبعيارين (p)Schwarzو)Akaike (pبالطريقة التالية:
) ∑

(

) (

=) (
) ∑

(

=) (

حيث:

 :kعدد اؼبتغَتات :n ،عدد اؼبشاىدات،
3-9-4

 :مصفوفة التباين والتباين اؼبشًتؾ اؼبقدرة لبواقي النموذج.

نموذج متجو تصحيح الخطأ ()Vector Error Correction Model =VECM

إف النموذج اؼبالئم يف تقدير أثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي ،ىو مبوذج متجو تصحيح اػبطأ
(Error Correction Model

 ،) Vectorالذي يسمح باختبار مدى تأثَت سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو

االقتصادي يف اؼبديُت القريب والبعيد ،كما يسمح بدراسة اذباه العالقة السببية بُت متغَتات السوؽ ومعدؿ النمو
االقتصادي ،حبيث يقوـ مبوذج متجو تصحيح اػبطأ ،على دراسة التكامل اؼبشًتؾ كخطوة أولية ،لكن وقبل تطبيق
النموذج البد من دراسة استقرارية السالسل الزمنية .
يستخدـ مبوذج متجو تصحيح اػبطأ عادة  ،للتوفيق بُت السلوؾ القصَت والطويل األجل للعالقات االقتصادية،
فاؼبتغَتات االقتصادية يفًتض أهنا تتجو يف األجل الطويل ،كبو حالة االستقرار اليت يطلق عليها وضع التوازف ،وىي يف
توجهها إذل ذلك الوضع قد تنحرؼ عن اؼبسار ألسباب مؤقتة ،ولكن ال يطلق عليها صفة االستقرار ،إال إذا ثبت أهنا
تتجو لوضع التوازف طويل األجل ،وبالرغم من وجود العالقة التوازنية على اؼبدى الطويل ،إال أنو من النادر أف تتحقق،
وبالتارل قد يأخذ اؼبتغَت التابع قيما ـبتلفة عن قيمتها التوازنية ،ويبثل الفرؽ بُت القيمتُت عند كل فًتة زمنية خطأ التوازف،
حيث يتم تعديل ذلك اػبطأ ،أو جزء منو على األقل يف اؼبدى الطويل ،ففي مبوذج تصحيح اػبطأ يتم دراسة اغبالة اليت
يكوف بُت XtوXtتكامل مشًتؾ حيث)Xt,YtCI(d,bو] .[β,-1نضع

=

شعاع التكامل اؼبشًتؾ

أي βXt – Yt

)،I(0يف ىذا النوع من النمذجة كوف السلسلتُت متكاملتُتco-integratedوغَت مستقرتُت يزيد من مشكل التقدير،
حيث أف اؼبعنوية اإلحصائية للنموذج ىي السبب يف كوف أف السلسلتُت غَت مستقرتُت (أي ىناؾ تكامل مشًتؾ).1
1ؿبمد شيخي ،مرجع سبق ذكره،ص.291:
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إف استعماؿ االكبدار اؼبباشر لػ Ytعلى Xtيعترب غَت فبكن ،باعتبار أف العالقة اؼبفًتضة انطالقا من ىذا االكبدار
ليست واقعية ،فينجم عن ذلك اغبصوؿ على عالقة بُت اذباىُت.Twotrends

يكم ن اؼبشكل األساسي يف سحب العالقة اؼبشًتكة للتكامل اؼبشًتؾ (االذباه العاـ اؼبشًتؾ) من جهة ،ومن
جهة أخرى البحث عن االرتباط اغبقيقي بُت اؼبتغَتين ،وىو ىدؼ مبوذج متجو تصحيح اػبطأ  ،VECMفهو هبمع بُت
النموذج الساكن  β1Xtوالنموذج الديناميكي (اغبركي) ). β2(Yt-1 – βXt-1
ليكن:
)Yt = β1Xt + β2(Yt-1 – βXt-1
)I(0

)I(0

)I(0

إضافة إذل العالقة طويلة اؼبدى ،يسمح مبوذج تصحيح اػبطأ يف دمج التقلبات قصَتة اؼبدى.
حيث أف اؼبعامل  β2الذي ينبغي أف يكوف سالبا ،يبثل قوة اعبذب (الرجوع) كبو التوازف طويل اؼبدى ،وىو يشَت
إذل مقدار التغَت يف اؼبتغَت التابع ،نتيجة اكبراؼ قيمة اؼبتغَت اؼبستقل يف األجل الطويل دبقدار وحدة واحدة ،ويتوقع أف
يكوف ىذا اؼبعامل سالب ،ألنو يشَت إذل اؼبعدؿ الذي تتجو بو العالقة قصَتة األجل كبو العالقة طويلة األجل.
4-9-4تحليل الصدمات ودوال االستجابة ()Impulse Response
يدمج مبوذج

VAR

العالقات اغبركية ،بُت ؾبموعة من اؼبتغَتات اؼبختارة لوصف ظاىرة اقتصادية  ،إف ربليل

الصدمات ودواؿ االستجابة يسمح بدراسة أثر صدمة معينة على متغَتات النظاـ ،كما يوضج ذلك النموذج التارل:
̂1
)
̂

تغَت يف
tعلى

̂1

̂1

(

)

1
1

1

()

̂111 ̂11
1

1

̂̂ 1

(

خالؿ فًتة زمنية معينة لو نتيجة

)

1

(=)

يف الفًتة :t

(

يف الفًتة :t+1
1
̂ 11
̂ 11
)=( 1
) ()
̂ 1̂ 1

(

على Y1tو Y1t+1

تساوي  1فإف أثرىا يكوف كالتارل:
)) = (1

1

1

𝛻
(
𝛻

يف الفًتة :t+2
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)

1
1

1

1
̂ 11
𝛻 ̂ 11
()
1
𝛻 ̂ 1̂ 1

( =)

1

𝛻
(
𝛻

 ...اخل.
تشكل ىذه القيم احملسوبة دالة االستجابة؛
تتميز دواؿ االستجابة غبساب اؼبضاعفات الديناميكية اؼبوجودة ،بأهنا تأخذ بعُت االعتبار ؾبموع العالقات
الديناميكية اؼبوجودة ،حبيث أهنا تبُت فعل نظاـ اؼبتغَتات الداخلية على أثر حدوث صدمة يف األخطاء وحسب

Smiss

فإف دواؿ االستجابة ،تبُت أثر البفاض وحيد ومفاجئ ؼبتغَتة على نفسها ،وعلى باقي متغَتات النظاـ يف كل األوقات.
إذا كاف ىناؾ ارتباط قوي بُت صدمتُت

1

و  ،فإف صدمة ما على

 ،يف ىذه اغبالة معامل االرتباط سيؤكد على الصلة اؼبشًتكة بُت البواقي

̂1

و

1

̂

حتما ستكوف متبوعة بصدمة على
ولكن ال تشَت إذل اذباه السببية.1

دبعٌت أف اختبار دالة االستجابة لردة الفعل ،يسمح بتتبع اؼبسار الزمٍت للتغَتات اؼبفاجئة والصدمات ،اليت يبكن
أف تتعرض ؽبا متغَتات النموذج يف حدود اػبطأ للمتغَتات ،مقدارىا اكبراؼ معياري واحد ،ألحد اؼبتغَتات على القيم
اغبالية واؼبستقبلية ؼبتغَتات النموذج ،كما تعكس أيضا كيفية استجابة اؼبتغَتات اؼبختلفة يف النموذج ،ألي تغَت مفاجئ يف
أي متغَت من اؼبتغَتات اؼبدؾبة يف النموذج مع مرور الزمن.
فإذا حدث تغيَت مفاجئ يف حد اػبطأ دبقدار وحدة معيارية واحدة  ، One Standard Deviationفإف ذلك سوؼ
يغَت اؼبتغَت اؼبعتمد يف الوقت اغبارل ويف اؼبستقبل.

 5-9-4تجزئة (تفكيك) التباين ) :(Variance Decompositionتستخدـ أداة ذبزئة التباين للتعرؼ على مقدار
التباين يف التنبؤ ،لكل متغَت من متغَتات النموذج ،الذي يرجع إذل خطأ التنبؤ يف اؼبتغَت نفسو ،ومقدار خطأ التنبؤ يف
اؼبتغَتات األخرى يف مبوذج  ،VECMمن أجل التعرؼ على القدرة التفسَتية للمتغَت التابع واؼبتغَتات اؼبستقلة ،يف تفسَت
أخطاء التباين ،وتربز أنبيتو أيضا بأف االختبار يعطي األنبية النسبية ألثر أي تغَت مفاجئ )، (Shockيف كل متغَت من
متغَتات النموذج على صبيع اؼبتغَتات يف النموذج.
رياضيا ،نستطيع كتابة تباين خطأ التنبؤ لفًتة معينة hبداللة تباين اػبطأ اػباص بكل متغَت على حدا.
وؼبعرفة وزف نسبة مشاركة كل تباين نقوـ بقسمة ىذا التباين على تباين خطأ التنبؤ الكلي.
بعدما تصبح الصدمات طبيعية وشاقولية ،يتم ربليل االستجابة بواسطة النموذج:2

1ؿبمد شيخي ،مرجع سبق ذكره،ص.281:
2اؼبرجع نفسو ،ص ص .284،283 :
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=

∑
=

خطأ التنبؤ يف األفقhيعطي بالعالقة التالية:
1

(

∑ =)

=

=

نقوـ بتقسيم خطأ التنبؤ من أجل كل مركبة لػYtاليت نرمز إليها بػ .Yjtلدينا:
1

)

1

1

(

(∑ = )
=

حيث mj1,i :يعرب عن العنصر ( )j,1اػباص باؼبصفوفة  .Mjيبكن التعبَت عنو بطريقة ـبتلفة:
)1

1

1

(

(∑ = )
=1

دبا أف األخطاء  Vال تشكل أي ارتباط وذات تباين يساوي  ،1يسهل حساب تباين خطأ التنبؤ كما يلي:
)1

(∑ = ))

1

(

(

=1

مع:
1

)

́ (∑ =

1

1

=

حيثei :

يبثل العمود رقم  iللمصفوفة األحادية واليت تعرب عن مسانبة خطأ اؼبتغَت kيف تباين خطأ التنبؤ يف

األفق  hللمتغَت  .jللحصوؿ على ذبزئة التباين بالنسبة اؼبئوية ،قبعل العبارة على الشكل:
1

∑∑
= =1

ودبا أف النماذج القياسية تستدعي دراسة اختبارات جذر الوحدة  ،اؼبتعلقة باستقراريو السالسل الزمنية للمتغَتات
اؼبدؾبة يف النموذج كخطوة أولية  ،فاف ذلك يستدعي التطرؽ إذل تلك االختبارات أوال.
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 01-4النمذجة القياسية ألثر سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي
لتقدير مبوذج قياسي ألثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي خالؿ فًتة ( )2016-1980باستخداـ مبوذج
 ، VECMوذلك باتباع اؼبراحل التالية:
0-01-4

تحديد المتغيرات وصياغة النموذج :يتم تعيُت النموذج من خالؿ ربديد ىيكلو الذي تقوـ عليو

الدراسة ،ابتداء من اؼبتغَت التابع اؼبعرب عن الظاىرة ؿبل الدراسة ،واؼبتغَتات اؼبستقلة اليت تفسره ،وطبيعة العالقة اليت
تربطهم بصيغة رياضية مناسبة ،من منطلق النظرية االقتصادية ،باإلضافة إذل االعتماد على بعض الدراسات اؼبقدمة يف
ىذا اجملاؿ ،ليتم بعدىا تقدير العالقة واغبصوؿ على مبوذج يسمح بتحليل الظاىرة.
 0-0-01-4تحديد المتغيرات :لقد مت ربديد متغَتات النموذج كما يلي:
 )0متغير االقتصاد الحقيقي :لقياس مستوى األداء االقتصادي ،مت استخداـ معدؿ النمو االقتصادي ،الذي يقاس
دبعدؿ النمو السنوي يف الناتج احمللي اإلصبارل بأسعار األساس الثابتة.
 )6متغيرات سوق األوراق المالية :لتحديد متغَتات سوؽ األوراؽ اؼبالية استخدمنا متغَتات خاصة بالسوؽ األولية
فبثلة بإصدار األسهم ،ومتغَتات خاصة بالسوؽ الثانوية(البورصة) فبثلة ب الرظبلة،معدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ على
النحو التارل:
 حجم السوق  :يعد اتساع حجم السوؽ ،من أىم اؼبؤشرات الدالة على حجم االستثمارات ،اليت بدورىا
تعكس درجة تطور ونضج السوؽ ،ولقياس حجم السوؽ اعتمادنا مؤشر الرظبلة البورصية.
 سيولة السوق :ولقياس سيولة السوؽ سنعتمد على مؤشري معدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ حيث:
 معدل التداول :أي ما مت تداولو يف الفًتة اؼبعنية كنسبة من إصبارل الناتج احمللي لنفس الفًتة،
 معدل الدوران  ،الذي يبثل قيمة األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة نسبة إذل رظبلة السوؽ (البورصة)؛
وفيما يقيس معدؿ التداوؿ ،السيولة اليت توفرىا سوؽ األوراؽ اؼبالية يف االقتصاد ككل ،دبعٌت دور البورصة يف
توفَت السيولة لالستثمارات على مستوى االقتصاد الكلي ،يقيس معدؿ الدوراف السيولة اؼبوجودة يف السوؽ نفسو ،ويعد
معدؿ الدوراف أدؽ يف قياس السيولة الرتباطو بالسوؽ.
 نشاط السوق األولية :باالعتماد على مؤشر إصدار األسهم.
 )3مصادر البيانات :استخداـ بيانات سنوية تغطي الفًتة ( ،)2016-1980باالعتماد على التقارير السنوية لبورصة
عماف ،والتقارير السنوية لبنك األردف اؼبركزي ،ومت مراعاة أف تكوف متغَتات الرظبلة البورصية وإصدار األسهم يف صورة
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اللوغاريتم الطبيعي ،يف حُت مت أخذ معدؿ الدوراف ،معدؿ التداوؿ ،معدؿ النمو االقتصادي يف شكلهم األصلي ،وذلك
باالعتماد على برنامج

Eviews 9

يف معاعبة اؼبعطيات.

 6-0-01-4صياغة النموذج :لقد مت استخداـ االقتصاد القياسي لتقدير العالقة بُت اؼبتغَتات اؼبفسرة فبثلة يف مؤشرات
تطور سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية بشقيها األولية والثانوية ،واؼبتغَت التابع فبثال يف معدؿ النمو االقتصادي ،كما مت
االستعانة دبجموعة من األدوات واألساليب اإلحصائية والقياسية ،وقد مت اختيار متغَتات الدراسة دبا ينسجم مع النظرية
االقتصادية ،وذلك باستخداـ الصيغة اللوغاريتمية اليت تعترب ذات أنبية عالية يف تقدير النماذج القياسية ،حيث أخذنا
بعض متغَتات النموذج بصيغة اللوغاريتم ،وذلك هبدؼ التخلص من ضغوطات االذباه العاـ على اؼبتغَتات من جهة،
ومن جهة ثانية لتقليص قدر اإلمكاف حجم التقلبات ،ونبا يعترباف السمتاف اؼبميزتاف ألغلب اؼبتغَتات االقتصادية
الكلية ،وخاصة عندما تكوف ىذه األخَتة يف شكل سالسل زمنية ،وقد استثنينا من ذلك متغَت معدؿ النمو االقتصادي
وىذا لوجود معدالت سالبة يف السلسلة اػباصة هبذا اؼبتغَت ،إضافة إذل متغَت معدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ ،وذلك لبناء
مبوذج متجو تصحيح اػبطأ VECM؛
حيث يتم تقدير مبوذج متجو تصحيح اػبطأ ( )VECMوفق اػبطوات التالية:
 دراسة استقرارية السالسل الزمنية ( )Stationarity Test؛
 ربديد درجات التأخَت( )The Lag-Lenghيف مبوذج VAR؛


اختبار Johansen

للتكامل اؼبشًتؾ ( )Co-integration؛

 تقدير مبوذج متجو تصحيح اػبطأ VECM؛
 اختبار صالحية النموذج؛
 اختبار معنوية معادل النموذج يف اؼبدى القريب باستخداـ

اختبارWald

 ،وذلك الختبار إمكانية انعداـ أثر

مؤشرات تطور سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف اؼبدى القريب يف معادلة النمو االقتصادي؛
 اختبار السببية قصَتة وطويلة األجل يف إطار مبوذج متجو تصحيح اػبطأ()VECM؛
 ربليل الصدمات ودواؿ االستجابة لردة الفعل()Impulse Response؛


ذبزئة التباين ).(Variance Decomposition
ودبا أف ىذه التقنية هتتم باذباه اؼبتغَتات وليس بقيمة اؼبعلمات يف حد ذاهتا ،باإلضافة إذل أنو عند التحليل ال

نقوـ بالتفسَت اؼبباشر للمعلمات وإمبا نستخدـ أدوات ربليل خاصة بتقنية ألػ

VECM

(اختبارات السببية ،دواؿ

االستجابة وذبزئة التباين) ،لذا سوؼ لن يؤثر استخداـ متغَت معدؿ النمو ومعدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ يف شكلهم
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األصلي ،واؼبتغَتات األخرى (الرظبلة وإصدار األسهم) يف شكلها اللوغاريتمي على العالقة بُت متغَتات النموذج
اؼبستخدـ يف الدراسة وال على التحليل؛
وحملاولة استنباط درجة التأثَت بُت مؤشرات تطور سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية والنمو االقتصادي ،مت االعتماد على
معطيات سالسل زمنية سبتد على طوؿ الفًتة ( )2016-1980ليتم اغبصوؿ على ما قيمتو  37مشاىدة يف اجملموع،
وبذلك تصبح الصيغة النهائية للنموذج اؼبراد تقديره ،واؼبتمثل يف أثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي وفق
اؼبعادلة التالية:
𝜺𝒕 ......1-4

𝒕𝑨𝑹𝑻 𝟒𝜷

𝒕𝑹𝑼𝑻 𝟑𝜷

) 𝒕𝑯𝑺𝑰(𝑮𝑶𝑳 𝟐𝜷

) 𝒕𝑪𝑴(𝑮𝑶𝑳 𝟏𝜷

𝟎𝜷 = 𝒕𝑹𝑮

حيث:
 .37......،5 ،4 ،3 ،2 ،1 = tوىي عبارة عن الزمن tفيالسلسلة الزمنية ()Time- Seriesخالؿ الفًتة(.)2016-1980
، ،
)

(

)

(

)

(

)

1،

 :معامالت اؼبتغَتات اؼبستقلة؛
 :اؼبتغَت التابع يبثل معدؿ النمو االقتصادي؛
 :متغَتا مستقال يبثل إصدار األسهم؛

 : Market Capitalizationمتغَتا مستقال يبثل الرظبلة البورصية؛
(  :Turnover rateمتغَتا مستقال يبثل معدؿ الدوراف؛

) :Trading rate (Traمتغَتا مستقال يبثل معدؿ التداوؿ؛
الصيغة اللوغاريتمية (  :)LOGاليت تقلل من تشتت البيانات.
وفيما يلي شكل بياين يلخص اؼبتغَتات اليت تضمنتها الدراسة كالتارل
:شكل ( :)61-4متغيرات الدراسة
الرسملة البورصية
المتغير التابع
معدل النمو االقتصادي

إصدار األسهم

المتغيرات

معدل الدوران

المفسرة

السهم
معدل التداول
المصدر :من إعداد الباحثة.
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 3-0-01-4تحليل وصفي لمتغيرات الدراسة :سيتم يف ىذه اػبطوة حساب ـبتلف اإلحصائيات الوصفية للمعطيات
)القيمة العظمى ،القيمة الدنيا ،القيمة الوسطية ،القيمة اؼبتوسطة ( ؼبتغَتات الدراسة ،واليت تسمح بتكوين فكرة عن

كيفية تطور ـبتلف
قيم ىذه اؼبعطيات أثناء فًتة الدراسة ،وقد كانت النتائج كما يلي:

جدول ( :)04-4التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
TRA
0.268
0.097
1.890
0.031
0.424
2.515
8.519

TUR
0.215
0.147
0.799
0.065
0.176
1.873
5.911

)LOG(ISH
18.257
18.002
21.602
15.653
1.423
0.211
2.653

)LOG(MC
22.227
22.074
24.097
20.021
1.282
0.022
1.589

GR
0.042
0.035
0.164
-0.108
0.045
-0.369
5.728

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

85.991
0.000

34.725
0.000

0.460
0.794

3.069
0.215

12.319
0.002

Jarque-Bera
Probability

9.935
6.491

7.969
1.118

675.522
72.932

822.404
59.210

1.573
0.075

Sum
Sum Sq. Dev.

37

37

37

37

37

Observations

المصدر :نتائج برنامج Eviews 9

من اعبدوؿ أعاله نالحظ:

 من بُت  37مشاىدة لسلسة النمو االقتصادي ،بلغ متوسطها اغبسايب  0.035باكبراؼ معياري مقداره ،0.045
يف حُت بلغت أعلى وأدىن نسبة للمتغَت  0.164و  0.108-على الًتتيب؛
 بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبرونة الرظبلة البورصية حوارل

22.074

مليوف دينار أردين باكبراؼ معياري قدره ،1.282

بلغت أعلى وأدىن قيمة  24.097مليوف دينار و 20.021مليوف دينار على الًتتيب؛
 بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبرونة إصدار األسهم حوارل  18.002مليوف دينار باكبراؼ معياري قدره  ،1.423بلغت
أعلى وأدىن قيمة للمتغَت  21.602مليوف دينار و 15.653مليوف دينار؛
 بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ الدوراف

0.147

باكبراؼ معياري قدره  ،0.176بلغت أعلى وأدىن نسبة للمتغَت

 0.799و 0.065على الًتتيب؛
 بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ التداوؿ

0.097

باكبراؼ معياري قدره  ،0.424بلغت أعلى وأدىن نسبة

و 0.031على الًت
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بعد ربديد وتعريف متغَتات الدراسة سنقوـ بتمثيلها وذلك إلعطاء فكرة عن تطور ىذه اؼبتغَتات ،حيث نقوـ
بتمثيلها بداللة الزمن (السنوات) كما تظهرىا األشكاؿ اؼبوالية.
 4-0-01-4تمثيل متغيرات الدراسة :لقد قمنا بتمثيل متغَتات الدراسة بيانيا ،وكانت كما يلي:
شكل ( :)60-4التمثيل البياني للسالسل الزمنية المتعلقة بمتغيرات الدراسة

المصدر :ـبرجات برنامجEviews 9

يتضح من منحنيات السالسل الزمنية أهنا غَت مستقرة ،لذا فإف األمر يتطلب استخداـ اختبارات جذر الوحدة
 ،Unit Root testsالذي يهدؼ إذل فحص خصائص السالسل الزمنية للمتغَتات قيد الدراسة ،والتأكد من مدى
استقرارىا وربديد رتبة تكامل كل متغَت لوحده ،وكذلك ربديد رتبة الفروقات اليت وبتاجها ،ومن أجل ربقيق ذلك
نستخدـ اختباري

 Augmente Dickey-FullerوPhillips-Perron
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5-0-01-4

اختبار  Augmente Dickey-Fullerو

Philips & Perron

الستقرارية السالسل الزمنية

قبل البدء يف ربليل البيانات البد من اختبار السالسل الزمنية ىل ىي ساكنة أـ ال؟ ،وذلك ذبنبا لظهور مشكلة
االكبدار الزائف الذي يعطي قيمة مرتفعة ؼبعامل التحديد  ،R2فقد أوضحت العديد من الدراسات أف كثَتا من
السالسل الزمنية تتسم بعدـ السكوف الحتوائها على جذر الوحدة أي غَت ساكنة إحصائيا  ،Nonstationaryدبعٌت أف
متوسط وتباين اؼبتغَت غَت مستقلُت عرب الزمن وأف أغلبها وبوي عامل االذباه  Trendالذي يعكس ظروؼ معينة تؤثر
على صبيع اؼبتغَتات ،إما يف نفس االذباه أو اذباىات متعاكسة ،كما قد هبعل نتائج التقدير اليت يتم اغبصوؿ عليها
زائفة وال تقدـ تفسَتا اقتصاديا ذا معٌت ،بالرغم من كوف معامل التحديد
ولدراسة استقرارية السالسل الزمنية مت إجراء اختبار

 R2مرتفعا.

Philips & Perron

) (ADFالختبار فرضية احتواء اؼبتغَتات على جذر للوحدة

Unit Root

) (PPو

يف اؼبستوى

Augmented Dickey-Fuller
)(level

والفرؽ األوؿ (

First

 ،)differenceباستخداـ اغبد الثابت ) ،(Interceptالقاطع واالذباه العاـ ( (Trend and Interceptوبدوهنما ).(None
وبتطبيق االختبار على السالسل الزمنية  ،ربصلنا على النتائج اؼبلخصة باعبدوؿ التارل:
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جدول ( :)05-4اختبارAugmente Dickey-Fullerو  Philips & Perronالستقرارية السالسل الزمنية
في المستوى )(Level

باستخدام النماذج الثالثة
Prob

Prob

PP

النماذج

5%level

ADF

الجدولية

األحادي

0.0021

-4.2251

0.0016

2.945-

4.316-

A

0.0131

-4.1233

0.0096

3.540-

4.251-

B

0.0036

-3.0216

0.0035

1.950-

3.026-

C

0.5685

-1.4060

0.5379

2.945-

1.468-

A

0.7147

-1.7562

0.1904

3.540-

2.850-

B

0.9904

2.1163

0.9968

1.950-

2.568

C

0.0417

-3.0280

0.2663

2.945-

2.047-

A

0.3822

-2.3819

0.3822

3.540-

2.381-

B

0.7077

0.0985

0.7006

1.950-

0.076

C

0.1126

-2.5503

0.1376

2.945-

2.443-

A

0.2860

-2.5919

0.3616

3.540-

2.424-

B

0.1515

-1.3847

0.1406

1.950-

1.427-

C

0.1567

-2.3712

0.1974

2.945-

2.236-

A

0.3677

-2.4116

0.4622

3.540-

2.224-

B

0.0524

-1.9287

0.0620

1.950-

1.849-

C

اإلحصائية للجذر
األحادي

اإلحصائية

اإلحصائية للجذر

GR

)LOG(MC

)LOG(ISH

TUR

TRA

النموذج  :)Intercept(Aباستخداـ الثابت؛

النموذج  :)Trend&Intercept(Bباستخداـ الثابت واالذباه العاـ؛
النموذج  :)None(Cبدوف ثابت وبدوف اذباه عاـ.
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التقدير باستخداـ برنامج ، Eviews9ملخص اؼبالحق(.)16-15-14-13-12-6-5-4-3-2

من خالؿ النماذج الثالثة نستنتج أف السالسل الزمنية غَت مستقرة عند اؼبستوى ماعدا سلسلة معدؿ النمو
االقتصادي ،حبيث القيمة اؼبطلقة tاحملسوبة أصغر من القيمة اؼبطلقةtاعبدولية ،وىي غَت معنوية عند مستوى داللة
،كما أف االحتماؿ()Probأكرب من

%5

%5

 ،لذلك هبب تطبيق االختبار على الفرؽ األوؿ) (1 st Differenceحت تستقر

صبيع السالسل الزمنية.
وبتطبيق اختبار Augmente Dickey-Fullerو Philips & Perronعلى الفرؽ األوؿ كانت النتائج كما يلي:
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جدول ( : )06-4اختبار Augmente Dickey-Fullerو  Philips & Perronالستقرارية السالسل الزمنية في
الفرق األول (1 st Difference

باستخدام النماذج الثالثة
Prob

PP

اإلحصائية

Prob

للجذر

5%level
اإلحصائية

الجدولية

األحادي

ADF

اإلحصائية

النماذج

للجذر

األحادي

0.0000

-10.4121

0.0000

2.945-

9.1973-

A

0.0000

-1.3297

0.0000

3.540-

9.1863-

B

0.0000

-10.3126

0.0000

1.950-

9.2552-

C

0.0004

-4.8184

0.0000

2.945-

4.8360-

A

0.0027

-4.7584

0.0000

3.540-

4.7766-

B

0.0000

-4.4945

0.0000

1.950-

2.7545-

C

0.0000

-5.8066

0.0000

2.945-

5.8053-

A

0.0002

-5.7082

0.0000

3.540-

5.7573-

B

0.0000

-9.900

0.0000

1.950-

5.8914-

C

0.0000

-7.4388

0.0000

2.945-

7.5451-

A

0.0000

-7.3958

0.0000

3.540-

7.4886-

B

0.0000

-7.5438

0.0000

1.950-

7.6574-

C

0.0000

-6.4455

0.0000

2.945-

6.4535-

A

0.0000

-6.3841

0.0000

3.540-

7.6574-

B

0.0000

-6.5411

0.0000

1.950-

6.4535-

C

))D(GR)(-1

)))D(LOG(MC(-1

)))D(LOG(ISH(-1

))D(TUR(-1

))D(TRA(-1

النموذج  :)Intercept(Aباستخداـ الثابت؛

النموذج  :)Trend&Intercept(Bباستخداـ الثابت واالذباه العاـ؛
النموذج  :)None(Cبدوف ثابت وبدوف اذباه عاـ.
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التقدير باستخداـ برنامج ، Eviews9ملخص اؼبالحق(-19-18-17-11-10-9-8-7
.21-20

أشارت نتائج اختبار  PPو  ADFالواردة يف اعبدوؿ أعاله ،أف اؼبتغَتات حققت استقرارا عند مستوى معنوية
 %5يف الفرؽ األوؿ

(.)1st difference

إذف و بناء على نتائج اختبارات استقرارية السالسل الزمنية ،واليت دلت على استقرارىا يف الفرؽ األوؿ ،يبكن
مواصلة التحليل  ،ودبا أف اؼبتغَتات تعترب مستقرة يف نفس الدرجة ،فإنو بإمكاننا استخداـ مبوذج  VARيف تقدير عالقة
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اؼبتغَتات اؼبفسرة باؼبتغَت التابع ،ودبا أف مبوذج

VAR

يقتصر على التقدير يف األجل القصَت فقط ،فقد استخدمنا مبوذج

متجو تصحيح اػبطأ ( ،)Vector Error Correction Modelوذلك لدراسة الظاىرة وعالقة اؼبتغَتات اؼبفسرة باؼبتغَت
التابع يف األجلُت القصَت والطويل ،وذلك بتحديد معادلة تصحيح اػبطأ  ، VECMباإلضافة إذل دراسة السببية بناء على
مبوذج

،VECM

مع ربليل دواؿ االستجابة الفورية والصدمات

(Response

 )Impluseوذبزئة (تفكيك) التباين

(.)Variance Decomposition
 00-4تقدير نموذج متجو تصحيح الخطأ  : VECMيقوـ مبوذج متجو تصحيح اػبطأ ،على فرضية مؤداىا أف ىناؾ
عالقة توازنية طويلة األجل ،تتحدد يف إطارىا القيمة التوازنية للنمو االقتصادي يف ضوء عالقتو دبؤشرات سوؽ األوراؽ
اؼبالية( الرظبلة البورصية ،إصدار األسهم ،معدؿ الدوراف ،معدؿ التداوؿ)  ،وبالرغم من وجود ىذه العالقة التوازنية يف
اؼبدى الطويل ،خاصة يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية اؼبتطورة والكفء ،غَت أهنا ليست دائما ؿبققة ،ومن مث تأخذ متغَتات
النموذج قيما ـبتلفة عن القيم التوازنية ،ويبثل الفرؽ بُت القيمتُت عند كل فًتة زمنية خطأ التوازف ،ويتم تعديل أو
تصحيح ىذا اػبطأ كليا أو جزئيا يف اؼبدى الطويل؛
ويفًتض مبوذج متجو تصحيح اػبطأ وجود نوعُت من العالقات ،بُت مؤشرات سوؽ األوراؽ اؼبالية كمتغَتات
مستقلة والنمو االقتصادي كمتغَت تابع وىي:
 )0عالقة في المدى الطويل :أي عالقة توازنية يف اؼبدى الطويل بُت معدؿ النمو االقتصادي ومؤشرات سوؽ األوراؽ
اؼبالية كمتغَتات مفسرة ،وذلك باستخداـ منهج  Johansen & Juseliusللتكامل اؼبشًتؾ؛
 )6عالقة في المدى القصير :وىي العالقة اتآنية أو اؼبباشرة ،اليت تظهر بُت معدؿ النمو االقتصادي ومؤشرات تطور
سوؽ األوراؽ اؼبالية يف كل فًتة زمنية ،وتقاس باستخداـ معامل تصحيح اػبطأ.
ونظرا ألف السالسل الزمنية للمتغَتات ؿبل الدراسة ،غَت مستقرة يف مستوياهتا ومستقرة يف فروقها األوذل ،دبعٌت أهنا
متكاملة من نفس الدرجة أي الدرجة األوذل) ،(1فإف ذلك يدؿ على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بُت اؼبتغَتات،
وىذا ما سيكوف ؿبل اختبار باستخداـ التكامل اؼبشًتؾ.
0-00-4

اختبار التكامل المشترك  :يعترب اختبار التكامل اؼبشًتؾ ىو األىم واغباسم لتطبيق مبوذج

،VECMفإذا كاف ىناؾ عالقة تكاملية طويلة األجل نطبق مبوذج

،VECM

وإذا دل توجد عالقة توازنية طويلة األجل

،نقوـ بتطبيق مبوذج  ، VARدبعٌت أننا نكتفي بتحليل العالقة بُت اؼبتغَتين يف األجل القصَت فقط ،ويعترب اختبار التكامل
اؼبشًتؾ ؿ ) Johansen & Juselius (1990األكثر شيوعا واستخداما ،حيث ىبترب وجود اؼبعادالت اؼبتكاملة على كبو
مشًتؾ ؼبتغَتات الدراسة ،عن طريق ربديد معنوية اعبذور اؼبميزة للمتجهات ،وذلك دبقارنة القيم احملسوبة للجذور اؼبميزة
307

الفصل الرابع......................................:أثر سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي :دراسة قياسية للفترة ()6106 – 0981

بالقيم اعبدولية ،واليت تتحدد من خالؽبا قيمة  rعدد متجهات التكامل اؼبشًتؾ ،من خالؿ اختباري األثر ،Trace test
واإلمكانية (اؼبعقولية) العظمى .Eigen max test
والختبار التكامل اؼبشًتؾ نقوـ بوضع الفرضيتُت التاليتُت :
القيمة احملسوبة إلحصائية األثر  𝛌 traceأقل من القيمة
اغبرجة )اعبدولية (عند مستوى معنوية 5%

عدـ وجود تكامل مشًتؾ H0 :

القيمة احملسوبة إلحصائية األثر  𝛌 traceأكرب من القيمة

وجود تكامل مشًتؾ H1 :

اغبرجة )اعبدولية (عند مستوى معنوية 5%

والنتائج موضحة باعبدوؿ أدناه اعتمادا على نتائج اختبار األثر
جدول (:)07-4اختبار األثر (

)

Date: 04/21/18 Time: 01:05
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 afteradjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA
Lags interval (in first differences): 1 to 1
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace

**Prob.

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.0415
0.2399
0.2352
0.3691
0.3335

69.81889
47.85613
29.79707
15.49471
3.841466

70.82612
39.52661
23.22500
8.960204
0.935181

0.591095
0.372342
0.334732
0.204899
0.026366

* None
Atmost 1
Atmost 2
Atmost 3
Atmost 4

Trace test indicates 1cointegratingeqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values.
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يتبُت من خالؿ نتائج اعبدوؿ ،أنو يف السطر األوؿ القيمة احملسوبة إلحصائية األثر ،أكرب من القيمة اغبرجة
)اعبدولية( عند مستوى

معنوية5%

 ،أو أف  ،Prob<0.05فبا يعٍت رفض الفرضية العدمية القائلة بعدـ وجود تكامل

مشًتؾ (ال توجد عالقة توازنية طويلة األجل) ،ونقبل الفرض البديل بأنو توجد على األقل عالقة توازنية طويلة األجل،
وباؼبرور إذل االختبار اؼبوارل تبُت أف االختبار غَت معنوي ،يعٍت أننا نقبل الفرض الصفري (توجد على األقل عالقة توازنية
واحدة طويلة األجل)؛
وعليو نستنتج أنو توجد عالقة توازنية طويلة األجل ،وبالتارل يبكننا تقدير مبوذج  ،VECMحيث أف عدد
متجهات التكامل اؼبشًتؾ  ،r=1وأف النمو االقتصادي متكامل تكامال مشًتكا مع مؤشرات تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية
كما يظهر ذلك اؼبنحٌت أدناه:
شكل ( :)66-4التكامل المشترك بيانيا
.20
.15
.10
.05
.00
-.05
-.10
-.15
2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

Cointegrating relation 1

المصدر :ـبرجات برنامج Eviews 9

تدؿ ىذه النتيجة على وجود توليفة خطية ساكنة ،بُت النمو االقتصادي ومؤشرات تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية،
أي أنو توجد عالقة توازنية طويلة األجل ،دبعٌت أف اؼبتغَتات ال تبتعد عن بعضها البعض يف األجل الطويل ،وتظهر سلوكا
متشاهبا.
وبالرجوع إذل النموذج قيد الدراسة لتحديد عدد فًتات اإلبطاء(التأخر) ،كانت نتائج االختبار كما يلي:
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جدول( :)08-4نتائج اختبار تحديد فترات اإلبطاء المستخدمة في نموذج VECM

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA
Exogenous variables: C
Date: 04/30/18 Time: 00:07
Sample: 1980 2016
Included observations: 34
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

0.652585
*-3.420964
-3.230907
-2.996355

0.800501
*-2.533469
-1.603832
-0.629701

0.576036
-3.880257
-4.072945
*-4.221138

1.22e-06
1.45e-08
*1.32e-08
1.51e-08

NA
165.9527
*38.25534
29.13806

-4.792614
95.96437
124.2401
151.7593

0
1
2
3

* indicates lag order selected by the criterion
)LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level
FPE: Final predictionerror
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

المصدر :ـبرجاتربنامج.Eviews 9

يتضح من خالؿ اعبدوؿ أعاله أف فًتة اإلبطاء احملددة وفق اختباري

 SchwarzوHannan-Quinn

كانت ،1

وعليو فهي فًتة اإلبطاء اؼبثلى.
اتآف يبكننا تقدير مبوذج

VECM

الذي يقدر أثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي ،يف اؼبديُت

القريب والبعيد بعالقة توازنية واحدة وبتأخر واحد ،والذي يبكننا من اختبار وتقدير العالقة يف اؼبدى القريب ،والتعرؼ
على ما إذا كانت ىناؾ اكبرافات على اؼبستوى القصَت األجل ،يف اذباه العالقة التوازنية طويلة األجل ،كما أنو يتفادى
اؼبشكالت الناذبة عن االرتباط الزائف.
وقد مت تقدير مبوذج تصحيح اػبطأ وفقا ؼبنهج ( )Johansenذات اؼبرحلتُت ،حيث تتمثل اؼبرحلة األوذل يف
تقدير العالقة التوازنية طويلة األجل ،أما اؼبرحلة الثانية فيتم خالؽبا تقدير مبوذج تصحيح اػبطأ ،ومت تقدير ىذا النموذج
قصَت األجل ،بإدخاؿ البواقي اؼبقدرة يف اكبدار اؼبدى الطويل ،كمتغَت مستقل بفًتة إبطاء واحدة يرمز ؽبا بالرمز
.ECTt-1

وبعد التقدير وفق الربنامج كانت النتائج ملخصة يف اعبدوؿ التارل:
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جدول ( :)09-4تقدير نموذج متجو تصحيح الخطأ VECM

معادلة طويلة األجل
المتغيرات

معادلة قصيرة األجل
t-statistic

المتغيرات

المعامالت

))(GR(-1

1.000000

-

المعامالت

t-statistic

CointEq1

-0.794724

][-4.04589

)))D (GR(-1

0.022008

][ 0.13622

))LOG(MC(-1

-0.012053

][-1.86507

)))D(LOG(MC(-1

0.039747

][ 0.81374

))LOG(ISH(-1

-6.94E-05

][-0.01043

)))D(LOG(ISH(-1

0.021464

][ 2.63570

))TUR(-1

0.418349

][ 3.93279

)))D (TUR(-1

0.110694

][ 1.10097

)TRA(-1

-0.143364

][-3.07284

))D(TRA(-1

-0.086066

][-1.62347

C

0.176103

-

C

-0.011000

-1

المصدر :ـبرجاتربنامج ،Eviews 9ملخص اؼبلحق ()22

واعتمادا على معطيات اعبدوؿ أعاله يبكننا كتابة معادلة التوازف طويلة األجل(معادلة تصحيح اػبطأ) كمايلي:
)0.418 TUR(-1))+ 0.143 TRA(-1
][+3.07284

][- 3.93279

 ))(GR(-1))=0.176 +0.012 LOG(MC(-1))+6.94E-05 LOG(ISH(-1][+0.01043

][+1.86507

يف حُت تكتب معادلة اؼبعادلة قصَتة األجل وفق الصيغة التالية:
)))= -0.018+0.022 D(GR(-1))) + 0.039 D(LOG(MC(-1))) + 0.021 D(LOG(ISH(-1
][+ 0.81374

][+2.63570

)))D (GR(-1

][ 0.13622

+0.110D(TUR(-1)))- 0.086D(TRA(-1))-0.794ECTGR(-1
[-4.04589

][-1.6234

][ 1.10097

نالحظ من معادلة متجو تصحيح اػبطأ  VECMظهور مقدر معلمة تصحيح اػبطأ بقيمة سالبة ومعنوية ،فبا
يعٍت أف معدؿ النمو االقتصادي يف اؼبدى القريب ال يتساوى مع قيمتو التوازنية يف اؼبدى البعيد ،لذلك فإنو يف اؼبدى
القريب يكوف ىناؾ تصحيح جزئي يف اذباه العالقة طويلة األجل؛
ويبثل معامل تصحيح اػبطأ مقدر معلمة تعديل القيم الفعلية ؼبعدؿ النمو االقتصادي باذباه قيمتو التوازنية من
فًتة ألخرى ،وربديدا تقيس نسبة اختالؿ التوازف يف الفًتة السابقة T-1اليت يتم تعديلها يف الفًتة الالحقة.T

بلغ مقدر معامل حد تصحيح اػبطأ ،0.794 -وىذا يعٍت أف معدؿ النمو االقتصادي تعدؿ قيمتو كبو القيم
التوازنية يف كل فًتة زمنية بنسبة ،%79.4دبعٌت أنو عندما ينحرؼ معدؿ النمو االقتصادي يف اؼبدى القريب يف الفًتة
311
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عن قيمتو التوازنية فإنو يتصحح بنسبة%79.4من ىذا االكبراؼ يف الفًتة ،Tفبا يدؿ على أف معدؿ النمو
االقتصادي يستغرؽ وقتا ليصل إذل قيمتو التوازنية يقدر ب  0.794/1أي حوارل سنة و 4أشهر.
نتائج التقدير في المدى القريب :فيما ىبص معادلة التوازف قصَتة األجل فقد ورد بعضها معنويا والبعض
اتآ خر غَت معنوي ،فبالنسبة لغَت اؼبعنوية(الرظبلة ومعدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ) فسيتم إسقاطها من الشرح ،أما بالنسبة
إلصدار األسهم فقد كانت معلمتو معنوية عند مستوى داللة  ،%5فبا يسمح لنا بتفسَت أثره على النمو االقتصادي يف
اؼبدى القريب وذلك على النحو التارل:
أوضحت نتائج التقدير أف مقدر معلمة إصدار األسهم معنوية وموجبة ،حيث كلما ارتفع إصدار األسهم

بػ%1

يرتفع معدؿ النمو االقتصادي بنسبة  %0.021وىي نسبة ضعيفة ،أي أف زيادة اإلنتاج اغبقيقي اؼبتمثل يف حجم السلع
واػبدمات سواء كانت استهالكية خاصة بالقطاع العائلي أو استثمارية خاصة بقطاع األعماؿ ،يتطلب زيادة رؤوس أمواؿ
لغرض االستثمار اغبقيقي ،فبا يدفع بالشركات يف حالة توفر فرص استثمارية مرحبة إذل طلب التمويل ،إما عن طريق طرح
األوراؽ اؼبالية( األسهم)لالكتتاب أو عن طريق الزيادة يف رأس اؼباؿ ،باعتبار السوؽ األولية الوسيلة اليت ربصل من خالؽبا
الوحدات االقتصادية على اؼبوارد اؼبالية لتمويل استثماراهتا وىي بذلك تعد دبثابة سوؽ االستثمار اغبقيقي ،فإذا قاـ
اؼبكتتبُت بإعادة بيع األوراؽ اؼبالية يف السوؽ الثانوية فال يوجد استثمار حقيقي بل استثمار مارل.
وقد جاءت نتائج دراستنا مطابقة لدراسة أضبد ؿبمد مشعل و زكية أضبد مشعل ( ،)2012اليت
اختربتالعالقةالسببيةبينالنمواالقتصاديوتنميةالقطاعاؼباليفياالقتصاداألردين،وقد توصلت نتائج دراستهما إذل أف تنمية سوؽ
1

األوراؽ اؼبالية تعمل على ربفيز النمو االقتصادي يف األجل القصَت؛

لكن وبالرغم من األثر االهبايب إلصدار األسهم على النمو االقتصادي يف دراستنا إذل أنو ضعيف ،وذلك
العتماد أغلب اقتصاديات األسواؽ شبو الناشئة سيما العربية منها على البنوؾ(الديوف) يف ؾباؿ التمويل ،حيث يرى
بعض االقتصاديُت أنو يف الدوؿ النامية سبوؿ حصة ؿبدودة من استثمارات الشركات من خالؿ إصدار األسهم ،بينما
يبوؿ اعبزء األكرب من تلك االستثمارات من مصادر ذاتية ،كاألرباح احملتجزة أو من مصادر خارجية كالقروض اؼبصرفية2؛

 1أضبد ؿبمد مشعل و زكية اضبد مشعل ،القطاع المالي في األردن والنمو االقتصادي ،دراسات العلوـ اإلدارية ،اجمللد  ،39العدد  ،2012 ،1ص.96-81 :متاح على
اؼبوقع االلكًتوين:
https://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/download/2978/6275

2عاطف وليم اندراوس،مرجع سبق ذكره،ص112:
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وىو ما أكده

)Mayer (1988

يف دراستو اليت يقر فيها بالدور احملدود ألسواؽ األوراؽ اؼبالية يف النمو

االقتصادي ،ذلك أف عبوء الشركات للتمويل عن طريق إصدار األسهم ضعيف1؛
أما باقي اؼبتغَتات فهي غَت معنوية يف مبوذج تصحيح اػبطأ VECMؽبذا سيتم إسقاطها من الشرح.
نتائج التقدير في المدى البعيد :وفيما ىبص معادلة التوازف طويلة األجل فقد ورد بعضها معنويا والبعض
اتآخر غَت معنوي ،فبالنسبة لغَت اؼبعنوية(الرظبلة وإصدار األسهم) فسيتم إسقاطها من الشرح ،أما بالنسبة ؼبعدرل الدوراف
والتداوؿ فقد كانت معلمتهما معنوية عند مستوى داللة  ،%5فبا يسمح لنا بتفسَت أثرنبا يف معدؿ النمو االقتصادي يف
اؼبدى البعيد وذلك على النحو التارل:
بالنسبة لمعدل الدوران :فقد كاف تأثَته سالب ومعنوي حيث بلغ مقدر معلمتو ،0.418 -كما أف
إحصائيةtمعنوية عند مستوى داللة  ،%5فبا يعٍت أف ارتفاع معدؿ الدوراف ب %1سيخفض من معدؿ النمو االقتصادي
بػ ،0.418ذلك أف توفَت السيولة يف الوقت اؼبناسب يشجع على زيادة االستثمار وعدـ الًتدد يف شراء وبيع األوراؽ اؼبالية،
وذلك إلمكانية التنازؿ عنها يف السوؽ الثانوية ،فبتوفر عنصر السيولة يصبح االستثمار أقل ـباطرة وأكثر رحبية فبا يؤدي
إذل توسيع القاعدة االستثمارية للشركات ،غَت أف السيولة اؼبفرطة هبب أف تؤخذ حبذر ،ألهنا قد تعٍت زيادة نشاط
اؼبضاربة ،وليس البفاض يف تكلفة اؼبعامالت ،وبالتارل زيادة االستثمار اؼبارل مقارنة باالستثمار اغبقيقي؛
أما وجهة نظر

Oemetriades&Arestis

فإف القطاع اؼبارل يف حالة اعتباره مسؤوال ولو جزئيا على النمو

االقتصادي ،فإنو يعد أيضا مسؤوال عن حدوث األزمات اؼبالية اليت تعثر النمو االقتصادي ،وبالتارل فإف تنمية أسواؽ
األسهم يبكن أف تؤثر سلبا على النمو االقتصادي نتيجة للمضاربات احملتملة يف السوؽ ،خاصة عندما ترتفع درجة
اؼبخاطر لدى اؼبضاربُت نتيجة للتوسع يف االئتماف السريع ،وبذلك ترتفع أسعار الفائدة بسرعة يف حُت تنخفض
االستثمارات فبا يؤدي إذل البفاض النمو االقتصادي.2
فمن وجهة نظر

Demetriades & Hussein

فإف اؼبضاربة الناذبة عن السيولة اؼبرتفعة يف السوؽ ،تؤدي إذل

تبذير اؼبوارد اؼبالية اليت توجو إذل األنشطة غَت اؼبنتجة ،بدال من توجيهها إذل اؼبشروعات االستثمارية ،وىو ما يبثل عائقا

1سامية زيطاري ،مرجع سبق ذكره،ص.74:

2حسن كرًن ضبزة،مرجع سبق ذكره ،ص.138:
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أماـ االستثمارات ،خاصة إذا أدى نشاط اؼبضاربة إذل ارتفاع سعر الفائدة ،فبا هبعل االقتصاد أكثر عرضة لألزمات
اؼبالية.1
ومن وجهة نظر  Ajit Singhفإف السيولة اليت توفرىا سوؽ األوراؽ اؼبالية ،تفسح اجملاؿ أماـ اؼبضاربُت ،الذين
يقوموف بتغيَت ؿبافظهم اؼبالية بسهولة ،كما أف بعض اؼبؤسسات كشركات التأمُت ،قد تشًتؾ يف السوؽ سعيا وراء
العائد اؼبرتفع من خالؿ اؼبضاربة ،وبسبب اذباه الكثَت إذل اؼبضاربة ،تقوـ اؼبؤسسات اؼبقرضة بتمويل ىذا النشاط يف
األجل القصَت ،خوفا من فقداف عمالئها ،وبالتارل تنخفض اؼبدخرات اؼبوجهة لالستثمار.
يف حُت يعترب

Demirguc-Kunt&Levine

2

أف ارتفاع السيولة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية قد يقلل من النمو

االقتصادي ،من خالؿ التقليل من معدالت االدخار ،ذلك أف زيادة حجم السيولة يرفع من مستوى عدـ التأكد بالنسبة
لالدخار ،كما أف زيادة السيولة يف السوؽ يؤثر على حوكمة الشركات ،ذلك أف نسبة كبَتة من األسهم يف ىيكل أمواؿ
الشركات يرفع من األداء غَت االهبايب اذباه ضبلة األسهم ،فبا يؤدي إذل البفاض نتيجة أعماؿ الشركة ،فبا يقلل من النمو
االقتصادي ،كما أف زيادة السيولة يف السوؽ اؼبالية قد هبعل اؼبستثمرين يسرعوف يف بيع األسهم أكثر من مراقبة أداء إدارة
الشركة ،والذي بدوره ينعكس سلبا على أداء االقتصاد ككل فبا يقلل من النمو االقتصادي.

3

كما وضح Keynesأف األسواؽ اؼبالية تنتج الكثَت من أنشطة اؼبضاربة اليت تسهم يف إحداث تقلبات وعدـ
االستقرار يف االقتصاد.
ومن وجهة نظر  Stiglitzفإف احتماؿ عدـ كفاءة سوؽ األوراؽ اؼبالية يؤدي إذل عدـ قباح سياسة ربرير السوؽ
على اؼبستوى اػبارجي ،فبا يهدد استقرار البورصة ومالو من انعكاسات سلبية على النمو االقتصادي.
أما من وجهة نظر

Bencivenga& al

4

فإف السيولة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية تلعب دورا أساسيا يف ربقيق النمو

االقتصادي ،بالرغم أف االستثمارات ذات اؼبردودية عادة ما تتطلب رؤوس أمواؿ ؼبدة طويلة ،واؼبدخروف اليريدوف
زبصيص أمواؽبم ؼبدة طويلة دوف اغبصوؿ على سيولة ،وعليو فإف توفر السيولة بالسوؽ تسمح للمستثمرين ببيع أسهمهم

Demetriades & Hussein, Does Financial Development cause economic growth? Time Series Evidence

1

From Sixteen Countries, Journal of Development Economic, 51, 1996
A. Singh, Financial liberalisation of Stock Markets & Economic Development, The Economic

2

Journal,107 , 1997.
3

Demirguc-Kunt& Levine,Stock Market Development& Financial Intermediaries: Stylized Facts, The World

Bank Economic Review, Vol 10, 1996
4

E.Stiglitz,Financial Markets &Development,Oxford Review of Economic Policy v 5,1989,p :55-68.
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يف أي وقت ،كما تستطيع الشركات اغبصوؿ على رؤوس أمواؿ لتمويل مشاريعها ،فبا يساىم يف ربقيق النمو
االقتصادي.1
وبالرجوع إذل سيولة بورصة عماف اليت مت قياسها من خالؿ مؤشر معدؿ الدوراف ،نالحظ أف بورصة عماف تعاين من
ضعف يف السيولة ،وذلك اللبفاض معدؿ الدوراف طيلة فًتة الدراسة ماعدا الفًتة ()2010-2005؛
ولضعف السيولة أثرا سلبيا على عوائد األسهم حيث ال يشجع الشركات اؼبدرجة على اإلصدارات يف السوؽ األولية
لتمويل استثماراهتا من جهة ،ومن جهة أخرى يؤدي إذل زبوؼ اؼبستثمرين يف الدخوؿ إذل السوؽ بشقيها األولية و
الثانوية ،ألف اؼبستثمر يف ىذه اغبالة هبد صعوبة يف تصريف األوراؽ اؼبالية إذا أراد التنازؿ عنها ،وىو ما كاف لو انعكاسا
سلبيا على أثر السوؽ األولية يف النمو االقتصادي ،حيث ظهر متغَت إصدار األسهم غَت معنوي يف معادلة تصحيح
اػبطأ ( معادلة طويلة األجل).
بالنسبة لمعدل التداول :فيما يقيس معدؿ الدوراف السيولة اؼبوجودة يف السوؽ نفسو يقيس معدؿ التداوؿ
السيولة اليت توفرىا سوؽ األوراؽ اؼبالية لالقتصاد ككل  ،دبعٌت دور البورصة يف توفَت السيولة لالستثمارات على مستوى
االقتصاد الكلي ،ارتفاعو يشَت إذل أف وزف البورصة يف اقتصاد البلد اؼبعٍت معترب؛
ويف نتائج دراستنا تبُت أف تأثَته موجب ومعنوي حيث بلغ مقدر معلمتو  ،0.143فبا يدؿ على أف ارتفاع
معدؿ التداوؿ بػ %1يؤدي إذل ارتفاع معدؿ النمو االقتصادي بنسبة

.%0.143

فبالرغم من كوف السوؽ الثانوية (البورصة) سبثل استثمارا ماليا حبتا إال أهنا تسهل من سبويل االستثمار اغبقيقي،
وذلك بتوفَت اػبيارات ألصحاب الفوائض اؼبالية ،من خالؿ األصوؿ اؼبالية اؼبتنوعة من ناحية السيولة والعائد
واؼبخاطرة ،وبالتارل تشجيعها على تقليل اإلنفاؽ االستهالكي لصاحل االدخار اؼبوجو لالستثمار ،كما أف قياـ السوؽ
الثانوية بوظيفة تسييل الورقة اؼبالية يسمح لشركات اؼبسانبة اليت ترغب يف زيادة رأس ماؽبا أف تطرح إصداراهتا لالكتتاب.
وقد جاءت دراستنا موافقة لدراسة ( dowwoennG & hnavonavoJ )1990اليت أشارت إذل أف سوؽ األوراؽ
اؼبالية تشجع على التخصيص األمثل للموارد وعلى حيازة اؼبعلومات ونشرىا ،كما تقلل من تكلفة تعبئة اؼبدخرات
فيسهل بذلك االستثمار2؛

Bencivenga& al, Equity Markets, Transaction Costs & Capital Accumulation: An Illustration , The World Bank
Economic Review, Vol 10, 19961

J. Greenwood & B.Jovanovic, Financial Development Growth And The Distribution of Income, Journal of

2

Political Economy, (98) 5, 1990,p:1076-1107.
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وموافقة أيضا لدراسة سامي مباركي ،حيث توصلت نتائج دراستو اذل الدور االهبايب لسوؽ األوراؽ اؼبالية يف
زيادة معدؿ مبو نصيب الفرد من إصبارل الناتج احمللي ويف االستثمار.

1

لكن وبالرغم من األثر االهبايب لبورصة عماف يف النمو االقتصادي  ،إال أف دورىا يف النمو مازاؿ متوسطا ،فرغم
ربرير س وؽ األوراؽ اؼبالية األردنية ،وفتحها على االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر ،بغرض اؼبسانبة يف زيادة دور األدوات
التمويلية يف النشاط االقتصادي إال أهنا مازالت متوسطة.
 6-00-4اختبار استقرارية معلمات النموذج  :الختبار خلو النموذج من مشكل االرتباط الذايت بُت األخطاء ،وعدـ
ذبانس التباين .
 )0اختبـار مشـكل االرتبـاط الـذاتي بـين األخطـاء :الختبػار مشػكل االرتبػاط بػُت األخطػاء نقػوـ بوضػع الفرضػيتُت
التاليتُت
االحتماالت لكل فًتات اإلبطاء تفوؽ % 5
االحتماالت لكل فًتات اإلبطاء أقل من % 5

عدـ وجود ارتباط ذايت بُت األخطاء H0 :
وجود ارتباط ذايت بُت األخطاء H1 :

واعبدوؿ اؼبوارل يوضح نتائج اختبار االرتباط الذايت بُت األخطاء.

سامي مباركي ،تأثير األسواق المالية على النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،الترابط بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي ،أطروحة دكتوراه يف

1العلوـ االقتصادية ،جامعة باتنة ،اعبزائر2015 ،
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جدول ( :)61-4اختبار االرتباط الذاتي بين األخطاء
VEC Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 04/21/18 Time: 01:24
Sample: 1980 2016
Included observations: 35
Prob

LM-Stat

Lags

0.7741

19.46861

1

0.7209

20.48545

2

0.2497

29.34514

3

0.5767

23.01421

4

0.5049

24.25174

5

0.9966

10.00863

6

0.6356

22.00193

7

0.1839

31.15754

8

0.9107

16.13664

9

0.7543

19.85731

10

0.4656

24.94250

11

0.7731

19.48877

12

Probs from chi-square with 25 df.

المصدر:ـبرجاتربنامج.Eviews9

توضح نتائج اعبدوؿ أف كل االحتماالت غَت معنوية ،وبالتارل نقبل الفرضية الصفرية اليت تقر بأنو ال يوجد
ارتباط ذايت بُت األخطاء.

)6اختبار عدم التجانس :والختبار ذبانس تباين األخطاء نقوـ بوضع الفرضيتُت التاليتُت:
احتماليةchi-sqأكربمن%5

سلسلة البواقي ؽبا تباين متجانسH0 :

احتماليةchi-sqأقل من%5

سلسلة البواقي ليس ؽبا تباين متجانسH1 :

واعبدوؿ اؼبوارل يعرض نتائج اختبار ذبانس األخطاء.
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جدول ( :)60-4اختبار عدم تجانس األخطاء
)VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares
Date: 04/21/18 Time: 01:20
Sample: 1980 2016
Included observations: 35
Joint test:
Prob.

df

Chi-sq

0.6057

180

174.3054

المصدر :ـبرجات برنامج .Eviews9

من اعبدوؿ أعاله نالحػظ أف احتماليػة Chi-sqتسػاوي  0.6057أكػرب مػن  %5إذف نقبػل الفرضػية الصػفرية ،دبعػٌت
أف سلسلة البواقي ؽبا تباين متجانس.
كما يبكن استخداـ اختباري Breusch-Pagan-Godfreyو

ARCH

من أجل اختبار ذبانس التباين ،وكانت النتائج

كما يلي:
جدول(:)66-4نتائج اختبار Breusch-Pagan-Godfrey
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
0.6584
0.6324

)Prob. F(1,32
)Prob. Chi-Square(1

0.199165
0.228858

F-statistic
Obs*R-squared

المصدر :ـبرجات برنامج  ،Eviews 9ملخص اؼبلحق (.)24
2=0.2288

نالحظ من خالؿ النتائج اؼبقدمة الختبار  Breusch-Pagan-Godfreyأف قيمة اإلحصائية
باحتماؿ يقدر بػ  0.6324عند مستوى معنوية  ،% 5فبا يعٍت قبوؿ الفرضية العدمية ،اليت تنص على ذبانس تباين
األخطاء يف النموذج .
أما نتائج اختبار ARCHفهي موضحة باعبدوؿ التارل:
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جدول (:)63-4نتائج اختبار ARCH
Heteroskedasticity Test: ARCH
)Prob. F(1,34
)Prob. Chi-Square(1

0.8026
0.7956

F-statistic
Obs*R-squared

0.063468
0.067077

المصدر :ـبرجات برنامج  ،Eviews 9ملخص اؼبلحق()25

نالحظ من خالؿ النتائج اؼبقدمة الختبار

ARCH

أف قيمة اإلحصائية

0.0670

=

2

باحتماؿ يقدر بػ

 0.7956عند مستوى معنوية  ،% 5وىذا ما يبُت معنوية الفرضية العدمية ،على أف النموذج ال يعاين من مشكلة عدـ
ثبات التباين  ،وعليو فإف النموذج اؼبقدر ال يعاين من مشكلة عدـ التجانس ،وال مشكلة االرتباط الذايت.
كما يبكن استخداـ التمثيل البياين ؼبقلوب اعبذور األحادية ،الختبار استقرارية معلمات النموذج وقد جاءت
النتائج كما يلي:
شكل ( :)63-4استقراريو معلمات النموذج باستخدام مقلوب الجذور األحادية
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

المصدر:ـبرجاتربنامج.Eviews9

نالحظ من خالؿ الشكل أف مقلوب كل اعبذور األحادية تقع داخل دائرة الوحدة ،فبا يعٍت أف النموذج اؼبقدر
وبقق شروط االستقرارية خالؿ كل فًتة الدراسة.
إذف ومن خالؿ ما سبق نستنتج أف النموذج ال يعاين من مشكل االرتباط الذايت بُت األخطاء ،وال مشكل عدـ
ثبات التباين ،وبالتارل فهو صاحل لالستعماؿ.
وبعد التأكد من صالحية النموذج ننتقل إذل اختبار معنوية معادل النموذج.
319

الفصل الرابع......................................:أثر سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي :دراسة قياسية للفترة ()6106 – 0981

 3-00-4اختبار معنوية معالم النموذج :جاءت نتائج اختبار معنوية معادل النموذج كما يلي:
جدول( (64-4نتائج اختبار معنوية معالم النموذج
System: UNTITLED
Estimation Method: Least Squares
Date: 04/21/18 Time: 01:32
Sample: 1982 2016
Included observations: 35
Total system (balanced) observations 175
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

0.0001
0.8918
0.4172
0.0093
0.2728
0.1067
0.3190
0.5244
0.0042
0.0062
0.2856
0.0435
0.0052
0.4375
0.8465

-4.045894
0.136221
0.813737
2.635698
1.100968
-1.623469
-1.000138
-0.638212
2.911031
2.780623
1.071926
2.037195
-2.839325
0.778704
-0.193949

0.196427
0.161563
0.048845
0.008144
0.100543
0.053013
0.008110
0.887931
0.730331
0.220800
0.036812
0.454494
0.239643
0.036659
4.475193

-0.794724
0.022008
0.039747
0.021464
0.110694
-0.086066
-0.008111
-0.566688
2.126015
0.613962
0.039460
0.925893
-0.680423
0.028546
-0.867961
1.68E-09

)C(1
)C(2
)C(3
)C(4
)C(5
)C(6
)C(7
)C(8
)C(9
)C(10
)C(11
)C(12
)C(13
)C(14
)C(15
Determinantresidual covariance

 ))Equation: D(GR) = C(1)*(GR(-1) - 0.0120525783325*LOG(MC(-1 )6.93989288225E-05*LOG(ISH(-1)) + 0.418349392094*TUR(-1)0.14336406787*TRA(-1) + 0.176103164212 ) + C(2)*D(GR(-1)) + C(3
)*D(LOG(MC(-1))) + C(4)*D(LOG(ISH(-1))) + C(5)*D(TUR(-1)) + C(6
)*D(TRA(-1)) + C(7
Observations: 35
R-squared
0.560330
Meandependent var
-0.004083
Adjusted R-squared
0.466116
S.D. dependent var
0.051970
0.040374

Sumsquaredresid

0.037973
1.825661

S.E. of regression
Durbin-Watson stat

المصدر :ـبرجاتربنامج ،Eviews9ملخص اؼبلحق(.)23

نالحظ من عبدوؿ أعاله أف معامل تصحيح اػبطأ C1سالب ويساوي

0.7947 -

وىو معنوي ألف

( )Prob=0.0001أقل من  ،%5فبا يعٍت وجود عالقة توازنية طويلة األجل بُت متغَتات سوؽ األوراؽ اؼبالية فبثلة يف
الرظبلة البورصية ،إصدار األسهم ،معدؿ الدوراف ،معدؿ التداوؿ ومتغَتات االقتصاد اغبقيقي فبثال يف معدؿ النمو
االقتصادي ،أي أنو على اؼبدى البعيد متغَتات البورصة تفسر  %79.47من تغَتات النمو االقتصادي وىي نسبة معتربة.
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كما نالحظ أف معادل اؼبدى القريب بعضها معنويا (اصدار األسهم)أقل من

%5

وبعضها غَت معنوي( الرظبلة

البورصية ،معدؿ الدوراف  ،معدؿ التداوؿ) أكرب من  ، %5كما ىو موضح يف اؼبعادلة قصَتة األجل.
4-00-4اختبار معنوية المعالم في المدى القريب ( اختبار :)Waldوذلك الختبار إمكانية انعداـ أثر مؤشرات تطور
سوؽ األوراؽ اؼبالية فبثلة يف الرظبلة البورصية ،إصدار األسهم ،معدؿ الدوراف ،معدؿ التداوؿ ،يف التأخَتات الثالثة
األوذل للمدى القريب يف معادلة النمو االقتصادي ،وقد كانت نتائج االختبار كما يلي:
جدول(:)65-4نتائج اختبار معنوية المعالم في المدى القريب باستخدام اختبارWal
Wald Test:
System: %system
Probability

df

Value

0.0152

3

10.44254

Std. Err.

Value

0.048845
0.008144
0.100543

0.039747
0.021464
0.110694

Test Statistic
Chi-square

Null Hypothesis: C(3)=C(4)=C(5)=0
NullHypothesisSummary:
)Normalized Restriction (= 0
)C(3
)C(4
)C(5
Restrictions are linear in coefficients.

المصدر :ـبرجات برنامج Eviews9

نالحظ أف االحتمالية ( (Prob< 0.05يعٍت أنو ال يبكن أف تنعدـ اؼبعادل الثالثة ؼبؤشرات تطور سوؽ عماف
األوراؽ اؼبالية يف معادلة النمو االقتصادي.
إشارة المعالم موجبة يعني أن األثر موجب لمؤشرات تطور سوق عمان لألوراق المالية في النمو

االقتصادي في المدى القريب.
إذف وبعد التأكد من صالحية النموذج بإمكاننا االنتقاؿ إذل دراسة السببية) )Causalityوربليل الصدمات
ودواؿ االستجابة ()Impulse Responseوذبزئة (تفكيك) التباين). (Variance Decomposition
5 -00-4اختب ــارات الس ــببية ):(CausalityTestىن ػػاؾ ؾبموع ػػة م ػػن اختب ػػارات الس ػػببية يبك ػػن تقس ػػيمها إذل اختب ػػارات
متعلقة باألجل القصَت واختبارات متعلقة باألجل الطويل؛
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بالنسػػبة الختبػػارات األجػػل القصػػَت أشػػهرىا علػػى اإلطػػالؽ اختبػػار ،Grangerكمػػا يبكػػن إج ػراء اختبػػار السػػببية
قص ػػَتة األج ػػل وف ػػق مب ػػوذج متج ػػو تص ػػحيح اػبط ػػأ  ،VECMأم ػػا بالنس ػػبة الختب ػػارات األج ػػل الطوي ػػل ىن ػػاؾ أدات ػػُت ؽب ػػذا
االختبػػار ،إحػػدانبا تػػتم باسػػتخداـ طريقػػة متجػػو اػبطػػأ  VECMوأخػػرى تػػتم وفػػق
وماداـ ربليلنا ارتبط بنموذج ،VECMفإننا سندرس السببية بناء على

طريقػػة)،Toda& Yamamoto(1955

مبوذج .VECM

يستخدـ اختبار السببية لتحديد اذباه عالقة السببية بُت اؼبتغَتات اؼبستخدمة يف النموذج ،فإذا كاف اؼبتغَت
يؤثر يف اؼبتغَت

يعٍت ذلك أف اؼبتغَت

Y

X

X

وبوي معلومات ذات قوة تفسَتية أكثر من اؼبتباطئات الزمنية للمتغَت ،Y

وهبدؼ اختبار وجود عالقة السببية بُت متغَتات الدراسة ،يتم االستعانة بالصيغة التالية وتقديرىا :
........1
.........2

m

n

j 1

i 1

Yt  c1    i Yt i    j X t  j  1t
q

p

j 1

i 1

X t  c2   i X t i    j Yt  j   2t

ويبكن سبييز أربع حاالت:
 )0سببية أحادية االتجاه
أي


 0 


m



j 1



 ،    jومعلمات اؼبتغَت  Ytاؼببطأ يف اؼبعادلة  2ال زبتلف إحصائيا عن  0أي

 )6سببية أحادية االتجاه
عن  0أي

من  X tنحو Yt

 :وىذا يعٍت أف معلمات اؼبتغَت  X tاؼببطأ يف اؼبعادلة ،1زبتلف إحصائيا عن


 0 


m



j 1



من Yt


 0 


 )3سببية ثنائية االتجاه أي

j 1



.    j

نحو  : X tوىذا يعٍت أف معلمات اؼبتغَت  X tاؼببطأ يف اؼبعادلة  ،1ال زبتلف إحصائيا

 ،    jومعلمات اؼبتغَت  Ytاؼببطأ يف اؼبعادلة ،2زبتلف إحصائيا عن  0أي
Xt

q



يسبب

 ، Ytو Yt


 0 


q



j 1



.    j

يسبب  : X tويعٍت ىذا أف صبيع اؼبعلمات للمتغَتين اؼببطئُت يف

اؼبعادلتُت  1و 2زبتلف إحصائيا عن .0
 )4ال توجد سببية بين

0

المتغيرين X t

و  : Ytوبعٍت ىذا أف صبيع اؼبعلمات للمتغَتين اؼببطئُت يف اؼبعادلتُت

ال زبتلف إحصائيا عن .0
أما بالنسبة للخطوات اؼبتبعة يف اختبار السببية لػ Grangerفيمكن توضيحها فيما يلي :
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 تقدير صيغة اكبدار اؼبتغَت
،واستبعاد مبطآت اؼبتغَت

على

Yt

Xt

مبطأتو Yt i

ومتغَتات أخرى إف كاف يعتقد أف ؽبا تأثَت

على Yt

فقط

و تسمى بالصيغة اؼبقيدة ،وانطالقا من ىذه الصيغة دبكن اغبصوؿ على ؾبموع

مربعات البواقي اؼبقيدة . RSS R
 تقدير صيغة

اكبدار Yt

على

مبطأتو Yt i

ومتغَتات أخرى ،إف كاف يعتقد أف ؽبا تأثَت

على Yt

باإلضافة إذل

مبطآت اؼبتغَت ، X tو تسمى ىذه الصيغة بالصيغة غَت اؼبقيدة ،وانطالقا منها دبكن اغبصوؿ على ؾبموع
مربعات البواقي غَت اؼبقيدة . RSSUR
 اختبار فرض العدـ والذي ينص على عدـ وجود عالقة سببية ،تتجو من اؼبتغَت

Xt

كبو اؼبتغَت

Yt

أي:

. H0 :   j

0

 يبكننا إعادة نفس اػبطوات السابقة على النموذج ،2وذلك قصد معرفة ما إذا كاف اؼبتغَت

Yt

يسبب اؼبتغَت

Xt

.
كما يبكن تسجيل بعض اؼبالحظات اؼبهمة ،واليت هبب أخذىا بعُت االعتبار أثناء إجراء ىذا االختبار وىي:
 هبب أف تكوف السالسل الزمنية قيد الدراسة مستقرة .
 كيفية ربديد عدد الفجوات الزمنية اؼبختارة يف اختبار السببية ؟ ،ومن أجل ربديدىا يبكن استخداـ
أحد اؼبعايَت األكثر استعماال وىي  Akaike:أو .Schwarz
 هبب أف يكوف حدا اػبطأ يف النموذجُت  1tو   2tغرب مرتبطُت.
 6-00-4السببية طويلة و قصيرة األجل في إطار نموذج
تعد نتائج اختبارات
اؼبقدرVECM

VECM

السببية تعبَتا عن عالقات إحصائية وليس عن عالقات اقتصادية ،فالنموذج

يربز من خالؿ ـبتلف استخداماتو ،العالقات االقتصادية الديناميكية فيما بُت اؼبتغَتات ،ومن بُت

استخداماتو قبد اختبارات السببية ،سواء كاف ذلك يف األجل الطويل أو القصَت
0-6-00-4اختبار السببية في األجل الطويل :بالرجوع إذل نتائج اعبدوؿ ( ،)18-4نالحظ أف مقدر معامل تصحيح
اػبطأ سالب ( )0.7477-ومعنوي وذلك حسب اؼبعنوية ) (t-Statisticعند مستوى داللة  ،%5حيث بلغت إحصائية t
احملسوبة بالقيمة اؼبطلقة

4.045

يف حُت بلغت قيمة  tاعبدولية اؼبستخرجة من جدوؿ توزيع

Student

(،)2.0262وىذا

يدؿ على وجود عالقة سببية يف اؼبدى الطويل تتجو من سوؽ األوراؽ اؼبالية وبالتحديد من البورصة إذل النمو االقتصادي
وبالتارل ربقق فرضية العرض القائد يف اؼبدى البعيد؛
وقد جاءت دراستنا مطابقة لدراسة ).Caporal, Howells & Soliman (2005
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6-6-00-4اختبار السببية قصيرة األجل :يتم من خالؽبا تتبع العالقة بُت ـبتلف اؼبتغَتات االقتصادية اؼبكونة لنموذج
VECMيف اؼبدى القصَت ،وذلك من خالؿ ربديد عالقة األسبقية بُت ىذه اؼبتغَتات استنادا إذل معيار القدرة التنبؤية،
حيث يبكن أف يتم االختبار باالعتماد على إحصائية

F

ؿ

ػFisher

أو باستخداـ إحصائية  ،Waldإال أنو يفضل

االعتماد على إحصائية ).1(Khideux -Wald
والختبار السببية قصَتة األجل لنموذج النمو االقتصادي يف إطار مبوذج ،VECMنستخدـ اختبار (

Wald

 )Testsوذلك بناء على الفرضيتُت التاليتُت:
االحتمالية )% 5 <(Prob

عدـ وجود عالقة سببية بُت اؼبتغَتينH0 :

االحتمالية )% 5 >(Prob

وجود عالقة سببية بُت اؼبتغَتين H1 :

وبالتطبيق على مبوذج دراستنا كانت النتائج كما يلي:
جدول ( :)66-4نتائج اختبار السببية قصيرة األجل ) (Wald Testsفي إطار نموذج VECM

إحصائية

الفرضيات الصفرية المختبرة

حجم

االحتمال

Chi-sq

العينة

Prob

0.6621

35

0.4158

8.474104

35

0.0036

6.946905

35

0.0084

3.677137

35

0.0552

نتيجة االختبار
Do not reject
H0

سببية

Reject H0

توجد عالقة سببية

Reject H0

توجد عالقة سببية

Reject H0

توجد عالقة سببية

)D(TUR) does not Granger Cause D(GR

1.212132

35

0.2709

Do not reject
H0

ال توجد عالقة
سببية

)D(GR) does not Granger Cause D(TUR

13.23515

35

0.0003

Reject H0

توجد عالقة سببية

)D(TRA)does not Granger Cause D(GR

2.635652

35

0.1045

Do not reject
H0

ال توجد عالقة
سببية

)D(GR) does not Granger Cause D(TRA

8.464143

35

0.0036

Reject H0

توجد عالقة سببية

D(LOG(MC) does not Granger Cause
)D( (GR
D (GR) does not Granger Cause
)D(LOG(MC
D(LOG(ISH))does not Granger Cause
)D( (GR
D(GR) does not Granger Cause
))D(LOG(ISH

ال توجد عالقة

المصدر :من إعداد الباحثة اعتمادا على ـبرجات برنامج  ،Eviews 9ملخص اؼبلحق(.)26

1

Hamilton James D, Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey, 1994,p :305.
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من خالؿ نتائج اعبدوؿ أعاله فإف االختبار اإلحصائي لعالقة السببية قصَتة األجل ،يظهر وجود سببية تتجو
من النمو االقتصادي إذل سوؽ األوراؽ اؼبالية ،ومن سوؽ األوراؽ اؼبالية إذل النمو االقتصادي عند مستوى معنوية

%5

نلخصها على النحو التارل:
 عالقة السببية بين الرسملة البورصية والنمو االقتصادي :دبا أف ( )0.05<Probفإنو يتم قبوؿ فرض العدـ
الذي ينص على عدـ وجود عالقة سببية من الرظبلة البورصية كبو النمو االقتصادي ،كمايتم قبوؿ
الفرض البديل يف اغبالة الثانية ( ،)0.05 >Probونقوؿ أنو توجد عالقة سببية تتجو من النمو االقتصادي كبو
الرظبلة البورصية ،وعليو فإف تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية (السوؽ الثانوية) متغَتا تابعا للنمو االقتصادي ،وبالتارل ربقق
فرضية الطلب التابع ونكتب :

 عالقة السببية بين معدل الدوران والنمو االقتصادي :دبا أف ( ،)0.05 <Probوبالتارل فإنو يتم قبوؿ فرض
العدـ ،أي أنو ال توجد عالقة سببية منمعدؿ الدوراف الذي يبثل سيولة السوؽ كبو النمو االقتصادي ،كمايتم
قبوؿ الفرض البديل يف اغبالة الثانية ) )0.05>Probونقوؿ أنو توجد عالقة سببية تتجو من النمو االقتصادي
كبو معدؿ الدوراف  ،دبعٌت أف النمو االقتصادي سببا يف سيولة سوؽ األوراؽ اؼبالية  ،وعليو ربقق فرضية الطلب
التابع ونكتب:

 عالقة السببية بين معدل التداول والنمو االقتصادي :دبا أف ( )0.05 <Probفإنو يتم قبوؿ فرض العدـ ،أي
أنو ال توجد عالقة سببية من معدؿ التداوؿ الذي يبثل دور البورصة يف توفَت السيولة لالستثمارات كبو النمو
االقتصادي،كمايتم قبوؿ الفرض البديل يف اغبالة الثانية ) )0.05>Probونقوؿ أنو توجد عالقة سببية تتجو من
النمو االقتصادي كبو معدؿ التداوؿ ،دبعٌت أف النمو االقتصادي سببا يف سيولة سوؽ األوراؽ اؼبالية فبثلة دبعدؿ
التداوؿ ،وبالتارل ربقق فرضية الطلب التابع ونكتب:
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إذف وفبا سبق نستنتج أف ىناؾ عالقة أحادية السببية بُت السوؽ الثانوية (البورصة) والنمو االقتصادي تتجو من
النمو االقتصادي إذل البورصة وبالتارل ربقق فرضية الطلب التابع ،دبعٌت أف تطور البورصة ىو نتاج للتطورات اليت ربدث
يف القطاع اغبقيقي ،فالتنمية حسب ( Robinson )1952زبلق ترتيبات سبويل تناسبها والبورصة تستجيب تلقائيا لذلك
الطلب.
 عالقة السببية بين إصدار األسهم والنمو االقتصادي :دبا أف ( )0.05>Probفإنو يتم رفض فرض العدـ
الذي يقر بعدـ وجود عالقة سببية من إصبارل اإلصدار كبو النمو االقتصادي ،وقبوؿ الفرض البديل الذي يقر
بوجود عالقة سببية تتجو من إصدار األسهم (السوؽ األولية)كبو النمو االقتصادي ونكتب:

كمايتم قبوؿ الفرض البديل يف اغبالة الثانية

)0.05

= )Probونقوؿ أف النمو االقتصادي سببا يف إصدار

األسهم ،فزيادة النشاط االقتصادي يعترب عامال مهم لزيادة اإلصدار يف سوؽ األوراؽ اؼبالية ،ذلك أف زيادة النمو
االقتصادي يؤدي إذل زيادة نصيب الفرد من الناتج ،خاصة إذا ذباوز معدؿ النمو االقتصادي معدؿ النمو السكاين ،فبا
يتيح الفرصة لزيادة مدخرات األفراد واؼبؤسسات االقتصادية يف سوؽ األوراؽ اؼبالية(السوؽ األولية) ،مقابل زيادة
استثمارات أطراؼ أخرى من مؤسسات عمومية وخاصة ،واليت يتطلب سبويلها طرح أوراؽ مالية يف شكل أدوات
مالية(أسهم) يف سوؽ اإلصدارات دبا يضمن تلبية احتياجاهتا التمويلية  ،ونكتب :

دبعٌت توجد عالقة سببية ثنائية االذباه بُت النمو االقتصادي وإصدار األسهم ،،أوؽبا يتعلق بفرضية الطلب
التابع ،أي أف تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية(سوؽ اإلصدار) يتبع النمو االقتصادي ،والثاين فرضية العرض القائد دبعٌت أف
تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية(سوؽ اإلصدار) يقود النمو االقتصادي ،ويف ظل التفاعل اؼبستمر بُت العرض القائد والطلب
التابع والنمو االقتصادي تتحدد العالقة الثنائية كما يلي:

وىو ما أشارت إليو دراسة

)Liang & Reichert(2007

اليت تؤكد وجود عالقة سببية بُت التطور اؼبارل والنمو

االقتصادي زبتلف وفقا ؼبراحل التنمية اليت يبر هبا البلد ،حيث أف النمو االقتصادي وبث على التوسع يف النظاـ اؼبارل
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وىذا ما ينعكس إهبابا على كفاءة زبصيص رأس اؼباؿ ويزيد من الطاقة اإلنتاجية للقطاع اغبقيقي ،وبالتارل النمو
االقتصادي وبفز التطور اؼبارل ،وبالنتيجة فإف توسع النظاـ اؼبارل وبفز الطلب على اػبدمات اؼبالية ،دبعٌت أنو يف اؼبراحل
الالحقة من التطور االقتصادي فإف النظاـ اؼبارل ىو الذي وبفز النمو االقتصادي وذلك عندما تكوف اػبدمات اؼبالية
متوفرة بشكل واسع يف االقتصاد.
فزيادة النمو االقتصادي لبلد ما ،نتيجة لزيادة إيرادات القطاعات اؼبكونة لو ،يساىم يف مبو وتطور الدوؿ ،فبا
هبعلها زبصص مبالغ ضخمة لزيادة استثماراهتا ،حىت تضمن االستمرار يف ذلك النمو ،وىذا ما يدفع الدوؿ إذل ربسُت
تنظيم أسواقها اؼبالية ،وتوسيع فروعها ،وزيادة حجمها ،وتنويع منتجاهتا ،وبالتارل زيادة دورىا يف تفعيل االقتصاد ،مع ما
يتماشى مع تطورات االقتصاد  ،كما تؤثر حالة الرواج واالنكماش لالقتصاد يف نشاط سوؽ األوراؽ اؼبالية ،حيث تتجو
أسواؽ األوراؽ اؼبالية كبو الصعود يف فًتات االزدىار االقتصادي ،واؽببوط يف فتات الركود واالنكماش االقتصادي ،فنتائج
التحليل االقتصادي ،تساعد اؼبستثمرين على اختيار الوقت اؼبناسب ،للدخوؿ لسوؽ األسهم أو اػبروج منها حسب
اغبالة االقتصادية للبلد ،كما قد تساىم إحدى القطاعات االقتصادية ،دوف غَتىا يف زيادة معدؿ النمو االقتصادي ،فبا
يؤدي إذل زيادة التعامل يف الشركات التابعة ؽبا.
وقد جاءت دراستنا مطابقة للدراسات اليت تقر بالسببية الثنائية

منها

دراسة مفيد ذنوف ومٌت عبد الرزاؽ

( ، Liang & Reichert )2007(،)2008ومطابقة للدراسات اليت تقر بالسببية األحادية بُت السوؽ الثانوية (البورصة)
والنمو االقتصادي مع ربقق اذباه السببية من النمو االقتصادي كبو السوؽ الثانوية (البورصة)،ومنها دراسات ()1988
 Mayerو(Devereux & Smith )1994

و

()1952

 ،Robinsonومعاكسة لدراسةأضبد ؿبمد مشعل وزكية أضبد

مشعل( )2012و).A.Antonios(2010

 7-00-4تحليل الصدمات ودوال االستجابة()Impulse Response
وقد جاء اختبار دالة االستجابة لردة الفعل كما يبينو اعبدوؿ أدناه:
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تحليل الصدمات ودوال االستجابة لردة الفعل:)72-4( جدول

Respo
nse of
GR:
Period

GR

LOG(MC)

LOG(ISH)

TUR

TRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.037973
0.013641
0.013503
0.008326
0.009092
0.008945
0.009836
0.009957
0.010198
0.010143

0.000000
0.011789
0.006766
0.005949
0.001768
0.002248
0.001138
0.001813
0.001757
0.001966

0.000000
0.019200
0.005675
0.009276
0.005585
0.006336
0.006065
0.006276
0.006409
0.006438

0.000000
-0.014988
-0.009019
-0.013956
-0.010004
-0.011382
-0.010223
-0.010540
-0.010460
-0.010500

0.000000
0.004559
0.011907
0.010915
0.012759
0.012794
0.012035
0.012374
0.011891
0.012074

Respo
nse of
LOG
(MC):
Period

GR

LOG(MC)

LOG(ISH)

TUR

TRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.003494
0.073774
0.052430
0.043031
0.029473
0.024521
0.023081
0.023780
0.024620
0.025322

0.171617
0.217609
0.262037
0.276476
0.272863
0.268389
0.264366
0.261880
0.261836
0.261704

0.000000
0.028823
0.054912
0.049037
0.050223
0.043573
0.042987
0.041577
0.041837
0.042042

0.000000
-0.012949
-0.025893
-0.036914
-0.040677
-0.039265
-0.039672
-0.037713
-0.037848
-0.037410

0.000000
-0.098026
-0.083530
-0.079355
-0.077460
-0.069671
-0.070322
-0.069371
-0.069807
-0.070356

Respo
nse of
LOG
(ISH):
Period

GR

LOG(MC)

LOG(ISH)

TUR

TRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.045728
0.278396
0.207837
0.166752
0.117978
0.104788
0.096624
0.102157
0.103647
0.106859

0.281245
0.623483
0.734168
0.762150
0.780915
0.736190
0.739036
0.722311
0.725176
0.724573

0.816863
0.668833
0.889808
0.804866
0.829984
0.802691
0.798118
0.796685
0.795444
0.797339

0.000000
-0.007894
-0.151507
-0.102935
-0.171906
-0.137365
-0.149807
-0.140591
-0.140015
-0.140184

0.000000
0.080362
-0.127238
0.003046
-0.016087
0.001165
0.016640
0.005324
0.012132
0.006402
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TRA

TUR

)LOG(ISH

)LOG(MC

GR

Respo
nse of
TUR:
Period

0.000000
0.011884
-0.020574
0.014933
0.002059
0.010284
0.009085
0.007955
0.008792
0.007702

0.082169
0.026140
0.028882
0.027575
0.021730
0.027892
0.025461
0.027557
0.027110
0.027168

-0.007707
-0.007751
0.011386
-0.004741
-0.001111
-0.006400
-0.006066
-0.006107
-0.006112
-0.005678

0.031942
0.113285
0.098071
0.108743
0.100988
0.095818
0.095967
0.093791
0.094965
0.094813

-0.022049
-0.015972
-0.030742
-0.043810
-0.047622
-0.049501
-0.048884
-0.047826
-0.047432
-0.047019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TRA

TUR

)LOG(ISH

)LOG(MC

GR

Respo
nse of
TRA:
Period

0.163601
0.090852
0.069219
0.122512
0.099686
0.119281
0.113895
0.114110
0.114561
0.112833

0.116072
0.003548
0.021918
0.005398
0.000757
0.009167
0.005389
0.009700
0.008505
0.009003

-0.003115
0.026045
0.053062
0.028232
0.034328
0.022929
0.024248
0.023259
0.023603
0.024290

0.156310
0.287098
0.271240
0.298826
0.279058
0.272866
0.270384
0.266709
0.268648
0.268225

-0.037184
-0.001935
-0.036338
-0.059573
-0.069076
-0.073996
-0.072785
-0.071130
-0.070112
-0.069295

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Choles
ky
Orderin
g: GR
LOG
)(CM
LOG
)(ISH
TUR
TRA
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فحسب تقديرات دواؿ االستجابة اؼبمتدة خالؿ  10سنوات اليت يوضحها اعبدوؿ أعاله نالحظ أف:
 النمو االقتصادي( )GRيتأثر بالصدمات الناذبة عن الرظبلة البورصية ) ،(MCإصدار األسهم ) ،(ISHمعدؿ
الدوراف) ،(TURمعدؿ

التداوؿ)(TRA

بقيمة اكبراؼ معياري واحد ،حيث كانت االستجابة خالؿ السنة

األوذل مقتصرة فقط على الصدمة يف اؼبتغَت نفسو دبقدار  ،0.0379ودل تصدر أي استجابة فورية لباقي اؼبتغَتات
329

الفصل الرابع......................................:أثر سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي :دراسة قياسية للفترة ()6106 – 0981

إال ابتداء من الفًتة الثانية ،أين تولد أثر إهبايب ضعيف ومتناقص يف الرظبلة البورصية )(MCو يف إصدار األسهم
) (ISHبػ  0.0117و 0.0192على الًتتيب ،ليصبح أثر اؼبتغَتين شبو معدوـ يف الفًتة العاشرة ،يف حُت كاف األثر
ضعيفا ومتزايدا يف معدؿ التداوؿ) (TRAقدر ب  0.0045يف الفًتة الثانية مث تزايد ليصل إذل  0.012يف الفًتة
العاشرة ،أما بالنسبة ؼبعدؿ دوراف السهم

)(TUR

فقد كاف األثر أيضا ضعيفا وسلبيا قدر بػ -

0.0149

يف

الفًتة الثانية و  0.009-يف الفًتة الثالثة ليصل إذل  0.01-يف الفًتة العاشرة.
كما يتضح من خالؿ تقديرات دواؿ االستجابة اؼبمتدة خالؿ  10سنوات ما يلي:
 حدوث صدمة عشوائية يف الرظبلة البورصية) (MCيف الفًتة األوذل بػ  ،0.1716يكوف ؽبا أثر شبو معدوـ يف
النمو االقتصادي ( )GRخالؿ نفس الفًتة بػ  0.0034مث يتزايد فيما بعد ،لكنو يبقى ضعيفا بػ
الفًتة الثانية و

0.0524

0.0737

يف

يف الفًتة الثالثة ،حيث يستمر التأثَت االهبايب الضعيف بُت ارتفاع والبفاض ليصل إذل

 0.025يف الفًتة العاشرة؛
 أما حدوث صدمة عشوائية يف إصدار األسهم ) (ISHيف الفًتة األوذل دبقدار

0.8168

يؤدي إذل تأثَت إهبايب

على النمو االقتصادي ) (GRدبقدار 0.0457خالؿ نفس الفًتة ،و بػ  0.2783يف الفًتة الثانية و ب  0.2078يف
الفًتة الثالثة و يستمر األثر االهبايب بُت ارتفاع والبفاض ليصل إذل

0.1068

يف الفًتة العاشرة وىي نسب

متوسطة؛
 كما نالحظ أف حدوث صدمة عشوائية يف معدؿ الدوراف يف الفًتة األوذل ب

0.0821

يؤدي إذل تأثَت سليب

ضعيف يف النمو االقتصادي خالؿ نفس الفًتة ب –  ،0.0220ويبقى التأثَت السليب الضعيف يف حالة تزايد
ليصل إذل –  0.0495يف الفًتة السادسة ،مث يثبت عند –  0.047ابتداء من الفًتة الثامنة.
 يف حُت قبد أف حدوث صدمة عشوائية يف معدؿ التداوؿ) (TRAب  0.1636يف الفًتة األوذل ،تؤدي إذل
حدوث أثر سليب ضعيف يف النمو االقتصادي ) (GRب-
الفًتة الثانية وبػ

0.036-

0.001-

يف

يف الفًتة الثالثة ويستمر التأثَت السليب الضعيف بُت ارتفاع والبفاض ليصل إذل

–

0.0371

خالؿ نفس الفًتة ،و ب

 0.0692يف الفًتة العاشرة.
وما يبكن استنتاجو وجود استجابة ضعيفة جدا ؼبعدؿ النمو االقتصادي ،للصدمة العشوائية اليت يتعرض ؽبا ،أو
تتعرض ؽبا الرظبلة البورصية ،معدؿ دوراف األسهم ومعدؿ التداوؿ ،يف حُت كانت االستجابة فورية وملموسة يف حاؿ
الصدمات اليت يتعرض ؽبا إصدار األسهم.
وىو ما يبكن توضيحو من خالؿ اؼبنحنيات التالية:
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شكل (:)64-4تحليل الصدمات و دوال االستجابة لرد الفعل بيانيا
(ب)

(أ)

(ج)

(د)

المصدر :ـبرجات برنامج.Eviews9
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يالحظ من خالؿ نتائج دالة االستجابة الفورية بيانيا:
 أف حدوث أية صدمة عشوائية موجبة يف الرظبلة البورصية ربدث أثرا موجبا وضعيفا يف معدؿ النمو االقتصادي،
يستمر يف االلبفاض حىت الفًتة الرابعة ليصبح التأثَت ثابتا يكاد ينعدـ ،وىو ما يتفق مع العالقة طويلة األجل
(انعداـ األثر يف األجل الطويل)؛

 كما يتبُت أف أي صدمة عشوائية موجبة ؼبتغَت إصدار األسهم ،وبدث أثرا موجبا يف معدؿ النمو االقتصادي،
مث يبدأ يف التذبذب بُت ارتفاع والبفاض إذل غاية ثبوتو عند مستوى ضعيف يف الفًتة الثامنة ،وىو ما يتفق مع
العالقة طويلة األجل (انعداـ األثر يف األجل الطويل)،
 أما بالنسبة ؼبعدؿ الدوراف ،فإف حدوث صدمة عشوائية موجبة فيو ربدث أثراً سلبياً يف معدؿ النمو االقتصادي
تستمر يف االرتفاع إذل غاية الفًتة الرابعة مث تثبت ،وىذه العالقة العكسية تتفق ما مع أظهرتو نتائج العالقة

السلبية يف اؼبدى الطويل ،فزيادة السيولة يف السوؽ الثانوية (البورصة) ،هبب أف يؤخذ حبذر ألنو قد يدؿ على
البفاض تكاليف اؼبعامالت فبا يعكس ك فاءة السوؽ ،كما قد يدؿ على البفاض أسعار األسهم  ،أو زيادة
نشاط اؼبضاربة يف السوؽ ،وىو ما يتفق مع العالقة السلبية طويلة األجل .

 كما أف حدوث أي صدمة عشوائية موجبة يف معدؿ التداوؿ ربدث أثراً سلبياً ضعيفا يف معدؿ النمو
االقتصادي ،يستمر يف االرتفاع مع بقائو ضعيفا إذل أف يثبت يف الفًتة السادسة ،وىو ما ال يتفق مع العالقة
االهبابية طويلة األجل.
8-00-4

تجزئة (تفكيك) التباين

)Decomposition

االقتصادي ،كانت النتائج كما يوضحها اعبدوؿ أدناه:
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جدول (:)68-4نتائج تجزئة (تفكيك)التباين

TRA

TUR

)LOG(ISH

)LOG(MC

GR

S.E.

Varian
ce
Decom
position
of GR:
Period

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

100.0000

0.037973

1

0.873049

9.434768

15.48277

5.837234

68.37218

0.048796

2

5.675176

10.68228

13.99416

6.450349

63.19803

0.053521

3

8.361147

14.86322

14.45167

6.534567

55.78940

0.058045

4

11.85591

16.02676

13.81954

5.955842

52.34195

0.061229

5

14.59325

17.52591

13.39528

5.479126

49.00644

0.064556

6

16.54360

18.34294

13.07267

5.045129

46.99566

0.067466

7

18.27728

19.08138

12.79661

4.698265

45.14647

0.070411

8

19.55560

19.70259

12.61042

4.406005

43.72539

0.073189

9

20.71414

20.23370

12.44504

4.163908

42.44321

0.075900

10
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نسعى من خالؿ تفكيك التباين إذل الوقوؼ على مدى مسانبة كل متغَت من اؼبتغَتات اؼبوجودة يف النموذج يف خطأ
التنبؤ اػباص باؼبتغَت التابع،فمن خالؿ اعبدوؿ نالحظ أنو يف السنة األوذل فإف تباين خطأ التنبؤ يتسبب فيو بنسبة
 %100متغَت النمو االقتصادي نفسو  ،وابتداء من الفًتة الثانية فإف تباين خطأ التنبؤ يتسبب فيو بنسبة
النمو نفسو ،بينما  % 31.63اؼبتبقية من تباين خطأ التنبؤ يبكن ارجاعها إذل اؼبتغَتات اؼبتبقية أي :

%68.37

) LOG( MCبنسبة  LOG (ISH )، 5.83%بنسبة  TUR ،15.48 %بنسبة  9.43 %و  TRAبنسبة
 ،والشكل التارل يبُت منحنيات تفكيك التباين.
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متغَت

%0.87
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شكل (:)72-4منحنيات تفكيك التباين
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خالصة الفصل الرابع
من خالؿ ىذا الفصل الذي خصصناه للدراسة التطبيقية ،قمنا دبحاولة بناء مبوذج قياسي ألثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية
يف النمو االقتصادي خالؿ الفًتة ( )2016-1980باستخداـ مبوذج ديناميكي لدراسة الظاىرة وربليلها ،وذلك باستخداـ
التكامل اؼبشًتؾ ؿ

Johansen

الذي بُت وجود عالقة توازنية طويلة األجل بُت مؤشرات تطور سوؽ عماف لألوراؽ

اؼبالية والنمو االقتصادي ،فبا ظبح لنا دبواصلة التحليل وذلك باستخداـ مبوذج متجو تصحيح اػبطأ VECMوقد
جاءت نتائج االختبارات مقبولة من الناحية اإلحصائية ،كما مت إثبات وجود أثر لسوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو
االقتصادي وذلك يف اؼبديُت القريب والبعيد.
كما ظبحت أدوات ربليل مبوذج  ( VECMالسببية وربليل الصدمات ودواؿ االستجابة الفورية ) بتوضيح أثر مؤشرات
تطور سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي يف اؼبدى القريب اؼبمتد إذل عشرة سنوات.
وقد بينت نتائج اختبارات السببية طويلة األجل بناء على مبوذج  VECMوجود عالقة سببية يف األجل الطويل تتجو
من متغَتات السوؽ الثانوية(البورصة) فبثلة يف معدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ كبو النمو االقتصادي ؛
كما بينت اختبارات السببية قصَتة األجل باستخداـ اختبار  Waldوجود عالقة سببية أحادية االذباه يف األجل القصَت
تتجو من النمو االقتصادي كبو السوؽ الثانوية (البورصة) ،وعالقة سببية ثنائية االذباه بُت السوؽ األولية
(سوؽ اإلصدار) والنمو االقتصادي .
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خاتمة
تعترب سوق األوراق ادلالية إحدى أىم آليات جتميع وتوجيو ادلوارد ادلالية وتوظيفها يف ادلشروعات االستثمارية،
وىي بذلك تلعب دورا أساسيا يف تطوير أساليب التمويل وتوفَته باألحجام ادلناسبة ،وذلك بتجميع ادلدخرات الوطنية
وحتريك رؤوس األموال من القطاعات ذات الفائض ادلايل إىل القطاعات ذات العجز ادلايل ،هبدف خلق قيمة مضافة يف
االقتصاد القومي؛
ونظرا ألعليتها يف حشد ادلوارد ادلالية بدأت األردن يف فًتة التسعينات بتطوير سوق األوراق ادلالية وحتريرىا،
هبدف إغلاد آليات اقتصادية لتشغيل ادلوارد ادلالية ادلتاحة ،إضافة ألعلية تلك األسواق يف التحول إىل اقتصاديات السوق
احلر ،من خالل برامج التصحيح؛
وقد خطى األردن خطوات مهمة يف رلال اإلصالح واالنفتاح على األسواق اخلارجية ،هبدف إعادة تأىيل
االقتصاد األردين وحتسُت قدرتو التنافسية ،يف اقتصاد عادلي مفتوح أمام تدفقات رؤوس األموال ،وكان ضمن سياسات
االستثمار ادلمنوحة لألجانب االستثمار يف أسهم الشركات األردنية وغَت األردنية يف بورصة عمان لألوراق ادلالية و توفَت
ادلناخ االستثماري ادلناسب لألجانب ،ونتيجة لذلك أصبح إسهام االستثمار األجنيب يف القيمة السوقية للشركات داخل
بورصة عمان ،يعادل نسبة إسهام االستثمار احمللي.
وبناء على ذلك سعت الدراسة إىل بناء واستغالل نتائج ظلوذج قياسي ،لقياس واختبار أثر lمؤشرات تطور
سوق عمان لألوراق ادلالية يف النمو االقتصادي ،استنادا للبيانات اليت تقدمها التقارير السنوية لسوق عمان لألوراق ادلالية
وبنك األردن ادلركزي خالل الفًتة ( ،)6102-0891وعلى إثرىا فقد مت التوصل إىل مجلة من النتائج ،ؽلكن ذكرىا
كما يلي:
 -1النتائج النظرية
 تعترب سوق األوراق ادلالية أحد آليات التعامل باألوراق ادلالية متوسطة وطويلة األجل ،كاألسهم والسندات،
يصنفها البعض على أساس اإلصدار والتداول إىل سوق أولية وسوق ثانوية ،فيما يصنفها آخرون على أساس
الورقة ادلالية زلل التعامل ،وبذلك صلد سوق األسهم وسوق السندات ،أما تقسيمها على ادلستوى الدويل ،فنجد
األسواق ادلتقدمة  ،الناشئة وشبو الناشئة .
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 تساىم سوق األوراق ادلالية يف تفعيل النمو االقتصادي ،من خاللو ما توفره من رؤوس أموال للقطاعات
اإلنتاجية ،وما تقدمو من أرباح وفوائد دلقدمي تلك األموال ،شلا يسمح بتعزيز وتقوية الثروة ادلالية واحلقيقية؛
 حتقق سوق األوراق ادلالية للمشروع استمرارية اإلمداد باألموال ،كما حتقق للمدخر حرية توظيفها  ،من خالل
اإلصدار اجلديد عند إنشاء ادلشروع ألول مرة ،أو عند زيادة رأس ادلال ،أو من خالل السوق الثانوية .
 ىناك عالقة تكاملية بُت السوق األولية والثانوية ،فسوق التداول يف خدمة سوق اإلصدار وليس بديال ذلا ،فما
يتحقق يف السوق الثانوية من مستويات نشاط مرتفعة ،يظهر أثره االغلايب يف عمليات السوق األولية  ،كما أن
صلاح عمليات السوق األولية يف تغطية إصداراهتا ،وزيادة حجم مشاركة األفراد يف عملياهتا ،ينعكس اغلابيا على
نشاط السوق الثانوية ،يف شكل زيادة أحجام التداول ،فنجاح إحدى السوق مرتبط بنجاح السوق األخرى؛
 تتميز السوق الثانوية عن السوق األولية  ،أهنا متاحة لعدد أكرب من ادلدخرين مقارنة بالسوق األولية ،ألن عملية
إعادة البيع تسمح دلدخرين آخرين باستثمار أمواذلم يف أي وقت ،بينما إصدارات السوق األولية حتدث يف
فًتات قليلة وسلتلفة على مدار العام؛
 تعطي عمليات سوق األوراق ادلالية مؤشرا الجتاىات األسعار واالدخار واالستثمار ،وىي مؤشرات تساىم يف
الدراسات اخلاصة باالقتصاد القومي ،فيما يتعلق مبعرفة أىم القطاعات االقتصادية .فأسعار األسهم يف البورصة تعكس
صلاح أو فشل ادلشروعات اإلنتاجية ،وىي بذلك توفر رقابة على األداء االقتصادي للمشروعات اخلاصة؛
 تساىم أسواق األوراق ادلالية اليت تتمتع بقدر كايف من السيولة ،يف حتسُت عملية ختصيص األموال وتعزيز آفاق
النمو ،حيث تقلل تلك األسواق من سلاطر حيازة األوراق ادلالية ،وذلك بالسماح للمدخرين بالشراء والبيع بسرعة
وبتكلفة منخفضة ،كما توفر للشركات إمكانية احلصول على رؤوس األموال ،من خالل إصدار األوراق ادلالية شلا يشجع
على االدخار واالستثمار؛
 يساىم حترير أسواق األوراق ادلالية يف جعلها أكثر فعالية وأكثر قدرة على ادلنافسة ،يف رلال توفَت فرص
االستثمار ومصادر التمويل بتعبئة ادلدخرات احمللية واألجنبية ،وبالتايل زيادة معدالت االستثمار ومصادر دتويل االقتصاد،
غَت أن التحرير غَت الوقائي غلعلها أكثر عرضة لالزمات ادلالية ،وبصفة خاصة عندما تكون مؤشراهتا االقتصادية ضعيفة؛
 يؤدي االستثمار األجنيب غَت ادلباشر إىل حتقيق االنضباط واخلربة يف أسواق األوراق ادلالية احمللية ،إذ أنو و يف سوق
أعمق وأوسع ،فإن ادلستثمرين لديهم حوافز أكرب لتخصيص وإنفاق ادلوارد ادلالية ،يف البحث عن فرص االستثمار
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اجلديدة ،كما أن دخول ادلستثمر األجنيب يف السوق األولية أو سوق اإلصدار ،يؤدي إىل االستفادة من جتربة
استخدام معايَت الشفافية يف األسواق العادلية؛
 ترتبط سوق األوراق ادلالية بالنظرية الكالسيكية ،حيث يعترب الكالسيك أن نظام ادلنافسة الكاملة ،ىو النظام
القادر على إقامة التوازن االقتصادي ،وحتقيق ادلصاحل اخلاصة ،وعلى ىذا األساس تعترب سوق األوراق ادلالية،
أقرب األسواق إىل ادلنافسة الكاملة ،كما حتقق قانون العرض والطلب يف ظل توفر رلموعة من الشروط:
 اتصال البائعُت بادلشًتين مباشرة أو بواسطة الوسطاء ادلاليُت؛
 حرية ادلساومة يف حتديد السعر؛
 توافر العالنية الكاملة؛
 التعامل يف وحدات متجانسة.
 ترتبط سوق األوراق ادلالية بالنظرية الكنزية من خالل األسعار و االستثمار(أسعار األوراق ادلالية ودافع
االستثمار) ،حيث أعطى

J. Keynes

أعلية كبَتة دلستوى األسعار يف سوق األوراق ادلالية ،كمحدد دلستوى

االستثمار ،ألهنا تعطي حكما وتقديرا قائما على أساس الظروف ،حول العوائد ادلتوقعة على األصول اليت
دتلكها الشركات  ،كما خلص  Keynesإىل أن تفضيل السيولة من أجل ادلضاربة (أسعار األوراق ادلالية ودافع
ادلضاربة) ،يرتبط أساسا بعدم التأكد ،وتوقع حدوث تغَتات يف أسعار األوراق ادلالية وأسعار الفائدة ،فعندما
يسود توقع بأن أسعار األوراق ادلالية سوف ترتفع ،فإن األفراد سيفضلون شراءىا فورا وبسعرىا احلايل،
مستخدمُت يف ذلك ما حبوزهتم من سيولة نقدية ،وذلك حىت ؽلكنهم بيع ىذه األوراق مستقبال ،بسعر مرتفع
زلققُت بذلك أرباحا ،وىو ما يعرف حبالة ادلضاربة على الصعود؛ أما احلالة العكسية وعندما يسود توقع
باطلفاض أسعار األوراق ادلالية  ،فهذا يعٍت تفضيل األفراد لالحتفاظ بالسيولة وتصفية مراكزىم ادلالية ،حيث
ؽلكن استخدام ىذه السيولة يف ادلضاربة مستقبال ،وىو ما يعرف حبالة ادلضاربة على اذلبوط ؛
 ؼلتل

تأثَت ادلتغَتات االقتصادية الكلية  ،على أداء سوق األوراق ادلالية  ،فمنها ما يؤثر إغلابا ومنها ما يؤثر

سلبا ،ومن بُت أىم ادلتغَتات االقتصادية ادلؤثرة يف أداء سوق األوراق ادلالية  :الناتج احمللي اإلمجايل ،معدل
الفائدة ،معدل التضخم ،سعر الصرف ،عرض النقود ،مؤشر اإلنتاج الصناعي  ،اإلنفاق العام؛
 يعترب النمو االقتصادي من أىم ادلؤشرات االقتصادية ،اليت تعكس تطور اقتصاديات الدول ،باعتباره احملرك
الرئيسي للتنمية االقتصادية ،حيث ال ؽلكن إحداث تنمية اقتصادية بدون ظلو اقتصادي مقبول ،و ىناك اختالف بُت
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االقتصاديُت يف ادلعيار ادلعتمد يف حساب النمو ،فمنهم من يعتمد مؤشر ظلو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ،ومنهم من
يعتمد مؤشر ظلو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل؛
 يرتبط النمو االقتصادي بًتاكم عوامل اإلنتاج شلثلة يف العمل ورأس ادلال والتطور التكنولوجي ،فمستوى اإلنتاج
احملقق يف اقتصاد ما ،ما ىو إال انعكاس لعوامل اإلنتاج ادلستخدمة فيو؛
 يتأثر الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار الفائدة ارتفاعا واطلفاضا ،حيث يؤدي اطلفاض سعر الفائدة ،إىل زيادة الطلب
على االستثمار ،وىو ما يؤدي بدوره إىل زيادة النمو االقتصادي ،من خالل مضاع

االستثمار ،مؤديا بذلك إىل

زيادة الناتج القومي ،الذي ينعكس بدوره على زيادة الطلب على األدوات االستثمارية ومنها األسهم ،شلا يرفع
أسعارىا وػلسن عوائدىا ويزيد من حجم تداوذلا.
 بتحليل مكونات الناتج احمللي اإلمجايل للتنبؤ باجتاه السوق  ،وجد أن سوق األوراق ادلالية تتجو إىل الصعود يف
حالة الرواج االقتصادي واذلبوط يف فًتات االنكماش ،وبالتايل فإن حتليل مكونات الناتج احمللي اإلمجايل ،يساعد
ادلستثمرين على اختيار القطاعات االقتصادية و األوراق ادلالية ادلناسبة ؛
 ركز ظلوذج  Harrod & Domarعلى زيادة االدخار إلحداث النمو االقتصادي ،ذلك أن زيادة االدخار ستؤدي
بالتبعية إىل زيادة االستثمار ،وبالتايل زيادة النمو االقتصادي ،غَت أن فرضية ثبات نسب استخدام رأس ادلال والعمل يف
النموذج غَت واقعية ،وذلك إلمكانية اإلحالل فيما بينها ،إىل جانب إعلال النموذج تأثَتات التقدم التقٍت؛
 ركز ظلوذج  Solow –Swanعلى العمل ورأس ادلال ،كأحد أىم العوامل احملددة للنمو االقتصادي ،مع افًتاض
إمكانية اإلحالل بينهما ،حىت يتحقق التوازن يف النمو على ادلدى البعيد حيث:
 تسمح احلالة ادلستقرة لالقتصاد عند

Solow –Swan

وبدون عامل تقٍت ،بدراسة أثر الصدمات اخلارجية على

النمو االقتصادي ،ذلك أن زيادة معدل االدخار وبالتايل االستثمار ،ؼلل

صدمة اغلابية على اإلنتاج والدخل،

شلا يؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي ،كما أن ارتفاع معدل النمو السكاين ،ؼلل

صدمة سلبية على اإلنتاج

والدخل ،شلا يؤدي إىل اطلفاض النمو االقتصادي؛
 يشَت ظلوذج

Solow –Swan

إىل وجود العامل التقٍت ،إىل أن ذلذا األخَت عند احلالة ادلستقرة لالقتصاد ،أثرا

اغلابيا على نصيب الفرد من حجم الناتج ،الذي ينمو مبعدل ظلو عنصر العمل ،كما يكون لو أثرا اغلابيا على
حجم الناتج الكلي ،الذي ينمو مبعدل ظلو عنصري العمل والسكان؛
 يقدم ظلوذج  Solow –Swanبوجود العامل التقٍت تفسَتا لسبب االختالف يف درجة التقدم بُت البلدان ،حيث
كلما كان معدل االدخار مرتفعا ،ومعدل النمو السكاين منخفضا ،مع وجود تقدم تقٍت عايل ،فإن البلد يكون
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غنيا والعكس ،غَت أن اعتبار التقدم التقٍت عامال خارجيا يف ظلوذج  ،Solow –Swanمل ؽلكن من إعطاء تفسَت
حقيقي للنمو االقتصادي.
 أما ظلوذج النمو الداخلي ل

Rebelo

الذي يعترب التقدم التقٍت متغَتا داخليا يف ظلوذج النمو االقتصادي ،فقد

توصل إىل أن معدل ظلو دخل الفرد ،يعتمد على معدل االدخار ونسبة الناتج لرأس ادلال ،كما تبُت أن معدل ظلو
رأس ادلال يساوي معدل ظلو اإلنتاج ،وأن معدل النمو دالة متزايدة يف معدل االدخار؛
وفق ظلوذج  Rebeloفإن اإلنتاجية احلدية لرأس ادلال ثابتة ،مبعٌت أن رأس ادلال يًتاكم مبردودية ثابتة  ،وىو ما يعطي
تفسَتا للنمو االقتصادي يف ادلدى البعيد.
 -2النتائج التطبيقية
 1 -2نتائج تحليل أداء سوق عمان لألوراق المالية والقطاع الحقيقي
 رغم أن برامج التصحيح االقتصادي والتحرير ادلايل ،مل حتقق أىدافها الرئيسية يف خلق التوازن واالستقرار النقدي
وادلايل يف األردن ،إال أن سوق عمان لألوراق ادلالية ،شهدت تطورات ملموسة يف السنوات األخَتة ،دتثلت يف زيادة عدد
الشركات ادلدرجة ،شلا أدى إىل زيادة رمسلة السوق وقيمة التداوالت ،وعدد ادلتعاملُت يف السوق سواء كانوا زلليُت أو
أجانب ،كما شهدت تطورات على ادلستوى التنظيمي والتقٍت ،دتثلت يف فصل دور الرقابة عن التنفيذ ،مع العلم أنو
سابقا كانت السوق األردنية تقوم هبذين الدورين يف آن واحد ،فضال عن إدخال تكنولوجيا ادلعلومات؛
 بتحليل أداء سوق عمان لألوراق ادلالية خالل فًتة األلفية ،وجد أهنا قد حققت أداء جيدا يف السنوات األوىل،
حيث ارتفع مؤشر السوق ادلبٍت على األسهم احلرة ،استجابة للتطورات اليت شهدىا السوق على ادلستوى التشريعي
والتنظيمي ،نتيجة للتداول االلكًتوين الذي سهل عمليات التداول ورفع كفاءة الوسطاء ،باإلضافة إىل إعطاء ادلرونة يف
التداول ،كما أن صلاح األردن يف إصلاز مشاريع االتفاقيات احلرة مع الواليات ادلتحدة األمريكية وأوربا ،واالنضمام إىل
منظمة التجارة احلرة ،كان لو أثرا بالغ األعلية يف ارتفاع األسعار؛
 استمرت سوق عمان لألوراق ادلالية يف احملافظة على أداءىا اجليد إىل غاية  ،6112أين بلغت قيمة ادلؤشر
5223

نقطة بنسبة ارتفاع  ،%66مث تراجع بعدىا أداء السوق ،نتيجة لًتاجع أسعار األسهم بسبب األزمة ادلالية العادلية

اليت أثرت على كافة األسواق ادلالية الدولية ،شلا انعكس على األرقام القياسية للبورصات؛
 استمر أداء سوق عمان لألوراق ادلالية يف االطلفاض ،متأثرا بتداعيات األزمة ادلالية العادلية ،وحالة عدم
االستقرار يف بعض الدول العربية ،لتغلق بورصة عمان يف كل سنة على تراجع ،نتيجة سيطرة اذلبوط على تداوالت
السوق ،الذي استمر طيلة أربع سنوات ؛
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 للسياسة النقدية اال نكماشية دورا يف ارتفاع أسعار الفائدة ،وبالتايل تشجيع ادلدخرين على نقل بعض مدخراهتم
من األسهم ،إىل السندات وأذونات اخلزينة منخفضة ادلخاطر ،شلا يدفع بأسعار األسهم إىل االطلفاض ،وعليو فإن
االطلفاض يف أسعار األسهم ،قد يكون أحد أعراض سياسة نقدية انكماشية؛
 دتكنت بورصة عمان يف عام

6105

من النجاح يف حتقيق أول ارتفاع ذلا ،حيث أغلق ادلؤشر العام ادلبٍت على

األسهم احلرة عند  6123.9نقطة بنسبة ارتفاع  ،%2وليغلق عند  6021.5نقطة يف عام  6102بنسبة ارتفاع .%6
 عرفت أحجام التداول تذبذبا بُت ارتفاع واطلفاض ،تفاوتت معدالت ظلوىا السنوية من قطاع آلخر ،وعموما
استحوذ القطاع ادلايل على النسبة األكرب من تلك التداوالت ،كما توزعت الشركات ادلدرجة على ثالث قطاعات رئيسية
وىي :القطاع ادلايل ،الصناعي واخلدمي ،وقد احتل القطاع ادلايل ادلرتبة األوىل ،من حيث عدد الشركات ،وبالتايل حجم
اإلصدار ،والتداول ،وعدد الصفقات ادلنفذة؛
 تعاين بورصة عمان ضعفا يف السيولة حيث تطور معدل الدوران بنسب منخفضة ،ماعدا الفًتة ادلمتدة من
6113

اىل

0101

 ،أين وصل معدل الدوران إىل أقصى نسبة قدرت ب

% 91

يف عام  ،6119ويرجع ذلك إىل زبادة

اقبال ادلستثمرين على بيع أسهمهم واقتناء السندات يف فًتة األزمة ادلالية العادلية ،غَت أنو تراجع فيما بعد ليسجل يف عام
 6102نسبة %05؛
 باعتبار سوق عمان لألوراق ادلالية من األسواق شبو الناشئة ،فإن درجة الًتكيز هبا مرتفعة إىل أكرب من

،%60

شلا يدل على ىيمنة الشركات الكربى على رمسلة السوق.
 وفيما ؼلص درجة حترير السوق تبُت ارتفاع نسبة ملكية األسهم لغَت األردنيُت ،اليت وصلت إىل نسبة جتاوزت
 ،%31نتيجة لعمليات التحرير ادلايل اليت شهدهتا السوق األردنية ابتداء من  ، 6113وذلك بالسماح لألجانب بالتملك،
فضال عن زيادة ثقة ادلستثمرين احملليُت والعرب واألجانب يف سوق األوراق ادلالية األردنية.


حقق االقتصاد األردين خالل فًتة األلفية معدالت ظلو موجبة رغم تباطؤىا يف بعض السنوات ،ويف

تذبذب بُت ارتفاع واطلفاض ،أدناه فًتة األزمة ادلالية العادلية  6118بنسبة . %6
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 2-2نتائج النمذجة القياسية ألثر سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي واختبار الفرضيات
 دلت نتائج اختبارات جذر الوحدة أن السالسل الزمنية للمتغَتات زلل الدراسة غَت مستقرة يف ادلستوى،
ومستقرة عند أخذ الفرق األول ذلا ،شلا يعٍت أهنا متكاملة من الدرجة األوىل ،وأن السالسل الزمنية تتحرك معا عرب الزمن،
وىو ما يشَت إىل إمكانية وجود تكامل مشًتك بُت متغَتات السالسل الزمنية.
 بُت اختبار التكامل ادلشًتك أن النمو االقتصادي متكامل تكامال مشًتكا مع مؤشرات تطور سوق عمان
لألوراق ادلالية ،أي أنو توجد توليفة خطية ساكنة بُت ىذه ادلتغَتات ،وأهنا ال تبتعد عن بعضها البعض يف األجل الطويل
وتظهر سلوكا متشاهبا ،وىو ما ينفي فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة توازنية طويلة األجل ،مقابل الفرض البديل
الذي يقر بوجود على األقل عالقة توازنية طويلة األجل.
 ظهور مقدر معلمة تصحيح اخلطأ بقيمة سالبة ومعنوية ،يعٍت أن معدل النمو االقتصادي يف ادلدى القريب ال
يتساوى مع قيمتو التوازنية يف ادلدى البعيد ،لذلك فإنو يف ادلدى القريب يكون ىناك تصحيح جزئي يف اجتاه العالقة
طويلة األجل؛
 بلغ معامل تصحيح اخلطأ  ، 1.280 -شلا يدل على أن النمو االقتصادي تتعدل قيمتو ضلو القيم التوازنية يف كل
فًتة زمنية بنسبة  ،%28.0وىذا يعٍت أنو عندما ينحرف معدل النمو االقتصادي يف ادلدى القريب يف الفًتة
( )t-1عن قيمتو التوازنية ،فإنو يتصحح بنسبة  %28.0يف الفًتة ( ،)tوبالتايل فهو ػلتاج تقريبا إىل سنة وأربعة أشهر
للعودة إىل حالة التوازن؛
 من ادلعادلة قصَتة األجل تبُت وجود أثر اغلايب إلصدار األسهم على النمو االقتصادي يف ادلدى القريب ،وىو
ما ينفي فرض العدم القائل بعدم وجود أثر دلؤشرات تطور سوق عمان لألوراق ادلالية يف النمو االقتصادي،
مقابل الفرض البديل الذي يقر بوجود األثر ،وبالتايل مت إثبات الفرضية الثانية ؛
 أوضحت نتائج التقدير أن مقدر معلمة إصدار األسهم معنوية وموجبة ،حيث كلما ارتفع إصدار األسهم بـ
%0

يرتفع معدل النمو االقتصادي بنسبة

%1.160

وىي نسبة منخفضة ،وذلك العتماد أغلب اقتصاديات

األسواق شبو الناشئة سيما العربية منها على البنوك يف رلال التمويل ،حيث دتول حصة زلدودة من استثمارات
الشركات من خالل إصدار األسهم ،بينما ؽلول اجلزء األكرب من مصادر ذاتية كاألرباح احملتجزة ،أو من مصادر
خارجية كالقروض ادلصرفية ،وبالتايل فإن دور سوق اإلصدارات زلدودا يف النمو االقتصادي ؛
 من حتليل دوال االستجابة لرد الفعل ،تبُت استجابة النمو االقتصادي للصدمات اليت حتدث يف مؤشرات تطور
سوق عمان لألوراق ادلالية اليت نوضح نتائجها كمايلي:
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 توجد استجابة فورية للنمو االقتصادي للصدمة العشوائية اليت يتعرض ذلا ادلتغَت نفسو يف الفًتة األوىل ،غَت أهنا
ضعيفة يف حدود 1.152؛
 حدوث أية صدمة عشوائية موجبة يف الرمسلة البورصية حتدث أثرا موجبا وضعيفا يف النمو االقتصادي ،يستمر
يف االطلفاض حىت ينعدم ،وىو ما يتفق مع العالقة طويلة األجل (انعدام األثر يف ادلدى البعيد)؛
 حدوث أي صدمة عشوائية موجبة يف إصدار األسهم ػلدث أثرا موجبا يف النمو االقتصادي ،مث يبدأ يف
التذبذب بُت ارتفاع واطلفاض إىل غاية ثبوتو عند مستوى ضعي  ،وىو ما يتفق مع العالقة طويلة األجل
( انعدام األثر يف ادلدى البعيد)؛
 حدوث أي صدمة عشوائية موجبة يف معدل الدوران حتدث أثرا سلبيا يف النمو االقتصادي ،تستمر يف االرتفاع
إىل غاية أن تثبت ،وىذه العالقة العكسية تتفق ما مع أظهرتو نتائج العالقة السلبية يف ادلدى البعيد (وجود أثر سليب)؛
 حدوث أي صدمة عشوائية موجبة يف معدل التداول ،حتدث أثرا سلبيا ضعيفا يف النمو االقتصادي ،يستمر يف
االرتفاع مع بقائو ضعيفا إىل أن يثبت ،وىو ما ال يتفق مع العالقة االغلابية طويلة األجل.
وىو ما ينفي فرض العدم القائل بعدم وجود استجابة فورية للنمو االقتصادي للتغَتات الناجتة عن حدوث صدمات
يف مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق ادلالية  ،مقابل الفرض البديل الذي يقر بوجود االستجابة ،وبالتايل مت
إثبات الفرضية الرابعة ؛
 أظهرت نتائج اختبار حتليل مكونات التباين ،أن النمو االقتصادي يفسر  %100من مكونات التباين يف الفًتة
األوىل عند حدوث صدمة عشوائية مبقدار اضلراف معياري واحد يف ادلتغَت نفسو؛
 من معادلة التوازن طويلة األجل(معادلة تصحيح اخلطأ) تبُت أن دلعدل التداول الذي يعكس دور البورصة يف
توفَت السيولة لالستثمارات على مستوى االقتصاد الكلي تأثَتا موجبا ومعنويا يف معادلة النمو االقتصادي  ،وىو ما ينفي
فرض العدم القائل بعدم وجود أثر دلؤشرات تطور سوق عمان لألوراق ادلالية يف النمو االقتصادي ،مقابل الفرض البديل
الذي يقر بوجود األثر ،وبالتايل مت إثبات الفرضية الثانية ؛
 من معادلة التوازن طويلة األجل تبُت أن دلعدل الدوران أثرا سالبا ومعنويا يف معادلة النمو االقتصادي ،وىو ما
ينفي فرض العدم القائل بعدم وجود أثر دلؤشرات تطور سوق عمان لألوراق ادلالية يف النمو االقتصادي  ،مقابل الفرض
البديل الذي يقر بوجود األثر ،وبالتايل مت إثبات الفرضية الثانية؛
 لضع

السيولة يف بورصة عمان أثرا سلبيا على عوائد األسهم ،حيث ال يشجع الشركات ادلدرجة على

اإلصدارات يف السوق األولية لتمويل استثماراهتا من جهة ،ومن جهة أخرى يؤدي إىل ختوف ادلستثمرين يف الدخول إىل
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السوق بشقيها األولية و الثانوية ،وىو ما كان لو انعكاسا سلبيا على أثر السوق األولية يف النمو االقتصادي ،حيث ظهر
متغَت إصدار األسهم غَت معنوي يف معادلة تصحيح اخلطأ ( معادلة طويلة األجل).
 دل اختبار معنوية ادلعامل يف ادلدى القريب ( )Waldأنو ال ؽلكن أن تنعدم ادلعامل الثالثة دلؤشرات تطور سوق
عمان لألوراق ادلالية يف معادلة النمو االقتصادي ،كما بُت االختبار أن إشارة ادلعامل موجبة ،شلا يعٍت أن األثر
اغلايب يف ادلدى القريب؛
 من ادلعادلة قصَتة األجل تبُت أن مقدر معامل تصحيح اخلطأ سالبا ومعنويا ،وىذا يدل على وجود عالقة سببية
يف ادلدى البعيد تتجو من سوق األوراق ادلالية (البورصة ) إىل النمو االقتصادي ،وىو ما ينفي فرض العدم القائل
بعدم وجود عالقة سببية بُت مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق ادلالية والنمو االقتصادي ،مقابل الفرض البديل
الذي يقر بوجود عالقة سببية ،وبالتايل مت اثبات الفرضية الثالثة؛
وبالتايل حتقق فرضية العرض القائد ،وقد جاءت دراستنا مطابقة لدراسة

Caporal, Howells & Soliman

).(2005
 بينت اختبارات السببية قصَتة األجل باستخدام إحصائية

Wald

وجود سببية قصَتة األجل تتجو من النمو

االقتصادي إىل سوق األوراق ادلالية ومن سوق األوراق ادلالية إىل النمو االقتصادي عند مستوى معنوية ،%3
وىو ما ينفي فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة سببية بُت مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق ادلالية والنمو
االقتصادي مقابل الفرض البديل القائل بوجود عالقة سببية  ،وبالتايل مت اثبات الفرضية الثالثة و اليت نوضح
نتائجها كما يلي:
 توجد عالقة سببية قصَتة األجل تتجو من النمو االقتصادي ضلو الرمسلة البورصية؛
 توجد عالقة سببية قصَتة األجل تتجو من النمو االقتصادي ضلو معدل الدوران ؛
 توجد عالقة سببية قصَتة األجلتتجو من النمو االقتصادي ضلو معدل التداول؛
وبالتايل حتقق فرضية الطلب التابع ،مبعٌت أن تطور سوق األوراق ادلالية ػلدث كمحصلة للنشاط االقتصادي
الكلي ،حيث يتطلب التوسع االقتصادي ادلستمر مزيدا من اخلدمات واألدوات ادلالية؛
وقد جاءت دراستنا مطابقة لدراسات

( Mayer )0899و()0880

 ،Robinsonوغَت مطابقة لدراسة أمحد زلمد مشعل وزكية أمحد مشعل
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كما بينت نتائج اختبارات السببية قصَتة األجل وجود عالقة ثنائية السببية بُت السوق األولية شلثلة بإصدار األسهم
والنمو االقتصادي  ،وبالتايل حتقق فرضية العرض القائد -الطلب التابع؛
وقد جاءت دراستنا مطابقة لدراسة مفيد ذنون ومٌت عبد الرزاق

(.Liang & Reichert )2007(،)6119

 -3االقتراحات
 على متخذي القرار العمل على حتسُت ورفع كفاءة سوق األوراق ادلالية حىت حتقق ما ىو مرجو منها يف زيادة
معدل النمو االقتصادي طويل األجل ،دلا ذلذه الكفاءة من أعلية يف توجيو االدخار إىل رلاالت االستثمار ادلختلفة ،كما
أهنا تقدم فرصا لالستثمار األجنيب واالستثمارات اخلاصة؛
إعادة النظر يف سوق اإلصدار وذلك لضعفها ودورىا احملدود مقارنة بسوق التداول ،خاصة وأن السوق األولية تعد
مبثابة سوق االستثمار احلقيقي ،دلا ذلا من دور يف طرح األوراق ادلالية اليت تسمح بتوفَت التمويل لطاليب رؤوس األموال؛
 إعطاء السياسة النقدية أعلية من قبل صانعيها ،دلا ذلا من دور يف التأثَت على حجم التداول يف األجل الطويل
والقصَت ،كوهنا تؤثر على األسعار ،لذلك ينبغي على السلطات أن تأخذ بعُت االعتبار ،اآلثار النامجة عن التغَت يف
أسعار الفائدة على سوق األوراق ادلالية ،عند صياغتها ألية قرارات تتعلق بالسياسة النقدية ،اليت هتدف إىل تنشيط النمو
االقتصاد؛.
 تعميق الوعي االدخاري واالستثماري وذلك بتشجيع صغار ادلستثمرين على االستثمار ،من خالل إنشاء
صناديق استثمارية متخصصة مبا ؼلدم سوق عمان لألوراق ادلالية؛
 توجيو االىتمام إىل دتويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة عن طريق سوق األوراق ادلالية؛
 تنويع أدوات االستثمار ادلايل واليت تضمن للسوق توسعا وفعالية ،وتشجيع الفرص وتقليل ادلخاطر أمام
ادلتعاملُت؛
 تشجيع وحتفيز ادلستثمرين على االستثمار يف سوق األوراق ادلالية بدل االستثمارات العقارية ،خاصة بعدما مت
إصدار الصكوك اإلسالمية وألول مرة يف سوق عمان لألوراق ادلالية يف عام  ،6102واليت تتوافق مع قناعات األفراد.
-4آفاق البحث
نظرا ألن األدوات ادلالية اإلسالمية عرفت انتشارا يف بعض األسواق وأصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين من
األدوات التقليدية ،فإننا نقًتح موضوعقياس أثر سوق األوراق ادلالية اإلسالمية يف النمو االقتصادي ،بالتطبيق على ماليزيا
أو بعض األسواق العربية منها السودان ،ديب ،قطر ،البحرين كإضافة أخرى للدراسات اليت حبثت يف موضوع القطاع ادلايل
والنمو االقتصادي.
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أوال  :المراجع باللغة العربية
 -1الكتب
1
2
3

إبراهيم األخرس ،التجربة الصينية الحديثة في النمو ،ايرتاك للنشر ،القاهرة ،مصر ،ط .2005 ،1
إبراهيم الكراسنة ،إرشادات في تقييم األسهم والسندات ،معهد السياسات االقتصادية ،صندوق النقد الدويل ،أبو ظيب،
.2005
أمحد أبو الفتوح الناقة ،نظرية النقود والبنوك واألسواق المالية ،مدخل حديث للنظرية النقدية واالسواق المالية،مؤسسة
شباب اجلامعة،االسكندرية،مصر2003،

4

أمحد زكريا صيام ،مبادئ االستثمار ،دار ادلناهج ،عمان ،األردن.1997 ،

5

أمحد عبد الرمحان ،مدخل إلى إدارة األعمال الدولية ،دار ادلريخ للنشر ،الرياض ،السعودية.2006 ،

6
7
8
9
11
11
12

أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم ،االستثمار باألدوات المالية تحليل وإدارة ،دار ادلسًنة للنشر ،عمان ،األردن،
.2010
أرشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالمة ،االستثمار باألوراق المالية ،تحليل وإدارة ،دار ادلسًنة للنشر ،عمان ،األردن،
.2004
أرشد فؤاد التميمي ،األسواق المالية -إطار في التنظيم وتقييم األدوات ،-دار اليازوري للنشر ،عمان ،األردن.2012 ،
ارشد فؤاد التميمي ،أسامة عزمي سالم ،االستثمار باألدوات المالية تحليل وإدارة ،دار ادلسًنة للنشر ،عمان ،األردن،
.2007
إلياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،اإلدارة المالية ،دروس وتطبيقات ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.2006 ،
أمٌن السيد امحد لطفي ،التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة ،الدار اجلامعية للنشر،
اإلسكندرية.2005 ،
إيهاب الدسوقي ،اقتصادات كفاءة البورصة ،المفاىيم األساسية لالستثمار والبورصة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر،
.2000

13

بن الضيف زلمد عدنان ،مقومات االستثمار في سوق األوراق المالية اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،األردن ،ط .1

14

تومي صاحل ،مبادئ تحليل االقتصاد الكلي ،الطبعة الثانية ،دار أسامة للنشر ،بدون بلد النشر.2009 ،

15
16

جبار زلفوظ ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،دار اذلدى للنشر ،عٌن مليلة ،اجلزائر ،ج ،2ط،1
.2011
جبار زلفوظ  ،أسواق رؤوس األموال ،الهياكل ،األدوات ،االستراتيجيات ،دار اذلدى للنشر ،عٌن مليلة ،اجلزائر ،ط ،1ج
2011 ،2

17

جالل إبراهيم العبد ،تحليل وتقييم األوراق المالية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ،

18

جالل خشيب ،النمو االقتصادي.

19

مجال جويدان اجلمل ،األسواق المالية والنقدية ،دار صفاء للنشر ،عمان ،األردن.2002 ،

21

حازم الببالوي ،دور الدولة في االقتصاد ،دار الشروق للنشر ،القاهرة ،مصر.1998 ،

21

حريب موسى عريفات ،مبادئ االقتصاد ،دار وائل للنشر،عمان ،األردن ،ط .2006 ،1
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22

حسيت خربوش وآخرون ،األسواق المالية مفاىيم وتطبيقات ،ادلتخصصون للنشر ،األردن.1998 ،

23

حسن كرمي محزة ،العولمة المالية والنمو االقتصادي ،دار صفاء للنشر ،عمان ،األردن ،ط .2011 ،1

24

حسٌن بين هاين ،األسواق المالية ،طبيعتها ،تنظيمها ،أدواتها ،دار الكندي للنشر ،عمان ،األردن.2003،

25

محدية زهران ،النظرية االقتصادية ،مكتبة عٌن مشس ،القاهرة ،مصر.2001 ،

26

محزة عبد الكرمي زلمد محاد ،مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،األردن.2008 ،

27

محزة زلمود الزبيدي ،االستثمار في األوراق المالية ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.2004 ،1

28

حيدر فاخر عبد الستار ،التحليل االقتصادي لتغيرات أسعار األسهم منهج االقتصاد الكلي ،دار ادلريخ للنشر ،الرياض،
.2002

29

خالد أمحد فرحان ادلشهداين ،رائد عبد اخلالق ،مدخل إلى األسواق المالية ،دار األيام للنشر ،عمان ،األردن.2013 ،

31

خالد وهيب الراوي ،االستثمار ،دار ادلسًنة للنشر ،عمان ،األردن.1999 ،

31

خالد وهيب الراوي ،األسواق المالية والنقدية ،دار ادلسًنة للنشر ،عمان ،األردن.2000 ،

32

دانيالز جوزيف ،فاهنوز ديفيد ،اقتصاديات النقود والتمويل الدولي ،دار ادلريخ للنشر ،الرياض ،السعودية.2010 ،

33

دريد كامل آل شبيب ،مقدمة في اإلدارة المالية ،دار ادلسًنة للنشر ،عمان ،األردن.2007 ،

34

حريب موسى عريفات ،مبادئ االقتصاد ،دار وائل للنشر،عمان ،األردن ،ط .2006 ،1

35

رمزي زكي ،العولمة المالية ،دار ادلستقبل العريب ،القاهرة ،مصر ،ط.1999 ،1

36

زياد رمضان ،مبادئ االستثمار الحقيقي و المالي ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.1998 ،

37

سعيد النجار ،السياسات المالية وأسواق المال العربية ،صندوق النقد الدويل ،أبو ظيب.1999 ،

38

مسًن عبد احلميد رضوان ،أسواق األوراق المالية ودورىا في تمويل التنمية ،دار النهار للنشر ،القاهرة ،مصر.1996 ،

39

مسًن عبد العزيز ،اقتصاديات االستثمار ،التمويل  -التحليل المالي ،بدون دار النشر ،بدون بلد.2002 ،

41

سيد سامل عرفة ،إدارة المخاطر االستثمارية ،دار الراية للنشر ،عمان ،األردن.2009 ،

41

السيد متويل عبد القادر،األسواق المالية والنقدية في عالم متغير،دار الفكر للنشر ،عمان ،األردن ،ط .2010 ،1

42

شذا مجال اخلطيب ،العولمة المالية ومستقبل األسواق العربية لرأس المال ،مؤسسة طابا للنشر ،عمان ،األردن.2002 ،

43

شعبان زلمد إسالم الربواري ،بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي ،دراسة تحليلية نقدية ،دار الفكر ادلعاصر ،دمشق،
سوريا.2001 ،

44

شعبان زلمد إسالم الربواري ،بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي ،دار الفكر ادلعاصر ،بًنوت ،لبنان.2011 ،

45

مشعون مشعون ،بورصة الجزائر ،دار هومة للنشر ،عٌن مليلة ،اجلزائر ،ط.2005 ،2

46

صاحل طاهر الزرقان ،العوامل المالية واالقتصادية المؤثرة في عوائد األسهم ،دار جليس للنشر ،عمان ،األردن.2010 ،

47

صالح الدين السيسي ،دراسات نظرية وتطبيقية ،قضايا اقتصادية معاصرة ،دار غريب للنشر ،القاهرة ،مصر.2003 ،

48

صالح الدين حسن السيسي ،بورصات األوراق المالية ،عامل الكتب للنشر ،القاهرة ،مصر.2003 ،

49
51

صالح الدين حسن السيسي ،مؤيد عبد الرمحان الدوري ،إدارة البنوك ،مدخل كمي واستراتيجي معاصر ،دار وائل للنشر،

عمان ،األردن.2000 ،

صالح السيد جودة ،بورصة األوراق المالية ،مكتبة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية ،مصر.2000 ،
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51
52
53
54
55

طارق عبد العال محاد ،إدارة المخاطر ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ،
عادل زلمد رزق ،االستثمار في البنوك والمؤسسات المالية من منظور إداري ومحاسبي ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر.2004 ،
عاطف وليد اندراوس ،أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول االقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرىا ،دار
الفكر اجلامعي ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر.2006 ،
عاطف وليد اندراوس ،السياسة المالية وأسواق األوراق المالية خالل فترة التحول إلى اقتصاد السوق ،مؤسسة شباب
اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر.2005 ،
عباس كاظم الدعمي ،السياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق المالية،دار صفاء للنشر  ،عمان  ،األردن ،ط،1
.2010

56

عبد الغفار حنفي ،االستثمار في األوراق المالية ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر.2000 ،

57

عبد الغفار حنفي ،رمسية قرياقص ،األسواق والمؤسسات المالية ،الدار اجلامعية ،ط ،1اإلسكندرية ،مصر.2002 ،

58

عبد الكرمي قندوز ،أساسيات المشتقات المالية ،الخيارات ،العقود اآلجلة والمستقبلية ،المقايضات ،دار نور
للنشر.2010،

59

عبد الكرمي قندوز ،إدارة الخطر ،التحوط والتأمين ،ادلكتبة الوطنية األدلانية للنشر2016 ،

61

عبد اللطيف شومان ،مقدمة في اإلحصاء التطبيقي ،دار اجلنان للنشر ،عمان ،األردن.2009 ،

61

عبد ادلطلب عبد احلميد،الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية العالمية،الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندرية ،مصر.2009 ،

62

عبد ادلنعم السيد علي ،نزار سعد العيسى ،النقود والمصارف واألسواق المالية ،دار حامد للنشر ،عمان ،األردن ،ط،1
.2004

63

عبد الوهاب األمٌن ،مبادئ االقتصاد الكلي ،دار احلالة للنشر،عمان ،األردن.2002 ،

64

عصام حسٌن ،أسواق األوراق المالية (البورصة) ،دار أسامة للنشر ،عمان ،األردن ،ط.2008 ،1

65

عقل ادلفلح ،مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي ،ط ،1اجملتمع العريب للنشر ،عمان ،األردن.2006 ،

66

علي توفيق احلاج ،عامر علي اخلطيب ،إدارة البورصات المالية ،دار اإلعصار العلمي للنشر ،عمان ،األردن ،ط.2012 ،1

67

عمر صقر ،العولمة قضايا اقتصادية معاصرة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ،

68

غازي فالح ادلومين ،إدارة المحافظ االستثمارية الحديثة ،دار ادلناهج للنشر ،عمان ،األردن.2008 ،

69
71
71

غامن زلمد ،االستثمار في االقتصاد السياسي واإلسالمي وتشريعات واتفاقيات االستثمار ،دار الفكر اجلامعي،
اإلسكندرية ،مصر.2011 ،
فريد النجار ،البورصات والهندسة المالية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر.1999 ،

فيصل زلمود الشواورة ،االستثمار في بورصة األوراق المالية األسس النظرية والعملية ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن،
.2008

72

قاسم نايف علوان ،إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر ،ط .2009 ،1

73

كاظم جاسم العيساوي ،دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات ،دار ادلناهج للنشر ،عمان ،األردن.2006 ،

74

ماجد امحد عطا اهلل ،إدارة االستثمار ،دار أسامة للنشر ،ط  ،1عمان ،األردن.2011 ،
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75

زلسن امحد اخلضري ،كيف تتعلم البورصة في  24ساعة ،ايرتاك للنشر ،القاهرة ،مصر ،بدون سنة نشر.

76

زلمد احلناوي ،تحليل وتقييم األسهم والسندات ،كلية التجارة ،اجلامعة اإلسكندرية ،مصر.2006 ،

77

زلمد الصًنيف ،البورصات ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر2006 ،

78

زلمد أمٌن عزت ادليداين ،اإلدارة التمويلية يف الشركات ،ط ،3العبيكان للنشر ،الرياض.1999 ،

79

زلمد حسين ،زلمود حامد زلمود ،التنمية االقتصادية ،دار ادلريخ للنشر ،الرياض.2006 ،

81

زلمد شيخي ،طرق االقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقات ،دار احلامد للنشر ،ط ،2011 ،1دون مكان نشر.2011 ،

81

زلمد صاحل احلناوي وآخرون  ،أسواق المال والمؤسسات الدالية  ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر . 2004 ،

82

زلمد صاحل احلناوي وآخرون ،االستثمار في األوراق المالية وإدارة المخاطر ،ادلكتب اجلامعي ،القاهرة ،مصر.2007 ،

83

زلمد صاحل احلناوي ،أساسيات االستثمار في بورصة األوراق المالية ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية ،مصر.1997 ،

84

زلمد صاحل احلناوي ،تحليل وتقييم األسهم والسندات ،مؤسسة النشر اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2005 ،

85
86
87
88
89
91
91
92

زلمد صاحل احلناوي ،جالل إبراهيم العبد ،بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق ،الدار اجلامعية للنشر القاهرة ،مصر،
.2002
زلمد صاحل جابر ،االستثمار باألسهم والسندات وإدارة المحافظ االستثمارية ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،ط،3
.2005
زلمد صربي هارون ،أحكام األسواق المالية ،دار النفائس ،عمان ،األردن ،ط.1999 ،1
زلمد عبد العزيز عجمية ،إميان عطية ناصف ،التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية ،جامعة اإلسكندرية ،مصر،
.2005
زلمد عبد العزيز عجيمية ،زلمد علي الليثي ،التنمية االقتصادية ،مفهومها،نظرياتها ،سياساتها ،الدار اجلامعية للنشر،
اإلسكندرية ،مصر.2003 ،
زلمد عبده زلمد مصطفى ،تقييم الشركات واألوراق المالية ألغراض التعامل في البورصة ،ط ،1الدار اجلامعية،
اإلسكندرية ،مصر.1998 ،
زلمد علي السويلم ،أدوات االستثمار في البورصة ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ط.2013 ،1
زلمد مدحت مصطفى ،سهًن عبد الظاهر امحد ،النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصادية ،مكتبة اإلشعاع للنشر،
اإلسكندرية ،مصر.1998 ،

93

زلمد مطر ،إدارة االستثمارات ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

94

زلمد مطر ،االتجاىات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني ،دار وائل للنشر،عمان،األردن.2006 ،

95

زلمد مطر ،فايز متيم ،إدارة المحافظ االستثمارية ،دار وائل للنشر،عمان ،األردن.2005 ،

96

زلمد نداء ،االقتصاد الكلي ،مكتبة اجملمع العريب ،عمان ،األردن.2006 ،

97

زلمود زلمد الداغر ،األسواق المالية ،مؤسسات ،أوراق ،بورصات ،دار الشروق للنشر ،مصر.2005 ،

98

زلمود يونس ،اقتصادات النقود والبنوك واألسواق المالية ،دار التعليم اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر.2013 ،

99

سلتار محيدة  ،الخوصصة عن طريق األسواق المالية ،مكتبة حسٌن العصرية ،بًنوت ،لبنان،

ط.2013 ،1

 111مدحت القريشي ،التنمية االقتصادية،نظرياتها وسياساتها وموضوعاتها ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.2007 ،
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111

مروان عطون ،األسواق النقدية وادلالية ،البورصات ومشكالتها في عالم النقد والمال ،ط ،2003 ،3ديوان ادلطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر.

 112مصطفى رشدي شيحة ،اقتصادات النقود والمصارف والمال ،دار ادلعارف اجلامعية ،مصر ،دون سنة نشر.
113

منًن إبراهيم هندي ،أدوات االستثمار في أسواق رأس المال ،األوراق المالية وصناديق االستثمار ،ادلكتب العريب احلديث،
اإلسكندرية ،مصر.2008 ،

 114منًن إبراهيم هندي ،أساسيات االستثمار في األوراق المالية ،ادلكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،مصر.1999 ،
 115منًن إبراهيم هندي ،األوراق المالية وأسواق رأس المال  ،دار ادلعارف  ،اإلسكندرية ،مصر. 2000 ،
 116منًن إبراهيم هندي ،الفكر الحديث في مجال االستثمار ،منشاة ادلعارف للنشر ،اإلسكندرية ،مصر.1999 ،
 117منًن إبراهيم هندي ،رمسية قرياقص ،األسواق والمؤسسات المالية ،مكتبة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر.1997 ،
 118منًن صاحل هندي ،رمسية قرياقص ،األسواق والمؤسسات المالية ،مكتبة اإلشعاع ،اإلسكندرية ،مصر،

.1997

ميشيل تودارو (ترمجة :زلمود حسن حسين ،زلمود حامد زلمود) ،التنمية االقتصادية ،دار ادلريخ للنشر ،ادلملكة العربية
119
السعودية.2006 ،
 111نزار سعد الدين العيسى ،االقتصاد الكلي ،دار جدار للكتاب العادلي ،عمان ،األردن.2007 ،
111

نوزاد عبد الرمحان اذليثي ،منجد عبد اللطيف اخلشايل ،مقدمة في المالية الدولية ،دار ادلناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
ط.2007 ،1

 112هاشم فوزي دباس العبادي ،الهندسة المالية وأدواتها ،مؤسسة الوراق للنشر ،عمان ،األردن.2007 ،
 113هشام فضلي ،تداول األوراق المالية والقيد في الحساب ،الدار اجلامعية اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،مصر.2005 ،
 114هوشيار معروف ،االستثمارات واألسواق الدالية  ،دار الصفاء للنشر  ،عمان ،األردن ،ط. 2003،1
 115هوشيار معروف ،االستثمارات واألسواق المالية ،دار صفاء للنشر ،عمان ،األردن.2003 ،
 116هوشيار معروف ،تحليل االقتصاد الكلي ،دار صفاء للنشر،عمان ،األردن.2005 ،
 117وسام مالك ،البورصات واألسواق المالية العالمية ،دار ادلنهل للنشر ،لبنان ،ط.2003 ،1
 118وليد صايف ،أنيس البكري ،األسواق المالية والدولية ،دار البداية للنشر ،عمان ،األردن ،ط.2014 ،2
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 -2األطروحات
باباس منًنة ،الصناعة المصرفية التقليدية والصناعة المصرفية اإلسالمية في مواجهة تحديات الالوساطة المالية والتحرير

1

المالي-دراسة مقارنة ،-أطروحة يف العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيًن ،جامعة سطيف،
اجلزائر.2016 -2015 ،

2
3
4
5
6
7
8

خبتاش راضية ،مصادر النمو االقتصادي ودور السياسات االقتصادية في تفعيلو  -حالة الجزائر  -خالل الفترة (1970

 ،)2010 -أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،غًن منشورة ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر.2015 ،

بن الضيف زلمد عدنان ،مقومات االستثمار في سوق األوراق المالية اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،األردن ،ط .1
هباء الدين طويل  ،دور السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي المستديم،دراسة حالة الجزائر -1990
،2010أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،غًن منشورة،جامعة باتنة ،اجلزائر.2016 ،
بوبرمية إحسان ،دور اإلصدارات في استقرار األسواق المالية  -حالة البورصات العربية  -أطروحة دكتوراه يف العلوم
االقتصادية ،غًن منشورة ،جامعة سطيف ،اجلزائر.2018 ،
بوكساين رشيد ،معوقات أسواق األوراق المالية وسبل تفعيلها ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غًن منشورة ،جامعة
اجلزائر ،اجلزائر.2006 ،
بوكساين رشيد ،معوقات األسواق المالية العربية وسبل تفعيلها ،رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،غًن منشورة ،جامعة
اجلزائر ،اجلزائر.2006 ،
مجال معتوق ،إدارة المخاطر المالية في ظل منتجات الهندسة المالية-دراسة مقارنة بين سوقين ،-أطروحة دكتوراه يف
علوم التسيًن ،جامعة زلمد بوضياف ،ادلسيلة ،اجلزائر .2016 ،
رغد أسامة جار اهلل ،مروان عبد ادلالك ذنون ،قياس أثر التطور المالي على النمو االقتصادي في عينة من الدول النامية

9

باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع  ARDLللفترة ( ،)2010 - 1960رللة تنمية الرافدين ،ملحق العدد

 ،114اجمللد .2013 ،35
11
11
12
13
14
15

رفيق مزاهدية ،االتجاىات العشوائية والتكاملية في سلوك األسعار في أسواق األوراق المالية الخليجية وتأثيرىا على

فرص التنويع االستثماري ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،غًن منشورة ،جامعة باتنة ،اجلزائر.2015-2014 ،
رمزي زكي ،العولمة المالية ،دار ادلستقبل العريب ،القاهرة ،مصر ،ط.1999 ،1

زهًن غراية ،دور الهندسة المالية في تقييم أسعار المنتجات المالية لتحقيق كفاءة األسواق المالية ،دراسة عينة من
األسواق الناشئة ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر .2016 ،3

سامي مباركي ،تأثير األسواق المالية على النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،الترابط بين
القطاع المالي والقطاع الحقيقي ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة باتنة ،اجلزائر.2015 ،

سامية زيطاري ،ديناميكية أسواق األوراق المالية الناشئة ،حالة أسواق األوراق المالية العربية ،أطروحة دكتوراه يف العلوم
االقتصادية ،غًن منشورة ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.2004 ،
سامية زيطاري ،ديناميكية اسواق األوراق المالية في البلدان الناشئة ،حالة أسواق األوراق المالية العربية ،أطروحة دكتوراه
يف العلوم االقتصادية ،غًن منشورة ،اجلزائر.2004 ،
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16
17

شكوري سيدي زلمد ،التحرير المالي وأثره على النمو االقتصادي -دراسة حالة الجزائر ،أطروحة دكتوراه يف العلوم
االقتصادية ،غًن منشورة ،جامعة تلمسان ،اجلزائر.2006 ،
صربي إبراهيم الشافعي ،سوق رأس المال كأحد مقومات التنمية االقتصادية (مع دراسة تطبيقية على مصر) ،رسالة لنيل
درجة الدكتوراه يف احلقوق.2010 ،

18

ضيف امحد،أثر السياسة المالية على النمو االقتصادي المستديم في الجزائر ( ،)2112-1989أطروحة دكتوراه يف العلوم
االقتصادية ،غًن منشورة ،جامعة اجلزائر ،3اجلزائر.2015 ،

19

كاظم جاسم العيساوي ،دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات ،دار ادلناهج للنشر ،عمان ،األردن.2006 ،

21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

كمال محانة ،زلمد زكريا بن معزو ،العالقة طويلة األجل بين التحرير المالي والنمو االقتصادي في الجزائر- 1971

 ،2111مقاربة قياسية ،التواصل يف االقتصاد واإلدارة والقانون ،عدد  ،35سبتمرب  ،2013اجلزائر.

لطرش مسًنة ،كفاءة سوق رأس المال وأثرىا على القيمة السوقية للسهم ،دراسة حالة مجموعة من البورصات العربية،
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر.2010 ،
لعمش أمال ،دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية

اإلسالمية ،مذكرة ماجستًن يف العلوم التجارية ،غًن منشورة ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر.2011 ،2012 ،

زلمد بيزيرية ،دراسة تحليلية لدور األسواق المالية في االقتصاديات الناشئة في تحفيز النمو الصناعي ،أطروحة دكتوراه يف
العلوم االقتصادية ،غًن منشورة ،2013 ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر،

.2014-2013

نزار سعد الدين العيسى ،االقتصاد الكلي ،دار جدار للكتاب العادلي ،عمان ،األردن.2007 ،
نورين بومدين ،صناعة الهندسة المالية واثرىا في تطوير االسواق المالية العربية ،اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،غًن
منشورة ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،اجلزائر.2015-2014 ،
هبة السيد زلمد سيد امحد ،تحليل عالقة سعر الفائدة بالنمو االقتصادي ،ا دراسة دولية مقارنة بالتركيز على االقتصاد

المصري ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الزقازيق ،مصر.2017 ،

وادة راضية ،قياس أثر التحرير المالي على الطلب على النقود في الجزائر ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،غًن
منشورة ،جامعة سطيف ،اجلزائر.2017 ،
وليد امحد صايف ،األسواق المالية العربية الواقع واألفاق ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،غًن منشورة ،اجلزائر،3اجلزائر
.2003 ،
الياس خضًن احلمدوين ،فاعلية التنويع في تخفيض مخاطرة المحفظة االستثمارية ،دراسة في عينة من الشركات
المساىمة المسجلة في سوق عمان لتبادل األسهم ،رللة تنمية الرافدين ،العدد  ،112اجمللد .2013 ،35

يسرى جرجس بسطا ،دراسة تحليلية لسوق األوراق المالية مصر ،أطروحة دكتوراه ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
القاهرة ،مصر.1997 ،
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 -3المقاالت والملتقيات والمطبوعات
1
2
3

أبان عثمان الدوري ،ناجي عبد الستار الدوري ،أثر التنويع في تكوين المحفظة المالية ،رللة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية ،العدد  ،1اجمللد .2005 ،13
أمحد سعيد دويدار" ،التنمية االقتصادية والتعاون اإلقليمي في الشرق األوسط" ،األهرام االقتصادي ،العدد  ،113مصر،
.1997
أمحد زلمد مشعل و زكية امحد مشعل ،القطاع المالي في األردن والنمو االقتصادي ،دراسات العلوم اإلدارية ،اجمللد ،39
العدد ،2012 ،1
أمحد نصًن ،يونس زين ،صناديق الثروة السيادية كخيار استراتيجي استثماري لتحقيق االستقرار المالي في زمن انهيار

4

أسعار النفط  ،مداخلة مقدمة لفعاليات ادللتقى الدويل الثاين حول "متطلبات حتقيق اإلقالع االقتصادي يف الدول النفطية يف
ظل اهنيار أسعار احملروقات" ،جامعة آكلي زلند أوحلاج البويرة ،اجلزائر 30 - 29 ،نوفمرب .2016

5
6
7
8
9
11
11
12
13

اسار فخري عبد اللطيف،دور أسواق األوراق المالية في التنمية االقتصادية
بشار ذنون زلمد الشركجي ،ميادة صالح الدين تاج الدين ،عالقة مؤشر األسهم في السوق المالية بالحالة االقتصادية،

دراسة تحليلية لسوق الرياض لألوراق المالية ،رللة تنمية الرافدين ،العدد .2008 ،30

البشًن عبد الكرمي ،دمحان بواعلي مسًن ،قياس أثر التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي،حالة االقتصاد الجزائري،
جامعة الشلف ،اجلزائر ،منتدى االقتصاديٌن ادلغاربة.2008 ،
بلقاسم بن عالل ،دور التطور المالي في نجاح سياسة التحرير المالي المطبقة في الدول النامية،دراسة قياسية لحالة
النظام المالي والمصرفي الجزائري  ،2011 -1990رللة البحوث االقتصادية وادلالية ،العدد  ،2ديسمرب .2014

بوداح عبد اجلليل ،خياري إميان ،األسواق المالية الناشئة وشبو الناشئة بين عملية تصنيف المؤشر وتوجهات المستثمرين،
رللة جامعة األمًن عبد القادر للعلوم اإلسالمية.
حسن بلقاسم غصان ،حسن رفدان اذلجهوج ،أثر تحرير سوق رأس المال على التذبذب في سوق األسهم السعودي ،رللة
التنمية والسياسات االقتصادية ،رللد  ،14جامعة ادللك فيصل 2012 ،السعودية.
حسٌن قبالن ،مؤشرات أسواق األوراق المالية ،دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية ،رللة العلوم االقتصادية
وعلوم التسيًن ،العدد  ،2011 ،11دمشق ،سوريا.2011 ،
خاطر طارق ،مفتاح صاحل ،التأصيل النظري لعالقة التطور المالي بالنمو االقتصادي ،أىم مؤشراتو في الجزائر خالل
الفترة  ،2013 - 1990رللة أحباث اقتصادية وإدارية ،العدد  ،16جامعة زلمد خيضر بسكرة ،اجلزائر.2014 ،

اخلطيب فوزي ،منذر الشرع ،سوق عمان لألوراق المالية ومدى استجابتها للمتغيرات االقتصادية دراسة قياسية ،رللة
أحباث الًنموك ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية.1994 ،)3( 10 ،
رغد أسامة جار اهلل ،مروان عبد ادلالك ذنون ،قياس أثر التطور المالي على النمو االقتصادي في عينة من الدول النامية

14

باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع  ARDLللفترة ( ،)2010 - 1960رللة تنمية الرافدين ،ملحق العدد
 ،114اجمللد .2013 ،35

15

الزغيب ،بشًن ،العالقة السببية بين معدل التضخم والرقم القياسي ألسعار األسهم في سوق عمان المالي للفترة (-1978
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 ،)2001مؤتة للبحوث والدراسات ،جامعة مؤتة ،2004 ،العدد .5
16
17
18
19
21
21
22
23
24

سالمة ،راشد زلمد صاحل ،العالقة بين تغير المستوى العام لألسعار وتغير أسعار األسهم في األردن ،رللة البلقاء ،العدد
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0,1050845

4476364817

0,14937403

0,05793991

2175

2002

35842157

0,13986944

5028953990

0,18896037

0,06511156

040947

2003

56164822

0,25666519

7772750866

0,23867689

0,04284898

024040

2004

207066837

0,46888146

13033833515

0,29103111

0,08692476

010440

2005

888825951

1,89031394

26667097118

0,63265424

0,07594086

025244

2006

2408835009

1,33113542

21078237222

0,67414891

0,08041849

019140

2007

885771902

1,01789646

29214202327

0,42267462

0,07226478

429141

2008

827957704

1,30302152

25406265528

0,79972456

0,06658579

419747

2009

317321922

0,57150617

22526919428

0,42905611

0,02148363

.5.742

2010

119281271

0,35657111

21858181603

0,3060633

0,03402202

.70.44

2011

136671251

0,13919968

19272757327

0,14789024

0,02117732

.07044

2012

144825273

0,09008941

19141521210

0,10337809

0,03737551

..0240

2013

45979161

0,12692362

18233491417

0,16602718

0,02755817

151.40

2014

65818338

0,0889808

18082617433

0,12517019

0,03231479

171440

2015

40545362

0,12828318

17984673970

0,1899995

0,02608603

107440

2016

178242008

0,08488071

17339384851

0,13434537

0,02179101

1.244.

المصدر :من اعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية ،كما أن النسب احتسبت من طرف الباحثة.
 -1التقارير السنوية لبوصة عمان  ،متاحة على الموقع االلكتروني ....... :

https://www.ase.com.jo/ar/node/1652

 -6التقارير السنوية لبنك االردن المركزي  ،متاحة على الموقع االلكترونيhttp://www.cbj.gov.jo ....... :
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المالحق
)A-B-C(  باستخدام النماذجGR  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)2(ملحق
في المستوى
Null Hypothesis: GR has a unit root

Null Hypothesis: GR has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.316768

0.0016

Test critical values:

1% level

-3.626784

5% level
10% level

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

t-Statistic

Prob.*

-4.251123

0.0096

1% level

-4.234972

-2.945842

5% level

-3.540328

-2.611531

10% level

-3.202445

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:17
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:18
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GR(-1)

-0.667560

0.154643

-4.316768

0.0001

GR(-1)

-0.666541

0.156792

-4.251123

0.0002

C

0.026044

0.009701

2.684737

0.0111

C

0.022179

0.016200

1.369141

0.1802

@TREND("1980")

0.000207

0.000688

0.300183

0.7659

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.355795
0.316752
0.042871
0.060652
63.86842
9.112956
0.000706

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.354036
0.335037
0.042294
0.060818
63.81934
18.63449
0.000129

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.002725
0.051865
-3.434408
-3.346434
-3.403703
2.125627

Null Hypothesis: GR has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

t-Statistic

Prob.*

-3.026985

0.0035

1% level

-2.632688

5% level

-1.950687

10% level

-1.611059

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:19
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GR(-1)
D(GR(-1))

-0.386588
-0.255868

0.127714
0.148299

-3.026985
-1.725352

0.0048
0.0938

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.355028
0.335483
0.042365
0.059227
62.01742
1.897736

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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-0.004083
0.051970
-3.429567
-3.340690
-3.398886

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.002725
0.051865
-3.381579
-3.249619
-3.335522
2.134606

المالحق
 باستخدام النماذجLOG(MC)  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)3(ملحق
) في المستوىA-B-C(
Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root

Exogenous: Constant

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

t-Statistic

Prob.*

-1.468362

0.5379

1% level

-3.626784

5% level
10% level

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

-2.850455

0.1904

-4.252879

-2.945842

5% level

-3.548490

-2.611531

10% level

-3.207094

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:21
Sample (adjusted): 1983 2016
Included observations: 34 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(CM(-1))

-0.042320

0.028821

-1.468362

0.1512

C

1.037818

0.640565

1.620159

0.1144

0.059633
0.031975
0.218243
1.619420
4.744327
2.156088
0.151197

Prob.*

1% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:20
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Variable

0.098753
0.221818
-0.152463
-0.064489
-0.121758
1.470164

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(CM(-1))

-0.308025

0.108062

-2.850455

0.0080

D(LOG(CM(-1)))

0.297571

0.167758

1.773807

0.0866

D(LOG(CM(-2)))

0.428310

0.172218

2.487018

0.0189

C

6.171956

2.144825

2.877604

0.0074

@TREND("1980")

0.036323

0.013467

2.697211

0.0115

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.292032
0.194381
0.192726
1.077153
10.44076
2.990578
0.035000

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

2.568251

0.9968

Test critical values:

1% level

-2.630762

5% level

-1.950394

10% level

-1.611202

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:22
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(CM(-1))

0.004300

0.001674

2.568251

0.0146

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-0.012967
-0.012967
0.223252
1.744445
3.405699
1.436573

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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0.098753
0.221818
-0.133650
-0.089663
-0.118297

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.082905
0.214721
-0.320045
-0.095580
-0.243496
1.960908

المالحق
(A-B-C(  باستخدام النماذجLOG(ISH)  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)4(ملحق
في المستوى

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root

Exogenous: Constant

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

t-Statistic

Prob.*

-2.047430

0.2663

1% level

-3.626784

5% level
10% level

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

t-Statistic

Prob.*

-2.381954

0.3822

1% level

-4.234972

-2.945842

5% level

-3.540328

-2.611531

10% level

-3.202445

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:23
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:24
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(ISH(-1))

-0.221060

0.107969

-2.047430

0.0484

LOG(ISH(-1))

-0.291767

0.122491

-2.381954

0.0231

C

4.067997

1.974955

2.059792

0.0471

C

4.987431

2.107638

2.366360

0.0240

@TREND("1980")

0.020002

0.016718

1.196430

0.2401

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.109760
0.083577
0.918487
28.68305
-46.99196
4.191969
0.048405

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.036580
0.959456
2.721776
2.809749
2.752481
1.823622

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic

0.146771
0.095060
0.912715
27.49059
-46.22764
2.838304

Prob(F-statistic)

0.072876

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:

t-Statistic

Prob.*

0.076091

0.7006

1% level

-2.630762

5% level

-1.950394

10% level

-1.611202

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:24
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(ISH(-1))

0.000666

0.008748

0.076091

0.9398

R-squared

-0.001329

Mean dependent var

0.036580

Adjusted R-squared

-0.001329

S.D. dependent var

0.959456

S.E. of regression

0.960094

Akaike info criterion

2.783813

Sum squared resid

32.26231

Schwarz criterion

2.827800

Log likelihood

-49.10864

Hannan-Quinn criter.

2.799166

Durbin-Watson stat

2.006693
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Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.036580
0.959456
2.734869
2.866829
2.780926
1.780189

المالحق
)A-B-C(  باستخدام النماذجTUR  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)5( ملحق

في المستوى
Null Hypothesis: TUR has a unit root

Null Hypothesis: TUR has a unit root

Exogenous: Constant

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic

Prob.*

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-2.443333

0.1376

Test critical values:

1% level

-3.626784

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-2.424361

0.3616

Test critical values:

1% level

-4.234972

5% level
10% level

-2.945842

5% level

-3.540328

-2.611531

10% level

-3.202445

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TUR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:26
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TUR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:26
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

TUR(-1)

-0.293639

0.120180

-2.443333

0.0199

TUR(-1)

-0.321882

0.132770 -2.424361

0.0210

C

0.065321

0.033617

1.943102

0.0603

C

0.049571

0.045249

1.095525

0.2812

@TREND("1980")

0.001184

0.002246

0.527083

0.6017

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.156461
0.105337
0.128061
0.541188
24.47336
3.060444
0.060358

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic

0.149359
0.124341
0.126694
0.545744
24.32245
5.969875

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.001409
0.135390
-1.240136
-1.152163
-1.209431
2.202963

Null Hypothesis: TUR has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-1.427281

0.1406

Test critical values:

1% level

-2.630762

5% level

-1.950394

10% level

-1.611202

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TUR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:27
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TUR(-1)

-0.111934

0.078425

-1.427281

0.1624

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.054897
0.054897
0.131622
0.606348
22.42698
2.390570

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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0.001409
0.135390
-1.190388
-1.146401
-1.175035

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.

0.001409
0.135390
-1.192964
-1.061004
-1.146907
2.157702

المالحق
(A-B-C)  باستخدام النماذجTRA  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)6(ملحق
في المستوى
Null Hypothesis: TRA has a unit root

Null Hypothesis: TRA has a unit root

Exogenous: Constant

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

في المستوى

Test critical values:

t-Statistic

Prob.*

-2.236746

0.1974

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-2.224937

0.4622

Test critical values:

1% level

-4.234972

1% level

-3.626784

5% level

-2.945842

5% level

-3.540328

10% level

-2.611531

10% level

-3.202445

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRA)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:27
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRA)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:28
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TRA(-1)

-0.254901

0.113961

-2.236746

0.0320

TRA(-1)

-0.278962

0.125380

-2.224937

0.0330

C

0.071121

0.057460

1.237741

0.2243

C

0.031600

0.099736

0.316830

0.7534

@TREND("1980")

0.002492

0.005111

0.487583

0.6291

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.128273
0.102634
0.289571
2.850937
-5.436103
5.003032
0.031969

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.001369
0.305682
0.413117
0.501090
0.443822
1.981946

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.134508
0.082054
0.292872
2.830545
-5.306894
2.564301
0.092223

Null Hypothesis: TRA has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-1.849284

0.0620

Test critical values:

1% level

-2.630762

5% level

-1.950394

10% level

-1.611202

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRA)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 17:28
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TRA(-1)

-0.178349

0.096442

-1.849284

0.0729

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.088994
0.088994
0.291763
2.979397
-6.229421
2.047573

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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0.001369
0.305682
0.401635
0.445621
0.416987

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.001369
0.305682
0.461494
0.593454
0.507552
1.949172

المالحق
) على الفرقA-B-C(  باستخدام النماذجGR  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)7(ملحق
األول

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root

Exogenous: Constant

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-9.197323

0.0000

Test critical values:

1% level

-3.632900

5% level
10%
level

-2.948404

t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical
values:
1% level

-2.612874

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:06
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

Prob.*

-9.186325 0.0000
-4.243644

5% level

-3.544284

10% level

-3.204699

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:08
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(GR(-1))

-1.426308

0.155079

-9.197323

0.0000

D(GR(-1))

-1.433900 0.156091

-9.186325

0.0000

C

-0.005226

0.008054

-0.648842

0.5209

C

-0.017862 0.017268

-1.034364

0.3087

@TREND("1980")

0.000664 0.000802

0.828335

0.4136

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.719366
0.710862
0.047583
0.074718
57.95129
84.59075
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001402
0.088492
-3.197217
-3.108339
-3.166536
1.872498

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.725257
0.708085
0.047811
0.073150
58.32256
42.23618
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-9.255208

0.0000

Test critical values:

1% level

-2.632688

5% level

-1.950687

10% level

-1.611059

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:09
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(GR(-1))

-1.421115

0.153548

-9.255208

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.715786
0.715786
0.047177
0.075671
57.72945
1.858596

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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-0.001402
0.088492
-3.241683
-3.197244
-3.226342

-0.001402
0.088492
-3.161289
-3.027973
-3.115268
1.897388

المالحق
) علىA-B-C(  باستخدام النماذجLOG(ISH)  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)8(ملحق
الفرق االول
Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10%
level

t-Statistic

Prob.*

-5.805324
-3.632900
-2.948404

0.0000

-2.612874

Coefficient Std. Error

t-Statistic

-1.042329

0.179547 -5.805324

0.0000

C

0.024708

0.166436 0.148451

0.8829

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.505261
0.490268
0.984638
31.99389
-48.09129
33.70178
0.000002

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Variable

0.029587
1.379132
2.862360
2.951237
2.893040
1.931961

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-5.891496

0.0000

Test critical values:

1% level

-2.632688

5% level

-1.950687

10% level

-1.611059

0.0004

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LOG(ISH(-1)))
D(LOG(ISH(-1)),2)
D(LOG(ISH(-2)),2)
D(LOG(ISH(-3)),2)
D(LOG(ISH(-4)),2)
D(LOG(ISH(-5)),2)
D(LOG(ISH(-6)),2)
D(LOG(ISH(-7)),2)
D(LOG(ISH(-8)),2)
D(LOG(ISH(-9)),2)
C
@TREND("1980")

-5.030081
3.697074
3.341330
3.128573
2.649827
2.156710
1.803746
1.344365
1.113547
0.474339
1.224076
-0.032196

0.873679
0.751350
0.681573
0.628481
0.570982
0.473408
0.401750
0.338744
0.264552
0.185443
0.513240
0.020319

-5.757355
4.920572
4.902378
4.977995
4.640820
4.555711
4.489718
3.968682
4.209173
2.557867
2.384998
-1.584541

0.0000
0.0002
0.0002
0.0002
0.0004
0.0004
0.0005
0.0014
0.0009
0.0228
0.0318
0.1354

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.826160
0.689571
0.672775
6.336768
-18.53994
6.048509
0.001189

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:27
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LOG(ISH(-1)))

-1.042464 0.176944

-5.891496

0.0000

0.504930
0.504930
0.970374
32.01525
-48.10297
1.930401

-5.757355
-4.356068
-3.595026
-3.233456

Coefficient

Prob.

D(LOG(ISH(-1)))

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Prob.*

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:26
Sample (adjusted): 1991 2016
Included observations: 26 after adjustments

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:26
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.029587
1.379132
2.805884
2.850323
2.821224
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0.085208
1.207504
2.349226
2.929886
2.516435
2.429311

المالحق
) علىA-B-C(  باستخدام النماذجLOG(MC)  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)9(ملحق
الفرق االول
Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.836091

0.0004

Test critical values:

1% level

-3.632900

5% level
10% level

t-Statistic
Augmented D3ickey-Fuller test statistic

-4.776611

Test critical values:

1% level

-4.243644

-2.948404

5% level

-3.544284

-2.612874

10% level

-3.204699

Prob.*
0.0026

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:33
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:32
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LOG(CM(-1)))

-0.777928 0.160859

-4.836091

0.0000

D(LOG(CM(-1)))

-0.789904

0.165369

-4.776611

0.0000

C

0.063890 0.039137

1.632464

0.1121

C

0.094005

0.081795

1.149281

0.2590

@TREND("1980")

-0.001520

0.003612

-0.420891

0.6766

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.417989
0.381613
0.212604
1.446418
6.096666
11.49088
0.000173

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.414767
0.397032
0.209937
1.454425
6.000055
23.38777
0.000030

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.015940
0.270360
-0.228575
-0.139698
-0.197894
2.116096

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-2.754573

0.0074

Test critical values:

1% level

-2.634731

5% level
10% level

-1.951000
-1.610907

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:34
Sample (adjusted): 1983 2016
Included observations: 34 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LOG(CM(-1)))

-0.510547

0.185345

-2.754573

0.0096

D(LOG(CM(-1)),2)

-0.273313

0.157490

-1.735435

0.0923

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.401744
0.383049
0.211753
1.434853
5.566156
1.877395

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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-0.007399
0.269590
-0.209774
-0.119988
-0.179154

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.015940
0.270360
-0.176952
-0.043637
-0.130932
2.097972

المالحق
) على الفرقA-B-C( باستخدام النماذجTUR  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)01(ملحق
األول
Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-7.545117
-3.632900
-2.948404
-2.612874

0.0000

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TUR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18
Time: 18:20
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TUR(-1))
C

-1.268682
0.002073

0.168146
0.022712

-7.545117
0.091292

0.0000
0.9278

0.633043
0.621923
0.134330
0.595466
21.62794
56.92880
0.000000

Prob.*

-7.488635
-4.243644
-3.544284
-3.204699

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TUR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:21
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

Variable

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001783
0.218465
-1.121597
-1.032720
-1.090916
2.000370

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TUR(-1))
C
@TREND("1980")

-1.274610
0.026790
-0.001300

0.170206
0.048979
0.002276

-7.488635
0.546973
-0.571210

0.0000
0.5882
0.5718

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.636747
0.614044
0.135722
0.589456
21.80547
28.04642
0.000000

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-7.657471

0.0000

Test critical values:

-2.632688
-1.950687
-1.611059

1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TUR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:23
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

D(TUR(-1))

-1.268336 0.165634

-7.657471

0.0000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-0.001783
0.218465
-1.178487
-1.134048
-1.163147

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.632950
0.632950
0.132356
0.595616
21.62352
2.000545
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Prob.

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001783
0.218465
-1.074598
-0.941283
-1.028578
2.008851

المالحق
) على الفرقA-B-C(  باستخدام النماذجTRA  للسلسةAugmented Dickey-Fuller (ADF)  اختبار:)00(ملحق
األول

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic

Prob.*

-6.550589
-2.632688
-1.950687
-1.611059

0.0000
Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRA,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:24
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TRA(-1))

-1.116099

0.170381

-6.550589

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.557920
0.557920
0.308039
3.226184
-7.942010
2.019383

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-0.001711
0.463292
0.510972
0.555411
0.526312

0.0000

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TRA(-1))
C
@TREND("1980")

-1.121026
0.045273
-0.002317

0.175469
0.114217
0.005309

-6.388752
0.396378
-0.436335

0.0000
0.6945
0.6655

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

0.560542
0.533076
0.316576
3.207049
-7.837906
20.40848
0.000002

t-Statistic

Prob.*

-6.550589
-2.632688
-1.950687
-1.611059

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRA,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:24
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TRA(-1))

-1.116099

0.170381

-6.550589

0.0000
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-6.388752
-4.243644
-3.544284
-3.204699

Variable

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

0.557920
0.557920
0.308039
3.226184
-7.942010
2.019383

Prob.*

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TRA,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:24
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-0.001711
0.463292
0.510972
0.555411
0.526312

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001711
0.463292
0.619309
0.752624
0.665329
2.022390

المالحق

)Level( ) في المستوىA-B-C(  باستخدام النماذجGR ( للسلسلةPP)
Null Hypothesis: GR has a unit root

Philips & Perronاختبار

:)12( ملحق

Null Hypothesis: GR has a unit root

Exogenous: Constant

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat

Prob.*

Adj. t-Stat

Prob.*

Phillips-Perron test statistic

-4.225190

0.0021

Test critical values:

1% level

-3.626784

Phillips-Perron test statistic

-4.123316

0.0131

Test critical values:

1% level

-4.234972

5% level
10% level

-2.945842

5% level

-3.540328

-2.611531

10% level

-3.202445

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)

0.001689

Residual variance (no correction)

0.001685

HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.001368

HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.001238

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:57
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:58
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GR(-1)

-0.667560

0.154643

-4.316768

0.0001

C

0.026044

0.009701

2.684737

0.0111

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.354036
0.335037
0.042294
0.060818
63.81934
18.63449
0.000129

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.002725
0.051865
-3.434408
-3.346434
-3.403703
2.125627

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GR(-1)

-0.666541

0.156792

-4.251123

0.0002

C

0.022179

0.016200

1.369141

0.1802

@TREND("1980")

0.000207

0.000688

0.300183

0.7659

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.355795
0.316752
0.042871
0.060652
63.86842
9.112956
0.000706

Null Hypothesis: GR has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat

Prob.*

Phillips-Perron test statistic

-3.021674

0.0036

Test critical values:

1% level

-2.630762

5% level

-1.950394

10% level

-1.611202

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)

0.002048

HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.001637

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:59
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

GR(-1)

-0.382326

0.121929

-3.135644

0.0035

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.217095 Mean dependent var
0.217095 S.D. dependent var
0.045891 Akaike info criterion
0.073711 Schwarz criterion
60.35853 Hannan-Quinn criter.
2.408552376

-0.002725
0.051865
-3.297696
-3.253709
-3.282343

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.002725
0.051865
-3.381579
-3.249619
-3.335522
2.134606

المالحق
 باستخدام النماذجLOG(MC) ( للسلسلةPP) Philips & Perron اختبار:)13( ملحق
)Level( ) في المستوىA-B-C(

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.406008
-3.626784
-2.945842
-2.611531

0.5685

Adj. t-Stat
Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

-1.756244
-4.234972
-3.540328
-3.202445

Prob.*
0.7047

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.044984
0.066502

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 18:59
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

0.044029
0.068085

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:00
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Variable

Coefficien
t

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(CM(-1))
C

-0.042320
1.037818

0.028821
0.640565

-1.468362
1.620159

0.1512
0.1144

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.059633
0.031975
0.218243
1.619420
4.744327
2.156088
0.151197

Variable

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Coefficient Std. Error t-Statistic

LOG(CM(-1))
C
@TREND("1980")

0.098753
0.221818
-0.152463
-0.064489
-0.121758
1.470164

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.124685
2.672356
0.010439
0.079593
0.023811
0.219161
1.585046
5.130513
1.426857
0.254487

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

2.116330
-2.630762
-1.950394
-1.611202

0.9904

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.048457
0.070608

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:00
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(CM(-1))

0.004300

0.001674

2.568251

0.0146

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-0.012967
-0.012967
0.223252
1.744445
3.405699
1.436573

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
377Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.098753
0.221818
-0.133650
-0.089663
-0.118297

0.101573
2.036422
0.012340

-1.227540
1.312280
0.845966

Prob.
0.2283
0.1985
0.4037

Mean dependent var 0.098753
S.D. dependent var 0.221818
Akaike info criterion -0.118362
Schwarz criterion
0.013598
Hannan-Quinn criter -0.072304
Durbin-Watson stat 1.380225

المالحق
)A-B-C(  باستخدام النماذجLOG(ISH)

( للسلسلةPP)

Philips & Perronاختبار: )14( ملحق

(Level( في المستوى
Null Hypothesis:LOG (ISH ) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
Adj. t-Stat
Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Prob.*
Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

-3.028063 0.0417
-3.626784
-2.945842
-2.611531

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.381954
-4.234972
-3.540328
-3.202445

0.3822

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.25E+17
1.28E+17

0.763628
0.763628

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:01
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(ISH)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:01
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

ISH(-1)
C

-0.417865
1.01E+08

0.138955 -3.007207
68770419 1.468751

0.0049
0.1511

LOG(ISH(-1))
C
@TREND("1980")

-0.291767
4.987431
0.020002

0.122491
2.107638
0.016718

-2.381954
2.366360
1.196430

0.0231
0.0240
0.2401

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.210098
0.186865
3.64E+08
4.51E+18
-759.7102
9.043292
0.004932

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.146771
0.095060
0.912715
27.49059
-46.22764
2.838304
0.072876

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

3624382.
4.04E+08
42.31723
42.40521
42.34794
1.953620

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

0.098536
-2.630762
-1.950394
-1.611202

0.7077

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.896175
0.798504

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH))
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:02
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(ISH(-1))

0.000666

0.008748

0.076091

0.9398

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-0.001329
-0.001329
0.960094
32.26231
-49.10864
2.006693

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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0.036580
0.959456
2.783813
2.827800
2.799166

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.036580
0.959456
2.734869
2.866829
2.780926
1.780189

المالحق
)A-B-C(  باستخدام النماذجTUR ( للسلسلةPP)

Philips & Perron اختبار: )15( ملحق

)Level( في المستوى
Null Hypothesis: TUR has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:

Null Hypothesis: TUR has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.550366

0.1126

Adj. t-Stat

Prob.*

Phillips-Perron test statistic

-2.591946

0.2860

Test critical values:

1% level

-4.234972

1% level

-3.626784

5% level

-2.945842

5% level

-3.540328

10% level

-2.611531

10% level

-3.202445

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)

0.015160

Residual variance (no correction)

0.015033

HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.017037

HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.017454

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TUR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:03
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TUR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:02
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TUR(-1)
C

-0.293639 0.120180
0.065321 0.033617

-2.443333
1.943102

0.0199
0.0603

TUR(-1)
C
@TREND("1980")

-0.321882
0.049571
0.001184

0.132770
0.045249
0.002246

-2.424361
1.095525
0.527083

0.0210
0.2812
0.6017

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.156461
0.105337
0.128061
0.541188
24.47336
3.060444
0.060358

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.149359
0.124341
0.126694
0.545744
24.32245
5.969875
0.019898

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.001409
0.135390
-1.240136
-1.152163
-1.209431
2.202963

Null Hypothesis: TUR has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.384773
-2.630762
-1.950394
-1.611202

0.1515

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)

0.016843

HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.015803

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TUR)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:03
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

TUR(-1)

-0.111934 0.078425

-1.427281

0.1624

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.001409
0.135390
-1.190388
-1.146401
-1.175035

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.054897
0.054897
0.131622
0.606348
22.42698

379

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.001409
0.135390
-1.192964
-1.061004
-1.146907
2.157702

المالحق
)A-B-C(  باستخدام النماذجTRA ( للسلسلةPP)

Philips & Perron اختبار:)16( ملحق

)Level( في المستوى

Null Hypothesis: TRA has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: TRA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.371255
-3.626784
-2.945842
-2.611531

0.1567

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Adj. t-Stat

Prob.*

-2.411633
-4.234972
-3.540328
-3.202445

0.3677

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.079193
0.091705

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TRA)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:04
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

0.078626
0.093215

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TRA)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:04
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TRA(-1)
C

-0.254901
0.071121

0.113961
0.057460

-2.236746
1.237741

0.0320
0.2243

TRA(-1)
C
@TREND("1980")

-0.278962
0.031600
0.002492

0.125380
0.099736
0.005111

-2.224937
0.316830
0.487583

0.0330
0.7534
0.6291

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.128273
0.102634
0.289571
2.850937
-5.436103
5.003032
0.031969

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.134508
0.082054
0.292872
2.830545
-5.306894
2.564301
0.092223

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.001369
0.305682
0.413117
0.501090
0.443822
1.981946

Null Hypothesis: TRA has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.928768
-2.630762
-1.950394
-1.611202

0.0524

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.082761
0.091294

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TRA)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:05
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

TRA(-1)

-0.178349

0.096442 -1.849284

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.088994
0.088994
0.291763
2.979397
-6.229421
2.047573

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.0729
0.001369
0.305682
0.401635
0.445621
0.416987

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.001369
0.305682
0.461494
0.593454
0.507552
1.949172

المالحق
(1 st Difference(  على الفرق االولGR

( للسلسلةPP)

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Philips & Perron اختبار:)17( ملحق

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat

Prob.*

-10.41213
-3.632900
-2.948404
-2.612874

0.0000

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-10.32977
-4.243644
-3.544284
-3.204699

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.002135
0.001322

0.002090
0.001328

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:06
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:05
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(GR(-1))
C

-1.426308
-0.005226

0.155079
0.008054

-9.197323
-0.648842

0.0000
0.5209

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.719366
0.710862
0.047583
0.074718
57.95129
84.59075
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001402
0.088492
-3.197217
-3.108339
-3.166536
1.872498

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(GR(-1))
C
@TREND("1980")

-1.433900
-0.017862
0.000664

0.156091
0.017268
0.000802

-9.186325
-1.034364
0.828335

0.0000
0.3087
0.4136

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.725257
0.708085
0.047811
0.073150
58.32256
42.23618
0.000000

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-10.31267
-2.632688
-1.950687
-1.611059

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.002162
0.001413

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:07
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(GR(-1))

-1.421115

0.153548

-9.255208

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.715786
0.715786
0.047177
0.075671
57.72945
1.858596

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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-0.001402
0.088492
-3.241683
-3.197244
-3.226342

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001402
0.088492
-3.161289
-3.027973
-3.115268
1.897388

المالحق
(1 st Difference(  على الفرق االولLOG(MC) ( للسلسلةPP) Philips & Perron اختبار:)18( ملحق
Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-4.818413
-3.632900
-2.948404
-2.612874

0.0004

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-4.758418
-4.243644
-3.544284
-3.204699

0.0027

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.041555
0.038984

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:07
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.041326
0.039219

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:08
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LOG(CM(-1)))
C

-0.777928
0.063890

0.160859
0.039137

-4.836091
1.632464

0.0000
0.1121

D(LOG(CM(-1)))
C
@TREND("1980")

-0.789904
0.094005
-0.001520

0.165369
0.081795
0.003612

-4.776611
1.149281
-0.420891

0.0000
0.2590
0.6766

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.414767
0.397032
0.209937
1.454425
6.000055
23.38777
0.000030

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.015940
0.270360
-0.228575
-0.139698
-0.197894
2.116096

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.417989
0.381613
0.212604
1.446418
6.096666
11.49088
0.000173

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-4.494506
-2.632688
-1.950687
-1.611059

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.044911
0.048331

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(CM),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:09
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LOG(CM(-1)))

-0.667171

0.149379

-4.466294

0.0001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.367506
0.367506
0.215016
1.571878
4.640995

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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-0.015940
0.270360
-0.208057
-0.163618
-0.192717

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.015940
0.270360
-0.176952
-0.043637
-0.130932
2.097972

المالحق
(1 st Difference(  على الفرق االولLOG(ISH)

( للسلسلةPP)

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat

Prob.*

-5.806605
-3.632900
-2.948404
-2.612874

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

0.914111
0.921733

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:09
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

Prob.*

-5.708255
-4.243644
-3.544284
-3.204699

0.0002

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.913393
0.967413

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:10
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

t-Statistic

Variable

Coefficient

Std. Error

D(LOG(ISH(-1)))
C

-1.042329
0.024708

0.179547 -5.805324
0.166436 0.148451

0.505261
0.490268
0.984638
31.99389
-48.09129
33.70178
0.000002

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Philips & Perronاختبار: )19( ملحق

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.0000
0.8829

D(LOG(ISH(-1)))
C
@TREND("1980")

-1.040301
-0.025823
0.002660

0.182707
0.360590
0.016769

-5.693816
-0.071613
0.158622

0.0000
0.9434
0.8750

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.505649
0.474752
0.999512
31.96875
-48.07754
16.36569
0.000013

0.029587
1.379132
2.862360
2.951237
2.893040
1.931961

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-5.900006
-2.632688
-1.950687
-1.611059

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.914721
0.968691

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:11
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LOG(ISH(-1)))

-1.042464

0.176944

-5.891496

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

0.504930
0.504930
0.970374
32.01525

Log likelihood
Durbin-Watson stat

-48.10297
1.930401
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Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion

0.029587
1.379132
2.805884
2.850323

Hannan-Quinn criter.

2.821224

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.029587
1.379132
2.918716
3.052032
2.964737
1.937365

المالحق
(1 st Difference( على الفرق االولTUR

( للسلسلةPP)

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat

Prob.*

-7.438858
-3.632900
-2.948404
-2.612874

0.0000

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
0.017013
0.019466

Prob.*

-7.395855
-4.243644
-3.544284
-3.204699

0.0000

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TUR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:11
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

0.016842
0.018951

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TUR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:12
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TUR(-1))
C

-1.268682
0.002073

0.168146
0.022712

-7.545117
0.091292

0.0000
0.9278

0.633043
0.621923
0.134330
0.595466
21.62794
56.92880
0.000000

Adj. t-Stat

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Philips & Perronاختبار: )20(ملحق

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Variable

-0.001783
0.218465
-1.121597
-1.032720
-1.090916
2.000370

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TUR(-1))
-1.274610
C
0.026790
@TREND("1980") -0.001300

0.170206
0.048979
0.002276

-7.488635
0.546973
-0.571210

0.0000
0.5882
0.5718

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.636747
0.614044
0.135722
0.589456
21.80547
28.04642
0.000000

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-7.543803
-2.632688
-1.950687
-1.611059

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.017018
0.019472

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TUR,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:12
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TUR(-1))

-1.268336

0.165634

-7.657471

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.632950
0.632950
0.132356
0.595616
21.62352

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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-0.001783
0.218465
-1.178487
-1.134048
-1.163147

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001783
0.218465
-1.074598
-0.941283
-1.028578
2.008851

المالحق
(1 st Difference(  على الفرق االولTRA

( للسلسلةPP)

:)21( ملحق

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Philips & Perronاختبار

Adj. t-Stat

Prob.*

-6.445585
-3.632900
-2.948404
-2.612874

0.0000

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-6.384173
-4.243644
-3.544284
-3.204699

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.092175
0.095005

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.091630
0.093372

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TRA,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:13
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TRA,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:13
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TRA(-1))
C

-1.116134
0.001245

0.172949
0.052853

-6.453554
0.023549

0.0000
0.9814

D(TRA(-1))
C
@TREND("1980")

-1.121026
0.045273
-0.002317

0.175469
0.114217
0.005309

-6.388752
0.396378
-0.436335

0.0000
0.6945
0.6655

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.560542
0.533076
0.316576
3.207049
-7.837906
20.40848
0.000002

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.557927
0.544531
0.312668
3.226130
-7.941716
41.64835
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001711
0.463292
0.568098
0.656975
0.598778
2.019353

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-6.541159
-2.632688
-1.950687
-1.611059

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

0.092177
0.095007

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(TRA,2)
Method: Least Squares
Date: 05/02/18 Time: 19:14
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TRA(-1))

-1.116099

0.170381

-6.550589

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.557920
0.557920
0.308039
3.226184
-7.942010
2.019383

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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-0.001711
0.463292
0.510972
0.555411
0.526312

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.001711
0.463292
0.619309
0.752624
0.665329
2.022390

المالحق
VECM نموذج تصحيح الخطأ

:)22( ملحق

Vector Error Correction Estimates
Date: 04/21/18 Time: 01:10
Sample (adjusted): 1982 2016
Included observations: 35 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq:

CointEq1

GR(-1)
LOG(MC(-1))

C

1.000000
-0.012053
(0.00646)
[-1.86507]
-6.94E-05
(0.00665)
[-0.01043]
0.418349
(0.10637)
[ 3.93279]
-0.143364
(0.04666)
[-3.07284]
0.176103

Error Correction:

D(TC)

D(LOG(MC))

D(LOG(ISH))

D(TUR)

D(TRA)

CointEq1

-0.794724
(0.19643)
[-4.04589]
0.022008
(0.16156)
[ 0.13622]
0.039747
(0.04885)
[ 0.81374]
0.021464
(0.00814)

-0.566688
(0.88793)
[-0.63821]
2.126015
(0.73033)
[ 2.91103]
0.613962
(0.22080)
[ 2.78062]
0.039460
(0.03681)

-0.867961
(4.47519)
[-0.19395]
7.058410
(3.68088)
[ 1.91759]
1.989494
(1.11284)
[ 1.78777]
-0.186858
(0.18553)

-1.679414
(0.47177)
[-3.55985]
1.411661
(0.38803)
[ 3.63801]
0.545353
(0.11731)
[ 4.64870]
-0.007295
(0.01956)

-3.267696
(1.32956)
[-2.45773]
3.181558
(1.09357)
[ 2.90932]
1.221427
(0.33062)
[ 3.69436]
0.026781
(0.05512)

LOG(ISH(-1))

TUR(-1)

TRA(-1)

D(GR(-1))

D(LOG(MC(-1)))

D(LOG(ISH(-1)))

[ 2.63570]

[ 1.07193]

[-1.00714]

[-0.37300]

[ 0.48586]

D(TUR(-1))

0.110694
(0.10054)
[ 1.10097]

0.925893
(0.45449)
[ 2.03720]

-0.426851
(2.29066)
[-0.18634]

-0.081911
(0.24148)
[-0.33921]

0.625754
(0.68055)
[ 0.91949]

D(TRA(-1))

-0.086066
(0.05301)
[-1.62347]

-0.680423
(0.23964)
[-2.83932]

0.366776
(1.20780)
[ 0.30367]

-0.168126
(0.12732)
[-1.32045]

-0.913139
(0.35883)
[-2.54474]

C

-0.008111
(0.00811)
[-1.00014]

0.028546
(0.03666)
[ 0.77870]

-0.160881
(0.18476)
[-0.87075]

-0.050262
(0.01948)
[-2.58059]

-0.115234
(0.05489)
[-2.09930]

0.560330
0.466116
0.040374
0.037973
5.947365
68.72313
-3.527036
-3.215966
-0.004083
0.051970

0.463731
0.348817
0.825009
0.171653
4.035440
15.92206
-0.509832
-0.198762
0.086679
0.212715

0.346078
0.205952
20.95674
0.865133
2.469762
-40.68731
2.724989
3.036059
0.024906
0.970866

0.636981
0.559192
0.232890
0.091200
8.188507
38.05652
-1.774658
-1.463588
0.001257
0.137364

0.434359
0.313151
1.849764
0.257027
3.583566
1.792224
0.297587
0.608657
0.000937
0.310133

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion
Sum sq. resids
0.040374
S.E. equation
0.037973
F-statistic
5.947365
Log likelihood
68.72313
Akaike AIC
-3.527036
Schwarz SC
-3.215966
Mean dependent
-0.004083
S.D. dependent
0.051970

5.12E-09
1.68E-09
105.2847
-3.730555
-1.953015
0.825009
0.171653
4.035440
15.92206
-0.509832
-0.198762
0.086679
0.212715

20.95674
0.865133
2.469762
-40.68731
2.724989
3.036059
0.024906
0.970866

0.232890
0.091200
8.188507
38.05652
-1.774658
-1.463588
0.001257
0.137364

1.849764
0.257027
3.583566
1.792224
0.297587
0.608657
0.000937
0.310133

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

5.12E-09
1.68E-09
105.2847
-3.730555
-1.953015

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

386

المالحق
 معنوية معالم النموذج:)23( ملحق
System: UNTITLED
Estimation Method: Least Squares
Date: 04/21/18 Time: 01:32
Sample: 1982 2016
Included observations: 35
Total system (balanced) observations 175

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
C(8)
C(9)
C(10)
C(11)
C(12)
C(13)
C(14)
C(15)
C(16)
C(17)
C(18)
C(19)
C(20)
C(21)
C(22)
C(23)
C(24)
C(25)
C(26)
C(27)
C(28)
C(29)
C(30)
C(31)
C(32)
C(33)
C(34)
C(35)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-0.794724
0.022008
0.039747
0.021464
0.110694
-0.086066
-0.008111
-0.566688
2.126015
0.613962
0.039460
0.925893
-0.680423
0.028546
-0.867961
7.058410
1.989494
-0.186858
-0.426851
0.366776
-0.160881
-1.679414
1.411661
0.545353
-0.007295
-0.081911
-0.168126
-0.050262
-3.267696
3.181558
1.221427
0.026781
0.625754
-0.913139
-0.115234

0.196427
0.161563
0.048845
0.008144
0.100543
0.053013
0.008110
0.887931
0.730331
0.220800
0.036812
0.454494
0.239643
0.036659
4.475193
3.680883
1.112838
0.185533
2.290660
1.207804
0.184761
0.471765
0.388031
0.117313
0.019558
0.241476
0.127324
0.019477
1.329560
1.093574
0.330619
0.055121
0.680545
0.358833
0.054892

-4.045894
0.136221
0.813737
2.635698
1.100968
-1.623469
-1.000138
-0.638212
2.911031
2.780623
1.071926
2.037195
-2.839325
0.778704
-0.193949
1.917586
1.787765
-1.007140
-0.186344
0.303672
-0.870751
-3.559852
3.638014
4.648699
-0.373003
-0.339208
-1.320454
-2.580592
-2.457726
2.909320
3.694360
0.485858
0.919489
-2.544744
-2.099298

0.0001
0.8918
0.4172
0.0093
0.2728
0.1067
0.3190
0.5244
0.0042
0.0062
0.2856
0.0435
0.0052
0.4375
0.8465
0.0572
0.0760
0.3156
0.8524
0.7618
0.3854
0.0005
0.0004
0.0000
0.7097
0.7350
0.1888
0.0109
0.0152
0.0042
0.0003
0.6278
0.3594
0.0120
0.0376

Determinant residual covariance

1.68E-09

Equation: D(GR) = C(1)*( GR(-1) - 0.0120525783325*LOG(MC(-1)) 6.93989288225E-05*LOG(ISH(-1)) + 0.418349392094*TUR(-1) 0.14336406787*TRA(-1) + 0.176103164212 ) + C(2)*D(GR(-1)) + C(3)

*D(LOG(MC(-1))) + C(4)*D(LOG(ISH(-1))) + C(5)*D(TUR(-1)) + C(6)
*D(TRA(-1)) + C(7)
Observations: 35
R-squared
0.560330 Mean dependent var
-0.004083
Adjusted R-squared
0.466116 S.D. dependent var
0.051970
S.E. of regression
0.037973 Sum squared resid
0.040374
Durbin-Watson stat
1.825661
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المالحق
Breusch-Godfrey اختبار عدم التجانس لـ: )24( ملحق
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.199165
0.228858

Prob. F(1,32)
Prob. Chi-Square(1)

0.6584
0.6324

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/04/18 Time: 11:45
Sample: 1980 2016
Included observations: 37
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(MC)
LOG(ISH)
TUR
TRA
RESID(-1)

0.000718
-0.000886
0.001998
-0.001015
0.082545

0.006162
0.007537
0.104649
0.043451
0.184964

0.116588
-0.117602
0.019093
-0.023359
0.446279

0.9079
0.9071
0.9849
0.9815
0.6584

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.006185
-0.118041
0.043885
0.061628
65.85421
1.929971

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

1.03E-05
0.041503
-3.289417
-3.071725
-3.212670

ARCH  اختبار عدم التجانس ل: )25( ملحق
Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

0.063468
0.067077

Prob. F(1,34)
Prob. Chi-Square(1)

0.8026
0.7956

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/04/18 Time: 11:46
Sample (adjusted): 1981 2016
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RESID^2(-1)

0.001689
-0.043034

0.000694
0.170816

2.432857
-0.251929

0.0204
0.8026

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.001863
-0.027494
0.003776
0.000485
150.7962
0.063468
0.802612

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.001615
0.003725
-8.266456
-8.178482
-8.235751
1.891544
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Wald Tests  اختبار السببية قصيرة األجل:)26( ملحق

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 04/23/18 Time: 22:51
Sample: 1980 2016
Included observations: 35
Dependent variable: D(GR)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(LOG(MC))
D(LOG(ISH))
D(TUR)
D(TRA)

0.662169
6.946905
1.212132
2.635652

1
1
1
1

0.4158
0.0084
0.2709
0.1045

All

10.57203

4

0.0318

Dependent variable: D(LOG(MC))
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(GR)
D(LOG(ISH))
D(TUR)
D(TRA)

8.474104
1.149026
4.150165
8.061765

1
1
1
1

0.0036
0.2838
0.0416
0.0045

All

12.73001

4

0.0127

Dependent variable: D(LOG(ISH))
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(GR)
D(LOG(MC))
D(TUR)
D(TRA)

3.677137
3.196104
0.034724
0.092217

1
1
1
1

0.0552
0.0738
0.8522
0.7614

All

13.45779

4

0.0092

Dependent variable: D(TUR)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(GR)
D(LOG(MC))
D(LOG(ISH))
D(TRA)

13.23515
21.61041
0.139131
1.743600

1
1
1
1

0.0003
0.0000
0.7091
0.1867

All

41.10626

4

0.0000

Dependent variable: D(TRA)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(GR)
D(LOG(MC))
D(LOG(ISH))
D(TUR)

8.464143
13.64830
0.236058
0.845460

1
1
1
1

0.0036
0.0002
0.6271
0.3578

All

20.80527

4

0.0003
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 تجزئة التباين:)27( ملحق
Variance
Decomposition of
GR:
Period

S.E.

GR

LOG(MC)

LOG(ISH)

TUR

TRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.037973
0.048796
0.053521
0.058045
0.061229
0.064556
0.067466
0.070411
0.073189
0.075900

100.0000
68.37218
63.19803
55.78940
52.34195
49.00644
46.99566
45.14647
43.72539
42.44321

0.000000
5.837234
6.450349
6.534567
5.955842
5.479126
5.045129
4.698265
4.406005
4.163908

0.000000
15.48277
13.99416
14.45167
13.81954
13.39528
13.07267
12.79661
12.61042
12.44504

0.000000
9.434768
10.68228
14.86322
16.02676
17.52591
18.34294
19.08138
19.70259
20.23370

0.000000
0.873049
5.675176
8.361147
11.85591
14.59325
16.54360
18.27728
19.55560
20.71414

Variance
Decomposition of
LOG
(MC):
Period

S.E.

GR

LOG(MC)

LOG(ISH)

TUR

TRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.171653
0.304743
0.418262
0.513126
0.590591
0.655535
0.713103
0.765262
0.814153
0.860286

0.041434
5.873628
4.689294
3.818981
3.131896
2.682003
2.371216
2.155557
1.995886
1.874201

99.95857
82.70421
83.15215
84.28005
84.96663
85.72773
86.18894
86.55111
86.81110
87.00430

0.000000
0.894559
2.198507
2.374015
2.515227
2.483361
2.461972
2.432983
2.413604
2.400509

0.000000
0.180554
0.479075
0.835850
1.105330
1.255940
1.370854
1.433220
1.482359
1.516734

0.000000
10.34705
9.480973
8.691107
8.280913
7.850965
7.607014
7.427132
7.297046
7.204253

Variance
Decomposition of
LOG
(ISH):
Period

S.E.

GR

LOG(MC)

LOG(ISH)

TUR

TRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.865133
1.291723
1.755463
2.085364
2.385618
2.628177
2.850006
3.051099
3.240110
3.419090

0.279385
4.770329
3.984597
3.463014
2.890728
2.540742
2.275559
2.097592
1.962334
1.859944

10.56825
28.03813
32.67189
36.50954
38.61302
39.66100
40.45146
40.89949
41.27614
41.55885

89.15236
66.80076
61.86171
58.73353
56.98374
56.27885
55.70120
55.41886
55.16875
54.98237

0.000000
0.003735
0.746892
0.772920
1.109860
1.187627
1.286239
1.334605
1.370176
1.398582

0.000000
0.387049
0.734915
0.520996
0.402651
0.331778
0.285549
0.249454
0.222601
0.200257
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Variance
Decompositio
n of TUR:
Period

S.E.

GR

LOG(MC)

LOG(ISH)

TUR

TRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.091200
0.149301
0.185043
0.221339
0.248868
0.272931
0.294717
0.314328
0.333047
0.350642

5.844932
3.325442
4.924920
7.359772
9.483288
11.17425
12.33443
13.15840
13.74918
14.20203

12.26680
62.15044
68.54887
72.04739
73.45646
73.39980
73.55225
73.56403
73.65782
73.76234

0.714120
0.536006
0.727522
0.554361
0.440493
0.421233
0.403625
0.392576
0.383367
0.372081

81.17415
33.35451
24.14995
18.43098
15.34139
13.79984
12.58134
11.82899
11.19931
10.70383

0.000000
0.633609
1.648744
1.607490
1.278374
1.204875
1.128356
1.056006
1.010324
0.959722

S.E.
0.257027
0.396783
0.490322
0.590845
0.665476
0.733230
0.793487
0.848216
0.900173
0.948926

GR
2.092910
0.880596
1.125908
1.792004
2.490047
3.069554
3.462474
3.733286
3.921402
4.062078

LOG(MC)
36.98397
67.87344
75.04877
77.26391
78.48997
78.50332
78.64451
78.71013
78.79290
78.89438

LOG(ISH)
0.014686
0.437026
1.457296
1.231933
1.237202
1.116905
1.047094
0.991520
0.949118
0.919619

TUR
20.39389
8.565581
5.809016
4.008896
3.160271
2.618834
2.240807
1.974047
1.761671
1.594305

TRA
40.51454
22.24336
16.55901
15.70325
14.62251
14.69139
14.60511
14.59102
14.57491
14.52962

Variance
Decompositio
n of TRA:
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cholesky
Ordering: GR
LOG
(MC) LOG
(ISH) TUR
TRA
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ملخص
 ممثال مبؤشرات عن السوقني األولية والثانوية( إصدار،هتدف الدراسة إىل بيان أثر نشاط سوق عمان لألوراق املالية
 وذلك،)6102-0891(  معدل التداول) يف النمو االقتصادي خالل الفرتة،  معدل الدوران،  الرمسلة البورصية،األسهم
 بافرتاض وجود نوعني من العالقات بني مؤشرات تطور سوق عمان،(VECM)باستخدام منوذج متجه تصحيح اخلطأ
 إحدامها طويلة األجل تعكس العالقة التوازنية يف املدى، لألوراق املالية كمتغريات مفسرة والنمو االقتصادي كمتغري تابع
 وأخرى يف املدى القصري وهي العالقة، للتكامل املشرتكJohansen الطويل بني متغريات النموذج وذلك باستخدام منهج
. وتقاس باستخدام معامل تصحيح اخلطأ،اآلنية أو املباشرة اليت تظهر يف كل فرتة زمنية بني متغريات النموذج
 وانعدامه يف،توصلت نتائج الدراسة إىل وجود أثر اجيايب ومعنوي للسوق األولية على النمو االقتصادي يف املدى القصري
 حيث كان اجيابيا، يف حني كان أثر السوق الثانوية منعدما يف األجل القصري ومتباينا يف األجل الطويل،األجل الطويل
 الذي يعكس دور البورصة يف توفري السيولة لالستثمارات على مستوى االقتصاد،ومعنويا بالنسبة ملؤشر معدل التداول
.  وأثرا سلبيا بالنسبة ملؤشر معدل الدوران،الكلي
كشفت الدراسة عن وجود عالقة أحادية السببية يف األجل الطويل تتجه من مؤشرات تطور سوق األوراق املالية إىل
 وعن وجود عالقة أحادية السببية يف األجل القصري تتجه من النمو،النمو االقتصادي وبالتايل حتقق فرضية العرض القائد
 و عالقة ثنائية السببية بني السوق األولية،االقتصادي حنو السوق الثانوية (البورصة) وبالتايل حتقق فرضية الطلب التابع
. الطلب التابع-والنمو االقتصادي وبالتايل حتقق فرضية العرض القائد
.  متجه تصحيح اخلطأ، بورصة عمان، النمو االقتصادي، سوق األوراق املالية:الكلمات المفتاحية
Abstract
The study aimed at showing the impact of the Amman Stock Exchange's activity on the
economic growth during the period )1980-2016(, which is represented by indicators on the primary
and secondary markets (issuance of shares, Market capitalization, turnover rate, and trading rate) ,
using the VECM model, and assuming that there are two types of relations between ASE growth
indices as explanatory variables, and economic growth as a dependent variable; one long term that
reflects the long-term equilibrium relationship between model variables using Johansen's cointegration approach, and another in the short term; the immediate or direct relationship that appears
at each time interval between the model variables, and measured using the error correction
coefficient.
The study showed a positive and significant effect of the primary market on short-term
economic growth, and its absence on the long-term, while the secondary market effect was absent on
the short-term and marked in the long run, as it was positive and significant for the trade rate index,
which reflects the role of the stock exchange in providing liquidity for macroeconomic investments,
and negative and significant for the turnover rate index.
The study also revealed a long-term single-causal relationship moving from the indices of stock
market development to economic growth and thus achieving the hypothesis of the leading supply
hypothesis and the existence of a short-term causality relationship that tends from economic growth
to the secondary market, the study confirms existence of a causal bilateral relationship between the
primary market and economic growth, thus achieving the Lead-Order Offerhy pothesis.
Keywords: Stock Market, Economic Growth , Amman Stock Exchange's, VECM

