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  المقدمة

يُعترب القطاع املايل من أهم وأبرز قطاعات االقتصاد، ليس فقط ألنه يتفاعل تأثريا وتأثرا مبختلف القطاعات     

االقتصادية األخرى، ولكن أيضا ألّن هلذا القطاع تأثرياته االجتماعية اليت متتد إىل خمتلف شرائح ا�تمع بشكل 

تقوم �ا خمتلف املؤسسات واهليئات املالية وما يرتتب عليها من نتائج  مباشر وغري مباشر، من خالل املهام اليت

  .اقتصادية واجتماعية

وقد حظي هذا القطاع باهتمام مبكر ومتواصل حيث حقق نقلة نوعية ضخمة قانونية وتنظيمية وهيكلية وعلى   

لف التطورات احمللية واإلقليمية وقدرة على التفاعل السريع مع خمت ه واحدا من أكثر القطاعات تطوراحنو جعلت من

 .والدولية من ناحية واألخذ بأسباب االندماج املتزايد يف االقتصاد العاملي من ناحية ثانية

يواجه القطاع املايل حتديات كبرية يف ظل التغريات االقتصادية الراهنة كونه من أكثر القطاعات تأثرا مبظاهر و    

يف موجة التحوالت والتطورات املتالحقة اليت شهد�ا الساحة املالية العوملة، واليت تتمثل أهم معاملها 

  .وذلك من خالل االجتاه املتزايد حنو التحرر من القيود وإزالة املعوقات التشريعية والتنظيمية  الدولية،

 أضحت االقتصادي النشاط وترية ، واتساعوالناشئة املتقدمة االقتصاديات يف املايل التحرر حركة توسع ومع    

 وتنمية حشد يف هام دور من األسواق هذه به تقوم ملا وذلك كبرية، مالية متطورة أسواق وجود إىل الضرورة

 النمو معدالت زيادة على تساعد استثمارية قنوات إىل األموال وتوجيهها استقطاب يف وكذلك للمدخرات،

   .األفراد ورفاهية استقرار وحتقيقاالقتصادي 

 مدى على يعتمد عام، بشكل االقتصادية واألهداف حتديدا أهدافها حتقيق على املالية األسواق قدرة مدى إنّ    

 زالت ال أ�ا غري مواكبته على وعملت هذاالعربية عامة واجلزائر خاصة  الدول وأدركت .�ا تتصف اليت الكفاءة

  .أسواقها املالية تنشيط دون حتول املعوقات من مجلة تواجه

  دراسةالإشكالية    

 املتطلبات من املنتجة األغراض خلدمة بكفاءة املالية املوارد وختصيص حشد على ةقادر  مالية سوق وجود يعترب    

 شئةالنا الدول من )اجلزائر، املغرب وتركيا(ودول الدراسة  ،الستمرارل وقابلة عالية منو معدالت لتحقيق األساسية

عليها االستجابة للمتغريات املتالحقة  ولتنشيط السوق املالية .السوق هذه وتقوية وتعميق حتديث إىل تتطلعاليت 

تقوم  املؤسسات واهليئات املاليةاألمر الذي جيعل  ،املنتجات املاليةتطوير بتحديث و  املاليةاليت متر �ا الصناعة 

األموال والقائمة على التنويع واالنتشار ساليب احلديثة إلدارة بتعديل يف اسرتاتيجيا�ا و أساليب عملها بتبين األ

  .للسوق املاليةمتكاملة ية، كل هذا لتأسيس تنمية شاملة و عدم التقيد بالنظم التقليدو 



 المقدمة

 

 ب 

 

   :كما يلي  ه الدراسةليه ميكن إبراز إشكالية هذوع        

في الجزائر والمغرب وتركيا  إدارة وتطوير المنتجات المالية على تنشيط السوق المالية مدى تأثيرما   

    ؟2017-2005خالل الفترة 

  :ومن خالل اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية       

 ما هي عوامل تنشيط األسواق املالية؟ - 

 ؟ وكيف يتم تطوير املنتجات املالية؟فيما تتمثل خمتلف مناذج إدارة خماطر املنتجات املالية - 

  وصل اإلبداع يف اهلندسة املالية؟إىل أي مدى  - 

 ؟لكل من اجلزائر واملغرب وتركياق املالية اسو ما واقع األ - 

ة وتطوير املنتجات املالية يف األسواق املالية حمل إىل أي مدى ُميكن أن يتأثر تنشيط السوق املالية بإدار  - 

 ؟الدراسة

  دراسةالفرضيات 

 :قصد طرحها للمناقشة واختبار صحتها التالية ميكن صياغة الفرضيات الدراسةإشكالية  لإلجابة على    

يؤدي إدراج منتجات مالية مستحدثة إىل زيادة إقبال املستثمرين على توظيف أمواهلم يف السوق  - 1

 ؛املالية

 ؛يوجد منتج مايل يليب مجيع احتياجات املتعاملني يف األسواق املالية - 2

 ؛املالية إىل رضا املتعاملني بالسوق املالية وزيادة عددهميؤدي االهتمام بإدارة املنتجات  - 3

 كل مناألسواق املالية لتنشيط يف  إدارة وتطوير املنتجات املاليةاختالف فيما خيص أثر  ال يوجد - 4

    .اجلزائر واملغرب وتركيا

  دراسةأهمية ال   

  : وهذا راجع لـيكتسي املوضوع أمهية بالغة   

يواجهها القطاع املايل يف ظل االنفتاح على االقتصاد العاملي وذلك يف إطار العوملة  التحديات اجلديدة اليت -

  والتحرير املايل الذي انتهجته العديد من الدول؛

يعترب االستثمار احملور األساسي لعملية التنمية االقتصادية، واألسواق املالية بدورها تعترب من املقومات األساسية  -

جليد وذلك نظراً لدورها الكبري يف تالقي مجهور املمولني مع الشركات اليت تبحث عن مصادر للمناخ االستثماري ا

  .لتمويل أعماهلا، األمر الذي يعود بالنفع على ا�تمع ككل
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، بسبب تواضع مستويات نشاط اجلزائر تبقى متواضعة جداً بيف متويل التنمية االقتصادية  يةسوق املالالمسامهة  -

  .1999نتائج غري كافية منذ واق األولية والثانوية اليت حققت األس

  دراسةلأهداف ا  

  :لتحقيقها، أمهها دراسةال هسعى هذتهناك عدة أهداف  

 التعرف على أهم عوامل تنشيط السوق املالية، ومتطلبات السوق املالية الكفؤة؛ -

  املالية؛التعرف على أغلب املنتجات املالية املتداولة يف األسواق  -

 ، وكيفية تطويرها؛الوقوف على أهم السياسات واالسرتاتيجيات املتبعة إلدارة املنتجات املالية  -

، واالستفادة من جتارب األثر الكبري إلدارة وتطوير املنتجات املالية على تنشيط السوق املالية الوقوف على -

  .وتطويرها اجلزائرية املالية السوق لتنشيطاقرتاحات وضع األسواق املالية املغربية والرتكية، ل

  اختيار الموضوع أسباب  

  :فيما يلي سباب موضوعية وأخرى ذاتية، تُلخصإىل أ لدراسةا موضوععموما ترجع أسباب اختيار    

  :األسباب الموضوعية .1

  املوضوع ميثل ظاهرة اقتصادية تتطلب الدراسة؛ -

  ؛و طبيعة الدراسةطبيعة ختصصنا الدراسي املايل و هو ما يتجاوب   -

، وأهم فعالة مالية سوق إلقامة النظرية األسس حول معمقة رؤية الدراسة، هذه خالل من تقدمي اولةحم -

 حىت السوق املالية اجلزائرية، يف القصور أوجه عن الكشف ميكن خالهلا من واليت ،عوامل تنشيط السوق املالية

  .السوق املالية اجلزائرية تنشيط يف إسهاما تعترب اليت احللول بعض تقدمي يتم

 :األسباب الذاتية .2

 الرغبة يف البحث والتعمق يف جمال التخصص، -

  .اقتناعا منا بأمهية املوضوع من الناحية النظرية والتطبيقية -

  منهج الدراسة  

 من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة والتأكد من الفرضيات املوضوعة ومن مث الوصول إىل األهداف  

  :على ه الدراسةاملسطرة سيتم االعتماد يف هذ

  ،املنهج الوصفي التحليلي وهذا يف سبيل التشخيص السليم والوصف الدقيق ملوضوع الدراسة من خمتلف جوانبه - 

كما سيتم االعتماد على أسلوب املسح املكتيب وذلك �دف التعرف على خمتلف املراجع والبحوث والدراسات 

  ؛ اليت هلا صلة مبوضوع البحث
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على  لوقوفوا دراسة املقارنة وحتليل وتفسري البيانات واملؤشراتاملقارن يف اجلانب التطبيقي إلجراء الاملنهج  - 

. واألشكال واملنحنيات البيانية كلما دعت احلاجة لذلك كاجلداولت إيضاحية  داللتها، وذلك باستخدام أدوا

  .درجة العالقة بني متغريات الدراسةكما مت استخدام مناذج مقدرة وأداوت قياسية لتحديد 

  مصادر المعلومات   

ومقاالت مبختلف ، من كتب ودوريات وأحباث استندت هذه الدراسة يف جانبها النظري على العديد من املراجع

 اخلاصة ببورصات الدول حمل الدراسةباالعتماد على التقارير  دراسةكما مت إجناز اجلانب التطبيقي لل. اللغات

، هلاته الدول، وتقارير اهليئات املتدخلة �ا، إضافة للتقارير السنوية للبنوك املركزية )وتركيااجلزائر، املغرب (

على أساليب كما مت االعتماد ،  الرمسية ذات الصلة مبوضوع الدراسة اهليئات واإلحصاءات والدراسات اليت تصدرها

  .Eviews 9 اإلحصائي ربنامجالالتحليل القياسي يف اختيار املتغريات وطرق االختبار والتقدير باالستعانة ب

  حدود الدراسة  

اجلزائر واملغرب وتركيا، أما من الناحية الزمانية فالفرتة : إّن هذه الدراسة حمدودة من الناحية املكانية بالدول الثالثة  

  .2017- 2005حمل الدراسة هي 

  الدراسات السابقة

ء على جانب معني من الدراسات اليت سلطت الضو  هذه أهم ،من خالل االطالع على الدراسات السابقة  

  :البحثموضوع 

تنشيط سوق المال في مصر عن طريق تطوير األدوات : بعنوان ، 1999 دراسة حسن ياسر إمساعيل، -

، حيث هدفت هذه الدراسة إىل تقييم وضع سوق املال يف مصر بصورة متكاملة من خالل التعرض المالية

املال يف  املتداولة بسوقإىل األوضاع السائدة يف األسواق الناشئة األخرى، وكذلك تقييم األوراق املالية 

شهدت السنوات األخرية من القرن العشرين تطورات  :وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها .مصر

ر املعارف لدى املستثمرين يف إجيابية يف وسائل اإلعالم بالنسبة لنشر التحليالت املالية اليت تساعد على نش

 .د على تنشيط السوق املالية املصرية، وكذا إدراج أدوات مالية مطورة ساعمصر

آليات تنشيط سوق فلسطين لألوراق المالية في ضوء  :، بعنوان2006دراسة خالد حممد نصار،  - 

قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية اهلدف منها التعرف على وجهة  حيث ،منتجات الهندسة المالية

اآلثار املرتتبة على اقتصار التعامل يف سوق فلسطني لألوراق املالية على نظر املستثمرين خبصوص 

ومدى تقبلهم لقيام سوق فلسطني لألوراق املالية بتطبيق بعض أساليب تسوية األسهم العادية، 

وتوصلت  .الصفقات املستحدثة وإدراجها لبعض منتجات اهلندسة املالية حتقيقا مليزة التنويع االستثماري
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 يرغبون يف إدراج منتجات اهلندسة املالية للتداول وناملستثمر  أنّ  إىل جمموعة من النتائج أمهها اسةالدر 

 . بسوق فلسطني لألوراق املالية

–دور صناديق االستثمار في سوق األوراق المالية : " ، بعنوان2012دراسة صالح الدين شريط،  - 

الدراسة إبراز الدور الذي ميكن أن تقوم  ، وكان اهلدف من هذه"دراسة تجربة جمهورية مصر العربية

حيث تطرقت  .يق االستثمار يف األوراق املاليةبه صناديق االستثمار لدعم االقتصاد الوطين عن طر 

الدراسة إىل اجلوانب النظرية والفنية لكل من االدخار، االستثمار، سوق األوراق املالية وصناديق 

حول الدور الذي لعبته صناديق االستثمار يف تنشيط سوق  كما مت عرض التجربة املصرية. االستثمار

أّن صناديق االستثمار هي احلل لتقليص الفجوة نتيجة هذه الدراسة كانت و  .األوراق املالية املصرية

الكبرية بني السوق النقدية والسوق املالية اجلزائرية، وذلك بتحريك البورصة اجلزائرية من جهة، وإخراج 

ويتمثل هذا الدور . العمل املصريف التقليدي إىل دور أوسع وأكثر مشوال يواكب التغرياتقطاع البنوك من 

وبالتايل . صناديق استثمار جتمع املدخرات احمللية واألجنبية وتقوم باستثمارها يف بورصة اجلزائر خبلق

 .فيها تساهم الصناديق يف خلق الطلب على خمتلف أنواع األوراق املالية وزيادة معدل التعامل

دور األدوات المالية اإلسالمية في تنشيط السوق المالية : "، بعنوان2014دراسة كتاف شافية،  - 

، حيث هدفت هذه "دراسة تطبيقية لتجارب بعض األسواق المالية العربية واإلسالمية– اإلسالمية

الكبرية ودورها الدراسة إىل توضيح خمتلف جوانب الصكوك اإلسالمية، مع تسليط الضوء على أمهيتها 

اهلام يف تنشيط وتطوير األسواق املالية، وهذا بالتطرق إىل املعامل األساسية للسوق املالية اإلسالمية من 

حيث املفهوم واملهام واملكونات، باإلضافة إىل تنظيم وإدارة السوق مع عرض التجربة املاليزية والبحرينية 

ور األسهم والصكوك يف تنشيط وتطوير السوق املالية وسوق ديب املايل اإلسالمي، كما مت التطرق لد

اإلسالمية مع عرض جتربة الكويت يف ذلك، ويف األخري تناولت دور صناديق االستثمار اإلسالمية يف 

 من هذه الدراسة أّن األدوات وتبّني  .تنشيط وتطوير السوق املالية اإلسالمية مع دراسة حالة السعودية

كل الصعوبات والعراقيل اليت تواجهها تُعترب من أهم املنتجات اليت سيكون هلا دور  املالية اإلسالمية ورغم  

ويف تفعيل وتنشيط السوق املالية اإلسالمية خصوصا،  كبري وأمهية بالغة يف تطوير األسواق املالية عموما

 .ا الثانويةمن خالل مسامهتها يف توسيع قاعدة السوق األولية لألسواق املالية وتنشيط وتطوير أسواقه

 Usefulness Of بعنوان ، Cem Saatcioglu, Iskender Karagul, Ara G.Volkan ،2005دراسة  - 

Derivatives Instruments In Emerging Markets : Turkish Experience " ، " فائدة األدوات

وكان اهلدف من الدراسة إبراز دور املشتقات املالية يف ، "التجربة الرتكية: املشتقة يف األسواق الناشئة
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وتوصلت الدراسة إىل  .تنشيط األسواق، مع عرض جتربة تركيا يف إدراج املشتقات املالية يف سوقها املالية

ساعدها على استكمال عملية إدراج املشتقات املالية يف السوق املالية الرتكية : جمموعة من النتائج أمهها

 وحتقيق مستوى عال من اجلودة، وإنشاء مسعة مهنية يف الساحة الدولية؛اإلصالح، 

القدرة التنافسية لسوق " ،"Competitiveness Of Stock Mark"، بعنوان Jun Ono ،2013دراسة  - 

هذه الدراسة إىل توضيح العوامل اليت تؤثر على قوة األسواق املالية اآلسيوية، هدفت ، "األوراق املالية

تنافسية أي سوق مالية، وقامت هذه الدراسة مبقارنة األسواق نشاط و  املؤشرات اليت حتدد درجةوأهم 

املالية لكل من طوكيو أسرتاليا سنغافورة وهونغ كونغ، وخلصت الدراسة إىل أن السوق املالية لطوكيو هي 

املؤشرات اليت تقيس تنافسية بني األسواق األربعة، أل�ا حققت أعلى النتائج اخلاصة بنشاط و األكثر 

السيولة، معدل الدوران، توفر منتجات جديدة، االستثمار األجنيب، النزاهة ( تافسية األسواق املالية

 . )ومصداقية السوق

دور هو أ�ا تطرقت ملتغري من متغريات الدراسة، فمنها ما تناولت الدراسات السابقة  ما ُيالحظ من  

أمهية إدراج منتجات مالية إسالمية جلذب متعاملني جدد،  وأخرىاملشتقات املالية يف تنشيط األسواق املالية، 

املؤشرات اليت حتدد درجة نشاط السوق  تتناول أخرىتناولت بعض األدوات لتطوير البورصة، و  غريهاو 

املتغريات إضافة إىل  هذهني كل وجاءت هاته الدراسة استكماال هلذه الدراسات حيث مجعت ب. املالية

مدى عمق ونضج األسواق املالية  كما تتميز عن غريها من الدراسات بأ�ا حاولت حتديد. متغريات أخرى

   .حمل الدراسة

  هيكل الدراسة   

  :أربع فصول كما يليراسة إىل الدّمت تقسيم  اإلشكالية املطروحة، يف حماولة لإلجابة عن             

كفاء�ا،   وخصائصها، وظائفها، إىل ماهيتها، من خالل التطرق األسواق المالية يتناول: األولالفصل  -

 ؛، وإىل املعايري املستخدمة لقياس نشاطهاأهم عوامل تنشيطها إجراءات وقواعد التعامل �ا، ،مؤشرا�ا

املنتجات املالية إىل  ُقسمتحيث ، مالية المتداولة في األسواق الماليةلالمنتجات ا يتناول: نيالفصل الثا -

ومت عرض أهم  .ركبةاملالية املنتجات املسالمية، و اإلصكوك ال ، اليةاملشتقات امل ،تقليديةالالية املنتجات امل

 خصائص وأنواع هاته املنتجات؛

على كيفية حتليل املنتجات يتم من خالله الوقوف ، إدارة وتطوير المنتجات الماليةيتناول : لثالفصل الثا -

 اهلندسة املالية كمنهج لتطوير املنتجات املالية؛و  ، كيفية إدارة خماطرها،املالية
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من خالل التطرق ، مقارنة بين األسواق المالية لكل من الجزائر والمغرب وتركيا ّمت فيه :رابعالفصل ال -

وبيدرا للحكم لواقع األسواق املالية حمل الدراسة، واحلكم على مدى عمقها ونضجها باستخدام جدول لورنس 

، وكذا التعرف على مدى على مدى عمق ونضج األسواق املالية يف إطار التنسيق مع السياسات االقتصادية

مسامهة إدارة وتطوير املنتجات املالية يف تنشيط األسواق املالية لكل من الدول الثالثة، من خالل بعض 

 .املؤشرات اليت تعكس هذه املسامهة

  الدراسةصعوبات    

  : يف اليت واجهتنا عند إجناز هذه الدراسةتمثل الصعوبات ت  

 اجلزائرية؛كافية للسوق املالية عدم وجود بيانات ومعلومات   - 

  .لالختالف الكبري بينهاوهذا صعوبة املقارنة بني األسواق املالية لكل من اجلزائر واملغرب وتركيا  - 
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  األسواق المالية: الفصل األول

حتتل األسواق املالية مركزا حيويا يف النظم االقتصادية املعاصرة، خاصة النظم الرأمسالية، وتعاظمت أمهيتها نظرا   

من الوحدات االقتصادية ذات الفائض املايل إىل الوحدات  للدور الذي تؤديه هذه األسواق بتحويل املوارد املالية

ويُعترب وجود سوق مالية قادرة على حشد وختصيص املوارد املالية بكفاءة خلدمة  ،االقتصادية ذات العجز املايل

  .األغراض املنتجة من املتطلبات األساسية لتحقيق معدالت منو عالية وقابلة لالستمرار

حيث مت علينا دراسة العموميات األساسية لألسواق املالية، توجب حتتلها األسواق املالية يَ  نتيجة لألمهية اليت  

  :مباحث كما يلي أربعتقسيم هذا الفصل إىل 

  الجوانب النظرية للسوق المالية؛: المبحث األول      

 المؤشرات في السوق المالية؛: المبحث الثاني      

  ؛ وقواعد التعامل في األسواق الماليةإجراءات : المبحث الثالث      

  .وميزتها التنافسية تنشيط السوق المالية :رابعالمبحث ال      
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  الجوانب النظرية للسوق المالية: المبحث األول

تعد السوق املالية مبثابة جهاز لقياس قوة أو ضعف اقتصاد بلد ما، وهذا بصفة مستمرة وهي دائرة من الدوائر   

املالية املصدرة من طرف اط االقتصادي، عن طريق املنتجات األساسية اليت تساهم يف متويل قطاعات النش

الشركات، من أجل هذا كله كانت السوق املالية حمل اهتمام الكثري من الدول مبا فيها تلك السائرة يف طريق النمو 

مفهومها، وتكوينها، : السوق املالية من حيث ثهذا املبح تناولوللتعرف أكثر على السوق املالية  .واملتخلفة

  .وكذا مستويات كفاء�ا

  مفهوم السوق المالية: المطلب األول

لقد اهتم العديد من االقتصاديني مبفهوم السوق املالية ملا هلا من أمهية كربى لالقتصاد القومي واملستثمرين  

نشأ�ا، وكذا ، هاتعريف: وق املالية بتناول ما يليملفهوم الس سيتم التطرقوالشركات املصدرة للمنتجات املالية، و 

 .تقسيمها

  تعريف السوق المالية: أوال   

  :البعض بأ�ا عرفهاالسوق املالية من قبل الباحثني واخلرباء املاليني، حيث  تعاريفلقد تعددت   

  ؛1امليكانيكية اليت نشأت لتسهيل عملية تبادل األصول املالية - 

املالية هي عبارة عن أسلوب أو أداة يتبادل من خالهلا أو بواسطتها بائع األوراق املالية مع املشرتي هلذه  األسواق- 

  ؛2األوراق مقابل النقد

  ؛3عبارة عن مكان أو آلية يتم تداول األوراق املالية بيعا وشراءا من قبل مجهور املستثمرين ةالسوق املالي- 

يسمح بتداول األصول املالية كاألسهم والسندات، وتقوم املؤسسات املالية فيه السوق املالية هي املكان الذي  - 

بدور الوسيط املايل عن طريق تسهيل عملية تدفق األموال من األفراد واملؤسسات أو احلكومة ذات الفائض 

  ؛4النقدي، إىل اجلهات ذات العجز النقدي

املدخرة اليت ترغب باالستثمار ووحدات العجز اليت السوق املالية هي ذلك اإلطار الذي جيمع بني الوحدات - 

  .5هي حباجة إىل األموال بغرض االستثمار عرب فئات متخصصة عاملة يف السوق بشرط توفر قنوات اتصال فعالة

                                                           
  .15ص، 2007، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، طبعة االستثمار في األوراق المالية وإدارة المخاطرحممد احلناوي، وآخرون،  -1
  .37، ص2012، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان األردن، الطبعة األوىل األسواق المالية والنقديةدريد كامل آل شبيب،  -2
  .39املرجع السابق، ص -3

4 - Jeff Madura, "Financial institution and markets" , Seventh edition, Thomson, south- western, 2006, p: 02. 
  .106، ص 2004األردن، -، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان)تحليل وإدارة(االستثمار باألوراق المالية أرشد فؤاد التميمي وأسامة عزمي سالم،  -5
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يتم مبوجبه اجلمع  الذي ذلك اإلطار"هي و  سوق املاليةلل ميكن إعطاء تعريف شاملمن خالل التعاريف السابقة   

بني الوحدات االقتصادية ذات العجز املايل والفائض املايل، حيث يتم من خالهلا بيع وشراء املنتجات املالية اليت 

تطرح ألول مرة للتعامل واملصدرة حديثا، وتداوهلا فيما بعد حيث ُمتكن البائعني واملشرتين للمنتجات املالية إمتام 

  ."طريق السماسرة والوسطاء والشركات العاملة يف هذا ا�العمليات البيع والشراء عن 

وفيما يلي أهم التعاريف اليت  ، املنتجات املاليةاملالية ُوجب أيضا تعريف سوق ف للتعريهلذا ال الوصولوبعد   

  : تطرقت هلا

  1املاليةهي أوراق مالية تصدرها وحدات اقتصادية لتحصل من خالهلا على أرصدة مالية من السوق. 

  هي عبارة عن مستندات ورقية حتوي شروط تعاقدية ُختول مالكيها حقوق حمددة يف األصول املادية للشركات

 .2والتدفقات النقدية الناجتة عنها

  هي صكوك أو مستندات تُثبت حق صاحبها يف ملكية جزء من صايف أصول أو موجودات الشركة، وما ينتج عن

صدرة للورقة مثل السندات، أو احلق يف العائد استثمارها من ربح مثل األسه
ُ
م، أو احلق يف دين على الشركة امل

 .  3فقط مثل حصص التأسيس، أو تكون قابلة للتداول بالبيع والشراء يف سوق رأس املال مثل األسهم والسندات

 يئات هي عبارة عن قيم منقولة، أو حصص قابلة للتداول، ُتصدرها شخصيات عامة مثل حكومات أو ه

حكومية، أو شخصيات خاصة مثل شركات األموال، يف صورة صكوك، تُثبت أّن صاحبها ميلك نصيبا يف رأس 

 . 4)سند(، أوحصة يف قرض لشخص معنوي عام أو خاص )سهم(مال شركة 

  أو ) الدولة، السلطات الوالئية، احمللية(هي قيم منقولة تصدر من قبل أشخاص معنويني، سواء كانوا عموميني

صدرة، أو مشاركة يف امللكية من قبل املستثمرين م
ُ
ؤسسات خاصة، وينتج عن ذلك دين على عاتق تلك اهليئة امل

 .5يف تلك األوراق

  وهناك من عرف املنتج املايل بأنه التمثيل القانوين حلق املستثمر يف احلصول على العوائد املتوقعة يف املستقبل يف

 .6ظل شروط حمددة سلفا

تشري إىل حقوق حاملها جتاه مصدر هذه األوراق املالية أوراق مالية  "بأ�ااملنتجات املالية  تعريف ميكنمما سبق    

، أي أن هذه الورقة املالية دليل امللكية للمستثمر كما أ�ا حتدد )مثل اجلهات احلكومية أو مشروعات األعمال(

                                                           
  .32 ، ص2008، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، طبعة أسواق المال وأدواتها األسهم والسندات: البورصاتضياء جميد،  -1
، شعاع للنشر والعلوم، 2010، الطبعة األوىل، مفاهيم أساسية تقيم األدوات المالية: 1اإلدارة المالية أجني برغام، ترمجة وإعداد حممود فتوح وآخرون،  -2

  .29سورية، ص _حلب
  .29، ص2002دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل  دراسة تحليلية نقدية،–بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي شعبان حممد إسالم الربواري،  -3
 ، ص2007، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل أحكامها وضوابطها في الفقه اإلسالمي: المحافظ المالية االستثماريةأمحد معجب العتييب،  -4

  .30- 29 ص
  .22، ص 2002ق املالية املتداولة يف البورصات واألسواق املالية ،دار هومة، الطبعة األوىل اجلزء الثاين، األورا: سلسلة التعريف بالبورصةحمفوظ جبار،  -5
  .12مرجع سابق، ص ، االستثمار في األوراق المالية وإدارة المخاطر حممد احلناوي وآخرون، -6
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كما يف ( مجايل أصول اجلهة املصدرة للورقة املالية حقوقه القانونية واليت قد تتمثل يف حقوق ملكية شائعة يف إ

 .")كما يف حالة السندات(أو حقوق دائنية ) حالة األسهم

  نشأة السوق المالية: ثانيا     

من املعلوم أن األسواق املالية ليست باألسواق احلديثة بل ترجع إىل املاضي البعيد، إال أ�ا مل تأخذ شكلها   

اليوم إال مبرور الوقت، حيث مرت مبراحل كثرية ومتعددة حىت أصبحت اليوم تشكل عصب النهائي الذي تعرفه 

يف بلجيكا، وانتقل إىل مدينة ليون يف فرنسا عام  1339مت إنشاء أول سوق مايل يف عام حيث . احلياة املالية

بعد  1890ود عام ، مث إىل باريس وإىل أمسرتدام ولندن يف القرن السابع عشر، وانتظمت األسواق حبد1639

واكتشاف أمريكا الشمالية واجلنوبية وكذلك الثورة الصناعية اليت كان هلا األثر يف تطور حركة الكشوفات اجلغرافية 

  .1الفكر االقتصادي واألسواق املالية

 :اجلدول التايل وهذا ما يوضحه ،إىل مرحلة النضج بعدة مراحل حىت تصل متر السوق املاليةو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .34، ص مرجع سبق ذكره األسواق المالية والنقدية،دريد كامل آل شبيب،  -1



 األسواق المالية: الفصل األول

 

 
6 

نضج األسواق املالية يف إطار التنسيق مع جدول لورنس وبيدرا للحكم على مدى عمق و ): 1- 1(جدول رقم 

  السياسات االقتصادية

 المراحل إطار التنسيق

تظهر احلاجة ل عجز املوازنة بشكل شبه كامل، و يف هذه املرحلة، يتوىل البنك املركزي متوي

ئد عن احلد يف ذلك �دف جتنب التوسع الزاالتمويل، و عات رمسية حتد من هذا إىل تشري

من املفيد أن يتم االعتماد يف هذه املرحلة على إطار احمللي وعملية خلق النقود و  االئتمان

 .احمللي ئتمانمصادر االللتنبؤ حبجم الطلب على النقود و  برجمة النقود مبعناها الواسع

  :المرحلة األولى

  عدم وجود سوق أو 

  وجود سوق صغير  

 الحجم لألوراق المالية

أذون (ة قصرية األجل يف هذه املرحلة، تشهد سوق املال إدخال األدوات املالية احلكومي

الثانوي يف مرحلة استمرار السوق اإلقراض بني البنوك غري ناضجة، و تبقى سوق ، و )اخلزانة

الفائدة أو متيزها بدرجة مرونة غري  استمرار التحكم اإلداري يف حتديد أسعار عدم التطوير، و 

  .كافية

يتم يف هذه املرحلة إتباع سياسات متسقة لتخفيض تكاليف أعباء خدمة الدين بينما يظل 

األدوات استخدام أذون اخلزانة احلكومية و برجمة النقود مبعناها الواسع، و  االعتماد على إطار

 .النقديةغري املباشرة األخرى لتنفيذ السياسة 

  :لة الثانيةالمرح

مرحلة مبدئية لتطوير 

  السوق  

 

استخدام أكثر عار الفائدة مزيدا من املرونة، و يف هذه املرحلة، تكتسب سياسة حتديد أس

تباع أسلوب املزاد العلين لالئتمان يف تنفيذ السياسة النقدية، األذون اخلزانة احلكومية و  توسعا

  .املالية احلكوميةبينما يتم استبدال القروض الرديئة باألوراق 

كما يتم إدخال أدوات الدين متوسطة األجل ذات أسعار فائدة حمددة إداريا أو مربوطة 

  . بسعر الفائدة السائد على أذون اخلزانة احلكومية

مع رسم خطط للرتتيبات توسيع مدى حاملي األوراق املالية كما يتم زيادة حجم و 

  .امل يف السوق الثانويحتكم التعالتشريعية اليت تنظم و املؤسسية و 

  .ما يتعلق بأدوات الدين احلكوميملصدر الرئيسي لتوفري السيولة فييظل البنك املركزي ا

  .التسويةيبات املقاصة و إدخال ترتتقوية سوق اإلقراض بني البنوك، و يتم يف هذه املرحلة 

  :المرحلة الثالثة

  ورة سوق مالية متط

  لم تصل إلى مرحلة 

  التطور الكامل 
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يتعلق بإدارة  عة مدى كفاية اإلشراف املصريف فيماويف هذه املرحلة يتم انتهاج عمليات مراج

  .اخلصوماألصول و 

يلقى أسلوب االعتماد على إطار برجمة النقود مبعناها الواسع اهتماما أقل، يف حني يكتسب 

أسلوب االعتماد على النقود االحتياطية اهتماما أكرب كمرشد للبنك املركزي يف سياسة 

 . دخل يف ظل سياسة مالية منضبطةالت

  .يف هذه املرحلة، يتم حتديد أسعار الفائدة مبرونة كاملة

يتم كذلك توفري و ، اإلشرافية للسوق الثانويتقوية وتوسيع الرتتيبات املؤسسية والتشريعية و 

استقاللية درجة عالية من السيولة ألدوات الدين العام من خالل السوق املالية، وتوفري 

  .للبنك املركزي تكفل له السيولة بشكل ال ميلى عليه

  .طويلة األجلاد العلين ألدوات الدين متوسطة و كما يتم إدخال أسلوب املز 

السجالت لتوسع يف انتهاج أنظمة املقاصة والتسوية و كذلك إصالح نظام الدفع احمللي مع او 

  .احملاسبية

وة مع اإلشارات قة اليت تتفاعل عندها بسرعة و درجتصل السوق املالية من النضج إىل ال

  .النامجة عن تنفيذ السياسة النقدية

رمبا ترسم الرتتيبات املؤسسية أهدافا منفصلة إلدارة الدين و السياسة النقدية مدعمة 

بأسلوب االعتماد على عمليات السوق، و إشارات السوق و الرتتيبات العملية بني صناع 

و انضباط السياسة املالية، و ذلك الن جناح البنك املركزي يف  السياسات لتأكيد اتساق

 .  املالية و اكتساب ثقة اجلمهورتنفيذ السياسة النقدية مرتبط بتحقيق التناسق مع السياسة 

  :المرحلة الرابعة

 سوق مالية ناضجة

، 2007، نوفمرب 67التنمية، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد ، جملة جسر النظريات والمحددات: اقتصاديات االستثمارعادل عبد العظيم،  :المصدر

  .11ص 

من اجلدول السابق أّن هناك أربعة مراحل لوصول السوق املالية ملرحلة النضج، حيث تكون يف البداية  يتضح  

 واليت من ميزا�السوق،  على شكل سوق صغري احلجم لألوراق املالية، لتنتقل بعد ذلك إىل مرحلة مبدئية لتطوير ا

، واستمرار السوق الثانوي يف مرحلة عدم التطوير، )أذون اخلزانة(إدخال األدوات املالية احلكومية قصرية األجل 

استخدام أكثر من أهم ميزات هذه املرحلة ، و سوق مالية مل تصل إىل مرحلة التطور الكامللبعد هذا  لتنتقل

إدخال أدوات الدين متوسطة األجل ذات أسعار فائدة حمددة إداريا أو كما يتم ،  توسعا ألذون اخلزانة احلكومية

. ألوراق املاليةيتم زيادة حجم وتوسيع مدى حاملي او ، سائد على أذون اخلزانة احلكوميةمربوطة بسعر الفائدة ال

، دين العامة من السيولة ألدوات الدرجة عاليومن أهم مسات هذه املرحلة لتتطور بعدها إىل سوق مالية ناضجة، 

  .وة مع اإلشارات النامجة عن تنفيذ السياسة النقديةقبسرعة و إضافة إىل أّن يف هذه املرحلة  تتفاعل السوق املالية 
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  تقسيم السوق المالية :ثالثا  

هناك العديد من املعايري لتقسيم السوق املالية، منها التقسيم حسب أجل املنتجات املالية وهو ما يوضحه الشكل 

  :املوايل

  أقسام السوق املالية): 1- 1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .12، ص2007، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، األسواق الماليةزياد رمضان، مروان مشوط، : المصدر

من الشكل السابق، أنه ّمت تقسيم السوق املالية إىل سوق النقد وسوق رأس املال، وهذا حسب معيار  يتضح   

أجل املنتجات املالية، حيث التعامل يف املنتجات قصرية األجل يتم يف سوق النقد، والتعامل يف املنتجات طويلة 

 السوق المالية

 سوق رأس المال سوق النقد

يطلق على هذه السوق أيضا سوق  -

املعامالت قصرية األجل؛ ويتوىل 

 .اجلهاز املصريف القيام �ذه املعامالت

 :أهم مؤسسات هذه السوق -

  البنك املركزي،. 

  البنوك التجارية،. 

 .بيوت الصرافة. 

مؤسسات تقوم على التعامل يف األموال 

 والقروض طويلة ومتوسطة األجل

 سوق األوراق املالية

 :مؤسسات مصرفية  -  أ

  بنوك التنمية الصناعية؛. 

  البنوك العقارية،. 

  .بنوك االستثمار واألعمال. 

 :مؤسسات غير مصرفية - ب

  هيئات التأمني؛.  

  والتأمني؛صناديق االدخار . 

 شركات التأمني. 

 السوق الثانوية السوق األولية

سوق 

اإلصدارات 

 اجلديدة

جيري التعامل على 

أوراق مالية سبق 

 .إصدارها
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 السوق املالية حسب الوظائف اليت تقوم �ا، وهو تقسيم أيضاهناك ومتوسطة األجل يتم يف سوق رأس املال، و 

  :إىل حسب هذا املعيار تنقسم السوق املالية، و األكثر شيوعاً واألكثر عمومية

هي تلك السوق اليت يتم من خالهلا بيع املنتجات املالية املصدرة : )السوق األولية(سوق اإلصدار  - 1

نتجات املالية، أي أين يتم بيع وشراء املنتجات املالية اليت ألول مرة عن طريق االكتتاب العام يف امل

 .1تطرح ألول مرة للتعامل واملصدرة حديثا، هلذا تعرف بسوق االصدارات اجلديدة

صدرة لألوراق املالية من جراء بيع إصدارا�ا على احتياجا�ا من 
ُ
ويف السوق األولية حتصل الشركة امل

لسوق الثانوية، حبيث ال يرتتب على تداول األوراق املالية اليت أصدر�ا األموال، وهذا خبالف احلال يف ا

الشركة حصوهلا على شيء من املال، هلذا قيل عن هذه السوق أّ�ا سوق استثمار حقيقي، وعن 

 .2السوق الثانوية سوق االستثمار املايل

التعامل باملنتجات املالية اليت هي تلك السوق اليت يتم من خالهلا : )السوق الثانوية(سوق التداول  - 2

سبق إصدارها يف السوق األولية، وتسمى هذه السوق بسوق التداول ألن املنتجات اليت مت إصدارها 

 .سابقا تدخل مرحلة التداول يف السوق الثانوية، ويتم تداوهلا بني خمتلف املستثمرين

ءات رمسية، ويقتصر التعامل فيها على واألسواق الثانوية إما منظمة حيكم التعامل فيها قوانني وإجرا

املنتجات املالية املسجلة لديها وهي ما تسمى بالبورصة أو غري منظمة يقوم بإدار�ا جمموعة من 

  .األسعار وفقا حلجم العرض والطلبالوسطاء يتبادلون املعلومات فيما بينهم، وحيددون 

 Vanderم نسبة إىل عائلة 15تعود كلمة البورصة إىل القرن  :)السوق المنظمة(البورصة   .أ 

Bourse ة بريج اليت كانت متلك فندقا كان جيتمع فيه التجار القادمني من فلورنسيا إىل مدين

التجار من كافة املناطق حيث تطورت التعامالت فيه، ونظرا لعدم  البلجيكية، واليت كان يأتيها

ت تتم االرتباطات يف شكل عقود وتعهدات، ومن مث اصطحاب التجار بضائعهم معهم كان

 .استبدلت البضائع احلاضرة بالتزامات مستقبلية قائمة على الثقة املتبادلة بني األطراف املتعاملة

                                                           
 ،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، )األسواق واألدوات المالية(الهياكل، األدوات، واالستراتيجيات، الجزء الثاني  :أسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  -1

  .553، ص 2011الطبعة األوىل  اجلزائر،
، 1إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ج ، كنوز أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرةمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان،  -  2

  .69، ص 2005
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املكان الذي يلتقي فيه السماسرة والوسطاء واهليئات املرخصة : "وتعرف البورصة على أ�ا  

وسندات وغريها من األدوات حتت رقابة السلطات  للتعامل يف املنتجات املالية من أسهم

، وتعترب 2آلية يتم من خالهلا تداول األصول املالية بيعا وشراءاكما عرفت بأ�ا  .1"العمومية

صات أهم وأكرب بور  New York Stock Exchange (NYSE)  لألسهمبورصة نيويورك 

  .املنتجات املالية يف العامل

ري فيها التعامل باملنتجات املالية ولكن خارج اليت جي �ا األسواقيقصد  :السوق غير المنظمة  .ب 

مقصورة البورصة، حيث ال يوجد مكان إلجراء هذه املعامالت ويتم التعامل من خالل شبكة 

اتصاالت سريعة جتمع بني السماسرة والتجار وتظهر طلبات الشراء والبيع ألسهم املؤسسات 

االلكرتوين حيث يتم تنفيذ الصفقة عند أفضل عرض الشراء أو املختلفة عرب شاشات االتصال 

ومتتاز هذه السوق بسهولة التعامل فيها حبكم حتررها من الكثري من القيود والشروط اليت  . 3البيع

 .4يفرضها التعامل يف السوق الرمسية

ا السوق ويف الواليات املتحدة تتعدد األسواق غري الرمسية، حيث مثة أسواق أخرى لعل أمهه 

  :واليت سنتناوهلا فيما يلي الثالثة والسوق الرابعة

       تكون من السماسرة غري األعضاء هي جزء من السوق غري املنظمة، حيث ي: السوق الثالثة   .ج 

السوق املنظمة والذين يقدمون خدمات التعامل يف األوراق املالية للمؤسسات االستثمارية  يف

، وتتميز معامالت هذه )التقاعد، صناديق االستثمار، شركات التأسيسمثال صناديق (الكبرية 

السوق بصغر تكلفتها وكذا سرعة تنفيذها، كما توفر هذه األسواق للمتعاملني بعض امليزات اليت 

 .5متكنها من النجاح واالزدهار، حيث مينحهم حق التفاوض يف مقدار العمولة

هي سوق التعامل املباشر بني املؤسسات الكبرية مصدرة ألوراق مالية وبني : السوق الرابعة  .د 

أغنياء املستثمرين دون احلاجة إىل مساسرة أو جتار األوراق املالية، ويتم التعامل بسرعة وبتكلفة 

                                                           
  .548، ص سبق ذكره، مرجع ، أسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ -1
االسكندرية، ، دار الفكر اجلامعي، أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول االقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرهاعاطف وليم اندراوس،  -2

  .21، ص2008
  .45، ص2002، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،االسكندرية، بورصات األوراق الماليةعبد الغفار حنفي،  -3
  .55، صسبق ذكرهعاطف وليم اندراوس، مرجع  -4
  23، ص 1999، منشأة املعارف، االسكندرية، أساسيات االستثمار في األوراق الماليةهندي منري ابراهيم،  -5
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بسيطة من خالل شبكة اتصاالت الكرتونية وهاتفية وهو ما يشبه السوق الثالثة ألن الصفقات 

  .1بورصة أي خارج السوق املنظمةتتم خارج ال

  وظائف وخصائص السوق المالية: المطلب الثاني 

  :فيما يلي توجزللسوق املالية عدة وظائف وخصائص    

  وظائف السوق المالية: أوال      

للسوق املالية  الوظيفة االقتصادية بصورة عامةيف مجلة الوظائف اليت تؤديها، حيث أن  تتجلى أمهية السوق املالية  

رؤوس األموال بني الوحدات االقتصادية، من الوحدات ذات الفائض إىل الوحدات ذات  هي تسهيل انسياب

العجز، من خالل تسهيل مهمة الدخول إىل السوق لتجميع املدخرات من خمتلف الشرائح والقطاعات، وحتويلها 

  :2حتت هذه الوظيفة عدة وظائف أخرى أمههاواإلنتاج، وتندرج إىل وحدات العجز �دف زيادة االستثمار 

  الوظائف االقتصادية ألسواق اإلصدار-1            

تأسيس شركات مسامهة جديدة، و�ذا تعد سوق اإلصدار من إحدى الركائز املهمة يف إحداث النشاط  -

 .االقتصادي واليت يصعب من دو�ا النهوض بعملية التنمية

تجميع املدخرات الفردية، وكذلك نقل حركة رؤوس األموال الوطنية من تعترب هذه السوق آلية أساسية ل -

 .قطاعات ا�تمع ذات الفائض املايل إىل قطاعات اإلنتاجية ذات العجز املايل

أصحاب العجز (واملستثمرين ) أصحاب الفائض املايل( متثل أسواق اإلصدار حلقة وصل بني املدخرين  -

 :ا تقوم بأداء دورين مهاومن خالل هذه الوظيفة فإ�) املايل

  إتاحة الفرصة للمستثمرين الستثمار مدخرا�م، وتوفر مصادر متويل متعددة للمنتجني وذلك

 .�دف متويل مشروعا�م أو للتوسع فيها

 القيام بتوزيع املدخرات املكتنزة بني ذوي أصحاب العجز املايل. 

وجيه املدخرات الوطنية إىل االستثمار احلقيقي تقوم هذه األسواق بلعب دور مهم يتمثل يف كو�ا أداة لت -

يف إقامة أو التوسيع يف أصول رأمسالية منتجة، عوضا عن جمرد توظيفها يف استثمارات سلبية مثل شراء 

 .العقارات أو الذهب

                                                           
، ص 2013-2012تلمسان، –، أطروحة دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد دراسة قياسية–فعالية األسواق المالية في الدول النامية بن اعمر بن حاسني،  1

28.  
 8_6وحتديات، املنعقد يف الفرتة آفاق : ، حبث مقدم ملؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصاتالوظائف االقتصادية ألسواق األوراق الماليةحممد بن علي العقال، 2

  .18-15، ا�لد األول، ص ص 2006مارس 
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تؤدي هذه األسواق الدور الذي يعجز األفراد عن القيام به يف التمويل الكبري لتأسيس الشركات املسامهة،  -

 .تلبية احتياجات ماهو قائم منها من املواد الالزمة للتوسيع أو التطويرأو 

  الوظائف االقتصادية ألسواق التداول -2        

وجود سوق التداول يف حد ذاته يعترب مهم جدا بل وضروري بالنسبة لكفاءة سوق اإلصدار، حيث أن   

املستثمر يستطيع اسرتداد قيمة الورقة املالية اليت مت اكتتا�ا يف سوق اإلصدار من خالل سوق التداول، 

جود مثل هذه السوق وذلك ببيعها بالسعر الذي يريده، ويف الوقت الذي يريده، فإذا مت تصور عدم و 

فكيف يتسىن لسوق اإلصدار أن تعمل يف ظل انعدام فدرة املستثمر على بيع ما اشرتاه من األوراق 

  .املالية

تنهض هذه السوق بتوفري السيولة السريعة للمستثمرين يف الوقت الذي حيتاجون إليها، وذلك يتم من  -

املهمة من أبرز الوظائف اليت  م، حيث تعترب هذهخالل تسهيل بيع وتدوير األوراق املالية اليت يف حوز�

  .لع �ا هذه السوقطتض

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

تعمل هذه األسواق على ضبط األسعار املتعلقة باألوراق املالية وفقا لقانون العرض والطلب، وكذلك  -

 .ورية اليت ترمي إىل التالعب يف األسعاراحلد من التعامالت الومهية أو الص

تقوم هذه السوق أيضا بزيادة حجم االئتمان يف ا�تمع عن طريق توثيق الديون برهن األوراق املالية اليت  -

 .ميكن تسليمها بسرعة وبدون خسارة يف قيمتها، وكذلك االقرتاض بضمان هذه األوراق

على تآكل قيمة النقود املدخرة يف أوعية االدخار للتضخم آثار سلبية كثرية خاصة تلك اليت تعمل  -

النقدية، وتعمل أسواق التداول على تالقي هذه النتائج السلبية بفضل أرباح وعوائد األوراق املالية اليت 

 .تعوض تآكل النقود

األصلي مبا تسمح به من بيع واستهالك  االستثمارتؤدي أسواق التداول إىل زيادة السيولة وسالمة قيمة  -

 .األوراق املالية املصدرة من طرف املشروعات دون املساس بأصوهلا الرأمسالية
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  خصائص السوق المالية: ثانيا   

  :1أمهها ، عن باقي األسواق األخرىُمتيزها للسوق املالية بعض اخلصائص اليت    

وبالتايل حتديد األسعار العادلة على التداول يف سوق األوراق املالية يوفر املناخ املالئم واملنافسة التامة،  -

 أساس العرض والطلب؛

 أ�ا توفر املعلومات الضرورية للمستثمرين؛ -

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

 ؛يهمتوفر ففاية املالية اليت جيب أن تاخلربة يف الشؤون املالية باإلضافة إىل الك

نظرا للمرونة اليت تتميز �ا السوق وإمكانية االستفادة من تكنولوجيات االتصاالت فإن ذلك يعطي  -

خاصية األوراق املالية بكو�ا تتميز عن غريها من أسواق السلع بأ�ا أسواق واسعة تتم �ا صفقات كبرية 

 ؛نفس الوقت ومتعددة، قد يتسع نطاقها ليشمل أجزاء عديدة من هذا العامل يف

االستثمار يف أسواق األوراق املالية يتطلب معرفة املعلومات السوقية واختاذ القرارات االستثمارية الرشيدة،  -

وبالتايل فإن االستثمار يف األوراق املالية ذات املخاطر العالية قد يكون ذو أبعاد سلبية، األمر الذي 

 .بعض املعلومات الضارة با�تمع واألفراد يستدعي يف بعض األحيان من احلكومات التدخل ملنع

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1

  . 56، ص2002، دار الصفاء للنشر والتوزیع،عمان، الطبعة األولى ، دراسات في األسواق المالیة والنقدیةجمال جویدان الجمل  -
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  بالمنتجات الماليةالمتعاملون : المطلب الثالث

البائعون واملشرتون والسماسرة واملؤسسات واهليئات والشركات  :همباملنتجات املالية املتعاملون بصفة عامة   

  :فيما يلي ن ميكن إجيازهملك. املنتجات املاليةاملرتبطة بعمليات 

  المستثمرين: أوال

  : 1ميكن التمييز بني املستثمرين وفقا لطبيعة املخاطر اليت يتعاملون معها، وهم على أنواع    

هو املستثمر الذي يبحث عن األوراق املالية منخفضة املخاطر كسندات احلكومة : المستثمر الُمحافظ - 1

 .مثال

االستثمار وفقا لوجهات نظره، وُحيدد العائد الذي وهو املستثمر الذي يُفضل : المستثمر الرشيد أو العادي - 2

يقبل به من خالل املوازنة بني املخاطر والعائد، وقد يستثمر أمواله يف شركات تأيت بأرباح جارية مع شركات 

 .أخرى ممكن أن ُحتقق رحبا رأمساليا

ات األسعار لألوراق وهو املستثمر الذي يرغب يف احلصول على أرباح نامجة عن فروق: المستثمر الُمضارب - 3

املالية املتداولة يف السوق املالية �دف حتقيق ربح غري اعتيادي، ويقابل ذلك القبول بدرجة خماطر مرتفعة، 

وهذا النوع من املستثمرين ضروري للسوق املالية ألنه ُحيرك السوق ويُوفر السيولة للشركات حديثة التأسيس 

الصناعات املبتكرة أي شركات السوق األولية، ولذلك فللُمضارب أو الشركات ذات التكنولوجيا املرتفعة و 

أمهية يف السوق املالية من حيث توفر السيولة والتأثري على بعض العناصر املسببة يف ارتفاع واخنفاض أسعار 

 .األوراق املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .161- 160، ص ص سبق ذكرهمرجع  ،األسواق المالية والنقديةدريد كامل آل شبيب،  -1
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ستثمر الرشيد):2- 1( جدول رقم
ُ
ضارب وامل

ُ
  الفروق الرئيسية بني امل

  

س للنشر والتوزيع، ائأحكامها وضوابطها يف الفقه اإلسالمي، دار النف: ، احملافظ املالية االستثماريةمن إعداد الباحثة باالعتماد على أمحد معجب العتييب: ملصدرا

  .26-25ص ص  ، 2007الطبعة األوىل  ،األردن

قامر ببيع وشراء األوراق املالية بصورة غري : المستثمر المقامر - 4
ُ
هي أعلى درجات املضاربة، إذ يقوم امل

مدروسة وغري حمسوبة النتائج واملخاطر اليت ميكن التعرض هلا، وتقوم تصرفات هؤالء املستثمرين على أساس 

، ألّن تصرفا�م قد كفاءةالالتخمني العشوائي، ولذلك فإن األسواق املالية اليت يكثر فيها املقامرون ال تتمتع ب

ترفع أسعار األوراق املالية ألكثر من قيمتها احلقيقية وتُؤدي إىل اإلضرار بآلية التداول ومسعة السوق، أو قد 

 . ة يف بلدان جنوب شرق آسياتُؤدي إىل حدوث أزمات كما حدثت يف األسواق املالي

 

 

 

 

  المستثمر الرشيد  الُمضارب  البيان

يُركز املضارب على األجل   األفق الزمين للعملية

القصري لتحقيق أكرب قدر من 

األرباح الرأمسالية ويف أقصر فرتة 

  .زمنية ممكنة

يُركز املستثمر على األجل 

الطويل ويهتم بتحقيق أكرب 

  .عائد دوري من استثماره

   موضع الرتكيز يف القرار
ُ
بالرتكيز يف قراراته ضارب يقوم امل

  .على موعد االستحقاق

ستثمر يف قراراته 
ُ
يُركز امل

  .االستثمارية على العائد

  االستعداد لتحمل املخاطرة

  

يكون املضارب على استعداد 

لتحمل درجات عالية من 

  .املخاطرة

يَقبل املستثمر الفعلي درجات 

خماطرة أقل من تلك اليت يقبله 

ضارب
ُ
  .امل

يسعى إليه كل  نوع الربح الذي

  منهما

يسعى املضارب لتحقيق أرباح 

  .رأمسالية سريعة

يهدف املستثمر إىل حتقيق أرباح 

إيرادية ومستمرة ولألجل 

  .الطويل
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  المؤسسات المالية الوسيطة: ثانيا  

تلعب املؤسسات املالية الوسيطة مبختلف أنواعها وأنشطتها دورا رئيسا يف األسواق املالية، السيما بنوك   

لصاحل اجلهة االستثمار والبنوك التجارية، إذ تتوىل مهمة تسويق اإلصدارات أو التعهد بتسويقها إما لصاحلها أو 

صدرة لقاء عمولة طبقا لالتفاقية املعقودة لإلصدار
ُ
  .1امل

ومن أمثلة املؤسسات املالية أيضا صناديق االستثمار واليت تُؤدي دورا مهما يف تنشيط األسواق املالية من حيث    

فرد القيام �ا، حيث خلق الطلب املستمر يف السوق املالية والقيام بصفقات ذات قيمة كبرية ال ميكن للمستثمر ال

يلجأ املستثمر إىل صناديق االستثمار يف حالة عدم توافر رأس املال الكايف أو اخلربة أو الوقت لدى املستثمر 

وُحتقق صناديق االستثمار مزايا عديدة سواء على مستوى االقتصاد  .2لتكوين حمفظة استثمارية تتسم بالكفاءة

املستوى القومي ُتساهم صناديق االستثمار يف تنشيط السوق املالية وتعبئة القومي أو على املستوى الفردي، فعلى 

املوارد املالية وتوسيع قاعدة امللكية وامتصاص فائض السيولة لدى البنوك، وعلى املستوى الفردي تُتيح صناديق 

ألفراد وإدارة مدخرات االستثمار لألفراد التنويع يف تشكيلة حمافظهم املالية وتوزيع املخاطر على عدد كبري من ا

  . األفراد خبربة وكفاءة

تقدمه من منتجات مالية تتناسب  كما ُتساهم صناديق االستثمار يف تنشيط حركة األسواق املالية من خالل ما 

وظروف املستثمرين، كما ُميكن أن تقوم هذه الصناديق بشراء تشكيلة من املنتجات املالية املتداولة يف السوق املالية 

ُيسهم يف تنشيط حركة تلك األسواق، كما ُميكن أن يتم عرض منتجات أسهم تلك الصناديق للتداول مما يعين مما 

  .إضافة املزيد من املنتجات املالية املتداولة يف السوق املالية

  السماسرة: ثالثا  

نتقال األموال يف يكون التعامل مع األسواق املالية من خالل الوسطاء والسماسرة وهؤالء مهمتهم تسهيل ا  

 فالسمسار يقوم بالوساطة بني البائع واملشرتى يف التعاقدات دون أن. السوق املالية من املقرضني إىل املقرتضني

فهو يتعاقد فعًال بصفته وكيًال عن املشرتى أو وكيًال عن "  The broker" يتعاقد باسم أي منهما، أما الوسيط 

  .3البائع يف سوق األوراق املالية

 :4دور كل من السماسرة والوسطاء يف االستثمار فيما يلي سيتم توضيحو  

 

  

                                                           
  .121، ص 2010، عمان، األردن، 1، دار اليازوري، ط"إطارفي التنظيم وتقييم األدوات" األسواق المالية أرشد فؤاد التميمي،  -1
  .24، ص 2009، دار الدرياية، عمان، األردن، الطبعة األوىل، إدارة المخاطر االستثماريةسيد سامل عرفة،  -2
/:iefpedia.com/arab/wphttp/- :، من املوقعفي ميزان الفقه اإلسالمي) البورصة(األوراق المالية أسواق عصام أبو النصر،  -3

-content/uploads/2010/12/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%8211/09/2013: ، تاریخ اإلطالع.  
  .202، ص سبق ذكرهسيد سامل عرفة، مرجع  -4
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  :دور السماسرة في االستثمار يكمن في  -  أ

  تقدمي خدمات السمسرة أو الداللة يف األسواق املالية؛ - 

  تقدمي خدمات يف اجناز الصفقات املالية؛ - 

  وخربته؛توفري معلومات مناسبة للعميل وحتليلها له يف حدود إمكانياته  - 

 .عدم جين أرباح سرية من وراء الصفقات اليت يعقدها للعمالء - 

  :دور الوسطاء في االستثمار يكمن في- ب  

  قيامهم بعملية شراء األوراق املالية من املصدرين مباشرة؛ - 

  عملية املتاجرة باألصول املالية خالل عملية الوساطة اليت يُؤدو�ا؛ - 

  بني املقرض واملقرتض واملستثمر؛ تقدمي خدمات تتعلق يف اجلمع - 

  القيام بعملية االستشارة املالية لالستثمار يف األوراق املالية؛ - 

 .تغطية إصدارات مالية جديدة - 

 

 ونظرية المالية السلوكية كفاءة السوق المالية: رابعالمطلب ال

واسعا بني املتعاملني يف السوق املالية، ملا تعد كفاءة األسواق املالية من املوضوعات اليت أثارت والتزال تثري جدال  

فلكي تقوم السوق املالية بوظائفها على أكمل وجه  من تأثري على حتقيق األسعار العادلة للمنتجات املالية، اهل

  .يف هذا املبحث سيتم التطرق إليهاجيب أن تتصف بالكفاءة واليت 

 مفهوم السوق المالية الكفؤة: أوال 

  وعلى هذا تكون السوق املالية كفؤة إذايُقصد مبفهوم الكفاءة عموما القدرة على األداء اجليد ملهمة معينة،   

من خالل إصدار األوراق املالية يف السوق (تسمح بتمويل الشركات  كانت تؤدي دورها على أمت وجه أي

  .1)ملالية يف السوق الثانويةمن خالل شراء وبيع األوراق ا(، وتضمن إعادة ختصيص املوارد )األولية

 :وهناك العديد من تعاريف السوق الكفؤة منها     

السوق ذات الكفاءة بأ�ا السوق اليت تكون يف حالة توازن مستمر، حبيث تكون  Belkaouiعرف بلكوي  - 

  .2أسعار األوراق املالية فيها متساوية متاما مع قيمتها احلقيقة

                                                           
1- Clotide Wetzer, la finance comportementale : d’une meilleure compréhension à une nouvelle régulation 
des marchés financiers, thèse de master, université Paris 2 Panthéon Assas, 2008-2009, p10. 

  .73، صسبق ذكره، مرجع األسواق المالية والنقديةدريد كامل آل شبيب،  -2



 األسواق المالية: الفصل األول

 

 
18 

يع املعلومات املتاحة اليت تتعلق مجتعكس فيها أسعار الورقة املالية السوق الكفؤة حسب فاما هي السوق اليت  -

  .1باألحداث املاضية واجلارية بشكل كامل

  .2كفاءة السوق تسمح بكفاءة ختصيص املوارد املتاحة مبا يسمح بتوجيه املوارد إىل ا�االت األكثر رحبا -

  3:بأ�ا كفؤ إذا حققت األهداف التاليةنقول عن السوق    - 

 توزيع أمثل للموارد؛ 

 تقييم عادل للمعامالت؛ 

 اخلدمات مقدمة بأقل تكلفة ممكنة.  

هو مدى العالقة بني أسعار املنتجات "املقصود بكفاءة األسواق املالية أن  ميكن القولمن التعاريف السابقة    

املتوفرة لدى مجهور املتعاملني، أي قدرة السوق على عكس أية معلومات ني البيانات واملعلومات املتاحة املالية وب

على تقييم املنتج املايل  جديدة عن املنتجات املالية املتداولة على سعر هذه املنتجات، مبعىن آخر قدرة السوق

  .فة منخفضةبقيمته احلقيقية، وأن تصل مجيع املعلومات إىل املستثمرين يف الوقت نفسه وبنفس النوعية وبتكل

  :لكفاءة السوق املالية نوعان مهاو    

يُقصد �ا عدم وجود فاصل زمين بني حتليل املعلومات الواردة إىل السوق وبني الوصول : الكفاءة الكاملة -

، إىل نتائج حمددة بشأن سعر السهم، حيث يُؤدي إىل تغيري فوري يف السعر، فتوقعات املستثمرين متماثلة

  .4للجميع وبدون تكاليفواملعلومات متاحة 

وفقا ملفهوم الكفاءة يتوقع وجود فاصل زمين بني وصول املعلومات وانعكاسها على  :الكفاءة االقتصادية -

أسعار األسهم، وذلك يعين أن القيمة السوقية تكون أكرب أو أقل من القيمة احلقيقية لبعض من الوقت 

) وقع وجودها واملسموح �ا حلد معني اقتصاديااملت(مما يؤدي إىل فرض تكاليف املعامالت والضرائب 

السعر، وتقوم الكفاءة االقتصادية أساسا على مبدأ سعي الغالبية من املتعاملني منهم يف يف نتيجة الفارق 

 .5السوق إىل تعظيم ثروا�م

 

                                                           
1

  . 48، ص2009سوريا، الطبعة األوىل -، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقبورصة األوراق الماليةمصطفى يوسف كايف،  -
، عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرة، )األهمية، األهداف، السبل، مقترحات النجاح(بورصات األوراق المالية صالح الدين حسن السيسي،  -2

  .25، ص 2003الطبعة األوىل 
3-  Jaque teulie, Patrik Topsacalian, Finance, 2eme éditon, Vuibert, France, 1997,p 78. 

- 
  .75ص، 2004، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، االستثمار يف بورصة األوراق املالية، عبد الغفار حنفي4

، 07، جملة الباحث، عدد المالية العربية وسبل رفع كفاءتهادراسة لواقع أسواق األوراق : متطلبات كفاءة سوق األوراق الماليةمفتاح صاحل، معاريف فريدة، 5 -

  .183، ص  2009-2010
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  ومتطلبات السوق المالية الكفؤة مستويات كفاءة السوق المالية: ثانيا

تطلبات حتقق السوق مل سيتم التطرق هلا يف هذا العنصر إضافة لكفاءة السوق املاليةمستويات هناك ثالث    

  .املالية الكفؤة

  مستويات كفاءة السوق المالية  -1

كفاءة السوق املالية ترتبط أساسا بتوافر املعلومات املناسبة أل�ا تعترب عنصرا أساسيا وفعاال يف عملية حتديد   إنّ   

، وفقا لتدرج مستويات املعلومات الواردة للسوق املالية، و القيمة احلقيقية للمنتج املايل وذلك مبختلف مستويا�ا

  .ة األسواق املاليةويلخص اجلدول املوايل الفرضيات الرئيسية لكفاء

  لفرضيات الرئيسية لكفاءة األسواق املاليةا): 3- 1(جدول رقم 

  التأثير  المفهوم  الفرضية

املعلومات التارخيية بشأن ما طرأ من   الصياغة الضعيفة للكفاءة

تغريات يف سعر السهم وعلى حجم 

التعامالت اليت جرت يف املاضي 

  منعكسة يف األسعار احلالية لألسهم

ال ُميكن ألي فرد أن حيقق أنه 

أرباحا غري عادية على حساب 

اآلخرين بناء على حتليل معلومات 

السجالت التارخيية ألسعار 

  .وكميات األسهم يف املاضي

أن كافة املعلومات املعروفة واملتاحة   الصياغة املتوسطة للكفاءة

للجمهور أو التوقعات اليت تقوم 

على تلك املعلومات منعكسة يف 

  .عار احلالية لألسهماألس

أن ُحيقق أرباحا أنه ال ميكن ألي 

غري عادية على حساب اآلخرين 

بناء على حتليل هذه املعلومات 

  .العامة

أن كافة املعلومات العامة واخلاصة   الصياغة القوية للكفاءة

وكل ما ميكن معرفته منعكس يف 

األسعار احلالية لألسهم بصفة  

  .كاملة

أن حيقق أنه ال ميكن ألي فرد 

أرباحا غري عادية على حساب 

اآلخرين بناء على حتليل هذه 

  .املعلومات العامة واخلاصة
  .86، ص 2012، جملة أماباراك، ا�لد الثالث، العدد اخلامس كفاءة بورصة فلسطين ودورها في دعم االقتصاد الوطنيياسر شاهني،  :املصدر

  :شرح هذه املستويات الثالث فيما يلي سيتم  

للمتعاملني فيه مجيع  - وفق هذا املستوى من الكفاءة–يوفر السوق املايل : المستوى القوي  .أ 

املعلومات املتاحة، سواءا كان مصدرها البيانات املالية املنشورة أم غريها من املصادر مبا فيها 

املعلومات التارخيية عن أسعار األسهم وأية معلومات أخرى خاصة، مبعىن آخر تكون مجيع 

علومات يف السوق عامة، حبيث ال تتوفر الفرصة لنشوء ما يعرف بظاهرة احتكار املعلومات من امل
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هذا يعين أن القيمة املتوقعة لألرباح  قبل فئة معينة متكنها من حتقيق أرباح استثنائية أو غري عادية،

ت املالية ، ألن األسعار السائدة يف السوق للمنتجا)صفرا(غري العادية ستكون يف هذه احلالة 

املتداولة فيه ستكون يف مثل هذه األحوال معادلة متاما لقيمتها، وبالتايل تنتفي احلاجة حينئذ لوجود 

احملللني املاليني، لكن هذا املستوى من الكفاءة ال ينفي متاما من ناحية واقعية قدرة بعضهم على 

م غري العادية يف التنبؤ حتقيق األرباح االستثنائية ولو يف بعض الصفقات، وذلك حبكم قدر�

والتحليل، لكن مع ذلك فإن تلك األرباح ستتالشى على املدى الطويل حبكم خسائر استثنائية غري 

 .متوقعة حتدث هلم بسبب املضاربة وذلك إذا ما استمر هؤالء يف ممارسة هذا العمل

املالية يف السوق  للمنتجات -وفق هذا املستوى -تعكس األسعار املتداولة  :المستوى شبه القوي  .ب 

فقط املعلومات احملتواة يف البيانات املالية املنشورة، باإلضافة إىل املعلومات التارخيية السابقة واملتوفرة 

عن األسعار نفسها، لذا تبقي يف مثل هذه الظروف للبعض دون غريهم فرصة االستفادة من 

أرباح استثنائية يف إطار ظاهرة احتكار معلومات غري منشورة وحتليلها، حبيث تتيح هلم ا�ال جلين 

 .املعلومات املشار إليها سابقا

إال وفق هذا املستوى من الكفاءة، ال تعكس األسعار املتداولة يف السوق : المستوى الضعيف  . ج

أسعارها املاضية أو التارخيية فقط، لذا تكون فرصة يف مثل هذه الظروف ليحصل بعضهم على أرباح 

 :                                                                استثنائية عن طريق

  ليست متاحة لغريهم ضمن ظاهرة ) غري منشورة(احلصول على معلومات خاصة

 .احتكار املعلومات

 إمكانية حتليل البيانات املالية املنشورة بكفاءة تفوق غريهم. 

لذلك يف هذا النوع من األسواق املالية يتسع ا�ال لعمل احملللني املاليني، أ�م مبا أتو من خربة سيكونون      

 السوق سيمكنو�م أكثر قدرة من غريهم على حتليل البيانات املالية املنشورة واليت إن وفروها لبعض املتعاملني يف

 .من حتقيق أرباح استثنائية ال ُحيققها غريهم
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  السوق المالية الكفؤة كفاءةمتطلبات   -2

  :سوق املالية الكفاءة البد من توفر بعض املتطلبات منهاللتتحقق ل  

واملشرتين أن تسود السوق املالية حالة من املنافسة الكاملة، وهذا الشرط مرهون بتوفر عدد كبري من البائعني - 

  ؛وتتوفر هلم حرية الدخول واخلروج يف العمليات السوقية وذلك حىت تقل فرص االحتكار

املالية املتداولة فيها، وهذا الشرط هو يف حقيقة األمر نتيجة  وق املالية خاصية السيولة للمنتجاتأن توفر الس- 

املالية،  ام املستثمر لبيع أو شراء املنتجاتوبتوفري خاصية السيولة تتحقق الفرص أم. طبيعية لتوفر الشرط السابق

  ؛بالكلفة املناسبة والوقت املناسب وبالسرعة املناسبة

أن تتوفر للسوق املالية وسائل وقنوات اتصال فعالة توفر للمتعاملني فيه معلومات دقيقة وقوية وطازجة حول - 

  ؛رض والطلب يف احلاضر واملستقبلالسعر وحجم عمليات التبادل اليت تتم فيه باإلضافة إىل مؤشرات الع

املتداولة يف السوق وما يتم على هذه  املالية ملنتجاتتوفر عنصر الشفافية وبقدر جيعل املعلومات عن أسعار ا- 

  ؛من صفقات متاحة جلميع املتعاملني وبشكل حيد من عملية ما يعرف باحتكار املعلومات املنتجات

ة يف اختاذ قرار�م االستثمارية املتنوعة مما يدفعهم إىل السعي حنو تعظيم أن يتصف املتعاملون يف السوق بالرشاد- 

  ؛1ثروا�م

، غري املالية دون أي قيود ضريبية أو مجركية أو غريها من احلدود اخلاصة بالتداول املنتجاتحرية تامة يف تداول  - 

يقبل على االستثمار حني يقدر بأّن أن هذا املتطلب مستحيل التحقق يف الواقع ولذا فاألصح القول بأن الفرد 

  ؛الربح املتوقع أكرب من تكاليف الصفقات احملتملة

توفري التقنيات احلديثة املناسبة حلركة التداول وعرض أوامر تنفيذ الصفقات وذلك باإلضافة إىل جمموعة من - 

اعد�م على تنفيذ صفقات السماسرة واخلرباء القادرين على توفر النصح واالستشارة للمتعاملني يف السوق ومس

  ؛البيع والشراء

كما يشرتط أن تكون للسوق املالية واملتعاملني فيها هيئة مشرفة تعرف �يئة إدارة السوق، ولكي تتوفر يف هذه - 

 .كون حمايدة أوًال ومكونة من أفراد ذوي خربة ثانياً تاهليئة صفة الفاعلية يشرتط فيها أن 

 

 

  

  
                                                           
1
- Dhekra Azouzi, Essai en finance comportementale ; Les biais psychologiques et leurs implicationssurles 

prix:  enjeux conceptuels et portées pratiques (cas de marché financier tunisien), Thèse de Master, faculté 
sciences économiques et de gestion, université Tunis, El-Manar, juin 2006, P 07 . 
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  السلوكية وكفاءة السوقنظرية المالية : ثالثا   

والسوق املالية ليست إال جتمعا معقدا من العالقات تُعد املالية على غرار العديد من العلوم علما إنسانيا،   

اإلنسانية يلعب فيه األفراد الدور األبرز من خالل بناء توقعا�م العقالنية اليت تتحكم يف العرض والطلب وصوال 

من سعي الباحثني فيها إىل وضع مناذج رياضية تعكس حركة املتغريات املتحكمة يف وبالرغم  .إىل سعر التوازن

الظواهر املالية، ومعايري إحصائية تساعد املستثمرين على اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب يبقى اإلنسان هو 

  .احملرك األول ملعظم هذه الظواهر

يف السوق املالية يتصرفون برشادة تتجلى من جهة يف قدر�م  نياملتدخلاد وتفرتض النظرية املالية بأن مجيع األفر   

ولقد مسح هذا االفرتاض . على بناء توقعات عقالنية، ويف قدر�م على تعظيم منفعتهم املتوقعة من جهة أخرى

البحوث اليت هيمنت على الكثري من " كفاءة األسواق املالية"بظهور أهم نظرية يف املالية أال وهي نظرية 

  .األكادميية

غري أن توايل األزمات و االختالالت اليت شهد�ا أسواق املال مؤخرا، إضافة إىل بعد هذه النظرية عن الواقع     

العملي أدى إىل ظهور جدل كبري يف األوساط األكادميية انطلق من التشكيك يف نظرية كفاءة األسواق وذلك 

إثبات وجود عدد من التشوهات يف سوق املال، وعلى رأسهم جند على يد عدد من الباحثني الذين قاموا ب

، شليفر 1985عام  (Debondt & Thaler)تالر، دوبونت و 1981عام (Banz) زوبان (Shiller)شيلر

(Shleifer)  إىل التشكيك يف صحة ما حوته وما سامهت يف ظهوره من مناذج ليطال التشكيك يف 1986عام ،

1األفراد �اية املطاف فرضية رشادة
.  

احملللون يف هذا الصدد ويعرتفون بأثر العوامل غري العقالنية  يتسم بالعقالنية التامة، إذ يُقرقرار االستثمار ال  إنّ    

على تشكل األسعار يف السوق املالية، وقد جاءت ) احملاكاة، أخطاء اإلدراك وغريهاو كاإلفراط يف الثقة، التقليد (

إذن فاملالية السلوكية  .2دراسة هذا املقدار من عدم الرشادة الذي يشوب عملية اختاذ القراراملالية السلوكية ألجل 

وقد عرفت هيلني . هي ذلك االجتاه الذي يسعى إىل تفسري حاالت الشذوذ يف نظرية كفاءة األسواق املالية

دم منظورا جديدا لسلوك األفراد يف جمموع املقاربات اليت تقرتح وتق"لومونتانيي يف مقاهلا املالية السلوكية بأ�ا 

                                                           
http://www.kantakji.com/financial-: اإلسالمية، من املوقعأحباث فقه املعامالت  ، مركزالتمويل السلوكيعبد الرمحان نعجة،  -1

-D9%84engineering/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%
. %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A.aspx .2013- 12-28: تاریخ اإلطالع.  
  .املرجع نفسه -2
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مكا�ا التأثري فكري املستثمرين والعوامل اليت بإفاملالية السلوكية �تم بشرح وفهم أكثر لطريقة ت .1"األسواق املالية

  .2على قرارا�م، كما أ�ا تُركز على دراسة أسواق رأس املال وحتاول تقدمي تفسريات للحاالت الشاذة فيها

زاوجة بني النظرية املالية وأحباث علم النفس بغية الوصول إىل منذجة املية املالية السلوك أّن هدف القولميكن ومنه   

  .واقعية للسلوك البشري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  - Hélène Rainelli –Le Montagner, Des marchés et des hommes, p 01, Sur : 
www.instituteuroplace.com/files/doc/doc898966.doc  . 2013- 12- 11: تاریخ اإلطالع                   

نموذج توازن األصول الرأسمالية بين نظرية المالية السلوكية وكفاءة أسواق المال دراسة تطبيقية لشركات صناعية مدرجة بن الضب علي، بلقاسم حليمة،  -2

، جامعة حممد خضر بسكرة،  ص ص 2015، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد الثامن عشر، ديسمرب 2014-2011الفترة  بالبورصة السعودية خالل

302-303.  
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 المؤشرات في السوق المالية: المبحث الثاني

ككل، كان البد من وجود   تأثري على االقتصاد من نظرا للمكانة الكربى اليت حتتلها األسواق املالية وملا هلا  

فيما يلي  يتم التطرقاملؤسسات املتعاملة فيها، وسطي فكرة عن االجتاهات العامة يف األسواق املالية و مؤشرات تع

  .إىل مفهوم املؤشرات املالية، كيفية بنائها، وأهم املؤشرات يف األسواق املالية العاملية

  الماليةمفهوم المؤشرات في األسواق : المطلب األول

ظهرت و . نتجات املالية يف األسواق املاليةتلعب مؤشرات األسواق املالية دورا فعاال يف عمليات تداول امل  

 أهم تعاريفها سيتم عرضوهلذا الزمن،  املؤشرات يف القرن التاسع عشر ميالدي، وتطورت وازدادت أمهيتها عرب

  :هاته املؤشرات فيما يلي وفيما ُتستخدم

  تعريف المؤشرات في األسواق المالية  : أوال    

  : منها التعاريف اليت تناولت املؤشرات يف األسواق املالية، تقد تعددل    

 ؛1هي مؤشرات إحصائية تستخدم كمعيار لقياس األداء الكلي للسوق املالية - 

عبارة عن معدل أو نسبة من املتوسطات اخلاصة مبختلف األوراق املالية، وهذا  بأنه املؤشروهناك من عرف  - 

السلسلة الزمنية لألرقام القياسية تعد من ذات القاعدة من املعلومات �دف أن تكون هذه األرقام  يعين أنّ 

يت منها حتسب القيم القياسية صاحلة للمقارنة، لذلك يتم اختيار فرتة ماضية واليت تعترب مبثابة سنة األساس وال

  2.األصلية للرقم القياسي ومعه ننتقل إىل فرتة مستقبلية

س مؤشر السوق املالية مستوى األسعار يف السوق، باالستناد على عينة من أسهم الشركات اليت يتم يقيو    

السوق املالية وغالبا ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس حالة . تداوهلا يف األسواق املالية

  . 3املستهدف

عني من املؤشرات، حيث يتم استخدام نو  .وطرق بنائها يف األسواق املالية ختتلف املؤشرات وختتلف أهدافها  

  .4مؤشرات عامة ومؤشرات خاصة

يف أمريكا، ومؤشر  زنالسوق بصورة عامة مثل مؤشر داوجو وهي اليت تقيس حالة : مؤشرات عامة -

 5.شركة أمريكية 500يضم ستاندر أندبور الذي 

                                                           
  .90، ص سبق ذكره، مرجع األسواق المالية والنقديةدريد كامل آل شبيب،  -1
  .77، ص 2000، الدار اجلامعية، االسكندرية، طبعة )االستثمارات، الخياراتأسهم، سندات، وثائق (االستثمار في األوراق المالية عبد الغفار حنفي،  -2
  .7، ص2004، مارس 27، جملة جسر التنمية، سلسلة دورية تُعىن بقضايا التنمية يف الدول العربية، العدد تحليل األسواق الماليةحسان خضر،  -3
  .115، ص سبق ذكرهوس، مرجع اعاطف وليم اندر  -4
  .117، ص نفسهاملرجع  -  5
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وهي اليت تقيس حالة السوق بنسبة لقطاع معني مثل مؤشر نسداك ا�مع وهو مؤشر : خاصة مؤشرات  -

  .شركة صناعية أمريكية يتم تبادل أسهمها عرب املنصة 500

  استخدامات المؤشرات في األسواق المالية: ثانيا  

االستخدامات  جزتو و  ،1ُتستخدم املؤشرات يف األسواق املالية كوسيلة تعكس اجتاه السوق املالية وسلوكها   

  :2األساسية ملؤشرات األسواق املالية يف العناصر التالية

  :متابعة أداء محافظ االستثمارات المالية .1

األوراق املالية  أسعار األسهم املتداولة ببورصةيعكس التغري الذي يطرأ على مؤشرات األسعار كافة التحركات يف   

املنوعة تنويعا جيدا،  موعة كبرية منها، وبالتايل يعكس أداء مؤشر األسهم أداء حمافظ االستثمارات املالية� أو

 .ا وبني العائد السوقي� وبالتايل ميكن للمستثمر الفرد أن يقارن بني العائد على حمفظة االستثمارات اليت حيتفظ

  :التنبؤ بحركة أسعار األسهم بالبورصة  .2

الفين، والذي  ميكن التنبؤ من خالل استخدام املؤشر بأسعار األسهم يف البورصة مع استخدام أدوات التحليل  

باالجتاهات السعرية املستقبلية  يبىن على اعتقاد أساسي مفاده أن التغريات السعرية التارخيية ميكن عن طريقها التنبؤ

  .األسهمألسعار 

  :تقدير مخاطر محافظ االستثمار ومعامل المخاطرة المنتظمة  .3

ن أاملؤشرات وُيشرتط يف هذه  β كن بعض املؤشرات من حساب معامل املخاطرة املنتظمة واملعروف باسم بيتامتُ   

  .تكون منوعة تنويعا جيدا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، جملة العلوم االقتصادية والتسيري، كلية العلوم االقتصادية دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية: مؤشرات أسواق األوراق الماليةحسني قبالن،  -1

  .92، ص 2011لسنة  11والتجارية والتسيري، سطيف العدد 
- 2011، 3، جامعة اجلزائر دكتوراه أطروحة، دراسة تجربة جمهورية مصر العربية ألوراق الماليةدور صناديق االستثمار في سوق اصالح الدين شريط،  -2

  .145، ص 2012
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  بنائهافي األسواق المالية وكيفية أهداف المؤشرات : ثانيالمطلب ال

 ، واليت سُتعرض يف هذا العنصراألهداف اليت أُنشأت ألجلها املؤشرات يف األسواق املاليةهناك العديد من   

  . ء هاته املؤشراتكيفية بناإضافة إىل  

  أهداف المؤشرات المالية: أوال  

�دف املؤشرات يف األسواق املالية إىل معرفة االجتاه العام حلركة األسعار يف األسواق املالية من حيث ارتفاعها   

، كما ميكن استخدام مؤشرات األسواق املالية لتحقيق 1واخنفاضها، كما أ�ا تساعد يف اختاذ قرارات الشراء والبيع 

  :2أهداف متعددة نذكر منها

من خالل احتساب العوائد اإلمجالية ومتابعة اجنازات الشركات، املكونة بأدوا�ا للمؤشرات تقييم كفاءة السوق - 

  ؛من خالل املقارنة مع معدالت السوق املعنية، وحتديد كفاءة أداء احملفظة االستثمارية

باملخاطر، ويف  تعديل احملفظة االستثمارية وفق أفضل املؤشرات السائدة لألوراق املتداولة من حيث عالقة العوائد- 

هذا الشأن ميكن استخدام املؤشرات املعنية ال لتشخيص الوقائع اجلارية ملختلف الشركات واألسواق بل وللتنبؤ 

  ؛باالجتاهات املستقبلية أيضا

استخدام املؤشرات كقواعد معلومات لتحليل حركات األسعار يف األسواق املالية وربطها بالتغريات السائدة يف - 

  ؛واخلدمات أسواق السلع

ميكن االعتماد على مؤشرات األسواق املالية الدولية يف بيان االرتباطات القائمة بني االقتصادات القومية - 

  ؛املختلفة وهذا ما ميكن بيانه من خالل اشتقاق معامالت االرتباط والتحديد للمؤشرات املذكورة

  ؛قق من اجتاهات االنفراج واالنتعاشكشف عيوب االقتصاد القومي من حيث الركود أو التضخم أو التح- 

تقدير درجة حساسية األسواق املالية ومن مث االقتصاد للتغريات اليت حتدث يف السياسة الدولية أو ُجتاه بعض - 

عن مصادر أو أسباب خمتلفة مع بيان االرتباطات فيما بني التقلبات املختلفة مثل تأثري األزمات اإلقليمية املتولدة 

النفط وانعكاسا�ا على األسواق املالية وعالقة هذه التقلبات بالتغريات اليت حتدث يف أسعار  تقلبات أسعار

  ؛الصرف الدولية

االعتماد على مؤشرات األسواق املالية كأساس ملتابعة النشاطات غري املشروعة لبعض الشركات وهذا ما متارسه - 

من خالل  2002لفساد يف عدد من الشركات يف العام هيئة األوراق املالية والتبادل األمريكية وقد مت كشف ا

 .  مؤشرات الرحبية يف األسواق املالية

  

                                                           
  .92، ص سبق ذكره، مرجع األسواق المالية والنقديةدريد كامل أل شبيب،  -1
  .199-198ص ، ص 2003، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، االستثمارات واألسواق الماليةهوشيار معروف،  -2
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  ات في السوق الماليةكيفية بناء المؤشر : ثانيا  

أسهم عدد من الشركات اليت يتم تداول أسهمها يف هذا عند بناء مؤشر يف السوق املالية يتم اختيار عينة من   

: ملالية، إال أ�ا تقوم مجيعا على أساسني مهاالتفاوت يف كيفية بناء مؤشرات األسواق اعلى الرغم من السوق، و 

  .عينة مالئمة، حتديد األوزان النسبية لكل سهم داخل العينة

فيما يتعلق ببناء املؤشر، بأ�ا جمموعة األوراق املستخدمة يف حساب  العينة عرفتُ  :مالءمة العينة_  1        

، احلجمتساع واملصدر، فيما يتعلق باحلجم واال: ثالث جوانب وهيذلك املؤشر، وينبغي أن تكون مالئمة من 

فالقاعدة العامة يف هذا اإلطار تشري إىل أنه كلما كان عدد األوراق املالية اليت يشملها املؤشر أكرب كلما كان 

املختارة بتغطية خمتلف القطاعات املشاركة  العينةفيعين قيام  االتساعاملؤشر أكثر متثيال وصدقا لواقع السوق، أما 

ت يف كل قطاع من ككل ينبغي أن يتضمن أسهما ملنشآ  لسوقحالة ا يستهدف قياسيف السوق، واملؤشر الذي 

القطاعات املكونة لالقتصاد القومي دون متيز، أما إذا كان املؤشر خاص بصناعة معينة، حينئذ تقتصر العينة على 

فاملقصود به مصدر احلصول على أسعار  ص املصدرخيونة لتلك الصناعة، فيما املك املنشآتأسهم عدد من 

الذي تتداول فيه األوراق  و السوق األساسيكون املصدر هؤشر، حيث ينبغي أن ي يبىن عليها املاألسهم اليت

  .1املالية

القيمة النسبية للسهم الواحد داخل  عرف األوزان النسبية يف بناء مؤشرات بأ�اتُ  :النسبية األوزان_ 2      

العينة، وهناك ثالث مداخل شائعة لتحديد الوزن النسيب للسهم داخل جمموعة األسهم اليت يقوم عليها املؤشر، 

  :2وهذه املداخل هي

أي نسبة سعر السهم الواحد للشركة إىل جمموع أسعار األسهم : مدخل الوزن على أساس السعر-أ          

األخرى اليت يقوم عليها املؤشر، مما يُؤخذ على هذا املدخل أن الوزن النسيب يقوم على سعر السهم وحده الفردية 

  .يف حني أن سعر السهم قد ال يكون مؤشرا على أمهية الشركة أو حجمها

  .قيمة نسبية متساوية لكل سهم داخل املؤشروذلك بإعطاء : مدخل األوزان المتساوية-ب       

أي إعطاء وزنا للسهم على أساس القيمة السوقية الكلية لعدد األسهم : خل األوزان حسب القيمةمد-ج       

العادية لكل شركة ممثلة يف املؤشر، وهذا يعين جتنب العيب األساسي يف مدخل السعر إذ مل يعد سعر السهم هو 

                                                           
1
دراسة تحليلية لسوق الرياض  - عالقة مؤشر األسهم في السوق المالية بالحالة االقتصاديةميادة صالح الدين تاج الدين،  بشار ذنون حممد الشكرجي، -  

  .77، ص 89، العدد 30دين، ا�لد ، جملة تنمية الرافلألوراق المالية
2
  .79المرجع نفسھ، ص  - 



 األسواق المالية: الفصل األول

 

 
28 

ا العادية يتساوى وز�ا النسيب داخل فالشركات اليت تتساوى القيمة السوقية ألسهمه. احملدد الوحيد للوزن النسيب

املؤشر بصرف النظر عن سعر السهم أو عدد األسهم املصدرة، هذا بدوره يعين أن اشتقاق األسهم لن حيدث أي 

  .خلل يف املؤشر

  

  وأهم المؤشرات في األسواق المالية إجراءات حساب قيمة المؤشر: المطلب الثالث

يف هذا  سيتم عرضهااليت حلساب قيمة أي مؤشر يف األسواق املالية، و هناك جمموعة من اإلجراءات املتبعة   

  .العاملية والعربية األسواق املاليةيف املؤشرات املتداولة  شهرأ العنصر إضافة إىل

  إجراءات حساب قيمة المؤشر: أوال   

ختتلف املؤشرات من حيث الطريقة اليت حتسب على أساسها قيمة املؤشر، فهناك جمموعة من املؤشرات ُحتسب   

، وجمموعة )يف معظم املؤشرات حيسب املتوسط على أساس املتوسط احلسايب(قيمتها على أساس األرقام القياسية 

    .أخرى ُحتسب على أساس متوسط أسعار األسهم اليت يتكون منها املؤشر

  :1مؤشر األوزان حسب القيمة طريقة حساب

  

  :حيث

Indext : قيمة املؤشر يف الفرتةt 

Pt :إقفال أسعار األسهم يف الفرتة t 

Qt : عدد وحدات األسهم يف الفرتةt 

Pb :إقفال أسعار األسهم يف يوم األساس  

Qb :عدد وحدات األسهم يف يوم األساس.  

  

 

 

  

                                                           
1
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  :مثال تطبيقي

  قيمة السوق  األسهمعدد   سعر السهم  

  2012ديسمرب  31

 Aسهم 

 Bسهم 

 Cسهم 

 

 

1O$ 

15$ 

20$  

 

 

1,000,000 

6,000,000 

5,000,000 

  

 

 

10,000,000$ 

90,000,000$ 

100,000,000$  

  

 $200,000,000    اإلمجايل

  2013ديسمرب  31

 Aسهم 

  Bسهم 

  Cسهم 

 

 

12$ 

10$ 

20$  

 

 

1,000,000 

12,000,000 

5,500,000  

 

 

12,000,000$ 

120,000,000$ 

110,000,000$  

 $242,000,000    اإلمجايل

  .100 هي بداية املؤشرقيمة 

 :تصبح قيمة املؤشر اجلديد

 Indext= 
���,���,���
���,���,��� × 100 

       Indext = 1,21 × 100 

       Indext = 121 

.% 21,1وهذا يعين أن املؤشر قد ارتفع بـ   

  

                                                           

 قيمته عند " حتديد " املؤشر و " تكوين " بداية مؤشـر السوق هو عبارة عن قيمة رقمية تقيس التغريات احلاصلة يف سـوق املال ومنها سوق األسهم حيث يتم

  البداية مث يتم مقارنة املؤشر بعد ذلك عند أي نقطة زمنية للتعرف على حتركات واجتاهات السوق
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  المؤشرات في األسواق الماليةأهم : ثانيا  

  :العنصريف هذا يتم عرض بعضها وس ، هناك العديد من املؤشرات يف األسواق املالية  

  مؤشر داوجونز لمتوسط الصناعة(DJIA) :هو أحد أقدم املؤشرات يف بورصات الواليات املتحدة، 

وقد مت  ،2 1896بدأ عام  .1وميثل متوسط ألسعار أسهم ثالثني شركة من أكرب الشركات األمريكية

حساب قيمة املؤشر يف البداية على أساس عينة مكونة من تسعة أسهم لتسع شركات صناعية، مث ازداد 

 1928، ويف عام 1916سهم يف عام  20، مث إىل 1898سهم يف �اية ماي  12حجم العينة إىل 

 . 3سهم ومنذ ذلك التاريخ مل يتغري حجم العينة اليت يشملها املؤشر 30بلغ حجم العينة 

  

 500مؤشر ستاندر أند بور(S&P) : من املؤشرات املالئمة إلدارة  500يُعد مؤشر ستاندر آند بور

 .سهم 500حمافظ االستثمارات اليت تقوم بإنشائها املؤسسات املالية، وقد مت تقدمي هذا املؤشر ليشمل 

 :4وحيسب بالعالقة التالية

  

                                                           
  116 ، صسبق ذكرهعاطف وليم اندراوس، مرجع  -1

  .106، مرجع سبق ذكره، ص األسواق المالية والنقديةدريد كامل آل شبيب،  - 2
  .255، ص سبق ذكرهمصطفى يوسف كايف، مرجع  -3

4
  .100حسین قبالن، مرجع سبق ذكره، ص  - 
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 بورصة لندن(مؤشر فاينانشال تايمز(FTSE-100 : لالستجابة  1983أنشئ هذا املؤشر عام

الحتياجات املتدخلني إىل مؤشر ممثل الجتاه البورصة الربيطانية ويف نفس الوقت ميكن حسابه بسرعة، 

 . 1هو العدد األمثل من األسهم املكونة هلذا املؤشر100وقررت سلطات البورصة أّن العدد 

 مؤشرCAC40 )أهمية  للشركات األكثر ورقة مالية  40 يتكون منهو األكثر شهرة واستعماال،:)فرنسا

 . بورصة باريسفي 

 مؤشرDAX )من رمسلة البورصة% 70 ورقة مالية متثل  30 حيتوي على:)ألمانيا. 

  نيكاي  مؤشرNikkei)يوجد يف البورصات اليابانية العديد من املؤشرات اهلامة اليت حياول  :  )اليابان

أنشئ عام  مؤشر نيكاي الذي البورصات واجتاها�ا، ومن أمههاكل منها أن يعكس وضعية تلك 

 . طوكيو من رمسلة بورصة% 70 ورقة مالية متثل حوايل  225 حيتوي على ، 1950

  :  هناكويف األسواق العربية  

 بدأ سوق عمان املايل احتساب رقم قياسي مرجح بالقيمة : )األردن( مؤشر سوق عمان المالي

نقطة، وهذا املؤشر يقوم على أساس اختيار عينة  100، وبدأت فرتة األساس بــ 1992السوقية يف عام 

  .2001عام  70و 1994شركة عام  60شركة ممثلة للسوق، مث أصبحت  50مكونة من 

  وهو مؤشر مرجح بطريقة رمسلة السوق ويضم  ):اإلمارات العربية المتحدة(مؤشر بنك أبوظبي الوطني

  .أبو ظيب وديب لألوراق املاليةشركة مدرجة يف سوق  38

  وهو حيتسب بطريقة رمسلة 1989بدأ إنشاء املؤشر عام  ):البحرين(مؤشر سوق البحرين المالي ،

  .شركة 24السوق ومرجح بــ 

                                                           
1
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  إجراءات وقواعد التعامل في األسواق المالية: المبحث الثالث

تصرفات املتعاملني فيها، وسيتم  إّن التعامل يف السوق املالية يتطلب جمموعة من اإلجراءات والضوابط اليت حتكم  

  .يف هذا املبحث القواعد واألساليب يف عمليات تداول وتسعري املنتجات املالية عرض

  عمليات سوق األوراق المالية: المطلب األول

  :فيما يلي، ويتم توضيحها ية يف عمليات عاجلة وعمليات آجلةتتمثل عمليات سوق األوراق املال  

  العاجلةالعمليات : أوال  

وهي اليت تتم يف سوق عاجل، وذلك بأن يلتزم كل من العاقدين بتنفيذ عقودمها، ويسلم البائع األوراق املالية    

�ا، ويستفيد من أرباحها، ويتحمل ساعة، وحينئذ حيتفظ املشرتي  48واملشرتي مثنها حاال، أو يف مدة ال تتجاوز 

بإمتام الصفقة بصفة الوكيل عن الطرفني، ويرسل األوراق للطرفني للتوقيع " البورصة"خسار�ا كذلك، وتقوم السوق 

  .1عليها

  :2يف السوق املالية إىل التعامل العاجل للسببني التالينيويعمد املتعاملون   

عليهم من أرباح عند توزيعها، وغريها من احلقوق املتعلقة يعين االستفادة مما ترجع : االحتفاظ بها - 1

شرتات؛
ُ
 باألوراق املالية امل

مع مالحظة أّن فيعمدون إىل بيعها لدى حتسن أسعارها يف السوق : المضاربة على ارتفاع أسعارها - 2

 .أسعار األوراق املالية يف السوق العاجلة أقل ارتفاعا من أسعارها يف السوق اآلجلة

   العمليات اآلجلة: ثانيا   

وهي العمليات اليت يلتزم مبوجبها كل من املشرتي والبائع على تصفيتها يف تاريخ معني جيري فيه التسليم، ماعدا  

وجتري التصفية يف كل شهر مرة واحدة،  .حاالت التأجيل اليت يتفق عليها الطرفان على شروط تأجيلها وتعويضها

البورصة، حيث تسوى الصفقات �ائيا بني املتعاملني يف سوق األوراق املالية وذلك قبل آخر جلسة من جلسات 

  .3فعليا خالل عدة أيام من تاريخ التصفية

  :4وتنقسم العمليات اآلجلة إىل ثالث أنواع  

                                                           
1
  .17، ص 2011، دار الفكر اجلامعي، مصر، وسوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالميالبورصات حممد أمحد حلمي الطوايب،  - 

  .40، ص سبق ذكرهبن اعمر بن حاسني، مرجع  -  2
3
   .41، ص نفسهاملرجع  - 

.19- 18، ص ص سبق ذكرهحممد أمحد حلمي الطوايب، مرجع  - 4
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وهي اليت يكون فيها اخليار للمضارب بني فسخ العقد يف ميعاد : العمليات الشرطية البسيطة - 1

رأى تقلب األسعار لصاحله، على أن يدفع تعويضا متفقا عليه  اتنفيذ العملية إذالتصفية أو قبله، أو 

 سلفا؛

وهي اليت يكون فيها اخليار للمضارب بني أن يكون مشرتيا أو بائعا، : العمليات الشرطية المركبة - 2

يف رأى مصلحة له يف ذلك عند التصفية أو قبلها، مقابل تعويض أكرب مما يُدفع وأن يفسخ العقد إذا 

 العمليات البسيطة يدفعه لصاحبه؛

وهي اليت يكون فيها احلق للمضارب يف مضاعفة الكمية اليت اشرتاها أو باعها : العمليات المضاعفة - 3

مناسبا متفقا عليه عند  ابسعر التعاقد، إذا رأى مصلحة يف ذلك عند التصفية، على أن يدفع تعويض

  .التعويض حبسب كمية الزيادة وموضوع التخزينرد إليه، وختتلف قيمة اتضاح األسعار، وال يُ 

  

  أوامر سوق األوراق المالية: المطلب الثاني

وختتلف أوامر البيع وأوامر الشراء لألوراق املالية يتم التعامل يف سوق األوراق املالية عن طريق إصدار أوامر،   

  .رف على مفهوم هذه األوامر وأنواعهاالتعسيتم ومن خالل هذا املطلب باختالف سعر ووقت التنفيذ أو كليهما، 

  مفهوم أوامر سوق األوراق المالية: أوال  

األمر عبارة عن توكيل يعطي احلق للوسيط أو السمسار بعقد صفقة بيع أو شراء لألوراق املالية، وُحيرر بشكل   

العملية وفقا للقواعد  مكتوب أو شفهي أو عن طريق وسائل االتصال، ويف مجيع احلاالت جيب تنفيذ األمر وإجراء

  .املقررة يف البورصة

  :1، وجيب أن يتضمن الشروط التاليةوجيب حتديد أمر البورصة بكل وضوح دفعا لكل لُبس يف املستقبل  

 حتديد نوع الورقة املالية واجلهة املصدرة؛ -

 حتديد السعر وكمية األوراق املطلوبة؛ -

 ؛)واألجل وفئة السندتاريخ اإلصدار، معدل الفائدة (يف حالة السندات  -

 .يف حالة األسهم، حتديد فيما كان ممتازا أو عاديا -

  

  

  

  

                                                           
  .172، ص ذكرهمرجع سبق أرشد فؤاد التميمي وأسامة عزمي إسالم،  -  1
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  أنواع أوامر سوق األوراق المالية: ثانيا  

تتنوع األوامر الصادرة من املتعاملني يف السوق ألجل القيام ببيع أو شراء أوراق مالية، والشكل املوايل يلخص   

  :أنواع هاته األوامر

  أنواع أوامر املستثمر يف البورصات ):2-1(شكل رقم

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  : من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

 .153، ص 1996، اشرتاك للنشر والتوزيع، ساعة 24البورصة في كيف تتعلم حمسن أمحد اخلضريي،  -

  .44بن اعمر بن حاسني، مرجع سبق ذكره، ص  -

يقوم املتعامل بإعطاء أمر للسمسار ببيع أو شراء مقدار حمدد ومعني من األوراق : األمر السوقي -1

بالسعر السائد يف السوق، ويعترب من األوامر األكثر استخداما ومن أسرع الطرق لتنفيذ املالية 

 .1األوامر

يعطي هذا األمر احلرية للسمسار يف تنفيذ الصفقة، وتلعب مهارة الوسيط : األمر بالسعر األفضل -2

 .2دورا مهما يف حتديد أحسن سعر متوفر، أي أقل سعر عند الشراء وأكرب سعر عند البيع

                                                           
  .44، ص سبق ذكرهبن اعمر بن حاسني، مرجع  -  1
  .نفسهاملرجع  -  2

  اآلمر أو المستثمر
 الوسيط أو السمسار

 األمر السوقي

 األمر بالسعر األفضل

 األمر بالسعر المحدد

 األمر مع التوقيف عند سعر معين

 األمر الحر أو المطلق

 األمر المحدد للكمية
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يطلب العميل من السمسار أن يبيع أو يشرتي كمية حمدودة ومعينة من : ر بالسعر المحددماأل -3

األوراق املالية بسعر حمدد، فال يتم تنفيذ هذا األمر إالّ إذا حتقق هذا الشرط، ومن مساوئ هذا األمر 

عر السوقي، وميكن قد ال تتاح الفرصة لتنفيذه بالرغم من صغر الفوارق السعرية بني السعر احملدد والس

أن يكون هذا األمر يوميا أي يتم التعامل به خالل يوم واحد أو لعدة أيام، ويبطل هذا األمر إذا مل 

 . 1يتم تنفيذه يف الوقت احملدد

تعرف أيضا باسم أوامر إيقاف اخلسارة، وهنا يقع على عاتق : األمر مع التوقيف عند سعر معين -4

فإذا كان األمر يتعلق بالبيع فإّن سعر اإليقاف جيب أن يكون أقل املستثمر أن حيدد سعر اإليقاف، 

من السعر السوقي يف وقت إصدار أمر البيع، وبالعكس إذا كان األمر يتعلق بالشراء فإّن سعر 

وإذا حدث يف وقت الحق أن قام . اإليقاف يكون أكرب من السعر السوقي يف وقت إصدار األمر

على أساس سعر يصل إىل سعر اإليقاف أو يتعداه فإّن أمر  مستثمر آخر بالتعامل يف السهم

، وعلى هذا األساس ميكن النظر إىل اإليقاف على أنّه أمر اإليقاف يتحول يف الواقع إىل أمر سوقي

 .2سوق مشروط

 : األمر المحدد للكمية -5

 :3فيما يلي توجزجند ثالث أنواع من األوامر احملددة للكمية، 

يتعلق هذا األمر بكمية حمددة من االوراق املالية، فإذا توفرت سيقوم : أمر الكل أو العدم  -  أ

 الوسيط بتنفيذ األمر، أما إذا مل تتوفر فيتم االنتظار حىت تتوفر الكمية املطلوبة أو املعروضة؛

يتعلق هذا األمر بكمية حمددة من األوراق املالية فإذا  :أمر الكل أو العدم لحظة الوصول  -  ب

 بتنفيذ األمر، وإذا مل تتوفر يتم إلغاء األمر؛ توفرت يقوم الوسيط

يتعلق هذا األمر بكمية حمددة من : أمر التنفيذ ولو جزء من الكمية لحظة الوصول  -  ج

األوراق املالية، فإذا توفرت ّمت التنفيذ، وإذا توفر جزء من الكمية يتم التنفيذ مبقدار ذلك 

 .اجلزء ويتم إلغاء الباقي

                                                           
1 - Janes.C, Investment analysis and Management, 50hn uniley us sons.inc.New york.USA Fifth Editian 1996, 
Part I, Chapter P 121. 

، ص 2007، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، تقييم األسهم والسندات مدخل الهندسة الماليةحممد صاحل احلناوي، �ال فريد مصطفى، جالل العبد،  - 2

42.  
3
  .47-46، مرجع سبق ذكره، ص ص بن اعمر بن حاسني - 
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قصد �ذا األمر أن يُرتك للوسيط أو السمسار احلق يف إبرام الصفقة ي: األمر الحر أو المطلق -6

حسب ما يراه مناسبا، وقد تكون حرية الوسيط أو السمسار يف هذا النوع من األوامر مطلقة، فهو 

من مزايا  .الذي خيتار الورقة حمل التعامل والسعر وما إذا كانت الصفقة بيعا أو شراء وتوقيت تنفيذها

هذا النوع من األوامر إعطاء قدر كبري من املرونة للوسيط مبا ميكنه من التصرف بسرعة الغتنام 

، ومن ناحية أخرى ال يرحب الكثري من الوسطاء �ذا النوع من الفرص املالئمة دون انتظار األوامر

أن تنفيذ بعض األوامر قد األوامر، ألنّه يزيد من عبئ العميل الواقع عليهم، إضافة إىل خشيتهم من 

 .يأيت بنتائج غري مرضية للعمالء

  تسعير المنتجات المالية :الثالثالمطلب 

ختتلف عملية تسعري املنتجات املالية يف السوق املالية املنظمة عنها يف األسواق العادية، حيث يلتقي الباعة  ال  

، وبذلك تتفاعل قوى العرض والطلب وتتحدد واملشرتون ملختلف املنتجات املالية ويتنافسون للحصول عليها

وتتم هذه العملية بعدة تقنيات وعلى عدة مراحل تشرف عليها سلطات البورصة . األسعار هلذه املنتجات املالية

 :1مبساعدة الوسطاء املاليني بغرض حتديد أسعار املنتجات املالية، وتتلخص فيما يلي

  التسعير بالمناداة :أوال  

البعض،  العملية بتالقي املتعاملني وجها لوجه يف قاعة تداول البورصة وعقد الصفقات مبناداة بعضهمتتم هذه   

 معن استعداده فينادي الباعة بأن لديهم األوراق املالية اليت حبوز�م مستعملني بعض األلفاظ املتفق عليها، للتعبري

استعدادهم للشراء،  نادي املشرتون ويعربون عنلبيع نوع معني من األوراق، وذلك بصوت عال، بنفس الطريقة ي

  .تباع به وبذلك خيلق عرض وطلب على كل ورقة مالية متداولة ويتحدد سعر تواز�ا الذي

أهم مزاياها  عادة ما يتفاوض �ذه الطريقة على األسهم والسندات النشطة، أي األكثر تداوال يف البورصة ومن  

  .بصورة مباشرة خالهلا كافة املتعاملني احلاضرين من مراقبة الصفقات الشفافية يف التعامل، إذ يتمكن من

  التسعير بالتدرج :ثانيا    

اخلاصة  ختتلف هذه الطريقة عن سابقتها يف كو�ا تتم بطريقة كتابية وليست شفوية، إذ تسجل كافة األوامر  

كل املعامالت من  يف البورصة وتركزبورقة مالية معينة على بطاقة وتوضع يف درج، حيث خيصص درج لكل ورقة 

. يف التعامل بتلك الورقة عروض ومطالب هناك، ويوضع الدرج حتت تصرف وسيط مايل، يعترب مبثابة املتخصص

األوراق املالية، حيث يقوم مبتابعة  متخصصا يف التعامل بعدد معني من) أو شركة بورصة(بذلك يصبح كل وسيط 

                                                           

  .117-114، ص ص 2002، اجلزائر، 1، دار هومة للنشر، ط تنظيم وإدارة البورصة جبار حمفوظ، - 1 
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التابع لذلك الوسيط جبمع كافة األوامر  يف بداية كل حصة يقوم املوظف. سعارهاالصفقات املتعلقة �ا وحتديد أ

األوامر الباقية من احلصة السابقة اليت ما زالت  املتعلقة بالورقة املعنية املوجودة يف الدرج اخلاص �ا ويضيف هلا

  .صاحلة، وحيدد سعر التعامل وفقا لذلك

  التسعير بالصندوق: ثالثا  

العامة للشراء  ىل حد ما بالطريقة السابقة، غري أنه يلجأ إليها يف احلاالت االستثنائية فقط كالعروضهي شبيهة إ  

املشاكل اليت تتطلب  أو البيع أو التبادل اليت سبق التعرض هلا، أو عندما يتعلق األمر بتسعري ورقة تتميز ببعض

مثل هذه . لسعر خيتلف عن االحنراف العادي مثالاختاذ قرارات قد خترج عن التعامل العادي،كتطبيق احنراف يف ا

يف حالة الصفقات  (SBF)القرارات ال ميكن اختاذها إال من قبل سلطات البورصة كشركة البورصات الفرنسية مثال 

  .اليت تعقد هناك

موجود لدى  ويكمن جوهر هذه الطريقة يف تركيز كافة أوامر الشراء والبيع للورقة املالية املعنية يف صندوق واحد  

، بعد ذلك "السابقة كما هو احلال يف التقنية"سلطات البورصة، وليس يف درج تابع للوسيط املايل املتخصص

  .تفحص وحتصى تلك األوامر وحيدد على أساسها سعر التوازن

  التسعير بالمقابلة: رابعا  

ية، فأخذت إجيابيا�ما،حيث تسجل يضيف البعض هذا النوع من الطرق، اليت تقع بني الطريقة الشفوية والكتاب  

وتسمح هذه الطريقة  .األوامر على سجالت باإلضافة إىل لقاء املتعاملني واتباع الطريقة الشفوية يف عقد الصفقات

  ).Arbitrage(بإجراء عمليات مراجحة أو املوازنة 

البورصات يف  طرق التعامل والتسعري قد تطورت بفضل التقدم التكنولوجي، إذ جهزت معظم وجتدر اإلشارة أنّ   

احلاسوب دون اللجوء  الدول املتقدمة بوسائل اإلعالم اآليل، وأصبحت الكثري من الصفقات تعقد بواسطة أطراف

سعر التوازن ويغريه   ويعطي كما أصبح احلاسوب يعاجل األوامر. إىل احلضور الشخصي للمستثمر أو حىت وكيله

وصول أوامر العرض والطلب إىل  كلما تغريت ظروف السوق، مما وفر نوعا من االستمرارية يف التعامل مع

  .البورصة

وذلك  باإلضافة إىل تدخل الوسطاء الذين حيق هلم أن يكونوا طرفا يف الصفقات كلما قل العرض أو الطلب  

السيولة لكافة  هم لألوراق اليت قل الطلب عليها، الشيء الذي يوفربتوفريهم لألوراق اليت قل عرضها أو شرائ

  .األدوات املالية املتداولة وتنشيط البورصة

. األسعار يف السوق قانون العرض والطلب يرتجم بصفة فعالة السلوكيات املتضادة للبائعني واملشرتين إزاء تغريات  

من عرضهم، هذا ما قد  طلبهم بينما سيقوم البائعون بالتقليل التنبؤ �بوط األسعار سيؤدي باملشرتين إىل زيادة
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سيصبحون قادرين على الشراء  من هذا الوقت بعض املشرتين يؤدي إىل زيادة الطلب بالنسبة للعرض، ابتداءً 

فالسوق عبارة عن لعبة . عرضهم بسعر أعلى، وبالتايل تطور األسعار حنو األعلى سيؤدي بالبائعني إىل زيادة

. بتلبية أكرب عدد من العروض والطلبات ات دائمة تؤدي إىل حتديد سعر التوازن وهو السعر الذي يسمحتصحيح

تسمح بتحديد أسعار األوراق املالية داخل  جمموعة من التقنيات: " ونظام التسعري يف البورصة يعرف على أنه

  :، وتوجد طريقتان للتسعري يف البورصة"البورصة

هذه الطريقة �دف إىل حتديد سعر يسمح بأكرب عدد من الصفقات، وهي  :التسعير بالتثبيت  -1

مرة أو (يُدعى بسعر التثبيت وذلك مبواجهة أوامر الشراء والبيع يف مدة قصرية  مستعملة لتحديد سعر

  :القواعد على جمموعة من وتعتمد). مرتني يف اليوم

  .األوامر باألحسن البد وأن تنفذ أوال - 

سعر به البد وأن تنفذ أوامر البيع ذات -
ُ
  .احلد األقل من السعر امل

سعر به البد وأن تنفذ -
ُ
  .أوامر الشراء ذات احلد األكرب من السعر امل

يستعمل التسعري املتواصل نظام اإلعالم اآليل، ويتمثل يف املواجهة املستمرة  : التسعير بالتواصل -2

يف التسعرية ) وسطاء يف عمليات البورصة(مباشرة من طرف شركات البورصة  لألوامر اليت مت إدخاهلا

، مث تنفذ )قبل االفتتاح(احلاسوب املركزي، هذا األخري حيدد سعر التوازن  االلكرتونية اليت يديرها

وهذا النوع من التسعري يعطي القدرة على التداول مباشرة،  . إىل النظام األوامر حسب أولوية وصوهلا

ن التسعري هنا يكون بشكل مستمر ويتغري سعر التوازن إ. الطريقة كما هو واضح من اسم هذه

  .1ويوضع على كل أمر تاريخ وساعة وصوله تلقائيا مبجرد إدخال أوامر جديدة،

  :وهناك ثالث تسعريات وهذا حسب توقيت عمل البورصة وهي  

حبساب سعر  هو أول سعر عند بداية النشاط احلقيقي للبورصة، حيث يقوم حمرك التداول: سعر االفتتاح -

  .التداول افتتاح لكل قيمة على أساس سعر وكمية األوامر املدخلة خالل حالة ما قبل االفتتاح يف يوم

  .املختلفة وهو سعر توازن متغري حسب تدفق أوامر البيع والشراء: السعر خالل جلسة العمل - 

 .وهو آخر سعر توازن مسجل يف �اية جلسة عمل البورصة: سعر اإلقفال - 
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  التداول عن طريق األنترنت: خامسا  

تعترب عملية التداول باألنرتنت مبثابة احللقة األخرية واألكثر تطورا من حلقات التزاوج بني تكنولوجيا املعلومات   

واالتصال واألسواق املالية الوطنية والدولية، إذ أصبح املتعامل يف األسواق املالية يبيع ويشرتي من أي سوق يف 

ور التداول عن طريق األنرتنت يف أوائل التسعينات من القرن العامل من بيته أو مقر عمله أو مكتبه فمع ظه

املاضي، ظهر نوع جديد من السماسرة والوسطاء هم السماسرة والوسطاء اإللكرتونيون واملسجلون واملعتمدون 

  .1لدى السلطات املشرفة على األسواق املالية، وطبعا التداول بواسطة األنرتنت يتم عن طريق نظام تداول إلكرتوين

وعلى الرغم من إجيابيات التداول عن طريق األنرتنت إالّ أنّه ال خيلو من بعض املخاطر أمهها على اإلطالق خماطر  

  .االحتيال مبختلف أشكاله
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  وميزتها التنافسية تنشيط السوق المالية: رابعال بحثالم

إّن االنفتاح الكبري لألسواق والتطور السريع يف جمال التكنولوجيا، وتزايد حدة املنافسة بني األسواق املالية، أدى    

�ذه األخرية إىل ضرورة تطوير امليزة التنافسية �ا، بغية البقاء يف جمال األعمال ومواكبة التغريات املتسارعة يف 

واق املالية األكثر جناحا باالختالف والتميز يف قدر�ا التنافسية وما حيث تتسم األس. احمليط الذي تنشط فيه

تقدمه للمتعاملني �ا من قيمة، األمر الذي يصعب معه تقليد هذه القدرات، ومن مث حتقيق التفوق على 

لألسواق وضع تعريف للميزة التنافسية عوامل تنشيط السوق املالية، يف هذا املبحث التعرف على  يتموس. املنافسني

  .تنافسية سوق مالية مانشاط و املالية، وكذا التعرف على أهم املؤشرات اليت حتدد درجة 

  عوامل تنشيط األسواق المالية: المطلب األول 

قاعدة و  ،هناك جمموعة من العوامل الالزمة لتنشيط األسواق املالية واالرتقاء �ا إىل مستوى السوق الكفؤة  

يتم تنشيط السوق املالية إما يف جانب ، و 1تلعب الدور الرئيسي يف تنشيط السوق املاليةالعرض والطلب هي اليت 

العرض وذلك بتشجيع إنشاء شركات األموال وخلق أدوات جديدة، أو من جانب الطلب وذلك بتوفري املناخ 

املعلومات الكافية عن قطاعات املالئم اقتصاديا وسياسيا ونشر الوعي االدخاري واالستثماري لدى األفراد وتوفري 

ويف الدول املتقدمة يكفي التنشيط من أحد اجلانبني حيث أّن النسق االجتماعي . األعمال املختلفة ونشاطها

أما يف الدول املتخلفة فيجب  .2واالقتصادي السائد يتكفل بتطوير اجلانب اآلخر من خالل االستجابة التلقائية

عا، فال جدوى من تنشيط جانب العرض دون أن يكون هناك طلب كايف على أن يكون التنشيط من اجلانبني م

  .املنتجات املالية

 :ومما سبق ميكن استنتاج الشكل اآليت  
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  عوامل تنشيط السوق املالية): 3-1( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق: المصدر

    

  :فيما يلي كل العوامل السابقة الذكر يتم عرضوس  

  تنشيط السوق المالية من جانب العرض: أوال  

ميكن تنشيط السوق املالية يف جانب العرض بإنشاء أو توسيع شركات أموال وكذا خلق أدوات جديدة جلذب   

  . أكرب شرحية من املستثمرين يف املنتجات املالية

 إنشاء وتوسيع شركات أموال   -1

االقتصاد إجراءات إنشاء املشروعات والشركات ذات األثر اإلجيايب على وذلك من خالل العمل على تسهيل   

بعد االطمئنان إىل قيامها  –القومي، و ذلك مبنحها مزايا وإعفاءات ضريبية ومجركية، وضمان توزيع أسهمها 

على عدد أكرب من املدخرين األفراد ، ووضع حدود قصوى للملكية وأيضا وضع عقوبات رادعة من  -وجناحها

  . 1شأ�ا منع حتويل الشركات املسامهة إىل ملكية حمدودة
                                                           

- 
1

. 12بسكرة، ص -، جامعة محمد خیضرمكانة األسواق المالیة في االقتصادیات العربیة وعوامل رفع كفاءتھاوصاف عتیقة، عاشور سھام ، أ 
  :من الموقع

http://iefpedia.com/arab/wp-content/ uploads /2010/03/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9% 
D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9
%84%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%
A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%

 جانب الطلب جانب العرض

 إنشاء شركات أموال؛ -

 .خلق أدوات جديدة -

نشر الوعي االدخاري  -

 واالستثماري؛

توفير المعلومات الكافية  -

 .عن الشركات

 تنشيط السوق المالية
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  :ا ُميكن للحكومة أن تفرض على الشركات زيادة املعروض من املنتجات املالية، ويكون ذلك بأسلوبني مهاكم  

 وهو من خالل األحكام التشريعية يف مطالبة بعض الشركات بإصدار أو طرح أسهمها  :أسلوب إلزامي

 .ات إىل حد معنيلالكتتاب العام، أو اإلدراج التلقائي يف البورصة، عندما يصل رأمسال هذه الشرك

 واملتمثل يف السياسات الضريبية، اليت حتفز على التوسع يف اإلصدارات اجلديدة  :أسلوب تشجيعي

لتخفيف اجتاه األفراد إىل االستهالك، كما تلجأ بعض الشركات إىل إعادة استثمار بعض أرباحها ليس 

  .بتحويلها إىل احتياطات، إمنا بتوزيع جزء من األرباح يف شكل أسهم إضافية

ة لتنشيط السوق املالية توفري ودعم املؤسسات املالية الوسيطة أل�ا تؤدي دورا هاما يف جيب أيضا على الدول   

تعبئة املدخرات املالية وتوجيهها حنو الفرص االستثمارية، حيث تقوم هذه املؤسسات بعمليات التسويق والرتويج 

يف السوق املالية، ومن هذه  والتغطية لإلصدارات اجلديدة، كما ميكنها أيضا طرح منتجاته املالية للتداول

  . املؤسسات جند البنوك التجارية والبنوك املتخصصة وشركات التأمني صناديق االستثمار وغريها

والبد أيضا من تنظيم نشاط السمسرة ورفع كفاءة العاملني فيها وحتسني خدما�ا؛ وهذا يتطلب تنظيم دورات    

تدريبية لرفع مستوى أداء هؤالء مهنيا؛ ولعل التطورات احلديثة اليت شهد�ا أنظمة التداول اإللكرتوين حتتم إعادة 

  .دارة احملافظ االستثمارية�م كإالنظر يف مهام الوسطاء وحتديث وتنويع اختصاصا

  خلق أدوات جديدة  - 2

يستدعي تنشيط السوق املالية من جانب العرض استحداث وتطوير جمموعة من األدوات اليت ميكن أن تليب   

املتطلبات املختلفة حلاجات املستثمرين واملصدرين؛ ولقد أثبتت الكثري من الدراسات دور اهلندسة املالية يف توسيع 

  .جديدة من املستثمرينقاعد املعروض من املنتجات املالية مما يؤدي إىل جذب فئات 

كما ُيساهم إدراج املنتجات املالية اليت تتماشى مع الشريعة اإلسالمية يف إدخال نوعية جديدة من املتعاملني ظلوا  

لعوامل عديدة مبتعدين عنها، عالوة على أ�ا ستمثل زمخا كبريا يسهم يف تنشيط األسواق املالية، إذ ما توفرت هلا 

 .القانونية والنظامية إلدار�ا الوسائل الفنية واألطر

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9 %D9 %83%D9 
%81%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8 
%B3%D9%87%D8%A7%D9%85.doc ات العربیة وعوامل رفع أوصاف عتیقة، عاشور سھام ، مكانة األسواق المالیة في االقتصادی

  فاءتھاك
  .                  2014-03-14:  تاریخ اإلطالع 
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  تنشيط السوق المالية من جانب الطلب: ثانيا  

ميكن تنشيط السوق املالية يف جانب الطلب بنشر الوعي املايل وكذا توفري كل املعلومات اليت تساعد املستثمرين   

  .على اختاذ قرارا�م االستثمارية

 نشر الوعي المالي  -1

املستلزمات املهمة لتهيئة مناخ استثماري وادخاري سليم ومناسب،حيث أّن توفر درجة الوعي املايل هو أحد   

عالية من الوعي املايل لدى الشركات واألفراد بالفرص واملزايا االستثمارية اليت توفرها السوق املالية ُيشكل عامال 

منه كقناة لتجميع املدخرات وتوجيهها  مهما يف تعزيز دور السوق ودفعه حنو االجتاه الصحيح للقيام بالدور املنشود

هذا وُميكن قياس تطور الوعي املايل بقياس كال من الوعي االستثماري والوعي . حنو املشروعات االستثمارية

  :االدخاري كما يلي

 يُقاس عن طريق قياس معدل النمو يف تأسيس الشركات ومقدار رؤوس األموال، : الوعي االستثماري

 .وحجم التعامل فيها ونسبته إىل الناتج احمللي اإلمجايلواألسهم املصدرة 

 يُقاس حبجم ودائع القطاع اخلاص والقطاع العائلي وحجم االدخار ونسبته إىل الناتج : الوعي االدخاري

  .احمللي االمجايل

  :1منهاإّن الوعي االستثماري واالدخاري لدى املتعاملني يف األسواق املالية يتطلب اإلملام بعدة أمور   

 ونعىن هنا بالثقافة العامة بأنه البد : الثقافة العامة واالجتاه حنو االدخار وظروف مواتية وإمكانيات متاحة

ألفراد ا�تمع وخاصة صغار املستثمرين أن تكون لديهم توعية كافية مبعىن كلمة بورصة وبكل ما حتتويه 

ها، وكذلك املعلومات املرتبطة �ا وهنا نشري البورصة من مؤسسات وأدوات مع معرفة كيفية االستثمار في

االستثماري ال يتواجد يف حلظة ولكن عرب سنوات نتيجة تراكم خربات، وأيضا من أهم ما  يالوعإىل أن 

 جيب أن يعيه املستثمر هو أن االستثمار يف البورصة ليس استثمارا آمنا أو عدمي املخاطر؛

  يوالذ: ميتلكه يالذإّن من أهم األشياء اليت جيب أن يعيها املستثمر هو احتمال اخنفاض سعر السهم 

والبد أن يدرك متاما أنه أمر وارد يف تعامالته فيها . حيدث لعدة ظروف أمهها اخنفاض أداء الشركات

سه أو عن طريق وكيل يقوم باإلضافة إىل معرفته بتقييم أداء الشركات اليت استثمر أمواله فيها سواء بنف

 �ذه العملية وبذلك يتمكن من متابعة أداء الشركة اليت ميتلك أسهمه فيها، وأيضا من ضروريات الوعي

املايل للمستثمرين أن يقوم هذا املستثمر بتنويع حمفظة االستثمار حبيث تتضمن مجيع األدوات املالية من 

  خاطرة اليت ميكن أن يتعرض هلا؛أسهم وسندات وودائع وهو بذلك يقلل من حجم امل

                                                           
عقد من الصمود واالجناز والتحدي، مداخلة مقدمة : سوق فلسطني لألوراق املالية- دور الوعي االستثماري في كفاءة واستقرار األسواق الماليةياسر شاهني،  -  1

  .8-7، ص ص 2007املال الفلسطيين، إىل امللتقى السنوي األول لسوق رأس 
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 فالبد للمستثمر عند شرائه للسهم أن يكون هدفه هو : االجتاه لالستثمار املؤسسي وليس للمضاربة فقط

حتققه الشركة يف �اية العام املايل، أو حتقيق الربح الرأمسايل الناتج عن الفرق  يالذإصابة جزء من الربح 

فعندما يقوم بشراء سهم . رض من التعامل يف البورصة هو املضاربةبني سعري الشراء والبيع، وليس الغ

 .األرباح عالية لشركة ال بد وأن يكون أداء هذه الشركة متوقعا وجيدا وأن احتماالت توزيع

 توفير المعلومات الكافية عن الشركات المسجلة في البورصة  -2

 حنو املدخرات لتوجيه األساسي احملرك متثل فهي املالية، السوق لتنشيط السائدة املقومات أهم من املعلومات تُعد  

 ودرجة ،ُمتثل حمركات ومؤشرات اختاذ قرارات الشراء أو البيع أو االحتفاظ باألوراق املالية كما. االستثمارية الفرص

صدرة اجلهات واقع عن املتاحة املعلومات وكمية بنوعية تتحدد املستثمرين ثقة
ُ
 للوضع إضافة املالية للمنتجات امل

 يف متشا�ة توقعات إىل يصلون أ�م يعين ال للجميع متاحة املعلومات كون لكن. املعين للبلد العام االقتصادي

 أن البد الطويل األمد يف ولكن .بآخرين مقارنة اخلربة بسبب أدق تكون بعضهم قرارات أنّ  إذ نفسه، الوقت

  .1احلقيقية القيمة من املستثمرين توقعات وتقرتب املعلومات مضمون املالية األوراق أسعار تعكس

وقد تشمل " تعترب التقارير املالية الوسيلة الرئيسية اليت من خالهلا يتم توصيل املعلومات إىل األطراف اخلارجية،   

بالشركة معلومات مالية ومعلومات غري مالية ونشرات أو تقارير جملس اإلدارة والتنبؤات املالية واألخبار ذات الصلة 

كما جيب أن توفر التقارير " ،  2"ووصف للخطط والتوقعات وكذلك التأثري البيئي أو االجتماعي ألعمال الشركة 

املالية املعلومات املفيدة للمستثمرين احلاليني واملرتقبني والدائنني واملستخدمني اآلخرين وذلك من أجل اختاذ قرارات 

لقرارات املشا�ة، وجيب أن تكون هذه املعلومات مفهومة هلؤالء الذين االستثمار واالئتمان الرشيدة وكذلك ا

  .3"يتمتعون بفهم معقول لألنشطة االقتصادية وأنشطة األعمال 

تعتـــرب جـــودة التقـــارير املاليـــة أحـــد العوامـــل الرئيســـية الـــيت تســـاهم يف رفـــع روح التنـــافس بـــني الشـــركات واخلـــدمات و   

. املاليــةومــات الــيت حتويهــا التقــارير بــد مــن تــوافر عــّدة خصــائص ومعــايري يف املعلاملختلفــة، ولتحقــق هــذه اجلــودة ال 

، للمســتخدمني منفعــة مــن حتققــه ومــا" املاليــة التقــارير تتضــمنها الــيت املعلومــات مصــداقية ا�ــال هــذا يف اجلــودة وتعـين

 والرقابيــــة القانونيـــة املعـــايري مــــن جمموعـــة ضـــوء يف تعـــد وأن والتضــــليل التحريـــف مـــن ختلــــو أن جيـــب ذلـــك ولتحقيـــق

 املاليـة املعلومـات يف اجلـودة أسـاس بـأن الدراسات إحدى أشارت ولقد. 4"استخدامها من اهلدف حيقق مبا واملهنية،

                                                           

.277، ص 2005دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  األسواق المالية مؤسسات أوراق بورصات،حممد حممود الداغر،  -   1 
2

  .36، ص 2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، التقارير الماليةطارق عبد العال محاد،  -
  .39- 38، ص ص نفسهاملرجع  -3
4

، ص 2009اجلامعة اإلسالمية غزة،  ،، رسالة ماجستريأثر تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير الماليةماجد إمساعيل أبو محام،  -

54.  
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      .1الرشـيدة القـرارات اختـاذ مـن املسـتخدمني ومتكن املالية املعلومات تلك إعداد أساسها على يتم خصائص توفر هو

  :يلي فيما املالية املعلومات يف توفرها الواجب اخلصائص وسنتناول

هي أن تكون املعلومات مناسبة حلجم وطبيعة االستخدام بدون زيادة أو نقص أو خروج عن : المالءمة -

 .2املوضوع

لكي تكون املعلومات مفيدة فإنّه جيب أن تكون موثوقة ويعتمد عليها، ومتتلك املعلومات  :يةالموثوق -

كانت خالية من األخطاء اهلامة والتحيز، وكان بإمكان املستخدمني االعتماد عليها  خاصية املوثوقية إذا  

 .3كمعلومات تعرب بصدق عمايقصد أن تعرب عنه أو من املتوقع أن تعرب عنه

يُقصد بالدقة مدى خلو املعلومات من اخلطأ، فكلما كانت نسبة اخلطأ يف املعلومات قليلة كلما   :الدقة -

وقد يتسبب عدم توافر الدقة يف املعلومات إىل حالة عدم التأكد، . كانت أكثر دقة وبالتايل أكثر فائدة

 .بوتؤدي إىل عدم القدرة على التنبؤ مبصري الشركة وإىل عدم اختاذ القرار املناس

تؤدي هذه اخلاصية إىل متكني مستخدمي معلومات التقارير املالية من مقارنة  :قابلية المعلومات للمقارنة -

التقارير املالية للشركة عرب الزمن من أجل حتديد االجتاهات يف املركز املايل واألداء، كما جيب أن يكون 

أن يقيموا مراكزها املالية واألداء والتغريات يف مبقدورهم مقارنة التقارير املالية للشركات املختلفة من أجل 

 .املركز املايل

مبعىن أن تكون املعلومات مفهومة من جانب ُمتخذ القرار، وتتأثر القابلية للفهم من زاوية  :القابلية للفهم -

 .4مهارة وخربة من يُعد املعلومات من جهة، مث من زاوية مهارة وخربة من يستخدمها من جهة أخرى

تلعب هذه اخلاصية دورا هاما كمعيار لتحديد املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها، " :ة النسبيةاألهمي -

وتعد معلومات التقارير املالية ذات أمهية نسبية إذا  . 5"وذلك من زاوية تأثريها املتوقع على متخذ القرار

اعتماده على هذه كان حذفها أو حتريفها يؤثر على القرار االقتصادي الذي يتخذه مستخدمها عند 

   .املعلومات، مبعىن أنّه كلما كان للمعلومة تأثري هام على من يستخدمها كلما كانت ذات أمهية نسبية

 :املعلومات املالية على السوق املاليةوايل يوضح تأثري توفر اجلودة يف والشكل امل  

 

  

                                                           
1-    Nashwa .G, Audit commitee: The solution to Quality Financial Reporting, The CPA journal, December, 
2003, p:06. 

2
  .28، ص 2004األوىل،  ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعةنظم المعلومات اإلداريةإميان فاضل السامرائي، هيثم حممد الزعيب،  -
3
  .90، صسبق ذكره، مرجع التقارير الماليةطارق عبد العال،  - 

4
، دار وائل للنشر، عمان، األردن، القياس، العرض، اإلفصاح: نية المحاسبية في مجاالتالتأصيل النظري للممارسات المهحممد مطر، موسى السويطي،  - 

  .332، ص2008الطبعة الثانية، 
  .335، ص نفسهاملرجع  -5
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  تأثري توفر خصائص جودة املعلومات املالية على السوق املالية): 4-1(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

–حممد إبراهيم خليل، دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية وانعكاسا�ا على سوق األوراق املالية : داد الطالبة باالعتماد علىمن إع :املصدر

 .4/12/2013: ، تاريخ اإلطالع www.ac.ly: دراسة تطبيقة، عن موقع

أّن توفر خصائص جودة املعلومات املالية تزيد ثقة املستثمرين فيها وتساعدهم على  يتبنيمن الشكل السابق   

اختاذ قرارا�م االستثمارية برشد، مما ينعكس على كل من أسعار املنتجات املالية وعوائدها وحركة تداوهلا، مما يؤدي 

 .إىل تنشيط السوق املالية

 

 

 

 

 

 

 ينعكس ذلك على السوق املالية يف التأثري على

أسعار المنتجات 

 المالية

العوائد على المنتجات  حركة التداول

 المالية

 توفر خصائص جودة املعلومات املالية

 الثقة يف املعلومات املالية

 القدرة على اختاذ القرار الرشد يف اختاذ القرار
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  الميزة التنافسية لألسواق المالية: المطلب الثاني

لكل استثمار وجهان، وجه ميثل العوائد اليت سوف تتحقق من هذا االستثمار والوجه اآلخر ميثل املخاطر اليت   

ويتميز االستثمار يف األسواق املالية بنوعني من املخاطر . سيتعرض هلا املستثمر عندما يربط أمواله يف االستثمار

املتداولة  املنتجات املاليةبالنسبة للمخاطر املنتظمة فهي اليت متس كافة أسعار  .اطر غري منتظمةخماطر منتظمة وخم

وحياول  .يف السوق، أما املخاطر غري املنتظمة هي اليت متس أسهم شركة بعينها، أو مبجموعة من الشركات

املستثمر التقليل من هذه املخاطر والسيطرة عليها باستخدام جمموعة من األساليب أمهها التنويع، فكلما كانت 

فاملخاطر غري املنتظمة ميكن التقليل منها والسيطرة . احملفظة املالية منوعة جيدا أدى ذلك للتقليل من املخاطر

يف نفس السوق، أما املخاطر املنتظمة فيمكن التقليل منها بالتنويع الدويل عليها بالتنويع يف األوراق املالية املتداولة 

سنتناوهلا ( وهذا بشراء أسهم املؤسسات الدولية أو بشراء أسهم مسعرة يف أسواق أجنبيةأي بتكوين حمفظة دولية، 

ألجنبية وعليه االختيار وهنا يكون املستثمر أمام عدد كبري من األسواق املالية ا. )بتفصيل أكثر يف الفصل الثالث

  .وما يسهل عليه االختيار هو درجة امليزة التنافسية هلاته األسواق. يف أي هاته األسواق سيستثمر أمواله

يشغل مفهوم امليزة التنافسية مكانة هامة يف كل من جمايل اإلدارة االسرتاتيجية واقتصاديات األعمال، وتعود و   

نينات القرن العشرين، حيث بدأت فكرة امليزة التنافسية باالنتشار والتوسع خاصة بدايات ظهور هذا املفهوم إىل مثا

أستاذ اإلدارة االسرتاتيجية جبامعة هارفارد خبصوص  )Michael Porter" (مايكل بورتر"بعد ظهور كتابات 

سوق املالية عن غريها من وتشري امليزة التنافسية إىل اخلاصية اليت متيز ال. 1اسرتاتيجية التنافس وامليزة التنافسية

األسواق املنافسة، وحتقق هلذه السوق موقعا قويا جتاه األطراف املختلفة، وهو ما يعرف باملوقف التنافسي، حيث 

تتسم األسواق املالية األكثر جناحا باالختالف والتميز يف قدر�ا التنافسية وما تقدمه للمتعاملني �ا من قيمة، 

  .يد هذه القدرات، ومن مث حتقيق التفوق على املنافسنياألمر الذي يصعب معه تقل

يعتمد حتقيق السوق املالية للميزة التنافسية على مصادر متنوعة وعديدة لتحقيق التفرد، األمر الذي من شأنه و   

  .أن يعقد ويصعب من مهمة املنافسني يف تقليد وحماكاة هذه امليزة كما يضمن استمرارية أطول مليزة هذه السوق

  ألسواق الماليةلتعريف الميزة التنافسية  :أوال    

يوجد تعريف حمدد للميزة التنافسية لألسواق املالية، فهذا املصطلح ظهر يف الشركات واملؤسسات، وهلذا ال

  :إسقاطها على األسواق املالية حماولةبعض من التعاريف اخلاصة بامليزة التنافسية للمؤسسات و  سيتم عرض

تنشأ مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من "بورتر أن امليزة التنافسية يرى مايكل  - 

حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا، مبعىن آخر مبجرد . تلك املستعملة من قبل املنافسني

  .2"إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع

                                                           
  .77، ص 2017سطيف،  1، أطروحة دكتوراه، جامعة فرحات عباس أثر السياسات االستثمارية لشركات التأمين في تطوير الميزة التنافسيةجريار فريوز،  -1

2 - Michael Porter, L’avantage concurrentiel des nations, Trad : Pierre Miraillès, INTER EDITION, Parie, 
1993, P : 48. 
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ال تتمتع فيه املنظمة بقدرة أعلى من منافسيها يف استغالل مواردها جم"تعرف امليزة التنافسية أيضا على أ�ا  - 

التكنولوجيا أو القدرة على خفض التكلفة أو الكفاءة التسويقية أو  املادية أوالبشرية، فقد تتعلق باجلودة أو

  . 1"وفرة املوارد املالية، أو امتالك موارد بشرية مؤهلة االبتكار والتطوير أو

قدرة املؤسسة على تقدمي سلعة أوخدمة ذات تكلفة أقل أومنتج متميز عن نظريه يف "تعرف أيضا بأ�ا  - 

  .2"األسواق، مع قدرة املؤسسة على االستمرار يف االحتفاظ �ذه امليزة

املهارة أو التقنية أواملورد املتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد "تعرف أيضا على أ�ا  - 

م املنافسون، ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون عما يقدمه هل

هذا االختالف والتميز، حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على ما يقدمه هلم املنافسون 

  .3"اآلخرون

  :سية لألسواق املاليةعلى ضوء التعاريف السابقة ميكن إعطاء تعريف للميزة التناف  

تتمثل امليزة التنافسية يف الوضع املتفوق الذي حتصل عليه السوق املالية، هذا التفوق يكون يف شكل إضافة   

قيمة لدى املتعاملني فيها، واليت تأخذ شكل تكلفة معامالت أقل مقارنة بتكاليف املنافسني، أو يف شكل 

من املتعاملني فيها، سواء كانوا  سرعة تداول أكرب، أويف شكل منتج متميز، وذلك �دف جذب أكرب عدد

  .مصدرين أو متداولني لألوراق املالية

  لألسواق المالية خصائص الميزة التنافسية  :ثانيا  

  :4من أهم خصائص امليزة التنافسية ما يلي  

 أ�ا نسبية أي تتحقق باملقارنة واالختالف بني املنافسني وليس التشابه؛ - 

 والتفوق على املنافسني؛أ�ا تؤدي إىل حتقيق األفضلية  - 

تكون مستمرة ومستدامة، أي يتم بناؤها على املدى الطويل وليس على املدى القصري فقط، فهي ختتص  - 

 بالفرص املستقبلية، وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها؛

 هة أخرى؛أ�ا متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة، وقدرات وموارد املؤسسة الداخلية من ج - 

 إمكانية الدفاع عنها، مبعىن صعوبة تقليدها من جانب املنافسني؛ - 

                                                           
املنافسة واالسرتاتيجيات ": ، امللتقى الدويل الرابع حولدور اليقظة االستراتيجية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة وواقعها في الجزائر، بن علي بلعزوز -1

  .5ص  ،2010 ، جامعة الشلف، اجلزائر،"التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية
2-  Heiko Gebauer, Competitive advantage through service differentiation by manufacturing companies, 
Journal of Business Research, Vol 64, Sweden, 2011,  P: 7. 

املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية : "امللتقى الدويل الرابع حول، عمليات إدارة المعرفة وتأثيرها في تحقيق الميزة التنافسية، حممد فالق -  3

  .9 ص، 2010، جامعة الشلف، اجلزائر، "خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية
: ، املؤمتر العلمي السنوي السابع حولأثر إدارة مخاطر استثمار رأس المال المعرفي في تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات التأمين األردنية ،غالب األكرم -  4

 .12ص ،2007 ، جامعة الزيتونة اخلاصة، األردن،"إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة"
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 .يتناسب استخدامها مع األهداف والنتائج اليت تريد املؤسسة حتقيقها على املدى القصري واملدى الطويل - 

سهولة كل ما سبق ينعكس يف تنشيط السوق املالية وبالتايل حتقيقها للمهمة اليت أنشئت من أجلها، أال وهي 

  .انسياب رؤوس األموال بني الوحدات االقتصادية

  لألسواق المالية أهمية الميزة التنافسية: ثالثا  

  :تكمن أمهية امليزة التنافسية فيما يلي  

 خلق قيمة للمتعاملني فيها تليب احتياجا�م وتضمن والءهم؛ - 

 املتعاملني فيها؛تدعم امليزة التنافسية مسعة وصورة السوق املالية يف أذهان  - 

 حتقيق التميز االسرتاتيجي عن املنافسني يف املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء؛ - 

 إمكانية التميز يف املوارد والكفاءات واالسرتاتيجيات املنتهجة يف ظل بيئة تنافسية؛ - 

 .يف اقتناصهاتكوين رؤية مستقبلية جديدة لألهداف اليت تريد السوق بلوغها وللفرص الكبرية اليت ترغب  - 

  في األسواق المالية مصادر الميزة التنافسية: رابعا  

حيازة السوق املالية للميزة التنافسية يستدعي التعرف على املصادر اليت تستمد منها تلك امليزة، حيث  إنّ   

تعدد وت. يسمح ذلك بتصويب اجلهود حنو أهداف واضحة، مما يؤدي بدوره إىل وفرات يف الوقت واجلهد واملال

  :مصادر امليزة التنافسية للسوق املالية، وأمهها ما يلي

  اإلبداع -1

تعد القدرة على اإلبداع مصدرا متجددا للميزة التنافسية، حيث يساهم اإلبداع يف اكتساب السوق املالية     

اخلدمة، اإلبداع يف اإلبداع يف املنتج، اإلبداع يف : 1وتتعدد جماالت اإلبداع فنجد. جاذبية كبرية للمستثمرين

  ...التنظيم، اإلبداع يف التسويق، اإلبداع يف اإلدارة، اإلبداع التنولوجي

  المعرفة -2

تعد املعرفة من املصادر األساسية للميزة التنافسية، وتتمثل فيما يعرف اليوم برأس املال الفكري، الذي يضم    

املالية الناجحة هي اليت ختلق بشكل مسبق  والسوق... خمتلف منتجات الفكر اإلنساين من تقنيات، نظريات

كما �تم السوق املالية . املعرفة اجلديدة وجتسدها من خالل تكنولوجيا وأساليب ومنتجات وخدمات جديدة

الناجحة بالتجميع املنظم للمعرفة من املصادر املختلفة، وحتللها وتفسرها الستنتاج خمتلف املؤثرات اليت 

العمليات اليت تقوم �ا، وحتقق التحسن يف األداء واالرتقاء إىل مستويات أعلى من تستخدم يف توجيه وإثراء 

 .اإلجناز، لتحقق يف األخري التميز على املنافسني

 

                                                           
1 - Michel Marchesnay, Management stratégique, ADREG, France, 2004,  P : 122. 
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  الجودة -3

اخلدمة على تلبية حاجات املتعاملني يف األسواق املالية، وتقاس من خالل ما  تشري اجلودة إىل قدرة املنتج أو   

واجلودة العالية من شأ�ا أن تساعد يف تكوين مسعة . واخلدمات من قبول لدى املستثمرين �احتققه املنتجات 

وال جيب أن ينظر إىل اجلودة على أ�ا تقليل عيوب املنتج أو اخلدمة فحسب بل . جيدة وزيادة حجم السوق

  .على أ�ا وسيلة إلرضاء املستثمر مما جيعله أكثر ارتباطا باملنتج أواخلدمة

  ارد البشريةالمو  -4

تعترب املوارد البشرية املصدر احلقيقي لتكوين امليزة التنافسية للسوق املالية وتعزيزها، ألن حتقيق التميز يف أداء    

السوق املالية ال يستند على جمرد امتالكها املوارد املالية أوالتكنولوجية فحسب؛ بل يستند على توافر نوعيات 

  .درة على تعظيم االستفادة من تلك املواردخاصة من املوارد البشرية القا

  الموارد المالية -5

تعترب املوارد املالية مهمة جدا بالنسبة لألسواق املالية، حيث متكنها من تعميق أنشطتها وتوسيعها على نطاق    

  .أكرب، مما يعمل على حتقيق األهداف املالية والتنافسية للسوق املالية

  

  ودرجة تنافسيتهاالمعايير المستخدمة لقياس نشاط األسواق المالية : المطلب الثالث

هناك العديد من املعايري اليت تؤثر على وظيفة وفعالية ونشاط األسواق املالية، واليت على أساسها ميكن احلكم   

فيما  سيتم عرضها، واليت حجم السوق، درجة السيولة ودرجة الرتكيز :منها ،على درجة تنافسية هاته األسواق

  :1يلي

  حجم السوق: أوال  

 :يقاس حجم السوق مبؤشرين مها 

هو معدل رمسلة السوق، وهو عبارة عن القيمة السوقية لألسهم املقيدة يف البورصة : المؤشر األول .1

مع مقسومة على الناتج احمللي اإلمجايل، ويفرتض احملللون االقتصاديون أن معدل رمسلة السوق يرتبط 

 .القدرة على تعبئة رؤوس األموال وتنويع املخاطر

وتبني نسبة رمسلة السوق مدى تواجد الثقافة البورصية أو املالية يف اقتصاد بلد معني، فإذا كانت هذه 

النسبة مرتفعة فهذا يدل على أّن األفراد يتعاملون باملنتجات املالية لتمويل النشاط احلقيقي، وكذلك 

  .لسوق املالية معتربيدل على أّن حجم ا

                                                           

  .52، ص 2013، جوان 34، عدد ، جملة التواصلرهانات وتحديات التنمية االقتصادية–بورصة الجزائر الشريف رحيان، الطاوس محداوي، 1 -
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هو عدد الشركات املدرجة يف البورصة، فكلما كان عدد الشركات املدرجة يف البورصة  : المؤشر الثاني .2

  .كبريا، فهذا يدل على سوق مالية واسعة، أما إذا كان ضئيل فهذا يدل على سوق مالية ضعيفة

  سيولة السوق: ثانيا  

املنتجات املالية املتداولة يف السوق الثانوية بسهولة، ومنيز مؤشرين تعين سيولة السوق القدرة على شراء وبيع   

 :لقياس السيولة

معدل قيمة التداول وهو جمموع األسهم املتداولة يف بورصة املنتجات املالية مقسوما : المؤشر األول .1

كنسبة من على الناتج احمللي اإلمجايل، وهذا املؤشر يقيس التداول املنظم ألسهم الشركات املقيدة  

إذن فهو يعكس ويعرب عن سيولة االقتصاد بصفة عامة، وهذا املؤشر يكمل مؤشر رمسلة . الناتج احمللي

السوق، إذ أنه بالرغم من أن السوق قد تكون كبرية إال أّن حجم التداول قد يكون صغريا، وعليه 

سوق املنتجات املالية يستدعي األمر استخدام املؤشرين معا لغاية احلصول على معلومات سليمة عن 

  .احمللية

معدل الدوران هو إمجايل األسهم املتداولة مقسوما على رمسلة السوق، وهذا املؤشر : المؤشر الثاني .2

يكمل مؤشر رمسلة السوق لتوضيح درجة  هيستخدم كمقياس الخنفاض تكلفة املعامالت، كما أن

نشطة إذا كانت رمسلتها كبرية ولكن نشاط السوق، إذ ميكن أن يكون هناك سوق كبرية ولكنها غري 

بالنسبة حلجم  "السيولة"إن مؤشرات السيولة تقيس درجة التداول . معدل الدوران فيها منخفض

  .االقتصاد ككل وبالنسبة حلجم سوق املنتجات املالية

  درجة التركز: ثالثا  

ت املقيدة أو موزعا على عدد كبري ويقصد �ا ما إذا كان حجم التداول للسوق مركزا يف عدد حمدود من الشركا  

منها، ولقياس درجة الرتكيز، حنسب نصيب أكرب عشر شركات من إمجايل رأس املال السوقي أو إمجايل قيمة 

  .التداول
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  :الفصل خالصة

  :حيث مت التوصل إىل والعوامل املؤثرة يف تنشيطها ،لألسواق املاليةمت يف هذا الفصل استعراض اإلطار النظري 

 املايل العجز ذات االقتصادية الوحدات بني اجلمع مبوجبهم يت الذي اإلطار ذلك هي املالية السوق - 

 للتعامل مرة ألول تطرح اليت املالية املنتجات وشراء بيع خالهلا من يتم حيث املايل، والفائض

 عمليات إمتام املالية للمنتجات واملشرتين البائعني ُمتكن حيث بعد فيما وتداوهلا حديثا، واملصدرة

 ؛ا�ال هذا يف العاملة والشركات والوسطاء السماسرة طريق عن والشراء البيع

 للسوق عامة بصورة االقتصادية الوظيفة أنّ  حيث تؤديها، اليت  الوظيفة يف املالية السوق أمهية تتجلى - 

 إىل الفائض ذات الوحدات من االقتصادية، الوحدات بني األموال رؤوس انسيابية تسهيل هي املالية

 خمتلف من املدخرات لتجميع السوق إىل الدخول مهمة تسهيل خالل من العجز، ذات الوحدات

 ؛واإلنتاج االستثمار زيادة �دف العجز وحدات إىل وحتويلها والقطاعات، الشرائح

 املالية املنتجات عن جديدة معلومات أيةهي السوق القادرة على عكس ة املالية الكفؤ السوق  - 

 احلقيقية، بقيمته املايل املنتج تقييم على السوق قدرة آخر مبعىن املنتجات، هذه سعر على املتداولة

 ؛منخفضة وبتكلفة النوعية وبنفس نفسه الوقت يف املستثمرين إىل املعلومات مجيع تصل وأن

تُؤثر على  )اإلدراك وغريهاكاإلفراط يف الثقة، التقليد واحملاكاة، أخطاء (هناك عوامل غري عقالنية  - 

زاوجة بني 
ُ
تشكل األسعار يف السوق املالية، مما أدى إىل ظهور نظرية املالية السلوكية اليت �دف إىل امل

 النظرية املالية وأحباث علم النفس بغية الوصول إىل منذجة واقعية للسلوك البشري يف األسواق املالية؛

ة تعكس اجتاه السوق املالية وسلوكها، وبالتايل فهي تساعد يف املؤشرات يف األسواق املالية هي وسيل - 

 اختاذ قرارات بيع وشراء املنتجات املالية؛

إّن التعامل يف السوق املالية يكون على شكل عمليات عاجلة وأخرى آجلة، عن طريق أوامر    - 

وختتلف هذه يتلقاها الوسيط أو السمسار من العميل، ألجل القيام ببيع وشراء منتجات مالية، 

األمر السوقي، األمر بالسعر األفضل، : األوامر باختالف العميل وتوقعاته، وتتلخص هذه األنواع يف

 األمر بالسعر احملدد، األمر مع التوقيف عند سعر معني، األمر احملدد للكمية، واألمر احلر أو املطلق؛

رف عليها سلطات البورصة مبساعدة يتم تسعري املنتجات املالية بعدة تقنيات وعلى عّدة مراحل ُتش - 

التسعري باملقابلة، كما  - التسعري بالصندوق -التسعري بالتدرج - التسعري باملناداة: الوسطاء املاليني، وهي

 توجد طريقتان للتسعري يف البورصة التسعري بالتثبيت والتسعري بالتواصل؛
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 رتقاء �ا إىل مستوى السوق الكفؤةهناك جمموعة من العوامل الالزمة لتنشيط األسواق املالية واال - 

خلق أدوات جديدة، نشر الوعي االدخاري واالستثماري،  ،تشجيع إنشاء شركات األموال: وهي

 توفري املعلومات الكافية عن قطاعات األعمال املختلفة ونشاطها؛

التفوق يكون يف ، هذا فوق الذي حتصل عليهيف الوضع املتلألسواق املالية امليزة التنافسية تتمثل  - 

شكل إضافة قيمة لدى املتعاملني فيها، واليت تأخذ شكل تكلفة معامالت أقل مقارنة بتكاليف 

يف شكل منتج متميز، وذلك �دف جذب أكرب عدد  املنافسني، أو يف شكل سرعة تداول أكرب، أو

 .من املتعاملني فيها، سواء كانوا مصدرين أو متداولني لألوراق املالية

معدل رمسلة السوق، : ، منهاودرجة تنافسيتها عديد من املعايري لقياس نشاط السوق املاليةيوجد ال - 

  .معدل دوران األسهمعدد الشركات املدرجة يف البورصة، معدل قيمة التداول، 

يف الفصل املوايل التعرف على املنتجات املالية املتداولة  سيتموبعد التعرف على اجلوانب النظرية لألسواق املالية،   

  .فيها

  

  



 

 

 

 

 

:الفصل الثاني  

المنتجات المالية المتداولة  

 في األسواق المالية
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  المنتجات المالية المتداولة في األسواق المالية: نيالفصل الثا

  

حتتاج الصناعة املالية إىل تنويع اخلدمات واملنتجات املالية اليت متنحها القدرة على االستجابة للتغريات احلاصلة يف  

وتشهد األسواق املالية العاملية تعامال كبريا باملنتجات  االقتصادية،نوعية االحتياجات املالية وملختلف التغريات 

مقسمة   تريليون دوالر 87قيمة  2017سنة  سجلت، حيث العاملية الرمسلة السوقية، هذا ما توضحه املالية

 20أوربا والشرق األوسط وإفريقيا  - رتريليون دوال 30آسيا واحمليط اهلادئ  - تريليون دوالر 37أمريكا : كاآليت

حيث ّمت تقسيمه هذا الفصل  يف يف األسواق املالية املتداولةاملنتجات املالية  على وسيتم التعرف .1 تريليون دوالر

  :مباحث كما يلي أربعإىل 

  المنتجات المالية التقليدية؛ :األولالمبحث       

  المشتقات المالية؛: المبحث الثاني      

  الصكوك اإلسالمية؛: المبحث الثالث      

  .المنتجات المالية المركبة: رابعالمبحث ال      

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .2018-09-12: االطالع تاريخ، exchanges.org-www.world: املوقع على، الفدرالية العاملية للبورصات من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات -1
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  التقليديةالمنتجات المالية : المبحث األول

تُعترب املنتجات املالية التقليدية من أكثر املنتجات املالية تداوال وأكثرها انتشارا وشيوعا بني املتعاملني يف األسواق   

لكية، منتجات دين، منتجات م: ، ومت تقسيمها إىلهذه املنتجاتيف هذا املبحث إىل  يتم التطرقساملالية، و 

  .منتجات هجينة

  منتجات الملكية: المطلب األول

شركات (يف تلك األدوات املالية اليت متثل مسامهة يف رأس مال الشركات املصدرة  منتجات امللكية أساسا تتمثل  

عليها من خالل  يتم التعرفاولة يف األسواق املالية، وسأحد أنواع منتجات امللكية املتدُتشكل األسهم  .1)مسامهة

  .التطرق إىل تعريفها، خصائصها وأنواعها

  تعريف األسهم : أوال   

  :منها اليت تناولت األسهم، تعاريفالهناك العديد من   

م يف سهَ صكوك متساوية القيمة، قابلة للتداول ويتمثل فيها حق املساهم يف الشركة اليت أَ األسهم هي  - 

حقوقه يف الشركة ال سيما حقه يف احلصول على نسبة من األرباح، رأس ماهلا، وُختول بصفته هذه ممارسة 

 .2ونصيب يف موجودات الشركة عند تصفيتها

ألسهم تشكل الرأس املال املكتتب واملضاف من قبل املستثمرين، والذي يضم مسامها�م املالية وحيدد ا - 

ورأس املال املساهم فيه  فعليملكيتهم للشركة، وبالتايل فإن كال من رأس املال املعلن ورأس املال ال

 .3املستثمرون مصطلحات تعرب عن القيمة الكلية لألسهم اليت اقتناها

وعرفها املشرع اجلزائري بأ�ا األسهم اليت متثل اكتتابات ووفاء جلزء من رأمسال شركة جتارية، ومتنح احلق يف  - 

عزهلا واملصادقة على كل عقود الشركة املشاركة يف اجلمعيات العامة واحلق يف انتخاب هيئات التسيري أو 

أو جزء منها وقانو�ا األساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي حبوز�ا مبوجب قانو�ا 

 .4األساسي أو مبوجب القانون

  

                                                           
1

  .697، صسبق ذكره، مرجع أسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،   -
  .143ص  ،2008، عمان، األردن، 1للنشر، الطبعة  دارالثقافة ،واإلفالس التجارية الشركات في الوجيز احمليسن، نائل أسامة -2
  .92ص  ،سبق ذكرهمعروف، مرجع  هوشيار -3
4

  :من املوقع. 198، ص  1993أفريل  25املؤرخ يف  08-93من القانون التجاري،  املرسوم التشريعي رقم  42مكرر  715املادة   -

http://www.joradp.dz/TRV/ACom.pdf ،2014-7-5: تاريخ اإلطالع  
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  :ولألسهم أربع قيم وهي   

يف وهي القيمة اليت يتم حتديدها عند اإلصدار واالكتتاب، وتتدخل القوانني والتشريعات غالبا : القيمة االسمية - 

  .حتديد هذه القيمة

وهي قيمة السهم يف السوق الثانوية، وقد تكون أكرب من القيمة االمسية أو أقل منها وذلك : القيمة السوقية - 

  .حسب ظروف الطلب والعرض

عادل قيمة السهم عند التصفية، ويتم حسا�ا من خالل مجع قيم األصول املادية واملالية وهي تُ  :القيمة الدفترية - 

  .والنقدية مطروح منها قيم االلتزامات مبا فيها احلصص املقررة مبعدالت ثابتة ألصحاب األسهم املمتازة والسندات

ما، وهذا يعكس بشكل كفئ هي القيمة االقتصادية األساسية للسهم الصادر عن شركة : القيمة الحقيقية - 

  .وعقالين كافة املعلومات املتوفرة للجمهور

  أنواع األسهم: ثانيا   

  : 1تقسم األسهم إىل أنواع خمتلفة   

أسهم نقدية، وأسهم : إىل قسمني طبيعة الحصة التي يقدمها المساهم تقسم األسهم من حيث - 1

. هي األسهم اليت تعطى ملن دفع قيمتها نقدًا دفعة واحدة أو على أقساطألسهم النقدية فا. عينية

فهي األسهم اليت حيصل عليها لقاء تقدمي حصص عينية سواء أكانت عقارًا أم  األسهم العينيةأّما 

  .ماًال منقوالً 

كما يوجب تقديرها وتنفرد األسهم العينية بأن قانون التجارة يوجب الوفاء بقيمتها كاملة عند تأسيس الشركة،    

   .وفق إجراءات حمددة كي ال يساء استخدامها

أسهم امسية وأسهم لألمر وأسهم : إىل ثالثة أقسام للشكل الذي تفرغ فيه وتقسم األسهم وفقاً  - 2

  .للحامل

 هي األسهم اليت حتمل اسم املساهم وتقيد بدفاتر الشركة حىت تثبت ألسهم االسمية ا

 ؛بطريق تغيري القيود يف دفاتر الشركة وجيري تداوهلا. ملكية املساهم

 ؛هي اليت تصدر ألمر شخص معني وتُتداول بطريق التظهري األسهم لألمر 

  فهي اليت ال يذكر فيها اسم صاحبها، وإمنا يذكر فيها كلمة حلاملها،  األسهم للحامل

وحتقق األسهم للحامل مزية التداول . ويعد حامل هذه األسهم هو املالك يف نظر الشركة

السريع احملرر من كل إجراء، إذ تنتقل ملكيتها عن طريق املناولة باليد، لكنها تتعرض 

   .باملقابل خلطر الضياع أو السرقة

                                                           
1

، العدد 21ظري، جملة جامعة بابل، كلية العلوم اإلنسانية، ا�لدن وق العراق لألوراق املالية تأطري سمع اإلشارة إىلاألوراق المالية وأسواقها ميسون علي حسني،  -

  . 8- 7، ص ص 2013، 1
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أسهم عادية وأسهم امتياز : إىل ثالثة أقسام أيضاً  طريقة توزيع أرباحهاوتقسم األسهم من حيث   - 3

  .وأسهم متتع

 هي اليت مل ختصص بامتيازات معينة سواء فيما يتعلق بتوزيع األرباح أو  األسهم العادية

 ؛التصويت أو فيما يتعلق مبوجودات الشركة عند تصفيتها

  تعطي حلاملها حق التقدم واألفضلية على محلة األسهم العادية يف فهي اليت أسهم االمتياز 

احلصول على جزء من األرباح أو من موجودات الشركة عند تصفيتها، كأن تعطيه احلق يف 

ومن املألوف أن . مثًال من صايف األرباح قبل توزيعها على املسامهني% 5احلصول على 

جة إىل زيادة رأس ماهلا وتكون أعماهلا على تصدر الشركة أسهم امتياز حني تكون يف حا

غري ما يرام ويصعب عليها أن جتد من يكتتب يف األسهم اجلديدة الصادرة بزيادة رأس 

فتضطر، ترغيبًا للجمهور يف االكتتاب فيها وتشجيعًا له على اإلقدام عليها إىل أن . املال

  .تقرر لألسهم اجلديدة امتيازاً على األسهم القدمية

 فهي األسهم اليت متنحها الشركة للمساهم تعويضًا له عن استهالك أسهمه  التمتع أسهم

وحيدث . واستهالك األسهم معناه دفع قيمتها ألصحا�ا يف أثناء قيام الشركة. األصلية

االستهالك يف صور خاصة كحالة الشركة احلاصلة على امتياز حكومي الستغالل مشروع 

ففي هذه احلالة مثًال . هاء هذه املدة مجيع منشآ�ا إىل الدولةمعني ملدة من الزمن تؤول بانت

يسمح االستهالك للمسامهني باحلصول على قيمة أسهمهم وهو قد ال يتأتى هلم بعد انتهاء 

وال يفقد صاحب أسهم التمتع صفة الشريك املساهم فيكون له حق حضور . مدة االمتياز

ن حقه يف أرباح الشركة ويف موجودا�ا عند اهليئات العامة وحق التصويت، ولكن يالحظ أ

   .تصفيتها أقل من حقوق املسامهني الذين مل تستهلك أسهمهم

يلتزم املساهم الوفاء بقيمة السهم أو األسهم اليت : الوفاء بقيمة األسهمتقسم األسهم من حيث   - 4

أّما األسهم النقدية فلم . فاألسهم العينية يوجب التشريع الوفاء �ا كاملًة عند االكتتاب. اكتتب �ا

يشرتط املشرع إال الوفاء خبمس قيمتها عند االكتتاب، على أن تسدد ثالثة أرباع هذه القيمة يف 

وإن مل يُوفَّ وفاًء كامًال بقيمة السهم فإن املساهم يبقى . مخس سنوات من تاريخ قرار الرتخيص

بالوفاء يف امليعاد وعلى النحو الذي حيدده  مدينًا بباقي القيمة غري املدفوعة منه، وللشركة أن تطالبه

وإذا ما تأخر املساهم عن تسديد القسط املستحق عليه يف التاريخ . نظام الشركة أو جملس اإلدارة
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املعني ألدائه ترتتب عليه فائدة التأخري باملعدل الذي ينص عليه نظام الشركة، وذلك بصورة حتمية 

 .احلاجة إىل أعذار املدين مبجرد انقضاء امليعاد احملدد من دون

وزيادة على ذلك فقد منح التشريع جملس اإلدارة، يف حال امتناع املساهم عن الوفاء، سلطة  

استثنائية يف حتصيل مطلوب الشركة، ببيع األسهم مباشرة يف املزاد العلين من دون اللجوء إىل احملاكم 

   .أو دوائر التنفيذ

قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية خاصية إلزامية  إنّ  :تداول األسهمتقسم األسهم من حيث  - 5

. بل إ�ا ممّيز مهم للشركة املسامهة من غريها من شركات األشخاص. ال تقوم فكرة السهم من دو�ا

 .لكن إذا كان املشرع قد أجاز تداول األسهم صراحة فإنه مل حيرره من كل قيد

  األسهم  خصائص: ثالثا  

  :أمههالألسهم خصائص عديدة   

فال جيوز إصدار أسهم عادية عن نفس الشركة بقيم خمتلفة، بينما ال حيكم هذا : أنها متساوية القيمة - 1

 الشرط إصدار األوراق املالية األخرى؛

وهذه اخلاصية توفر للسهم مرونة كبرية يف سوق األوراق املالية، جتعل باإلمكان : القابلية للتداول - 2

 ه بالطرق التجارية؛التنازل عن

لية املساهم حمدودة يف تنص قوانني الشركات على أن مسؤو : خاصية المسؤولية المحدودة للمساهم - 3

هذا خيتلف عن حال الشريك يف شركات التضامن أو شركات األشخاص عموما حيث الشركة، و 

 .تكون مسؤوليته غري حمدودة
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  منتجات الدين : المطلب الثاني

  .هي السندات مبختلف أنواعها، وهي متثل دينا على احلكومة أو الشركة املصدرةإّن أهم منتجات الدين    

  تعريف السند: أوال   

صدر  السند   
ُ
مبوجبها أن يدفع حلاملها القيمة اإلمسية عند االستحقاق، مع دفع فائدة متفق هو شهادة يلتزم امل

وهو صك مديونية وليس صك مشاركة أو ملكية يف رأس املال، كما أنه  . 1عليها منسوبة إىل القيمة اإلمسية للسند

يدر عائد أو فائدة سنوية وال يرتبط مبا حتققه اجلهة املصدرة له من أرباح وخسائر، وهلا آجال استحقاق حمددة 

طويل  اخلارجيتلتزم اجلهة املصدرة بسداد قيمتها خالهلا، وتعترب السندات وسيلة من وسائل احلصول على التمويل 

: وحيمل السند. 2األجل، وذلك يف حالة عدم جلوء اجلهة املصدرة إىل  زيادة رأس املال بإصدار أسهم جديدة

  .سعر اإلصدار، نسبة الفائدة، والقسيمات اليت تسدد كل عام، تاريخ االستحقاق، سعر التسديد وشكل السند

  أنواع السندات: ثانيا   

  :السندات وفق هذا املعيار إىلُتصنف : حسب جهة اإلصدار - 1

 .يف حالة احتياج الشركات للتمويل اخلارجي تصدر سندات بقيمة ثابتة: سندات الشركات  .أ 

 .....تشمل القروض املقدمة للحكومة، سندات اخلزينة: سندات الدولة  .ب 

  :ُتصنف السندات حسب هذا املعيار إىل: من حيث تاريخ االستحقاق - 2

النوع يتم سداد القيمة االمسية لكافة سندات اإلصدار  يف ظل هذا: سندات محددة المدة  .أ 

 .الواحد يف تاريخ واحد

وهي تلك السندات اليت يتم إصدارها يف إصدار واحد، : السندات التي ُتسدد على أقساط  .ب 

وُتستحق يف تواريخ خمتلفة، ويسمح هذا النوع من السندات للشركة املصدرة بأن ُتسدد التزاما�ا 

 .لى دفعاتحلاملي السندات ع

  :ُتصنف السندات حسب هذا املعيار إىل: من حيث الضمان - 3

 .وهي سندات مضمونة بأصول معينة كالسندات املضمونة باألراضي: سندات مضمونة  .أ 

وُتصدر عادة هذه السندات من طرف الشركات الكبرية املوثوق يف : سندات غير مضمونة  .ب 

 .أدائها والضمان هنا هو املركز املايل للشركة

  :ُتصنف السندات وفق معيار تسجيلها إىل: حيث تسجيل حامل السندمن  - 4

 .وهي سندات اليت ُيكتتب فيها اسم املالك: )اسمية(سندات ُمسجلة   .أ 

                                                           
والقانون، ، حبث مقدم ملؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات آفاق وحتديات، كلية الشريعة األسهم والسندات تصور وأحكاماحلداد،  العزيز أمحد بن عبد -1

  .5، ص2007جامعة أم القرى، 
  .51، ص 2012،  املكتب اجلامعي احلديث، مصر، طبعة اقتصاديات البورصة في ضوء األزمات والجرائممحدي عبد العظيم،  -  2
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ال يسجل على هذه السندات اسم املالك عند اإلصدار، وبالتايل فكل من : سندات لحاملها  .ب 

 .حيملها يُعترب مالكها

  :ا املعيار إىلُتصنف السندات حسب هذ: من حيث العائد - 5

 .سندات ذات العائد الثابت  . أ

 .سندات ذات معدل عائد متغير  . ب

حيث ال جيوز حلاملها املطالبة بالفوائد يف السنوات اليت مل ُحتقق فيها : سندات ذات دخل  . ج

 .الشركة أرباحا

  .تُعطي للمستثمر ليس فقط الفوائد وإمنا جزء من األرباح: سندات المشاركة  . د

  خصائص السندات: ثالثا  

واليت ) سند حكومي أو سند شركات(تشرتك عموم السندات ببعض اخلصائص وبغض النظر عن اجلهة املصدرة   

  :1ميكن حصرها يف النقاط التالية

تصدر مجيع السندات بقيمة امسية وبفئات خمتلفة، وقد تكون بالعملة احمللية أو بالعملة األجنبية، مثال  -

 دوالر ومضاعفاته؛ 100دينار ومضاعفا�ا أو  100بفئة 

 سنة؛ 30- 1مجيع السندات هلا تاريخ استحقاق والذي يرتاوح بني  -

للسندات فائدة دورية منتظمة، متثل تدفق نقدي ثابت حلامل السند، وقد يكون معدل فائدة سنوي أو  -

 نصف سنوي أو ربع سنوي وطبقا التفاقية السند؛

جيعلها أداة ادخارية واستثمارية يف آن واحد، فالفائدة  مجيع السندات قابلة للتداول يف السوق الثانوية، مما -

على السند متثل ادخارا، وبيع السند يف السوق الثانوية لالستفادة من الفرق املوجب للقيمة السوقية 

 .للسند، السيما يف أوقات اخنفاض معدالت الفائدة السوقية

  

  

  

  

  

                                                           
  .254، ص مرجع سبق ذكره األسواق المالية إطار في التنظيم وتقييم األدوات،أرشد فؤاد التميمي،  -  1
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  المنتجات المالية الهجينة: المطلب الثالث

  :منها ،املنتجات املالية اهلجينة هي منتجات جتمع بني خصائص األسهم وخصائص السندات  

  شهادات االستثمار: أوال  

هي عبارة عن شهادات متثل جزءا من رأس مال الشركة املصدرة، تعطي حلاملها احلق يف احلصول على عوائد   

احلق يف التصويت واملشاركة يف اجلمعية العمومية وتوجيه مثلها مثل األسهم العادية ويف املقابل ال تعطي حلاملها 

سياسة الشركة، وتلجأ الشركة إىل مثل هذه الشهادات لتدعيم رأمساهلا اخلاص، وبالتايل فالشركة حتصل على أموال 

  .1خاصة وذلك دون فقدا�ا للمراقبة

وتتداول هذه الشهادات يف البورصة شأ�ا يف ذلك شأن بقية األوراق املالية، ويتمتع محلتها باألولوية، إىل جانب  

  .2املسامهني العاديني يف االكتتاب يف أي إصدار قادم لشهادات االستثمار بغرض رفع رأس مال الشركة املعنية

  سندات المساهمة: ثانيا  

جزء : سند املسامهة هو سند دين قابل للتداول، تصدره شركة مسامهة ويشتمل تسديده على نوعني من املكافأة  

  .3ثابت يبني يف عقد اإلصدار، وجزر متغري يقّيس على النتائج اليت حتققها الشركة

مبادرة منها ضمن الشروط وال تكون سندات املسامهة قابلة للتعويض إال يف حالة تصفية الشركة أو بناء على   

  .4املنصوص عليها يف عقد اإلصدار

  السندات المستبدلة : ثالثا 

  خيارالسندات املستبدلة تعطي صاحبها   
ُ
عادة شركة (صدرة لتبادل السندات بأسهم شركة أخرى غري الشركة امل

وهذا . املستقبل وفقا للشروط احملددةيف وقت ما يف ) أو شركة متلك فيها الشركة املصدرة حصة يف رأس املال تابعة

بأسهم الشركة ، واليت تعطي حاملها خيار لتبادل السندات إىل أسهم خيتلف عن السندات القابلة للتحويل

  .املصدرة نفسها

  السندات المعوضة باألسهم: رابعا 

ختتلف السندات املعوضة باألسهم عن السندات التقليدية يف أ�ا ال تعوض نقدا بل تُعوض بأسهم للشركة  

صدرة، وتقع هذا السندات بني السندات العادية والسندات القابلة للتحويل ألسهم
ُ
، لكنها ختتلف عن امل

  .تحقاق وليس يف أي وقت من مدة العقدالسندات القابلة للتحويل إىل أسهم يف أ�ا ال تُعوض إال يف تاريخ االس

                                                           
1- simonyrees, Encyclopédie des marchés financiers, Economica, paris, 1997, tome 1, p : 03 . 

  .752، ص سبق ذكرهجبار حمفوظ، أسواق رؤوس األموال، مرجع  -2
  .759، ص نفسهاملرجع  -3
وشروط إصدار شركات رؤوس األموال هلا، اجلريدة الرمسية ، الذي حيدد أنواع القيم املنقولة وأشكاهلا 1991ماي  28املؤرخ يف  170- 91املرسوم التنفيدي رقم  -4

  .941، ص 1991جوان  1، الصادر يف 26العدد 
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  المشتقات المالية: المبحث الثاني

وقد بدأ التعامل يف هذه األدوات منذ "تُعترب املشتقات املالية من أهم أدوات التعامل يف األسواق املالية العاملية،   

عدالت الفائدة، وأسعار الصرف، أوائل السبعينات مع التقلبات احلادة اليت شهد�ا األسواق املالية، فيما يتعلق مب

ولقد تزايد التعامل باملشتقات . 1"وأسعار األسهم، وذلك �دف التحوط ضد خماطر التقلبات يف تلك األسعار

  2.املالية نظرا ملرونتها وسهولة بيعها وشرائها باملقارنة باألصول املالية والسلعية اليت قامت عليها هذه العقود

عينية حمل التعاقد مثل السندات قيمتها من األسعار احلاضرة لألصول املالية أو الأدوات مالية تشتق  هيو   

ألغراض من بينها تستخدم املشتقات املالية للعديد من اواألسهم والنقد األجنيب والذهب وغريها من السلع، و 

ملالية اليت اسعة من العقود اوتضم املشتقات املالية جمموعة و . التحوط منها، باإلضافة إىل املضاربةإدارة املخاطر و 

ويوضح اجلدول املوايل إمجايل عدد العقود املتداولة يف سوق املشتقات .  3خماطرها وآجاهلاتتنوع وفق طبيعتها و 

  :2017من سنة  للنصف الثاين

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .43، ص 2002جامعة الزقازيق، مصر،  ،، رسالة ماجستريدور سوق األوراق المالية في تنمية االدخار في مصرحسني عبد املطلب األسرج،  -1

2
- Sherin kunhibava, Derivatives in Islamic Finance, International Shari’ahResearchAcademy For Islamic  

Finance, Malaysia, 2010, P: 01. 
  . 05، ص2001 اجلامعية اإلسكندرية، مصر، ، الدارإدارة المخاطر المحاسبية-المشتقات المالية المفاهيمطارق عبدالعال محاد،  -3
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  2017من سنة  الثاين للنصف) إمجايل عدد العقود املتداولة(سوق املشتقات ): 1- 2(جدول رقم 

الشرق -أوربا  آسيا المحيط الهادي  أمريكا  

  إفريقيا- األوسط

  المجموع

  493 514 728 1  571 721 155  595 075 177  327 717 395 1  أوراق الخيارات

  602 875 523  641 803 204  319 905 317   642 166 1  أوراق المستقبليات

   620 116 791 1  408 611 221  541 937 213 1  671 567 355  خيارات المؤشرات

مستقبليات 

  المؤشرات

503 100 021  378 827 438  363 617 367  1 245 544 826  

خيارات معدالت 

  الفائدة

251 050 836  889 169  63 320 963  315 260 968  

مستقبليات معدالت 

  الفائدة

923 034 620  108 962 151  459 133 891  1 491 130 662  

  316 989 106  179 501 22  600 266 5  537 221 79  خيارات السلع

  942 555 825 2  355 529 595  831 452 702 1  756 573 527  مستقبليات السلع

خيارات أسعار 

  الصرف

14 235 775  370 507 317  41 567 006  426 310 098  

مستقبليات أسعار 

  الصرف

240 839 411  376 252 360  378 580 554  995 672 325  

  852 970 449 11  935 386 506 2  321 076 652 4  596 507 291 4  المجموع

 %100  21.89  40.63  37.48 (%)النسبة 

:، على املوقع07، ص للفيدرالية العاملية للبورصات 2018لسنة األول نصف السنوي التقرير إحصائيات من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر  

https://www.world-

exchanges.org/storage/app/media/research/Market%20highlights/WFE%20H1%202018%20Market%20Highligh

ts.pdf. 2018- 10-24: ارخ االطالعت  

شهدت  ّن املشتقات املاليةنسبيا بالرغم من أحجم التعامل باملشتقات املالية كبري أّن من اجلدول السابق يتبني   

االستعمال األول الذي ظهرت من أجله عقود املشتقات املالية هو ف .يف السنوات األخرية عليها هجوما مستمرا

إال أ�ا مل . تقلبات أسعار األسهمالفائدة، أسعار الصرف، و تقلبات أسعار  يفتغطية خماطر السوق املتمثلة 

لعام هلذه أيضا يف املضاربة حىت من طرف املستعملني الذين يفتقدون للفهم ا تنحصر يف ذلك، بل استخدمت
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رجع حجم التعامل هذا وي 1.وهو ما أدى إىل تسببها يف األزمات يف كثري من األحيان، األدوات، بسبب تعقدها

حيث تليب العديد من احتياجات املتعاملني يف األسواق املالية إذا ّمت استخدامها بالصيغة اليت  املالية ملزايا املشتقات

وبالعودة إىل اجلدول . األسواق املالية املتطورة يفأُوجدت من أجلها، وللثقافة البورصية اليت يتميز �ا املتعاملني 

، تليها عقود عقد 942 555 825 2مستقبليات السلع أخذت حصة األسد حيث حققت ن بأ السابق جند

أما بالنظر إىل إمجايل عدد العقود املتداولة يف سوق املشتقات . عقد 620 116 791 1بـ  خيارات املؤشرات

احمليط اهلادئ و آسيا  - من إمجايل عدد العقود املتداولة  %37.48بالنسبة للقارات جند أن أمريكا حققت نسبة 

  .% 21.89 وأوربا والشرق األوسط وإفريقيا جمتمعة حققت نسبة -% 40.63

، خماطرها وآجاهلاملالية اليت تتنوع وفق طبيعتها و املشتقات املالية جمموعة واسعة من العقود اسابقا تضم  كما ذُكرو   

سيتم و . عقود املبادالت وعقود اخليارات عقود اآلجلة، العقود املستقبلية،ال :يوجد انتشاراأكثرها من أمهها و 

 .على هذه العقود فيما يلي التعرف

  العقود اآلجلة :المطلب األول

عرف عليها يف هذا املطلب من وسيتم الت .تقلبات األسعارماية ضد خماطر تعد العقود اآلجلة مبثابة أدوات للح   

  .خالل التطرق إىل أهم تعاريف العقد اآلجل وكذا أهم خصائصه

   العقود اآلجلة تعريف :أوال   

يلتزم فيه البائع أن ُيسلم للمشرتي السلع حمل التعقد يف تاريخ الحق بسعر يتفق يعرف العقد اآلجل بأنه عقد    

بني طرفني ينص على بيع أو شراء قدر معني من أصل وهو عقد . 2عليه وقت التعاقد، يطلق عليه سعر التنفيذ

التسليم أو التسوية تتم مستقبال، يف تاريخ يتم حتديده حتديده مسبقا عند إبرام العقد، و مايل أو عيين بسعر يتم 

ال يتم تداوهلا يف ود اآلجلة عقود شخصية تفاوضية، وتعترب أبسط املشتقات املالية و تعترب العقلعقد، و عند إبرام ا

  .البورصة كثريا

  : 3يثيوجد الكثري من أنواع العقود األجلة، حيث ختتلف من ح  

طبيعة األصل املعين بالعقد، أي هل هو سلعة أو مادة أولية أو منتج فالحي، أو ورقة مالية أو مؤشر  - 

 ؛...

                                                           
، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية واالقتصادية شتقات المالية ومساهمتها في خلق األزماتمخاطر المسحنون حممود، حمسن مسرية،   -1

  .01، ص2009أكتوبر  21-20الدولية واحلوكمة العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، 
وزيع، عمان، الطبعة األوىل، ، مؤسسة الوراق للنشر والتالمالية وأدواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات الماليةالهندسة هاشم فوزي دباس العبادي،  -  2

  .81، ص2007
  .780، ص سبق ذكره، مرجع أسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  -3
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 األصل وهل هو سلعة أو منتج مايل؛الكمية، تتوقف هي األخرى على طبيعة  - 

 ؛...)مطلقة،نسبة مئوية، قيمة (التقييد يف السوق املالية، أي هل العقد متداول أم ال وبأية كيفية  - 

 تاريخ استحقاق العقد ومكان تنفيذه؛ - 

 ؛the tickاحلد األدىن للسعر  - 

طريقة التسديد والتسليم وهل يتم التسليم فعال أم أّن العملية هي صفقة مضاربة ال غري، حيث أّن  - 

و إذ تتم التصفية ليس بالتسليم الفعلي أ. العديد من املتعاملني هم يف حقيقة األمر مضاربون ال أكثر

لألصل من قبل البائع وتسليم السعر املتفق عليه من قبل املشرتي، وإمنا تتم تسوية الصفقة نقديا  املادي

، حمققا رحبا من اآلخر الذي حيقق )املتفق عليه والسائد(فقط، أي يأخذ أحد الطرفني الفرق بني السعرين 

 .خسارة بنفس املقدار

  خصائص العقود اآلجلة: ثانيا    

  :1فيما يلي تُوضحتتميز العقود اآلجلة مبجموعة من اخلصائص،     

عقود شخصية، حيث ختضع للتفاوض املباشر بني الطرفني مبا يتالءم مع ظروفهما الشخصية، واليت قد  -

ال تناسب غريمها، فيحددان تاريخ االستحقاق، معدل الفائدة يف حالة القروض، اجلودة أو الرتبة يف 

 وغريها؛...نفيذ حالة البيع، سعر الت

 عقود ليس هلا شكل منطي، حيث يتم االتفاق على شروطها؛ -

 عقود �ائية، حيث مبجرد التوقيع عليها ال ميكن ألي من الطرفني إلغائها أو تعديلها؛ -

عقود يتم التعامل �ا يف األسواق املوازية فقط وليس هلا سوق ثانوية، ولذلك فإّن أحجامها وتوارخيها  -

 وغالبا ما تكون قيمتها كبرية، ولذلك فإّن األفراد واملستثمرين الصغار عادة ال يتعاملون �ا؛تكون مرنة 

تصعب املضاربة �ذه العقود، حيث أّن الغرض األساسي هلا هو احلماية من خماطر تقلبات األسعار يف  -

فرص وجود تغريات  املستقبل، واملضاربون ال غرض هلم من السلعة حمل التعامل، بل ما يهمهم هو اغتنام

 سعرية مؤقتة ليقوموا بالبيع أو الشراء �دف حتقيق األرباح؛

 يتم تنفيذ العقد يف تاريخ التنفيذ وليس قبله؛ -

ليس من الضروري أن يتم تسليم املوجود حمل التعاقد، إذ هناك عقود آجلة غري قابلة للتسليم تستخدم  -

ضمن تسليما حقيقيا للموجود وإمنا فقط دفع الفرق عادة يف العقود اآلجلة للعمالت األجنبية، وال تت

                                                           
1
  .83- 82ھاشم فوزي دباس، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 
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بني سعر التنفيذ وسعر السوق، فإذا كان سعر التنفيذ أعلى من سعر السوق فإّن مشرتي العقد اآلجل 

  . يتسلم الفرق بني السعرين والعكس بالنسبة حملرر العقد

  العقود المستقبلية: المطلب الثاني

مفهوم العقود املستقبلية وأهم خصائصها، وكذا أهم أوجه االختالف بينها التطرق إىل يف هذا املطلب  يتمس  

  .وبني العقود اآلجلة

  العقود المستقبلية تعريف :أوال  

العقود املستقبلية هي عقود آجلة قابلة للتداول يف البورصة، تُعطي ملشرتيها احلق يف شراء أو بيع قدر معني من    

كما أنه يرتتب على طريف العقد . 1حمدد سلفا على أن يتم التسليم يف تاريخ الحق األصول املالية أو العينية بسعر

إيداع نسبة معنية من قيمة العقد لدى بيت السمسرة �دف محاية كل منهما من املخاطر اليت ميكن أن ترتتب 

  .جتاه الطرف اآلخر بالتزاماتهعلى عدم قدرة أحد الطرفني الوفاء 

ويف تعريف آخر، يعترب العقد املستقبلي اتفاق بني طرفني لتداول أصل معني بتاريخ مستقبلي حمدد، حيدد هذا   

العقد نوع األصل املتداول، كمية األصل اليت يتم تداوهلا، التاريخ الذي يتم فيه التبادل بني األصل واملبلغ، السعر 

ا باألصول الفورية أو األصل املعين، أما تاريخ التبادل الواجب دفعه لألصل، وتعرف األصول اليت يتم تداوهل

فيسمى تاريخ االستالم، والسعر الذي وافقت عليه األطراف يسمى السعر املستقبلي املتعاقد عليه أو سعر 

املستقبليات، أما الطرف الذي تعاقد على الشراء فهو املالك للعقد املستقبلي ويطلق عليه صاحب املركز الطويل، 

  .2رف الذي تعاقد على تسليم البضاعة يسمى بائع العقد املستقبلي ويطلق عليه صاحب املركز القصريوالط

  خصائص العقود المستقبلية: ثانيا   

  :3تتسم عقود املستقبليات خبصائص عديدة، منها   

ستلم لألصل االستثماري واآلخر مبوقع البائع أو  نّ أ. 1
ُ
لعقود املستقبليات طرفني يقبل أحدمها مبوقع املشرتي أو امل

َسلم لألصل االستثماري، وبالتايل فإن ما يكسبه طرف يف هذه العقود خيسره الطرف الثاين يف املوقع املعاكس
ُ
  .امل

وبالتايل ال يدخل هذان الطرفان التبادل مع بعضهما . طريف هذه العقود غالبا ما ال يعرف أحدمها اآلخر نّ أ .2

البعض مباشرة، ولكن من خالل بيوت التصفية اليت تعمل كمشرتية أو كبائعة دون أن تنافس أي من املشرتين أو 

                                                           
  .81، ص ذكرهمرجع سبق عاطف وليم أندراوس،  -1

  .289، ص 2008، دار املسرية للنشر والطباعة، الطبعة األوىل، عمان، إدارة المخاطر الماليةخالد وهيب الراوي،  -  2
  .152، ص سبق ذكرههوشيار معروف، مرجع  -3
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ألرباح وجتميع املدفوعات وحتقيق االستقرار البائعني، وهي متارس وظائفها األساسية يف توازن احلسابات ودفع ا

  .وجتاوز التبادالت املباشرة بني املتعاملني وضمان إجناز العقود بكفاءة

عقود املستقبليات عقود معيارية تنظم حسب أمناط حمددة ويفرتض منظموها خماطر الفشل املتوقعة  إنّ  . 3

  .ه العقود أو إلغائها بسهولة وقبل وقت التسليموميكن للمالك األصلي للسلعة أو األداة تعديل هذ. مسبقا

يقوم جتار املستقبليات بوضع ما يعرف باهلامش األويل، والذي هو أموال جيري إيداعها يف حساب خاص  . 4

: لدى غرفة التصفية بالسوق املالية كضمان الستبقاء األطراف بالتزاما�م وحيدد هذا اهلامش بصيغ خمتلفة، منها

غالبا نسبة قليلة من القيم األمسية لألصول  اخل، وهو ميثل...وديعة حقيقية أو اعتماد مصريف أو أذونات اخلزينة

  .%5اخلاضعة لعقود املستقبليات واليت ال تتجاوز 

حتديد ا�ال الذي يسمح خالله لألسعار املتفق عليها بالتغيري ولتحقيق هذه اخلاصية مينع أصحاب الودائع . 5  

  .من استخدام املستقبليات ألغراض املضاربة

االستثمارية، وخاصة يف  بقة أن أسعار عقود املستقبليات ترتبط مباشرة بأسعار األصولولتوكيد اخلاصية السا. 6  

األسواق النقدية اليت توفر فرص الرحبية وتقل فيها املخاطر، وذلك إلمكانية هذه األسواق على تعديل االختالالت 

قابلة للتنبؤ بني األسعار اليت وهنا ميكن ضمان عالقة . اليت حتدث يف التعامالت السوقية اخلاصة باملستقبليات

  .ستسود األسواق النقدية وتلك اليت ستحقق يف أسواق املستقبليات

ة بينهما، يوضحها بني العقود املستقبلية والعقود اآلجلة إال أّن هناك اختالفات جوهريبالرغم من التقارب الكبري   

  :اجلدول املوايل
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  بني العقود املستقبلية والعقود اآلجلةأوجه االختالف ): 2- 2(جدول رقم 

  العقود اآلجلة  العقود المستقبلية  وجه االختالف

  عقود غري شخصية-  نوع العقد

عقود منطية موحدة من حيث - 

  قيمتها وتواريخ التسليم

  عقود شخصية-

عقود غري منطية حتدد شروطها - 

  باتفاق وتراضي الطرفني

  تُتيح وجود سوق ثانوي  وجود سوق

  

وجود سوق ثانوي هلا، حيث عدم 

  يتم تداوهلا يف السوق غري املنظمة

تُتيح للمضاربني فرصة حتقيق -   تحقق األرباح

  األرباح

يتم االحتفاظ �وامش متحركة - 

  لتعكس حتركات األسعار

يتحقق الربح أو اخلسارة يوميا - 

  عند ارتفاع أو اخنفاض األسعار

ال تُتيح الفرصة للمضاربني يف - 

  حتقيق الربح

ُحيدد اهلامش مرة واحدة يوم توقيع - 

  العقد

يتحقق الربح واخلسارة يف تاريخ - 

  التسليم

تتم تسوية العقد يف أي وقت قبل   تسوية العقد

  تاريخ االستحقاق

تتم تسوية العقد يف تاريخ 

  االستحقاق
  .83، ص سبق ذكرهمرجع هاشم فوزي دباس العبادي، : المصدر

  المبادالتعقود : ثالثالمطلب ال

فيما يلي أهم التعاريف اليت تطرقت هلا، وكذا أهم اخلصائص اليت متيزها عن غريها للتعرف على عقود املبادالت،   

  .من املشتقات املالية

  عقود المبادالت تعريف :أوال  

النقدي أو موجود ُتدعى عقود املبادلة أيضا باملقايضات وهي التزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معني من التدفق   

  .1معني مقابل تدفق نقدي أو موجود آخر، مبوجب شروط تنفيذ معينة يتفق عليها عند التعاقد

هي اتفاق بني طرفني على تبادل قدر معني من األصول املالية أو العينية، تتحدد آنيا وفقا  عقود املبادالتو   

يوجد و  .1لقيمة الصفقة، على أن يتم تبادل األصول حمل التعاقد يف وقت الحق، وهي عقود ملزمة لطريف العقد

 .لفائدةمبادالت سعر الصرف األجنيب و مبادالت أسعار ا نوعان شائعان من املبادالت مها

                                                           
  .86، ص سبق ذكرههاشم فوزي دباس العبادي، مرجع  -1
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  خصائص عقود المبادالت: ثانيا    

  :2خصائص عقود املبادالت فيما يلي تتمثل   

  افرتاضية؛ ا التقليل من حجم املخاطر اليت ال متس عادة األصول املعتمدة للعوائد العينية أل� - 

توفر ميزة نسبية العوائد املالية املتوقعة قد تعود اىل مجيع األطراف املعنية بعقود املبادالت وذلك عند  - 

 وبشكل مستقل؛

تعديل املخاطر املتعلقة بتدفقات العملة األجنبية من الدخل الدي تتوقعه املؤسسة من االستثمار يف  - 

اخلارج أو املخاطر النامجة عن حترك أسعار الفائدة األجنبية يف البلد املعين باالستثمار بشكل خمتلف 

 لتحرك أسعار الفائدة احمللية؛

للمخاطر واحلماية  سسة بتقدمي قروض رهون مبعدل ثابت فان هذه العملية قد تكون مهددةعند قيام مؤ  - 

  معدالت معيارية؛ منها تدخل املؤسسة املعنية بائتمان الرهون اىل مبادلة أسعار ثابتة مقابل

بة التأكد بالنس عقود املبادالت هي عقود تربط األسعار املقومة باألسعار الثابتة مما يزيد من حاالت -

الظروف اجلارية واملستقبلية  ا تسمح يف تعديل احملفظة االستثمارية حسب�لاللتزامات املستقبلية خاصة وأ

 .لألسواق

  عقود الخيارات :رابعالمطلب ال

خالل التطرق من يف هذا املطلب تُعترب عقود اخليارات من أكثر املشتقات املالية تداوال، وسيتم التعرف عليها   

وأهم   تعاريف عقد اخليار، وكذا أهم اخلصائص اليت يتميز �ا عن غريه من عقود املشتقات املاليةأهم إىل 

  .أنواعها

  تعريف عقود الخيارات: أوال  

اخليار هو عقد أو جزء من عقد مينح صاحبه احلق بشراء أو بيع أصل ما بسعر حمدد مسبقا خالل فرتة حمددة    

الذي يطلق عليه حمرر االختيار وال ترد هذه العالوة سواء مت تنفيذ للبائع و  ذلك نظري دفع عالوةو ، 3من الزمن

 .   العقد أو مل يتم تنفيذه

يف أن ) وليس التزام(عقد يقوم مبوجبه حمرر العقد أو البائع بإعطاء مشرتي العقد احلق : " كما تُعرف على أ�ا 

 . 4"بسعر معني وخالل فرتة زمنية معينة أو يف تاريخ معني) سلعة أو أداة مالية(يشرتي منه أو يبيع له شيئا ما 

                                                                                                                                                                                     
  .43، ص سبق ذكرهعاطف وليم أندراوس، مرجع  -1
  .35-34، ص ص مرجع سبق ذكرهبن اعمر بن حاسني، ،  -2
  .504، ص مرجع سبق ذكرهأجني برغام،  -3
  .41، ص مرجع سبق ذكره، )المفاهيم، إدارة المخاطر، المحاسبة(المشتقات المالية طارق عبد العال محاد،  -4
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إمتامها مقابل مبلغ  عمليات آجلة مينح فيها املشرتي حق اخليار يف إلغاء العملية أو"وعرفتها جويل بريولون بأّ�ا    

 .1"يدفعه للبائع يف وقت حمدد وسعر ثابت مت االتفاق عليه

العقود املستقبلية يف كون هذه األخرية واجبة التنفيذ بينما تعطي عقود  يالحظ أن عقود اخليارات ختتلف عنو   

   .اخليارات احلق ملشرتيها يف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه

  :لخص مفاهيم عقود اخليار يف اجلدول التايلتُ و   

  عقود اخليار عناصر): 3-2(جدول رقم

الذي يتيحه له هو الطرف الذي يستفيد من احلق   مشرتي أو حامل عقد اخليار- 1

العقد بشراء األصل إذا كان اخليار للشراء، أو بيع 

  .األصل إذا كان اخليار للبيع

هو الطرف الذي يقع عليه االلتزام بتنفيذ العملية   بائع أو حمرر عقد اخليار- 2

 -شراء أو بيع األصل موضوع العقد- موضوع العقد 

  .يف حالة طلب املشرتي التنفيذ للعقد

وهو السعر احملدد سلفا لتنفيذ عقد اخليار، أي سعر   املمارسة أو التنفيذسعر - 3

  .الشراء أو البيع قبل تاريخ االستحقاق

هو ما يدفعه املشرتي حلق اخليار للبائع مقابل الشراء،   العالوة أو املكافأة - 4

وغالبا م ُحتدد بنسبة مئوية من مبلغ العقد أو وفقا 

  . قة املالية موضوع العقدلدرجة تذبذب العملة أو الور 

هو سعر األصل موضوع العقد يف السوق يف تاريخ   السعر السوقي- 5

  .تنفيذ العقد أو يف آخر يوم يف فرتة العقد

هو التاريخ الذي يقوم فيه مشرتي العقد بتنفيذ   تاريخ التنفيذ- 6

  .االتفاق

  وهو آخر يوم متفق عليه لصالحية تنفيذ العقد  تاريخ االنتهاء- 7
، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدويل حول أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أم لصناعتها: المنتجات المالية المشتقةبن رجم حممد مخيسي، : المصدر

أكتوبر  21إىل  20يف، خالل الفرتة األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سط

  .6، ص 2009

  

  

  

                                                           
1 - Joel Priolon, Les marchés financiers, AGRO, Paris, 2010,P :30. 
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 وأنواعها خصائص عقود الخيارات: ثانيا    

 العديد من األنواع، وهذا ماسُيوضحلعقود اخليارات خصائص متيزها عن غريها من املشتقات املالية، كما أّن هلا    

  :فيما يلي

 خصائص عقود الخيارات -1

  :1عقود اخليارات تتميز بعدة خصائص هي نّ إ

 تاريخ حينيي يلتزم بتنفيذه عندما ذمثن اخليار يدفع حملرر العقد ال إن مبلغ التعويض أو املكافئة أو -

 التنفيذ؛

 أشهر من تاريخ االتفاق؛ 3إن تاريخ تنفيذ هذه احلقوق يكون غالبا بعد مرور  -

اللذان  أخرى وعلى أساس عاملي العرض والطلبإن حقوق االختيار قابلية للتداول كأي عقود  -

 يتوقفان بدورمها على قيمة األصل حمل العقد؛

 احلاضرة؛ ال يتطلب االستثمار يف اخليارات مبالغ ضخمة مثل ما هو مطلوب للتعامل يف األسواق -

 لعقود اخليارات شروط منطية ختتلف عن العقود األخرى؛ إنّ  -

  .املنظمةيتم تداول عقود اخليارات يف أسواق  -

 أنواع عقود الخيارات -2

  :أشهرهاعدة معايري،  عقود اخليارات إىل عدة أنواع حسبتنقسم 

 :منيز بني: حسب تاريخ التنفيذ  -  أ

يعطي لصاحبه احلق يف شراء أو بيع عدد من األوراق املالية، أو أصول أخرى : اإلختيار األمريكي -

خالل الفرتة املمتدة من إبرام العقد على أن يتّم تنفيذ هذا العقد يف أي وقت يشاء، وذلك من 

 حىت تاريخ استحقاق العقد؛

يعطي احلق لصاحبه يف شراء أو بيع عدد من األوراق املالية أو أصول أخرى،  :اإلختيار األوربي -

 . على أن يتّم تنفيذ العقد يف تاريخ استحقاقه

 : جند :حسب طبيعة العقد  -  ب

يعطي لصاحبه احلق يف الشراء وليس االلتزام بالشراء، ويستخدم لتحقيق أغراض  :خيار الشراء  -

املضاربة، حيث حيقق املضارب رحبا نتيجة شراء حق الشراء إذا ما حتققت توقعاته املتمثلة يف ارتفاع 

سعر األصل يف السوق بأكثر من سعر التنفيذ، وأغراض التحوط مبعىن حتمي املتعامل من خماطر 

                                                           
  . 33، ص سبق ذكره بن اعمر بن حاسني، مرجع  -1
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السعر ومن مث لضمان الشراء بسعر معني أي سعر التنفيذ لتجنب خماطر الشراء بأسعار ارتفاع 

يتيح خيار الشراء  ومبعىن آخر  .1السوق، واليت رمبا ترتفع كثريا، وكذا لتحقيق أغراض استثمارية

احلق للمشرتي بشراء الكمية املتفق عليها من األصول املالية وبالسعر احملدد يف العقد خالل فرتة 

ويطلق على خيار  .2زمنية حمددة، أوبتاريخ استحقاق عقد اخليار، غري أن الشراء ال يكون ملزما

بأنه ضمن إمكانية حتقيق الربح الشراء الذي يكون فيه السعر السوقي للسهم أكرب من سعر التنفيذ 

In the money option وعندما يكون السعر السوقي للسهم مساويا لسعر التنفيذ فيطلق عليه ،

وعندما يكون السعر السوقي للسهم أقل من سعر  ، At the money option إمكانية الربحعلى 

ميكن توضيح ذلك من و . Out the money option3التنفيذ فيطلق عليه خارج إمكانية الربح 

 :خالل الشكل التايل

 خيار شراء طويل األجل: )1-2(شكل رقم 

 

 
                                                                                                        .130ص  ،مرجع سبق ذكرهنورين بومدين، : المصدر

                                                           
إدارة املخاطر املالية وأثرها : ، ملتقى دويل حتت عنوانالمشتقات المالية كأداة للتحوط من المخاطر المتعلقة بالمعلومات المحاسبيةبوسبعني تسعديت،  -  1

  .04ص ، 2013لعقيد أكلي حمند، البويرة، على اقتصاديات العامل، جامعة ا
2 - Pietro Millossovich, Overview of financial markets and instruments, University of Trieste, Italy, 2007, 
P.58, Available at: http://users.ictp.it/~marsili/fin_math07/SlidesMillossovich.pdf 

، جملة دورية نصف سنوية تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة األوراق الماليةمنتجات الهندسة المالية كمدخل لتفعيل وظيفة سوق نورين بومدين،  -  3

  .130، ص 2013حسيبة بن بوعلي بالشلف، ا�لد اخلامس، العدد العاشر، 
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أّن مشرتي حق خيار الشراء يغطي مبلغ العالوة املدفوعة للبائع ويكسب عندما يرتفع  ُيالحظمن خالل الشكل   

، أما عندما ينخفض سعر السهم يف ITMالسعر السوقي للسهم عن سعر التنفيذ، يعين داخل إمكانية الربح 

  .OTMة الربح السوق عن سعر التنفيذ فإّن أقصى ما ميكن أن خيسره هو مقدار العالوة، أي يكون خارج إمكاني

ويعطي هذا اخليار احلق يف بيع األصل بسعر معني دون االلتزام بذلك، فإذا ارتفع  :خيار البيع  -

سعر األصل عن السعر املتفق عليه، يكون من حق صاحب اخليار عدم االلتزام بالبيع وفقا هلذا 

ويطلق على خيار البيع الذي يكون . 1السعر املتفق عليه، واللجوء إىل السوق للبيع بالسعر األعلى

 In the moneyفيه السعر السوقي للسهم أقل من سعر التنفيذ بأنّه ضمن إمكانية حتقيق الربح 

option وعندما يكون السعر السوقي للسهم مساويا أو أقل أو أكثر قليال لسعر التنفيذ فيطلق ،

ن السعر السوقي للسهم أكرب من ، وعندما يكو At the money optionعليه على إمكانية الربح 

وميكن توضيح ذلك من  ،Out the money option 2سعر التنفيذ فيطلق عليه خارج إمكانية الربح 

 :خالل الشكل التايل

 

  خيار بيع طويل األجل ):2-2(شكل رقم 

  
  .131ص  ،سبق ذكرهنورين بومدين، مرجع : المصدر

أّن مشرتي حق خيار البيع يغطي مبلغ العالوة املدفوعة للبائع، ويكسب عندما  ُيالحظخالل الشكل  من  

ينخفض السعر السوقي للسهم عن سعر التنفيذ، أما عندما يرتفع سعر السهم عن سعر التنفيذ فإن أقصى ما 

  .3ميكن أن خيسره هو مقدار العالوة

                                                           
  .04، ص سبق ذكرهبوسبعني تسعديت، مرجع   -1

  .131، ص سبق ذكرهنورين بومدين، مرجع  -  2
3
  .المرجع نفسھ - 
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  الصكوك اإلسالمية: لمبحث الثالثا

أّن جناح األسواق املالية وتطورها، يعتمد اعتمادا وثيقا على مدى تنوع وتطور املنتجات املالية  سابقا لقد ذُكر  

أصبح التطوير واالبتكار يف املنتجات املالية اإلسالمية ضرورة حتمية، خاصة مع تزايد  املتداولة فيها، وبالتايل

حيث ستثمارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، الطلب على هذه املنتجات يف ظل التوجه العاملي املتنامي حنو اال

أّن املنتجات املالية التقليدية تكتنفها العديد من املخالفات الشرعية وتشو�ا الكثري من املعامالت احملرمة كالربا 

 التعرفيتم ، مما استدعى ابتكار منتجات مالية إسالمية ُمسيت بالصكوك اإلسالمية، واليت سوالغرر والقمار وغريها

  .عليها يف هذا املبحث

  مفهوم الصكوك اإلسالمية: المطلب األول

�ا خصائصها اليت تتميز وكذا يت تطرقت للصكوك اإلسالمية، أهم التعاريف الإىل يف هذا املطلب  سيتم التطرق  

  .، مع حتديد أبرز االختالفات بينها وبني األسهم والسنداتعن غريها من املنتجات املالية

  تعريف الصكوك اإلسالمية: أوال   

  :التعريفني املواليني عدة تعاريف للصكوك اإلسالمية، أكثرها شيوعا هناك  

وثائق متساوية القيمة، متثل حصصا : " عرفتها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بأّ�ا - 

شروع معني أو نشاط استثماري خاص، شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات م

 ؛ 1"وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدأ استخدامها فيما ُأصدرت من أجله

عرفها جممع الفقه اإلسالمي الدويل بأ�ا أداة استثمارية تعتمد على جتزئة رأس املال إىل حصص متساوية،  - 

حدات متساوية القيمة، ومسجلة بأمساء أصحا�ا، وذلك بإصدار صكوك مالية برأس مال، على أساس و 

 ؛2أل�م ميلكون حصصا شائعة يف رأس املال، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه

وحتويل ملكيتها إىل جهة  ،وتتم عملية التصكيك من خالل قيام مؤسسة ما بتجميع أصوهلا غري السائلة  

تقوم بإصدار صكوك تساندها تلك األصول، وبذلك تتيحها للتداول يف أسواق  )صندوق أو مؤسسة(أخرى 

  .3األوراق املالية، بعد أن يتم تصنيفها ائتمانيا، وكذلك بعد خضوعها لعدد من اإلجراءات الفنية

  

                                                           
1
  .288، ص2007، البحرين، المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  - 

اإلسالمية والعمل ، مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائرة الشؤون الصكوك االستثمارية اإلسالمية والتحديات المعاصرةكمال توفيق حطاب،  -  2

  .7، ص2009جوان 3- ماي  31اخلريي، ديب، 
  .8، صنفسهاملرجع  -  3
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  خصائص الصكوك اإلسالمية: ثانيا   

  :1يف النقاط التالية ز الصكوك اإلسالمية بعدة خصائص، توجزتتمي   

تتضمن احلصة اليت ُميثلها الصك ملكية : الصكوك تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات - 1

شائعة يف املشروع أو االستثمار الذي ميوَّل من حصيلة إصدارها، فهي متثل ملكية حاملها حصصا 

شائعة يف موجودات ذات عوائد، سواء كانت أعيان أو منافع أو خدمات أو خليطا منها أو من 

 عنوية؛احلقوق امل

تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة، ألّ�ا متثل : الصكوك تصدر بفئات متساوية القيمة - 2

حصصا متساوية يف ملكية املشروع، �دف تسهيل شرائها وتداوهلا بني اجلمهور من خالل األسواق 

 املالية؛ 

يكون  حيصل مالك الصك على عائد: الصكوك تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - 3

حصة من الربح يتم حتديدها يف نشرة اإلصدار، وال يصح حتديد العائد حتديدا كمًيا مسبقا أو 

منسوبا إىل القيمة االمسية للصك، ويف املقابل يتحمل نصيبه من اخلسارة بنسبة ما ميلكه من 

 صكوك، وينبغي عليه حتمل اخلسارة يف مقابل استحقاق الربح وفقا ملبدأ الغنم بالغرم؛

تعترب الصكوك اإلسالمية قابلة للتداول بأي وسيلة من وسائل : ابلية الصكوك اإلسالمية للتداولق - 4

غري أّن قابلية الصكوك للتداول . التداول اجلائزة شرعا ونظاما، سواء كات التداول بيعا أم هبة أم رهنا

اخلدمات اليت ُمتثلها، لتداول األصول واملنافع و ال تكون إّال بناءا على الشروط والضوابط الشرعية 

كصكوك املضاربة وصكوك املشاركة، وأنواع أخرى غري قابلة : فهناك أنواع من الصكوك ميكن تداوهلا

للتداول شرعا ألّ�ا متثل دين يف ذمة الغري، وألنّه ال جيوز شراء الديون فال جيوز تداوهلا إّال إذا ّمت 

 املراحبة؛: حتويلها إىل بضاعة كصكوك البيوع

أي أّن الصك الواحد ال ُجيزّأ يف مواجهة الشركة، ويف حالة ما إذا : قابلية الصكوك للتجزئة عدم - 5

آلت ملكية الصك ألشخاص آخرين بسبب اإلرث أوحنوه، فال بد أن يتفقوا فيما بينهم لتعيني 

 شخص واحد ميثلهم أمام الشركة؛

ال شك يف أّن الصكوك تنضبط بالضوابط الشرعية، سواء يف  :تقّيد الصكوك بالضوابط الشرعية - 6

إصدارها وتداوهلا، أو من حيث األنشطة واالستثمارات اليت تعمل فيها، أو من حيث طبيعة العالقة 

                                                           
دراسة تطبيقية لتجارب بعض األسواق المالية العربية  -المالية اإلسالمية في تنشيط وتطوير السوق المالية اإلسالميةكتاف شافية، دور األدوات   -  1

  .218-217 ص ، ص2014، 1جامعة سطيف  ، أطروحة دكتوراه،واإلسالمية
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بني أطرافها، فال تتضمن فوائد ربوية مقابل التمويل أو غري ذلك من احملظورات الشرعية، كما أّ�ا 

لعقود املشروعة اليت ختتلف أحكامه تبعا الختالف أحكام العقود تصدر على أساس عقد من ا

 .الشرعية اليت متثله

  األسهم والسندات مقارنة بين الصكوك اإلسالمية و: ثالثا   

يف هذا العنصر حتديد االختالف  يتمتتميز الصكوك اإلسالمية عن باقي املنتجات املالية ببعض اخلصائص، وس  

    .هة، وبينها وبني السندات التقليدية من جهة أخرىبينها وبني األسهم من ج

 :بين الصكوك اإلسالمية واألسهممقارنة  -1

  :ميكن تلخيص أهم نقاط املقارنة بني الصكوك اإلسالمية واألسهم يف اجلدول املوايل  

  مقارنة بني الصكوك اإلسالمية واألسهم ):4- 2(جدول رقم 

  األسهم  الصكوك اإلسالمية  وجه المقارنة

ال ُيشارك مالك الصك يف إدارة   اإلدارة

املشروع بشكل مباشر، ويتم 

االكتفاء بتوكيل املضارب الذي 

  يلتزم بإدارة املشروع

ُيشارك مالك السهم يف إدارة 

  .الشركة وانتخاب جملس اإلدارة

  

ليس بالضرورة أن تكون الصكوك   االستحقاق

أداة مشاركة دائمة يف الشركة، 

  .استحقاق وبالتايل فلها تاريخ

تُعترب األسهم أداة مشاركة دائمة يف 

الشركة، وبالتايل ليس هلا تاريخ 

  .استحقاق

الصكوك بشكل عام منتجات مالية   المخاطر

  .قليلة املخاطر

األسهم منتجات مالية ذات خماطر 

  .عالية

الصك اإلسالمي منتج مايل مباح   حكمها

  مهيكل على عقود شرعية

  .حمرمة شرعااألسهم منتجات مالية 

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

  اململكة العربية السعودية، "عرض وتقومي: الصكوك اإلسالمية"حامد بن حسن بن حممد علي مرية، صكوك احلقوق املعنوية، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة ،

 ؛ 3، ص2010

  219، ص سبق ذكرهكتاف شافية، مرجع. 
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 :اإلسالمية والسندات التقليديةبين الصكوك مقارنة  -2

  :يف اجلدول املوايل رنة بني الصكوك اإلسالمية والسندات التقليديةميكن تلخيص أهم نقاط املقا  

  مقارنة بني الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية: )5- 2(جدول رقم 

  السندات التقليدية  الصكوك اإلسالمية  وجه المقارنة

ُمتثل حصة شائعة اإلسالمية الصكوك   الطبيعة والشكل القانوني

من مجيع موجودات املشروع، وبالتايل 

صدر احب فالعالقة بني ص
ُ
الصك وامل

، هي عالقة ُمشاركة وليست ُمداينة

وتُعترب من االستثمارات متوسطة وطويلة 

  .األجل

السندات جبميع أنواعها ُمتثل دينا يف ذمة 

حامل (املدين ُمصدر السند لصاحل دائنه 

، ، فالعالقة بينهما عالقة ُمداينة)دالسن

  .وتُعترب من االستثمارات طويلة األجل

عائدات الصكوك يف حصة شائعة تتمثل   األرباح والعوائد

من أرباح املشروع اليت سوف تتحقق 

ويتأثر الصك بنتيجة نشاط  .مستقبال

املشروع، حيث يشارك حامله يف الربح 

ويتحمل نصيبه من اخلسارة حال وقوعها 

  .وفقا لقاعدة الغنم بالغرم

فوائد حمددة تتمثل عائدات السندات يف 

مسبقا، وال يتأثر حاملها بنتيجة نشاط 

  .املشروع

 عند تصفية املشروع، ليس حلامل الصك  األولوية عند التصفية

، وإمنا ُتصرف له نسبته اإلسالمي األولوية

مما تبقى من موجودات املشروع بعد 

سداد الديون، أي أّن موجودات املشروع 

  .ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم

عند تصفية املشروع يكون لصاحب 

السند األولوية يف احلصول على قيمة 

  .السند وفوائده املتفق عليها

مايل مباح  الصك اإلسالمي منتج  حكمها

  مهيكل على عقود شرعية

السندات منتجات مالية حمرمة شرعا 

  .تعتمد على الفوائد الربوية

  : من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

  ،2009ة، ، الدورة التاسعة عشر �مع الفقه اإلسالمي الدويل، اإلمارات العربية املتحدحكم وقف األسهم والصكوك والمنافعخليفة بابكر احلسن ،

 ؛10ص

  ؛220، ص سبق ذكرهكتاف شافية، مرجع 

  ،؛32 ، ص2009، مؤمتر ديب حول املصارف اإلسالمية بيم الواقع واملأمول، الصكوك اإلسالميةوليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي 

  ،2010ندوة الصكوك اإلسالمية، جدة،  ،ستثماريةداول األسهم والصكوك والوحدات االالضوابط الشرعية لتيوسف بن عبد اهللا الشبيلي ،

 .13ص
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   الصكوك اإلسالمية أنواع: المطلب الثاني

حظيت الصكوك اإلسالمية باهتمام كبري من قبل العديد من األطراف، وهذا راجع للخصائص اليت ُمتيزها عن    

يف  إليها سابقا، وملا هلا من دور كبري غريها من املنتجات املالية املتداولة يف األسواق املالية واليت سبق التطرق

أّن استخدام الصكوك والتوسع يف التعامل �ا من شأنه زيادة كفاءة السوق املالية حيث ، تنشيط األسواق املالية

أشارت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية إىل و  . نظرا ملا يرتتب عليها من تعميق السوق واتساعه

وميكن تقسيمها إىل صكوك قابلة للتداول وأخرى غري  ،ثر من أربعة عشرة نوعا من الصكوك اإلسالميةوجود أك

   .قابلة للتداول

  صكوك قابلة للتداول: أوال     

  :منها ديد من الصكوك القابلة للتداول، هناك الع    

ُتصدر هذه الصكوك بغرض إنشاء مشروع أو متويل نشاط على أساس املشاركة،  :صكوك المشاركة - 1

حيث يشارك كل من املقرض واملستثمر حبصة معينة، ويتحمالن الربح واخلسارة، ويصبح حامل 

  .1، وتُدار هذه الصكوك على أساس الشركة أو على أساس املضاربةالصك شريكا يف املشروع

قيمة متساوية، ُمتثل ملكية أعيان مؤجرة أو منافع أو خدمات، هي وثائق ذات  :صكوك اإلجارة - 2

 . 2وهي قائمة على أساس عقد اإلجارة كما عرّفته الشريعة اإلسالمية

هي وثائق مشاركة ُمتثل مشروعات أو أنشطة، تُدار على أساس املضاربة بتعيني  :صكوك المضاربة - 3

وثائق متساوية القيمة، ُيصدرها فصكوك املضاربة عبارة عن  .3ُمضارب من الشركاء أو غريهم إلدار�ا

املضارب واملكتتبون فيها هم أرباب املال، وحصيلة االكتتاب هي رأس مال املضاربة الذي ُيستثمر يف 

ضارب على أساس عقد املضاربة 
ُ
صدر امل

ُ
مشروع أو نشاط معني أو يف جمموعة أنشطة خيتارها امل

م األرباح احملققة وفقا لنسب معينة، أما اخلسارة فيتحملها محلة الصكوك الشرعية، على أن يتم تقسي

ضارب أو يُهمل
ُ
 .4أرباب املال وذلك ما مل يُقصر امل

                                                           
، جملة ميالف للبحوث والدراسات، العدد تجربة السودان نموذجا–دور الصكوك اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية السعيد بريكة وسناء مرابطي،  -1

  .186، ص 2017اخلامس، جوان 
  .37والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، السعودية، ص ، املعهد اإلسالمي للبحوث سندات اإلجارة واألعيان المؤجرةمنذر قحف،  -  2
  .312، ص سبق ذكرههيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية، مرجع  -  3
4
  .230كتاف شافیة، مرجع سبق ذكره، ص - 
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حتمل هذه الصكوك قيما متساوية، يصدرها مالك األرض الزراعية بغرض متويل  :صكوك المزارعة - 4

احملاصيل املنتجة حبسب االتفاق املذكور يف تكاليف زراعية مبوجب عقد املزارعة، ويتشارك محلتها يف 

 .1العقد

  قابلة للتداولصكوك غير : ثانيا     

  :يوجدالصكوك غري القابلة للتداول  من  

هي وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة املراحبة، وتصبح  :صكوك المرابحة - 1

املراحبة هو البائع لبضاعة املراحبة، واملكتتبون  فاملصدر لصكوك. 2سلعة املراحبة مملوكة حلملة الصكوك

فيها هم املشرتون هلذه البضاعة، وحصيلة االكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة، وميلك محلة الصكوك 

 .3سلعة املراحبة ويستحقون مثن بيعها

 هي عبارة عن صكوك متثل بيع سلعة مؤجلة التسليم، وهي من قبيل الديون العينية،: صكوك السلم -2

ألّ�ا موصوفة تثبت يف الذمة وال تزال يف ذمة البائع، لذلك تعترب هذه الصكوك غري قابلة للبيع أو 

التداول يف حالة إصدار الصك من قبل أحد الطرفني البائع أو املشرتي، فهي من قبيل االستثمارات 

 .4احملتفظ �ا

ام حصيلة االكتتاب فيها يف هي وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها الستخد: صكوك االستصناع -3

وصكوك االستصناع يف حقيقتها كصكوك . 5تصنيع سلعة، ويصبح املصنوع مملوكا حلملة الصكوك

السلم، حيث متثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل، والسلعة املؤجلة التسليم هي من قبيل 

ل مثنها، واملبيع يف احلالتني ال يزال يف الديون العينية، ألّ�ا موصوفة تثبت يف الذمة، إّال أنّه جيوز تأجي

ذمة الصانع أو البائع بالسلم، وعليه تكون هذه الصكوك غري قابلة للبيع أو التداول سواء من طرف 

 .6البائع أو املشرتي

 

                                                           
  .187، ص بق ذكرهيد بريكة وسناء مرابطي، مرجع سالسع -  1
  .181، ص2008سوريا، الطبعة األوىل  –، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق بين النظرية والتطبيقالمالية اإلسالمية عبد الكرمي قندوز، اهلندسة  -  2
  .288، ص، مرجع سبق ذكرههيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية -  3
  .186، ص بق ذكرهيد بريكة وسناء مرابطي، مرجع سالسع -  4
  .311، ص نفسهاملرجع  -  5
6
مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف : ، امللتقى الدويل حولالصكوك اإلسالمية كأداة لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية الدين، شرياق رفيق،معطي اهللا خري  - 

  .241، ص 2012ديسمرب  4و 3االقتصاد اإلسالمي، جامعة قاملة، يومي 



 

 

كوك اإلسالمية منذ أول إصدار تطورات الص

حيث ُقدر إمجايل الصكوك اإلسالمية 

وضح مليون دوالر أمريكي، وي 209 979

  .2017إىل غاية �اية  2001

صدرة عامليا للفرتة 
ُ
  2017-2001إمجايل الصكوك اإلسالمية امل

  

Source : International Islamic Financial Market, A Compre

Kingdom Of Bahrin, April 2018, 7 Th Edition, p  

الحظ من الشكل التطور امللحوظ يف قيمة إصدارات الصكوك اإلسالمية على مستوى العامل، حيث يف 

والر، ليواصل االرتفاع مليون د 223 33

وهذا بسبب األزمة املالية  2008سنة 

، اليت دفعت باملستثمرين إىل جتنب االستثمار يف أسواق الدخل الثابت ومن ضمنها سوق الصكوك 

اإلسالمية، لكن متّكنت الصكوك اإلسالمية من جتاوز هذه األزمة لُتعاود االنتعاش من جديد يف السنوات املوالية 

، وهذا مليون دوالر 599 137حققت إصدارات الصكوك مبلغ 

ما يدل على الطلب الكبري على الصكوك اإلسالمية وجذ�ا للمتعاملني يف األسواق املالية، لتعاود االخنفاض 

للخطوة اإلسرتاتيجية اليت ، وهذا راجع 

سيطرة على سوق الصكوك 
ُ
، باعتبار ماليزيا امل

33223
33607

50041

24337
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  نظرة عامة على سوق الصكوك اإلسالمية

تطورات الصبعض اإلحصاءات األساسية حول عرض يف هذا املطلب 

   تطور إجمالي الصكوك المصدرة عالميا

حيث ُقدر إمجايل الصكوك اإلسالمية ، 2001لقد شهدت سوق الصكوك اإلسالمية رواجاً منذ انطالقها سنة 

صدرة خالل الفرتة املمتدة من 
ُ
209 979بقيمة  2017إىل �اية  2001امل

صَدرة منذ أّول إصدار وكان بسنة 
ُ
2001الشكل املوايل تطور الصكوك اإلسالمية امل

صدرة عامليا للفرتة : )3-2(شكل رقم
ُ
إمجايل الصكوك اإلسالمية امل

: International Islamic Financial Market, A Comprehensive Study Of The Global Sukuk Market, 

Th Edition, p 21. 

الحظ من الشكل التطور امللحوظ يف قيمة إصدارات الصكوك اإلسالمية على مستوى العامل، حيث يف 

223بلغ إمجايل اإلصدار ) 2005-2001(السنوات األوىل من اإلصدار 

سنة  االخنفاض، ليشهد 2007مليون دوالر سنة  

، اليت دفعت باملستثمرين إىل جتنب االستثمار يف أسواق الدخل الثابت ومن ضمنها سوق الصكوك 

اإلسالمية، لكن متّكنت الصكوك اإلسالمية من جتاوز هذه األزمة لُتعاود االنتعاش من جديد يف السنوات املوالية 

حققت إصدارات الصكوك مبلغ  2012لتحقق أرقاما قياسية، حيث يف سنة 

ما يدل على الطلب الكبري على الصكوك اإلسالمية وجذ�ا للمتعاملني يف األسواق املالية، لتعاود االخنفاض 

، وهذا راجع 2015سنة  مليون دوالر 818 67جمددا حىت وصلت قيمة اإلصدارات 

سيطرة على سوق الصكوك قصري األجل اختذ�ا ماليزيا لوقف إصدار صكوك االستثمار
ُ
، باعتبار ماليزيا امل

24337
38070

53125

93573

137599
136270

107300

67818
87938
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نظرة عامة على سوق الصكوك اإلسالمية: المطلب الثالث

يف هذا املطلب  سيتم  

  .2001سنة 

تطور إجمالي الصكوك المصدرة عالميا: أوال  

لقد شهدت سوق الصكوك اإلسالمية رواجاً منذ انطالقها سنة   

صدرة خالل الفرتة املمتدة من 
ُ
امل

صَدرة منذ أّول إصدار وكان بسنة 
ُ
الشكل املوايل تطور الصكوك اإلسالمية امل

شكل رقم

hensive Study Of The Global Sukuk Market, 

الحظ من الشكل التطور امللحوظ يف قيمة إصدارات الصكوك اإلسالمية على مستوى العامل، حيث يف يُ   

السنوات األوىل من اإلصدار 

 041 50حىت وصل 

، اليت دفعت باملستثمرين إىل جتنب االستثمار يف أسواق الدخل الثابت ومن ضمنها سوق الصكوك العاملية

اإلسالمية، لكن متّكنت الصكوك اإلسالمية من جتاوز هذه األزمة لُتعاود االنتعاش من جديد يف السنوات املوالية 

لتحقق أرقاما قياسية، حيث يف سنة 

ما يدل على الطلب الكبري على الصكوك اإلسالمية وجذ�ا للمتعاملني يف األسواق املالية، لتعاود االخنفاض 

جمددا حىت وصلت قيمة اإلصدارات 

اختذ�ا ماليزيا لوقف إصدار صكوك االستثمار

87938

116717



 

 

  إىل 2017سنة  يف السنوات املوالية لتصل

  : يف الشكل املوايل

  2017- 2001إصدارات الصكوك عامليا حسب النوع خالل الفرتة 

  
 Source : International Islamic Financial Market, op cit, p  

صدرة خالل الفرتة 
ُ
- 2001الصيغة املفضلة لدى اجلهات امل

من قيمة  % 70.88 بنسبة، حيث احتلت املراحبة املركز األول من بني أنواع الصكوك األخرى 

  ، يف حني احتلت كل من املشاركة واإلجارة املرتبة الثالثة بنسبة 

من قيمة اإلصدارات، وبالتايل فقد شكلت كل من صكوك املراحبة والوكالة واملشاركة واإلجارة لوحدهم ما 

فقط من إمجايل اإلصدارات موزعة بني باقي 

المشاركة 

السلم 

الوكالة 
اإلجارة
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يف السنوات املوالية لتصللالرتفاع قيمة اإلصدار لتعود  ،% 67.34

  .مليون دوالر

  إصدارات الصكوك عالميا حسب النوع

يف الشكل املوايل 2017- 2001ميكن إيضاح الصكوك املصدرة عامليا خالل الفرتة 

إصدارات الصكوك عامليا حسب النوع خالل الفرتة  ):2-4

  : International Islamic Financial Market, op cit, p 31.

صدرة خالل الفرتة الحظ من الشكل السابق أّن املراحبة هي 
ُ
الصيغة املفضلة لدى اجلهات امل

، حيث احتلت املراحبة املركز األول من بني أنواع الصكوك األخرى 

، يف حني احتلت كل من املشاركة واإلجارة املرتبة الثالثة بنسبة % 10تليها صكوك الوكالة بنسبة 

من قيمة اإلصدارات، وبالتايل فقد شكلت كل من صكوك املراحبة والوكالة واملشاركة واإلجارة لوحدهم ما 

فقط من إمجايل اإلصدارات موزعة بني باقي  % 7.12من قيمة اإلصدارات، وتبقت نسبة 

  .أنواع الصكوك اإلسالمية

المرابحة 

اإلجارة  

االستصناع
المضاربة

أخرى

المنتجات المالیة المتداولة في األسواق : نيالفصل الثا  

67.34بنسبة  اإلسالمية

مليون دوالر 116717

إصدارات الصكوك عالميا حسب النوع: ثانيا    

ميكن إيضاح الصكوك املصدرة عامليا خالل الفرتة    

2(شكل رقم 

    

الحظ من الشكل السابق أّن املراحبة هي يُ   

، حيث احتلت املراحبة املركز األول من بني أنواع الصكوك األخرى 2017

تليها صكوك الوكالة بنسبة  اإلصدارات،

من قيمة اإلصدارات، وبالتايل فقد شكلت كل من صكوك املراحبة والوكالة واملشاركة واإلجارة لوحدهم ما  % 6

من قيمة اإلصدارات، وتبقت نسبة  %92.88يقارب 

أنواع الصكوك اإلسالمية

  

  

المرابحة 



 

 

صكوك سيادية تصدرها احلكومات، صكوك 

شبه سيادية ُتصدرها اجلهات املرتبطة باحلكومة، صكوك ُتصدرها املؤسسات املالية الدولية، وصكوك ُتصدرها 

  .سب جهة اإلصدار

مليون ( 2017- 2001الصكوك املصدرة عامليا حسب جهة اإلصدار خالل الفرتة 

  

www.iifm.net  ، 8201-9- 2: االطالعتاريخ  

،  2008-2001هيمنة الشركات يف إصدار الصكوك اإلسالمية خالل الفرتة 

وهذا ، 2017- 2009ا خالل الفرتة 

مثل مشروعات البىن التحتية   طريقة لتنويع مصادرها التمويلية،

احتلت الصكوك  2017حيث يف سنة 

، مث  %19.73من إمجايل اإلصدارات، تليها صكوك الشركات بنسبة 

صدرة من قبل املؤسسات املالية الدولية
ُ
بنسبة  امل
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  اإلصدارت الصكوك عالميا حسب جهة 

صدرة إىل
ُ
صكوك سيادية تصدرها احلكومات، صكوك : ُتصنف إصدارات الصكوك عامليا على حسب اجلهة امل

شبه سيادية ُتصدرها اجلهات املرتبطة باحلكومة، صكوك ُتصدرها املؤسسات املالية الدولية، وصكوك ُتصدرها 

سب جهة اإلصداروالشكل املوايل يوضح تطور الصكوك املصدرة عامليا ح

الصكوك املصدرة عامليا حسب جهة اإلصدار خالل الفرتة   ):

  )دوالر

www.iifm.net : ، من املوقعللسوق املالية اإلسالمية التقارير السنويةمن إعداد الباحثة باالعتماد على 

هيمنة الشركات يف إصدار الصكوك اإلسالمية خالل الفرتة الشكل 

ا خالل الفرتة  يف إصدار الصكوك اإلسالمية احلكومات لُتهيمن بعد األزمة املالية العاملية

طريقة لتنويع مصادرها التمويلية،لتزايد اهتمام احلكومات بإصدار الصكوك باعتبارها 

حيث يف سنة  كالنفط والغاز والطرق واملطارات واملوانئ وغريها من املشروعات التنموية،

من إمجايل اإلصدارات، تليها صكوك الشركات بنسبة   %52.39السيادية املرتبة األوىل بنسبة 

صدرة من قبل املؤسسات املالية الدولية، ويف األخري الصكوك  %17.57بنسبة 
ُ
امل

  .من إمجايل اإلصدارات

المنتجات المالیة المتداولة في األسواق : نيالفصل الثا  

ت الصكوك عالميا حسب جهة إصدارا: ثالثا  

صدرة إىل  
ُ
ُتصنف إصدارات الصكوك عامليا على حسب اجلهة امل

شبه سيادية ُتصدرها اجلهات املرتبطة باحلكومة، صكوك ُتصدرها املؤسسات املالية الدولية، وصكوك ُتصدرها 

والشكل املوايل يوضح تطور الصكوك املصدرة عامليا ح  .الشركات

):5-2(شكل رقم 

من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

الشكل  هذا الحظ منيُ     

لُتهيمن بعد األزمة املالية العاملية

لتزايد اهتمام احلكومات بإصدار الصكوك باعتبارها 

كالنفط والغاز والطرق واملطارات واملوانئ وغريها من املشروعات التنموية،

السيادية املرتبة األوىل بنسبة 

بنسبة  شبه السيادية الصكوك

من إمجايل اإلصدارات  10.31%

  

الصكوك السیادیة 

الصكوك شبھ السیادیة 

IFIsصكوك  

صكوك الشركات



 

 

يوضح تطور  صكوك دولية وصكوك حملية، والشكل املوايل 

  2017-2001الصكوك املصدرة عامليا حسب نوع السوق خالل الفرتة 

   

كانت مهيمنة على سوق إصدارات الصكوك اإلسالمية خالل 

حوايل ) 2017- 2001(جند أّن الصكوك احمللية قد بلغت خالل الفرتة 

 165 219بينما الصكوك الدولية بلغت خالل فرتة الدراسة 

واليت " اإلمارات ريت"شركة : منهاعّدة إصدارات 

صكوك دولية  مقرها ديب وهي صندوق إئتمان لالستثمار العقاري وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية قامت بإصدار

اإلماراتية  وقامت اإلحتاد للطريان وهي شركة الطريان الوطنية 

وكان هذا أكرب إصدار من جهة الطريان 

    بقيمة  دوليةصكوك  نطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وجند أّن حكومة إندونيسيا أصدرت

مليار رينغيت ماليزي،  4مة قيب العام صكوكا حملية
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  إصدارات الصكوك حسب نوع السوق

صكوك دولية وصكوك حملية، والشكل املوايل ُتصنف الصكوك اإلسالمية حسب نوع السوق إىل 

  2017- 2001كال منهما خالل الفرتة 

الصكوك املصدرة عامليا حسب نوع السوق خالل الفرتة  ):6-

    .للسوق املالية اإلسالمية 2017من إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير السنوي لسنة 

كانت مهيمنة على سوق إصدارات الصكوك اإلسالمية خالل الحظ من الشكل السابق أّن الصكوك احمللية  

جند أّن الصكوك احمللية قد بلغت خالل الفرتة ، حيث )201

بينما الصكوك الدولية بلغت خالل فرتة الدراسة ،  %77.62 مليون دوالر أو بنسبة

عّدة إصدارات  2017وشهدت سنة .  22.38%

مقرها ديب وهي صندوق إئتمان لالستثمار العقاري وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية قامت بإصدار

وقامت اإلحتاد للطريان وهي شركة الطريان الوطنية  ،على صيغة اإلجارةمليون دوالر 

وكان هذا أكرب إصدار من جهة الطريان ، مليار دوالر على صيغة الوكالة 1.5إصدار صكوك دولية بقيمة 

نطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وجند أّن حكومة إندونيسيا أصدرت

العام صكوكا حملية وأصدر ا�لس املاليزي لتمويل السكن يف القطاع
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المنتجات المالیة المتداولة في األسواق : نيالفصل الثا  

إصدارات الصكوك حسب نوع السوق: رابعا    

ُتصنف الصكوك اإلسالمية حسب نوع السوق إىل     

كال منهما خالل الفرتة 

-2(شكل رقم 

من إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير السنوي لسنة : المصدر

الحظ من الشكل السابق أّن الصكوك احمللية  يُ     

2017- 2001(كل الفرتة 

مليون دوالر أو بنسبة 044 760

22.38مليون دوالر أو بنسبة 

مقرها ديب وهي صندوق إئتمان لالستثمار العقاري وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية قامت بإصدار

مليون دوالر  400بقيمة 

إصدار صكوك دولية بقيمة ب

نطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وجند أّن حكومة إندونيسيا أصدرتوالشركات يف م

وأصدر ا�لس املاليزي لتمويل السكن يف القطاعمليار،  3

ملیون دوالر(الصكوك الدولیة 

ملیون دوالر(الصكوك المحلیة  
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وكل هذه . مليون دوالر من أجل متويل مشاريعها 955صكوك بقيمة  باكستانوأصدرت شركة الطاقة املائية ب

  .اإلصدارات ما هي إال دليل على التعامل الكبري بالصكوك اإلسالمية يف كل من األسواق احمللية واألسواق الدولية
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  المنتجات المالية المركبة: رابعالمبحث ال

هرت العديد من املنتجات ظ والصكوك اإلسالمية إضافة للمنتجات التقليدية واملشتقاتة يف السنوات األخري   

أسفرت عملية االبتكار يف األسواق املالية إدخال منتجات  حيث، إىل حد قد يصعب معه حصرها مجيعا املالية

وتسمى أيضا ( املنتجات املركبة ظهرتهذه املنتجات بني جديدة استجابة الحتياجات املستثمرين املختلفة، ومن 

ذه ه. املاليةكلت عن طريق اجلمع بني العديد من املنتجات اليت توجد بالفعل يف األسواق شُ  ) باملنتجات املهيكلة

 يتم التعرفوس .تتألف من أكثر من منتج واحد من أجل تلبية االحتياجات اخلاصة للمستثمريناملنتجات املركبة 

  .عليها يف هذا املبحث

  المنتجات المالية المركبة مفهوم: المطلب األول 

العديد من التعاريف اليت اختلفت باختالف وجهات النظر، وهلا العديد من اخلصائص  للمنتجات املالية املركبة   

وسيتم التطرق إىل عن غريها من املنتجات املالية، كما أّ�ا كغريها من املنتجات هلا مزايا وهلا عيوب،  اليت ُمتيزها

  : هاته العناصر فيما يلي

  تعريف المنتجات المالية المركبة: أوال   

إذ تعددت التعاريف بتعدد املدارس والنظريات وكذا بتعدد  ،ال يوجد هناك تعريف موحد للمنتجات املالية املركبة 

 :منها .1املصدرين واملمارسني

هي عبارة عن استثمار مركب يضم أو جيمع بني منتجني ماليني خمتلفتني، وبشكل عام يكون هناك هدف  - 

 املركب هو احملافظة على رأس املال الذي مت استثماره، بينما يكون هدف واحد من املنتجني ضمن املنتج املايل

ويف أبسط صورة يضم املنتج املايل املركب منتج مايل ذو دخل ثابت، . املنتج الثاين هو العمل على تنمية رأس املال

يت تعترب من أبرز مفاتيح ختفيض واملنتجات املالية املركبة توفر ميزة التنويع ال. باإلضافة إىل منتج مايل اختياري آخر

  .املخاطرة

األدوات املالية اليت تتوقف تدفقا�ا املالية على مؤشر أو أكثر وحيتوي على عقود آجلة أو : كما تعرف على أ�ا- 

خيارات أو أوراق مالية حيث حيصل املستثمرون على عائد من قبل املصدرين والذي يتأثر بالتغريات احلاصلة يف 

 .2املعنية أو املؤشرات أو أسعار الفائدة أو التدفقات النقدية قيمة األصول

                                                           
  .790، ص بق ذكرهس، مرجع أسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  -1

2- Josef Christl, Financial Instruments StructuredProductsHandbook,OesterreichischeNationalbank, Vienna, 
2004, p 7. 
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هي مزيج من السندات  اخلالية من املخاطر وخيار  أو عقد آجل، حيث أّن اجلزء املتعلق بالسندات يضمن -

 محاية رأس املال يف حني أّن اجلزء املتعلق باخليار أو اآلجل يوفر امكانية احلصول على عائد، وهذه املنتجات

  .مناسبة ألولئك املستثمرين الذين يريدون محاية جزء أو كل استثمارا�م

تضمن كامل أو ) سندات ذات الكوبون الصفري(املنتج املايل املركب جيمع عنصرين ورقة مالية ذات دخل ثابت - 

  .1جزء من رأس املال ومنتج من املشتقات املالية

  

  

  

  :بالعوائد واملخاطر تظهر كما يلياملركبة على املنحىن البياين اخلاص املالية وبوضع املنتجات 

  املركبة على املنحىن اخلاص باملخاطر والعوائد املالية موضع املنتجات): 7-2(شكل رقم

                                                                              

  

  

                                                                       

            

   .من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق: املصدر

أن املنتج املركب هو منتج منوذجي يقع بني السندات واخليارات، وبعبارة أخرى يتبني الشكل السابق خالل من   

فمستوى خماطر املنتجات  .من اخليارات خماطرةاملنتجات املركبة هي أكثر خماطرة من السندات احلكومية وأقل 

 .بني مستوى خماطر السندات احلكومية ومستوى خماطر اخليارات يتحركاملركبة 

   
                                                           
1- Shahid Jamil, Valuation of StructuredProducts -Pricing of CommodityLinked Notes-, Department of 
Business Studies, Aarhus School of Business, University of Aarhus, February2011 ,page 8. 

أساسیة أداة مالیة 

السندات مثل  

 مشتق مالي مثل

 خیار شراء

منتج 

مالي 

 مركب
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  :المنتجات المركبةمثال عن 

مريكي أدوالر  100.000متني فتقرر توظيف نت مقتنع بأّن سوق األسهم مقبلة على االرتفاع يف السنتني القادأ 

 2: فيمكنك شراء املنتج التايل. ا�ازفة بأي شكل من األشكال برأمسالك يف مؤشر داو جونز، لكنك التريد

years principal protected note linked to the Dow jones index )مايل ذو رأس مال مضمون صاحل   إذن

  .)ملدة سنتني وبعائد مرتبط بأداء مؤشر داو جونز

  :بعد سنتني ماذا ستجين؟ هناك سيناريوهان ممكنان

مؤشر داو جونز هو أدىن من املستوى األويل وقت شرائك للمنتج، ونظرا إىل االداء السليب : ولالسيناريو األ - 

 .دوالر 100.000الجتين أي عائد لكنك تستعيد قيمة استثمارك األوىل البالغة للمؤشر 

من املستوى األويل وقت شرائك املنتج، ستستعيد قيمة  %10مؤشر داو جونز أعلى بنحو : السيناريو الثاني - 

دوالر إضافة إىل قيمة متثل املكسب من ُمشاركتك يف األداء الصعودي  100.000استثمارك األويل البالغة 

ملؤشر داو جونز، وتعتمد هذه املشاركة على سعر الفائدة السائد وكلفة شراء خيار الشراء، وقد أتاح لك هذا 

 .هنة على االجتاه الصعودي للسوق إىل جانب محاية رأمسالك يف حال انقالب السوقاملنتج املرا

  

  خصائص المنتجات المالية المركبة: ثانيا  

  :1تتميز املنتجات املالية املركبة مبجموعة من اخلصائص واليت ميكن إدراجها يف النقاط التالية  

مزيج بني منتجني أو أكثر فإنه يتميز خبليط بني  مبا أن املنتج املركب: التوفيق بين العائد والمخاطرة - 

العائد واملخاطرة، وبالتايل يؤدي إىل حتميل جزء قليل من اخلسارة إذا وقعت، واحلصول على اجلزء األكرب 

 من األرباح إذا حتققت، وهذا إذا توافقت توقعات املستثمر مع الواقع؛

مكانية تسييلها خاصة اليت تقوم على أسعار األسهم حيث تُتيح بعض املنتجات املركبة إ: قابلية التسييل - 

 أو العمالت، وهذا باعتبار أّن هلا أسعاراً يومية وحىت آنية؛

يتم بيع هذه املنتجات للمؤسسات االستثمارية وملدراء ووسطاء األصول : الحاجة إلى الوساطة - 

 .ادوالشركات الراغبة باالستثمار، ونادراً ما يتعامل �ا املستثمرون األفر 

 

 

 

                                                           
  .87-86، ص ص مرجع سبق ذكره، الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيقعبد الكرمي قندوز،  -1
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  محاسن ومساوئ المنتجات المالية المركبة: ثالثا    

املنتجات املالية املركبة وكغريها من املنتجات تتميز مبجموعة من احملاسن كما ال تتجرد من جمموعة من العيوب،   

  :واليت توجز فيما يلي

  محاسن المنتجات المالية المركبة .1

  : أمهها ،املركبة املالية هناك العديد من ميزات املنتجات  

للمنتجات املركبة عائد أعلى من السندات التقليدية أو الودائع وبالتايل فهي منتجات : عائد مرتفع - 

 ؛)املنتجات املركبة مبستوى خماطر أعلى حتقق عائد أكرب(جذابة للمستثمرين 

احلماية كاملة أو توفر املنتجات املركبة عنصر احلماية لرأس املال، وقد تكون هذه : حماية رأس المال - 

 ، وهذه امليزة جتذب الكثري من املستثمرين؛جزئية

تتوافر جمموعة واسعة من املنتجات املركبة اليت تقوم على مؤشرات خمتلفة واليت تتيح العائدات : المرونة - 

بة بطرق خمتلفة ويف فرتات زمنية خمتلفة، ويعين ذلك أنه بإمكان املستثمر تفصيل حمفظته من املنتجات املرك

  .لتعكس اجنذابه إىل املخاطر واآلفاق الزمنية

  مساوئ المنتجات المالية المركبة .2

  :املنتجات املالية املركبة مثل غريها من املنتجات املالية هلا مساوئ مثلما هلا حماسن، منها 

 الثانوية لبعض ، يف املقابل تتوافر االسواق املركبة بصورة عامة آلجال حمددة تُتاح املنتجات: قلة السيولة

 ؛املنتجات املركبة وليس كلها

 ؛قد التكون تكاليف املنتجات املركبة واضحة دوما وقد تكون مكلفة: التكاليف 

 كلما زاد املنتج تعقيدا، زادت املخاطر، فاملنتج املرتبط بعدد من مؤشرات األسهم على سبيل : المخاطر

 ؛املثال ينطوي على خماطر أعلى من مؤشر واحد فقط

 الرغم من حقيقية أّن املنتجات املركبة تُوفر محاية لرأس املال وعائد متوقع من اجلزء اخلاص باخليار،  على

ستثمر اليزال يفقد العائد املرتبط بالسندات اخلالية من املخاطر، فعند تاريخ االستحقاق ويف 
ُ
إال أّن امل

 
ُ
ستثمر على رأس املال األويل فقط، أما حالة عدم احلصول على عوائد من اجلزء املتعلق باخليار حيصل امل

يف حالة السندات التقليدية فإّن املستثمر ويف تاريخ االستحقاق يتحصل على رأمساله األويل إضافة إىل 

العائد األكيد للسندات التقليدية، وفقدان هذه العوائد أو األرباح اخلالية من املخاطر تسمى بتكلفة 

  .1الفرصة البديلة

                                                           
1- Shahid Jamil,op.cit, p 10 . 
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  أنواع المنتجات المالية المركبة: نيالمطلب الثا 

مالية مركبة  منتجات مالية مركبة ألسعار الفائدة، منتجات:للمنتجات املالية املركبة ثالث أنواع رئيسية هي 

  .منتجات مالية مركبة للعمالت األجنبيةملشتقات امللكية، و 

  المنتجات المالية المركبة ألسعار الفائدة: أوال   

  :هناك العديد من املنتجات املالية املركبة ألسعار الفائدة، منها   

هي نوع من سندات اخلصم، ال حيصل حاملها على فوائد دورية، : السندات ذات الكوبون الصفري .1

، حيث أن تراكم )تاريخ االستحقاق(يف �اية الفرتة ) تدفق نقدي وحيد(تتضمن دفعة وحيدة  لكن

الفوائد من فرتة إىل أخرى دون تسديدها جيعل سعر السند يزداد يف السوق املايل إىل أن يصل إىل أعلى 

ة هذا األخري حد له يف تاريخ االستحقاق، فإذا كان سعر الفائدة ثابتا على طول فرتة السند فإن قيم

 .تزداد بنفس ذلك السعر سنويا

على عكس السندات بكبونات (إن مشرتي السندات بكبونات عادية : السندات بكوبونات عادية .2

ماُمييز هذه السندات أنه  ،1)سنويا أو كل ستة أشهر(يتلقى أو يستلم فائدة ثابتة ويف تاريخ معني ) صفرية

 .2الكوبونات الصفريةُميكن تفتيتها إىل عدد من السندات ذات 

على خالف السندات بكبونات عادية فإن القسيمات بأسعار فائدة :قسيمات بأسعار فائدة متغيرة .3

متغرية ال حتمل أو ال متنح فائدة ثابتة كنسبة حمددة من قيمتها االمسية، حيث أن ايرادات هذه القسيمات 

، وتعدل هذه االيرادات خالل )نقديةالسعر السائد يف السوق ال(سعر فائدة مرجعي dمتعلقة حبركة 

متتاز هذه القسيمات بقلة التذبذب بسبب التعديالت الدورية اليت جتري على أسعار . 3فرتات معينة

 .4فائد�ا املتغرية

عقود املبادلة البسيطة هي عقود الستبدال دفعات أسعار فائدة ثابتة مقابل : عقود المبادلة البسيطة .4

  :6، وُحيدد العقد كل من5متغريةدفعات أسعار فائدة 

  سعر الفائدة الثابت حبيث يكون التبادل متكافئا؛-          

  سعر الفائدة املتغري ويُعادل سعر الفائدة يف السوق النقدية؛-          

  ...).سنوية، نصف سنوية(تواريخ تسديد الدفعات، حيث يتم االتفاق عليها مسبقا -          

                                                           
1- Josef Christl, op.cit,  p 13. 

  .794ص  ،بق ذكره، مرجع سأسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  -2
3- Josef Christl, op.cit p 14. 

  .795، ص بق ذكره، مرجع سأسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  -4
5- Josef Christl,op.cit,  p 14 

  .795، ص بق ذكره، مرجع سأسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  -6
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عقد الفائدة اآلجل هو عقد يتم مبوجبه تطبيق سعر فائدة مستقبلي هو سعر العقد : اآلجلةعقود الفائدة . 5   

)contract rate ( على مبلغ أصلي هو مبلغ العقد)contract amount ( على فرتة حمددة مستقبلية)contract 

period( وبذلك يكون هناك اتفاق أو عقد على ورقة ،FRA  على صفقة مستقبلية يف السوق النقدية، ويضمن

يف أغلب احلاالت ال تُنفذ الصفقات يف السوق النقدية . 1البائع للمشرتي قرضا مستقبليا بشروط حمددة وخاصة

حىت �ايتها، وإمنا يتم تبادل الفرق بني السعرين فقط فيما بني املتعاملني، حيث ُتستعمل هذه العقود عادة يف 

 . 2األمد القصري

الدراسة وهذا هذه يف  يتم تناوهلابة أخرى ألسعار الفائدة اليت مل جتدر اإلشارة إىل أّن هناك منتجات مالية مرك 

  .لكثرة أشكاهلا

  المنتجات المالية المركبة لمشتقات الملكية: ثانيا  

  :هناك العديد من املنتجات املالية املركبة ملشتقات املالية، منها 

هي سندات قابلة للتحويل إىل أسهم أي تبادل السندات مقابل عدد معني  :للتحويلالسندات القابلة  .1

يف كثري من احلاالت ميكن استدعاء السندات .من األسهم، ويكون التحويل بشروط ومواعيد حمددة سلفا

 القابلة للتحويل من طرف املصدر يف تواريخ معينة بسعر إعادة شراء حمدد مسبقا والذي يعتمد عادة على

وإذا قام املصدر بامتياز شرائها قد يقبل املستثمر سعر إعادة الشراء أو يقوم بتحويل . تاريخ االستحقاق

السندات، ويفسر الشراء على أنه وسيلة إجبار املصدر للمستثمر لتحويل السندات يف وقت سابق ويف 

وعند التحويل يتم حتويل  جيعل املستثمر رأس املال دين متاح للمصدر. شراء السندات القابلة للتحويل

  .الديون إىل أسهم يف الشركة

حق التحويل ميكن يفسر على أنه خيار الشراء أو خيار الصرف، وبالتايل فهو بدوره شكل من أشكال اخليارات   

                             .                                                                           األوروبية، األمريكية أو برمودا

وإذا كان حق التحويل يتناسب مع . )النمط األورويب( إذا مورس حق التحويل فيكون فقط يف تواريخ االستحقاق

  :  3اخليارات األمريكية أو برمودا فيجب أن تؤخذ هذه األشياء بعني االعتبار

 . عند التحويل يفقد املستثمر حق املطالبة بأي فائدة مستحقة - 

أل�ا تعتمد دائما . لكن سعر التنفيذ املطبق ال يكون معرف مسبقانسبة التحويل تكون حمددة سلفا، و  - 

 .                              على القيمة احلالية لتحويل السندات

                                                           
1- Josef Christl, op.cit , p 17. 

  .795، ص بق ذكرهمرجع س أسواق رؤوس األموال،جبار حمفوظ،  -2
3- Josef Christl, op.cit , p 50. 
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يل، ويف هناك مشكل رئيسي للسندات قابلة للتحويل وهو أن حقيقة سعر األصل املعين يتأثر بوجود حق التحو    

بأي شكل من ) الصفقة(، فان الشركة املصدرة لألوراق املالية ليست معنية باملعاملة حالة اخليارات التقليدية

فإذا كان حتويل . األشكال، وهذا ليس هو احلال مع حتويل السندات حيث أن الشركة تبيع خيارا على أسهمها

هذه اخلسارة جيب أن تنعكس يف سعر .لمصدرفربح املستثمر ميثل خسارة لالسندات إىل أسهم مرحبا للمستثمر، 

 .األوراق املالية املصدرة

يف الوقت نفسه، ميكن للمرء أن يقول انه إذا كانت قيمة أسهم الشركة يف ارتفاع فان احتمال حق التحويل    

ره يعين أن ونتيجة لذلك فانه ليس كل زيادة يف القيمة سيعود بالنفع على املسامهني احلاليني، وهذا بدو . سُيمارس

  .سعر األوراق املالية سوف يتغري بشكل خمتلف يف ظل عدم وجود حق التحويل

  المنتجات ذات العوائد المرتفعة .2

سندات الشركات اليت تنطوي على درجة عالية من خماطر عدم التسديد تصدر عادة مع عوائد مرتفعة وذلك   

احلال أيضا مع املنتجات املركبة ذات العوائد املرتفعة هذا هو .لتعويض املستثمرين عن زيادة خطر عدم التسديد

  :وتتضمن األدوات التالية. 1اليت تدفع استثنائيا كبونات مرتفعة باملقارنة مع السندات التقليدية

:  -cash or share bonds –same currency)العملة نفسها( السندات المسددة نقدا أو بأسهم  .أ 

هي أحد أنواع املنتجات املرتفعة العائد وهي أبسطها على االطالق، السندات املسددة نقدا أو بأسهم 

ففي تاريخ االستحقاق املصدر له احلق يف تسليم عدد من األسهم بدال من تسديد السند بالقيمة 

 . 3، كما ميكنه تسديد جزء منه بأسهم واجلزء اآلخر نقدا2االمسية

 Cash-or-Share Bonds various - العملة مختلفة–السندات المسددة نقدا أو بأسهم   .ب 

currencies : هذا النوع من املنتجات أيضا يعطي للمصدر احلق يف تسليم جمموعة من األسهم يف فرتة

االستحقاق بدال من أن يعوض السند بالقيمة الظاهرية والفرق بينه وبني املنتج السابق يف أن العملة اليت 

 .4)أو يقيد �ا السهم(رج �ا السهم ُيصدر �ا السند خمتلفة عن العملة اليت يُد

باملقارنة بالسندات املسددة نقدا أو : High-Yield index Bonds سندات المؤشرات مرتفعة العائد   .ج 

باألسهم فإن هذه السندات تُعوض  بالسعر الذي ال يعتمد على سهم واحد أو فردي بل على قيمة 

 .5املؤشر

                                                           
1- Josef Christl, op.cit, p54. 
2- Josef Christl, op.cit , p 59. 

  .801، ص بق ذكره، مرجع سأسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  -3
4
- Josef Christl, op.cit,  p 59 

5
 - Josef Christl, op.cit , p 61. 
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هي أدوات مالية تُعطي احلق للمصدر : high-Yeild Basket Bonds سندات السلة مرتفعة العائد  .د 

لتسديدها بسلة من األسهم املختلفة أو املؤشرات بدال من تسديدها بالقيمة االمسية نقدا يف تاريخ 

هذه األدوات خطرية حيث يرتكز عائدها على منتجات مالية متعددة كاألسهم واملؤشرات . االستحقاق

 .1يها بنسبة فائدة عالية نسبيا، أي كوبون مرتفعوغريها، وهلذا يُعوض املستثمر ف

  :Capital-Guaranteed Productsالمنتجات الضامنة لألصل  .3

  :2املنتجات الضامنة لألصل  هلا ثالث خصائص مميزة

%  100التعويض بالقيمة االمسية مضمون ( تعويض نسبة احلد األدىن املضمون من القيمة االمسية  -

  ؛)يف كثري من األحيان

  نسبة الفائدة االمسية منخفضة أو معدومة؛ -

  .املشاركة يف آداء األصل املعين  - 

تُبىن املنتجات عادة يف مثل هذه الطريقة على أن سعر اإلصدار كذلك ميكن أن يغلق عند القيمة االمسية 

الكبونات  ومن الشائع أيضا أن أي دفعات مبا يف ذلك). مع التعديل عن طريق نسبة الفائدة االمسية. (للسند

  .تتم حىت تاريخ استحقاق املنتج

  :كر منهاذ هناك عدة أشكال من هذه املنتجات ن

هي أبسط املنتجات الضامنة لألصل، فهي تتميز يف الواقع بأن مبلغ التعويض : خيارات الشراء األوروبية- 

وة يتغري حسب نسبة وعائد عال%) 100غالبا (يتكون من النسبة املئوية املضمونة من القيمة االمسية لألداة 

عائد العالوة حيسب كنسبة مئوية من الفرق بني سعر . أداء أصل معني بني تواريخ اإلصدار واالستحقاق

األصل عند تاريخ االستحقاق وسعره عند تاريخ اإلصدار شرط أن يفوق سعر األصل عند تاريخ االستحقاق 

  .عائد العالوة سعره عند تاريخ اإلصدار، إذا اخنفض السعر ال يدفع مقابل

هكذا املستثمر يستفيد من االرتفاع يف أسعار األصل املعين، ومع ذلك إذا اخنفض السعر فليس من الضروري 

  .أن يتحمل املستثمر اخلسارة

املنتجات املضمونة األصل مع خيارات البيع األوربية تتميز بأن قيمة التسديد : خيارات البيع األوروبية- 

مونة من القيمة االمسية لألداء وعوائد أو عائد العالواة اليت تتفاوت بالنسبة إىل أداء تكون من نسبة مئوية مض

األصل بني تاريخ االصدار وتاريخ االستحقاق، هذه العوائد حتسب كنسبة مئوية من الفرق أين يكون سعر 

 يتم دفع املكافأة، األصل يف تاريخ اإلصدار يفوت أو يتجاوز سعره يف تاريخ االستحقاق، إذا ارتفع السعر ال

                                                           
1
  .801، ص بق ذكره، مرجع سأسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  - 

2
 - Josef Christl, op.cit, p 68. 
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وبالتايل ميكن للمستثمر االستفادة من االخنفاض يف سعر األصل املعين بدون أن يضطر لتحمل اخلسائر إذا 

  . ارتفع السعر

يف احلاالت اليت تكون فيها املنتجات املضمونة األصل   ):خيارات المعدل المتوسط(الخيارات اآلسيوية - 

يتم . املدفوع عند االستحقاق يعتمد على متوسط القيمة لألصل املعين لديها جزء من خيار آسيوي، املبلغ

  .حساب املتوسط باستخدام قيم أو أسعار األصل املعين املأخوذة يف فرتات منتظمة

من حيث املبدأ، مبلغ تعويض السندات الضامنة : Capped Call Optionخيارات الشراء المغطاة - 

  . لألصل مع جزء من خيارات الشراء ميكن أن تكون مرتفعة بال حدود

صدر يَعد مببلغ تعويض يتناسب مع التغيريات يف سعر األصل املعين
ُ
يف احلاالت اليت يكون فيها سعر . امل

وقت نفسه، املصدر َحيد اشرتاكات املستثمر يف ال. األصل املعين منخفض،  املصدر يضمن أدىن مبلغ تعويض

  ).أي السقف(يف أداء األدوات من خالل النص على احلد األدىن 

بينما سعر التنفيذ للخيارات التقليدية معروف من البداية، فإن : خيارات الشراء أو البيع المستقبلية - 

يعة احلال، هذا الحيدث بشكل اخليارات املستقبلية ليست حمددة حىت وقت الحق من مدة اخليار، وبطب

النسبة . عادة ، النسبة املئوية لسعر األصول املعنية يف تاريخ معني من مدة اخليار معينة كسعر التنفيذ. عشوائي

  .والتاريخ حمددة عند تاريخ اإلصدار

  .وهو كليا من املمارسات الشائعة لتضمني اخليارات يف املنتجات املضمون برأس املال

 Cliquet / Ratchet Options(Series ofالشراء خيارات البيع و  خيارات لية منسلسلة متتا  - 

consecutive calls /puts:(  يف حاالت كثرية، فإن مبلغ التعويض املدفوع على املنتجات الضامنة لألصل ال

األرباح اليت عادة يتم إغالق . يعتمد فقط على أداء األصل املعين بني تاريخ اإلصدار وتاريخ االستحقاق

حتققت على خيار ما يف مواعيد حمددة وإعادة سعر التنفيذ إىل مستوى سعر األصل املعين اعتبارا من تاريخ 

  .عند اإلصدار فإن مبالغ اإلغالق تضاف إىل مبلغ التعويض املضمون وتدفع للمستثمر. اإلعادة

: Binary Barrier Options (Cash-or-Nothing( -نقدا أو ال شيء –خيارات الحاجز الثنائي  - 

حتسب ) ال شيء-أو- نقدا(عوائد العالوات للمنتجات الضامنة لألصل مع جزء من خيارات احلاجز الثنائي 

من احلاجز احملدد يف أي وقت خالل مدة املنتج، ) أدىن(إذا كان سعر األصول املعنية أعلى : على النحو التايل

  .مستثمرتنسب لل االمسيةالنسبة املئوية للقيمة 

    .أداء األصل املعين ينعكس يف السند، وهو ليس مبنحىن مستمر ولكن بقفزة مفاجئة يف مبلغ التعويض 
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هذه املنتجات ميكنها أيضا أن تشمل . عوائد العالوات يف هذه املنتجات عادة تدفع أيضا عند االستحقاق 

  .أسعار تنفيذ حمددة مسبقا أو خيارات مستقبلية

  المنتجات المالية المركبة للعمالت األجنبية: ثالثا    

 :املنتجات املالية املركبة للعمالت األجنبية هي األخرى كثرية، منها 

تقليدية بكوبونات صادرة  هي سندات: foreign currency bonds سندات العمالت األجنبية .1

صدر �ا يف تاريخ  بعملة أخرى غري العملة احمللية، وُتسدد الكوبونات ومبلغ التعويض بالعملة
ُ
امل

االستحقاق، وبالتايل فإّن الكوبونات وكذا األصل خيضعون لتقلبات معدالت الصرف، واملستثمر يف هذه 

  .1السندات يتحمل املخاطر النامجة عن هذه التقلبات

 تميف حالة سندات العمالت املزدوجة، ي :dual currency bondsسندات العمالت المزدوجة  .2

بينما يتم تسديد املبلغ األصلي بالعملة األجنبية، ) العملة احمللية(الكوبونات بعملة اإلصدارتسديد 

عادة بسعر الصرف يف (وهلذا يتم حتويل القيمة االمسية للسند إىل العملة األجنبية وقت االصدار 

جنبا إىل جنب ، واملخاطر املرتبطة �ذه السندات تكُمن يف تقلبات العملة األساسية )تاريخ االصدار

  .مع أسعار الصرف

  .بسعر الصرفلسند ال يتحمل أية خماطر متعلقة أما فيما خيص مبالغ الكوبونات فحامل هذا ا         

على عكس  :reverse dual currency bondsسندات العمالت المزدوجة المعكوسة  .3

الكوبونات بعملة أجنبية، حيث السندات السابقة، فإّن هذه املنتجات هي سندات يتم فيها تسديد 

لذلك . تتوقف املبالغ املسددة على تطور تلك العملة، بينما يسدد املبلغ األصلي بالعملة الوطنية

ومن أجل تسديد الكوبونات يتم حتويل قيمتها إىل تلك العملة األجنبية بأسعار الصرف السائدة 

  .2اطر حسب أسعار الفائدة السائدةوقت التسديد، أي تتغري املبالغ املسددة، وبالتايل املخ

باإلضافة إىل كونه عملة، فهو يف الوقت نفسه أداة مالية مستحدثة ساعدت على تقدمي حلول لكثري من : ليورو

  .املشكالت املالية واالقتصادية

  

  

  

  

 

                                                           
1
 -  Josef Christl, op.cit, p 110 

2
  .804، صسبق ذكره، مرجع أسواق رؤوس األموالجبار حمفوظ،  - 



 

 

  

إّن املنتجات املالية املركبة حديثة نسبيا مقارنة بباقي املنتجات املالية، إّال أ�ا جذبت انتباه العديد من املتعاملني 

 فإّن أهم ميزة سابقا يف املفهوم ذُكركما 

  . فظ على رأس املال من جهة، ويعمل على تنمية رأس املال من جهة أخرى

  :2010إىل  1995

  2010حىت  1995

  

Source : Z.EREN KOÇYİĞİT, the use of retail

İSTANBUL universiti , 2010, p 75.  
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  المالية المركبةالمنتجات نظرة عامة على سوق 

إّن املنتجات املالية املركبة حديثة نسبيا مقارنة بباقي املنتجات املالية، إّال أ�ا جذبت انتباه العديد من املتعاملني 

كما و يف األسواق املالية ملا هلا من ميزات تفضلها عن باقي املنتجات املالية، 

فظ على رأس املال من جهة، ويعمل على تنمية رأس املال من جهة أخرىهي أّن املنتج املايل املركب حيا

  المنتجات المالية المركبة المصدرة والمباعة عالميا

صدرة عامليا من 
ُ
1995يوضح الشكل املوايل عدد املنتجات املالية املركبة امل

1995عدد املنتجات املالية املركبة املصدرة من  ):8-2(شكل رقم 

the use of retail structured products and their application

, 2010, p 75.   

حول العامل من أما الشكل املوايل فيوضح إمجايل املنتجات املالية املركبة املباعة 

  

  

  

  

  

أوربا أمریكا الشمالیة آسیا المحیط الھادئ

1327538 28449 23329

إجمالي عدد المنتجات المصدرة

المنتجات المالیة المتداولة في األسواق : نيالفصل الثا  

نظرة عامة على سوق : المطلب الثالث

إّن املنتجات املالية املركبة حديثة نسبيا مقارنة بباقي املنتجات املالية، إّال أ�ا جذبت انتباه العديد من املتعاملني   

يف األسواق املالية ملا هلا من ميزات تفضلها عن باقي املنتجات املالية، 

هي أّن املنتج املايل املركب حيا

المنتجات المالية المركبة المصدرة والمباعة عالميا: أوال  

صدرة عامليا من     
ُ
يوضح الشكل املوايل عدد املنتجات املالية املركبة امل

شكل رقم 

products and their application in turkey, 

أما الشكل املوايل فيوضح إمجايل املنتجات املالية املركبة املباعة   

أمریكا الالتینیة

1516



 

 

  2010حىت  1995إمجايل املنتجات املالية املركبة املباعة حول العامل من 

 

Source : Z.EREN KOÇYİĞİT, op.cit, p 76.  

أّن السوق األوربية تغطي اجلزء األكرب من حيث عدد املنتجات املالية املركبة 

باعة يف الفرتة املمتدة من 
ُ
صدرة ومن حيث حجم املنتجات املالية املركبة امل

ُ
أ�ا  حيث، 2010إىل  1995امل

صدرة عرب العامل
ُ
أّن  ، وهذا يعين)املنتجات امل

من املنتجات املالية املركبة بيعت يف  

أّن   يتبنيأما بالنسبة لباقي األسواق وبالنظر إىل املنتجات املصدرة 

، وسوق أمريكا الالتينية %2حتصلوا على حصة 

حصة سوق آسيا احمليط اهلادي قّدرت بـ 

ويف األخري . %1، وسوق أمريكا الالتينية حتصلت على 

باعة
ُ
صدرة وامل

ُ
  .هي السوق األكثر نشاطا يف املنتجات املالية املركبة امل

312154  14%

366189  17
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إمجايل املنتجات املالية املركبة املباعة حول العامل من : )2-9

: Z.EREN KOÇYİĞİT, op.cit, p 76.

أّن السوق األوربية تغطي اجلزء األكرب من حيث عدد املنتجات املالية املركبة  تضحيمن الشكلني السابقني 

باعة يف الفرتة املمتدة من 
ُ
صدرة ومن حيث حجم املنتجات املالية املركبة امل

ُ
امل

صدرة عرب العامل( 1380832منتج مركب من جمموع  
ُ
املنتجات امل

باعة %96حصتها يف السوق هي 
ُ
 %68 فإنّ ، أيضا يف حجم املنتجات امل

أما بالنسبة لباقي األسواق وبالنظر إىل املنتجات املصدرة ). مليون أورو 1459828

حتصلوا على حصة كال من سوق آسيا احمليط اهلادي وسوق أمريكا الشمالية 

حصة سوق آسيا احمليط اهلادي قّدرت بـ  فإنّ إىل حجم املنتجات املباعة  بالنظرأما . 1%

، وسوق أمريكا الالتينية حتصلت على %14، سوق أمريكا الشمالية حتصلت على 

باعةأّن السوق األوربية 
ُ
صدرة وامل

ُ
هي السوق األكثر نشاطا يف املنتجات املالية املركبة امل

1459828  68%

366189  17%

14750   1%
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2(شكل رقم 

من الشكلني السابقني   

باعة يف الفرتة املمتدة من 
ُ
صدرة ومن حيث حجم املنتجات املالية املركبة امل

ُ
امل

 1327538أصدرت 

حصتها يف السوق هي 

1459828(السوق األوربية 

كال من سوق آسيا احمليط اهلادي وسوق أمريكا الشمالية 

%1حتصلت على أقل من 

، سوق أمريكا الشمالية حتصلت على 17%

أّن السوق األوربية  ميكن القول

  

  

  

أوربا

أمریكا الشمالیة

أسیا المحیط الھادي

أمریكا الالتینیة
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  المنتجات المالية المركبة في أوربا: ثانيا  

ال زالت السوق األوربية نشطة يف جمال إصدار وبيع املنتجات املالية املركبة، واجلدول والشكل املواليان يوضحان   

  .2015البورصات األوربية يف املنتجات املالية املركبة لسنة  كربىلنا نشاط  

  2015املنتجات املالية املركبة يف كربيات البورصات األوربية لسنة : )6- 2(جدول رقم 

  )ملیون دوالر(حجم المنتجات الُمباعة   عدد المنتجات المسجلة البورصة

SIX Swiss 8096 19212 

Stuttgart 1263421 13999 

Euronext 76115 11516 

Luxembourg 490 7526 

Frankfurt 1200249 7000 

Nasdaq OMX 
Stockholm 

1361 3925 

BorsaItaliana 122 3502 

London 83 713 

Nasdaq OMX Helsinki 152 671 

Nasdaq OMX 
Copenhagen 

31 559 

NordicDerivatives 
Exchange 

200 218 

Source : Research Report For options industry council, Analysis on Structured Products and Listed Equity 

Option in Europe : An Industry Overview and Future Prospects, part 2, European Structured Product Market 

Overview, 2015, P 09.  

سج ):10-2(شكل رقم 
ُ
 2015لسنة لة يف كربيات البورصات األوربية إصدار وبيع املنتجات املالية املركبة امل

  

Source : Research Report For OIC, op.cit, p 09. 
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حتتل  sttuttgartإصدار املنتجات املالية املركبة فإّن بورصة أّن من جهة من اجلدول والشكل السابقني يتضح    

منتج  1200249بـ  Frankfurtمنتج مايل مركب مسجل بالبورصة، تليها بورصة 1263421املرتبة األوىل بـ 

باعة . منتج مايل مركب76115 بـ  Euronextمايل مركب، تليها بورصة 
ُ
أما من جهة املنتجات املالية املركبة امل

 13999مبلغ  بStuttgartمليون دوالر، تليها بورصة  19212حتتل املرتبة األوىل مببلغ  Six swissّن بورصة فإ

حتتل املراتب  Euronextأّن بورصة وُيالحظ . مليون دوالر 11516مببلغ  Euronextمليون دوالر، ّمث بورصة 

سواء من جهة إصدار املنتجات املالية املركبة أو من جهة بيعها فهي أحد أكرب وأكفأ البورصات العاملية وهلا األوىل 

فهي تقوم بتنفيذ املعامالت اخلاصة باملنتجات املالية يف كل من بلجيكا وفرنسا حصة كبرية يف السوق األوربية، 

  .واململكة املتحدة وهولندا والربتغال

عن جييب فالشكل املوايل  تعاملني يف السوق األوربيةاملنتجات املالية املركبة جذبا للمعن أكثر  مت التساؤلأما إذا   

 .هذا التساؤل

  2014- 2005يف السوق األوربية يف الفرتة املنتجات املالية املركبة املباعة  حجم إمجايل: )11-2(شكل رقم 

  

Source : :Research Report For OIC, op.cit, p 16 

هي ) مدة استحقاقها أقل أو تساوي سنتني(أّن املنتجات املالية املركبة قصرية األجل  يتضحمن الشكل السابق   

، تليها املنتجات املالية املركبة متوسطة 2014إىل  2005األكثر مبيعا يف السوق األوربية يف الفرتة املمتدة من 

ات املالية املركبة طويلة األجل ، تليها املنتج)سنوات 6قها أكرب من سنتني وأقل أو تساوي مدة استحقا(األجل 

وبالتايل فإّن املنتجات املالية املركبة قصرية األجل هي األكثر جاذبية ). سنوات 6مدة استحقاقاها أكرب من (

  .للمتعاملني يف السوق األوربية
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  :الفصل خالصة

وتوصلنا إىل أّن التغري املستمر يف  مت يف هذا الفصل استعراض أنواع املنتجات املالية املتداولة يف األسواق املالية، 

البيئة االقتصادية واملالية واالستثمارية أدى إىل ضرورة البحث عن أدوات ومنتجات مالية جديدة أقل تكلفة وأدىن 

وقد حتقق ذلك من خالل اهلندسة املالية اليت ّمكنت من ابتكار وتطوير جمموعة من املنتجات  خماطر وأعلى عائد،

منتجات : هيإىل أربع و  تقسيم املنتجات املالية املتداولة يف األسواق املاليةوّمت إىل املنتجات التقليدية، املالية إضافة 

  :وّمت التوصل إىل. ومنتجات مالية مركبة ، صكوك إسالميةمالية تقليدية، مشتقات مالية

املتعاملني يف  أكثر املنتجات املالية تداوال وأكثرها انتشارا وشيوعا بني املنتجات املالية التقليدية هي - 

وهي األدوات اليت ُمتثل مسامهة يف رأس مال ( منتجات ملكية: ، ومت تقسيمها إىلاألسواق املالية

صدرة هلا ُممثلة باألسهم
ُ
وهي األدوات اليت ُمتثل دينا على احلكومة أو ( ، منتجات دين)الشركات امل

صدرة هلا ُممثلة بالسندات مبختلف أنواعهاالش
ُ
وهي أدوات جتمع بني ( منتجات هجينةو ، )ركات امل

  ؛)خصائص األسهم وخصائص السندات

املشتقات املالية هي أدوات مالية تشتق قيمتها من األسعار احلاضرة لألصول املالية أو العينية حمل  - 

وتضم املشتقات املالية جمموعة . يف تلك األسعار التعاقد، وهدفها األساسي التحوط من خماطر التقلبات

عقود آجلة، عقود : تقسيمها إىلوّمت . واسعة من العقود املالية اليت تتنوع وفق طبيعتها وخماطرها وآجاهلا

 مستقبلية، عقود املبادالت، وعقود اخليارات؛

ة العقد الشرعي الذي وثائق متساوية القيمة، وختتلف طبيعتها باختالف طبيعالصكوك اإلسالمية هي  - 

وّمت . ُتصدر الصكوك على أساسه، وتتميز خبصائص أمهها أّ�ا ُتصدر وتُتداول وفق ضوابط شرعية

صدرة هي تقسيمها إىل صكوك قابلة للتداول وأخرى غري قابلة للتداول، 
ُ
وأّن الصيغة املفضلة للجهات امل

 صيغة املراحبة؛

عن استثمار  ةوهي عبار . املنتجات املالية املتداولة يف األسواق املاليةاملنتجات املالية املركبة تُعترب أحدث  - 

جيمع عنصرين، ورقة مالية ذات دخل ثابت تضمن كامل أو جزء من رأس املال ومنتج من املشتقات 

منتجات مالية مركبة ألسعار الفائدة، منتجات : وّمت تقسيمها إىل. املالية يوفر إمكانية احلصول على عائد

 .مركبة ملشتقات امللكية، ومنتجات مالية مركبة للعمالت األجنبية مالية

تداولة بعد التعرف على األسواق املاليةو   
ُ
التعرف على كيفية يف الفصل املوايل  سيتم، فيها، وعلى أهم املنتجات امل

  . إدارة وتطوير هاته املنتجات



 

 

 

 

 

:ثالثالفصل ال  

 إدارة وتطوير المنتجات المالية
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  إدارة وتطوير المنتجات المالية: لثالفصل الثا

  

ازداد االستثمار يف املنتجات املالية يف السنوات األخرية من القرن العشرين كنتيجة لنمو األسواق املالية وتطور    

املؤسسات املالية، وكذا للمرونة اليت تتمتع �ا واملزايا اليت حتملها، لكن رغم مزاياها فهي ترتافق أيضا مع خماطر، 

  . كيفية إدارة هذه املخاطر لتحقيق أكرب عائد مع أقل خماطرة  وعلى املتعامل باملنتجات املالية معرفة

  :وهلذا مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث كما يلي 

  ؛تحليل المنتجات المالية: المبحث األول    

  إدارة مخاطر المنتجات المالية؛: المبحث الثاني    

  . دور الهندسة المالية في تطوير المنتجات المالية: ثالثالمبحث ال    
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  منتجات الماليةال تحليل: المبحث األول  

حيتاج املتعاملون يف األسواق يُعترب حتليل املنتجات املالية أهم خطوة يف عملية اختاذ القرارت االستثمارية، حيث    

ملنتجات املالية، شراء وبيع وعدم تداول ااملالية إىل استخدام بعض أدوات التحليل اليت تساعدهم يف اختاذ قرارات 

األساسي، والتحليل فين ال التحليل فهي انتشارا وأكثرها أشهرها أما. وكذا حتديد توقيت الدخول واخلروج املناسب

  .املبحثيف هذا  وسيتم عرضهما

  أنواع القرارات الخاصة بالمنتجات المالية: المطلب األول

يُعد القرار االستثماري من أهم مراحل عملية االستثمار الرتباطه مبستقبل املستثمر املايل، وتكمن خماطره يف   

ار البديل االستثماري والقرار االستثماري الرشيد هو ذلك القرار الذي يقوم على اختي. عدم إمكانية الرجوع فيه

وُميكن متييز ثالث أنواع من القرارات . الذي يُعطي أكرب عائد استثماري وأقل خماطرة من بني بديلني أو أكثر

االستثمارية، حيث تتوقف طبيعة القرار الذي يُتخذ يف هذه األنواع على طبيعة العالقة بني سعر األداة االستثمارية 

  :1وتتمثل هذه القرارات يف. روقيمتها من وجهة نظر املستثم

  قرار الشراء: أوال  

يتخذ املستثمر قرار الشراء عند شعوره بأّن قيمة األداة االستثمارية ممثلة بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة   

منها حمسوبة بإطار العائد واملخاطر تزيد عن السعر السوقي للمنتج املايل، وبعبارة أخرى عندما يكون السعر 

يشجع املستثمر على شراء ذلك املنتج �دف حتقيق مكاسب رأمسالية السوقي أقل من قيمة املنتج االستثماري، مما 

من ارتفاع يتوقعه بسعره السوقي مستقبال، مما ينتج عن ذلك تولد ضغوط شرائية يف السوق على ذلك املنتج مؤديا 

  .لرفع سعره السوقي يف االجتاه الذي خيفض الفارق بني السعر والقيمة

  قرار عدم التداول: ثانيا   

رتتب على احلالة السابقة، أن يواصل السعر باالرتفاع إىل نقطة يتساوى فيها السعر السوقي مع القيمة، ومن ي  

هنا يصبح السوق يف حالة توازن تفرض على من كان لديه حافز للبيع أو الشراء التوقف عن ذلك، فيكون القرار 

هذه النقطة يكون يف وضع تنتفي لديه اآلمال االستثماري يف هذه اللحظة هو عدم التداول، ألّن املستثمر يف 

لتحقيق مكاسب رأمسالية مستقبلية، كما تنتفي لديه كذلك ولو مؤقتا خماطر من اخنفاض يف السعر باملستقبل 

  .القريب إالّ إذا تغريت الظروف السائدة

  

                                                           

، دراسة استطالعية على املستثمرين األفراد ف قطاع تحليل اتجاهات المستثمرين األفراد في سوق فلسطين لألوراق الماليةمسري عبد الدامي حسن العويسي،  1-

  .58، ص 2010ختصص حماسبة ومتويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، غزة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، 
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  قرار البيع: ثالثا   

بعد مرور السوق حبالة التوازن، حيث يتساوى السعر مع القيمة، تعمل ديناميكية السوق فتخلق رغبات إضافية    

فيه لشراء ذلك املنتج من ُمستثمر جديد ويف نطاق منوذجه اخلاص بالقرار، حيث يرى السعر السوقي بتلك 

يعرض سعرا جديدا لذلك املنتج يزيد عن اللحظة ما يزال أقل من قيمة املنتج االستثماري، مما يتطلب منه أن 

القيمة وبذلك يرتفع السعر عن القيمة ُمعطيا لغريه حافزا للبيع، فيصبح عندئذ قرار املستثمر هو قرار البيع، وذلك 

خيلق ظرفا جديدا ينعكس على آلية السوق يصل إىل نقطة كون فيه املعروض من املنَتج أكثر من املطلوب، فيتجه 

  .سوقي للهبوط مرة أخرى وهكذا تدور الدورةسعر األداة ال

  

  التحليل الفني: المطلب الثاني

حيث يساعد احمللل على توقع االجتاه ، األسهملتحليل دم وأشهر التحاليل اليت تستخدم يعترب التحليل الفين أق  

املستقبلي الذي ستسلكه أسعار األسهم، وبالتايل مساعدته على اختاذ قرارات الشراء أو البيع أو عدم التداول، 

  .  وأساسياته التحليل الفين لتعرف على مفهومسيتم يف هذا املطلب او 

  مفهوم التحليل الفني: أوال  

ُيسمى التحليل الفين أحيانا بتحليل سوق األوراق املالية أو التحليل الداخلي، ألنه يعتمد على بيانات   

وسجالت السوق للكشف عن الطلب والعرض على األسهم أو سهم معني أو السوق ككل، لذا فإنه يعتمد على 

وهو دراسة  .1يكشف عن نفسهأّن السوق ذاته مصدر جيد للمعلومات أي أّن السوق حيكي ما يدور فيه أو 

فالتحليل الفين هو عملية رصد . 2حركة السوق من خالل الرسوم البيانية لغرض التنبؤ باجتاهات األسعار مستقبال

وصب تلك املعلومات ...) األسعار التارخيية، حجم التداول، اجتاه مؤشرات السوق(معطيات املاضي للسوق 

تلك احلركة ميكن من خالهلا التنبؤ حبركة األسعار مستقبال وبالتايل حتديد عادة يف أشكال بيانية �دف رصد منط ل

  .التوقيت املناسب الختاذ أحد القرارات االستثمارية املذكورة سابقا

ويعتمد التحليل الفين على فكرة أساسية هي أّن التاريخ يعيد نفسه يف سوق األوراق املالية، فإذا نتج عن   

ملنشورة يف فرتة ما منطا معينا من التغري يف األسعار لعدة مرات، فإنه ميكن افرتاض حدوث األحداث أو املعلومات ا

  .3نفس النتائج يف حالة ظهور هذا النمط واألحداث املقرتنة به يف املستقبل

فاحمللل الفين ليس يف حاجة سوى ملعلومات عن أسعار وحجم الصفقات يف املاضي، إضافة إىل أداة ميكن من   

  ا اكتشاف بداية التحول من سعر التوازن احلايل إىل سعر التوازن اجلديد، دون أن يشغل نفسه مبعرفة أسباب خالهل

  .1هذا التحول

                                                           
  .281، ص مرجع سبق ذكره، االستثمار في بورصة األوراق الماليةعبد الغفار حنفي، - 1

2-John J.Murphy, Technical Analisis of The Financial Markets, institute of finance, london, 1999, p : 01 
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  النقطة اليت يالحظ فيها احمللل الفين االجتاه اجلديد ):1-3(شكل رقم 

 

  .152، ص 2000اجلامعية، مصر، ، الدار التحليل الفني واألساسي لألوراق الماليةطارق عبد العال محاد، : المصدر

من الشكل السابق أّن مبجرد دخول معلومات جديدة للسوق ينخفض سعر توازن املنتج املايل، لكن  يتضح  

عملية االنتقال إىل سعر التوازن اجلديد ليست مباشرة، وهلذا يبحث احمللل الفين عن بداية التحرك من سعر التوازن 

ستفادة من التغيري عن طريق الشراء إذا كان القدمي إىل سعر التوازن اجلديد، وذلك حىت يستطيع التحرك مبكرا واال

االجتاه صعوديا، والبيع إذا كان االجتاه هبوطيا، وبالتايل تقتصر مهمة احمللل الفين على املسامهة يف توقيت اختاذ 

  ).شراء، بيع، أو عدم تداول( القرار االستثماري املالئم 

  التحليل الفني أساسيات :ثانيا  

وهي �دف إىل . على جمموعة من املؤشرات واألدوات اليت ُتستخدم للتنبؤ بأسعار األسهميعتمد احمللل الفين   

املؤشرات الفنية، اخلرائط، : حتديد اجتاه األسعار فيه، أي إذا كانت تتجه حنو الصعود أم تتجه حنو اهلبوط، منها

  .حجم التداول، اجتاهات األسعار، ومستويات الدعم واملقاومة

يعرف املؤشر الفين بأنّه سلسلة من النقاط البيانية يتم اشتقاقها من خالل معادالت  :الفنيةالمؤشرات  -1

رياضية معينة على البيانات السعرية املتعلقة بالسهم أو املنتج املايل، حيث تتضمن بيانات سعر املنتج 

ء إىل التحليل بواسطة ويتم اللجو . املايل مزيج من سعر االفتتاح وسعر اإلغالق خالل فرتة زمنية معينة

 .2التنبيه، التأكيد، التنبؤ: املؤشرات الفنية لتحقيق أحد األهداف اآلتية

                                                                                                                                                                                     
  .191-190، ص ص 2008، منشأة املعارف، مصر، )األسهم والسندات ( االستثمار وتحليل األوراق المالية منري إبراهيم هندي، أساسيات  -  1
، الخليجدراسة تحليلية في عينة من أسواق المال في  –التحليل الفني ودوره في اتخاذ قرار االستثمار باألوراق المالية بشار ذنون الشكرجي وآخرون،  -  2

  .42، ص 2010، 17جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، العدد 
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يعتمد الفنيني على أّن حركة التغري يف سعر املنتج املايل عادة ما تأخذ منطا مميزا ميكن حتديده : الخرائط -2

 : تسجيل البيانات يفوتتمثل اخلرائط املتبعة يف. بوضع خرائط لذلك وتتبع األسعار من خالهلا

اخلط البياين أسهل وأبسط الطرق املستخدمة لعرض وتسجيل األسعار على : الخط البياني  - أ

ويتم رسم اخلط البياين من خالل تسجيل أسعار اإلقفال اليومية بوضع نقطة يف . اإلطالق

عض خبط املكان احملدد للسعر على خريطة األسعار، مث يتم توصيل النقاط املتتالية بعضها بب

 . 1ممهد، فينشأ اخلط الذي يعرب عن حركة واجتاه األسعار

  اخلط البياين): 2-3(شكل رقم 

                                                                  

  
 . من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق: املصدر

يعترب هذا النوع من اخلرائط من أقدم األداوت لتحديد أسعار  :خرائط الشموع اليابانية  - ب

. 2كأسلوب للتنبؤ بأسعار األرز  1700األسهم، حيث يستخدم هذا النوع يف اليابان منذ سنة 

وُتكون الشمعة على شكل مستطيل له فتيالن واحد علوي واآلخر سفلي، قمة الفتيل العلوي 

. ة، وأدىن نقطة يف الفتيل السفلي متثل أدىن سعر �اهي أعلى سعر يف الفرتة الزمنية املرصود

سعر اإلقفال أعلى من سعر (وُمتثل فرتة ارتفاع األسعار بشمعة بيضاء أو خضراء أو زرقاء 

سعر اإلقفال أدىن من سعر (، أما فرتة اخنفاض األسعار بشمعة سوداء أو محراء )االفتتاح

                                                           
  .63، ص 2004، 6شركة البالغ للطباعة، مصر، الطبعة  التحليل الفني لألسواق المالية،عبد ا�يد املهيلمي،  -  1
  .41، ص سبق ذكرهبشار ذنون الشكرجي وأخرون، مرجع  -  2



 وتطویر المنتجات المالیةإدارة : لثالفصل الثا

 

 
107 

ل خالل أي فرتة زمنية يراد تسجيل أسعارها سواء  والشمعة ميكن أن متثل حركة التداو ). االفتتاح

 .  1كانت ساعة أو يوما أو أسبوعا أو شهرا

  رسم بياني ذو شموع يابانية): 3-3(شكل رقم 

  
 www.almarsal.com/post/396620 : املصدر

على التوقع حبركة أسعار ثلة الشموع اليابانية وكيف تساعد واجلدول املوايل يوضح بعض أم

  .األسهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .65، ص سبق ذكرهعبد ا�يد املهيلمي، مرجع  -  1



 وتطویر المنتجات المالیةإدارة : لثالفصل الثا

 

 
108 

  أمثلة للشموع اليابانية ):1- 3(جدول رقم 

  داللتها  الشمعة 

  الشمعة الطويلة البيضاء

  

  ارتفاع ،  سعر االفتتاح أقل من اإلغالق يعين السعر بدأ بسعر مث ازداد حىت أُغلق على

  على وجود  خالل الفرتة املرصودة، وبالتايل تدلوتدل على حجم تداول كبري للسهم 

  .السوق يف حالة صعود

  الشمعة الطويلة السوداء

  

وهي عكس الشمعة السابقة يف كل شيء، سعر االفتتاح أعلى من سعر اإلغالق يعين 

على  شدة وإغالقه على اخنفاض، البائعون للسهم مسيطرون ا�يار السهم وهبوطه ب

  السعر، وهناك إصرار من البائعني على ختفيض التداول، وأدى كثرة البيع إىل اخنفاض

  .السعر حىت �اية التداول هلذه الشمعة 

  يتميز جبسم مشعة املطرقة ومشعة الرجل املعلق يشبهان بعضهما كثريا، حيث كالمها   املطرقة والرجل املعلق

  يف حالة مشعة املطرقة نتوقع أن يتم. صغري وظل سفلي طويل وظل علوي قصري 

  بعد تراجعها، الظل السفلي عكس االجتاه إىل الصاعد، أي إىل ارتفاع األسعار 

  الطويل يعين أّن الباعة قد قاموا خبفض األسعار خالل جلسة التداول، إال أّن  

  أما مشعة . دوا األسعار إىل األعلى مع �اية اجللسةاملشرتين استعادوا اهليمنة وقا

  الرجل املعلق فهي تشكل احتمالية انعكاس االجتاه الصاعد إىل األسفل، فهي إشارة 

  األسعار عند ظهورها، الظل السفلي الطويل يؤكد أّن البائعني استطاعوا على هبوط

  دفع األسعار إىل األسفل، على الرغم من أّن املشرتين استعادوا قو�م مع �اية 

   .اجللسة دون الوصول إىل سعر االفتتاح 

تتشكل مشعة املطرقة املقلوبة يف �اية مسار هابط، هلا ذيل علوي طويل وجسم قصري،،  املطرقة املقلوبة

  يتوقع أن تتخلى األسعار عن مسارها اهلبوطي وعودة ارتفاعها مبجرد ظهور هذه 

  .الشمعة



 وتطویر المنتجات المالیةإدارة : لثالفصل الثا

 

 
109 

   www.avatrade.sa.com و  www.almrsal.com: من إعداد الباحثة باالعتماد على املوقع: المصدر

أسعار االفتتاح واإلغالق واحلد األعلى رائط يظهر هذا النوع من اخل: خرائط األعمدة       - ج

العمود، كما يتحدد سعر واألدىن للسعر، وحيدد سعر االفتتاح خبط أفقي صغري على يسار 

اإلغالق خبط أفقي صغري على ميني العمود واجلزء العلوي من العمود ميثل احلد األعلى للسعر 

وخرائط األعمدة تتكون من أعمدة منفصلة، حبيث ميثل كل  .وميثل اجلزء السفلي احلد األدىن

لساعات أو األيام أو ود حركة تداول السعر خالل فرتة زمنية حمددة، قد تكون بالدقائق أو اعم

 :خلرائط األعمدةاملوايل يوضح منوذج  لشكلوا .األشهر أو السنوات

 نموذج خرائط األعمدة ): 4-3(شكل رقم 

 
 www.swissfs.sa.com/ar/charts  : املصدر

هذه اخلرائط ختتلف عن سابقتها، حيث أّ�ا تغفل متاما عامل الوقت، : خرائط النقط واألشكال  - د

فالزمن ليس له وجود على خريطة األسعار، فكل ما يهم هنا هو التغريات السعرية اليت تفوق حدا 

للداللة على ارتفاع السعر، وعالمة  (X)معينا، حيث يتم التسجيل يف اخلريطة باستخدام عالمة 

(O) أي أّن تسجيل حركة األسعار ال يتم كل فرتة زمنية معينة كما . اض السعرللداللة على اخنف

  النجم الساقط أو الشهاب

  

  

 

تتشكل مشعة النجم الصاعد يف �اية مسار صاعد، وتعين أّن األسعار اصطدمت 

مبستوى مقاومة رفض أن يكمل السوق يف اجتاهه الصاعد، مما أدى إىل هبوط 

  ومشعة النجم الساقط ظهورها احتمال على اخنفاض االسعار، . األسعار
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هو متبع يف باقي الطرق البيانية األخرى، فإذا ظل السعر بال تغري يذكر يوما أو أسبوعا أو أكثر، 

 :والشكل املوايل يوضح ذلك .1فإّن ذلك يعين عدم تسجيل أي شيء يف اخلريطة

  النقط واألشكالمنوذج خرائط ): 5-3(شكل رقم 

  
 www.swissfs.sa.com/ar/charts  : املصدر

هو عدد الوحدات اليت مت عقد الصفقات عليها أثناء مدة زمنية حمددة، واليت غالبا ما : حجم التداول -3

صفقات يومية يف سوق األسهم، وميكن تكون يوما واحدا، وهو عدد األسهم العادية اليت يعقد عليها 

 . 2مراقبة التداول على أساس أسبوعي للحصول على حتليل ملدى زمين أكرب

 رسم حلجم التداول ):6-3(شكل رقم 

 

  .من إعداد الباحثة: املصدر

                                                           
  .66عبد ا�يد املهيلمي، مرجع سابق، ص  -  1
2
  : أحمد صالح عبد العزیز، التحلیل الفني میسرا، ترجمة كتاب جون مرفي، على الموقع اإللكتروني - 
 www.alamelmal.com/vb/.../116_1266555426.pdf 36، ص.  
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يصف الفنيون احلركة العامة لألسعار باالجتاه، وهو ببساطة اجتاه السوق، وتتحرك : اتجاهات األسعار -4

 .صعود، هبوط، جانيب: األسعار يف أحد ثالث اجتاهات

التعرف على االجتاه بالنظر إىل أعلى وأدىن النقاط يف حركة األسعار، فاالجتاه الصاعد يتشكل من ويتم  

سلسلة من القمم املتتالية، كل قمة تعلو عن القمة السابقة هلا، بينما االجتاه اهلابط هو على العكس 

، كل اخنفاض سعري مستواه أدىن من مستوى )قيعان(االخنفاضات السعرية عبارة عن سلسلة من 

  .1االخنفاض السابق له، أما االجتاه اجلانيب فإننا جند أّن قمم األسعار تكون أفقية يف مستوى واحد تقريبا

  اجتاهات األسعار ):7-3(شكل رقم 

 

https://fr.scribd.com/.../املصدر: .المحاضره- الثانیھ- اتجاھات-االسعار- خط- االتجاه 

ويلزم لرسم خط االجتاه نقطتان على األقل . حتديد اجتاهات السوق برسم خطوط تسمى خطوط االجتاهوميكن   

زادت النقاط اليت يربطها اخلط اكتسب هذا اخلط أمهية أكرب، فاخلط الذي يالمس ونقطة ثالثة لتأكيده، وكلما 

  .وجند خط االجتاه الصاعد وخط االجتاه اهلابط. ثالث نقاط فقط يكون ذا أمهية أقل من خط يالمس عشر نقاط

  :2ويكتسب خط االجتاه أمهيته من النقاط التالية    

لفرتة طويلة يكون ذا أمهية أكرب من خط اجتاه انتهى سريعا، فكسر فخط االجتاه الذي يستمر : عمر الخط -

األسعار خلط اجتاه موجود منذ فرتة زمنية بعيدة له أمهية كربى يف حتليل حركة األسعار واحتماالت تغيريها 

 ملسري�ا املستقبلية، بعكس احلال عند كسرها خلط اجتاه حديث التكوين؛

أي عدد نقاط األسعار الواقعة باخلط، فكلما كثرت أعداد األسعار الدنيا اليت : عدد مرات تالمس السعر -

) أو األسعار العليا اليت يربطها اخلط يف حالة خط االجتاه اهلابط(يربطها اخلط يف حالة خط االجتاه الصاعد 

                                                           
  .65عبد ا�يد املهيلمي، مرجع سابق، ص  -  1
  .77-76املرجع نفسه، ص ص  -  2
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اقه خلط ضعيف زاد اخلط قوة ورسوخا، وعليه فإّن اخرتاق السعر خلط راسخ شديد القوة يعترب أهم من اخرت 

 نسبيا؛

فكلما كانت درجة ميل اخلط حادة وعنيفة ارتفعت احتماالت اخرتاق السعر : زاوية الخط أي درجة ميله -

للخط، واالخرتاق هنا ال يعين بدء انعكاس األسعار، فقد يكون مبثابة وقفة مؤقتة لتعزيز املوقف وتكثيف 

من الطبيعي أال تستمر األسعار يف الصعود أو اهلبوط �ذه  السعر وتثبيته يف منطقة معينة، فإنه من املتوقع بل

الشدة، فاألسعار قد تستمر يف نفس االجتاه ولكن مبعدل أبطأ من ذي قبل، أما إذا كان اخلط ذا درجة ميل 

فإّن كسر اخلط يشكل خطرا كبريا على استمرار األسعار يف نفس  - درجة مثال 45- عادية غري مبالغ فيها 

 .اجتاهها

ألّن اخرتاق السعر خلط االجتاه . تطلب األمر يف بعض األحيان من احمللل الفين إعادة رسم خط االجتاهي  

وعليه فإّن الوضع . الذي بدأ برمسه أوال مث معاودته السري يف نفس االجتاه يعترب اخرتاقا أو كسرا كاذبا للخط

ق خط االجتاه، ففي حالة صعود األسعار اجلديد يستلزم األخذ يف االعتبار عمود السعر اجلديد الذي اخرت 

من هنا يقوم احمللل برسم . فإّن االخرتاق الكاذب حيدث عندما يكون أدىن سعر بالعمود حتت خط االجتاه

  . خط جديد ليالمس أدىن نقطة بعمود السعر

مستويات الدعم واملقاومة هي أداة أساسية تستخدم من قبل العاملني  إنّ  :مستويات الدعم والمقاومة - 5

وهي مستويات األسعار . يف التحليل الفين لألسهم للتعرف على مناطق التغيري األساسي يف سعر األسهم

فيما وميكن تلخيص مفهوم هذه املستويات  .اليت ينبغي فيها أن تتوقف حركة األسعار ورمبا تعكس االجتاه

 :يلي

هي النقاط اليت يكون فيها الطلب قويا مبا يكفي مقارنة بالعرض ملنع الورقة : ستوى الدعمم  -  أ

وهو مستوى أسعار األسهم حتت سعر السوق احلايل الذي تكون . 1املالية من االخنفاض أكثر

فيه قوى الشراء قادرة على التغلب على ضغط قوى البيع، مبعىن آخر الطلب أقوى من 

الضغط على السعر يف هذا املستوى ألّن املضارب يعتقد أنّه الوقت العرض، وهلذا يقل 

 .املناسب للشراء

  

                                                           
  .166، ص 2007دار أسامة، األردن،  ،)البورصة(أسواق األوراق المالية عصام حسني،  -  1
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  مستوى الدعم ):8-3(شكل رقم 

  

      

  

  

  

  .من إعداد الباحثة باالعتماد على ماسبق: املصدر

الورقة هي النقاط اليت يكون فيها العرض قويا مبا يكفي مقارنة بالطلب ملنع  :مستوى المقاومة  - ب

وهو مستوى أسعار األسهم فوق سعر السوق احلايل الذي يكون . 1املالية من االرتفاع أكثر

فيه ضغط قوى البيع قوي بالقدر الكايف للتغلب على ضغط قوى الشراء، مبعىن آخر العرض 

 .أقوى من الطلب، وهنا يعتقد املضارب بأنّه املستوى املناسب للبيع

  مستوى املقاومة ):9-3(شكل رقم 

    

  

  

  

  .من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق: املصدر

وقد ينعكس دور مستويات الدعم واملقاومة، ففي حالة متكن سعر الورقة املالية من اخرتاق أي من مستوى   

وعلى سبيل املثال، فإن متكن . الدعم أو املقاومة، فإّن الدور الذي يلعبه مستوى الدعم أو املقاومة سوف ينعكس

                                                           
  . 166املرجع نفسه، ص  -  1
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مستوى الدعم هذا يف أغلب األحيان إىل  سعر السهم أو الورقة املالية من اخرتاق مستوى الدعم ينقلب دور

 .1حاجز مقاومة، وذلك عند ارتداد سعر الورقة جمددا لألعلى ليواجه هذا احلاجز

  حتول مستوى املقاومة إىل مستوى دعم ):10-3(شكل رقم 

  

  مقاومة                                                                                   

  

  دعم                                             

  

  .من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق: املصدر

السهم إىل ذلك املستوى يصبح عندها  والتفسري الذي ميكن إعطاءه خلط املقاومة، هو أنّه يف كل مرة يصل سعر  

لكن عندما خيرتق السعر خط املقاومة . ، وبالتايل ُمينع السعر من االرتفاع أكثر)زيادة العرض(عدد البائعني كبريا 

يعين أّن الطلب أصبح أقوى من العرض، لذلك تدفع قوى الشراء اجلديدة باألسعار فوق مستوى املقاومة، 

  .اق خط الدعموعكس ذلك عندما يتم اخرت 

  

  

  

  

  

  

                                                           

 
  www.book.yemenforex.com/tickerchart.pdf : ، على املوقعللتحليل الفنيدليل تكرتشارت تكرتشارت،  -1
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  التحليل األساسي: المطلب الثالث

للتنبؤ بتغريات أسعار األسهم، وبالتايل املساعدة يف اختاذ القرارات التحليل األساسي هو اآلخر طريقة مشهورة   

  .وفروعه همفهومإىل يف هذا املطلب  يتم التطرقساملتعلقة بالشراء أو البيع أو عدم التداول، و 

  مفهوم التحليل األساسي: أوال  

التحليل األساسي هو أسلوب دراسة جيمع عددا من التقنيات كالتحليل االسرتاتيجي والتحليل املايل، ويهدف   

صدرة له، وحتليل كل املعلومات املتعلقة �ا 
ُ
إىل حتديد القيمة احلقيقية للسهم عن طريق دراسة وضعية الشركة امل

نشأة، سواء متثلت يف  .ليها، واالقتصاد الذي تنشط بهوبالصناعة اليت تنتمي إ
ُ
وهو دراسة الظروف احمليطة بامل

نشأة ذا�ا، واهلدف من ذلك هو 
ُ
الظروف االقتصادية العامة أو ظروف الصناعة اليت تنتمي إليها، أو ظروف امل

ة، واليت تُعترب حمددا أساسيا الكشف عن معلومات قد تُفيد يف التنبؤ مبا ستكون عليه األرباح املستقبلية للمنشأ

  .1للقيمة السوقية للسهم الذي ُتصدره

  فروع التحليل األساسي: ثانيا   

  :هناك ثالث فروع للتحليل األساسي وهي  

  التحليل االقتصادي  -1

تعمل الشركات داخل بيئة اقتصادية، لذا فهي تتأثر باحلالة والظروف االقتصادية حيث جند أّن للسياسات   

الضريبية والنقدية، التضخم املتوقع، اإلنفاق، دورة احلياة االقتصادية تأثري على أسواق األسهم، واجلدول املوايل 

  :يبني أثر املتغريات االقتصادية على سوق األسهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 - www.arab.api.org/coure9/pdf/analysise-apdf.  
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  أثر املتغريات االقتصادية على سوق األسهم ):2- 3(جدول رقم 

  سوق األسهم  املتغري االقتصادي

له تأثري  إجيايب على سوق األسهم بينما االجتاه السليب   حقيقي يف الناتج االقتصادي احملليمنو 

للناتج االقتصادي احمللي له تأثري عكسي على سوق 

  .األسهم

يؤثر هذا املتغري على املبيعات ومن مث ينعكس على   زيادة معدل البطالة

  .سوق األسهم

يعترب مؤشر على االجتاه حنو التوظيف الكامل، مما   ) زيادة معدل التوظيف(اخنفاض معدل البطالة 

  .يكون له تأثري إجيايب على سوق األسهم

ملعدل التضخم املرتفع تأثري سليب على سوق األسهم   التضخم

الربح /طاملا أنّه يؤدي إىل تآكل واخنفاض معدل السعر

  ).املضاعف(

يرتتب على زيادة أرباح الشركة تأثري إجيايب على أسعار   أرباح الشركة

  .األسهم

توجد عالقة قوية بني معدالت الفائدة وسوق األسهم،   معدالت الفائدة

حيث يرتتب على اخنفاض معدل الفائدة تأثري إجيايب 

على سوق األسهم، بينما حيدث العكس يف حالة 

  . زيادة معدل الفائدة

النقود  له تأثري جيد على االقتصاد وعلى زيادة عرض    عرض النقود

سوق األسهم، بينما يف حالة الندرة ال حيدث توازن 

بني العرض والطلب مما ينعكس سلبا على كل من 

  . احلالة االقتصادية وعلى سوق األسهم

قوة العملة هلا تأثري إجيايب على سوق األسهم، حيث   قيمة النقود أي القوة الشرائية

االستثمارات األجنبية، بينما حيدث العكس حيفز هذا 

يف حالة خفض العملة احمللية، حيث يرتتب على ذلك 

تأثري سليب على األسهم، حيث ال حيفز هذا على 

  .جذب االستثمارات األجنبية
  .256، ص 2005، الدار اجلامعية، )ياراتأسهم، سندات، وثائق االستثمار، اخل( أساسيات االستثمار في بورصة األوراق الماليةعبد الغفار حنفي، : المصدر
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  تحليل الصناعة  -2

ال يشرتط أن تتأثر بالنواحي االقتصادية بنفس الدرجة، لذا يتطلب األمر بل من الضروري حتليل ودراسة   

قدر أن متر حبالة كساد فإنّه باملثل الشركات اليت تنتمي إىل هذه 
ُ
الصناعة الصناعة، فإذا كانت الصناعة املعنية من امل

  .سوف تتأثر، مع ذلك فإّن أداء الشركات داخل الصناعة ال حيدث فيه اختالف كبري

بناءا على التحليل االقتصادي، فإنّه ميكن حتديد الصناعات اليت سوف تستفيد أو حتقق النجاح يف املستقبل،   

أّن هذه الصناعات فبعض الصناعات أكثر حساسية للظروف االقتصادية من الصناعات األخرى، هلذا جند 

والشركات اليت تنتمي إليها تسري يف نفس االجتاه مع الظروف االقتصادية، اليت ُتسمى بالصناعات الفصلية لذا فإّن 

وطاملا أّن . مرحلة الدورة التجارية لالقتصاد ذات أمهية كبرية يف توقيت االستثمارات يف هذه الصناعات الفصلية

اسية للمتغريات االقتصادية، فإّن املستثمرين يف األسهم حيددون الوقت أسعار أسهم هذه الشركات ذات حس

  . املناسب للشراء مبا يتوافق مع بداية الرواج

  تحليل الشركة  -3

الفرضية األساسية للتحليل األساسي هي أّن سعر السهم للشركة يتأثر بصفة أساسية بأداء الشركة، فبعد   

يف أسهمها، فإّن احمللل املايل يُقيم األوضاع واملراكز املالية هلذه الكشف عن الصناعات اجلذابة لالستثمار 

الشركات اليت تنتمي إىل كل هذه الصناعات، ألّن أي تغريات متوقعة يف أرباح الشركة هلا تأثري على توزيعات 

د أّن املزيد وسعر السهم، فإن كان من املتوقع أن تكون رحبية السهم أكرب من التوقعات اخلاصة بالسوق، فإننا جن

من املستثمرين لديهم الرغبة يف شراء أسهم الشركة، مما يؤدي إىل رفع السعر إىل أعلى، والعكس إذا كان من 

املتوقع اخنفاض رحبية السهم إىل مستوى أقل من توقعات السوق، فإّن املستثمرين سوف يعرضون أسهم الشركة 

  .للبيع مما يؤدي إىل اخنفاض السعر

املستثمرين الوقت لتحليل األوضاع املالية للشركات، وبالتايل يتوجهون مباشرة إىل البيانات  مقد ال يكون أما  

ونقطة البداية بالنسبة  توقع منها حتقيق أرباح مستقبال،واملعلومات املنشورة للمساعدة يف اختيار الشركات اليت يُ 

القوائم املالية للشركات واليت ّمت مراجعتها بواسطة مراجع مستقل لغالبية املستثمرين هي احلصول على البيانات من 

  .ويتم توزيعها على املسامهني، وكذلك التقارير السنوية
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  أوجه االختالف بين التحليل الفني والتحليل األساسي: المطلب الرابع

  :التحليل األساسي والتحليل الفين أهم نقاط االختالف بني يوضح اجلدول املوايل    

  أوجه االختالف بني التحليل األساسي والتحليل الفين ):3-3(جدول رقم

  التحليل الفني  التحليل األساسي  وجه المقارنة

هو التحليل الذي ينصب على   المفهوم

الظروف االقتصادية العامة وظروف 

  .الصناعة وظروف املنشأة

ظروف هو التحليل الذي ينصب على 

أسعار األوراق املالية وحجم (السوق 

  ).التداول وغريها

تقييم العوائد واملخاطرة الختاذ -   الهدف

  قرارات االستثمار واإلقراض؛

حتديد األسهم املسعرة بأقل من - 

حملفظة قيمتها احلقيقية لضمها 

  .املستثمر

دراسة متغريات السوق يف املاضي 

والدورات، وذلك ألغراض التنبؤ 

باجتاهات السوق يف املستقبل يف مرحلة 

مبكرة، الختاذ قرارات االستثمار يف 

  .األوراق املالية

  أّن سوق رأس املال كفء؛ -   االفتراضات

ميثل هذا النوع من التحليل ضمانة - 

لعدم الوقوع يف أخطاء استثمارية 

  .فادحة عند اختاذ قرارات االستثمار

لية من تتحدد القيمة السوقية لألوراق املا- 

  خالل تفاعل قوى العرض والطلب؛

العوامل اليت حتكم العرض بعضها - 

  منطقي والبعض اآلخر غري منطقي؛

  أّن السوق أفضل متنبئ لنفسه؛- 

  . أّن سوق رأس املال غري كفء- 

مصادر البيانات الخاضعة 

  للتحليل

الناتج : عوامل اقتصادية عامة مثل- 

القومي، أسعار الفائدة، أسعار 

  النفقات الرأمسالية؛الصرف، 

دورة : عوامل متعلقة بالصناعة مثل- 

حياة املنتج، اجتاهات الصناعة، 

املنافسة، اجلوانب االقتصادية 

  والتكنولوجية؛

: عوامل متعلقة باملنشأة مثل- 

القوائم املالية، تقارير جملس اإلدارة، 

  . تقارير مراقب احلسابات

  : عوامل السوق نفس، مثل- 

 الية؛أسعار األوراق امل 

 حجم التداول؛ 

 عدد الصفقات وحجمها؛ 

 سلوك املستثمرين؛ 

 التوقيت الزمين؛ 

 اتساع السوق؛ 

 اجلو النفسي.  
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  :املؤشرات االقتصادية العامة  أدوات التحليل الرئيسية

 دورة حياة الصناعة؛ 

 التنبؤ حباالت النمو؛ 

 حتليل ظروف املنافسة؛ 

 حتليل التطورات التكنولوجية؛ 

  املقارنة؛القوائم املالية 

 حتليل السالسل الزمنية؛ 

 حتليل النسب؛  

  

  ؛)النفسية(املستثمرين ميول مؤشرات 

 مؤشرات تدفقات األموال، 

 مؤشرات هيكل السوق.  

حتتاج إىل جهد وتكلفة أكرب نسبيا -   حدود استخدامها

  مقارنة بالتحليل الفين؛

توجد بعض التحفظات اليت حتد - 

تُعدها من منفعة القوائم املالية اليت 

  الشركة؛

صعوبة متابعة عدد أكرب من األسهم 

  .الفردية مقارنة بالتحليل الفين

كثرة عدد احملللني الفنيني حيد من منفعة - 

  هذا األسلوب؛

حيتاج األمر يف بعض احلاالت إىل - 

استخدام أكثر من قاعدة فنية للتأكد من 

  سالمة التنبؤ؛

حتتاج القواعد الفنية باستمرار إىل تطوير - 

  .تتناسب والظروف البيئية املتغريةل

  .255-253، ص ص 2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بورصة األوراق الماليةمحاد طارق عبد العال، : المصدر

 

رغم االختالف الكبري بني التحليل الفين والتحليل األساسي إّال أّ�ما متكامالن، فاملستثمر باملنتجات املالية   

  .لقرار البيع أو الشراء أو عدم التداول حيتاج إىل كليهما لرتشيد قراراته االستثماريةوقبل اختاذه 
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  إدارة مخاطر المنتجات المالية: بحث الثانيالم

كل استثمار وجهان، وجه ميثل العوائد اليت سوف تتحقق من هذا االستثمار والوجه اآلخر ميثل املخاطر اليت ل  

االستثمار، ومن القرارات املهمة يف هذا ا�ال هو اختيار االستثمار سيتعرض هلا املستثمر عندما يربط أمواله يف 

و أيضا املقصود باملبادلة بني املخاطر والعوائد، مبعىن حتديد الذي تالئم عوائده خماطره، هذا هو املبدأ العام وهذا ه

  .حجم العائد املرغوب يف احلصول عليه لقاء املخاطر اليت يتعرض هلا املستثمر

  العالقة بني العائد واملخاطر): 11-3(شكل رقم 

  

Source : https://efinancemanagement.com/investment-decisions/risk-return-trade-off  

ع طموح يرتبطان معا يف عالقة طردية، مبعىن أنه كلما ارتف أن عنصرا العائد واملخاطر يتبنين الشكل السابق م 

عد نفسه لتحمل درجة أعلى من املخاطر والعكس صحيح، املستثمر لتحقيق عائد على استثماراته جيب عليه أن يٌ 

وبغض النظر عن اجتاهات املستثمرين جتاه املخاطر، فإن أي مستثمر عندما يتخذ قرار االستثمار يف األصول 

   :تخذ القرار االستثماري الذي يضمن لهاملالية إمنا يسعى إىل املقارنة بني العائد واملخاطر، وي

   حتقيق أعلى عائد عند مستوى ثابت من املخاطر؛ - 

  .أو حتقيق أقل خماطر عند مستوى ثابت من العائد - 
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  مخاطر المنتجات المالية :المطلب األول

سابقا فإن لكل اسثمار وجهان، وجه ميثل العائد الذي سنتحصل عليه من هذا االستثمار، ووجه  كركما ذُ 

عوائد االستثمار، : مفهوم كل من إىليف هذا املطلب  يتم التطرقميثل املخاطر اليت ترافق هذا االستثمار، وس

  . املخاطر، وكذا على مصادرها

  المخاطرمفهوم : أوال 

  .قبل التطرق إىل مفهوم املخاطر وجب أوال التطرق إىل مفهوم عوائد االستثمار 

  مفهوم عوائد االستثمار .1

يتضمن تكلفة هي تكلفة  اهلدف الرئيسي من االستثمار حيث أّن االحتفاظ بأموال دون استثمارهاهو العائد 

األموال، وبالتايل فإن العائد هو الغاية  تتمثل يف العائد الذي كان ميكن حتقيقه على هذه الفرصة البديلة واليت

املستثمر إىل حتقيقها حماوال تعظيم ثروته بقدر ما يستطيع والتخفيف من حدة املخاطر املصاحبة  اليت يسعى

  .1اإلمكان للعائد قدر

  :2وتأخذ عوائد االستثمار ثالثة أشكال مهمة هي  

لكية مثل األسهم، فحامل السهم شريك يف أموال مإذا كانت هذه األصول متثل حقوقا : توزيعات األرباح .أ

  . يف الشركة اليت أصدرت هذا السهم، لذلك فهو من مالكيها، وحقوقه من حقوق املسامهني

للشركة اليت  قرضفحامل السند مُ  ،إذا كانت األصول املالية متثل أموال اقرتاض مثل السندات: الفوائد .ب

على الفائدة املتفق  قيمة السند فالسند يعطي حلامله احلق يف احلصولأصدرت ذلك السند، وقيمة القرض هي 

  .عليها من الشركة املقرتضة

استطاع  اليت تنتج عن إعادة بيع األصول املالية، فحامل السهم أو حامل السند إذا: األرباح الرأسمالية .ج

  .ايلالرأمس بيعه مببلغ يزيد على املبلغ الذي اشرتاه به يكون الفرق هو الربح

            

  

  

                                                           
  .62، ص سبق ذكرهصالح الدين شريط، مرجع   -1
  .63املرجع نفسه، ص   -2
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  مفهوم المخاطر. 2      

يف  خلاصة با�ال املايل اليت تفيدعلى التعاريف ا سيتم الرتكيز وم املخاطر بتعدد جماال�ا، لكنلقد تعدد مفه  

  :، ومنهاةدراسهاته ال

 أو متوقعة نتيجة غري إىل يوصل الذي الطريق عن الحنراف احتماال تتضمن اليت احلالة"هي املخاطر -

 .1"مأمولة

احتمال الفشل يف حتقيق العائد املتوقع، أو هي درجة التغري يف العائد مقارنة باملردود " املخاطر هي -

 . 2"املتوقع احلصول عليه نتيجة لتأثري عناصر متعددة تساهم يف حتقيق قيمة التدفقات

احتمال اختالف العائد  درجة التقلب يف العائد املتوقع، وبتحديد آخر هو أن املخاطر هي"املخاطر هي -

الفعلي لالستثمار قياسا بالعائد املتوقع من ذلك االستثمار، فاألول هو العائد احلقيقي من االستثمار 

املتاح، يف حني يكون الثاين متوقعا، إذ قد يتحقق أو ال، وعلى وفق درجة املخاطر، لذلك ففي احلاالت 

ملتوقعة مع العوائد الفعلية، وهي حاالت نادرة جدا يف اليت تنعدم فيها املخاطر تتساوى فيها العوائد ا

 .3"احلاالت االقتصادية

إمكانية حدوث احنراف يف املستقبل حبيث ختتلف النواتج املرغوب يف " أ�ا على تعرف أن ميكن كما -

يف  عدم التأكد من الناتج املايل يف املستقبل لقرار يتخذه الفرد االقتصادي" ، أو"حتقيقها عما هو متوقع

  4."املاضي  احلاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية يف

  مصادر المخاطر: ثانيا 

  :هناك العديد من مصادر املخاطر، منها 

 هي التغريات اليت حتدث يف العائد على ورقة مالية نتيجة للتغريات يف أسعار: مخاطر سعر الفائدة .1

   .األوراق املالية وأسعار الفائدة عكسيةحيث أّن العالقة بني أسعار  الفائدة،

مواهلم يف البنوك للحصول على ن املستثمرين يفضلون وضع أإف يف البنوك عند ارتفاع سعر الفائدة - 

 ).وراق املاليةينخفض سعر األ( األوراق املالية فائدة بدل من استثمارها يف

أمواهلم يف األوراق املالية بدال ن استثمار ن املستثمرين يفضلو إف يف البنوك عند اخنفاض سعر الفائدة - 

 ).وهنا يزداد الطلب على االوراق املالية فريتفع سعرها(مواهلم يف البنوك من وضع أ

                                                           
  58، ص 2012السعودية،  ، جملة جامعة املدينة العاملية، العدد الرابع،استراتيجية إدارة المخاطر في شركات التأمين التعاوني االسالميشاكر جناة حممود،  -1
  .160، ص 2009عمان، الطبعة الثانية،  ، دار املسرية،المعاصرةمقدمة في اإلدارة المالية دريد كامل ال شبيب،  -2
  . 06، ص2009، جامعة دمشق، ماجستريأطروحة ، إدارة مخاطر االستثمار الماليحسن السلطان،  -3

  .332، ص 2010- 2009، سنة  7، جملة الباحث، عدد استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت الماليةبلعزوز بن علي،   -4
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املالية نتيجة للتغريات يف السوق   نتجاتامل هي التغريات اليت حتدث يف العوائد على: مخاطر السوق .2

 . ككل كالركود االقتصادي أو احلروب أو التضخم

مثل (مسي مضمون د احلقيقي حىت ولو كان العائد اإلففي حالة التضخم، يتأثر العائ :مخاطر التضخم  .3

 .)يف حالة السندات احلكومية

 على سبيل املثال، .هي املخاطر الناجتة عن التعامل يف صناعة معينة :)خماطر القطاع( مخاطر األعمال .4

 .قوية من منتجني أجانب ميكن أن تواجه شركة حملية لصنع السيارات منافسة

خماطر القطاع تأيت من تأثر أحد القطاعات بأزمة مالية معينة ال يتأثر فيها باقي القطاعات يف االقتصاد 

 .مثل تأثر قطاع الصناعة بالركود الصناعي أما قطاع اخلدمات يكون فيه انتعاش اقتصادي

 .يف هيكل رأمسال الشركةمة املستخد هي املخاطر املرتبطة بنسبة الديون :المالية المخاطر .5

إذا كانت نسبة الدين إىل رأس املال كبرية فان الشركة تواجه خماطر إفالس أو خماطر تقليل فرص 

أما إذا كانت النسبة  .احلصول على ديون أخرى أو خماطر تقليل فرص احلصول على تسهيالت ائتمانية

استغالل الفرص االستثمارية والقدرة على الشركة سوف يكون هلا القدرة على  ا يعين أنعالية فهذ

 .إصدار أوراق مالية والقدرة على التنويع يف حصوهلا على مصادر األموال املختلفة

خماطر السيولة . يف السوق الثانوي هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه األوراق املالية :السيولة مخاطر .6

ومجيع الشركات تكون ، صرية األجل بأقل خسارةميكن تعريفها بأ�ا قدرة الشركة على سداد التزاما�ا ق

األوراق املالية واليت تسمى بأشباه النقد  ذهه أي أنّ ( معها نقد وأيضا أوراق مالية سريعة السيولة

marketable security  ممكن أن تبيعها الشركة يف أي وقت حتتاج فيه إىل نقد ومتتاز بسهولة بيعها

 .)وبأقل خسارة

هي املخاطر املرتبطة بالتغريات يف أسعار الصرف وال سيما باملستثمرين الذين : الصرفمخاطر أسعار   .7

تقلبات أسعار الصرف جيب أخدها بعني االعتبار عند االستثمار يف  .يستثمرون يف األسواق العاملية

 .ردين مع الني الياباينوشراء الدينار األ/ ختالف سعر بيعاألسواق العاملية مثل ا

 أنّ  ما ُيالحظدائما  .تؤثر هذه املخاطر على قرار كل من املستثمر احمللي واألجنيب :السياسيةالمخاطر  .8

فاألسعار  كانت السياسة متفائلة إذا األخبار والسياسات املتفائلة واملتشائمة تؤثر على األسعار

 .سرتتفع، وإذا كانت السياسة متشائمة فإن األسعار ستنخفض
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يلعب استقرار التشريعات عامال مهما يف استقرار األوضاع : والتشريعاتالتغير في القوانين  .9

أثره باجتاه استقرار األسعار وعدم تعرضها إىل خماطر االخنفاض، وباملثل االقتصادية عامة مبا ينعكس 

صدور حزمة من التشريعات والقوانني اجلديدة احملفزة واملشجعة على االستثمار مثل زيادة اإلعفاءات 

إعطاء املستثمرين احملليني واألجانب حوافز جديدة يُنعش السوق ويُقلل بية وتشجيع الصادرات، و الضري

  .1من خماطر االستثمار والعكس صحيح

  مفهوم إدارة المخاطر: ثالثا  

  :هناك العديد من التعاريف اليت تطرقت إىل مصطلح إدارة املخاطر، منها  

لتحديد وقياس املخاطر مع تطوير واختيار وإدارة اخليارات املالئمة الوسائل املنظمة ": عرفها كرزنر بأ�ا -

  2. "للتعامل معها

 وكيفية ووطئتها مقدار شد�ا  ومعرفة للخطر املسببة األحداث على التعرف عملية": هناك من عرفها بأ�ا -

  ."عليها السيطرة

فة األنشطة اليت حتاول تغيري شكل يتضمن كا" إدارة املخاطر املالية " كما ذكر حممد علي أن مصطلح  -

، وذلك �دف تعظيم قيمة األصل رتبطة بتحقيق هذا العائد املتوقعالعالقة بني العائد املتوقع ودرجة املخاطرة امل

  3. الذي يتولد عنه هذا العائد

أّن إدارة املخاطر هي عبارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع خمتلف  ميكن االستنتاجمما سبق  

املخاطر من خالل القدرة العالية على كشف مسببا�ا وحتديد طبيعتها وإدار�ا بناء على عدة طرق ليسهل يف 

 .األخري معاجلتها والسيطرة عليها أو التقليل من حد�ا

  :لية باملنشأة يعتمد على ثالث مراحل رئيسية، هيإلدارة املخاطر املا النظام املتكاملإّن  

  .ةر اليت ميكن أن تتعرض هلا املنشأحتديد املخاط  .1

   .هاخلطر واخلسائر احملتملة من حدوثقياس مستوي   .2

استخدام األساليب أو األدوات املناسبة لتدنية مستوي اخلطر، وتدنية أو منع حدوث اخلسائر احملتملة . 3

  .بسببه

  

                                                           
  .56، ص 2008، الشركة العربية للتسويق والتوريدات، القاهرة، طبعة اإلدارة الماليةسليمان أبو صبحا،  -1
  335، ص بق ذكرهبلعزوز بن علي، مرجع س -2
  .05، ص 2005 ،مصر القاهرة، جامعة ،أطروحة دكتوراه ،المالية المخاطر إدارة ،علي حممد علي حممد -3
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  قياس مخاطر المنتجات المالية أدوات: المطلب الثاني 

تقييم خماطر االستثمار تعد من أهم املتغريات املؤثرة يف قرار االستثمار املناسب، و ملا كانت هذه إّن قياس و   

 املخاطر ال ميكن جتنبها كلية فانه جيب العمل على تقييمها للحد من آثارها على العائد املتوقع من االستثمار،

  .باستخدام العديد من األساليب اليت ُمتكن من دراسة و تقييم هذه املخاطر لكل استثمار ُمتاح

  :ُميكن تقسيم أنواع املخاطر إىل نوعني رئيسني  

وتتواجد نتيجة سياسة داخلية متبعة  المخاطر الداخليةأو  التقلبات غير المنتظمةالنوع األول يطلق عليه  -

وبشكل عام تشكل درجة . "يف إدارة االستثمارات أو كنتيجة لقرار معني من قبل متخذي القرار بالشركة

املخاطرة ومعدل العائد أهم العوامل املؤثرة على االستثمار، ولذلك فإن عملية االستثمار يف أي أداة استثمارية 

  : ومن خصائص املخاطر غري املنتظمة. 1"من املخاطرة ومستوى معني من العائد ترتجم دائما إىل درجة معينة

  ؛ 2ميكن جتنبها أو التقليل منها عن طريق التنويع -     

  ).االحنراف املعياري، التباين، معامل االختالف(تقاس مبقاييس التشتت -     

والبد من التعامل معها،  المخاطر الخارجيةويطلق عليها التقلبات أو  مخاطر المنتظمةالالنوع الثاين هو - 

حيث تنشأ من كون االستثمار اخلاص جزء من النشاط االقتصادي ككل وبالتايل يتأثر عائده صعودا وهبوطا 

ذلك اجلزء من املخاطر اليت يتعرض ومبعىن أخر هي . بالتغريات يف العائد السوقي وأداء أدواته االستثمارية املتنوعة

خماطر "تثماري، واليت تسببها عوامل تؤثر على السوق ككل، لذلك يطلق عليها أيضا مصطلح هلا األصل االس

  :4وتتسم املخاطر املنتظمة باخلصائص التالية. 3السوق

 تنشأ بفعل عوامل مشرتكة تشمل النظام االقتصادي كله؛ - 

تؤثر يف مجيع الشركات العاملة لذلك فإ�ا تصيب كل االستثمارات ومن ضمنها االستثمار يف   - 

 املنتجات املالية؛

 ال ميكن جتنبها بالتنويع؛ - 

 . βميكن قياسها مبعامل   - 

  

  :يلي إىل أهم أدوات قياس املخاطر فيما سيتم التطرقو 

  

  

  

                                                           
  21، مركز البحوث جبامعة امللك سعود، السعودية، ص أهمية اإلشراف والرقابة على سوق التأمين السعودي: قمحاوي أباظة عبد اهللا، حبث بعنوان -1

2 -  Herbert Mayo, Investment : An Introduction, THOMSON, United States of America, 2008, P.9 
3 - Michel Albouy, Finance, ECONOMICA, Paris, 3e ED, 2010, p 60. 

  .38-37، ص ص 2010، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، اإلدارة المالية المتقدمةحممد علي إبراهيم العامري،  -4
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  االنحراف المعياري والتباين : أوال 

املخاطر اليت ممكن أن تصيب عوائد املنتجات املالية ميكن حسا�ا رياضيا وبالتايل اختاذ قرار أمثل  إنّ   

للمغامرة يف الفرص االستثمارية املتاحة بدرجة نسبية من األمان، وميكن قياس املخاطر مبقاييس التشتت اليت 

ي ومعامل االختالف، إال أن التباين هو هي أكثر املقاييس انتشار وأمهها مقياس التباين واالحنراف املعيار 

أفضل املقاييس دقة على اإلطالق، إذا يدرس النتائج املتوقعة وهذا من حيث عدم جتانسها وعلى تشتتها وعلى 

  .وعلى تعدد احتماال�ا عدم ثبا�ا

عن وسطها يعرب عن التباين بتشتت القيم راف املعياري كمقياسني للمخاطر و يعترب كل من التباين واالحن   

  1:حيسب التباين ألصل مايل واحد بالطريقة التاليةري فهو اجلذر الرتبيعي للتباين و احلسايب أما االحنراف املعيا

  
  :حيث

2 :  التباين.  

:Ki  العائد املتوقع ملعرفة احلالة االقتصادية السائدة. 

  .n  الوسط احلسايب للعوائد املختلفة: ���

Ps : احتمال حتقق احلالة االقتصاديةi.  

  

  معامل االختالف: ثانيا 

معامل االختالف هو مقياس نسيب للمخاطر، ويكون مناسبا للمخاطرة عند املقارنة بني ورقتني تكون القيمة   

املتوقعة بينهما متساوية، ولكن عند ما ختتلف القيم املتوقعة هلما يكون معامل االختالف هو مقياس املخاطرة 

  :يقة التاليةحيسب بالطر درجة املخاطرة لوحدة من العائد و املناسب حيث يُبني 

  
  

  

  

                                                           
  .120، ص مرجع سبق ذكره ،أساسيات االستثمار في بورصة األوراق الماليةعبد الغفار حنفي،  -1
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 :حيث

  االحنراف املعياري للعوائد؛: ��

  .الوسط احلسايب للعوائد: ���

 

   βمعامل بيتا: ثالثا  

هو مقياس إحصائي للمخاطر املنتظمة، ويقيس حساسية عائد ورقة معينة مع عائد جمموعة 	β معامل بيتا  

بني العائدين يف   rمن األوراق املالية يف السوق، واليت تشكل حمفظة السوق وهو حاصل ضرب معامل االرتباط 

 يعطى بالعالقة والذي mواالحنراف املعياري لعائد السوق   pكل من االحنراف املعياري لعائد الورقة 

  :1التالية

  

  :ومنه ميكن صياغة عالقة بيتا باملعادلة التالية

  
  

  :2حيث

β : يعين معامل بيتا درجة حساسية تقلب العائد املتوقع للسهم مع التقلب احلاصل يف حمفظة السوق.  

cov(kp .km)  : ُميثل التباين املشرتك بني عائد السوق وعائد الورقة املالية، ويتوقف على عالقة االرتباط

r(Kp.km) بني العائدين.  

p :االحنراف املعياري لعائد الورقة املالية.  

m :االحنراف املعياري لعائد السوق.  

لعائد السوق حيث يقيس معني و  ية للعوائد الشهرية لسهميتم احتساب معامل بيتا من خالل معلومات تارخي

 .األخري املخاطر السوقية و املخاطر املنتظمة هذا

  .فإن خماطر السهم تساوي خماطر السوق =1βإذا كان معامل  -

                                                           
  .43، ص مرجع سابقعلي إبراهيم العامري،  حممد -1
  .68، ص 2012، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة األوىل، إدارة المخاطرشقريي نوري موسى وآخرون،  -2
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  .فإن خماطر السهم أكرب من خماطر السوق <1βإذا كان معامل  -

  .فإن خماطر السهم أقل من خماطر السوق >1βإذا كان معامل  -

  .فإن خماطر السهم غري مرتبطة مبخاطر السوق =0βمعامل إذا كان  -

فإن خماطر السهم تكون مساوية ملخاطر السوق، و لكن اجتاه خماطر السهم يف  - =1βإذا كان معامل  -

 .العوائد وهو معاكس الجتاه السوق، ويتم اختيار القطاع الذي يكون له أعلى رقم قياسي اجتاه حترك

  

  المحفظة المالية: المطلب الثالث 

توجد يف احلياة املالية حمفظة مالية مثلى يكو�ا كافة املستثمرين وحيققون من توظيف أمواهلم وفقها ال   

األهداف املسطرة، بل هناك عدد ال �ائي من احملافظ املتاحة، األمر الذي حيتم على هؤالء املستثمرين اختيار 

  . أساسيات حول احملفظة املالية عرضيف هذا املطلب  يتموس .1أفضلها وأقر�ا إىل توقعا�م وأهدافهم

  المحفظة المالية مفهوم: أوال  

هي توليفة من األصول ميلكها فرد أو مؤسسة مالية أو هيئة متخصصة يف إدارة احملافظ مثل احملفظة املالية   

) أسهم وسندات(من عدة أوراق مالية  مكونةوهي  .2صناديق االستثمار والبنوك وشركات توظيف األموال

إىل تفادي خماطر االستثمار اليت ميكن أن يتعرض هلا  او�دف احملفظة أساس. خمتلفة النوع وتواريخ االستحقاق

واحدة، وذلك عن طريق التنويع مع ضمان حد مقبول من الدخل  استثماراملستثمر عند الرتكيز على أداة 

احملفظة اليت "هي احملفظة املالية الكفؤة و  .3ضافة إىل زيادة القيمة السوقية لرأس املالوحتقيق العوائد اإلجيابية باإل

حتقق للمستثمر أعلى عائد متوقع عند مستوى معني من املخاطر، أوحتقق أقل خماطرة عند مستوى معني من 

  .4"العائد املتوقع

 :5لخص أهداف احملفظة املالية فيما يليوتُ   

يعين احلفاظ على رأس املال مع ضمان دخل معني، وهذا للحفاظ على : األماندرجة عالية من  - 1

القدرة الشرائية لرأس املال، هلذا فهي تَشكل من سندات ذات دخل ثابت وأخرى ذات دخل 

فمثال شركات تأمني احلياة �تم بضمان انتظام معدل العائد أكثر من اهتمامها بالسيولة، . متغري

 .الطويلدات ذات األجل من سن فمحافظها متكونة خاصة

                                                           
  .71، ص مرجع سبق ذكرهث، الجزء الثال - األسواق الماليةجبار حمفوظ،  -  1
  .72املرجع نفسه، ص  -  2
  .39، ص2004، سنة 3، جملة الباحث، العدد تكوينها ومخاطرها–المحفظة االستثمارية بن موسى كمال،  -3

4 -  Frank Fabozzi, The theory and practice of investment management, JOHN WILEY, Canada, 2002, P18. 
5 - Jossette Peyrad, La bourse, Vuibert, 5 ème edition, 1997, pp 211-212. 
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يعين العمل على ضمان قيمة رأس املال، ويف نفس الوقت ضمان دخل معني، فيجب : التحفظ - 2

أن تكون احملفظة متنوعة، فاالختيار يكون بني انتظام الدخل ومنو الدخل وباملثل جيب التحكيم 

 .بني دخل قصري املدى ودخل طويل املدى

د شراء منتجات مالية متوسطة األجل ومل يكن حباجة إىل السيولة إذا كان املستثمر يري :النمو - 3

بسرعة، يستطيع استعمال رأس ماله يف شراء منتجات مالية ذات أرباح عالية، لكن باملقابل ميكنه 

   .حتمل خماطر عالية

أو تشكيلة من ، أي متكني املستثمر من اختيار توليفة التنويعامليزة األساسية لتكوين احملافظ املالية هي و   

اليت يتعرض هلا املستثمر، مع ضمان حد مقبول من الدخل وحتقيق  األوراق املالية �دف ختفيض املخاطر

  . 1العوائد اإلجيابية

  دور التنويع يف التقليل من املخاطر غري املنتظمة): 12-3(شكل رقم 

 

  .111، ص2009اليازوري للنشر، األردن، ، دار االستثمار والتحليل االستثماريدريد آل شبيب، : المصدر

جمموع املخاطر املنتظمة واملخاطر غري املنتظمة يشكل املخاطر الكلية ن أ السابق يتضح من خالل الشكل     

اليت يتعرض هلا املستثمرين باملنتجات املالية، كما يتضح اخنفاض املخاطر غري املنتظمة كلما زاد عدد املنتجات 

اه إمكانية ختفيض هذه املخاطر عند تنويع حمفظة املنتجات املالية؛ ولكن زيادة عدد املنتجات املالية، وهذا معن

  .املالية بالتنويع ال تؤثر على املخاطر املنتظمة

  

                                                           
1 - Marie-Agnès Leutenegger, Gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers, ECONOMICA, 
Paris, 3e ED, 2010, P 41. 
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 .تنويع جهة اإلصدار، تنويع تواريخ االستحقاق: ويوجد العديد من األسس اليت خيضع هلا التنويع منها    

بذلك عدم تركيز االستثمارات يف ورقة مالية تصدرها شركة واحدة، وإمنا يقصد : تنويع جهة اإلصدار - 

هذا الصدد أسلوبان  يفتصدرها شركات خمتلفة، ويوجد الستثمارات على عدة أوراق مالية توزيع ا

 .شائعان للتنويع ومها التنويع الساذج وتنويع ماركويتز

على املستثمر توزيع استثماراته بني األوراق  تفرض التقلبات يف سعر الفائدة: تنويع تواريخ االستحقاق - 

املالية قصرية األجل واألوراق املالية طويلة األجل بشكل يؤدي إىل االستفادة من مزايا كل منهما وتقليل 

  :1وميكن أن منيز بني ثالثة سياسات لتكوين احملافظ املالية هي .خماطر االستثمار

يبين املستثمر هذه السياسة عندما :  )المتحفظة أو السياسة غير ( السياسة الهجومية  .1

الية بفعل التقلبات احلادثة يف أسعار أدوات االستثمار، يكون هدفه الرئيسي جين أرباح رأمس

مبعىن أن اهتمام املستثمر يكون موجها حنو تنمية رأس املال املستثمر أكثر من االستثمار، و 

و من أفضل أدوات االستثمار املناسبة ). س املالحمافظ رأ( يطلق على هذا النوع من احملافظ 

من قيمة احملفظة، %  90_%  80هلذا النوع من احملافظ هي األسهم العادية حيث تشكل 

تباع هذه السياسة يف الفرتات اليت تظهر فيها مؤشرات االزدهار او يلجأ املستثمر إىل 

بذلك حيقق املستثمر ألسعار و ن ااالحتفاظ �ا تتحسادي، فعند شراء األسهم العادية و االقتص

 .األرباح الرأمسالية مبجرد زيادة أسعار تلك األسهم

يتبع املستثمر هنا سياسة عكس السياسة األوىل :  )السياسة المتحفظة ( السياسة الدفاعية  .2

ذلك بسبب تركيزه الشديد على عامل تحفظا جدا اجتاه عنصر املخاطرة و حبيث يكون م

تشكل ات االستثمار ذات الدخل الثابت و املستثمر أمهية كبرية ألدو األمان، حبيث يعطي 

 %.80_%  60األسهم املمتازة بنسبة ترتاوح بني �ا األساسية السندات احلكومية و قاعد

يتبىن هذه السياسة غالبية املستثمرين حبيث يتم :  )الهجومية الدفاعية و ( لسياسة المتوازنة ا .3

مراعاة حتقيق توازن نسيب، يف احملفظة يؤمن عوائد معقولة عن مستويات معقولة من املخاطرة، 

لذلك يوزع رأس املال املستثمر على أدوات استثمار متنوعة تتيح للمستثمر حتقيق دخل ثابت 

تكون القاعدة رباح رأمسالية يف حالة توفرها، و يف حدود معقولة دون أن حترمه فرصة حتقيق أ

األساسية هلذا النوع من احملافظ تشكيلة متوازنة من أدوات االستثمار، أدوات استثمار قصرية 

مار طويلة األجل مثل األجل عالية السيولة مثل أذونات اخلزينة مضاف إليها أدوات استث

مثل هذه احملفظة . إخل..... ويلة األجل املمتازة أو سندات طاألسهم العادية و العقارات، و 

تتيح للمستثمر حتقيق األرباح الرأمسالية يف حالة ارتفاع األسعار ويستطيع أن يبيع األوراق 
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أدوات أخرى رات و قصرية األجل أما يف حالة هبوط األسعار فإن احتواء احملفظة على عقا

 .سارةسندات طويلة ذات دخل ثابت خيفض على املستثمر إمكانية اخل

أيضا عن دور التنويع الدويل  التكلمكلم عن دور التنويع يف التقليل من املخاطر غري املنتظمة، جيب الت وعند  

 .يف التقليل من املخاطر املنتظمة

  :نوعني من أساليب التنويع الدويل لالستثمارات املالية ُمييزعموما   

املؤسسات الدولية اليت ينجم عن نشاطها يوجد العديد من  :شراء أسهم المؤسسات الدولية – 1

تنوعا دوليا ألرباحها وأصوهلا، ومن خالل هذا التنويع ميكن احلصول على استثمار مايل متكافئ 

فاملؤسسة . اخلصائص مع حمافظ مالية مكونة من قيم متنوعة ملؤسسات مستوطنة يف دول خمتلفة

فرعية املرتبطة ماليا مع املؤسسة األم واليت هي الدولية يف حد ذا�ا ُمَشكلة من جمموعة املؤسسات ال

مَشكلة تقنيا من توليفة �موعة من األسهم املختلفة يف مستوى املخاطرة واملردودية تبعا لنشاط 

املؤسسة الفرعية وبيئتها االقتصادية واجلغرافية، وبالتايل فسهم املؤسسة الدولية ميثل وحدة لتوظيف 

 .متنوع جغرافياً 

يكون هذا التنويع بشراء أسهم مسعرة يف األسواق األجنبية، : لدولي بشراء أسهم أجنبيةالتنويع ا-  2

فهي معرضة خلمسة عوائق أمام املستثمر املايل  David Keeleyإال أن هذه األخرية حسب ما أقره 

  : عند تدويل حمفظة أسهمه وهي

ة، نقص يف تغطية احملللني صعوبة احلصول على املعلومات الدقيقة يف اخلارج، بسبب مشاكل اللغ - 

 املاليني واختالف املقاييس احملاسبية؛

 صعوبة اإلملام بالتشريعات اجلبائية؛ - 

 اختالف القواعد املتحكمة يف العمليات البورصية بشكل ملحوظ من بلد آلخر؛ - 

 االلتزام مبصاريف الوساطة؛ - 

  .حجم األموال املتعامل �ا- االختالف يف درجة السيولة - 
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  دور التنويع الدويل يف التقليل من خماطر احملفظة املالية): 13-3( الشكل رقم

  
  .من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق: املصدر

  .قلل من املخاطر مقارنة باحملفظة املالية احمللية) التنويع الدويل(حمفظة مالية دولية أّن تكوين  يتضحن الشكل م 

  أنواع المحافظ المالية: ثانيا  

   :1أمهها، يوجد الكثري من أنواع احملافظ املالية يف األسواق املالية  

ات مالية ذات عوائد تنمو بصورة مستمرة، سواء تعلق هي حمفظة مكونة من أدو : محفظة النمو -1

يف حالة االستثمار يف األسهم، أو الفوائد ) فروق األسعار(األمر بالتوزريعات أو األرباح الرأمسالية 

وعليه فاهلدف من هذا النوع من احملافظ هو حتقيق أعلى . الرأمسالية يف حالة السنداتواألرباح 

غري أّن املستثمر . عائد ممكن، والذي يتوقع أن يتجاوز متوسط العائد للصناعة أو للسوق ككل

الذي فضل هذا الشكل من احملافظ هو مستعد لتحمل مستوى أعلى من املخاطرة أيضا، أو 

إذ عادة ما يغلب على التشكيلة املختارة طابع أدوات . خماطر أعلى/قة عائد أعلىبصورة أدق العال

تذبذب (األقل درجة من حيث املخاطر ) السندات(وقلة من أدوات املديونية ) األسهم(امللكية 

 .، وعليه تصبح عملية إدارة املخاطر هلذه احملفظة ذات أمهية أكرب)أقل يف عائدا�ا

فظة الدخل أيضا مبحفظة العائد، حيث تركز أكثر على األصول املالية تُعرف حم :محفظة الدخل -2

يهدف املستثمرون من توظيف  إذ. اليت تتميز بتوزيعات عالية نسبيا على املسامهني واملستثمرين

أمواهلم يف هذا النوع من احملافظ إىل حتقيق أعلى العوائد وبأقل املخاطر املمكنة بصورة ثابتة 

ختيار األوراق املالية املناسبة هلذه احملفظة على سياسة التوزيع للشركات املصدرة يتوقف ا. ومستمرة

                                                           
  .76- 73اجلزء الثالث، مرجع سبق ذكره، ص ص  األسواق الماليةجبار حمفوظ،  -  1



 وتطویر المنتجات المالیةإدارة : لثالفصل الثا

 

 
133 

من األمثلة على هذا النوع من التوظيف هو أسهم الشركات . ومستوى العائد ملختلف األوراق

الصناعية الثابتة بطيئة النمو ومؤسسات اخلدمات العامة وكذا صنايق االستثمار يف العقارات 

متثل هذه األشكال املصادر اهلامة للدخول الثابتة واملستقرة نسبيا، على الرغم من  وغريها، حيث

وهنا تبدو مهارة ودور مدير . تأثرها باملناخ االقتصادي السائد، خاصة أثناء الرتاجع االقتصادي

 احملفظة جليا يف اختيار املزيج من تلك األوراق، واالسرتشاد بالتحاليل العلمية املناسبة وبيوت

االستشارات والبحوث وغريها من اهليئات بغرض الوصول يف النهاية إىل حمفظة تدر عائدا مرتفعا 

 .نسبيا بأقل املخاطر

احملافظ املختلطة بني النمو والدخل، واليت تعرف أيضا باحملافظ اهلجينة هي  :المحفظة المختلطة -3

حمافظ منوعة، سواء من حيث طبيعة األصول املستثمر فيها كاألسهم والسندات والعقارات والسلع 

  .والتحف واملعادن الثمينة وغريها من األصول، أو من حيث أ�ا جتمع بني أصول منو وأصول دخل

  وسندات احلكومة blue chip stocksه احملافظ على أسهم الشركات الراسخة كما حتتوي هذ

وقد تُقسم استثمارات هذه احملافظ بني أدوات الدخل . والسندات العادية بتواريخ استحقاق خمتلفة

  %30للسندات و  %70الثابت وأدوات الدخل املتغري بنسب ثابتة إىل حد ما، كأن يقال مثال 

عادة ما متتاز هذه ...للعقارات وهكذا  %10لألسهم و  %65لسندات ول  %25لألسهم أو 

 .احملافظ باملرونة واالستفادة من مزايا التنويع، السيما عالقة االرتباط السالبة بني عوائد مفردا�ا

حمفظة املضاربة أو حمفظة ا�ازفة حيث تقرتب عملية التوظيف يف هذا النوع : محفظة المضاربة -4

 إذ تتميز من جهة بأعلى املخاطر املمكنة، ومن جهة أخرى فإّن . من احملافظ من امليسر أو القمار

من األمثلة على ذلك شراء أسهم شركة حتوم حوهلا شائعات . العوائد غري مضمونة على اإلطالق

تيالء، أسهم بعض شركات التكنولوجيا وقطاع الصحة غري الراسخة أو شركة نفط بأ�ا حمل اس

 .حديثة النشأة، أو غريها من أسهم الشركات غري املعروفة يف السوق منذ مدة معقولة

احملافظ املتوازنة واليت يسميها البعض باالستثمارات احملافظة، هي حمافظ إّن : المحفظة المتوازنة -5

رات ذات العائد الثابت مثل السندات واالستثمارات ذات العائد املتغري مثل جتمع بني االستثما

) عالية السيولة(األسهم، حبيث يتحقق العائد والنمو من جهة، وجتمع بني االستثمارات القصرية 

فهذه التوليفة قادرة على . ومتوسطة وطويلة األجل، أي مبختلف االستحقاقات من جهة ثانية

عادة ما يشار إىل احملافظ املتوازنة . صة أثناء تدهور وضعية األسواق املاليةختفيض املخاطر، خا

 .، نظرا لثبا�ا نسبياretired peopleمبحافظ املتقاعدين 

هي احملفظة اليت تتكون من كافة املنتجات املالية املتاحة للمستثمرين يف السوق : محفظة السوق -6

ك احملفظة هو نسبة القيمة السوقية أو الرمسلة له إىل املالية، حبيث يكون وزن كل منتج مايل يف تل

من الناحية العملية يعترب املؤشر العام أو املؤشر الذي . القيمة السوقية �موع تلك املنتجات املتاحة
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، ممثال صادقا للسوق املعنية، )مثال S&P 500(تتكون عينته من معظم وأهم األسهم املتداولة 

 .عرب الزمنأي يعرب بصدق عن تطورها 

احملفظة الدولية أو احملفظة املنوعة دوليا هي تلك احملفظة اليت حتتوي على أسهم : المحفظة الدولية -7

إّن اهلدف . وسندات وغريها من املنتجات املالية من دول خمتلفة، إضافة إىل املنتجات املالية احمللية

ليت األساسي من هذا التنويع هو بطبيعة احلال ختفيض املخاطر املنتظمة بصورة أفضل من احملفظة ا

فاحملافظ الدولية تتيح ما يعرف بالتنويع اجلغرايف وتنويع . احتوت على منتجات مالية حملية فقط

ما يعزز هذا التوجه هو أّن معظم األصول املالية احمللية . العمالت، إضافة إىل تنويع األصول املالية

بوزن كل من النوعني يف  يوجد بينها ارتباط ولو ضعيف مقارنة باألصول املالية األجنبية، مع األخذ

ولقد أمجعت العديد من الدراسات على أّن التنويع الدويل للمحافظ مفيد . احملفظة بعني االعتبار

ضافية جيب على افظ ال ختلو من خماطر إهذه احملغري أّن . للمستثمرين من حيث العائد واملخاطر

خماطر أسعار : م هذه املخاطرمن أه. أخذها يف احلسبانومسريي احملافظ الدولية املستثمرين 

التحويل، املخاطر السياسية، اختالف معدالت الفائدة، اختالف ) صعوبة(الصرف، إجراءات 

  .السياسات النقدية واملالية وكذا القيود املوضوعة على التجارة الدولية

  ةالمحفظة المالي عائد ومخاطر: ثالثا   

عن  ةلية خيتلف عن عائد الورقة املالية الفردية، فهو عبار إّن عائد احملفظة املا: عائد المحفظة المالية -1

ها األوراق املشكلة هلا، هذه األخرية اليت تنتج عندما يكون سعر بيع در جمموع املنافع اإلضافية اليت ت

 .1وذلك عند الرتقية املالئمة عندما يتم استبداهلا بأوراق أخرىهذه األوراق أكرب من سعر شرائها، أو 

وتتمثل عوامل . وعائد احملفظة املالية ما هو إّال املتوسط املرجح لعوائد األدوات املالية اليت تكو�ا

الرتجيح يف وزن كل أداة مقارنة مبجمل احملفظة، أي القيمة السوقية لكل أداة إىل القيمة السوقية 

 :2للمحفظة ككل، ويعطى العائد املتوقع للمحفظة املالية باملعادلة التالية

Rp=w1r1+w2r2+………..+wnrn= ∑ ��
��� n rn 

  :حيث

Rp : العائد املتوقع على احملفظةp؛  

wi : هو وزن الورقةi يف احملفظة؛  

ri: هو العائد على الورقة؛  

n: عدد األوراق يف احملفظة.   

                                                           
1
  .216، ص 2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مدخل التحليل األساسي والفني: االستثمار في األوراق المالية ومشتقاتهاحممد صاحل احلناوي وآخرون،  - 

  .82، مرجع سبق ذكره، ص الجزء الثالث- المالية األسواقجبار حمفوظ،  -  2
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 مخاطر المحفظة المالية -2

شكل حمفظة يتحمل خماطرة عند بناء  طبقا ملفهوم احملفظة ونظرية احملفظة، املستثمر يف األوراق املالية يف 

احملفظة ختتلف عن تلك اليت يتعرض هلا السهم منفردا، ويعود سبب ذلك إىل وزن مسامهة كل سهم يف خماطرة 

   .1احملفظة

 :2وتقاس خماطر احملفظة املالية باالحنراف املعياري كما يلي

 
وهو بذلك يقيس أيضا هل العائد احملقق من البديل االستثماري الذي مت اختياره أعلى أو أقل من العائد  

 وعليه فكلما كان االحنراف املعياري صغريا كلما جاءت العوائد قريبة من العائد املتوقع. املتوقع أو املتوسط

 .تثمار املعينأو املتوسط، أي قل تشتت تلك العوائد وبالتايل قلت خماطر االس

  نماذج تسعير المخاطر: رابعالمطلب ال

اليت تستخدم لتحديد املوازنة األفضل بني العائد واملخاطر عند االستثمار يف  هنالك العديد من النماذج  

، 1964املنتجات املالية أو احملافظ املالية، وجند منها منوذج تسعري األصول الرأمسالية لوليام شارب سنة 

ظة السوق، والذي يعتمد على معادلة رياضية سهلة االستخدام والتطبيق، وتتضمن متغري وحيد هو عائد حمف

ويعترب هذا النموذج من أهم االكتشافات يف االقتصاد املايل احلديث، حيث أنه بالرغم من االنتقادات هلذا 

النموذج ومن مث ظهور العديد من النماذج األخرى واليت تعتمد على عوامل متعددة كمصادر للخطر، مثل 

، 1993وفرنش متعدد العوامل يف عام  ، ومن مث منوذج فاما1976نظرية املراجحة واليت ظهرت يف عام 

وعلى الرغم من ظهور العديد من اإلضافات واالقرتاحات والتعديالت على منوذج تسعري األصول الرأمسالية 

النموذج  انفسه، إّال أّن النموذج األساسي يتمتع بالبساطة والسرعة والسهولة، هذه امليزات اليت أبقت هذ

هذه النماذج يتم عرض وس .اسع من قبل أغلب املختصني يف ا�ال املايلإىل اليوم وعلى نطاق و مستخدما 

  :فيما يلي

  

  

  

  

  

                                                           
  .203 أرشد فؤاد التميمي وأسامة عزمي، مرجع سبق ذكره، ص -  1
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 Capital Assets Pricing Modelنموذج تسعير األصول الرأسمالية : أوال   

        هذا النموذج إطار عام تطورا لنظرية احملفظة، حيث يوفر (CAPM)يُعترب منوذج تسعري األصول الرأمسالية    

ذي يتناسب مع الهو العائد  ، أي معرفة مااملالية لتحليل العالقة بني العائد واملخاطرة على كل أنواع األصول

 .يف هذا العنصر التطرق إىل أساسيات هذا النموذج ، وسيتمخماطر أصل مايل ما

 فروض نموذج تسعير األصول الرأسمالية -1

  :1فيما يلي لخصتتعلى عدة فروض  CAPMمنوذج يقوم   

يركز املستثمرون يف تعظيمهم للمنافع من توظيفهم لألموال واختيارهم للمحافظ البديلة على فرتة  - 

يساعد هذا الفرض يف . واحدة، وذلك على أساس العائد املتوقع واالحنراف املعياري للمحفظة

 تقدير العائد اخلايل من املخاطر بكيفية أدق؛

بلغ يريدون بسعر فائدة يعادل سعر الفائدة على يستطيع املستثمرون اإلقراض واالقرتاض ألي م - 

 األصول اخلالية من املخاطر، وأنه ال توجد قيود على البيع على املكشوف لألصول املتاحة؛

للمستثمرين تقديرات متجانسة فيما يتعلق بالعوائد املتوقعة لألوراق املالية، التباين والتغاير فيما بني  - 

 اثلة؛تلك األوراق، أي هلم توقعات متم

متتاز األوراق املالية خباصية التجزئة الكاملة والسيولة العالية، حيث ميكن للمستثمر أن يوظف أمواله  - 

 يف أي سهم مهما كان حجم رأمساله صغريا؛

 وال ضرائب على العوائد احملققة؛) الصفقات(أنّه ال توجد تكلفة للمعامالت  - 

أسعار األوراق املالية املتداولة، فصفقات البيع  يؤثرون يفنظرا للعدد اهلائل من املستثمرين فإ�م ال  - 

 والشراء اليت يقومون �ا ال تزعزع األسعار يف السوق املالية؛

حيصل املستثمرون على املعلومات يف نفس الوقت وعلى قدم املساواة وبدون حتمل أي تكلفة، وهذا  - 

 انعكاس لكفاءة السوق املالية؛

 معروف وحمدد أسهم وسندات مثال؛) األصول(ملتداولة أّن عدد األوراق املالية ا - 

املستثمر يبغض املخاطر بطبعه ويسعى لتعظيم العائد، فلو ُخري بني استثمارين بنفس مستوى  - 

املخاطر الختار أعالمها عائدا، ولو ُخري بني استثمارين آخرين يُدران نفس العائد الختار أقلهما 

 خماطرة؛

ا آخر يتمثل يف كون أّن أهم خاصية لنموذج تسعري األصول فرض (Brealy & Mayer)ويضيف  - 

الرأمسالية كونه يعرب عن عائد أي ورقة مالية انطالقا من عائدي استثمارين مرجعيني مها أذونات 

   .اخلزينة وحمفظة السوق

                                                           
  .123-122، مرجع سبق ذكره، ص ص الجزء األول–األسواق المالية جبار حمفوظ،  -  1
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 الصيغة الرياضية لنموذج تسعير األصول الرأسمالية -2

 بني العائد واملخاطرة باستخدام معامل بيتا كمقياس األصول الرأمسالية العالقة يعكس منوذج تسعري  

ويف هذا النموذج يتحدد معدل العائد املطلوب على االستثمار اخلطر من خالل إضافة عالوة . للمخاطرة

يعطى بالعالقة اخلطية  أصل مايلإذ أّن العائد املتوقع ألي  .املخاطرة اىل معدل العائد اخلايل من املخاطرة

  :1التالية

  

  

  

  :حيث أنّ 

�i: لسهما طلوب علىمعدل العائد امل i.  

rf :معدل العائد اخلايل من املخاطرة.  

βi : معامل بيتا للسهمi.  

rm :معدل العائد على حمفظة السوق.  

(rm-rf ) :عالوة خماطرة السوق.  

  :مثال

، وأن عائد األصل βA=1,3،مع العلم أن  r=0.16، عائده يقدر ب Aنفرتض أننا نفكر يف شراء سهم   

  .rm=0.12، وأّن العائد املتوقع للسوق هو rf=0.02اخلايل من املخاطرة هو 

  أم ال؟ Aالسهم  نقوم بشراءسهل  ُيتخذفما هو القرار األمثل الذي س

باستخدام منوذج تسعري األصول الرأمسالية، أي معرفة  Aحساب العائد املتوقع للسهم أوال  يتمس - 

  .Aالعائد الذي يتناسب مع خماطر السهم 

rA= rf+βA(rm-rf) 

rA= 0.02+ 1.3 (0.12-0.02) 

rA= 0.15 

 rA= 0.15تناسب مع خماطره هويالذي س Aإذن فعائد السهم 

                                                           
دراسة تحليلية –بورصة فلسطين قدرة نماذج تسعير األصول الرأسمالية في تحديد أسعار أسهم الشركات المدرجة في فؤاد عبد احلميد النواجحة،  -  1

  .75 ، ص2014، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية غزة، مقارنة

�i= rf+βi (rm-rf )  
  :حيث أنّ 
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 rA جدوُ ، ويف حالة Aشراء السهم  يتمإذن  0.15  > 0.16يقدر بـ   Aوجند أّن العائد املتوقع للسهم   

عن فكرة شراء هذا  ستغىنيُ  هيتناسب مع خماطر هذا السهم فإنّ  أكرب من العائد املتوقع أي أن العائد املتوقع ال

  .السهم

 انتقادات نموذج تسعير األصول الرأسمالية -3

على الرغم من األمهية الكبرية للنموذج يف حتديد العالقة بني العائد واملخاطرة، ورغم أنّه مازال مستخدما  

العديد من  (CAPM)يف تقييم أداء احملافظ املالية وحتديد معدل العائد املطلوب، واجه حىت يومنا هذا 

  :1من بينها واالنتقادات، 

ألصل املايل والسوق املالية، ومن مث معامل بيتا ذلك كل قيم معدالت عائد ا) حصر(يصعب معرفة  - 

فكل الدراسات تبني بأّن هناك احنرافات ال يستطيع النموذج . أّن املعلومات ليست متاحة كليا

 تفسريها؛ 

توجد دائما احنرافات بني خمرجات النموذج واملالحظات امليدانية، ولكن الباحثون يرجعون ذلك إىل  - 

كمحفظة للسوق ليست هي بالفعل، فهناك أصول مالية أخرى مل يتم أخذها   أّن احملفظة املعتمدة

 بعني االعتبار، ونظرا لصعوبة ذلك، يبقى هذا االنتقاد متصل �ذا النموذج؛

ال يأخذ النموذج بعني االعتبار التأثريات اخلاصة بأرباح السهم، ألّن هذه األخرية هلا تأثري قوي على  - 

، خاصة عندما تكون حركة األصول )لة اليت تشمل تاريخ توزيع األرباحخاصة يف املرح(معامل بيتا 

 مما يزيد من فجوة التأثري؛) تداول وجتديد وزيادة األصول املتداولة(قوية يف السوق 

توصلت بعض الدراسات إىل وجود عالقة عكسية بني معدالت عائد األصول املالية ومعامل بيتا،  - 

، ولكن مثل هذه الدراسات كانت )كدراسة فاما وفرانش(ذج وهذه النتيجة التتوافق مع النمو 

 .حمدودة

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
، جملة العلوم "سهم أن سي أ رويبة كنموذج"دراسة واقعية نموذج تسعير األصول الرأسمالية في بورصة الجزائر بدروين عيسى، شريط حسني األمني،  -  1

  .57، ص 2017، 18ة، العدد االقتصادية والتسيري والعلوم التجاري
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  نموذج تسعير المراجحة: ثانيا  

تسعري األصول الرأمسالية بسبب اعتماده على فرضيات متعددة مقيدة  بعد االنتقادات اليت وجهت لنموذج  

للتحليل، مما قلل من قيمته عند التطبيق العلمي، كذلك اعتباره بأّن معدل العائد املطلوب يف السوق يعتمد 

مل على عامل واحد فقط وهو خماطر السوق، بينما يشري الواقع إىل أّن معدل العائد يتأثر مبجموعة من العوا

مما استوجب إجياد منوذج آخر أكثر تفسريا وحتليال للوضع، وبذلك ظهر منوذج تسعري . االقتصادية األخرى

  .1املراجحة لبحث العالقة بني العائد واملخاطر، ويعترب كنموذج بديل لنموذج تسعري األصول الرأمسالية

 فروض نموذج تسعير المراجحة -1

  :2فروض أساسية، وهي قام منوذج تسعري املراجحة على ثالث   

تتميز أسواق رؤوس األموال باملنافسة الكاملة وإمكانية البيع على املكشوف وإجراء املراجحة  - 

 باستمرار؛

 يسعى املستثمرون لتعظيم ثروا�م يف ظروف التأكد؛ - 

يتأثر عائد الورقة املالية مبجموعة من العوامل، األمر الذي حيتم متثيل تلك العالقة بنموذج متعدد  - 

   .العوامل أو املتغريات

  الصيغة الرياضية لنموذج تسعير المراجحة -2

إّن منوذج تسعري املراجحة يقوم على أكثر من متغري أو هو متعدد العوامل، وبالتايل تأخذ الصيغة الرياضية له   

  : 3الشكل التايل

Ri=Rf+(R1-Rf)βi1+(R2-Rf)βi2+…..+(Rm-Rf)βim  

  :حيث

Ri : معدل العائد املتوقع أو املطلوب للسهمI.  

Rf :معدل العائد اخلايل من املخاطر.  

βi1, βi2, .. βim :حساسية السهم لعوامل اخلطر درجة.  

R1, R2, …,Rm: معدل العائد لعوامل اخلطر.  

  

  

  

                                                           
، 03دية الكمية، عدد ، جملة الدراسات االقتصاالعالقة بين العائد والمخاطرة النظامية في بورصة الدار البيضاءعبد اللطيف مصطفى، عبد اهللا عنيشل،  -  1

  .43، ص 2017
  .129، مرجع سبق ذكره، ص الجزء الثالث- األسواق الماليةجبار حمفوظ،  -  2
 .78عبد احلميد النواجحة، مرجع سبق ذكره، ص فؤاد  -  3
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 المراجحةنموذج تسعير عيوب  -3

منها انتقادات واجه منوذج تسعري املراجحة العديد من االنتقادات شأنه يف ذلك شأن مناذج التسعري األخرى،   

  :1يف شكل عدة حتفظات وتساؤالت، منها (Dhrymes, Gultekin)درميز وغولتكن 

اعتبارها تظهر يف نتائج االختبارات العديد من معامالت بيتا اليت ال تساوي الصفر، مبعىن أنّه ميكن  - 

عوامل مسعرة ولكن ليس هلا معنوية إحصائية، وبالتايل جيب دراسة العوامل حبسب تأثريها وليس 

 حبسب عددها؛

كيف ميكن حتديد عدد العوامل يف التحليل العاملي؟ فقد أظهرت دراستهم أنّه إذا ما مت جتزئة  - 

دخال مجيع البيانات زاد عدد البيانات إىل حمافظ ظهر عدد حمدود من العوامل املسعرة، ولكن عند إ

 العوامل بشكل واضح؛

 .ولكنها تبقى بدرجة متوسطة CAPMالقدرة االستكشافية للنموذج تتفوق على  - 

كما أّن من عيوب منوذج التسعري باملراجحة أ�ا تتجاهل أمهية ودور املعلومات احملاسبية يف تفسري التغريات اليت  

ج التسعري باملراجحة يرى أّن العوامل االقتصادية هي اليت تؤثر على تطرأ على عائدات السهم، حيث أّن منوذ 

 .2عائدات األسهم

  )نموذج العوامل الثالث( نموذج فرانش وفاما: ثالثا    

نموذج العوامل ب وهو يسمى أيضا، 1993ظهر هذا النموذج من قبل الباحثان األمريكيان فرانش وفاما سنة    

التعرف على أساسيات هذا سيتم ، ويف هذا العنصر )احلجم، عامل القيمة عامل السوق، عامل ( الثالث 

  .النموذج

 :فرانش وفاما فروض نموذج -1

أساسية،  ليقوم هذ النموذج على افرتاض أّن خط سوق رأس املال جيب أن حيتوي على ثالثة عوام   

العامل األول هو معامل بيتا للسهم والذي يقيس خطر السوق للسهم، حيث يفرتض أّن هناك عالقة طردية 

أما العامل الثاين فهو حجم الشركة والذي يقاس بواسطة القيمة  .بني معامل بيتا والعائد املطلوب مهمة ما

حيث يفرتض أّن الشركات الصغرية متتلك خطر أكرب من الشركات الكبرية، لذا فإّن ، لقيمة السهمالسوقية 

أما العامل الثالث فهو القيمة  .3يكون عائدها املطلوب أكرب من عائد الشركات الكبريةالشركات الصغرية 

للسهم  ، حيث يفرتض النموذج أنّه إذا كانت القيمة السوقيةB/Mالدفرتية مقسومة على القيمة السوقية 

أكرب من القيمة الدفرتية، فإّن املستثمر يكون متفائال حول مستقبل السهم، والعكس صحيح فإذا كانت 

                                                           
1 -  Dhrymes, P. J. Friend, I. and, Gultekin, B. N. “A Critical Re-Examination of the Empirical Evidence on 
the Arbitrage Pricing Theory”, The Journal of Finance, Vol. 39, No. 2, June – 1984, P P 323-324. 

  .40، ص 2011غزة، رسالة ماجستري،  - ، جامعة األزهرالعوامل المؤثرة على معدل عائد السهم السوقيالصعيدي إمساعيل مجيل،  -  2
3 - Clive Gaunt, Size and book to market effects and the Fama French three factor asset pricing model: 
evidence from the Australian stock market, Accounting & Finance, volume 44, issue 1,  2004, p : 29. 
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، لذا فإّن 1القيمة السوقية للسهم أقل من القيمة الدفرتية فإّن املستثمر يكون متشائما حول مستقبل السهم

ن الشركات اليت متتلك معدل منخفض لـ يكون هلا عائد أكرب م B/Mلـ   الشركات اليت متتلك معدل مرتفع

B/M.   

 الصيغة الرياضية لنموذج فرانش وفاما -2

  :2ميكن صياغة معادلة منوذج فرانش وفاما ذو العوامل الثالث كالتايل  
E(Ri) -Rf = β0 + β1 [ E(Rm)-Rf ] + β2 E(SMB) + β3 E(HML) + Ɛi 

  :حيث

Ri: معدل العائد على الورقة i ؛  

Rf: ؛معدل العائد الخالي من المخاطر  

β0 :قيمة ثابتة؛  

Rm :معدل العائد املطلوب على االستثمار يف حمفظة السوق؛  

SMB (Small Minus Big)  الفرق بني عائد احملفظة املكونة من أسهم صغرية وعائد األسهم الكبرية

  ؛)احلجم(

HML (Hight Minus Lows)  الفرق بني عائد حمفظة متتاز بنسبة عالية من القيمة الدفرتية لرأس املال

  اخلاص إىل القيمة السوقية لرأس املال اخلاص وعائد حمفظة متتاز بنسبة منخفضة منها؛ 

β1 : حساسية الورقة جتاه التغريات يف معدل العائد حملفظة السوق؛  

 β2:  للحجم؛حساسية الورقة للفرق األول، أي استجابتها  

β3 :  حساسية الورقة للفرق الثاين، أي استجابتها لنسبة القيمة الدفرتية إىل القيمة السوقية لرأس املال أو

  الرمسلة؛

Ɛi : حد اخلطأ.  

ومنه فنموذج العوامل الثالث لفرانش وفاما لديه القدرة على تقدمي تفسري أفضل للعوائد مقارنة بالنماذج   

، إّال أنّه هو اآلخر غري مثايل وهلذا فقد ظهرت العديد من االقرتاحات )و منوذج املراجحة CAPM(األخرى 

ويبقى البحث مستمر للوصول إىل النموذج املثايل الذي حيدد املوازنة األفضل  النماذج الثالث ىوالتعديالت عل

  .بني العائد واملخاطر لالستثمار يف املنتجات املالية

  

                                                           
1 - Fama.E and French. K, The Cross-Section of Expected Returns, Journal Of Finance, 1992, p : 427. 

2 - John Bracchini & all, Fama-French Factors: Predictability and Asset Allocation, 2002, p: 03, available at: 
https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2002/LCLAM/LCLAM.doc  
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 الهندسة المالية في تطوير المنتجات المالية دور: ثالثالمبحث ال

لكن ميكن تلخيصها يف أ�ا استجابة لقيود . هناك عدد من النظريات حول أسباب وجود ونشوء االبتكار املايل  

ع مثل من هذه القيود قد تكون قانونية .معينة تعوق حتقيق األهداف االقتصادية، كالربح والسيولة وتقليل املخاطرة

أو قيود  ،ت معينة أو حتويل مواد إىل أخرىأو قيود تقنية مثل صعوبة نقل منتجا ،تعامالت معينة قانوناً عقود أو 

فاحلاجة لتجاوز هذه القيود لتحقيق األهداف . اجتماعية مثل تفضيل نوع معني من املنتجات على أخرى

كما هو شأن النشاط البشري يف سائر أوجه احلياة   ،واالخرتاعاالقتصادية هي اليت تدفع املتعاملني لالبتكار 

  .اإلنسانية

  1:وميكن تلخيص حاجة مؤسسات الصناعة املالية لتطوير منتجا�ا يف النقاط التالية

 ؛تنويع مصادر الرحبية للمؤسسة املالية - 

تشبع  جتنب تقادم املنتجات احلالية للمحافظة على النمو وكما هو معلوم أن لكل منتج دورة حياة ويف مرحلة   - 

  السوق يتوقف الطلب على املنتج ويستقر عند أدىن مستوياته؛

 ؛تقليل خماطر االستثمار بتنويع صيغه وقطاعاته - 

 ؛دعم املركز التنافسي للمؤسسة املالية يف السوق - 

  .ستمر للمنتجات يزيد من خربة املؤسسة ويبقيها يف حيوية مستمرةالتطوير امل  - 

يف هذا  سيتم التطرق إليهما  مباشرة إىل اهلندسة املالية، وهذا ن تطوير املنتجات املالية سيقودومنه فالتكلم ع 

  .بحثامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، ورقة عمل اإلسالمية) الخدمات(صيغ التمويل اإلسالمية وتطوير المنتجات : الثالثنحو منتجات مالية إسالمية مبتكرة، المحور حممد عمر جاسر،  -1

 2010مارس  21-20، تنظيم نادي رجال األعمال اليمنيني يف الفرتة "وحتديات املستقبل.الواقع " مقدمة إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية املقام حتت عنوان  

  .8ة، ص اجلمهورية العربية اليمني –صنعاء 
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 مفهوم الهندسة المالية: المطلب األول 

بأ�ا نواة النظام املايل العاملي ومقياس ألداء الكيانات املالية وفعاليتها وكفاء�ا، لطاملا ُعرفت اهلندسة املالية   

فاألمم تسعى لتحقيق كفاءة وريادة يف اقتصاديا�ا بتدفق األموال الطائلة لبناء بيئة مالية قائمة على اهلندسة املالية 

دجمت اهلندسة املالية  حيث. لق قنوات إيرادية إضافيةاليت من شأ�ا تعزيز السيولة املالية وتطوير األدوات املالية وخ

. 1...بني االقتصاد، والرياضيات، ونظرية االحتماالت، واالحصاء، حتليل السالسل الزمنية، حبوث العمليات، 

  .توضيح مفهوم اهلندسة املاليةلاملطلب  وهذا

  تعريف الهندسة المالية: أوال  

  : العديد من التعاريف اليت تطرقت إىل اهلندسة املالية منها هناك  

على التطوير والتطبيق املبتكر للنظرية املالية واألدوات املالية إلجياد حلول للمشاكل املالية تنطوي اهلندسة املالية  - 

دوات، وهي ختتلف عن املعقدة واستغالل الفرص املالية، فاهلندسة املالية ليست أداة بل املهنة اليت تستخدم األ

  .2فيعين بنية " اهلندسة"يعين تشتيت الشيء لفهمه أما مصطلح " حتليل"التحليل املايل، فمصطلح 

التطوير والتطبيق اخلالق للتكنولوجيا املالية حلل املشاكل التمويلية واالستفادة من الفرص اهلندسة املالية هي  - 

  3.التمويلية

  . 4األوراق القائمةاملالية إلشباع حاجات ال تلبيها  أنواع جديدة من األوراقتصميم اهلندسة املالية هي  - 

اهلندسة املالية هي جمموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات  - 

  .5"والعمليات املالية املبتكرة، إضافة إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل

 6:عملية اهلندسة املالية إىل مخس خطوات هيميكن تقسيم و  

 التعرف على طبيعة املشكلة ومصدرها؛: التشخيص -

وأفضل حل . إجياد أفضل حل للمشكلة يف ظل الوضع احلايل للتنظيم، التكنولوجيا، والنظرية املالية: التحليل -

 ايل جديد متاما؛، كما ميكن أن يكون وسيط م)أو جمموعة من األدوات(ُمَصمم هو عادة أداة جديدة 

                                                           
1- Masanobu Taniguchi, Junichi hirukawa, kenichiro TaMaki, Optimal Statistical Inference in Financial 
Engineering, Taylor & Francis Group, 2008, p:xi  site: 
http://nozdr.ru/data/media/biblioteka/kolxo3/M_Mathematics/MV_Probability/MVsa_Statistics%20and%20appli
cations/Taniguchi%20M.,%20et%20al.%20Optimal%20statistical%20inference%20in%20financial%20engineer
ing%20(Taylor,%202008)(ISBN%209781584885917)(368s)_MVsa_.pdf 
2
 - Jack Marshall,What Is Financial Engineering, (www.fenews.com/what-is-fe/htm) 26-01-2006. 

  145، صسبق ذكرهعاطف وليم اندراوس، مرجع  -3
، ص 2007، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الفرص والمخاطر: األسواق والمؤسسات الماليةخلزامي، تأليف مائيري موهني، ترمجة عبد احلكم أمحد ا  -4

49.  
5

، بنك السودان، اخلرطوم، 26، جملة املصريف، ا�لد أدوات سوق النقد اإلسالمية، مدخل الهندسة المالية اإلسالميةفتح عبد الرمحان علي حممد صاحل،  -

 www.bankofsudan.org: املوقع، من 2002ديسمرب 
6
- Robert C.Merton, A Functional Perspective of Financial Intermidiation, a research in: financial 

Management, vol 24, 1995, pp: 28-29  http://www.people.hbs.edu/rmerton/afunctionalperspective.pdf 
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املة، أو عن طريق توليفها من خالل ععن طريق االكتتاب بني طريف امل نتاج أداة جديدة إماإ: نتاجاإل -

 اسرتاتيجية تداول ديناميكية، أو عن طريق تركيبة بينهما معا؛

 حتديد تكلفة اإلنتاج وهامش الربح؛ :التسعير -

تناولة تكون (عميل  إجياد أداة تالئم االحتياجات اخلاصة لكل: التخصيص -
ُ
يف معظم احلاالت، املشكلة امل

منفعة يف تقرير ما إذا كان -املبادلة تكلفة، كما جيب األخذ بعني االعتبار )ذات صلة بأكثر من عميل واحد

  .إجراء التغيريات املفصلة تناسب كل فرد على حنو أدق

 تجات مالية جديدة ُتساعد على جعلإجياد مناهلدف الرئيس للهندسة املالية هو أّن  ميكن القولمما سبق   

  .األسواق أكثر تكامال وكفاءة وأكثر سيولة وبالتايل أ كثر استقرارا

  فلسفة الهندسة المالية: ثانيا    

تتجسد فلسفة اهلندسة املالية يف تطوير جمموعة من األدوات املالية اجلديدة، ُتساعد املتعاملني يف األسواق املالية    

، وترتكز 1كيف مع الظروف فائقة التعقيد وسريعة التغري اليت تتسم �ا هذه األسواق يف الوقت احلاضرعلى الت

املالية والتبادل والتوافيق املختلفة اليت حتقق  ملنتجاتالقرارات الدورية اخلاصة بافلسفة اهلندسة املالية على التحليل و 

ل أسهم تبدي( املالية وتعديلها لتجنب املخاطر وزيادة العائد  نتجاتأقل خماطر، وحماولة تغيري املأعلى عائد ب

، وهذا )تقلبات وديناميكيات أسواق املالعملة بأخرى حسب و بأسهم أو سندات بسندات أو أسهم بسندات أ

  :ما يوضحه الشكل املوايل

  فلسفة اهلندسة املالية): 14-3(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .32، صسبق ذكرههاشم فوزي دباس العبادي، مرجع  :المصدر

  

                                                           
  .31ص  مرجع سبق ذكره،العبيدي، هاشم فوزي دباس - 1

 الھندسة المالیة

 إدارة المنتجات المالیة الجدیدة المركز الماليإدارة بنود 

 أعلى عائد .1

 أقل تكلفة .2

 أدنى مخاطرة .3
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  أسباب ظهور الهندسة المالية: ثالثا  

  :1منها الواقعإنزالـه إىل أرض املــالية و دسة عدت على ظهور مفهوم اهلنىل أهم العـوامل اليت سايشري بعضهم إ  

  :االحتياجات المختلفة للمستثمرين وطالبي التمويل .1

حتويل األموال عمومـًا لتـسهيل ...) ر، ومساسرة من بنوك، شركات تأمني، شركات استثما(قامت الوسائط املالية   

املمكن لألفراد القيام ن القول بأن هذه املهمة كـان مـن من وحدات الفوائض النقدية لوحدات العجز املايل، وُميك

  . �ا  بأنفسهم، على األقل نظرياً، من دون احلاجة لوجود هذه املؤسسات والوسائط املالية

عالية وقلة يف الكفـاءة كثري من عدم الف  لشيء ييؤدالعمل  �ذا ولكن أصبح من املسلم به اآلن أن قيام األفراد

التصميم ة لوسائل متويل خمتلفـة مـن حيـث الرغم من ذلك فإن ظهور االحتياجات اجلديدة واملتطور وعلى . املدركة

وتواريخ االستحقاق جعل من العسري على هذه الوسائط املالية بصور�ا التقليدية ومهامها القدمية مـن إشباع 

جديدة ة لالبتكار والبتداع وسائل ولذلك ظهرت احلاج. ماً رغبات املستثمرين واملشاركني يف أسواق املال عمو 

  .اتملقابلة هذه االحتياج

  :تقنية المعلومات ومفهوم السوق العريض .2

بصورة كبرية، سواء حدوده ومفهومه أو طريقة مما ال شك فيه أن تقنية احلاسوب قد أثرت على القطاع املايل   

فرعية  النقود نفسها، وعلى أشـياءفقد أثر احلاسوب على أشياء أساسية يف هذا السوق مثل ماهية . عمله

على ظهور شبكات االتصال بالذات ساعد  ولكن. ل التحويالت النقدية بني العمالءمستحدثة مثل كيفية عم

ه إىل مدااملكانية ويصل حتويل األسواق العاملية املتعددة واملنفصلة إىل سوق مايل كبري، تنعدم فيه احلواجز الزمانية و 

بواسطة هذه  جزاء خمتلفة من العامل املتـرابطهناك احتياجات خمتلفة يف أ ونظرًا ألنّ . ملرسلةمدى وصول املعلومة ا

وواسعة من تها باالعتماد على قاعـدة عريـضة الشبكات فقد أصبح من السهل تصميم االحتياجات ومقابل

 امتكن مبتكرو األسواق، كلما املشاركني يف هذه  املشاركني يف هذا السوق العاملي الكبري، وبالطبع كلما زاد عدد

واسعة للحركة ية مقبولة، أي أ�م جيدون مـساحة األوراق واألدوات املالية من العمل بصورة اقتصاد اومصممو 

  .وكلما صمموا أو ابتكروا أداة جديدة وجدوا من يطلبها ويقبلها

  :ظهور مفهومي الكفاءة والفعالية .3

تعين الكفاءة احتياجات املشاركني فيـه، بينمـا يعين مفهوم الفعالية يف سوق املال مدى مقدرة السوق على مقابلة   

وبسرعة ودقة بتكلفة قليلة أو بوفورات ملحوظة، املدى الذي تستطيع فيه هذه األسواق مقابلة هذه االحتياجات 

وتوجه األسواق  يف حالة توسع قاعدة املشاركني، أمهية أكربيأخذان ) الفعاليةالكفاءة و (يتني وهذين املعيارين عال

أو وسائل مالية الء ولذلك جند يف هذا اجلو أدوات عمومًا حنو درجات عالية من جتويد وتقدمي اخلدمات للعم

  .  مثل إعادة متويل القروض  حتل حمل طرق متويل قدمية نسبياً ) مثل تبادل أسعار الفائدة (

                                                           

التقليدي، مؤمتر األزمة التمويل اإلسالمي يف مقابل التمويل : ، حمور البحثالهندسة المالية واضطراب النظام المالي العالميعبد الكرمي أمحد قندوز،  1-

  .03، ص 2010ديسمرب  16-15عة الكويت، من االقتصادية العاملية من منظور االقتصاد اإلسالمي، مؤمتر كلية العلوم اإلدارية الدويل الرابع، جام
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  : سباب املباشرة لنشأة هذه األدوات اجلديدة فيما يليتلخيص األوميكن    

  املعامالت بني الوحدات املختلفة؛ أن هذه األدوات والوسائل املبتكرة تقلل تكاليف -

ىل إجديدة و ذلك ميكن مقامسـة املخـاطر بطـرق أنه عن طريقها ميكن خلق أنواع جديدة من األوراق املالية وب -

  ؛أبعاد جديدة

املنظمة لعمل  ميكن التغلب على كثري من العوامل اخلارجية املؤثرة مثل تغري قوانني الضرائب والقـواننيعن طريقها  -

  .األسواق املالية يف دولة دون األخرى

  

 مجاالت الهندسة المالية وأهدافها: نيالمطلب الثا

األهداف  إضافة إىل أهمسيتم عرضها يف هذا العنصر، جماالت ُحتدد نطاق اهلندسة املالية و هناك ثالث   

  .األساسية اليت تسعى لتحقيقها

  مجاالت الهندسة المالية: أوال   

  :1لية يتحدد بثالثة جمـاالت رئيسيةريف اهلندسة املـالية، فإن نطاق اهلندسة املـااانطالقاً من تع  

أو ك تقدمي أنواع مبتكرة من السندات يتمثل يف ابتكـار أدوات مالية جديدة، مثـال ذل: المجال األول - 1

 ...األسهم املمتازة والعادية، وعقود املبادلة، اليت تغطي احتياجات منشآت األعمال

مثال أ�ا أن ختفض تكاليف املعامالت، يتمثل يف ابتكار عمليات مالية جديدة من ش: المجال الثاني - 2

فضًال عن األساليب املبتكرة هـذا  .مسسار اخلـصمابتكار فكرة ل االلكرتوين لألوراق املالية، و ذلك التداو 

 .لالستخدام الكفء للموارد املالية

الية اليت تواجه منشآت األعمـال، يتمثل يف ابتكار حلول خالقة مبدعة للمشكالت امل: المجال الثالث - 3

هيكلـة ، أو أمناط جديدة إلعـادة مثال ذلك ابتكار االسرتاتيجيات اجلديدة إلدارة خماطر االستثمار

ل الشركة من النمط منشآت األعمال للتغلب على مشكالت قائمة، ومن األمثلة على ذلك عملية حتوي

خدمها إدارة املنـشأة يف مواجهـة املساهم إىل منط امللكية اخلاصة، وتنمية اسرتاتيجيات دفاعية تـست

 .لسيطرة العدوانية من أطراف أخرىحماوالت ا

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .07، مرجع سبق ذكره، ص قندوز أحمد الكریم عبد - 
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  الهندسة الماليةأهداف : ثانيا   

  :، أمههاهدافاأل يق جمموعة منتسعى اهلندسة املالية إىل حتق   

هناك اسرتاتيجيتني و  .1إّن املقصود من التحوط هو التقليل من املخاطر اليت ميكن أن حتدث: التحوط - 1

  :2للتحوط من خمتلف املخاطر اليت قد تواجه املستثمرين مها

حيث تسمح هذه االسرتاتيجية للمستثمر : short hedge قصيراستراتيجية التحوط باستخدام مركز   . أ

بأن يبيع أصال ماليا أو سلعة وفق عقد يُنفذ مستقبال، فيتجنب خماطر اخنفاض األسعار من خالل 

االحتفاظ مبركز قصري يف السوق املستقبلي، وحيقق بذلك الربح املتمثل يف الفرق بني السعر السوقي 

 ).السعر املرتفع(وسعر البيع املتفق عليه يف العقد ) ر املنخفضالسع(لألصل أثناء التنفيذ 

يُعترب البيع على املكشوف مثاال على ذلك، حيث يقوم من خالله املستثمر الذي يتوقع اخنفاض القيمة 

السوقية ألوراق مالية معينة، باقرتاض تلك األوراق من السمسار، من أجل بيعها يف الوقت احلاضر، 

بشرائها عند اخنفاض قيمتها، مث تسليمها للُمقرض يف الوقت املتفق عليه، وبالتايل يستفيد على أن يقوم 

  .املستثمر من قيمة الفرق بني مثن بيع الورقة املالية ومثن شرائها

حيث تسمح هذه االسرتاتيجية للمستثمر : long hedge استراتيجية التحوط باستخدام مركز طويل  . ب

لعة وفق عقد يُنفذ مستقبال، فيتجنب خماطر ارتفاع األسعار من خالل بأن يشرتي أصال ماليا أو س

االحتفاظ مبركز طويل يف السوق املستقبلي، ويتحقق بذلك الربح املتمثل يف الفرق بني السعر السوقي 

 ).السعر املنخفض(وسعر البيع املتفق عليه يف العقد ) السعر املرتفع(لألصل أثناء التنفيذ 

لية تداول األوراق املالية �دف حتقيق الربح من توقع األسعار يف املستقبل، اعتمادا هي عم: "المضاربة - 2

  .3"على املعلومات اليت جيمعها املضارب وُحيللها، أو يف بعض األحيان اليت يصنعها

  

  

  

  

  

  

                                                           
1-Asyraf Wajdi Dusuki, Shabnam Mokhtar, The Concept and Operations of Swap as a Hedging Mechanism 
for Islamic Financial Institutions, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance, 
Malaysia,2010,p 3 . 

، دار النشر للجامعات، مصر، الطبعة األوىل، صناعتهاالمشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في مسري عبد احلميد رضوان،  -  2

  .78-77: ، ص ص2005
  .112، ص 2010األوىل،  ، دار الفكر، عمان، الطبعةاألسواق المالية والنقدية في عالم متغيرالسيد متويل عبد القادر،  -3
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  استراتيجيات الهندسة المالية:المطلب الثالث

ملصادر واستخدامات األموال باإلضافة إىل التشغيل يُقصد باسرتاتيجية اهلندسة املالية التشغيل الفعال   

  . 1الديناميكي للمنتجات املالية اجلديدة عن طريق الصفقات اليت تعقد ألوامر تنفذ يف املستقبل

  :2تُركز اسرتاتيجية اهلندسة املالية على ما يلي  

أصول : وطويلة األجلاألصول املادية واملالية قصرية األجل (حتديد عناصر القوة الداخلية للمشروع  .1

 ؛)األجلوقصرية ثابتة، حقوق امللكية واخلصوم طويلة  وأصولمتغرية 

 تعمل على ربطواليت وخارج أسواق املال،  حتديد فرص االستثمار والتمويل يف أسواق املال .2

 إمكانيات املشروع بتلك الفرص؛

أسعار الفائدة على السندات جتنب التهديدات واملخاطر املالية يف األدوات املالية مثل تذبذب  .3

 والقروض وتغريات أسعار الصرف واملخاطر األخرى؛

االستفادة من تغريات األسعار يف أسواق املال يف تعديل حمفظة االستثمار لزيادة العائد وخفض  .4

 املخاطر؛

البعيد بصفة دورية يف ضوء األجل األجل القصري و لكل من بناء وإعادة بناء املنظومات املالية  .5

 :التغريات الداخلية واخلارجية بسوق املال والبيئة واحمليط

وختص األوراق املالية والنقدية وأوراق القبض وأوراق الدفع واملقاصة وتبديل : إدارة المنظومة المالية اليومية -

ىل و�دف املنظومة املالية اليومية إ ،السندات واألسهم والفائدة العالية بأقل منها وفروق أسعار العمالت

االستفادة من القيمة الزمنية للنقود وتذبذبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والتسويات مبا يزيد من 

 .التدفقات املالية الداخلة عن التدفقات املالية اخلارجة

و�دف إىل ربط متويل األصول املتداولة من مصادر متويل قصرية : إدارة المنظومة المالية قصيرة األجل  -

ارة املثالية لكل بنود األصول واخلصوم املتداولة كما �دف تلك املنظومة أيضا إىل االستفادة األجل واإلد

: من اجتاهات التغري يف أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومعدالت التضخم خالل العام الواحد ومن عمليا�ا

تسويق، إدارة املخزون التام الصنع إدارة النقدية، إدارة احلساب اجلاري بالبنك، إدارة األوراق املالية سريعة ال

ونصف املصنع واملواد اخلام، إدارة أوراق القبض واملدينني، إدارة أوراق الدفع والدائنني، إدارة الضرائب 

 .والرسوم وإدارة الرحبية واملركز الثقايف يف األسواق املالية

                                                           
حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل حول منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة ، فعالية الهندسة المالية في التحول نحو االقتصاد األخضرأوصاحل عبد احلليم،  -1

  14- 13ص -، ص 1، جامعة سطيف2014ماي  6و  5املالية بني الصناعة املالية التقليدية والصناعة املالية اإلسالمية، يومي 
  .133- 132، ص ص 2008، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، المشتقات والهندسة الماليةفريد النجار،  -2
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من مصادر ) االستثمارات املادية(لضمان متويل األصول الثابتة : إدارة المنظومة المالية طويلة األجل  -

) حقوق امللكية، األسهم العادية واملمتازة، اخلصوم، القروض الطويلة واملتوسطة األجل(متويل طويلة األجل 

  :فاالستثمار يف األصول الثابتة كاآلالت واملعدات واألراضي واملباين وغريها حيتاج إىل إدارة فعالة يف

 ؛ائداختيار فرص االستثمار وقياس الع 

 ؛حتديد تكلفة التمويل 

 حتديد خمصصات االهتالك.  

  

  الهندسة المالية اإلسالمية: المطلب الرابع

جمموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من : " يقصد باهلندسة املالية اإلسالمية  

إبداعية ملشاكل التمويل وكل ذلك يف إطار األدوات والعمليات املالية املبتكرة، باإلضافة إىل صياغة حلول 

غري أنه أضاف عنصراً  هذا التعريف مطابق لتعريف اهلندسة املالية أنيالحظ و  .1"موجهات الشرع احلنيف

  .جديداً و هو أنه يأخذ بعني االعتبار ضرورة أن يكون موافقاً للشريعة اإلسالمية

  خصائص الهندسة المالية اإلسالمية: أوال  

  :فيما يلي توجزللهندسة املالية اإلسالمية عدة خصائص،   

ع بأكرب قدر ممكن، تعين املصداقية الشرعية أن تكون املنتجات اإلسالمية موافقة للشر  :المصداقية الشرعية - 1

إذ ليس اهلدف األساس من الصناعة املالية . روج من اخلالف الفقهي قدر املستطاعاخلابتعاد هذا يتضمن و 

و . إمنا التوصل إىل حلول مبتكرة تكون حمل اتفاق قدر اإلمكانرجيح رأي فقهي على آخر، و المية تاإلس

لصناعة فا. عليه ينبغي أن نفرق ابتداًء بني دائرة ما هو جائز شرعاً، وبني ما تطمح إليه الصناعة اإلسالمية

وذجياً تشمل ما قد يكون منبينما دائرة املشروع . آليات منوذجية إن صح التعبرياإلسالمية تطمح ملنتجات و 

ُف األفراد و ظرو ل زمـان، و السبب أن الشرع جاء للجميع يف ك. ما ليس كذلكمبقيـاس العصر احلـاضر، و 

بينما احللول اليت . تتباين، فقد ال تكون احللول النموذجية اآلن مالئمة لعصر آخرا�تمعات تتفاوت و 

ينبغي اختيار أفضل تلك النماذج جًا لالقتصاد اإلسالمي، فتقدمها الصناعة اإلسالمية ينبغي أن تكون منوذ

 .2أحسنها تعبرياً عن اإلسالمو 

                                                           
: املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابعاستخدام الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة المخاطر بالمصارف اإلسالمية، بن علي بلعزوز، عبد الكرمي قندوز،  -  1

   .02، ص 2007إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، أفريل 
، 2000رب اجحي املصرفية لالستثمار، ديسمشركة الر  مركز البحوث،، نظرات في المنهج اإلسالمي: صناعة الهندسة الماليةإبراهيم سامي السويلم،  -   2

  .16ص
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املقصود �ا حتقيق مقاصد املتعاملني بأقل قدر ممكن من التكاليف اإلجرائية أو  :الكفاءة االقتصادية - 2

وميكن زيادة الكفاءة االقتصادية ملنتجات اهلندسة املالية اإلسالمية عن طريق توسيع الفرص  .1التعاقدية

االستثمارية يف املشاركة يف حتميل املخاطر وختفيض تكاليف املعامالت وكذا ختفيض تكاليف احلصول على 

 .2املعلومات وعموالت الوساطة والسمسرة

التنوع املتوفر يف املنتجات املالية اإلسالمية تنوعا حقيقيا وليس صوريا  يعترب  :االبتكار الحقيقي بدل التقليد - 3

كما يف أدوات اهلندسة املالية التقليدية، حيث أّن كل أداة من أدوات اهلندسة املالية اإلسالمية هلا طبيعة 

و تعاقدية وخصائص متيزها عن غريها من األدوات األخرى، سواء تعلق األمر باملخاطر كالضمانات أ

التسعري، وهذا من منطلق أّن املقصود باهلندسة املالية ما يليب مصلحة حقيقية للمتعاملني االقتصاديني يف 

 .3األسواق وليس جمرد عقد صوري من العقود الومهية، وهذا ما يؤكد القيمة املضافة لالبتكار

  أسس الهندسة المالية اإلسالمية: ثانيا   

  :للهندسة املالية اإلسالمية يفص أهم األسس العامة تلخت  

يقصد بالربا يف اللغة الزيادة، واملقصود به هنا الزيادة على رأس املال، أما أدلة حترميه  :تحريم الربا والغرر -

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا ﴿من الكتاب والسنة فهي كثرية، نذكر منها قوله تعاىل 

أما كلمة . وذكر منها الربا" اجتنبوا السبع املوبقات"قال رسول اهللا صلى اهللا وسلم ، و ﴾إن كنتم مؤمنني

الغرر يف اللغة فهي اخلطر، وهو يتضمن أيضا معىن اخلداع والتضليل، والغرر يف االصطالح هو ما كان 

 .4جمهول العاقبة والذي ال يدري أحيصل أو ال حيصل، ويكون الغرر يف املبيع ومثنه

إطالق حرية للناس يف أن يعقدوا من العقود ما يرون، وبالشروط اليت  يقصد حبرية التعاقد: اقدحرية التع -

يشرتطون غري مقيدين إّال بقيد واحد وهو أال تشتمل عقودهم على أمور قد �ى عنها الشرع وحرمها، كأن 

فما مل تشمل تلك العقود على أمر حمرم . يشتمل العقد على الربا أو حنوه مما حرمته الشريعة اإلسالمية

أو مبقتضى القواعد العامة املقررة اليت ترتفع إىل درجة القطع واليقني، فإن الوفاء �ا الزم، والعاقد  بنص

مأخوذ مبا تعهد به، وإن اشتملت العقود على أمر حرمه الشرع فهي فاسدة، أو على األقل ال جيب الوفاء 

 .5باجلزء احملرم منها

                                                           
  .17املرجع نفسه، ص  -  1
2
، جدة، 2االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، ا�لد ، جملة نحو مشتقات مالية إسالمية إلدارة المخاطر التجاريةعبد الرحيم عبد الرمحان الساعايت،  - 

  .55، ص 1999السعودية، 
االقتصاد : امللتقى الدويل األول حول ،)الواقع والتحديات ومناهج التطور(منتجات الهندسة المالية اإلسالمية علي موسى حنان، حممد األمني خنيوة،  - 3

  .4، ص 2011فيفري  23-23ورهانات املستقبل، جامعة غرداية، ..الواقع  - اإلسالمي
يل ، حبث مقدم إىل املؤمتر الدو العقود المالية المركبة نموذجا–دور الهندسة المالية اإلسالمية في ابتكار منتجات مالية إسالمية هاجر سعدي، المية لعالم،  -  4

  .3- 2، ص ص 2014ماي  6و 5منتجات وتطبيقات االبتكار واهلندسة املالية، يومي : حول
  .31-30، ص ص 2007، 2، العدد 20، جملة االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، ا�لد الهندسة المالية اإلسالميةعبد الكرمي قندوز،  -  5
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املالية من غري عسر أو حرج أي بدون مشقة، فاهللا جل وعال أي أن تكون اهلندسة : التيسير ورفع الحرج -

جعل باب التعاقد مفتوحا وجعل األصل فيها من اإلباحة ومل يضع من القيود إال تلك اليت متنع الظلم أو 

 .1حترم أكل أموال الناس بالباطل

أساس آخر وهو النهي عن تقوم اهلندسة املالية اإلسالمية أيضا على : التحذير من بيعتين في بيعة واحدة -

بيعتني يف بيعة واحدة، والنهي هنا ينصب على ما كان بني الطرفني، ألنه صلى اهللا عليه وسلم �ى عن 

، فإذا كانت إحدى بيعتني يف بيعة، والبيعة إمنا تكون بني طرفني، فإذا تضمنت بيعتني ُعلم أ�ا بني طرفني

تصار فإّن أي بيعتني بني طرفني تكون حمصلتها بيعة من وباخ. البيعتني مع طرف آخر مل تدخل يف النهي

نوع ثالث، ينبغي النظر إليها مبقياس البيعة الثالثة، ويف هذه احلالة يكون احلكم تابعا حلكم البيعة الثالثة، 

 .2ممنوعة شرعا كانت البيعتان كذلك) البيعة الثالثة(فإن كانت 

  مداخل الهندسة المالية اإلسالمية: ثالثا   

تقوم اهلندسة املالية اإلسالمية أساسا على تطوير املنتجات املالية، باعتباره أحد األهداف األساسية للصناعة    

هندسة التحوير : نوعني من املداخل مهامع مل املهندس املايل اإلسالمي ااملالية اإلسالمية، ولتحقيق ذلك يتع

  :3فيما يليوسيتم تناوهلما وهندسة اإلبداع، 

وهي عبارة عن اسرتاتيجية لنسخ وحتسني بعض املنتجات املالية التقليدية وحتويلها : التحويرهندسة  -

لتتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، أي جتريدها من كل أشكال الربا والغرر وامليسر وغريه من املظاهر 

ا كمنتجات إسالمية بعد إضافة احملرمة يف املالية اإلسالمية واليت تتميز �ا املنتجات التقليدية، واستعماهل

بقية املتطلبات اليت جيب على كل منتج إسالمي أن يتصف �ا مثل تقاسم الربح واخلسارة، وأن تكون 

 .، وأن متثل ملكية املستثمر لتلك األصول، وغريها من الشروطasset-backedمدعمة بأصول مادية 

تصميم أدوات مالية جديدة كليا، وطبعا تتماشى مع ويف هذه احلالة يقوم املهندس املايل ب: هندسة اإلبداع -

مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتستجيب ملتطلبات املتعاملني الذين يرغبون يف االستثمار يف تلك األدوات، أو 

يف التحوط من خماطر االستثمار فيها أو التنويع يف اجتاه هذا الصنف اجلديد نسبيا من األصول أو غريه من 

ب منه أيضا أن تكون تلك املنتجات والعمليات ذات كفاءة اقتصادية وتكلفة معقولة ويتطل. األهداف

وجذابة للمستثمرين املسلمني وغري املسلمني على حد سواء، سهلة االستعمال وقادرة على منافسة مثيال�ا 

 :4هذا املنهج يتطلبو  .التقليدية

                                                           
  .537، ص 2017، جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية، العدد الثامن، ديسمرب الواقع والتحديات: اإلسالميةصناعة الهندسة المالية بوداب سهام،  -  1
  .33، مرجع سبق ذكره، ص الهندسة المالية اإلسالميةعبد الكرمي قندوز،  -  2
  .237-236، مرجع سبق ذكره، ص ص الجزء األول–األسواق المالية جبار حمفوظ،  -  3
  .235، ص 2009، 09، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد االبتكار المالي في البنوك اإلسالميةعبد احلليم غريب،  -  4
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  األساليب التقنية والفنية الالزمة هلا، دراسة مستمرة الحتياجات العمالء والعمل على تطوير

 وذلك لضمان الكفاءة االقتصادية للمنتجات املالية اإلسالمية؛

 وضع أسس واضحة لصناعة هندسة مالية إسالمية مستقلة عن اهلندسة املالية التقليدية؛ 

 ناعة احملافظة على أصالة الصناعة املالية اإلسالمية، والسماح هلا باالستفادة من منتجات الص

 املالية التقليدية ما دامت تفي مبتطلبات املصداقية الشرعية؛

 يؤدي إىل استكمال املنظومة املعرفية لالقتصاد اإلسالمي ومواكبته للتطورات احلاصلة؛ 

  التكلفة غالبا تكون (هذا املنهج أكثر كلفة، لكن يف املقابل أكثر جدوى وأكثر إنتاجية يعترب

 ).تنخفض بعد ذلك مرتفعة يف بداية التطبيق مث
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  :الفصل خالصة

كيفيـة إدارة خمـاطر املنتجــات املاليـة، أسـاليب حتليلهــا، وكـذا دور اهلندسـة املاليــة يف   التعـرف علــىمت يف هـذا الفصـل   

 :تطويرها، ومت التوصل إىل

. القرارات االستثماريةحيتاج املتعاملون يف األسواق املالية إىل استخدام بعض أدوات التحليل اليت تساعدهم يف  -

 األساسي؛والتحليل  فينال التحليل فهيأكثرها استعماال  أما

ُميثل  االستثمار يف املنتجات املالية له وجهان، وجه ُميثل العائد الذي سنتحصل عليه من هذا االستثمار، ووجه -

خماطر (املخاطر اليت تُرافق هذا االستثمار، وعليه ُوجب التعامل مع هذه املخاطر من خالل حتديد طبيعتها 

وأهم أدوات  .وإدار�ا ليسهل يف األخري معاجلتها والسيطرة عليها أو التقليل من حد�ا) منتظمة أو غري منتظمة

خماطر  لتسعريكما توجد عّدة مناذج . معامل بيتا - االختالفمعامل  - االحنراف املعياري والتباين: قياس املخاطر

 ؛، منوذج العوامل الثالثباملراجحة ، منوذج التسعريمنوذج تسعري األصول الرأمسالية: املنتجات املالية منها

املتعاملني يف  عة من املنتجات املالية اجلديدة إلشباع حاجاتتتجسد فلسفة اهلندسة املالية يف تطوير جممو  -

 -التشخيص: ، وتُقسم عملية اهلندسة املالية إىل مخس خطوات هيال تُلبيها املنتجات القائمة ألسواق املاليةا

 .التخصيص - التسعري - اإلنتاج -التحليل

جمموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات اهلندسة املالية اإلسالمية هي  -

لضوابط اوالعمليات املالية املبتكرة، باإلضافة إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل وكل ذلك يف إطار 

 .الشرعية تلبية الحتياجات املتعاملني باملنتجات املالية اإلسالمية

األسواق املالية، وعلى أهم املنتجات املالية املتداولة �ا، وكيفية إدارة وتطوير هاته املنتجات،  وبعد التعرف على    

املقارنة بني األسواق املالية لكل من اجلزائر املغرب وتركيا ومعرفة أثر إدارة وتطوير حماولة يف الفصل املوايل  سيتم

 .تنشيطها علىاملنتجات املالية 
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ق المالية  مقـارنة بين األسوا

  ، المغربلكل من الجزائر

 وتركيا
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  المغرب وتركيا  األسواق المالية لكل من الجزائرمقارنة بين : الفصل الرابع

لقد أدت متطلبات التطور االقتصادي إىل زيادة احلاجة لرؤوس األموال لتعظيم حاجاته، ويعد رأس املال احملرك   

واملتعاملون االقتصاديون خمريون يف توفريها إما التوجه القتصاد االستدانة  . العمليات االقتصاديةاألساسي جلميع 

  .، أو اقتصاد السوق املايل"البنوك"

والتطورات االقتصادية العاملية الكبرية كشفت بوضوح التزايد الكبري ألمهية األسواق املالية، ويف ظل االنتقال   

الدول حنو اقتصاد السوق، وما حيمله ذلك من تغريات وحتديات، أضحى لزاما على كل  التدرجيي واملستمر ملعظم

دولة من أجل حتقيق التنمية االقتصادية واحملافظة على مكانتها أن تويل اهتماما كبريا لألسواق املالية، وتعمل على 

 األسواق قدرة مدىو    .التشريعية، التنظيمية، وكذا املنتجات املالية املتداولة ،اإلداريةتطويرها على مجيع املستويات 

 .�ا تتصف اليت الكفاءة مدى على يعتمد عام، بشكل االقتصادية واألهداف حتديدا أهدافها حتقيق على املالية

اقتصاد السوق لدخول حيث ورغبة منها . مواكبته على وعملت الدول عامة واجلزائر خاصة هذا وأدركت

واالندماج يف االقتصاد العاملي، واستكماال لإلصالحات االقتصادية اليت تبنتها مع �اية الثمانينات، فقد سعت 

   .جاهدة من أجل إنشاء سوق مالية والعمل على تطويرها وضمان سريها لتحقيق أهدافها املرجوة

ات املتالحقة اليت متر �ا الصناعة املالية، واالستفادة من ولتنشيط السوق املالية اجلزائرية عليها االستجابة للمتغري  

األسواق املالية لكل من اجلزائر املغرب وتركيا اسة الفصل در  مت يف هذاجتارب األسواق املالية األخرى، وهلذا 

 الفصل إىل أربعّمت تقسيم هذا و . واقها املاليةيف تنشيط أس الستفادة من جتارب املغرب وتركياوا ،واملقارنة بينها

  :مباحث كما يلي

  السوق المالية الجزائرية؛: المبحث األول          

  السوق المالية المغربية؛: المبحث الثاني          

  السوق المالية التركية؛: المبحث الثالث          

        في تنشيط األسواق المالية لكل من  ومنتجات الهندسة الماليةأثر التنويع : : المبحث الرابع   

 .الجزائر المغرب وتركيا
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السوق المالية الجزائرية: المبحث األول  

إىل واقع السوق املالية اجلزائرية، من خالل التعرف على بورصتها وشروط  سيتم التطرقمن خالل هذا املبحث   

وأخريا احلكم على مدى عمقها ونضجها حسب جدول لورنس إلدراج فيها، املتدخلون �ا، مستوى أدائها، ا

  .وبيدرا يف إطار التنسيق مع السياسات االقتصادية

  الجزائربورصة : المطلب األول

دوافع اليت جعلت اجلزائر تبادر إلنشاء بورصتها، ومراحل البصورة موجزة  سيتم عرضطلب من خالل هذا امل   

  .إنشائها، وكذا تقسيمها

  إنشاء بورصة الجزائر: أوال  

يندرج إنشاء بورصة اجلزائر يف إطار اسرتاتيجية التنمية اليت تبنتها اجلزائر باعتبارها أداة أساسية إلرساء قواعد    

  : 1ويتزامن إنشاء بورصة اجلزائر مع االنتقال إىل اقتصاد السوق، وميكن تربيره مبجموعة من الدوافع. السوق

خمي لتمويل االستثمارات، يرتكز على االستعمال املباشر ملورد االدخار مهما  تشكل البورصة بديل غري تض- 

  كانت مصادرها، سواء كانت مؤسساتية أو شعبية، للمقيمني وغري املقيمني؛

تعترب البورصة بديال للمدخرين الذين تتجه اهتماما�م االستثمارية باجتاه بدائل أخرى، وخصوصا االستثمار يف - 

  فإنشاء أدوات مالية حديثة تساهم يف إعطاء املدخر مكانته يف متويل االقتصاد؛. املضاربة العقارات وأنشطة

  جل إعادة التمويل؛ أىل تقنية جديدة جلمع االدخار من السماح للخزينة العمومية بالرجوع إ- 

طبيعيني أو معنويني، تعترب البورصة إطارا مناسبا لفتح رأمسال املؤسسات العمومية للمسامهني اخلواص سواء كانوا - 

  حمليني أو أجانب؛ 

  .السماح لالقتصاد الوطين مبسايرة التطورات احلاصلة على املستوى العاملي يف إطار العوملة- 

كل الدوافع السابقة الذكر جعلت لزاما على اجلزائر التفكري يف إنشاء سوق مالية قادرة على أن تكون قناة وصل    

  .بني طاليب وعارضي األموال

تدخل فكرة إنشاء بورصة األوراق املالية يف إطار اإلصالحات االقتصادية، فقد ظهرت عدة قوانني اقتصادية و   

املتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية  1988جانفي  12الصادر بتاريخ  01- 88منها القانون  1988عام 

شاء صناديق املسامهة، فقد مت واخلاص بإن 1988جانفي  12املؤرخ يف  03-  88االقتصادية وكذا القانون رقم 

تقسيم رأمسال املؤسسات العمومية االجتماعي لعدد من األسهم، ووزعت ما بني صناديق املسامهة، وبذلك 

حتولت الشركات العامة إىل شركات أسهم، وهو ما ال ميكن تصوره دون إنشاء سوق مالية تتبادل فيها هذه 

  .األسهم

                                                           
 .45، ص 2005 – 04: العدد/ ، جملـة آفـاقاإلصالحـــات المـاليـــة فـــي الجــــزائــــــــرناصر املهدي،  -1



لكل من الجزائر المغرب وتركياسوق المالية مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

 

 
157 

  :1اجلزائر إىل مخس مراحل أساسية كالتايلميكن تقسيم تاريخ نشأة بورصة و     

  :  1990المرحلة ما قبل سنة   .1

نظرا لطبيعة النظام السياسي القائم باجلزائر يف ذلك الوقت الذي كان يتبىن االشرتاكية، فإنه مل يكن هناك مربر    

صدور أوىل نصوص ، وبعد 1988لوجود البورصة وال للقيم املتداولة قبل مرحلة اإلصالحات وحتديدا قبل سنة 

املتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية االقتصادية وكذا  01-88اإلصالحات واملتمثلة حتديدا يف كل من القانون رقم 

اخلاص بإنشاء صناديق املسامهة، ومع التحضري لنص تشريعي جتاري جديد يتضمن  03-88القانون رقم 

يت شرع فيها بغية املرور إىل اقتصاد السوق واليت اعتربت املعطيات اجلديدة املتعلقة باإلصالحات االقتصادية ال

  .عملية شاقة جدا وحتتاج إىل وقت طويل

  :1993و 1990المرحلة ما بين   .2

يف هذه املرحلة اختذت احلكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم املؤسسات احلكومية على استقالليتها    

مع  إنشاء صناديق املسامهة، و�دف التحضري املادي ألدىن شروط تشغيل سوق �تم باألنشطة البورصية يف 

القيم املنقولة، ومهمتها تشبه إىل حد  انتظار توفر الشروط االقتصادية والقانونية، مت إنشاء مؤسسة دعيت شركة

بعيد مهمة البورصة يف الدول املتقدمة، وقد تأسست هذه الشركة بفضل صناديق املسامهة الثمانية، وقدر رأمسال 

دينار، ويتوىل جملس إدارة  مكون من مثانية أعضاء كل ميثل أحد صناديق املسامهة  3200.00هذه الشركة مببلغ 

  .الشركة  الثمانية إدارة هذه

ماهلا والدور غري الواضح الذي تلعبه، ورغبة يف  لقد مرت هذه الشركة بوضعية حرجة نامجة عن ضعف رأس    

اختاذ القرار برفع رأس ماهلا ليصل إىل مبلغ  1992رفع بعض هذه العقبات مت يف شهر فيفري 

لقة بتسميتها وموضوعها من اجل دج، وكذا تعديل قوانينها األساسية وعلى اخلصوص البنود املتع9.320.000

التحديد الدقيق والواضح بصفتها بورصة للقيم املتداولة وقد أخذت هذه الشركة رمسيا تسمية بورصة القيم 

  .املتداولة

، يضاف إىل 1992ولقد مت حتضري هذه البورصة ألن تكون جاهزة للتشغيل على املستوى املادي أواخر سنة      

ختتص بتبادالت القيم املتداولة، أنواع وأشكال  1991ماي  28مراسيم تنفيذية بتاريخ ذلك انه مت صدور ثالثة 

  .القيم املتداولة، وكذا شروط إصدارها، وأيضا جلنة البورصة

وبالرغم من كل ما سبق، فإن هذه البورصة مل تشتغل باملرة حيث اعرتضت انطالقتها العديد من الصعوبات      

  :منها

  غري املشجع واملتميز مبعدل التضخم وأسعار فائدة مرتفعة؛ احمليط االقتصادي- 

  اإلطار القانوين الضيق واملتميز برتدد السلطات العمومية بشأن خصخصة املؤسسات العمومية االقتصادية؛- 

                                                           
  .9-8ص  ص ،، مرجع سبق ذكرهاوصاف عتيقة، عاشور سهام -1
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على أن بيع أسهم املؤسسات العمومية االقتصادية ال ميكن أن يكون إال  22يف مادته  01-88ينص القانون - 

  ملؤسسات نفسها؛بني هذه ا

الوضعية املالية السيئة ملعظم املؤسسات العمومية االقتصادية، حيث متنعها من الدخول يف البورصة، إضافة إىل - 

  أ�ا غري كفؤة؛

غياب هيئات ومؤسسات اليت من الالزم أن تكون أطرافا يف البورصة، ساهم بشكل كبري يف تأخري تشغيل - 

  بورصة القيم؛

  .رصيةغياب الثقافة البو - 

  :  1996و 1993المرحلة ما بين . 3   

، مت 1993وقد مت خالل هذه املرحلة بروز الوضع القانوين التشريعي والتنظيمي للبورصة، ففي غضون عام     

  :إصدار مرسومني تشريعني مها

  .جارةاملتمم واملعدل لألمر املتضمن قانون الت 1993أبريل  25املؤرخ يف  08-93املرسوم التشريعي رقم - 

  .املتعلق بسوق القيم املتداولة 1993ماي  23املؤرخ يف  10-93املرسوم التشريعي رقم - 

ومبوجب هذين املرسومني التشريعني مت تكريس انطالق عملية تأسيس بورصة اجلزائر، وقد نص املرسوم التشريعي 

بة البورصة وعمليا�ا، حيث على إنشاء هيأة ممثلة للسلطات العمومية تتكفل مبهمة تنظيم ومراق 10-93رقم 

  .منحت هلا من الصالحيات ما جعل أي نشاط بورصي مرهون بوجود هذه اهليئة

  :1998و 1996المرحلة ما بين   .4

الظهور الفعلي ملؤسسة البورصة ممثلة يف شركة إدارة بورصة القيم وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وكذا   

  .وسطاء عمليات البورصة

  :1998ا بعد المرحلة م  .5

مثلت هذه املرحلة البداية الفعلية يف قبول املؤسسات االقتصادية وإدخاهلا يف قيد البورصة، وكذا الشروع يف عملية 

  .  التداول املتعلقة بالقيم املنقولة على مستوى بورصة اجلزائر
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  بورصة الجزائر أسواق: ثانيا    

البورصة  حظيت عملية إنعاش البورصة من خالل تعديل نظامها العام الذي أعدته جلنة تنظيم عمليات   

  .2012، بتصديق وزارة املالية، إذ ُنشر القرار بذلك يف اجلريدة الرمسية شهر يوليو عام (COSOB) ومراقبتها

خمصصة للمؤسسات  التسعرية وتسمح بإنشاء سوقفتّم بالتايل اختاذ مجلة من األحكام اجلديدة اليت تعيد تنظيم   

  .الصغرية واملتوسطة

 18املوافق  1433صفر  18املؤرخ يف  01-12وفقًا لنظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم    

قا املتعلق بالنظام العام لبورصة القيم املنقولة، تشمل التسعرية الرمسية لبورصة القيم املنقولة سو  1997نوفمرب

  .وسوقا لسندات الدين) األسهم(لسندات رأس املال 

  بورصة اجلزائرأسواق ): 1-4(شكل رقم 

 

 

  

  

  

   

  

  

 

  

  2016- 12- 14: ، تاریخ اإلطالع www.sgbv.dzمن موقع بورصة اجلزائر: املصدر

تتكون من سوق رئيسية موجهة ) سوق األسهم(من الشكل السابق أن سوق سندات رأس املال  يتضح  

أما سوق سندات . للمؤسسات الكربى وسوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة املوجهة هلذا النوع من املؤسسات

والدولية، وسوق الدين فتتكون من سوق لسندات الدين اليت ُتصدرها الشركات ذات األسهم واهليئات احلكومية 

  .الصادرة عن الدولة (OAT) لسندات اخلزينة العمومية

  

  

  

 التسعيرة الرسمية

)سوق ااألسهم( سوق سندات رأس المال  سوق سندات الدين 

السوق 

 الرئيسية

سوق المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة

سوق 

 السندات

سوق سندات 

 الخزينة العمومية
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  :شروط اإلدراج يف السوق الرئيسية وسوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلدول املوايل وتوجز  

  اجلزائرية شروط اإلدراج يف سوق األسهم): 1- 4(جدول رقم 

سوق المؤسسات الصغيرة   السوق الرئيسية  الشروط

  والمتوسطة

  )S.P.A(شركة ذات أسهم   (S.P.A)شركة ذات أسهم   الشكل القانوني

  ال يوجد حد معني  دج 500.000.000  رأس المال األدنى المدفوع

  ليست مطلوبة  راحبة  نتائج السنة المالية األخيرة

الحصة المطروحة لالكتتاب 

  العلني من رأس المال األدنى

20% 10%  

المصدقة الكشوف المالية 

  والمنشورة

للسنوات الثالثة األخرية، على أن 

  تكون نتائج السنة األخرية راحبة

للسنتني األخريتني، مامل حتصل 

على إعفاء من جلنة تنظيم 

  . عمليات البورصة ومراقبتها

هيكل التدقيق المحاسبي 

  الداخلي

  تعيني ُمرقي البورصة . مطلوب  مطلوب

عدد أصحاب األسهم يوم 

  في البورصةاإلدراج 

مستثمرين من  3مسامها أو  50  مسامها 150

  املؤسسات

  .12/1/2017: ، تاریخ االطالعwww.sgbv.dz موقع بورصة اجلزائر: املصدر

كما ُميكن لشركة مدرجة يف سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تتحول إىل السوق الرئيسية إذا استوفت   

  :الشروط التالية

صدرة قد تشكلت  -
ُ
التواجد ملدة سنة واحدة يف سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة إذا مل تكن الشركة امل

 من خالل عملية اللجوء العلين لالدخار، وثالث سنوات للشركات

  اليت تشّكلت من خالل عملية اللجوء العلين لالدخار؛

قرار التحويل متنحه جلنة تنظيم عمليات (صة ومراقبتها احلصول على موافقة جلنة تنظيم عمليات البور  -

 ؛)البورصة ومراقبتها ويُنشر يف النشرة الرمسية للتسعرية لبورصة اجلزائر

 ).املذكورة يف اجلدول السابق(تلبية شروط القبول يف السوق الرئيسية  -
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  الجزائريةالمتدخلون في السوق المالية : ثالثا   

اهليئات املنظمة لبورصة : إىل أهم املتدخلون يف السوق املالية اجلزائرية، وهم يتم التطرقس عنصرال اخالل هذ من  

، )جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، شركة تسيري بورصة القيم املنقولة، املؤمتن املركزي على السندات(اجلزائر 

  .الوسطاء، وكذا املرقني يف البورصة

  الجزائرالهيئات المنظمة لبورصة   .1

 عامل، فقد حدد املشرعضمان السري اجليد لبورصة اجلزائر، ومتاشيا مع األنظمة املعمول �ا يف بورصات الل  

 :هياجلزائري وبشكل دقيق مجيع اهليئات املنظمة هلا، 

 )COSOB(لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة    - أ

، وتتكون من رئيس وستة 1996واإلدارية، مت تنصيبها يف فيفري هي عبارة عن سلطة تتمتع باالستقاللية املالية   

 . سنوات) 4(أعضاء يعينون حسب قدرا�م يف ا�الني املايل والبورصي ملدة أربع  )6(

 : يف ومتثل املهمة األساسية هلذه اللجنة   

املستثمرين يف تنظيم ومراقبة السوق لتحقيق مجلة من األهداف، واليت تتمثل خصوصا يف محاية  -

 ؛األوراق النقدية واملالية

  .ضمان الشفافية والتسيري اجليد لسوق األوراق املالية -

 شركـة تسيير بورصـة القيم المنقولـة   - ب

وذلك من " شركة القيم املنقولة " حتت تسمية  1990كتوبر أ 9 تأسست هذه الشركة ألول مرة بتاريخ    

شركة إدارة بورصة األوراق " بتسمية 1997ماي  25الثمانية، لتصبح يف  خالل اجلمعية العامة لصناديق املسامهة

 .2003فيفري  17املؤرخ يف  04-03مبوجب القانون رقم " شركة تسيري بورصة القيم املنقولة " ، "املالية

ل تتخذ شركة تسيري بورصة القيم املنقولة شكل شركة ذات أسهم مكونة من الوسطاء يف عمليات البورصة، وتعم 

حتت وصاية جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وتقوم بالتسيري العملي واليومي للمعامالت اليت جتري حول 

األوراق املالية املتداولة يف البورصة، ونشر املعلومات اخلاصة �ا، وهي بذلك تسهر على احرتام قواعد تنظيم 

  .السوق وسريها

وتربز أمهية شركة تسيري بورصة القيم املنقولة يف نشر املعلومات اخلاصة �ا والتأكد من شرعية املعلومات اليت   

يقوم �ا الوسطاء، إضافة إىل التسيري الفعلي للمعامالت اليت تدور حول القيم املتداولة، وكذلك دعم االقتصاد 

  .الوطين
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 :تسيري بورصة القيم املنقولة فيما يليكما تتمثل املهام األساسية لشركة      

 تسجيل مفاوضات الوسطاء يف عمليات البورصة؛ -

 إصدار نشرة رمسية لتسعرية البورصة حتت مراقبة اللجنة؛ -

 نشر املعلومات اخلاصة بالصفقات يف البورصة؛ -

 تسيري نظام التفاوض يف األسعار وحتديدها؛ -

 ولة؛تنظيم عمليات مقاصة للمعامالت حول القيم املنق -

 التنظيم املادي ملعامالت البورصة واجتماعا�ا؛ -

 .التنظيم العملي الدخار القيم املنقولة يف البورصة -

  المؤتمـن المركزي على السنـدات    - ج        

وهي شركة ذات أسهم،  2003فيفري 17املؤرخ يف  04- 03لقد مت تأسيس هذه اهليئة مبوجب القانون   

  مليون دينار جزائري من مسامهات مؤسسية، 65يتكون رأمساهلا املقدر بـ 

  :تتمثل مهام هذه اهليئة فيما يلي و     

 حفظ السندات، والذي ميكن من فتح حسابات باسم املتدخلني املعتمدين؛ -

 متابعة حركة السندات من خالل التنقل من حساب إىل حساب آخر؛ -

 حقوقهم املرتبطة �ا؛إدارة السندات لتمكني املتدخلني املعتمدين من ممارسة  -

 الرتقيم القانوين للسندات؛ -

  .نشر معلومات متعلقة بالسوق -

  الوسطاء  .2

املتعلق ببورصة القيم املنقولة  1993مايو  23، املعدل واملتمم، املؤرخ يف 93/ 10حدد املرسوم التشريعي رقم   

 .القيم املنقولة يف البورصةوضع الوسطاء يف عمليات البورصة، ومنحهم السلطة احلصرية للتداول على 

وتقوم جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم ومتابعة ومراقبة نشاط الوسطاء يف عمليات البورصة، كما أّ�ا  

ويطلب الوسطاء يف عمليات البورصة االعتماد يف فئة من الفئات احملددة اليت حدد�ا  .اجلهة اليت متنحهم االعتماد

 بتاريخ 03- 96 رقم ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم جلنة الئحة انظر( ات البورصة ومراقبتهاجلنة تنظيم عملي

 والتزاما�م البورصة عمليات يف الوسطاء اعتماد شروط بشأن 1996 يوليو 3 املوافق 1417 صفر 17

 ).2 املادة 1 القسم 1 الفصل ومراقبتهم،

بل األفراد أو الشركات ذات األسهم احلاصلني على اعتماد وُميارس نشاط الوسيط يف عمليات البورصة من ق  

 .اللجنة
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يُكلف الوسطاء يف عمليات البورصة بتوفري اخلدمات االستثمارية املالية احملددة مبوجب املرسوم التشريعي رقم   

   :، وهي1993مايو  23املعدل واملتمم املؤرخ يف  93-10

 للجهة املصدرة؛وظيف القيم املنقولة واملنتجات املالية ت -

 التداول يف السوق حلساب زبائنهم؛ -

 تسيري حافظة السندات مبوجب تفويض؛ -

 نشاط البيع والشراء كطرف مقابل؛  -

 ؛عمليات الرتويج املتصلة بأحد األنشطة املذكورة أعاله  -

وقد مت توسيع نشاط الوسطاء يف عمليات البورصة ليشمل جماالت جديدة مثل ضمان األداء اجليد   -

 ...للمعامالت املالية، وإرشاد املستثمرين

بنك : التالية عمليات البورصة ميثلون البنوك وسطاء يف تسع 2017سنة يف اجلزائر  ةالسوق املالي تضمنتو   

، والبنك الوطين BEA ، وبنك اجلزائر اخلارجي BDL ، وبنك التنمية احملليةBADR  الفالحة والتنمية الريفية

، CPA  ، والقرض الشعيب اجلزائريCNEP-Banque  بنك- والصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، BNA اجلزائري

واجلدول  .، سوسييت جينريال، تل ماركتسBNP Paribas El dajazair والبنك اخلاص يب ان يب باريبا اجلزائر

  :املوايل يلخص نشاط الوسطاء يف عمليات بيع وشراء املنتجات املالية
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  2017- 2015 فرتةلل )حجم التداول(اجلزائر بورصة نشاط الوسطاء يف عمليات : )2- 4(جدول رقم 

  2017  2016  2015  السنة

  حجم      

  التداول     

  الوسطاء

ش

.

غ

  ز.

ب  ز.ش

.

غ

  ز.

ش  ز.ب

.

غ

  ز.

ب  ز.ش

.

غ

  ز.

  ز.ب  ز.غ.ب  ز.ش  ز.غ.ش  ز.ب

بنك الفالحة 

  والتنمية الريفية

0  8087  0  7073  0  2575  0  17544  0  643  0  15484  

بنك التنمية 

  المحلية

0  0  0  3712  0  0  0  2038  0  0  0  13959  

بنك الجزائر 

  الخارجي

0  2095  0  25349  0  2048  0  24114  0  6344  0  43833  

بي أن بي باريبا 

  الجزائر

0  101629  0  34072  0  727982  0  650432  0  392902  0  290152  

الصندوق الوطني 

للتوفير 

  بنك–واالحتياط 

0  6467  0  14474  25  14499  0  14835  0  8223  0  39249  

القرض الشعبي 

  الجزائري

0  5287  0  91291  0  5377  0  44067  25000  11207  0  45812  

البنك الوطني 

  الجزائري

0  10134  0  15555  0  11558  0  6878  0  803  0  4505  

-  سوسيتي جينرال 

-  

 --   --   --  0  198  0  4099  18024  0  0  14151  

-  تل ماركتس

-  

 --   --   --  0  0  0  0  0  4999  0  1051  

  بيع للزبائن: ز.بيع لغير الزبائن           ب: ز.غ.شراء للزبائن       ب: ز.شراء لغير الزبائن          ش: ز.غ.ش

  20/07/2018 :تاريخ اإلطالع، www.sgbv.dz :من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير الشهرية لبورصة اجلزائر، من املوقع: املصدر

حجم التداول  بينههذا ما ياجلدول أّن نشاط الوسطاء يف عمليات البورصة اجلزائرية ضعيف جدا، يتضح من   

 2016سنة وخري مثال تل ماركتس والذي مل يسجل أي عمليات تداول  ،2017و 2016 2015لسنوات ل
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وهذا راجع بشكل أساسي إىل عدم توفر الوعي املايل للمجتمع اجلزائري من ، يف نفس السنةرغم إدراجه كوسيط 

 5عدد الشركات املدرجة يف البورصة اجلزائرية هي ( جهة، وإىل قلة املنتجات املالية املتوفرة يف البورصة اجلزائرية 

  .من جهة أخرى) فقط

 )اُلمرقي(الراعي في البورصة  .3

سندات رأس (و مستشار مرافق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ملدة، ويُكلف مبساعد�ا أثناء إصدار سندا�اه  

يف حتضري عملية القبول والتأكد باستمرار من أ�ا حترتم التزاما�ا القانونية والتنظيمية يف جمال ) مال أو سندات دين

  :اإلعالم، كما يلي

املؤسسة الصغرية واملتوسطة تعيني مرقي البورصة ملساعد�ا، عند جيب على : مرحلة ما قبل اإلدراج -

وهو يشهد، من خالل توقيعه على املذكرة اخلاضعة لتأشرية . إصدار سندا�ا، يف إعداد عملية القبول

جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بأنه بذل العناية الواجبة وأن املعلومات الواردة يف املذكرة مطابقة 

اقع على حد علمه، وأّن املذكرة ال يشو�ا إغفال من شأنه أن يؤثر على الفهم واإلدراك ملا هو وارد للو 

 فيها؛

جيب على الشركة أن تربم مع مرقي البورصة اتفاقية يتم إعدادها وفقا للنموذج الذي : مرحلة اإلدراج -

سنتني اثنتني، يُتفق عليها بني حددته جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ملدة سريان ال تقل عن 

وجيب إخطار جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يف حال إ�اء االتفاقية، فتصبح املؤسسة .الطرفني

 الصغرية واملتوسطة ملزمة على الفور بتعيني مرقي البورصة جديد؛

املتوسطة، وضمان وفائها يُكلف املرقي يف البورصة مبراقبة املؤسسة الصغرية أو  :مرحلة ما بعد اإلدراج -

يف حال حدوث تقصري من .الدائم بالتزاما�ا القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بإدالهلا باملعلومات املطلوبة

صدرة ينبغي للمرقي يف البورصة أن يذكرها بالتزاما�ا ويقدم هلا املشورة الالزمة لتصويب 
ُ
قبل املؤسسة امل

  .  الوضع

سيطا معتمدا يف عمليات البورصة، أو بنكا، أو مؤسسة مالية أو شركة استشارة يف كما أنه جيب أن يكون و   

 املالية والقانون واسرتاتيجية املؤسسات تتمتع بالتجربة الكافية يف جمال هيكلة الرأس املال واإلدماج وشراء

  .املؤسسات،ومسجلة ومعرتفا �ا من جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

ُحيددهم املشرع اجلزائري �يئات : المستثمرون المؤسساتيون أيضا املتدخلني يف السوق املاليةبني من و    

التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة، البنوك، املؤسسات املالية، شركات التأمني، شركات رأمسال االستثمار، 

 .1صناديق االستثمار، والشركات املسرية لألصول

                                                           

 
1

و املتعلق بالنظام العام لبورصة  1997نوفمرب سنة  18املؤرخ يف  03-97يعدل و يتمم النظام رقم  2012يناير سنة  12مؤرخ يف  01- 12نظام رقم   -

  www.cosob.org: من املوقع .القيم املنقولة
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  المالية الجزائرية أداء السوق: المطلب الثاني

إذا ما قارناها مبثيال�ا يف دول جماورة؛ كالسوق املالية لتونس، وسوق الدار  هزياليعترب أداء السوق املالية اجلزائرية   

 طلبيف هذا امل يتموس. جيابية وتساهم بفعالية يف التنمية االقتصاديةإالبيضاء، وسوق عمان، واليت تسجل نتائج 

  . واقع السوق املالية اجلزائرية، من خالل التطرق إىل املعايري املستخدمة لقياس نشاط األسواق املاليةعرض 

  تطور مؤشر دزاير أندكس: أوال  

لكل سوق مالية مؤشر مركب من منتجا�ا املالية املتداولة فيها، ليعكس وضعية التداول فيها، والسوق املالية  إنّ   

 5أسهم  2017يضم مؤشر دزاير أندكس لسنة . اجلزائرية كغريها من األسواق هلا مؤشر يدعى دزاير أندكس

الناشطة يف  لتسيير الفندقي األوراسيمؤسسة االناشطة يف قطاع التأمينات،  أليانس للتأمينات: شركات هي

الناشط يف القطاع  صيدالالناشطة يف قطاع الصناعات الغذائية، جممع  أن سي أ رويبةقطاع السياحة، 

وتتم عملية تسيري وحساب مؤشر دزاير أندكس من قبل رمسيي املقصورة  .لصناعة األدويةبيوفارم ، والصيدالين

ابه باتباع مبدأ ترجيح الرمسلة العائمة للسوق، حبيث يكون وزن كل قيمة لشركة تسيري بورصة القيم، ويتم حس

متضمنة يف املؤشر موافقة لعدد األسهم القابلة للتداول لكل شركة مدرجة بالبورصة، ويتم حساب املؤشر اعتمادا 

 03اريخ نقطة ابتداءا من ت 1000على أسعار قيم العينة عند اإلغالق يف �اية كل حصة تداول، على أساس 

  .20081جانفي 

  2017- 2008تطور مؤشر دزاير أندكس للفرتة املمتدة من ): 2-4(الشكل رقم     

  

  2018- 1-2: ، تاریخ االطالعwww.sgbv.dz من موقع بورصة اجلزائر: ملصدرا

، وهذا راجع لتداول 2011أن مؤشر دزاير أندكس وصل إىل أعلى قيمة له يف سنة  يتضحمن الشكل السابق   

، وارتفاع سعر أسهم باقي الشركات 2010أسهم شركة أليانس للتأمينات اليت أدرجت يف بورصة اجلزائر سنة 

                                                           
، جملة العلوم 2015-2008للفترة  Dzair Indexتحليل سلوك المؤشر  -اختبار نموذج السير العشوائي في بورصة الجزائربلفيطح رمية،  -1

  .270، ص 17االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد 
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سهم وهذا راجع الخنفاض حجم التداول يف األ 2014مث شهد املؤشر اخنفاض حاد سنة  .املدرجة يف البورصة

وهذا بسبب إدراج شركة جديدة وهي بيوفارم لصناعة األدوية،  2016وعاد لالرتفاع جمددا سنة . والسندات

بسبب تراجع حجم  2017ليعود لالخنفاض جمددا سنة . نقطة 1422.89و�ذا سجل مؤشر دزاير أندكس 

ذا يسجل اخنفاض بنسبة نقطة، و� 1225.68يسمرب من نفس السنة ل ليسجل املؤشر يف �اية شهر دالتداو 

13.86% .  

  حجم السوق المالية الجزائرية :ثانيا   

  .عدد الشركات املدرجة ببورصتهاوكذا  تهامعدل رمسل سيتم االعتماد علىملعرفة حجم السوق املالية اجلزائرية   

  معدل رسملة السوق .1

، 2017-2005يف الفرتة  عرفت تذبذبا يف قيمتها بني االرتفاع واالخنفاض سوق املالية اجلزائريةرمسلة ال إنّ    

  :املوايلدول اجلدج، كما يوضحه  740,00 197 778 45مببلغ  2016حيث بلغت أقصى ارتفاع هلا سنة 

  2017-2005رتة للجزائر يف الفالرمسلة السوقية   ):3- 4(جدول رقم 

 (%)التغير   السوقية دج الرسملة  السنة

2005 10 400 000 000  ---- 

2006  6 710 000 000  -35.48  

2007  6 460 000 000  -3.72  

2008  6 500 000 000  0.62  

2009  6 550 000 000  0.77  

2010  7 900 000 000  20.61  

2011  14 967 744 130  89.46  

2012  13 028 721 575  -12.95  

2013  13 819 991 460  6.07  

2014  14 793 245 795  7.04  

2015  15 429 078 190  4.29  

2016 45 778 197 740 196.7 

2017  40 587 792 120 -11.34 

  2018-1- 2: ، تاريخ االطالعمن إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات بورصة اجلزائر: املصدر

   



 

 

تذبذب بني االرتفاع أّن الرمسلة السوقية للسوق املالية اجلزائرية عرفت 

  :، وتعود أهم التغريات إىل مايلي

وهذا راجع ، 2005مقارنة بسنة  %

، وهذا راجع 2010ارنة بسنة مق 

سهم مببلغ إصدار قدره  1.804.511

، ويرجع هذا إىل 2015مقارنة بسنة 

سهم  5.104.375من رأمساهلا لالكتتاب، وهذا بإصدار 

  2017لسنة 

  

من الشكل السابق أّن شركة بيوفارم للمواد الصيدالنية تستحوذ على غالبية الرمسلة السوقية بنسبة 

، فندق األوراسي بنسبة %16.26رغم حداثة إدراجها يف بورصة اجلزائر، تليها شركة صيدال بنسبة 

   .%6، وأخريا شركة أليانس للتأمينات بنسبة 

16.26%

7.32%

6.28%
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أّن الرمسلة السوقية للسوق املالية اجلزائرية عرفت حظ ُيال ،)3-

، وتعود أهم التغريات إىل مايلي2017- 2005 واالخنفاض خالل فرتة الدراسة

%35، شهدت الرمسلة السوقية اخنفاض حاد بنسبة 

 النسحاب شركة رياض سطيف من البورصة؛

 %89.46، شهدت الرمسلة السوقية ارتفاع بنسبة 

1.804.511لتداول أسهم شركة أليانس للتأمينات، واليت أصدرت 

 دج؛ 1.433.787.970

مقارنة بسنة  %196.7، شهدت الرمسلة السوقية ارتفاع بنسبة 

من رأمساهلا لالكتتاب، وهذا بإصدار   %20إدراج شركة بيوفارم، واليت طرحت 

  .دج 6.252.859.375بقيمة إمجالية قدرها 

لسنة  للجزائر ةسوقيرمسلة الالتوزيع  ):3-4(شكل رقم 

  من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات بورصة اجلزائر

من الشكل السابق أّن شركة بيوفارم للمواد الصيدالنية تستحوذ على غالبية الرمسلة السوقية بنسبة 

رغم حداثة إدراجها يف بورصة اجلزائر، تليها شركة صيدال بنسبة 

، وأخريا شركة أليانس للتأمينات بنسبة %6.28شركة أن سي أ رويبة بنسبة 

64.14%

6.28
6%

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

-4(من اجلدول رقم   

واالخنفاض خالل فرتة الدراسة

، شهدت الرمسلة السوقية اخنفاض حاد بنسبة 2006سنة  -

النسحاب شركة رياض سطيف من البورصة؛

، شهدت الرمسلة السوقية ارتفاع بنسبة 2011سنة  -

لتداول أسهم شركة أليانس للتأمينات، واليت أصدرت 

1.433.787.970

، شهدت الرمسلة السوقية ارتفاع بنسبة 2016سنة  -

إدراج شركة بيوفارم، واليت طرحت 

بقيمة إمجالية قدرها 

من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات بورصة اجلزائر: املصدر

من الشكل السابق أّن شركة بيوفارم للمواد الصيدالنية تستحوذ على غالبية الرمسلة السوقية بنسبة  يتضح  

رغم حداثة إدراجها يف بورصة اجلزائر، تليها شركة صيدال بنسبة  64.14%

شركة أن سي أ رويبة بنسبة  مث ،7.32%

  

بیوفارم

صیدال

فندق األوراسي

الرویبة

ألیانس للتأمینات
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  2017- 2005معدل رمسلة السوق املالية اجلزائرية يف الفرتة : )4- 4(جدول رقم 

 %معدل رسملة السوق   )مليون دج(الناتج المحلي  السوقية دج الرسملة  السنة

2005 10 400 000 000  7 561 984 0.14  

2006  6 710 000 000  8 501 635  0.08  

2007  6 460 000 000  9 352 886  0.07  

2008  6 500 000 000  11 043 704  0.06  

2009  6 550 000 000  9 968 025  0.07  

2010  7 900 000 000  11 991 564  0.07  

2011  14 967 744 130  14 519 808  0.10  

2012  13 028 721 575  15 843 023  0.08  

2013  13 819 991 460  16 570 000  0.08  

2014  14 793 245 795  17 731 000  0.08  

2015  15 429 078 190  18 227 468  0.08  

2016 45 778 197 740 17 406 432 0.26 

2017  40 587 792 120 18 906 600 0.21 

 تاريخ ،  algeria.dz-of-www.bank  : على املوقع ، والتقارير السنوية لبنك اجلزائر)3-4(ل رقم من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدو : املصدر

 .2018-08- 24: اإلطالع

مث اخنفض يف السنوات ،  %0.14قدر بـ  2005يف سنة  رمسلة السوق لأن معد يتضح من اجلدول السابق  

، رياض سطيف من البورصة، وكذا تذبذب أسعار األسهم املتداولة يف البورصةاملوالية وهذا راجع خلروج شركة 

يسجلها  على التوايل، وهي أعلى قيم %0.21 -%0.26ليصل إىل  2017- 2016 ليعاود االرتفاع سنيت

وهذا ما دا وما نالحظه أن معدل رمسلة السوق منخفض جمعدل رمسلة السوق اجلزائرية خالل فرتة الدراسة، 

مما يعين أّن بورصة اجلزائر غري قادرة على توفري التمويل الالزم  ،الية اجلزائريةق حجم السوق امليعكس ضي

لالقتصاد، وبذلك فهي مل حتقق اهلدف الرئيسي إلنشائها واملتمثل يف توفري التمويل، وميكن إرجاع ذلك إىل حداثة 

  . اجلزائري إنشائها وقلة الشركات املدرجة فيها وضعف الوعي املايل للمجتمع
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 :عدد الشركات المدرجة   .2

شركات كانت مدرجة سنة  3، مقارنة بـ 2017شركات سنة  5اجلزائر عدد الشركات املدرجة يف بورصة  سجل 

  :هذا ما يوضحه الشكل املوايل ،2005

  2017-2005عدد الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر للفرتة : )4-4(شكل رقم 

  
  2018-3- 2: تاريخ االطالع .الباحثة باالعتماد على بيانات بورصة اجلزائرمن إعداد : املصدر

شركات وهذا  ة شركات وسبعةمن الشكل أّن عدد الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر تراوح مابني ثالث يتضح  

وجند أّن التداول ، وهذا بني شركات مصدرة لألسهم وشركات ُمصدرة للسندات، 2017- 2005خالل الفرتة 

سهم مؤسسة : التالية مسةيقتصر على القيم املنقولة اخل 2018 �ايةوحىت  2017سنة يف بورصة اجلزائر 

واليت  ، وسهم بيوفارم،سهم مؤسسة رويبةل، سهم مؤسسة أليانس لتأمينات، األوراسي، سهم مؤسسة صيدا

 130كبورصة مسقط أكثر من   يف الوقت الذي تسجل فيه البورصات العربية. تشكل احملفظة املالية ألي مستثمر

   . شركة

، أشرت 2016جانفي  20إىل علم اجلمهور بأن بتاريخ  أ�تظيم و مراقبة عمليات البورصة جلنة تن كما أنّ   

تندرج و  .35و هذا عرب رفع رأمساهلا بنسبة  على املذكرة اإلعالمية بدخول شركة اإلمسنت لعني الكبرية يف البورصة

، واملتعلقة 2014جانفي  21هذه العملية يف إطار تنفيذ الئحة جملس مسامهات الدولة ، املصادق عليها بتاريخ 

  .مثاين مؤسسات عمومية يف البورصة) 08(ول بدخ
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  المالية الجزائرية سيولة السوق: ثالثا  

معدل قيمة التداول ومعدل دوران األسهم، : ستخدم مؤشرين مهايُ ملعرفة درجة سيولة السوق املالية اجلزائرية   

  :وسنتطرق هلما فيما يلي

 :معدل قيمة التداول .1

  :يوضحه اجلدول املوايل اجلزائرمعدل قيمة التداول يف بورصة  

  2017- 2005للفرتة  يف بورصة اجلزائر تطور معدل التداول ):5- 4(جدول رقم 

 (%)معدل التداول   السنوات

2005  0.00006  

2006  0.00176  

2007  0.01027  

2008  0.01103  

2009  0.00900  

2010  0.00559  

2011  0.00221  

2012  0.00425  

2013  0.00061  

2014  0.00084  

2015  0.00091  

2016  0.00462  

2017 0.0016 

  ).4- 4(من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة واجلدول رقم : املصدر

، وقّدر بـ 2008أّن أعظم معدل تداول حققته بورصة اجلزائر كان سنة  ُيالحظاجلدول السابق من     

وهذا دليل على ركود السوق املالية اجلزائرية وضعفها، وكذا ضعف . معدل ضعيف جدا، وهو  0.01103%

  .يف سيولة االقتصاد اجلزائري عامة
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 معدل دوران األسهم .2

يقيس هذا املؤشر مدى نشاط السوق حيث . حساب معدل دوران األسهم يتم، مدى سيولة السوقبغية معرفة   

ففي احلاالت اليت يشهد فيها املعدل ارتفاعا تسجل البورصة زيادة يف سيولتها، . وحركة التداول للقيم املنقولة فيها

 ويلخص. مار فيهاأما يف احلاالت العكسية فإن السوق تعترب عندئذ منقوصة السيولة وال تشجع على االستث

  :  تطور هذا املعدل للسوق املالية اجلزائرية اجلدول املوايل

  2017- 2005فرتة للسوق املالية اجلزائرية يف التطور معدل دوران األسهم : )6- 4(جدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

معدل 

الدوران 

% 

0.04  2.23  14.87  18.75  13.69  8.48  2.15  5.17  0.73  1.01  8.16  1.76  0.74  

  )4-4(باالعتماد على تقارير جلنة تنظيم ومراقبة البورصة واجلدول رقم من إعداد الباحثة : املصدر

هناك تذبذب يف قيمة معدل دوران األسهم بني ارتفاع واخنفاض، حيث حقق  أنّ  يتضح من اجلدول السابق   

 ، إنّ %18.78وقدرت بـ  2008، وحقق أعلى قيمة له سنة %0.04وقدرت بـ  2005أدىن قيمة له سنة 

صعوبة حتويل األسهم إىل نقدية بسرعة وبأقل تكلفة، وبالتايل فنقول أّن تكلفة عدل يعين اخنفاض هذا امل

اخنفاض هذا املعدل يرجع إىل صغر عدد ، و املعامالت يف السوق املالية اجلزائرية مرتفعة، والسيولة منخفضة جدا

املالية  نتجاتالية وشرائها بسهولة، وإىل حمدودية املامل ملنتجاتواملشرتين يف السوق حيث ال ميكنهم بيع ا البائعني

وهذا مؤشر أيضا على ضعف وركود السوق املالية  .املتداولة يف السوق نتيجة وجود عدد ضئيل من املتدخلني

  .اجلزائرية
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 الجزائرية ق الماليةدرا للحكم على مدى عمق ونضج السو جدول لورنس وبي: المطلب الثالث

  في إطار التنسيق مع السياسات االقتصادية

يف املبحث األول من الفصل األول بأّن السوق املالية متر بأربعة مراحل للوصول إىل مرحلة النضج،  كرلقد ذُ    

املرحلة األوىل وهي عدم وجود سوق أو : وهذا ما وضحه جدول لورنس وبيدرا، والذي حدد أربعة مراحل كالتايل

حلجم للمنتجات املالية، املرحلة الثانية وهي مرحلة مبدئية لتطوير السوق املالية، املرحلة الثالثة وجود سوق صغري ا

حيث تكون السوق املالية متطورة لكن مل تصل إىل مرحلة التطور الكامل، واملرحلة الرابعة حيث تكون السوق 

بذلك تتأثر بنوعية السياسات املتبعة،  وتُعترب السوق املالية جزء من النشاط االقتصادي وهي. املالية ناضجة

وللحكم على  .1وتُعترب السياسة النقدية إحدى هذه السياسات، واليت قد يكون هلا تأثري على أداء السوق املالية

ا يف الفصل ، وإضافة إىل مؤشرات قياس نشاط السوق املالية السابق التطرق هلأي سوق ماليةمدى عمق ونضج 

، وعرض النقد للتعبري عن تعبري عن النمو يف السوق املاليةالسوقية لل الرمسلة: غريين مهاعلى مت سُيعتمد األول

  . السياسة النقدية

 أو التوسعية النقدية فالسياسات وبالتايل النقد، عرض يف تتحكم اليت هي املركزية البنوك بأن املعروف ومن  

 أسواق يف األسعار اجتاهات وبالتايل، الفائدة أسعار على شك بال ستؤثر البنوك هذه تتبعها اليت االنكماشية

  .2األسهم

حيث يرى االقتصاديان . النقد على سوق األوراق املالية ولقد اختلف االقتصاديون يف حتديد أثر التغري يف عرض  

مع ثبات (النقدي أّن هناك أثر إجيايب بني عرض النقد وأسعار األوراق املالية، فبزيادة املعروض  فريدمان وشوارتز

سيؤدي إىل اخنفاض أسعار الفائدة مما يشجع على القيام باالستثمار وبالتايل زيادة االنتاج ) املطلوب منها

واخنفاض البطالة الذي سيؤدي إىل خلق الدخول وبالتايل زيادة الطلب الذي ينعكس على زيادة الطلب على 

ه ينعكس على ارتفاع مستوى األوراق املالية، والذي يؤدي إىل املنتجات وبالتايل زيادة أرباح الشركات الذي بدور 

هناك أثر سليب بني عرض النقد أّن  Keran كيرانيف حني يرى بعض االقتصاديني أمثال  .3زيادة القيمة السوقية

 وأسعار األوراق املالية، حيث يفسر ذلك بأّن زيادة عرض النقود قد يكون له أثر سليب يتمثل يف احتمال حدوث

  .4تضخم يؤدي يف النهاية إىل زيادة يف احلد األدىن للعائد الذي يطلبه املستثمرون وبالتايل اخنفاض األسعار

                                                           
، جامعة األردن، 27، جملة دراسات العلوم اإلدارية، جملد االقتصادية الكلية في المؤشر العام ألسعار السهم في سوق عمانتأثيرات العوامل بشري الزغيب،  -  1

  .327، ص 2000
2

  .27 ص ؛ 2013 األردن؛ ؛الطبعة األوىل ،الراية دار ،عمان سلطنة حالة-  األسهم بسوق تستثمر يفكة، مقابل سهيل -

 
3  - Mohammad Salam Al-Shiab, The Enfluence of Monetary and Fiscalpolicies on The Capital Market : a 
Vector Autoregressive(VAR) Model, Journal of Administration and Economic Sciences, Qassim University, 
Vol1 N0 2,2008, p2 

   . 89ص ، 3، العدد 2جامعة مستغامن، ا�لد ، جملة املالية واألسواق، دية على سوق األوراق المالية في الجزائر، أثر السياسة النقبن شين عبد القادر -  4
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على املعروض مت االعتماد حيث  ،للجزائرالسوق املالية و  العالقة بني السياسة النقدية سيتم فيما يلي توضيحو   

ثيل السوق املالية، واجلدول املوايل يوضح تطور املعروض النقدي لتمثيل السياسة النقدية، والرمسلة السوقية لتم

  .2017- 2005النقدي اجلزائري والرمسلة السوقية للسوق املالية اجلزائرية خالل الفرتة 

تطور املعروض النقدي اجلزائري والرمسلة السوقية للسوق املالية اجلزائرية خالل الفرتة : )7- 4(جدول رقم 

2005 -2017.  

  )مليار دج(MCA الرسملة السوقية   )مليار دج( MSA المعروض النقدي  السنوات

2005  4070.1  10.4  

2006  4827.6  6.71  

2007  5994.6  6.46  

2008  6955.9  6.50  

2009  7173.1  6.55  

2010  8162.8  7.90  

2011  9929.2  14.97  

2012  11015.1  13.03  

2013  11941.5  13.82  

2014  13686.7  14.79  

2015  13704.5  15.43  

2016  13816.3  45.78  

2017  14974.6  40.59  

تاريخ ، algeria.dz-of-www.bank :والتقارير السنوية للبنك املركزي اجلزائري على املوقع) 3- 4(من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر

  .2018-12- 20: االطالع

املعروض النقدي جدا مقارنة ب ةصغري الرمسلة السوقية للسوق املالية اجلزائرية  قيمةمن اجلدول السابق أّن  يتضح  

فرغم التزايد املستمر للمعروض النقدي اجلزائري خالل فرتة الدراسة إّال ، 2017- 2005الل الفرتة اجلزائري خ

وقدرت بـ   2016حيث سجلت أعلى قيمة هلا سنة  جدا، ائرية تبقى ضعيفةأّن الرمسلة السوقية للسوق املالية اجلز 

من املعروض النقدي لتلك السنة، وهذا يعين أّن الزيادة يف  %0.33أي نسبة  مليار دينار جزائري 45.78

املعروض النقدي اجلزائري مل توجه إىل السوق املالية اجلزائرية، أي لشراء املنتجات املالية، حيث أّن معظم الشركات 

خرى منها الناشطة يف االقتصاد اجلزائري ليست مدرجة يف بورصة اجلزائر، كما أ�ا تعتمد على أساليب متويل أ
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- 2005والشكل املوايل يوضح قيمة القروض املوجهة لالقتصاد اجلزائري خالل الفرتة . االقرتاض من البنوك

2017:  

  2017-2005القروض الموجهة لالقتصاد الجزائري خالل الفترة : )5-4(شكل رقم

  
 2018-12-10: من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك اجلزائر، تاريخ االطالع: املصدر    

، )2017-2005(يتضح من الشكل السابق التزايد املستمر للقروض املوجهة لالقتصاد خالل فرتة الدراسة   

مليار دينار جزائري سنة  8880لتصل إىل  2005مليار دينار جزائري سنة  1779.8حيث كانت تساوي 

من املعروض النقدي وهذا ما يدل على أّن االقتصاد  %59.3نسبة ) مليار8880(، وُمتثل هذه القيمة 2017

  .اجلزائري أغلب متويله عن طريق االقرتاض من البنوك وليس السوق املالية

اجلزائرية ضعيف جدا، إضافة للعدد وإضافة إىل ماجاء يف املطلب السابق، حيث ُوجد أّن أداء السوق املالية   

، ميكن احلكم عليها بأ�ا يف املرحلة األوىل أي سوق )أوراق مخسة شركات(الصغري للمنتجات املالية املتداولة فيها 

  .صغري احلجم لألوراق املالية
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  السوق المالية المغربية: المبحث الثاني

إىل واقع السوق املالية املغربية، من خالل التعرف على بورصتها وشروط اإلدراج  يتم التطرقهذا املبحث س يف 

  .أدائهافيها، املتدخلون �ا، وكذا التعرف على مستوى 

   )كازبالنكا(بورصة الدار البيضاء : المطلب األول

نشأة بورصة الدار البيضاء واإلصالحات اليت مستها، تقسيمها، شروط اإلدراج عرض يف هذا املطلب  يتمس   

اهليئة املغربية لسوق الرساميل، شركات البورصة، اجلمعية : أهم املتدخلون يف السوق املالية املغربية، وهم وكذافيها، 

  .املهنية لشركات البورصة، هيئة اإليداع املركزي أو ما يسمى ماروكلري

  نشأة بورصة الدار البيضاء: أوال   

مكتب مقاصة القيم "وكانت حتمل آنذاك اسم  ،1929تعود مرحلة تأسيس بورصة الدار البيضاء إىل سنة    

األمهية املتزايدة لسوق القيم املنقولة ووضع نظام ملراقبة عملية الصرف دفع بالسلطات حينئذ إىل حتسني و  ،"املنقولة

، حل مكتب تداول القيم املنقولة حمل مكتب مقاصة القيم 1948ففي سنة  .و تقنني تنظيم وسري هذه السوق

غري أن تنظيم السوق كان حيول دون اجتذاب املدخرين يف وقت كان االستثمار يف البورصة يلقى اهتماما ، املنقولة

بورصة خاصة  لتدارك هذا العجز وأصبح للسوق املايل املغريب 1967وقد مت وضع مبادرة إصالحية سنة  ، متزايدا

املغرب يف تطبيق برنامج للتقومي  ت، شرع1986إثر هذه املبادرة وحتديدا سنة و . ختضع لتنظيم قانوين وتقين

تعزيز التوازنات األساسية والتحكم يف مشكلة الدين  هذا الربنامج من هانوقد مكّ  ،اهليكلي استغرق عشر سنوات

سوق البورصة إصالحا جذريا الستكمال وتعزيز ، شهدت 1993سنة أي يف سبع سنوات بعد و . والتضخم

 :1املكتسبات السابقة، فتم إصدار و املصادقة على ثالث نصوص مؤسِّسة، و هي

 متعلق ببورصة القيم؛ 1-93- 211قانون رقم  -

متعلق مبجلس القيم املنقولة وباملعلومات الالزم تقدميها من قبل األشخاص  1-93- 212قانون رقم  -

 رحون أوراقهم املالية لالكتتاب على العموم؛املعنويني الذين يط

 .متعلق باهليئات املكلفة بالتوظيف اجلماعي للقيم املنقولة 1-93- 213قانون رقم  -

  :ويسعى هذا اإلصالح إىل حتديث البورصة من خالل

ستثمر يف القيم املنقولة؛ -
ُ
 إنشاء جملس القيم املنقولة للسهر على محاية االدخار امل

البورصة كوسطاء متخصصني وجعلها الوحيدة املؤهلة واملعتمدة إلجراء صفقات القيم الرتخيص لشركات  -

درجة؛
ُ
 املنقولة امل

                                                           
1
 : متوفر على موقع بورصة الدار  البيضاء  - 

bourse.com/bourseweb/Ar/content.aspx?IdLink=110&Cat=1-http://www.casablanca  
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إنشاء هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة، وهم وسطاء ماليون تتلخص مهمتهم يف إدارة حمافظ  -

 القيم املنقولة حسب مبدأ تنويع املخاطر؛

، وهي شركة خاصة تتمثل مهمتها يف تسيري بورصة (SBVC)إنشاء شركة بورصة الدار البيضاء للقيم  -

 .القيم، وميلك رأمساهلا شركات البورصة املرخص هلا حبصص متساوية

ومن أجل رفع فعالية السوق، بات إجباريا على الشركات املدرجة يف البورصة نشر البيانات املالية واحملاسبية   

شركات من جدول التسعرية إثر رفضها تطبيق املقتضيات  10، وقد ّمت شطب 1993ة �ا ابتداءا من سنة اخلاص

 .اجلديدة املنصوص عليها

الذي قام بتعديل واستكمال  34.96، حتسن تنظيم سوق البورصة بعد صدور القانون رقم 1997ويف سنة   

بإحداث هيئة إيداع  35.96قضى القانون رقم املتعلق ببورصة القيم، وبعد أن  1- 211-93القانون رقم 

ويف سنة . ، ومنذ ذلك التاريخ شهدت بورصة الدار البيضاء انتعاشا ملحوظا1998مركزية يف أكتوبر من سنة 

، بادرت 2007ويف سنة . ، ّمت تغيري اسم شركة بورصة الدار البيضاء للقيم ليصبح بورصة الدار البيضاء2000

  . إعادة تصميم هويتها مواكبة للتحوالت اهلامة اليت تشهدهابورصة الدار البيضاء إىل

  :1أما من حيث تنظيم السوق، فقد اختذت عّدة تدابري، أمهها

 انطالق نظام التسعري والتداول اإللكرتوين؛ 1997يف مارس  -

 تعويض السوق الرمسي وسوق التفويت املباشر بالسوق املركزي وسوق الكتل؛ 1998يف نوفمرب  -

اعتماد المركزية التداول اإللكرتوين، وحتويل عمليات البيع والشراء إىل مقرات شركات  2001يف ماي  -

 البورصة، وكذا تقليص مدة اإلمتام النظري اخلاص بعمليات البورصة من مخس إىل ثالث أيام؛

ة، مت إطالق املؤشرات اجلديدة مازيومادكس، واملؤشرات القطاعية، ومؤشرات املردودي 2002يف جانفي  -

يف ) الرمسلة(بالقيمة السوقية للرأمسال العائم  2004ومؤشرات العمالت، مث األخذ ابتداءا من ديسمرب 

 طريقة حساب هذه املؤشرات؛

وإلغاء سوق القطع الذهبية املسعرة ، م خاص بضمان حسن إمتام العملياتاعتماد نظا 2002يف مارس  -

 يف البورصة؛

 21الصادر بتاريخ  1- 93-211املعّدل للقانون  01.52قم ، بدأ تنفيذ القانون ر 2004يف أفريل  -

واملتعلق ببورصة القيم، ليتم بذلك تبسيط شروط اإلدراج يف البورصة، وإحداث مخسة  1993سبتمرب 

 ثالثة أسواق لألسهم، وسوق للسندات وسوق آخر للرساميل؛: أسواق للتداول

 التسعرية؛ ، تطبيق املعايري اجلديدة للمكوث يف جدول2005يف ماي  -

                                                           
1

   .من إعداد الباحثة باالعتماد على تقاریر بورصة الدار البیضاء -
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 1- 93- 211متعلقة بالظهائر املعتربة مبثابة قانون رقم ، مت إصدار قوانني جديدة 2007يف ماي  -

املتعلق مبجلس القيم املنقولة وباملعلومات الالزم تقدميها 1- 93- 122وقانون رقم   املتعلق ببورصة القيم،

 03ب لدى العموم وكذا القانون رقم من طرف األشخاص املعنويني الذين يطرحون أوراقهم املالية لالكتتا

 ؛املتعلق بالعروض العمومية يف سوق البورصة 26ـ

 لنظام التسعري اإللكرتوين؛ 900، اعتماد النسخة 2008يف مارس  -

، أنشأت بورصة الدار البيضاء جلنة متابعة من أجل تعديل النظام اإلداري للشركة، 2008يف ديسمرب  -

يف شكل إدارة مجاعية وجملس  2000عوض النمط املعتمد منذ سنة  واعتماد جملس إدارة وإدارة عامة

 رقابة؛

 .، مت االعتماد الفعلي لنظام حوكمة يرتكز على جملس إدارة وإدارة عامة2009يف أفريل  -

   بورصة الدار البيضاء أسواق: ثانيا    

  :التايلكما يوضحه الشكل . تضم بورصة الدار البيضاء سوقني سوق مركزي وسوق الكتل    

 أسواق بورصة الدار البيضاء): 6-4(كل رقم ش

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016-10-9: ، تاریخ االطالعbourse.com-http://www.casablanca من موقع بورصة الدار البيضاء: املصدر

  

 

 أسواق بورصة الدار البيضاء

:السوق المركزي  

حيث تتم مقابلة جمموع أوامر  

البيع والشراء املتعلقة بقيمة منقولة 

مسجلة يف جدول تسعرية بورصة 

 الدار البيضاء

:سوق الكتل  

حيث ميكن بالرتاضي املباشر إجراء  

عمليات تداول متعلقة بقيم منقولة 

مسجلة يف جدول تسعرية بورصة الدار 

البيضاء، واليت يتساوى أو يتجاوز 

 حجمها احلجم األدىن للكتل حسب

باألسعار املنبثقة من الشروط اخلاصة 

 .يالسوق املركز
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هي سوق ممركزة توجهها أوامر البيع والشراء، ويتم تسعري قيمة منقولة ما على هذه : السوق المركزي .1

 .م التسعري املستمر أو الثابت حسب سيولة القيمة املنقولةالسوق وفق نظا

يتم حتديد احلجم األدىن للكتل بالنسبة لكل قيمة و تتم صفقات الكتل بالرتاضي املباشر،  :سوق الكتل .2

كن أن يقل احلجم فال مي منقولة حسب تطور املعايري خالل فرتة معينة حتددها بورصة الدار البيضاء،

عتبة دنيا حتددها بورصة الدار البيضاء لكل نوع من القيم املنقولة، وتصدر نشرة األدىن للكتل عن 

 .بذلك يف نشرة التسعرية

 :حسب عدد املعامالت 2017 - 2015 سنواتلم السوق املركزي وسوق الكتل لجواجلدول املوايل يلخص ح

 2017 - 2015 للسنواتزيع احلجم حسب عدد املعامالت تو  ):8- 4(جدول رقم 

  % التغیر السنوي  2017  2016  2015  المؤشرات
 54.4  289,231  187,337 130,329  السوق المركزي

  54.4  289,224  187,306  130,277  األسھم
  77.4- 7  31  52  سندات االقتراض

  9.5 150  137  148  سوق الكتل
  6.7 128  120  130  األسھم

  29.4 22  17  18  سندات االقتراض
  54.4 289,381  188,685  130,477  المجموع العام

  .40، ص لبورصة الدار البيضاء 2017التقرير السنوي لسنة : املصدر

 ،2016و 2015مقارنة بسنيت  2017سنة  ارتفاع من اجلدول أّن حجم السوق املركزي قد حقق يتضح  

مقارنة  2017عدد املعامالت سنة  وهذا راجع لزيادة، 2016مقارنة بسنة   %54.4ر التغري بنسبة حيث قدّ 

، 2016مقارنة بسنة  %9.5قدره  هو اآلخر ارتفاعأما حجم سوق الكتل فقد حقق . بالسنوات اليت سبقتها

السوق  أنّ  تبنيت يف كال السوقني الموبالنظر إىل عدد املعا. السوقزيادة عدد املعامالت يف هذه وهذا راجع ل

  .سوق الكتلكان أكثر نشاطا من املركزي  

  :اجلدول املوايليف  تُلخصف، بورصة الدار البيضاءشروط اإلدراج يف أما فيما خيص   
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السوق الرئيسي، سوق التطوير، سوق (املغربية  شروط اإلدراج يف أسواق األسهم: )9- 4(جدول رقم 

  .ويف سوق السندات املغربية )النمو

  الشروط األساسية لإلدراج في أسواق األسهم

  سوق النمو  التطويرسوق   السوق الرئيسي  

  الشركات ذات النمو السريع  الشركات املتوسطة احلجم  الشركات الكربى  حجم الشركات

  مل يتم وضع أي حد أدىن  مل يتم وضع أي حد أدىن  مليون درهم 50  رؤوس األموال الذاتية الدنيا 

  مليون 1  مليون درهم 50أكثر من   مل يتم وضع أي حد أدىن  رقم المعامالت األدنى 

عدد السنوات المالية 

  المصادق عليها

3  2  1  

إذا كانت للشركة (نعم   الحسابات الموطدة

  )شركات تابعة

  غري إلزامية  غري إلزامية

  :الشروط اإلضافية  

عدد األسهم األدنى الالزم 

  إصدارها

  سهم 30000  سهم 100000  سهم 250000

  ماليني درهم 10  درهممليون  25  مليون درهم 75  المبلغ األدنى لإلصدار

  شروط اإلدراج في سوق السندات المغربية

  :الجهة المصدرة

  2عدد السنوات المالية المصادق عليها                                             

  )إذا كان للشركة فروع(نعم  الحسابات الموطدة                                                     

  :إصدار السندات

  مليون درهم 20  المبلغ األدنى الالزم إصداره                                            

  سنتانمدة االستحقاق الدنيا                                                       

  2015- 4-2: ، تاريخ االطالعموقع بورصة الدار البيضاء: املصدر
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  المتدخلون في السوق المالية المغربية: ثالثا   

جمموعة  جدتو  عامل،، ومتاشيا مع األنظمة املعمول �ا يف بورصات البورصة الدار البيضاءلضمان السري اجليد ل   

  :فيما يلي توجزمن اهليئات املتدخلة يف تنظيم وسري البورصة، 

بالشخصية املعنوية واالستقاللية هي مؤسسة عمومية تتمتع : الهيئة المغربية لسوق الرساميل .1

  :املالية، وهي متثل سلطة السوق، وتتوىل املهام التالية

ستثمر يف القيم املنقولة أو أي توظيف آخر عن طريق طرح أوراق مالية  -
ُ
محاية االدخار امل

 لالكتتاب العام؛

أّن األشخاص  السهر على تزويد املستثمرين باملعلومات اخلاصة بالقيم املنقولة، مع التحقق من -

املعنويني الذين يطرحون أوراقهم املالية لالكتتاب العام يقومون بإعداد ونشر مجيع املعلومات 

 القانونية والتنظيمية الالزمة؛

 السهر على حسن سري سوق القيم املنقولة من خالل ضمان الشفافية والنزاهة والسالمة؛ -

 .التشريعية املنظمة للسوق املايلضمان احرتام ومراعاة خمتلف املقتضيات القانونية و  -

 211- 93- 1مبقتضى القانون رقم  1995ّمت تأسيس شركات البورصة سنة :  شركات البورصة .2

، وّمت الرتخيص هلا من طرف وزارة االقتصاد واملالية، عددها 1993سبتمرب  21الصادر بتاريخ 

ويتمثل نشاطها . رصةوحتتكر هذه الشركات السمسرة يف سوق البو . �2017اية سنة شركة  17

يف تنفيذ الصفقات على القيم املنقولة، إيداع وحفظ األوراق املالية، إدارة حمافظ القيم املنقولة 

وفضال عن ذلك، عند إجراء عمليات  .مبقتضى وكالة، وتنشيط القيم املنقولة املدرجة للتداول

ن يطرحون أوراقهم املالية اإلدراج يف البورصة تساعد شركات البورصة األشخاص املعنويني الذي

  .لالكتتاب لدى العموم على إعداد وثائق املعلومات املوجهة للعموم وعلى مجع طلبات االكتتاب

هي مجعية مهنية تضم جمموع شركات البورصة اليت تعمل يف : الجمعية المهنية لشركات البورصة .3

  :سوق البورصة املغربية، وتتجلى مهمتها يف

 ةنهوض مبهن شركات البورصة وباخلدمات االستثمارية يف السوق املالياملسامهة يف تطوير وال -

 املغربية؛

 .متثيل أعضائها لدى باقي املتدخلني يف السوق ولدى السلطات العمومية -

هو هيئة اإليداع املركزي لألوراق املالية باملغرب، وقد ّمت إنشاؤها مبقتضى القانون رقم : ماروكلير .4

، وهي اهليئة اليت أسست نظام حتويل القيم املنقولة من 1997جويلية  9الصادر بتاريخ  35-96

وتداول وإدارة األوراق  حفظ: وتتجلى مهامها يف. الشكل العيين إىل الشكل الرمزي اإللكرتوين

 . املالية يف احلسابات اجلارية ألعضائها



لكل من الجزائر المغرب وتركياسوق المالية مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

 

 
182 

  أداء السوق المالية المغربية: المطلب الثاني

حتويل بورصة الدار شّكل و  .أصبحت ساحة مالية ذات جاذبيةتُعد السوق املالية املغربية األوىل مغاربيا، حيث     

االستجابة الحتياجات اجلهات مسار بناء نظام سوق جديد قادر على  البيضاء إىل شركة مسامهة حمطة هامة يف

   .ب دورا فعاال يف متويل االقتصاد املغريباملصدرة واملستثمرين احملليني واألجانب، وكذا بناء سوق تلع

املعايري املستخدمة لقياس بعض إىل أداء السوق املالية املغربية، من خالل التطرق عرض  يف هذا املطلب سيتمو   

  .نشاط األسواق املالية

 الرئيسية لبورصة الدار البيضاءمؤشرات التطور : أوال    

 FTSE CE أّن مؤشر مازي العائم ومؤشرعكس وضعية التداول فيها، إال لبورصة الدار البيضاء عدة مؤشرات ت   

Morocco 15 حيث مؤشر مازي العائم هو مؤشر . مها األكثر استخداما من طرف املتعاملني يف هذه البورصة

فهو مؤشر يضم أسهم  FTSE CE Morocco 15 عام يشمل مجيع القيم املنقولة من نوع األسهم، أما مؤشر

 . 1مصنفة حسب القيمة السوقية  15لرئيسية الكربى الـ الشركات ا

2017- 2015لفرتة لالتطور الشهري ملؤشر مازي العائم  ):7-4(شكل رقم 

  
  .37، صلبيضاءلبورصة الدار ا 2017التقرير السنوي لـ : املصدر

  

  

  

  

                                                           

 .2015- 4-2: االطالعتاريخ ، bourse.com-www.casablanca: موقع بورصة الدار البيضاءمن  - 1 
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  2017- 2015لفرتة ل  FTSE CE Morocco 15التطور الشهري ملؤشر  ):8-4(شكل رقم 

  

  .37لبورصة الدار البيضاء، ص 2017التقرير السنوي لـ : املصدر

حيث سجل مؤشر مازي العائم  اخنفاض كال املؤشرين، 2015اء سنة سجلت بورصة الدار البيض مابعد  

، وكان سبب 1 %15.8اخنفاض بنسبة  FTSE CE Morocco 15وسجل مؤشر   %7.2اخنفاض بنسبة 

حتذير حول النتائج لسنة  11(املنشورة من طرف الشركات املدرجة يف البورصة االخنفاض تأثر األسواق بالنتائج 

 دىنحيث سجل مؤشر مازي العائم أ ،يف أداء كال املؤشرين حتسنمن الشكلني السابقني  يتضح ).2015

أما مؤشر ). 11,644(مستوى له شهر ديسمرب  ، مث ارتفع ليسجل أعلى)8,899( جانفيمستوى له شهر 

FTSE CE Morocco 15   ليصل شهر ديسمرب  ، مث ارتفع)7,669( جانفي أيضامستوى له شهر  أدىنفسجل

مازي  ارتفاععلى  2016أغلقت بورصة الدار البيضاء السنة املالية وبذلك ). 10,717(مستوى له  أعلىإىل 

 ارتفاعويرجع هذا إىل ،  FTSE CE Morocco 15 2مؤشر   %44.36،  وبنسبة 30.46 % العائم بنسبة

بإصدار  )مرسى املغرب(كذا إدراج شركة جديدة و  .بورصة الدار البيضاء حركية أسواق األسهم يف

حيث  2017وواصل املؤشرين حتقيق نتائج إجيابية خالل سنة  .3مليار درهم 1.9سهم بقيمة  29,358,240

وبنسبة  %6.39على ارتفاع مؤشر مازي العائم بنسبة  2017أغلقت بورصة الدار البيضاء السنة املالية 

، وهذا راجع الرتفاع حركية أسواق األسهم يف كل من السوق املركزي FTSE CE Moroccoمؤشر  8.34%

  .وسوق الكتل

  

  

                                                           
1
  .27لبورصة الدار البیضاء، ص 2015التقریر السنوي لـ   - 

2
  .35لبورصة الدار البیضاء، ص 2016التقریر السنوي لـ  - 

3
  .39المرجع السابق، ص  - 
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  حجم السوق المالية المغربية :ثانيا   

معدل رمسلة السوق وعدد الشركات املدرجة يف البورصة، : مبؤشرين مها كما ذكر سابقا  يُقاس حجم السوق  

  .لكل منهما ملعرفة حجم السوق املالية املغربية يتم التطرقوس

  معدل رسملة السوق .1

عرفت بورصة الدار البيضاء تذبذبا يف القيمة السوقية بني االرتفاع واالخنفاض يف الفرتة املدروسة، وقد حققت   

  :املوايلمليار درهم، كما يوضحه اجلدول  627وقدرت بـ  2017أعلى قيمة هلا سنة 

  2017- 2005 يف الفرتة ورصة الدار البيضاءلب الرمسلة السوقية: )10- 4(جدول رقم 

 %التغير   )مليار درهم(الرسملة السوقية   السنوات

2005  252.3   -----  

2006  417.1  65.3  

2007  586.3  40.5  

2008  531.8   -9.3  

2009  508.9   -4.3  

2010  579.0  13.7  

2011  516.2   -10.8  

2012  445.2   -13.7  

2013  451.1  1.3  

2014  484.4  7.38  

    2015  453.3  -26.4  

2016  583.0  28.6  

2017  627  7.55  

  2018- 7-5: ، تاريخ االطالعباالعتماد على التقارير السنوية لبورصة الدار البيضاء من إعداد الباحثة: املصدر

   :أّن القيمة السوقية للسوق املالية املغربية ُيالحظ ،)10-4(من اجلدول رقم    

 يف بورصة ةإدراج شركات جديد، وهذا راجع بدرجة أوىل إىل 2007و 2006حققت ارتفاع يف السنتني  -

 ؛الدار البيضاء



 

 

ف من طَ ولَ  لتصحيح أسعار القيم املنقولة،

هذا االخنفاض إدراج شركات جديدة يف البورصة، والسبب الثاين لالخنفاض هو األزمة املالية العاملية واليت 

، البنوك قطاعاتاليت سجلتها لألداءات اإلجيابية 

، وهذا راجع لالضطرابات السياسية واالقتصادية واملالية 

 همني بالنسبة للمغرب؛املتجاريني 

، ويرجع هذا إىل األداءات اإلجيابية اليت سجلتها 

هلذه من الرمسلة اإلمجالية ، واليت تستحوذ احلصة األكرب 

، ويرجع هذا االخنفاض باخلصوص إىل األداءات السلبية للقطاعات 

 8 اليت متثل غالبية رمسلة السوق، كما ساهم شطب تسعري سند الشركة العامة العقارية املقّومة مبا يقارب

 وهذا راجع إىل األداءات اإلجيابية اليت سجلتها

 .اليت تستحوذ على احلصة األكرب من الرمسلة اإلمجالية

 ، حيث قامتلالكتتاب من رأمساهلا 

 .184341درمها للسهم الواحد، بعدد مكتتبني 

  2017حسب قطاع النشاط لسنة 
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لتصحيح أسعار القيم املنقولة،، وهذا راجع 2009و 2008اخنفضت القيمة السوقية يف سنيت 

هذا االخنفاض إدراج شركات جديدة يف البورصة، والسبب الثاين لالخنفاض هو األزمة املالية العاملية واليت 

 ي ككل؛أثرت على االقتصاد العامل

لألداءات اإلجيابية راجع  ، وهذا2010السوقية مرة ثانية سنة 

 ؛االتصاالت والعقار

، وهذا راجع لالضطرابات السياسية واالقتصادية واملالية 2012و 2011عادت لالخنفاض مرة ثانية سنيت 

تجاريني الشركاء ال كو�ا تعترب من  ا�اورةاليت زعزعت املنطقة والبلدان األوربية 

، ويرجع هذا إىل األداءات اإلجيابية اليت سجلتها 2014و 2013ارتفعت القيمة السوقية مرة ثانية سنيت 

، واليت تستحوذ احلصة األكرب واالتصاالت والبناء ومواد البناء

، ويرجع هذا االخنفاض باخلصوص إىل األداءات السلبية للقطاعات 2015سنة  ةاخنفضت القيمة السوقي

اليت متثل غالبية رمسلة السوق، كما ساهم شطب تسعري سند الشركة العامة العقارية املقّومة مبا يقارب

 مليارات درهم يف هذا الرتاجع؛

وهذا راجع إىل األداءات اإلجيابية اليت سجلتها ،2017و 2016لالرتفاع سنيت عادت القيمة السوقية 

اليت تستحوذ على احلصة األكرب من الرمسلة اإلمجاليةقطاعات البنوك واالتصاالت والبناء ومواد البناء و 

 %40 طرحعن طريق " مرسى املغرب"إضافة إىل إدراج شركة جديدة 

درمها للسهم الواحد، بعدد مكتتبني  65.00سهم بسعر  29,358,240

حسب قطاع النشاط لسنة  الدار البيضاء بورصةتوزيع رمسلة ): 4-9(

  .39ص، لبورصة الدار البيضاء 2017

                   

  .39لبورصة الدار البيضاء، ص

34%

19%

%
البنوك

االتصاالت

البناء ومواد البناء

االنتاج/المواد الغذائیة

التأمینات

البترول والغاز

العقار

الكھرباء

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

اخنفضت القيمة السوقية يف سنيت  -

هذا االخنفاض إدراج شركات جديدة يف البورصة، والسبب الثاين لالخنفاض هو األزمة املالية العاملية واليت 

أثرت على االقتصاد العامل

السوقية مرة ثانية سنة ارتفعت القيمة  -

االتصاالت والعقار

عادت لالخنفاض مرة ثانية سنيت  -

اليت زعزعت املنطقة والبلدان األوربية 

ارتفعت القيمة السوقية مرة ثانية سنيت  -

واالتصاالت والبناء ومواد البناء طاعات البنوكق

  ؛الفرتة

اخنفضت القيمة السوقي -

اليت متثل غالبية رمسلة السوق، كما ساهم شطب تسعري سند الشركة العامة العقارية املقّومة مبا يقارب

مليارات درهم يف هذا الرتاجع؛

عادت القيمة السوقية  -

قطاعات البنوك واالتصاالت والبناء ومواد البناء و 

إضافة إىل إدراج شركة جديدة 

29,358,240بإصدار 

(شكل رقم 

2017التقرير السنوي لـ : املصدر  

لبورصة الدار البيضاء، ص 2016التقرير السنوي لـ  -  1

البناء ومواد البناء

المواد الغذائیة
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هي القطاعات اليت متثل غالبية  ومواد البناء والبناء واالتصاالت ن الشكل السابق أن قطاعات البنوكم يتضح  

  .على التوايل %12- %19- % 34رمسلة البورصة بنسب 

  2017-2005يف الفرتة  معدل رمسلة السوق املالية املغربية: )11- 4(جدول رقم 

مليار ( السوقية لرسملةا  السنة

   )درهم

 %السوقمعدل رسملة   )مليار درهم(الناتج المحلي

2005 252.3  552.6 45.65  

2006  417.1  603.7  69.09  

2007  586.3  647.5  90.54  

2008  531.8  716.9  74.18  

2009  508.9  748.4  67.99  

2010  579  784.6  73.79  

2011  516.2  820.0  62.95  

2012  445.2  847.8  52.51  

2013  451.1  897.9  50.23  

2014  484.4  925.3  52.35  

2015  453.3  988.0  45.88  

2016 583  1016.4  57.35  

2017  627  1063.3  58.97  
- 9-20: تاريخ االطالع، )www.bkam.ma (رير السنوية لبنك املغرب املركزيوالتقا ،)01-4(جدول رقم ة باالعتماد على من إعداد الباحث: املصدر

2018.  

املخاطر، يف الفصل األول فإّن معدل رمسلة السوق مرتبط مع القدرة على تعبئة رؤوس األموال وتنويع  كما ذُكر    

 ويتضح. وكلما كانت النسبة مرتفعة فهذا يدل على أّن األفراد يتعاملون باملنتجات املالية لتمويل النشاط احلقيقي

حيث قدر  2007من اجلدول السابق أّن معدل رمسلة السوق يف الفرتة املدروسة قد حقق أعظم قيمة له يف سنة 

أّن حجم السوق  ميكن القولوبالتايل  .%45.65حيث قدر بـ  2005، وحقق أدىن قيمة له سنة %90.54بـ 

  .املالية املغربية معترب نسبيا
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 :عدد الشركات المدرجة .2

شركة   54، مقارنة بـ 2017شركة سنة  74الشركات املدرجة يف بورصة الدار البيضاء ليصل إىل ارتفع عدد   

  :، هذا ما يوضحه الشكل املوايل2005كانت مدرجة سنة 

  2017- 2005عدد الشركات املدرجة يف بورصة الدار البيضاء للفرتة : )10-4(شكل رقم 

  

  .2018-1-1: تاريخ االطالع. تقارير صندوق النقد العريب والبنك الدويلة باالعتماد على من إعداد الباحث: املصدر  

شركة  77شركة و 54من الشكل السابق أّن عدد الشركات املدرجة يف بورصة الدار البيضاء تراوح مابني  يتضح  

 بـ 2017عدد الشركات املدرجة يف بورصة الدار البيضاء سنة  سجل، وقد 2017-2005وهذا خالل الفرتة 

نقول أّن حجم ) شركات 5(وإذا ما قورن هذا العدد مع عدد الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر . شركة 74

 250السوق املالية املغربية معترب، أما إذا قورن بعدد الشركات املدرجة يف بورصات دول أخرى مثل  بورصة مصر 

السوق املالية املغربية صغري نسبيا ويف حاجة  شركة دون التحدث عن البورصات العاملية الكربى، نقول بأّن حجم

  .إىل مزيد من التطوير
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  المالية المغربية سيولة السوق: ثالثا  

تطرق يتم الوس. األسهم معدل دورانمعدل قيمة التداول، : مهاو  الذكر قاس سيولة السوق مبؤشرين كما سبقتُ   

  .معدل دوران أسهمها يف هذا العنصرو ملعدل قيمة التداول للسوق املالية املغربية، 

 :معدل قيمة التداول .1

  :معدل قيمة التداول يف بورصة الدار البيضاء يوضحه اجلدول املوايل   

  2017- 2005لفرتة للسوق املالية املغربية يف ا تطور معدل التداول ):12- 4(جدول رقم 
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

معدل قيمة 

 %التداول 

12,66  14,36  29,32  14,88  8,52  6,54  4,04  3,55  3,03  2,77  2,90  2.89  6.20  

  .2018- 8-20: ، تاريخ االطالعبورصة الدار البيضاءة باالعتماد على تقارير من إعداد الباحث: املصدر

، وقّدر بـ 2007أّن أعظم معدل تداول حققته بورصة الدار البيضاء كان سنة  يتضحاجلدول السابق من     

 %2.90و %2.77فقد حقق أدىن املعدالت قّدرت بـ  2016و 2015و 2014 ، أما سنوات29.32%

وهي معدالت ضعيفة إذا ماقورنت مبعدالت التداول ، 2017سنة  %6.2لريتفع إىل على التوايل،  %2.89و

، وبالتايل ضعف يف سيولة وهذا يعين بأّن حجم التداول يف بورصة الدار البيضاء صغري. يف بورصات أخرى

  .االقتصاد املغريب

 دوران المعدل  .2

معدل دوران أسهمها، واجلدول املوايل يلخص معدل دوران  ُيستخدمس، ملعرفة مدى نشاط السوق املالية املغربية  

  .2017- 2005األسهم للفرتة 

  2017- 2005لفرتة للسوق املالية املغربية يف اتطور معدل دوران األسهم : )13- 4(جدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

معدل 

 %الدوران 

15.88  35.15  41  29.89  46.54  8.83  6.18  6.43  6  5.72  6.39  6.27 6.3  

  2019-8-20: ، تاریخ االطالعوتقاریر بورصة الدار البیضاء باالعتماد على تقاریر البنك الدولي من إعداد الباحثة: المصدر

هناك تذبذب يف قيمة معدل دوران األسهم بني ارتفاع واخنفاض، حيث حقق أدىن  أنّ اجلدول  هذا يتضح من   

اخنفاض  ، إنّ %46.54وقدرت بـ  2009، وحقق أعلى قيمة له سنة %5.72وقدرت بـ  2014قيمة له سنة 

عن سيولة السوق  ميكن القولصعوبة حتويل األسهم إىل نقدية بسرعة وبأقل تكلفة، وبالتايل عدل يعين هذا امل

   .املالية املغربية بأ�ا ضئيلة مقارنة ببورصات أخرى
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 المغربية ق الماليةدرا للحكم على مدى عمق ونضج السو جدول لورنس وبي :المطلب الثالث

  في إطار التنسيق مع السياسات االقتصادية

وإضافة ملعايري قياس نشاط سوقها املالية واليت مت التطرق للحكم على مدى عمق ونضج السوق املالية املغربية،   

هلا يف املطلب السابق، سيتم فيما يلي توضيح العالقة بني املعروض النقدي للمغرب كأداة من أدوات السياسة 

واجلدول املوايل يوضح تطور املعروض النقدي للمغرب والرمسلة السوقية  والرمسلة السوقية لسوقه املالية، النقدية

  .2017- 2005للسوق املالية املغربية خالل الفرتة 

  2017-2005املعروض النقدي للمغرب والرمسلة السوقية لسوقه املالية للفرتة  :)14- 4(جدول رقم 

  )مليار درهم(MCm الرسملة السوقية  )رهممليار د( MSmالمعروض النقدي   السنوات 

2005  474.81  252.3  

2006  555.45  417.1  

2007  644.76  586.3  

2008  714.68      531.3  

2009  747.34  508.9  

2010  904.5  579.0  

2011  962.8  516.2  

2012  992.2  445.2  

2013  1022.8  451.1  

2014  1086.2  484.4  

2015  1148.0  453.3  

2016  1202.4  583.0  

2017  1268.5  627  

 :على املوقع، السنوية لبنك املغرب والتقارير) 10-4(رقم   من إعداد الباحثة باالعتماد على جدولمن إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر

http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/14431 ،2018-9-7 :تاريخ االطالع  

عالقة طردية بني املعروض النقدي والرمسلة السوقية للسوق املالية املغربية خالل  وجودجلدول السابق امن  يتضح  

ملا كان  2005مليار درهم سنة  252.3فرتة الدراسة، حيث سجلت الرمسلة السوقية للسوق املالية املغربية 

 2017مليار درهم سنة  1268.5مليار درهم، وبارتفاع املعروض النقدي لـ  474.81املعروض النقدي 

ورغم حيث  ،بعض االحنرافات توجدلكن . مليار درهم 627سجلت السوق املالية املغربية رمسلة سوقية قدرها 

وتعود هذه االحنرافات  ،الرمسلة السوقية للسوق املالية املغربيةقيم جل اخنفاض يف ارتفاع املعروض النقدي إّال أنّه سُ 



لكل من الجزائر المغرب وتركياسوق المالية مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

 

 
190 

إضافة إىل  2009- 2008 كاألزمة املالية سنيتواليت سبق التطرق إليها،   املعروض النقديملتغريات أخرى غري 

واليت   2012- 2011واالقتصادية واملالية سنيت تصحيح أسعار القيم املنقولة املسجلة �ا، االضطرابات السياسية 

كما . 2015سنة كان هلا تأثري على املغرب، إضافة لألداءات السلبية للقطاعات اليت متثل غالبية رمسلة السوق ل

ميكن القول بعدم وجود عالقة مباشرة ووحيدة بني املعروض النقدي املغريب والرمسلة السوقية للسوق املالية املغربية، 

وكذا أّن املعروض النقدي ميارس تأثريا شديدا على عوامل أخرى كسعر السهم مثال، أين جند هذا األخري قد حيدد 

لة السوقية، حيث أّن زيادة املعروض النقدي يؤدي إىل ارتفاع أسعار األسهم، ويفسر بشكل أوضح التغري يف الرمس

  .واخنفاضه يؤدي إىل اخنفاض أسعارها

. املالية املنتجاتيؤثر على أسعار  هأيضا سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية، والذي بدور  يوجد    

أداء السوق املالية، وذلك ألّن الزيادة يف سعر الفائدة من  حيث من الناحية النظرية يؤثر سعر الفائدة سلبا على

، وميلهم لالستثمار يف مثال شأنه أن جيعل املستثمرين يتجنبون املخاطر العالية باالستثمار يف سوق األسهم

  .1ةاألصول ذات املخاطر املنخفضة اليت حتمل فائدة ثابتة مثل الودائع الثابتة وشهادات االدخار وأذونات اخلزين

وبالتايل ستنخفض أسعار األسهم نتيجة اخنفاض الطلب عليها، والعكس صحيح يف حال اخنفاض سعر الفائدة 

  . فإّن ذلك يؤدي إىل زيادة الطلب على األسهم وبالتايل زيادة أسعارها

  .واجلدول املوايل يلخص القرارات املتخذة من قبل البنك املركزي املغريب اخلاصة بأسعار الفائدة  

  2017- 2005الفرتة  يف الغرب خاللسعار الفائدة أل املتخذة بالنسبةقرارات ال ):15- 4(جدول رقم 

  سعر الفائدة الرئيسي  السنة

2005  3.25% 

2006  3.25% 

2007  3.25% 

 %3.50إىل  %3.25رفع من   2008

 %3.25إىل  %3.50ختفيض من   2009

2010  3.25% 

2011  3.25% 

                                                           
1-  French, K.R., Schwert, G.W. and Stanbaugh, R.F. "Expected Stock Returns and Volatility" ,Journal of 
Financial Econom-ics, (1987), Vol. 19 Issue 1, pp. 3-29. 
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 %3إىل  %3.25خفض من    2012

2013  3% 

 %2.50مث إىل  %2.75إىل  %3خفض من   2014

2015 2.50% 

 %2.25إىل  %2.50خفض من   2016

2017  2.25% 

  2018-9-10: ، تاريخ االطالعمن إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك املغرب املركزي: املصدر

وهذا دليل ال يتميز باملرونة الكافية،  )2017- 2005(من اجلدول أّن سعر الفائدة خالل فرتة الدراسة  يتضح  

إدراجها ال يف املرحلة الرابعة أي سوق مالية ناضجة وال يف املرحلة الثالثة أي  ة املغربية ال ميكنعلى أّن السوق املالي

تميز باملرونة تسوق مالية متطورة مل تصل إىل مرحلة التطور الكامل، وهذا ألّن يف كال املرحلتني أسعار الفائدة 

كما ال ميكن إدراجها يف املرحلة األوىل أي عدم وجود سوق أو وجود ،  ، على عكس ما لوحظ يف اجلدولالكبرية

امت باختاذ جمموعة من القرارات اليت تبعدها عن املرحلة وهذا ألّن املغرب قد ق سوق صغري احلجم لألوراق املالية،

إدراج السندات املمثلة للديون اخلاصة على املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة ضمن : 1منهاو  األوىل،

، تنفيذ أول عملية إقراض مضمون )2012مارس  27يف (عمليات السياسة النقدية الضمانات املقبولة يف 

وبالتايل وإضافة  ).2012ديسمرب  13يف (موجهة للمقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة  بسندات خاصة

السوق املالية املغربية  احلكم على أنّ  ميكنيف املطلب السابق ملا مت التطرق إليه حول أداء السوق املالية املغربية 

 .اليةاملرحلة الثانية، أي يف مرحلة مبدئية لتطوير السوق امل تندرج ضمن

 

 

  

  

  

  

  

                                                           

.144 ، ص2016بنك املغرب، التقرير السنوي املرفوع إىل امللك لسنة  - 1  
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  السوق المالية التركية: لمبحث الثالثا

وخامس أكرب اقتصاد باملقارنة مع االحتاد  ،1عشر اقتصاد على مستوى العامل سابعأكرب يُعترب االقتصاد الرتكي     

منظمة ثاين أكرب مناخ يتعرض لإلصالحات بني دول ويُعترب املناخ االستثماري يف تركيا . 7201األورويب يف عام 

  .19972التعاون االقتصادي والتنمية من حيث القيود املفروضة على االستثمارات األجنبية املباشرة منذ عام 

 1014بقيمة  األسهم سوق يف املتداولة القيمة حيث من الثامنة يف أوربا املرتبة 2016تركيا سنة  واحتلت    

وتُعترب أكثر  .3مليار لرية 11367أوراق الدين بقيمة واملرتبة الثالثة من حيث القيمة املتداولة يف سوق ، مليار لرية

عامليا من حيث  الثالثة األوىل يف أوربا واملرتبة املرتبة 2017سنة  احتلت حيث أوربا،أسواق األسهم سيولة يف 

األسواق القادرة على املنافسة على الصعيد الدويل، وهذا ملالية الرتكية من وتعترب السوق ا. 4سرعة دوران األسهم

  .يف هذا املبحث ها اإلجيايب الذي حققته، والذي سُيوضحألدائ

  بورصة إسطنبول: المطلب األول

وإىل أهم املتدخلون يف السوق املالية الرتكية، ، نشأة بورصة إسطنبول، تقسيمها عرض يف هذا املطلب سيتم   

الرتكية، مجعية أسواق رأس املال، وكالة السجل التجاري، ومؤسسات وسيطة  رأس املالجملس أسواق : وهم

  .مرخص هلا بالعمل يف السوق املالية الرتكية

  نشأة بورصة إسطنبول : والأ    

، حيث مت إنشاء أول سوق 19تعود أصول أسواق األوراق املالية املنظمة يف تركيا إىل النصف الثاين من القرن    

أي بورصة  « Deraadet Tahvilat Borsasi »حتت اسم  1866لألوراق املالية خالل الفرتة العثمانية يف 

ن األوربيني الذين توقعوا عوائد مرتفعة من إسطنبول  للسندات، واليت اعتربت كفرصة من قبل العديد من املستثمري

الذي صدر  1447وبعد تأسيس اجلمهورية أتاح قانون األوراق املالية والصرف األجنيب رقم . هذه األوراق املالية

بورصة إسطنبول لألوراق املالية والصرف " إنشاء سوق منظم لتداول األوراق املالية حتت اسم  1929سنة 

هو املؤسسة الوحيدة يف تركيا لتداول األوراق املالية، واليت  (ISE)وق إسطنبول لألوراق املالية ، ويعترب س" األجنيب

، لتتيح تداول األسهم والسندات واألذون، سندات القطاع اخلاص، األوراق املالية 19855مت تأسيسها سنة 

حلاضر، فإن السوق املالية الرتكية لديها ويف الوقت ا. األجنبية، الشهادات العقارية وكذلك األوراق املالية الدولية

                                                           
1- Price water house Coopers, Listing in Borsa İstanbul A detailed analysis, 2016, p 3, sur le site: 
https://www.pwc.com.tr 

  http://www.invest.gov.tr:  ، من املوقعأهم عشرة أسباب لالستثمار في تركياوكالة دعم وتشجيع االستثمار،  -  2
3
  .26، ص2016بورصة إسطنبول، التقریر السنوي لـ - 

4
  .4، ص2017لـ  بورصة إسطنبول، التقرير السنوي   - 
  .2016-3-4: تاريخ االطالع، http://www.borsaistanbul.com  :اإلطار القانوين لبورصة إسطنبول، من املوقع -  5
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القدرة على املنافسة على املستوى الدويل من حيث األدوات، املؤسسات والبنية التحتية التشريعية، ولديها أيضا 

  .ميزة اإلدراج بني األسواق املالية الرئيسية يف العامل

 رقم املال رأس أسواق قانونكبريا من الناحية القانونية، حيث جند  ت السوق املالية الرتكية تغيرياشهد قدلو    

 كل تقريبا ينظم الذي القانون هو األول( املالية األوراق بتبادل يتعلق فيما 91 رقم املرسوم- وقانون، 2499

 يف املنظمة لألسواق القانوين األساس الثاين ويشكل ،تشريعي كقانون الرتكية أسواق رأس املال جوانب من جانب

  .مؤخرا سنه مت الذي 6362 رقم املال رأس أسواق قانون مبوجب إلغاؤه مت ،) بورصة إسطنبول ذلك يف مبا تركيا،

كقانون لإلصالح، ويف حماولة لتحقيق االنسجام بني تنظيم أسواق رأس املال   6362حيث ُأصدر القانون رقم  

أسواق رأس املال الرتكية مع األسواق العاملية، وتعزيز قدر�ا على  الرتكية واتفاقات االحتاد األوريب، وحتسني اندماج

  .1املنافسة

   إسطنبولأسواق بورصة : ثانيا    

 �ا وموثوق وشفافة منظمة جتارية بيئة يف ،املنتجات خمتلف يف لالستثمار الفرصة سطنبولإ بورصة توفر    

تضم بورصة و  .، حيث تتم كل املعامالت إلكرتونيااحلديثة التكنولوجية قدرا�ا مع ،والدوليني احملليني للمستثمرين

  :كما يوضحه الشكل التايل  ،إسطنبول مخسة أسواق

  أسواق بورصة إسطنبول): 11-4(شكل رقم 
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  2016- 3-4: ، تاريخ االطالعمن موقع بورصة إسطنبول: ملصدرا

    

  

                                                           
  .نفسهاملرجع  -  1

سطنبولإبورصة    

سوق أوراق 

 الدين

سوق 

الشركات 

 الناشئة

 سوق األسهم

سوق 

المستقبليات 

 والخيارات

سوق 

المعادن 

الثمينة 
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سوق األسهم، سوق الشركات الناشئة، : من الشكل السابق، أّن بورصة إسطنبول تضم مخسة أسواق وهي يتضح 

  .الثمينةمعادن ق املستقبليات واخليارات، وسوق للسوق أوراق الدين، سو 

  المتدخلون في السوق المالية التركية: ثالثا   

جند جمموعة  ،األسواق املالية العاملية، ومتاشيا مع األنظمة املعمول �ا يف للسوق املالية الرتكيةضمان السري اجليد ل  

  :فيما يلي توجزمن اهليئات املتدخلة يف تنظيم وسري السوق املالية الرتكية، 

 ،1981 سنة (CMB) تأسس جملس أسواق رأس املال الرتكية :ةالمال التركيمجلس أسواق رأس  .1

السلطة التنظيمية والرقابية الوحيدة لتنظيم ومراقبة أمان وشفافية واستقرار أسواق رأس املال  وهو

الرتكية، ومحاية حقوق املستثمرين، �دف ضمان مشاركة فعالة وواسعة النطاق من قبل مجهور 

 املال رأس سوق ومؤسسات أدوات وتطوير األسواق لتنظيم تفصيلية لوائح بوضعوقد قام  .املستثمرين

 :وتتلخص مسؤولياته وصالحياته يف .1تركيا يف املاضية عشرة التسع السنوات مدى على

 تعزيز محاية املستثمرين؛ -

قانون أسواق رأس حتديد الشروط واملبادئ اليت تنظم عمليات التدقيق والتقييم للمنظمات اليت حيكمها  -

 املال؛

 التعاون مع مؤسسات التنظيم لتلبية متطلبات التشريعات الوطنية والدولية ولضمان االستقرار املايل؛ -

عينني من قبل شركات مسامهة  -
ُ
وضع املبادئ املرتبطة بشهادات الكفاءة املهنية والتعليمية للموظفني امل

 ومؤسسات سوق رأس املال وتأسيس مراكز تدريب؛

 جيب أن تلتزم �ا الكيانات اليت ستقدم استشارات لالعيب سوق رأس املال،القواعد اليت  وضع -

 حتديد مبادئ تشغيل منصة اإلفصاح العام من خالل الطلبات واإلعالنات؛ -

 تنسيق أنظمة تكنولوجيا املعلومات لشركات املسامهة وأسواق املال واملؤسسات ذاتية التنظيم؛ -

 يف املناصب الشاغرة مبجلس مدراء شركات املسامهة العامة؛تعيني أعضاء بصفة مؤقتة  -

 اعتماد معايري األسواق املالية الدولية وإدماجها يف اللوائح؛ -

 .تعزيز البنية التحتية لألسواق املالية -

  

  

 

                                                           

 
  .2016-3-4: تاريخ االطالع، http://www.cmb.gov.tr: لس أسواق رأس املال الرتكية، من املوقع� الصفحة الرئيسية -1
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 قانون قبل من 2001 سنة أنشئتهيئة ذاتية التنظيم،  هي: (TCMA)جمعية أسواق رأس المال  .2

 االستثمار وصناديق األصول، إدارة وشركات الوساطة وشركات البنوك هم وأعضاؤها ،املالية السوق

 :وتتلخص مهامها يف .السوق املالية الرتكية بعمليات هلا يؤذن اليت

 وضع تدابري السالمة اليت �دف إىل منع املنافسة غري املشروعة؛ -

 أعضائها أو بني أعضائها واملستثمرين؛ُتساعد يف حل النزاعات الناشئة عن عمليات خارج البورصة بني  -

 تقوم بإجراء أحباث لتطوير السوق املالية؛ -

 تُراقب التطورات املهنية، والتغيريات يف القواعد واألنظمة وإبالغ أعضائها؛ -

 تُقدم برامج تدريبية للمتخصصني يف السوق؛ -

 .تقوم بتصميم وتنفيذ برامج تعليمية للمستثمرين -

، وهي املسؤولة عن تسجيل 2001ة سنة هذه الوكالأُنشأت : (CRA)وكالة السجل التجاري  .3

منتجات األسواق املالية واحلقوق املرفقة �ا على شكل إلكرتوين، مع احرتام املصدرين واملؤسسات 

 . الوسيطة وأصحاب احلقوق

يف السوق املالية الرتكية  يوجد: المؤسسات الوسيطة الُمرخص لها بالعمل في السوق المالية  .4

بنوك  ،27البنوك التجارية وعددها  ،80بيوت السمسرة وعددها : العديد من املتدخلني، وهم

بيوت مسسرة املعادن النفيسة وعددها  ،5بنوك املشاركة وعددها  ،10االستثمار والتنمية وعددها 

شركات  ،43الت وعددها مكاتب العم ،15شركات إنتاج وتسويق املعادن النفيسة وعددها  ،19

  .526قطاع ا�وهرات وعددها 
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  التركيةأداء السوق المالية : المطلب الثاني

تُعترب السوق املالية الرتكية من األسواق الناشئة اليت أوجدت هلا مكانة بني األسواق اجلاذبة للمستثمرين   

، من خالل التطرق هذه السوقأداء عرض  يف هذا املطلب وسيتم .األجانب، ملا حققته من نتائج وأداءات إجيابية

  .إىل بعض املعايري املستخدمة لقياس نشاط األسواق املالية

 BIST 100مؤشر تطور : أوال   

السوق املالية الرتكية، لكن أكثرها للتعرف على أداء هناك العديد من املؤشرات اليت يستخدمها املستثمر   

شركة خمتارة من بني الشركات اليت يُتداول  100، ويتكون هذا املؤشر من BIST 100مؤشر هو استخداما 

، وفقا للمعايري احملددة مسبقا من قبل بورصة إسطنبول، ويتضمن مؤشر أسهمها يف السوق املالية الرتكية

BIST100  مؤشريBIST50 وBIST 30.  

  

  2017- 2005خالل الفرتة  BIST 100تطور مؤشر  ):12-4(شكل رقم 

  

  .2018- 4-4: تاريخ االطالع، https://fr.investing.com/indices/ise-100  من املوقع: املصدر

إىل  2005يف الفرتة املمتدة من  بني ارتفاع واخنفاض BIST100من الشكل السابق تذبذب مؤشر  يتضح  

وهذا بسبب األزمة املالية  نقطة، 24026.59ر بـ قدّ  2009له يف فيفري  حقق أدىن مستوى، حيث 2017

العاملية اليت أثرت على االقتصاد العاملي ككل، لكن القطاع املايل الرتكي أثبت مرونة خالل األزمة املالية وكذلك يف 

�يار املايل اخلاص الفرتة اليت تلت األزمة، وذلك بفعل اإلصالح اهليكلي الذي طبقته احلكومة يف أعقاب اال

ر بـ وقدّ  2017 ديسمربأعلى مستوى له يف ليعود املؤشر لالرتفاع وحيقق . 2000بالبالد يف أوائل عام 

  .2016مقارنة بسنة  % 47.6ارتفاع بنسبة  2017وقد حقق املؤشر سنة . نقطة 115333.01
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  حجم السوق المالية التركية: ثانيا    

معدل رمسلة السوق املالية الرتكية التطرق إىل مؤشري يف هذا العنصر  يتمسملعرفة حجم السوق املالية الرتكية،   

  .وعدد الشركات املدرجة يف بورصتها

  معدل رسملة السوق .1

السوقية بني االرتفاع واالخنفاض يف الفرتة املدروسة، وقد حققت أعلى  الرمسلةتذبذبا يف  سطنبولإعرفت بورصة   

  :يلوا، كما يوضحه اجلدول اململيار لرية تركية 627وقدرت بـ  2014قيمة هلا سنة 

  2017-2005 لرتكيا يف الفرتة الرمسلة السوقية  :)16- 4(دول رقم ج

 %التغير   )ليرةمليار (الرسملة السوقية   السنوات

2005  218   ----  

2006  230  5.50  

2007  336  46.08  

2008  182   -45.83  

2009  350.7  92.69  

2010  472.5  34.73  

2011  381   -19.36  

2012  553  45.14  

2013  504   -8.86  

2014  627  24.40  

2015  416   -33.65  

2016  405   -2.64  

2017  427  5.43  

  .2018-08-12: ، تاريخ االطالعwww.cmb.gov.tr   .جملس أسواق رأس املال الرتكيةمن إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير : املصدر

  

  : أّن القيمة السوقية للسوق املالية الرتكية يتضح ،)16-4(من اجلدول رقم    

، وهذا راجع بدرجة أوىل إىل إدراج شركات جديدة يف بورصة 2007و 2006حققت ارتفاع يف السنتني  -

 إسطنبول؛

، وهذا راجع لألزمة املالية العاملية واليت كان هلا آثار سلبية على 2008اخنفضت القيمة السوقية سنة  -
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 االقتصاد العاملي؛

، وهذا راجع لألداءات اإلجيابية اليت سجلتها 2010و  2009سنيت ارتفعت القيمة السوقية مرة ثانية   -

شاركة يف البورصة، وكذا ملرونة القطاع املايل الرتكي خالل األزمة املالية العاملية، بفضل اإلصالح قطاعات ال
ُ
امل

طبق أوائل سنة 
ُ
 ؛شركة جديدة يف بورصة إسطنبول 22، وإدراج 2000اهليكلي امل

وهذا راجع لالضطرابات السياسية واالقتصادية واملالية اليت ، 2011عادت لالخنفاض مرة ثانية سنة  -

 ؛زعزعت املنطقة والبلدان األوربية

، ويرجع هذا إىل األداءات اإلجيابية اليت سجلتها القطاعات  2012ارتفعت القيمة السوقية مرة ثانية سنة  -

 ؛ شركة جديدة يف بورصة إسطنبول 41املشاركة يف البورصة، وكذا إدراج 

، ويرجع هذا إىل اخنفاض أداء القطاعات اليت متثل غالبية رمسلة 2013اخنفضت القيمة السوقية سنة  -

 السوق؛

، وهذا راجع لألداءات األجيابية للقطاعات املمثلة لغالبية 2014ارتفعت القيمة السوقية مرة ثانية سنة  -

 السوق، وإدراج شركة جديدة؛رمسلة 

 خروج بعض الشركات من بورصة إسطنبول، هذا بسببو ، 2016و 2015اخنفضت القيمة السوقية سنيت  -

تراجع االستثمار األجنيب نتيجة ازدياد التدخل احلكومي يف الشأن االقتصادي، وكذا األزمات السياسية و 

  .الداخلية نتيجة املسألة الدستورية

ات اليت متثل غالبية عاألداءات اإلجيابية للقطا ، وهذا بسبب2017عادت القيمة السوقية لالرتفاع سنة  -

 .شركة جديدة 22لة السوق، وإدراج رمس

  

  

  

  

  



 

 

  2017حسب قطاع النشاط لسنة 

  

www.tspb.org.tr ،12- 12 :تاريخ اإلطالع -

  

بنسبة  2017القطاع املايل يستحوذ على احلصة األكرب من رمسلة البورصة لسنة 

  .على التوايل %2 %19-

2017:  

30

القطاع المالي
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حسب قطاع النشاط لسنة  إسطنبول بورصةتوزيع رمسلة ): 13-

www.tspb.org.tr  :الرتكية، من املوقعجلمعية أسواق رأس املال  7201إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير السنوي 

القطاع املايل يستحوذ على احلصة األكرب من رمسلة البورصة لسنة من الشكل السابق بأّن 

-19 30%، يليه قطاع الصناعة وقطاع اخلدمات وقطاع التكنولوجيا بنسب 

2017-2005واجلدول املوايل يوضح معدل رمسلة السوق املالية الرتكية للفرتة 

49%

30%

19%

2%

القطاع المالي قطاع الصناعة  قطاع الخدمات قطاع التكنولوجیا

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

4(شكل رقم 

إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير السنوي  من: املصدر

2018. 

من الشكل السابق بأّن  يتضح   

، يليه قطاع الصناعة وقطاع اخلدمات وقطاع التكنولوجيا بنسب %49

واجلدول املوايل يوضح معدل رمسلة السوق املالية الرتكية للفرتة     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قطاع التكنولوجیا
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  2017-2005معدل رمسلة السوق املالية الرتكية يف الفرتة : )17- 4(جدول رقم 

   
مليار ( القيمة السوقية  السنة

   )دوالر

 %السوقمعدل رسملة   )مليار دوالر(الناتج المحلي

2005 162.8  501.4 32.46  

2006  163.7  552.4  29.63  

2007  289.9  675.7  42.90  

2008  119.6  764.3  15.64  

2009  235.9  644.6  36.59  

2010  307.5  771.8  39.84  

2011  201.9  832.5  24.25  

2012  309.6  873.9  35.42  

2013  236.5  950.6  24.87  

2014  268.5  934.1  28.74  

2015  189.8  859.7  22.07  

2016 174.2  863.7  20.16  

2017  233.4  851  28  

  .2018-8-6: تاريخ االطالع -وبيانات البنك الدويل) 16-4(من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر

حيث  2007اجلدول أّن معدل رمسلة السوق يف الفرتة املدروسة قد حقق أعظم قيمة له يف سنة هذا من  يتضح  

فقّدر بـ  2017أما سنة  . %15.64حيث قدر بـ  2008، وحقق أدىن قيمة له سنة %42.9قدر بـ 

قورن مبعدل رمسلة ما خاصة إذا . الرتكية معترب نسبياأّن حجم السوق املالية  ميكن القولوبالتايل ، 27.43%

  .%0.21بـــ  2017السوق اجلزائرية والذي قّدر سنة 
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 :المدرجةعدد الشركات  .2

شركة   282، مقارنة بـ 2017شركة سنة  427ليصل إىل  إسطنبولارتفع عدد الشركات املدرجة يف بورصة   

  :، هذا ما يوضحه الشكل املوايل2005كانت مدرجة سنة 

  2017- 2005خالل الفرتة  عدد الشركات املدرجة يف بورصة إسطنبول: )14-4(شكل رقم 

  
  .2018-8-6: تاريخ االطالع .باالعتماد على التقارير السنوية �لس أسواق رأس املال الرتكيةمن إعداد الباحثة : املصدر

شركة وهذا خالل  427و 282إسطنبول  تراوح مابني من الشكل أّن عدد الشركات املدرجة يف بورصة  يتضح  

وإذا . 2017سنة  شركة 427عدد الشركات املدرجة يف بورصة إسطنبول  ، وقد سجل2017- 2005الفرتة 

،  وعدد الشركات املدرجة يف بورصة )شركات 5(ما قورن هذا العدد مع عدد الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر 

 أّن حجم السوق املالية الرتكية كبري نسبيا، أما إذا قورن بعدد الشركات ميكن القول، )شركة 74(الدار البيضاء 

وبالتايل ميكن وغريها من البورصات الكبرية، ) شركة 3535( طوكيوبورصة  املدرجة يف بورصات دول أخرى مثل

  .حاجة إىل مزيد من التطوير الزال يف الرتكية بأّن حجم السوق املالية  القول

  المالية التركية سيولة السوق: ثالثا  

طرق ملعدل وسيتم الت .دورانالمعدل قيمة التداول ومعدل : مها اس سيولة السوق مبؤشرين كما سبق الذكرتُق  

  .يف هذا العنصر منتجا�ا املاليةقيمة التداول للسوق املالية الرتكية، ومعدل دوران 

 :معدل قيمة التداول .1

  :يوضحه اجلدول املوايل إسطنبولمعدل قيمة التداول يف بورصة    

  2017- 2005للفرتة  للسوق املالية الرتكية تطور معدل التداول: )18- 4(جدول رقم 
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

معدل قيمة 

 %التداول 

41.35  42.66  50.19  30.29  50.88  55.15  46.60  45.50  45.46  46.29  48.71  37.86  47.26  

  2017-10-9: االطالع، تاريخ التقارير السنوية لبورصة إسطنبولمن إعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر
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أعظم معدل تداول و  ،%30.29وقّدر بـ  2008أدىن معدل تداول كان سنة  أنّ  يتضحاجلدول السابق من     

فقد حققت معدل تداول  2017أما سنة  ،%55.15وقّدر بـ  2010حققته بورصة إسطنبول كان سنة 

 بني األسواق املالية الناشئة، بعد كل من الصني بول �ذه النسبة املرتبة الثالثة ، واحتلت بورصة إسطن % 47.26

  . وكوريا والربازيل  

 دورانالمعدل  .2

، واجلدول املوايل يلخص معدل أسهمهامعدل دوران  إىل اط السوق املالية الرتكية، سيتم التطرقملعرفة مدى نش  

  2017- 2005دوران للفرتة ال

  2017- 2005للفرتة املالية الرتكية  دوران أسهم السوقتطور معدل : )19- 4(دول رقم ج
  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

معدل 

الدوران 

% 

158.5  141.3  129.7  135.1  178.7  150.6  115.8  113.1  161.8  139.5  184.8  165.1  166.9  

  2018-8-6: ، تاريخ االطالعة �لس أسواق رأس املال الرتكيةمن إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوي: املصدر

دوران بني ارتفاع واخنفاض، حيث حقق أدىن قيمة له سنة الهناك تذبذب يف قيمة معدل  أنّ  من اجلدول يتضح   

بـ  2017وقدر سنة ، % 184.8وقدرت بـ  2015، وحقق أعلى قيمة له سنة %113.1وقدرت بـ  2012

و�ذا تعترب السوق املالية  .واألوىل أوربيا املرتبة الثالثة عامليا بورصة إسطنبول �ذه النسبةاحتلت و ، 166.9%

  .الرتكية ذات سيولة كبرية مما جعلها قادرة على املنافسة على الصعيد الدويل
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في  التركية ق الماليةدرا للحكم على مدى عمق ونضج السو جدول لورنس وبي :المطلب الثالث

  إطار التنسيق مع السياسات االقتصادية

وإضافة ملعايري قياس نشاط سوقها املالية واليت مت التطرق للحكم على مدى عمق ونضج السوق املالية الرتكية،    

هلا يف املطلب السابق، سيتم توضيح العالقة بني املعروض النقدي لرتكيا كأداة من أدوات السياسة النقدية والرمسلة 

- 2005خالل الفرتة ضح تطور املعروض النقدي لرتكيا ورمسلة سوقها ، واجلدول املوايل يو السوقية لسوقها املالية

2017.  

-2005املعروض النقدي الرتكي والرمسلة السوقية للسوق املالية الرتكية للفرتة تطور  ):20- 4(جدول رقم 

2017  

  )مليار دوالر(MCTالرسملة السوقية   )دوالرمليار ( MSTالمعروض النقدي   السنوات

2005  38.5  162.8  

2006  48.5  163.7  

2007  56.26  289.9  

2008  70.8  119.6  

2009  80.02  235.9  

2010  95.84  307.5  

2011  108.53  201.9  

2012  122.14  309.6  

2013  148.38  236.5  

2014  166.07  268.5  

2015  196.63    189.8  

2016  229.36  174.2  

2017  230.98 233.4 

 :، على املوقعوبيانات البنك املركزي الرتكي )16-4(من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Publications/Reports12: ، تاریخ االطالع-
08 -2018.  

 الرتكيةجلدول السابق أّن هناك عالقة طردية بني املعروض النقدي والرمسلة السوقية للسوق املالية امن  يتضح   

ملا   2005سنة  دوالرمليار  162.8 الرتكيةخالل فرتة الدراسة، حيث سجلت الرمسلة السوقية للسوق املالية 

 2017سنة  دوالرمليار  230.98، وبارتفاع املعروض النقدي لـ دوالرمليار  38.5كان املعروض النقدي 
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بعض االحنرافات، حيث ورغم  يوجدن لك. دوالرمليار  233.4رمسلة سوقية قدرها  الرتكيةسجلت السوق املالية 

، وتعود هذه االحنرافات الرتكيةارتفاع املعروض النقدي إّال أنّه ُسجل اخنفاض يف قيم الرمسلة السوقية للسوق املالية 

، واالضطرابات السياسية 2008ملتغريات أخرى غري املعروض النقدي واليت سبق التطرق إليها، كاألزمة املالية سنة 

، وخروج بعض الشركات من بورصة 2011ية واملالية اليت زعزعت املنطقة والبلدان األوربية سنة واالقتصاد

، واليت كان هلا أثر سليب على 2016و 2015داخلية وكان هذا سنيت إسطنبول نتيجة األزمات السياسية ال

ووحيدة بني املعروض النقدي كما ميكن القول بعدم وجود عالقة مباشرة  .الرمسلة السوقية للسوق املالية الرتكية

لرتكيا والرمسلة السوقية لسوقها املالية، حيث أّن املعروض النقدي ميارس تأثريا شديدا على عوامل أخرى كسعر 

السهم مثال، أين جند هذا األخري قد حيدد ويفسر بشكل أوضح التغري يف الرمسلة السوقية، حيث أّن زيادة 

  .سعار األسهم، واخنفاضه يؤدي إىل اخنفاض أسعارهااملعروض النقدي يؤدي إىل ارتفاع أ

أسعار وله تأثري على ، النقدية تطور سعر الفائدة برتكيا باعتباره أداة من أداوات السياسية عرض يضاأ سيتم  

  :فيما يلي سابقا املنتجات املالية كما ذُكر

  2017- 2005معدل الفائدة لرتكيا يف الفرتة  ):21- 4(جدول رقم 

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

معدل 

الفائدة 

(%) 

13.5  17.5  15.75  15  6.5  6.5  5.75  5.5  4.5  8.3  7.5  8  8 

 .2018- 4-15 :تاريخ االطالع، rates/-interest-key-www.statista.com/statistics/418843/turkey من موقع : املصدر

  

يتميز باملرونة، وبالتايل فإنّه ) 2017-2005(اجلدول أّن معدل الفائدة خالل فرتة الدراسة  هذا من يتضح   

درج وبقيت إما أن تُ السوق املالية الرتكية عن املرحلة األوىل واملرحلة الثانية من جدول لورنس وبيدرا،  استبعاد ميكن

رحلة الرابعة أي سوق مالية يف املرحلة الثالثة أي سوق مالية متطورة مل تصل إىل مرحلة التطور الكامل أو يف امل

، جند أّن سوق أوراق الدين يف املطلب السابقلية الرتكية حول أداء السوق املاوإضافة ملا مت التطرق إليه . ناضجة

وهي  كما أ�ا تتميز بسيولة كبرية   ، 1%66األسد من حجم التداول يف السوق املالية الرتكية بنسبة  ةتأخذ حص

توفري درجة عالية من السيولة ألدوات الدين من خالل (ة تابعة للمرحلة الرابعة من جدول لورنس وبيدرا يخاص

رحلة الرابعة، أي سوق مالية تندرج ضمن املالسوق املالية الرتكية  احلكم على أنّ  ميكن، وبالتايل )السوق املالية

  .ناضجة

  

  

                                                           
  .32، ص 2017التقرير السنوي لبورصة إسطنبول لسنة  -  1
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ق المالية لكل من اسو في تنشيط األ ومنتجات الهندسة الماليةالتنويع أثر : المبحث الرابع

 الجزائر المغرب وتركيا

تنشيط وتطوير أسواقها املالية، غري أن حتقيق ذلك خيتلف من دولة لاملغرب وتركيا  اجلزائر تسعى كل من  

املغربية اجلزائرية ضعيفة وراكدة، أما  حيث تدل معايري قياس نشاط األسواق املالية أّن السوق املالية. ألخرى

ة على الصعيد الزالت حباجة إىل مزيد من التطوير، مقارنة بالسوق املالية الرتكية اليت أصبحت قادرة على املنافس

  .الدويل

األسواق املالية لكل من يف هذا املبحث لنقاط التشابه ونقاط االختالف بني  سيتم التطرقوعلى ذلك   

  .تنشيط هاته األسواق علىوأثر إدارة وتطوير املنتجات املالية  ملغرب وتركيا،ااجلزائر 

   للجزائر والمغرب وتركيا مقارنة بين أداء كل من السوق المالية: المطلب األول

األسواق  أداءقياس أهم مؤشرات ، من حيث للدول حمل الدراسة ق املاليةاسو بني األ فيما يلي جدول يقارن   

  .من هذا الفصل باالعتماد على ما جاء يف املباحث الثالثاملالية، 

   لكل من اجلزائر واملغرب وتركيا ق املاليةاسو مقارنة بني األ :)22-4( جدول رقم

السوق المالية   وجه المقارنة  

  الجزائرية

  ةتركيالسوق المالية ال  يةالمغربالسوق المالية 

أداء مؤشر السوق المالية 

  2017لسنة 

  : مؤشر دزاير أندكس

-13.86 %  

: مؤشر مازي العائم 

+6.39%   

 FTSE CEمؤشر 

Morocco 15 :
+8.34%   

: BIST 100مؤشر  

+47.6%  

معدل الرسملة السوقية 

(%) 

0.21  58.97  27.43  

عدد الشركات المدرجة سنة 

2017  

  شركة 427  شركة 74  شركات 5

معدل قيمة التداول لسنة 

2017  

0.0016 % 6.20 % 47.26 % 

 % 166.9  % 6.3 % 0.74  2017لسنة  الدورانمعدل 

مدى عمق ونضج السوق 

  المالية

 سوق صغري: املرحلة األوىل

  .احلجم لألوراق املالية

مرحلة مبدئية : املرحلة الثانية

  لتطوير السوق

سوق مالية : املرحلة الرابعة

  .ناضجة

  .من هذا الفصلوالثالث املبحث األول والثاين باالعتماد على  من إعداد الباحثة: املصدر



 

 

، حيث لكل من اجلزائر واملغرب وتركيا

لكل من اجلزائر  تبني اإلحصاءات املدرجة يف اجلدول منو وتطور ونشاط السوق املالية الرتكية مقارنة بالسوق املالية

من هذا الفصل أكثر املؤشرات استخداما من طرف املتعاملني يف كل 

دزاير أندكس هو املؤشر الوحيد  أّن مؤشر

FTSE CE Morocco 15  مها األكثر استخداما من طرف

  

  :2017ويوضح الشكل املوايل تطور مؤشرات البورصات الناشئة ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لسنة 

  2017األوسط ومشال إفريقيا لسنة 

  
  .، و املبحث األول من الفصل الرابع

حيث سجل مؤشر مازي العائم  ،حققا أداء إجيايب

ويرجع هذا كما ذُكر . % 8.34بنسبة 

مرسى (وكذا إدراج شركة  حركية أسواق األسهم يف كل من السوق املركزي وسوق الكتل،

اق ارتفاع حركية أسو  ويرجع هذا إىل، 

-20,0% -10,0% 0,0%

البورصة المصریة

)15المغرب CSEمؤشر فوتسي (الدار البیضاء 

)مؤشر مازي(الدار البیضاء  

سوق دبي المالي

بورصة تونس

بورصة إسطنبول

MSCI EM

MSCI World

المملكة العربیة السعودیة

الھند

MSCI Frontier 100

بورصة سنغافورة

دزایر أندكس

بورصة جوھانسبرغ

بورصة مالیزیا

بورصة شانغھاي

بورصة عمان

-4,6%

-0,4%

-13,86%

-2%
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لكل من اجلزائر واملغرب وتركيا السوق املالية الكبري يف درجة نشاط وتطور االختالف

تبني اإلحصاءات املدرجة يف اجلدول منو وتطور ونشاط السوق املالية الرتكية مقارنة بالسوق املالية

  :لكل معيار على حدا فيما يلي 

  أداء المؤشر

من هذا الفصل أكثر املؤشرات استخداما من طرف املتعاملني يف كل  والثالث يناألول والثا 

أّن مؤشر ار البيضاء وبورصة إسطنبول، حيث ُوجدالد اجلزائر وبورصة

FTSE CE Morocco 15 مازي العائم ومؤشر لبورصة اجلزائر، ومؤشري

  .يف بورصة إسطنبول  BIST 100املتعاملني يف بورصة الدار البيضاء، ومؤشر 

ويوضح الشكل املوايل تطور مؤشرات البورصات الناشئة ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لسنة 

األوسط ومشال إفريقيا لسنة تطور مؤشرات البورصات الناشئة ومنطقة الشرق  ):

، و املبحث األول من الفصل الرابع36لبورصة الدار البيضاء، ص 2017 التقرير السنوي لـ من إعداد الباحثة باالعتماد على

حققا أداء إجيايب مؤشري بورصة الدار البيضاء أنّ من الشكل السابق 

بنسبة  ارتفاع  FTSE CE Morocco 15مؤشر و ، %

حركية أسواق األسهم يف كل من السوق املركزي وسوق الكتل،

، % 47.6بنسبة  ورصة إسطنبول سجل هو اآلخر ارتفاع

10,0% 20,0% 30,0% 40,0

21,7%

8,3%

6,4%

14,4%

34,3%

20,1%

35,9%

30,8%

18,1%

17,5%

12,9%

6,6%

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

االختالف يتضحمن اجلدول    

تبني اإلحصاءات املدرجة يف اجلدول منو وتطور ونشاط السوق املالية الرتكية مقارنة بالسوق املالية

 وسيتم التطرق .واملغرب

أداء المؤشرمن حيث : أوال    

 يف املبحث لقد ذُكر   

اجلزائر وبورصة من بورصة

لبورصة اجلزائر، ومؤشري

املتعاملني يف بورصة الدار البيضاء، ومؤشر 

ويوضح الشكل املوايل تطور مؤشرات البورصات الناشئة ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لسنة   

):15-4(شكل رقم 

من إعداد الباحثة باالعتماد على :املصدر 

من الشكل السابق  يتضح  

% 6.39بنسبة  ارتفاع

حركية أسواق األسهم يف كل من السوق املركزي وسوق الكتل، رتفاعإىل ا اسابق

ورصة إسطنبول سجل هو اآلخر ارتفاعومؤشر ب. )املغرب

0% 50,0%

47,6%

%



 

 

، وهذا % 13.86بنسبة  اخنفاضسجل 

اليت شهدت بعض احلركة  2016تراجع تداول املنتجات املالية املدرجة ببورصة اجلزائر، مقارنة بسنة 

فاع واالخنفاض السوقية بني االرت الرمسلة

الرتكية خالل الفرتة اجلزائرية واملغربية و 

 

اجلزائر واملغرب وتركيا  من كلل معدل رمسلة األسواق املالية

السوق ا يف يفوق ضعف معدهل 2017

السوق املالية اجلزائرية بـ يف  ايفوق ضعف معدهل

مما يعين  ؛يةاجلزائر السوق املالية مقارنة ب

أّن بورصة اجلزائر غري قادرة على توفري التمويل الالزم لالقتصاد، وبذلك فهي مل حتقق اهلدف الرئيسي إلنشائها 

الشركات املدرجة فيها وضعف الوعي املايل 
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سجل فشر دزاير أندكس أما مؤ . بورصة إسطنبول وخاصة سوق أوراق الدين

تراجع تداول املنتجات املالية املدرجة ببورصة اجلزائر، مقارنة بسنة 

  .رمسلة بورصة اجلزائرتداول أسهم شركة بيوفارم واليت متثل غالبية 

  الرسملة السوقية معدل

الرمسلةمعدل تذبذبا يف  سطنبولإو  الدار البيضاءاجلزائر و كل من 

  :وهذا ما يوضحه الشكل املوايل، 2017

اجلزائرية واملغربية و الرمسلة السوقية يف كل من السوق املالية معدل تطور  

2005 -2017  

  )17- 4(و) 11-4(، )4-4(ول رقم اباالعتماد على اجلد

معدل رمسلة األسواق املاليةق الكبري يف الشكل الفر  هذا من خالل

2017سنة  ، حيث معدل رمسلة السوق املالية املغربيةخالل مجيع سنوات الدراسة

يفوق ضعف معدهل معدل رمسلة السوق املالية الرتكيةو  مرة،  

مقارنة ب لكل من املغرب وتركياحجم السوق املالية وهو ما يعكس كرب 

أّن بورصة اجلزائر غري قادرة على توفري التمويل الالزم لالقتصاد، وبذلك فهي مل حتقق اهلدف الرئيسي إلنشائها 

الشركات املدرجة فيها وضعف الوعي املايل واملتمثل يف توفري التمويل، وميكن إرجاع ذلك إىل حداثة إنشائها وقلة 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

معدل الرسملة للسوق المالیة المغربیة  (%)معدل الرسملة السوقیة لتركیا 

معدل الرسملة السوقیة للجزائر  

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

بورصة إسطنبول وخاصة سوق أوراق الدين

تراجع تداول املنتجات املالية املدرجة ببورصة اجلزائر، مقارنة بسنة بسبب 

تداول أسهم شركة بيوفارم واليت متثل غالبية بسبب 

معدل من حيث: ثانيا  

كل من  بورصة عرفت  

7 -2005خالل الفرتة 

 ):16-4(شكل رقم 

باالعتماد على اجلدمن إعداد الباحثة : املصدر

من خاللجليا يتضح    

خالل مجيع سنوات الدراسة

 280املالية اجلزائرية بـ 

وهو ما يعكس كرب  مرة، 130

أّن بورصة اجلزائر غري قادرة على توفري التمويل الالزم لالقتصاد، وبذلك فهي مل حتقق اهلدف الرئيسي إلنشائها 

واملتمثل يف توفري التمويل، وميكن إرجاع ذلك إىل حداثة إنشائها وقلة 

  .للمجتمع اجلزائري

  

2016 2017



 

 

ارتفع عدد الشركات املدرجة يف بورصة الدار 

عدد  يف حني، 2005شركة كانت مدرجة سنة 

شركة كانت مدرجة  282، مقارنة بـ 

الدار البيضاء وبورصة  اجلزائر وبورصة

  

  

اجلزائر ما بني  ، تراوح عدد الشركات املدرجة يف بورصة

يف  شركة، 77شركة و 54مابني فرتاوح 

، 2017حيث يف سنة . شركة 427

 427شركة، وسجلت بورصة إسطنبول 

أضعاف عدد الشركات  5يفوق  2017

وهذا ما يدل على مرة ،  85و ضعف عدد الشركات املدرجة ببورصة اجلزائر بــ

  .عن السوق املالية الرتكية
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  من حيث عدد الشركات المدرجة

ارتفع عدد الشركات املدرجة يف بورصة الدار و ، 2017شركات مدرجة �ا سنة  5سجلت بورصة اجلزائر 

شركة كانت مدرجة سنة  54، مقارنة بـ 2017شركة سنة  74

، مقارنة بـ 2017شركة سنة  427إىل  ارتفع إسطنبولالشركات املدرجة يف بورصة 

  :وهذا ما يوضحه الشكل التايل

اجلزائر وبورصة تطور عدد الشركات املدرجة يف كل من بورصة ):1

  2017- 2005إسطنبول خالل الفرتة 

  )14-4(و) 10- 4(، )4- 4(رقم  اد الباحثة باالعتماد على األشكال

، تراوح عدد الشركات املدرجة يف بورصة2017- 2005من الشكل أّن خالل الفرتة 

فرتاوح الدار البيضاء  ثالث إىل سبع شركات، أما عدد الشركات املدرجة ببورصة

7شركة و 282عدد الشركات املدرجة يف بورصة إسطنبول فرتاوح مابني 

شركة، وسجلت بورصة إسطنبول  74الدار البيضاء  شركات، وسجلت بورصة 5

2017وبالتايل فإّن عدد الشركات املدرجة يف بورصة إسطنبول لسنة 

و ضعف عدد الشركات املدرجة ببورصة اجلزائر بــاملدرجة يف بورصة الدار البيضاء، 

عن السوق املالية الرتكية اجلزائرية واملغربيةيف حجم السوق املالية 

200720082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

عدد الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول  عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر

عدد الشركات المدرجة في بورصة الدار البیضاء 

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

من حيث عدد الشركات المدرجة: ثالثا  

سجلت بورصة اجلزائر   

74البيضاء ليصل إىل 

الشركات املدرجة يف بورصة 

وهذا ما يوضحه الشكل التايل. 2005سنة 

17-4(شكل رقم 

اد الباحثة باالعتماد على األشكالمن إعد: املصدر

من الشكل أّن خالل الفرتة  يتضح  

ثالث إىل سبع شركات، أما عدد الشركات املدرجة ببورصة

عدد الشركات املدرجة يف بورصة إسطنبول فرتاوح مابني  حني

5اجلزائر  سجلت بورصة

وبالتايل فإّن عدد الشركات املدرجة يف بورصة إسطنبول لسنة . شركة

املدرجة يف بورصة الدار البيضاء، 

يف حجم السوق املالية  االختالف الكبري

  

2017

عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر 



 

 

  :يوضحه الشكل املوايل

  وتركيا خالل الفرتة واملغربلكل من اجلزائر 

  

تركيا للجزائر واملغرب و  التداول بني كل من السوق املالية

اجلزائرية خالل فرتة الدراسة خالل مجيع سنوات الدراسة، حيث بلغ متوسط معدل التداول للسوق املالية 

  .خالل نفس فرتة الدراسة 45.24%

يف السوق املالية املغربية، ويفوق  أضعاف قيمته

ألمر الذي يعكس أّن سيولة االقتصاد الرتكي أكرب بكثري من 
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  من حيث معدل التداول

يوضحه الشكل املوايلاملغرب وتركيا اجلزائر و  لكل منمعدل التداول يف السوق املالية 

لكل من اجلزائر تطور معدل قيمة التداول للسوق املالية : )1

 2005-2017  

  )18-4(و) 12-4() 5-4(رقم  د الباحثة باالعتماد على اجلداول

التداول بني كل من السوق املالية يتضح من خالل الشكل السابق الفرق الكبري يف معدل

خالل مجيع سنوات الدراسة، حيث بلغ متوسط معدل التداول للسوق املالية 

24بلغ املتوسط  تركيا ، يف حني%8.56 فبلغباملغرب 

أضعاف قيمته 7الحظ أّن معدل قيمة التداول للسوق املالية الرتكية يفوق 

ألمر الذي يعكس أّن سيولة االقتصاد الرتكي أكرب بكثري من مرة، ا 29537قيمته يف السوق املالية اجلزائرية بـ 

  .سيولة االقتصاد املغريب واالقتصاد اجلزائري

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

معدل قیمة التداول للسوق المالیة المغربیة   (%)معدل قیمة التداول للسوق المالیة التركیة 

معدل قیمة التداول للسوق المالیة الجزائریة 

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

من حيث معدل التداول: رابعا   

معدل التداول يف السوق املالية    

18-4(شكل رقم 

د الباحثة باالعتماد على اجلداولمن إعدا: املصدر

يتضح من خالل الشكل السابق الفرق الكبري يف معدل  

خالل مجيع سنوات الدراسة، حيث بلغ متوسط معدل التداول للسوق املالية 

باملغرب ، أما 0.0040%

الحظ أّن معدل قيمة التداول للسوق املالية الرتكية يفوق يُ كما 

قيمته يف السوق املالية اجلزائرية بـ 

سيولة االقتصاد املغريب واالقتصاد اجلزائري

  

  

  

  

  

  

  

2016 2017

معدل قیمة التداول للسوق المالیة التركیة  



 

 

 . سوق املاليةملعرفة مدى نشاط األفإّن معدل دوران األسهم من بني أكثر املعايري استخداما 

خالل الفرتة  لكل من اجلزائر املغرب وتركيا

  خالل الفرتةلكل من اجلزائر واملغرب وتركيا 

  

األسواق املالية يف  أن هناك تذبذب يف قيمة معدل دوران األسهم بني ارتفاع واخنفاض

حيث بلغ متوسط معدل دوران األسهم يف السوق 

لسوق يف حني بلغ يف ا، 16.96%

اجلزائرية معدل دوران قدر  ، سجلت السوق املالية

، وسجلت السوق املالية الرتكية معدل 

 للجزائرمقارنة بالسوق املالية  وهذا ما يعكس النشاط الكبري للسوق املالية الرتكية

 ،يستخدم كمقياس الخنفاض تكلفة املعامالت

امالت يف السوق أّن تكلفة املعامالت يف السوق املالية الرتكية صغرية جدا مقارنة بتكلفة املع

  .الية الرتكية ساحة جاذبة ملزيد من املتعاملني
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  من حيث معدل دوران األسهم

فإّن معدل دوران األسهم من بني أكثر املعايري استخداما 

لكل من اجلزائر املغرب وتركيا ق املاليةاسو معدل دوران أسهم األتطور والشكل املوايل يلخص 

لكل من اجلزائر واملغرب وتركيا تطور معدل دوران األسهم للسوق املالية : )1

 2005 -2017  

  )19-4(و) 13-4( )6-4(رقم الباحثة باالعتماد على اجلداول 

أن هناك تذبذب يف قيمة معدل دوران األسهم بني ارتفاع واخنفاض من الشكل السابق

حيث بلغ متوسط معدل دوران األسهم يف السوق . 2017- 2005خالل الفرتة  وتركيااجلزائر واملغرب 

16.96املغربية  ، وبلغ يف السوق املالية%5.98اجلزائرية خالل فرتة الدراسة 

، سجلت السوق املالية2017سنة  سابقا فإّن يف تبّني وكما . %

، وسجلت السوق املالية الرتكية معدل %6.3املغربية معدل دوران قدر بـ  ، وسجلت السوق املالية

وهذا ما يعكس النشاط الكبري للسوق املالية الرتكية ، %

يستخدم كمقياس الخنفاض تكلفة املعامالت معدل دوران األسهمإن سابقا يف الفصل األول ف

أّن تكلفة املعامالت يف السوق املالية الرتكية صغرية جدا مقارنة بتكلفة املع

الية الرتكية ساحة جاذبة ملزيد من املتعاملنيوهذا ما جيعل السوق امل املالية اجلزائرية والسوق املالية املغربية،

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

معدل الدوران للسوق المالیة المغربیة   (%) معدل الدوران للسوق المالیة التركیة 

معدل الدوران للسوق المالیة الجزائریة  

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

من حيث معدل دوران األسهم: خامسا     

فإّن معدل دوران األسهم من بني أكثر املعايري استخداما  اسابق كما ذُكر    

والشكل املوايل يلخص 

2005 -2017.  

19-4(شكل رقم 

الباحثة باالعتماد على اجلداول  من إعداد: املصدر

من الشكل السابق يتضح  

اجلزائر واملغرب كل من ل

اجلزائرية خالل فرتة الدراسة  املالية

%149.3 املالية الرتكية

، وسجلت السوق املالية%0.74بـ 

%166.9دوران قدر بـ 

  .غربوامل

سابقا يف الفصل األول ف وكما ذُكر  

أّن تكلفة املعامالت يف السوق املالية الرتكية صغرية جدا مقارنة بتكلفة املع ميكن القولوبالتايل 

املالية اجلزائرية والسوق املالية املغربية،

  

2016 2017

معدل الدوران للسوق المالیة التركیة 
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  من حيث عمق ونضج األسواق المالية: سادسا   

بأّن السوق املالية اجلزائرية الزالت يف املرحلة  تبنيجدول لورنس وبيدرا على األسواق املالية الثالثة،  بإسقاط   

) منتجات 5(وهذا الحتوائها على عدد ضئيل من املنتجات املالية األوىل أي سوق صغري احلجم لألوراق املالية 

 بورصة يف مدرجة ليست اجلزائري االقتصاد يف الناشطة الشركات معظم نأّ  كماإضافة إىل األداء الضعيف هلا،  

يف املرحلة  السوق املالية املغربية فأُدرجتأما . تعتمد على أساليب متويل أخرى منها االقرتاض من البنوكو ، اجلزائر

أي مرحلة مبدئية لتطوير السوق املالية، وهذا لألداء اإلجيايب هلا إضافة لالصالحات اليت مستها واليت من  الثانية

شأ�ا أن تعززها وُمتكنها القيام بالدور املنوط �ا أال وهو تسهيل انسياب األموال من أصحاب الفائض إىل 

يف املرحلة الرابعة أي سوق مالية ناضجة، وهذا ألدائها  درجتأُ الرتكية السوق املالية  نّ أيف حني . أصحاب العجز

اإلجيايب الكبري، وخاصة فيما خيص نشاط سوق أوراق دينها ومتُيزها بالسيولة الكبرية، وهي خاصية تابعة للمرحلة 

  . الرابعة من جدول لورنس وبيدرا

  

  لكل من الجزائر والمغرب وتركيا أثر التنويع في تنشيط األسواق المالية: ب الثانيالمطل

، فإّن لكل استثمار وجهان، وجه ميثل العوائد اليت سوف تتحقق من هذا الثالثسابقا يف الفصل  كما ذُكر   

ومن القرارات . االستثمار والوجه اآلخر ميثل املخاطر اليت سيتعرض هلا املستثمر عندما يربط أمواله يف االستثمار

وحياول مجيع املتعاملني يف األسواق املالية . و اختيار االستثمار الذي تالئم عوائده خماطرهاملهمة يف هذا ا�ال ه

ويعد التنويع من بني . التعامل مع خمتلف املخاطر املتعلقة باملنتجات املالية للسيطرة عليها أو التقليل من حد�ا

  .مر عند الرتكيز على أداة استثمار واحدةاليت ميكن أن يتعرض هلا املستثأهم أساليب تفادي خماطر االستثمار 

اليت يتعرض  �دف ختفيض املخاطر ،متكني املستثمر من اختيار توليفة أو تشكيلة من األوراق املاليةوالتنويع هو   

أّن السوق املالية  2017وجند يف سنة . هلا املستثمر، مع ضمان حد مقبول من الدخل وحتقيق العوائد اإلجيابية

اجلزائرية حتتوي على نوعني فقط من املنتجات املالية مها األسهم وسندات اخلزينة، أما السوق املالية املغربية 

فتحتوي على أسهم، سندات شركات وسندات اخلزينة، وبالنسبة للسوق املالية الرتكية فتحوي أغلب املنتجات 

ا فنجد أسهم، سندات شركات، سندات خزينة، مشقات مالية، منتجات مركبة، صكوك املالية إن مل نقل كله

فهي تتيح للمستثمر إمكانية تنويع ر للذهن مباشرة صناديق االستثمار وعند التكلم عن التنويع يبدُ . إسالمية

للتقليل من خماطر وتوزيع استثماراته بطريقة خبرية عرب نطاق أوسع من األصول واملناطق اجلغرافية والصناعات، 

تركز االستثمارات واالستفادة من تباين عوائدها، لكن ال ميكن استخدام صناديق االستثمار يف هذا اجلزء من 

بالنسبة ة اجلزائر املغرب وتركيا، فثر التنويع يف تنشيط األسواق املالية للدول الثالثألالدراسة ألّن هناك مقارنة 
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أما بالنسبة للدولتني األخريتني ،  أن يظهر األثر هناللجزائر فهي المتتلك صناديق استثمار وبالتايل ال ميكن 

 .2017وكان هذا بسنة  ،2صندوق استثمار 456وسجلت تركيا  ،1صناديق استثمار 7فسجلت املغرب 

 عدد الشركات املدرجة يف هاته األسواق سيتم استخدامأثر التنويع يف تنشيط السوق املالية، وحماولًة لقياس   

فكلما كان عدد الشركات أكرب كان أمام املستثمر اختيارات أكثر لتمثيل التنويع،  )منتجات هاته الشركات(

  .لتشكيل حمفظته املالية، وبالتايل تقليل خماطر استثماره يف املنتجات املالية

الرمسلة و  ) درجةعدد الشركات امل( املنتجات املاليةالتنويع يف  حتديد العالقة اليت تربط بنيفيما يلي سيتم و   

 )مؤشر خاص بسيولة السوق( من جهة، وبني التنويع ومعدل التداول) مؤشر خاص حبجم السوق( السوقية

  :من جهة أخرى حمل الدراسةلألسواق املالية 

  المالية للدول محل الدراسةبعض النماذج القياسية لدراسة أثر التنويع على تنشيط األسواق : أوال

- 2005(�دف قياس أثر التنويع على تنشيط األسواق املالية لكل من اجلزائر، املغرب وتركيا خالل الفرتة   

  :، ّمت استخدام بيانات البانل وفق التقسيم املوايل)2017

خطي  منوذج"يطلق على العالقة بني متغري مفسر واحد ومتغري تابع : االنحدار البسيطنموذج   - أ 

واحد ومتغري تابع، وذلك ، وهي تعرب عن عالقة خطية بني متغري اقتصادي مستقل أو مفسر "بسيط

 :من خالل الصيغة التالية

Yi=β0+β1Xi+ µi 
  :حيث

Yi :،املتغري التابع  

Xi: املفسر؛ املتغري 

β1 β0    :القيم الفعلية ملعامالت االحندار؛  

iµ    :حد اخلطأ؛  

i :املشاهداتعدد  عن يعرب.  

                                                           
  .23، ص 2017التقرير السنوي لبورصة الدار البيضاء لسنة  -  1
  .69، ص 2017التقرير السنوي لبورصة إسطنبول لسنة  -  2
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من بني الطرق الشائعة االستخدام يف تقدير معلمات : تقدير معلمات النموذج الخطي البسيط- 

منوذج االحندار اخلطي البسيط طريقة املربعات الصغرى العادية، ومن خصائص هذه الطريقة أ�ا 

  .تدين جمموع مربعات احنرافات القيم املقدرة عن القيم املشاهدة

التأكد من  وهي املوالية املرحلة تأيت النموذج، معلمات تقدير عملية بعد :تقييم المقدرات - 

التقييم،  لعملية كأساس خذأتُ  اليت أساسية معايري ثالث وهناك. مطابقة هذه املقدرات مع الواقع

  .املعايري االقتصادية، املعايري اإلحصائية، واملعايري القياسية :1وهي

 المعايير االقتصادية 

 االقتصادية، النظرية مبادئ خالل من املعلمات تقييم يف تستخدم اليت االقتصادية املعايري حتدد

 إشارة على مسبقة قيوًدا تضع االقتصادية فالنظرية املقدرة، املعلمات بإشارة املعايري هذه وتتعلق

  .معني منطق على ذلك يف تعتمد وهي املعلمات

  اإلحصائية المعايير 

 بالتقديرات اإلحصائية الثقة مدى اختبار إىل �دفباختبارات الدرجة األوىل، و يسمى  أو ما

 :وتتمثل هذه املعايري فيما يلي النموذج، مبعلمات اخلاصة

 للمعالم اختبار المعنوية اإلحصائية  -

 ىر املقدرة لكل متغري مفسر على حدويتم ذلك من خالل دراسة املعنوية اإلحصائية ملعلمات االحندا

  :2الشكل التايل يف االحندار اخلطي البسيط حيث يأخذ هذا االختبار، Studentباستخدام اختبار 

  ��1بالنسبة لـ : 

1
ˆ

1

1ˆ

ˆ


 


t 

  0بالنسبة لـ̂: 

0

0
ˆ

0
ˆ

ˆ


 


t

 

                                                           
 . 1ص ،2010 اجلزائر،: ، ديوان املطبوعات اجلامعية2اجلزء الثاين، الطبعة مدخل لنظرية القياس االقتصادي، تومي صاحل،  -1

  .74 ، ص2018األردن،-، عمان العلمية للنشر والتوزيع ، دار اليازوردياالقتصاد القياسيحسني علي خبيت، سحر فتح اهللا،  -  2
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    :حيث  

1̂
t

 ،0̂
t

  ؛احملسوبةهي القيمة :  

1̂


 ،0̂


  .1̂و 0̂االحنراف املعياري للمعلمات املقدرة : 

    :وانطالقا من الفرضيات التالية

0,0:

0:

101

100









H

H
  

عطاة يف اجلداول اخلاصة �ا   tوبعد احتساب قيمة   
ُ
 (n-2)درجات حرية  عندتُقارن مع قيمتها اجلدولية امل

احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية  tفإذا كانت قيمة . لتحديد قبول أو رفض فرضية العدم، %5عنوية املمستوى و 

احملسوبة  tتُرفض فرضية العدم وتُقبل الفرضية البديلة، مبعىن أّن املعلمة ذات معنوية إحصائية، وبالعكس يف حالة 

  .أقل من قيمتها اجلدولية حيث تُقبل فرضية العدم وتُرفض الفرضية البديلة أي عدم معنوية املعلمة املقدرة

  الكلية للنموذجاختبار المعنوية  -

، ويستخدم هذا االختبار لدراسة معنوية كل Fisherاختبار  ُيستخدمولدراسة املعنوية اإلحصائية للنموذج ككل   

 :املعلمات يف آن واحد حيث تستخدم اإلحصائية الفرضية التالية

00:

0:

101

100









H

H

  

  :       1الصيغة التالية F وتأخذ إحصائية  

F= (n-2) R2/(1-R2) 

  :حيث أنّ 

n :عدد املشاهدات.  

R2 :معامل التحديد.  

                                                           
1
  .84، مرجع سبق ذكره، ص حسني علي خبيت - 



لكل من الجزائر المغرب وتركياسوق المالية مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

 

 
215 

احملسوبة  F، فإذا كانت (n-2)ودرجة حرية املقام  1اجلدولية عند درجة حرية البسط  Fاحملسوبة بـ  Fوتُقارن   

  .اجلدولية يُرفض فرض العدم ويُقبل الفرض البديل، أي النموذج ككل له معنوية إحصائية Fأكرب من 

  التوفيق واالرتباطختبار جودة ا -

املتغري  الذي يشري إىل النسبة اليت ميكن تفسريها من التغري الكلي يف 2Rالتحديد معاملوذلك باستخدام     

ومبا أّن االحندار خطي بسيط فإنه يوجد متغري مستقل . املستقلة املدرجة يف دالة االحندار اتالتابع بداللة املتغري 

 :1يفملعامل التحديد الرياضية  ةصيغال وتتمثل ،واحد

 





yy

e
R

i

i
2

2 1 

  :أن حيث

2R:؛التحديد معامل  

ei   :بواقي القيم الفعلية عن القيم املقدرة)  (yi-؛���  

y :عاملتغري التاب.  

فإذا كان يساوي واحد فإن هذا يعين أن املقدرة التفسريية  .وترتاوح قيمة معامل التحديد بني الصفر والواحد   

أما إذا كان يساوي صفرا فإن هذا يعين أن املقدرة التفسريية  .أن جودة التوفيق عند حدها األقصىللنموذج كاملة و 

   .لتابع، أي ال توجد عالقة بني املتغري املستقل واملتغري اللنموذج منعدمة وأن جودة التوفيق عند احلد األدىن

  القياسية المعايير  

 �دفو بعد التأكد من صالحية النموذج من الناحية اإلحصائية، يتم اختبار النموذج من الناحية القياسية،     

 املعايري أنّ  حيث الواقع، يف منطبقة اإلحصائية املعايري عليها تقوم اليت االفرتاضات أن من التأكد إىل املعايري هذه

 هذه بني ومن الثانية الرتبة من باختبارات مسيت هلذا نفسها، اإلحصائية املعايري اختبار يف تستخدم القياسية

تنشأ مشكلة االرتباط الذايت، عندما ترتبط األخطاء العشوائية مع بعضها  حيث، الذايت االرتباط يارمع جند املعايري

وهناك عدة طرق للكشف عن وجود ارتباط ذايت بني البواقي، من بينها ). سالبة أو موجبة(البعض بعالقة حمددة 

                                                           
1
  .79المرجع السابق نفسھ، ص  - 
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اليت ، ويعترب هذا االختبار من أهم االختبارات اإلحصائية )Durbin Watson Test(اختبار داربن واتسون 

 1:التالية) d(تستخدم يف الكشف عن االرتباط الذايت، وذلك باستخدام إحصائية االختبار 

 











n

t
t

n

t
tt

e

ee

dw

1

2

2

2

1

ˆ

ˆˆ

  

، ويتم االختبار عند )dU(أو قمة عليا ) dL(قيمة دنيا )d(ويف التطبيق العملي تأخذ إحصائية داربن واتسون 

  :مستوى أمهية حمدد مسبقا وفقا للمخطط التايل

  

4  4-dL 4-dU  2  dU  dL  0 

  

  

�قبول ورفض الفرضية ويتم
��: � = 0
H�: P ≠ 0

  :حسب احلاالت التالية �

� < �� <   وجود ارتباط ذايت موجب ��

�� < �� <   جمال غري حمسوم، هناك شك أو عدم وجود ارتباط ذايت ��

�� < �� < 4 −   عدم وجود ارتباط ذايت ��

� − �� < �� < 4 −   جمال غري حمسوم، هناك شك أو عدم وجود ارتباط ذايت ��

� − �� < � <   .وجود ارتباط ذايت سالب4

  

  

  

                                                           
-160. عمان، األردن، ص ص: ، دار وائل للنشر والتوزيع1الطبعة االقتصاد القياسي نظرية االنحدار البسيط والمتعدد، ، )2014(بين هاين عبد الرزاق،  -1

162. 

            

?  ?  



 

 

سيتم التطرق يف هذا العنصر إىل تعريف بيانات البانل، مميزات مناذج البانل، النماذج 

مبجموعة البيانات اليت جتمع بني خصائص كل 

من البيانات املقطعية والسالسل الزمنية، فالبيانات املقطعية تصف سلوك عدد من املفردات أو الوحدات 

زمنية واحدة، ينما تصف بيانات السلسلة الزمنية سلوك مفردة واحدة خالل فرتة زمنية 

...) الدول، الواليات، الشركات، األسر 

 .1املرصودة عرب فرتة زمنية معينة، أي دمج البيانات املقطعية مع الزمنية يف آن واحد

ــــزمن وأثــــر تغــــّري أخــــذ يف االعتبــــار أثــــر تغــــّري    ال

  :2ا يليمب البيانات املقطعية مبفردها

  زة؛ نتائج متحيّ  عطيالتحكم يف التباين الفردي الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية أو الزمنية والذي ي

يف املقطعية أو الزمنية، وبالتايل إمكانية احلصول على 

ما هي عليه  حدة من مشكلة االرتباط املشرتك بني املتغريات تكون أقلّ 

  عدد أكرب من درجات احلرية؛

                                                           

  .272:ص، 2012، 21عاإلحصائية،

-Frees. A, Kim, "Longitudinal and Panel Data

، شركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتية
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سيتم التطرق يف هذا العنصر إىل تعريف بيانات البانل، مميزات مناذج البانل، النماذج    :بيانات البانل

  .األساسية لتحليل بيانات البانل

 :الزمنية المقطعيةالسالسل تعريف بيانات 

مبجموعة البيانات اليت جتمع بني خصائص كل  (Panel Data) تعرف بيانات السالسل الزمنية املقطعية

من البيانات املقطعية والسالسل الزمنية، فالبيانات املقطعية تصف سلوك عدد من املفردات أو الوحدات 

زمنية واحدة، ينما تصف بيانات السلسلة الزمنية سلوك مفردة واحدة خالل فرتة زمنية  نقطة

الدول، الواليات، الشركات، األسر ( :بيانات بانل املشاهدات املقطعية مثل، كما تعّرف 

املرصودة عرب فرتة زمنية معينة، أي دمج البيانات املقطعية مع الزمنية يف آن واحد

أخــــذ يف االعتبــــار أثــــر تغــــّري تكو�ــــا يف الدراســــات االقتصــــادية،   بانــــلالاذج 

  :بانل بالصيغة التاليةالميكن كتابة منوذج ، و االختالف بني الوحدات املقطعية

  ؛t الزمنية الفرتة i عند i املشاهدة يف االستجابة

  ؛i يف املشاهدة

  ؛االحندار

 j  املشاهدة يفi   الزمنية النقطةعندt ؛  

  .t ة الزمني لنقطةا عند iاملشاهدة  

  : مميزات نماذج بانل

البيانات املقطعية مبفردهاا أو حتليل بانل على حتليل البيانات الزمنية مبفرده

التحكم يف التباين الفردي الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية أو الزمنية والذي ي

يف املقطعية أو الزمنية، وبالتايل إمكانية احلصول على  ما جندهتتضمن بيانات بانل حمتوى معلومايت أكثر من 

مشكلة االرتباط املشرتك بني املتغريات تكون أقلّ  تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أنّ 

عدد أكرب من درجات احلرية؛، إضافة إىل وجود بيانات السالسل الزمنية

                   

اإلحصائية، للعلوم العراقيةا�لة  ،"والعشوائية الثابتة الطولية البيانات نماذج في النموذج

Longitudinal and Panel Data", University of Wisconsin, Madison, 2007, p

شركات التأمين التكافلي الماليزية واإلماراتيةدراسة قياسية لبعض –أثر تطبيق الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي 

  .318-317، ص ص 2018-2019، 1

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

بيانات البانل-ب

األساسية لتحليل بيانات البانل

  تعريف بيانات

تعرف بيانات السالسل الزمنية املقطعية

من البيانات املقطعية والسالسل الزمنية، فالبيانات املقطعية تصف سلوك عدد من املفردات أو الوحدات 

نقطةاملقطعية عند 

، كما تعّرف معينة

املرصودة عرب فرتة زمنية معينة، أي دمج البيانات املقطعية مع الزمنية يف آن واحد

ــــة وتــــربز  اذج منــــأمهّي

االختالف بني الوحدات املقطعية

 
Yit:االستجابة متغري قيمة متثل

)i(0β: املشاهدة الثابت قيمة متثل

Bj:االحندار خط ميل قيمة متثل

Xjit: املفسر املتغري لثّ مت 

itƐ :يف اخلطأ حد متثل 

 مميزات نماذج بانل

حتليل بانل على حتليل البيانات الزمنية مبفردهتمّيز ي

التحكم يف التباين الفردي الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية أو الزمنية والذي ي -

تتضمن بيانات بانل حمتوى معلومايت أكثر من  -

تقديرات ذات ثقة أعلى، كما أنّ 

بيانات السالسل الزمنيةل بالنسبة

1
  :راجع-

النموذج اختيار"،جلمال احيىي زكريا -  

, University of Wisconsin, Madison, 2007, p:02. 
أثر تطبيق الحوكمة على المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي هامل دليلة،  -  2

1أطروحة دكتوراه، جامعة سطيف 



 

 

 اليت قد ختفيها البيانات املقطعية، كما تعترب مناسبة

لدراسة فرتات احلاالت االقتصادية كما ميكن من خالهلا الربط بني سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية 

من إمكانية ظهور مشكلة املتغريات املهملة، الناجتة عن خصائص املفردات غري املشاهدة، 

عدم حالة تأخذ يف االعتبار  �اتربز أمهية استخدام بيانات بانل يف أ

  الزمنية؛اخلاص مبفردات العينة سواء املقطعية أو 

Heteroscedasticity عند استخدام  الشائعة

 

تأيت و  ،)W.Green )1993الحندار بيانات البانل كما قدمها 

منوذج االحندار التجميعي، منوذج التأثريات الثابتة 

  :تاليةف بالصيغة الالطولية يعرّ 

 مجيع فيه تكون حيث الطولية البيانات

 (1) املعادلة يف النموذج كتابة وبإعادة

 معلمات تقدير يف العادية الصغرى 

 ةحد على مقطعية بيانات جمموعة كل

 جمموعة لكل امليل ثابتة معامالت بقاء

  :2التالية

                                                           

المال الفكري في متطلبات رأس "ملتقى حبث مقّدم يف 
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اليت قد ختفيها البيانات املقطعية، كما تعترب مناسبة ة ديناميكية التعديلتوفر مناذج بانل إمكانية أفضل لدراس

لدراسة فرتات احلاالت االقتصادية كما ميكن من خالهلا الربط بني سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية 

من إمكانية ظهور مشكلة املتغريات املهملة، الناجتة عن خصائص املفردات غري املشاهدة، 

تربز أمهية استخدام بيانات بانل يف أكما تقديرات متحيزة،  

اخلاص مبفردات العينة سواء املقطعية أو " التجانس أو االختالف غري امللحوظ 

Heteroscedasticity اخلطأ ظهور مشكلة انعدام ثبات تباين حدّ 

  .بيانات املقطع العرضي يف تقدير النماذج القياسية

 :النماذج األساسية لتحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية

الحندار بيانات البانل كما قدمها  األساسية يقرتح املنهج احلديث الصيغ

منوذج االحندار التجميعي، منوذج التأثريات الثابتة : مناذج البيانات الطولية يف ثالث أشكال رئيسية هي

   .ومنوذج التأثريات العشوائية

الطولية يعرّ ن منوذج البيانات إوعليه فزمنية نقطة  T مشاهدة مقطعية خالل

البيانات مناذج أبسط من النموذج هذا يعترب: نموذج االنحدار التجميعي

وبإعادة وبالنسبة لكل الوحدات الزمنية جلميع الفرتات املعامالت ثابتة

  :1التالية بالصيغة ويكتب التجميعي منوذج االحندار

E و=σε
2 )εit(VAR املربعات طريقة وتستخدم 

  

كل سلوك معرفة هذا النموذج إىل يهدف: نموذج التأثيرات الثابتة

بقاء مع أخرى إىل جمموعة من القطع تتفاوت معلمة جعل

التالية بالصيغة يكون الثابتة التأثريات منوذج فإن وعليه مقطعية،

                   

 .05ص مرجع سبق ذكره،

حبث مقّدم يف ، "أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي في الدول العربية

  16 ص ،2013جامعة الشلف،  ،"العمال العربية في االقتصاديات الحديثة

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

توفر مناذج بانل إمكانية أفضل لدراس - 

لدراسة فرتات احلاالت االقتصادية كما ميكن من خالهلا الربط بني سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية 

  ؛ ألخرى

من إمكانية ظهور مشكلة املتغريات املهملة، الناجتة عن خصائص املفردات غري املشاهدة،  سهم يف احلدّ تُ  -

تقديرات متحيزة،   إىلؤّدي واليت ت

التجانس أو االختالف غري امللحوظ 

ظهور مشكلة انعدام ثبات تباين حدّ  البانل مناذجنع مت -

بيانات املقطع العرضي يف تقدير النماذج القياسية

 النماذج األساسية لتحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية

يقرتح املنهج احلديث الصيغ

مناذج البيانات الطولية يف ثالث أشكال رئيسية هي

ومنوذج التأثريات العشوائية

مشاهدة مقطعية خالل Nليكن لدينا

 
نموذج االنحدار التجميعي .1

املعامالت ثابتة

منوذج االحندار على حنصل

 
εit(E(0=: حيث أنّ 

  )2(املعادلة يف النموذج

نموذج التأثيرات الثابتة .2

جعل خالل من

مقطعية، بيانات

مرجع سبق ذكره،، اجلمال حيىي كرياز -1
أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النمو االقتصادي في الدول العربية"جمدي الشرجبي، -2

العمال العربية في االقتصاديات الحديثة



 

 

 وإمنا الزمن خالل التتغري مقطعية بيانات

ملعلمة  والسماح (3) املعادلة يف النموذج

 التامة اخلطية التعددية حالة جتنبيتّم 

 املربعات نموذجب الثابتة التأثريات منوذج

فإّن  (3)املعادلة يف الومهية املتغريات 

 0β يلي كما النموذج ليصبح: 

 بوسـط طبيعـي توزيـع ذو εitاخلطـأ  حـد

 متحيـزة وغـري صـحيحة العشـوائية التـأثريات

 ارتبــاط أي هنــاك ولــيس املقطعيــة املشـاهدات

 .حمددة زمنية

فمن  أعاله املذكورة الفروض أحد يف

  :μ ه مقدار  معدل له عشوائي

  
  :كما يلي  العشوائية

  

 Error Components( اخلطــأ منــوذج مكونــات

εit العشــوائية التــأثريات منــوذج ميتلــك 

  :التايل املركب
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=σε
2 )εit(VAR  

بيانات جمموعة لكلّ  0β املعلمة باعتبار الثابتة التأثريات 

النموذج معلمات تقدير �دف املقطعية البيانات جماميع

يتّم  يلك ومهية متغريات ماتستخدم عادة املقطعية ميعاا�

منوذج يُعرف كما،  النموذج لتقدير العادية الصغرى املربعات

 إضافة وبعدحيث  Dummy Variable Model)(الومهية

  :يكتب بالصيغة التالية

 : �� ∑
�
 القطع ملعلمة املقطعية ميع�اا يف التغري���

حـد يكـون العشـوائية التـأثريات منوذج يف: نموذج التأثيرات العشوائية

σεلـ   مساوٍ  وتباين
التـأثريات منـوذج معلمـات تكون وحّىت  2

املشـاهدات جلميــع (متجــانس ثابــت اىل اخلطـأ تبــاين بــان 

زمنية فرتة يف املقطعية املشاهدات من جمموعة كل بني الزمن

يف خلل وجود حالة يف مالئما منوذجا العشوائية التأثريات

عشوائي كمتغري i(0β( القطع معامل يعامل العشوائية التأثريات

العشوائية التأثريات منوذج على حنصل (3) املعادلة يف (6) املعادلة

  i املقطعية البيانات جمموعة يف اخلطأ

منــوذج مكونــات أحيانــا العشــوائية التــأثريات منــوذج علــى 

it و Viمهــا  للخطــأ مــركبني حيــوي )7( املعادلــة يف النمــوذج

)εit(E و=σε
2 )εit(VAR  ،املركب اخلطأ حد لدينا ليكن

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

 
2و εit(E(0=:حيث أنّ 

 ويطلق عليه منوذج     

جماميع يف فقط التغري يكون

ا� بني بالتغري 0β القطع

املربعات طريقة تستخدم مث

الومهية للمتغريات الصغرى

يكتب بالصيغة التالية النموذج

 
�	��املقدار ميثل حيث

 
نموذج التأثيرات العشوائية .3

وتباين صفر مقدراه

 مــايفرض عـادة

الزمن خالل ذايت

التأثريات منوذج يعترب

التأثريات منوذج خالل

املعادلة تعويضوب

اخلطأ حد ميثل Vi :حيث أنّ 

 يطلــق: مالحظــة

Model( النمــوذج أن بســبب

(0=منها  رياضية خواص



 

 

 مقدرات تعطي �اكو  العشوائية التأثريات

يساوي  بني املشرتك التباين أن كون

  .GLS املعممة الصغرى املربعات

وّمت يف هذه  به، خاصة طريقة منوذج

 املعروفة غري املعامل بعض لتقدير أسلوب

 بيانات من جمموعة على الطريقة تلك

 يكون حيث النقاط، مجيع من يقرتب

 :2مبا يلي العادية

 .الصفر

 وغري اخلطية املقدرات بني من إنّ  

 .األخرى املقدرات بقية مع مقارنة

من ماال  العينة حجم اقرتاب مع احلقيقية

                                                           

 .143،ص 2012 ،
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التأثريات منوذج معلمات تقدير يف العادية الصغرى املربعات

كون املعلمات اختبار يف يؤثر مما صحيحة غري قياسية 

املربعات طريقة تستخدم صحيح بشكل النموذج هذا معلمات

  طرق تقدير معلمات نموذج الدراسة واختباراتها

 : التالية النقاطإىل سيتم التطرق 

  .الدراسة منوذج معلمات تقدير

 .اختبار املفاضلة بني بيانات البانل

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية والتكامل املشرتك

  :الدراسة نموذج معلمات

منوذج لكل أن حيث بانلال مناذج معلمات تقدير طرق من

 

أسلوب بأّ�ا JHostonعرّفها : OLS العادية الصغرى

تلك أو القانون ذلك تطبيق من الناجتة العددية القيمة هو

يقرتب مستقيم خط إجياد إىل الطريقة هذه فد�و ، بالدراسة

 .1ماميكن احلقيقيةأدىن القيم عن املقدرة القيم

العادية الصغرى املربعات طريقة باستخدام املقدرة القياسي النموذج

الصفر يساوي توزيعها ووسط املقدرة بني الفرق أنّ  يعين: التحيز

  Gauss-Markovحسب : Blueمتحّيز  غري خطي

مقارنة ماميكن أقلّ  تباين هلما ألنّ  العادية الصغرى املربعاتات مقدر 

احلقيقية املعلمة من قيمته اقرتبت إذا متسقا املقدر يكون: 

 :يُفرتض ما يلي OLSالطريقة  هذه

 ؛اخلطأ واملتغريات املفسرة وحد التابع املتغري بني

 ؛للصفر مساوٍ  حد اخلطأ

                   

 .33،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص 1،ج"مدخل لنظرية القياس االقتصادي

،3الثقافية، القاهرة، مصر، ط، الدار الدولية لالستثمارات "اإلحصاء واالقتصاد القياسي

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

املربعات طريقة تفشل

 أخطاء وهلا ةكفؤ Witو

معلمات لتقدير وعليه لصفرا

طرق تقدير معلمات نموذج الدراسة واختباراتها -ج

سيتم التطرق  العنصرهذا  يف 

 تقدير طرق

 اختبار املفاضلة بني بيانات البانل

 اختبار استقرارية السالسل الزمنية والتكامل املشرتك

 معلمات تقدير طرق

من لعديدا يوجد

 :الدراسة االعتماد على

الصغرى المربعات طريقة .1

هو املقدر أنحيث 

بالدراسة املعنية العينة

القيم احنرافات جمموع

النموذج معلمات تتميزو 

 التحيز عدم خاصية

 خطي رمقدّ  أفضل

مقدر  تكون املتحيزة

 االتساق خاصية :

هذه ولتطبيق، �اية

 بني اخلطية العالقة

 حد اخلطأ قيم متوسط

مدخل لنظرية القياس االقتصادي"تومي صاحل، -1
اإلحصاء واالقتصاد القياسي"دومينيك سلفاتور،  -2
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 ؛ثابتا يكون اخلطأحد  تباين 

 ؛األخطاء بني ذايت ارتباط اليوجد أي البعض، بعضها عن مستقلة حد اخلطأ قيم 

 ؛فسرةامل اتاملتغري  قيم عن مستقلة حد اخلطأ قيمة 

  ةحد على فسرم متغري كلّ  أثر ملعرفة املفِسرة وذلك املتغرياتعدم وجود ارتباط بني.  

 املشرتك التكامل حتليل يسمحيف حالة عدم استقرار السالسل الزمنية عند املستوى،  :المشترك التكامل طريقة .2

 حتقق إذا مشرتك تكامل يف Yو  X املتغريات؛ حيث تكون السلسلتان بني الطويلة األجل العالقة بتحديد

  :التاليان الشرطان

 التكامل رتبة نفس من عام عشوائي اجتاه للسلسلتني )d( I؛  

 السلسلتني رتبة من أقل تكامل رتبة ذات سلسلة للسلسلتني اخلطية التوليفة عن نتج إذا.  

 اختبار المفاضلة بين بيانات البانل : 

  :نتبع اخلطوات اآلتيةمن أجل إجياد النموذج املالئم عند استعمال بيانات البانل 

 نقوم أوال بحساب مقدرات النموذج التجميعي، -

 نقوم بحساب مقدرات نموذج التأثيرات الثابتة، ثم -

يسمح هذا : الثابتة المقيد للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات (F)اختبار  نستعمل -

االختبار مبعرفة وجود اختالف بني الدول من عدمه، مبعىن هل ثابت االحندار مشرتك بني الدول حمل 

 :من خالل املعادلة التالية (F)الدراسة أم لكل دولة ثابت خاص، ويتم حساب قيمة 

  

  :حيث

R��
  ؛)منوذج التأثريات الثابتة(معامل التحديد للنموذج غري املقيد : �

R�
  ؛)النموذج التجميعي(معامل التحديد للنموذج املقيد : �

n :عدد األفراد يف النموذج؛  

nt :عدد املشاهدات؛  

k :عدد املعامالت يف النموذج غري املقيد باستثناء احلد الثابت.  

إذا كانت القيمة اجلدولية أكرب من احملسوبة فإننا نقبل فرض فاجلدولية،  Fاحملسوبة مع قيمة  Fويتم مقارنة قيمة   

 فإننااجلدولية  Fاحملسوبة أكرب من قيمة  Fإذا كانت قيمة  أما. العدم أي النموذج املناسب هو النموذج التجميعي

  .وة املواليةالثابتة ومنر إىل اخلط نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل، أي النموذج املالئم هو منوذج التأثريات

 حساب مقدرات نموذج التأثيرات العشوائية، -



 

 

منوذج التأثريات و  الثابتة التأثرياتمنوذج 

 عدم على العدم فرضية فتستند املستقلة،

 مقدرة ولكن مّتسقة والعشوائية الثابتة

، ويعطى اختبار هومسان درجة حرية 

 :1بالعالقة التالية

  

ا�دولة  )X2( تربيع كاي قيمة من

 عن احلكم ميكن كذلك .أي أّن منوذج التأثريات الثابتة هو األفضل

 .الصفرية الفرضية نرفض 5%

نتفــادى مشــكلة االحنــدار الزائــف، وقبــل البــدء يف عمليــة حســاب 

نقـــول عـــن سلســـلة زمنيـــة أ�ـــا  .املقـــدرات، علينـــا أن نقـــوم باختبـــار اســـتقرارية السالســـل الزمنيـــة لكـــل املتغـــريات

  :إذا كانت أوساطها، تباينا�ا، وتباينا�ا املشرتكة ثابتة عرب الزمن أي

     ktt yEyE  

    2  ttt VaryEyEyVar  

أن يكون التغاير بـني أي قيمتـني لـنفس املتغـري معتمـدا علـى الفجـوة الزمنيـة بـني القيمتـني، ولـيس علـى القيمـة 

t2  وليس علىt2  أوt1.  

 ktt yyCov , 

اختبـار ديكـي ) LLC(: الاالختبـارات األكثـر اسـتعما

  ) ADF( عفولر املوسّ  -ديكياختبار 

  .وحدة جذر

وجـود يعترب هذا االختبار من أكثر االختبارات استعماال للكشـف عـن 

:0 H :يف العالقة التالية:  

y  

                                                           

(2)Voir: - Badi.H.Baltagi, "Econometric Analysis of Panel Data
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منوذج  بني للمفاضلة:  Hausman(1978)اختبار 

املستقلة، باملتغريات الفردي األثر فيه يرتبط الذي املدى 

الثابتة التأثريات مقدرات من كل تكون وعندها االرتباط

 kذو  2ويتبع توزيع تكون هي األكثر كفاءة،  العشوائية

بالعالقة التالية

من أكرب احملسوبة قيمةال كانت إذا: كالتايل االختبار 

أي أّن منوذج التأثريات الثابتة هو األفضل البديلة، الفرضية العدم ونقبل

%5 مستوى معنوي من أقل(P value) كانت فإذا ماكينون

ــار اســتقرارية السالســل الزمنيــة نتفــادى مشــكلة االحنــدار الزائــف، وقبــل البــدء يف عمليــة حســاب حــىت  :اختب

املقـــدرات، علينـــا أن نقـــوم باختبـــار اســـتقرارية السالســـل الزمنيـــة لكـــل املتغـــريات

إذا كانت أوساطها، تباينا�ا، وتباينا�ا املشرتكة ثابتة عرب الزمن أي ، أو ذات تباين مشرتك مستقرّ 

:                 إذا تذبذبت حول متوسط حسايب ثابت عرب الزمن

:  إذا كان التباين ثابت عرب الزمن     22   ktktkt yEyEyVar

أن يكون التغاير بـني أي قيمتـني لـنفس املتغـري معتمـدا علـى الفجـوة الزمنيـة بـني القيمتـني، ولـيس علـى القيمـة 

t1 ،2الفعلية للزمن الذي حيسب عند التغاير، أي على الفرق بني الفرتة 

      sktktktt yyCovyyE   ,

االختبـارات األكثـر اسـتعما ّمت اعتماد يف الدراسة الزمنية سلبار استقرار السال

 .)PP()2(بريون –اختبار فليبس

:2002(LLC) Levin,Lin,Chu اختبار  من االختبار هذا ينبثق

جذر على حتتويال  بانل ياناتب: H1، وحدة جذر على حتتوي

يعترب هذا االختبار من أكثر االختبارات استعماال للكشـف عـن ): ADF(طور فولر الم

0جذر الوحدة يف السالسل الزمنية، ويهدف هذا االختبار إىل فحص فرض العدم 

 11 ttt yy   

                   

  .321هامل دليلة، مرجع سبق ذكره، ص 

Econometric Analysis of Panel Data", 3rd, John Wiley and Sons, England, 2005, pp: 242

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

اختبار استعمال  -

 وهو عشوائيةال

االرتباط ذلك وجود

العشوائية التأثريات

بالعالقة التالية

 على احلكم ويتم      

العدم ونقبل فرضية نرفض

ماكينون إحصائية طريق

  

 ــار اســتقرارية السالســل الزمنيــة اختب

املقـــدرات، علينـــا أن نقـــوم باختبـــار اســـتقرارية السالســـل الزمنيـــة لكـــل املتغـــريات

، أو ذات تباين مشرتك مستقرّ مستقرة

 إذا تذبذبت حول متوسط حسايب ثابت عرب الزمن

 إذا كان التباين ثابت عرب الزمن

  أن يكون التغاير بـني أي قيمتـني لـنفس املتغـري معتمـدا علـى الفجـوة الزمنيـة بـني القيمتـني، ولـيس علـى القيمـة

الفعلية للزمن الذي حيسب عند التغاير، أي على الفرق بني الفرتة 

بار استقرار السالوالخت     

اختبار فليبسو  )ADF(ولريف

  اختبار) Levin,Lin,Chu

H0 :حتتوي بانل ياناتب

 فولر الم -اختبار ديكي

جذر الوحدة يف السالسل الزمنية، ويهدف هذا االختبار إىل فحص فرض العدم 

هامل دليلة، مرجع سبق ذكره، ص  -  1

, John Wiley and Sons, England, 2005, pp: 242-243. 
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0:1والــذي يعــين وجــود جــذر الوحــدة يف السلســلة الزمنيــة أي أ�ــا غــري مســتقرة، يف مقابــل الفــرض البــديل  H

قـة السـابقة قاطعـة إىل الطـرف األميـن مـن العال )1981( لرو فـو  ديكـيو قد أضاف كـل مـن . والذي يعين استقرارها

الدرجــــة األوىل وذلــــك لتفــــادي مشــــكلة االرتبــــاط الــــذايت افة إىل عــــدد مناســــب مــــن الفــــروق مــــن ضــــواجتــــاه عــــام باإل

  :لألخطاء لتظهر يف األخري على شكل مجلة مكونة من ثالثة معادالت على النحو التايل

  

  

  :التالية لكل من النماذج الثالثة السابقة من العالقة وإلجراء هذا االختبار يستوجب حساب إحصائية ديكي فويلر  

 




ˆ

ˆ

SE
  

tفــإذا تبــني أن   ) 0فأنــه يــتم قبــول الفرضــية ) كــرب أو تســاوي القيمــة اجلدوليــةأأي القيمــة احملســوبةH أنّ : أي 

  . السلسلة حتوي على جذر الوحدة وبالتايل فهي غري مستقرة

اجهــا يف النمــوذج، وميكــن الواجــب إدر  Pقبــل إجــراء هــذا االختبــار يتعــني حتديــد عــدد الفجــوات الزمنيــة  :مالحظــة 

ـــــلأاســـــتعمال  ـــــر اســـــتعمال مث ــــــ AIC ،SC ،HQ ،LR ،LogL: حـــــد املعـــــايري األكث  كـــــولريوغرام: أو باالســـــتعانة ب

)Correlogram( السلسلة املراد دراسة استقراريتها وذلك يف الفروق األوىل.  

  بيرون –اختبار فيليب)PP :(فـولر وذلـك  -يقوم هذا االختبار على تصحيح غري معلمـي إلحصـاءات ديكـي

  :ويتم يف أربع خطوات ،لألخذ بعني االعتبار مشكلة تغري تباين احلد العشوائي

 فـولر باسـتعمال طريقـة املربعـات الصـغرى العاديـة مـع حسـاب -ار ديكـيختبـاألساسـية الير النماذج الثالثة تقد

  .اإلحصاءات املرتبطة �ا

 تقدير تباين املدى القصري:



n

i
te

n 1

22 1
̂  حيثte ميثل باقي التقدير. 

  2تقــدير معامــل التصــحيح
ts) احملــدد انطالقــا مــن بنيــة التباينــات املشــرتكة لبــواقي ) املــدىاملســمى بالتبــاين طويــل

 : ، حيثالنماذج املقدرة مسبقاً 
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املقـــدر بداللـــة عـــدد  )l )troncature de Newey-Westولتقـــدير هـــذا التبـــاين جيـــب حتديـــد عـــدد التـــأخريات 

n :املشاهدات   9
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PP :بريون –حساب إحصائية فليبس    
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. فإذا تبني أن  .تقارن هذه اإلحصائية مع القيم احلرجة جلدول ماك كينونPP كرب منأ 

  .القيمة ا�دولة فنقول عن السلسلة أ�ا حتتوى على جذر الوحدة وبالتايل فهي غري مستقرة

  

  قياس تأثير التنويع على الرسملة السوقية لألسواق المالية محل الدراسة :ثانيا  

، سيتم 2017- 2005خالل الفرتة  التنويع على الرمسلة السوقية لألسواق املالية حمل الدراسة�دف قياس أثر   

صالحية للكشف عن مدى  Jarque-Beraلتحليل البيانات وذلك من خالل اختبار  Eviews9استخدام برنامج 

الختبار مدى استقرارية السالسل " PP ;ADF ;LLC"البيانات للدراسة، كما سيتم االعتماد على اختبارات 

لالختيار بني النموذج التجميعي  Fالزمنية، وللمفاضلة بني مناذج البانل سُيعتمد على اختبار إحصائية فيشر املقيد 

ويف . عشوائيةة بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات الومنوذج التأثريات الثابتة، واختبار هومسان للمفاضل

  :األخري سيتم حتليل وتفسري النتائج املتوصل إليها كما هو مبني فيما يلي

 منهجية الدراسة  - أ

 .تشمل عينة الدراسة األسواق املالية لكل من اجلزائر، املغرب وتركيا: مجتمع وعينة الدراسة -1

واحد ومتغري تابع �دف بناء منوذج  د اعتمدت الدراسة على متغري مَفِسرلق: متغيرات الدراسة  -2   

 :تفسريي ألثر التنويع على تنشيط األسواق املالية

 ؛MC الرمسلة السوقية للسوق املالية، ونرمز هلا بـ : املتغري التابع -

  .CN بـ، ونرمز له عدد الشركات املدرجة بالبورصة: املتغري املستقل -

  متغيرات الدراسةاختبار  -3

يوضح اجلدول املوايل بعض اخلصائص اإلحصائية ملتغريات : اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 3-1

 .الدراسة

 (MC,CN)عرض وصفي لمتغيرات الدراسة ): 23- 4(جدول رقم 

عدد   المتغير

  المشاهدات

االنحراف   الوسيط  المتوسط

  المعياري

  أدنى قيمة  أعلى قيمة 

MC 39  93.40  59.43  101.65  311.15  0.09  

CN  39  146.85  74  160.29  427  3  

  .Eviews 9من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج : المصدر
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 : ذجالصيغة الرياضية للنمو  3-2

  :ذج على الشكل التايلتعطى الصيغة الرياضية للنمو  

MCit= β0i+ β1 CNit+ µit 
  :حيث

MCit : ؛حمل الدراسة ق املاليةاسو لأل السوقية املتغري التابع وهو الرمسلة  

CNit :عدد الشركات املدرجة باألسواق املالية حمل الدراسة؛ 

Β0i،β1 :القيم الفعلية ملعامالت االحندار.  

itµ  :حد اخلطأ.  

  :يتم إدخال اللوغاريتم وهذا نتيجة لعدم جتانس بيانات السالسل الزمنية للمتغريات، فيصبح النموذج كالتايل  

LnMCit= β0i+ β1 ln CNit+ µit 

ميكن توضيح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات : اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة 3-3

 :الدراسة من خالل اجلدول املوايل

  (lnmc,lncn)نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة  :)24-4(جدول رقم

 J.Bاحتمالية  J.Bقيمة   المتغير

LnMC  5.872121  0.0530074  

LnCN  3.918931  0.140934  

 Eviews9 من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر

   أكرب من إحتمال اخلطأ هلذا االختبار يالحظ من اجلدول أّن متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، حيث أنّ   

اختيار منوذج القول بأ�ما موزعان توزيعا طبيعيا وميكن الشروع يف ، وبالتايل ميكن بالنسبة لكال املتغريين 5%

  .البانل املناسب لبيانات الدراسة، وذلك بعد ختليص متغريات الدراسة من القيم املتطرفة

يعترب اختبار جذر الوحدة اختبارا أساسيا ملعرفة استقرار : اختبار استقرارية السالسل الزمنية 4- 3

لدراسة وحتديد درجة تكاملها، ملا هلا من أمهية قصوى للوصول إىل نتائج السلسلة الزمنية موضوع ا

اجلدول ، (PP- ADF- LLC)سليمة وجتنبا لظاهرة االحندار الزائف، ومن بني األساليب املستعملة 

 .املوايل يظهر نتائج اختبارات جذر الوحدة ملتغريات الدراسة عند املستوى
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   (lnmc,lncn) ملتغريات الدراسة نتائج اختبارات جذر الوحدة عند املستوى :)25-4(جدول رقم

 املتغريان

  االختبار

  القرار
LLC  

 احتمال الخطأ

ADF  

  احتمال الخطأ

PP  

  احتمال الخطأ

LnMC 0.0049  0.0120  0.0025  السلسلة مستقرة عند المستوى  

LnCN  
  

  المستوىالسلسلة مستقرة عند   0.0000  0.0002 0.0002

  Eviews 9 إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر

يف الفرتة املدروسة حسب اختبارات  I(0)يتضح من اجلدول السابق أّن سالسل الدراسة مستقرة عند املستوى  

(LLC-ADF-PP) ،وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرض  %5كانت االحتماالت أقل من   حيث

   .البديل، مبعىن عدم وجود جذر الوحدة وبالتايل السالسل مستقرة ومتكاملة عند املستوى

  للدول محل الدراسة قياس أثر التنويع على الرسملة السوقية  -4

ملعاجلة كل من عدم ثبات التباين بني األفراد واالرتباط الذايت من الدرجة األوىل للنماذج ّمت استخدام مصفوفة     

، (white cross-section standard errors et covariance)التباين والتباين املشرتك لوايت 

 HAC  (heteroscedasticity-andومبا أّن حجم العينة صغري فإّن طريقة األخطاء القياسية املصّححة 

autocorrelation-consistent)  أو طريقة املربعات الصغرى املمكنةEGLS  ،ال تقوم بدور كبري

  .حيث تقدير النماذج يكون نفسه دون معاجلة

 تقدير أثر التنويع على تنشيط األسواق المالية 4-1

  :خصة يف اجلدول املوايلنتائج تقدير أثر التنويع على تنشيط األسواق املالية حمل الدراسة مل
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سواق املالية للدول حمل لأل الرمسلة السوقيةنتائج تقدير أثر التنويع على : ) 26-4(جدول رقم

  الدراسة

  الرمسلة السوقية للدول حمل الداسة: املتغري التابع

  مشاهدة 39=3*13: جمموع مشاهدات البانل    T=3N=13)    2017-2005(الفرتة 

  منوذج التأثريات العشوائية  منوذج التأثريات الثابتة  منوذج االحندار التجميعي  الدراسةمتغريات 

Constante  -4.491720  -0.260914       -1.107359 

-16.22826  -0.197389  -0.788846  

0.0000  0.8447  0.4352  

Lncn 1.725527  0.699521 0.913601  

29.30251  2.093675  3.569459  

0.0000  0.0436  0.0010  

R-squared 0.948547 0.983161 0.212712  

F-statistic 682.1026 681.1853 9.996757  

Prob F-statistic 0.000000 0.000000 0.003126  

Durbin watson 0.382996 1.487045 0.915551  

معادلة نموذج االنحدار 

 التجميعي

Lnmc=-4.49+1.72 lncn 

 Lnmc=-0.26+0.69 lncn الثابتةمعادلة نموذج التأثيرات 

معادلة نموذج التأثيرات 

 العشوائية

Lnmc=-1.11+ 0.91 lncn 

 Eviews 9 من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر
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 :اختبارات المفاضلة بين نماذج البانل 2- 4

 :الثابتةالمقيد للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات  (F)اختبار  - 

  :نتائج االختبار موضحة يف اجلدول املوايل  

  للمفاضلة بني النموذج التجميعي ومنوذج التأثريات الثابتة (F)نتائج اختبار  ):27- 4(جدول رقم 

  عدد الشركات املدرجة  املتغري املفسر

  36.029  سوبةاحمل (F)قيمة 

  3.32  اجلدولية (F)قيمة 
    من إعداد الباحثة: املصدر

 Ft=3.32أكرب من القيمة اجلدولية  (F=36.029)املقيد احملسوبة  (F)يتضح من اجلدول أّن قيمة إحصائية   

، وسيتم فيما يلي االختيار بني منوذج الثابتة الئم هو منوذج التأثريات، وبالتايل فإّن النموذج امل%5عند املستوى 

  .التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية

استخدام يتم  :اختبار هوسمان للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية -

اختبار هومسان، وذلك ملعرفة أّي من التأثريات تعترب أكثر مالئمة لتقدير النموذج سواءا كانت مناذج 

 :ل املوايلالتأثريات الثابتة أم مناذج التأثريات العشوائية، والنتائج موضحة يف اجلدو 

نتائج اختبار هومسان للمفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات  :)28-4(جدول رقم

  العشوائية

Prob  Chi-sq-df  Chi-sq statistic  Test summary 

0.0014  1  10.250736  Gross-section random 

 Eviews9 من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر

وباحتمال  10.250736تشري نتائج هذا االختبار الذي يتبع توزيع كاي إىل أّن القيمة احملسوبة بلغت   

وبالتايل نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل، أي أّن منوذج التأثريات  0.05وهو أقل من  0.0014

  .الثابتة هو املالئم هلذه الدراسة

ميكن اختبار وجود ارتباط ذايت للبواقي من الدرجة األوىل : اختبار مدى االرتباط الذاتي للبواقي -5

، وذلك بعد استخراج القيمة احملسوبة والقيم اجلدولية املوافقة (Durban Watson)باستخدام اختبار 

 :هلا والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل
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  نتائج اختبار االرتباط الذايت للبواقي: )29-4(جدول رقم

 D.Wقيمة  (D.W) القيمة الجدولية لـ

N=39      K=1  

[1.34-1.24] 

1.48  

  Eviews 9 من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر  

من خالل اجلدول يتضح أّن قيمة داربن وتسن احملسوبة أكرب من القيمة القصوى للمجال املوافق هلا و تقرتب   

  .الدراسة، وبالتايل عدم وجود ارتباط ذايت بني بواقي 2من 

  محل الدراسة الرسملة السوقية لألسواقتحليل وتفسير نتائج قياس أثر التنويع على   - ب

 محل الدراسة الرسملة السوقية لألسواقتحليل نتائج قياس أثر التنويع على  -1

 تحليل نتائج المفاضلة بين النماذج: 

ا�دولة، وبالتايل  (F)املقيد احملسوبة كانت أكرب من قيمة إحصائية  (F)قيمة إحصائية   -

نرفض الفرض العدم ونقبل الفرض البديل، مبعىن أّن منوذج التأثريات أفضل من النموذج 

التجميعي، مما يعين وجود تأثريات خاصة بكل سوق مالية متّيزها عن غريها، وهذا ما يطرح 

 هل هذه التأثريات ثابتة أم عشوائية؟:  التساؤل التايل

وذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية واعتمادا على نتائج بالنسبة للمفاضلة بني من -

تبّني أّن منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم  Eviews 9اختبار هومسان وباستخدام برنامج 

 .هلذه الدراسة

 تحليل نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة: 

 :اإلحصائية للنموذج المقّدرالدراسة  -

  اعتمادا على نتائج تقدير النموذج تبينت معنوية معلمة : ية المعلماتمعنو اختبار

، مبعىن أّن هذا املتغري يؤثر %5أقل من  (p)حيث أّن قيمة إحصائية  عدد الشركات

ألّن   (c)على تنشيط األسواق املالية حمل الدراسة، يف حني عدم معنوية الثابت 

 .%5أكرب من  (p)القيمة اإلحصائية 

 احتمال إحصائية فيشر كانت أقل أّن تظهر النتائج : اختبار المعنوية الكلية للنموذج

فرض العدم ونقبل ال وبالتايل نرفض فرض 0.0000حيث قّدرت بـ ) 0.05(من 
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وبالنسبة  للقوة التفسريية للنموذج . البديل، أي النموذج ككل له معنوية إحصائية

من التغري احلاصل  %98أي أّن  ،%98هي يف حدود  R2حسب معامل التحديد 

يف الرمسلة السوقية يعود للتغري يف عدد الشركات املدرجة ببورصات الدول حمل الدراسة، 

 .أما الباقي فيعود إىل متغريات أخرى مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف حد اخلطأ

 

 تفسير نتائج قياس أثر التنويع على الرسملة السوقية لألسواق محل الدراسة -2

     على الرمسلة السوقية لألسواق املالية حمل الدراسة، هذه النتيجة تؤكد ما  إيجابيكان للتنويع تأثري

جاء يف النظرية املالية، واليت ترى بأنه كلما كان هناك أمام املستثمرين اختيارات أكثر لتشكيل 

دة نشاط األسواق املالية، حمفظتهم املالية، زاد توجههم لالستثمار يف املنتجات املالية وبالتايل زيا

ستمر للرمسلة السوقية خالل فرتة الدراسة، واملالحظ أّن البيانات اخلاصة والذي انعكس يف التزايد امل

املغرب وتركيا هي اليت كان هلا الدور األكرب للوصول هلاته النتيجة، حيث جند أّن اجلزائر مثال يف ب

الشركات املدرجة ببورصتها عدد  2017-2016-2015- 2012- 2007- 2006السنوات 

شركات أي نفس العدد، إّال أنه يالحظ تغري يف قيم الرمسلة السوقية، وبالتايل ميكن القول بأنه ال  5

والرمسلة السوقية للسوق املالية اجلزائرية خالل ) عدد الشركات املدرجة(يوجد تأثري كبري بني التنويع 

الوعي املايل للمجتمع اجلزائري بالدرجة  وميكن إرجاع هذا إىل ضعف. 2017- 2005الفرتة 

وبالتايل لن يكون ).  شركات7و 3مابني (األوىل، وإىل العدد الضئيل للشركات املردجة ببورصتها 

يكون عليه االختيار  2017أمام املستثمر الكثري من اخليارات لتشكيل حمفظته املالية، فمثال سنة 

ا فإّن تنويع املستثمر ملنتجاته املالية يساعده يف وكما ذُكر سابق. بني أسهم مخسة شركات فقط

يف السوق املالية اجلزائرية، والذي  يوجدالتقليل والسيطرة على خماطر استثماراته املالية، وهذا ما ال

انعكس بالسلب على أدائها ونشاطها بصفة عامة وعلى قيم رمسلتها السوقية بصفة خاصة، حيث 

مليار دينار جزائري وكان هذا سنة  45.78رتة الدراسة بلغت ُوجد أّن أعلى قيمة هلا خالل ف

2016.   
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  قياس أثر التنويع على معدل التداول لألسواق المالية محل الدراسة: ثالثا   

 منهجية الدراسة  - أ

 .تشمل عينة الدراسة األسواق املالية لكل من اجلزائر، املغرب وتركيا: مجتمع وعينة الدراسة -1

واحد ومتغري تابع �دف بناء منوذج  د اعتمدت الدراسة على متغري مَفِسرلق: متغيرات الدراسة  -2   

 :تفسريي ألثر التنويع على تنشيط األسواق املالية

 ؛TVR ، ونرمز هلا بـ معدل التداول لألسواق املالية للدول حمل الدراسة: املتغري التابع -

  .CN بـ، ونرمز له بالبورصةعدد الشركات املدرجة : املتغري املستقل -

  اختبار متغيرات الدراسة -2

يوضح اجلدول املوايل بعض اخلصائص اإلحصائية ملتغريات : اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 3-1

 .الدراسة

 (TVR,CN)عرض وصفي ملتغريات الدراسة ): 30-4(جدول رقم 

عدد   المتغير

  المشاهدات

االنحراف   الوسيط  المتوسط

  المعياري

  أدنى قيمة  أعلى قيمة 

TVR 39  17.38  6.20  19.97  55.15  0.00006  

CN  39  146.85  74  160.29  427  3  

  .Eviews 9من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج : املصدر                 

 : الصيغة الرياضية للنموذج 3-2

  :تعطى الصيغة الرياضية للنموذج على الشكل التايل 

TVRit= β0i+ β1 CNit+ µit 
  :حيث

TVRit :املتغري التابع وهو معدل التداول لألسواق املالية حمل الدراسة؛  

CNit :عدد الشركات املدرجة باألسواق املالية حمل الدراسة؛ 

Β0i،β1 :القيم الفعلية ملعامالت االحندار.  

itµ  :حد اخلطأ.  

  :يتم إدخال اللوغاريتم وهذا نتيجة لعدم جتانس بيانات السالسل الزمنية للمتغريات، فيصبح النموذج كالتايل  
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lnTVRit= β0i+ β1 ln CNit+ µit 
َفسر عدد الشركات : اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة 3-3

ُ
فقد مت  lnCNبالنسبة للمتغري امل

 :اجلدول املوايل للمتغري التابع يوضحهتائج اختبار التوزيع الطبيعي ون  اختباره سابقا،

  lnTVR للمتغري نتائج اختبار التوزيع الطبيعي  ):31-4(جدول رقم

 J.Bاحتمالية  J.Bقيمة   المتغير

LnTVR  5.364254  0.068417  

 Eviews9 من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر

 للمتغري  احتمال الخطأ لھذا االختبار تبع التوزيع الطبيعي، حيث أنّ املتغري معدل التداول ييالحظ من اجلدول أّن   

إجراء اختبارات اختيار منوذج البانل  القول بأنه موزع طبيعيا، وميكن ، وبالتايل ميكنبالنسبة للمتغري %5أكرب من 

  .املناسب لبيانات الدراسة

للمتغري اجلدول املوايل يظهر نتائج اختبارات جذر الوحدة  :ة السالسل الزمنيةاختبار استقراري 4- 3

  :معدل التداول

    lnTVRللمتغري  نتائج اختبارات جذر الوحدة عند املستوى ):32-4(جدول رقم

 املتغري

  االختبار

  القرار
LLC  

 احتمال الخطأ

ADF  

  احتمال الخطأ

PP  

  احتمال الخطأ

LnTVR 0.0095  0.0199  0.0274  السلسلة مستقرة عند المستوى  

 Eviews9 من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر

يف الفرتة املدروسة  I(0)يتضح من اجلدول السابق أّن السلسلة اخلاصة مبعدل التداول مستقرة عند املستوى    

وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية  %5كانت االحتماالت أقل من   حيث، (LLC-ADF-PP)حسب اختبارات 

  .ونقبل الفرض البديل، مبعىن عدم وجود جذر الوحدة وبالتايل السالسل مستقرة ومتكاملة عند املستوى

  للدول محل الدراسة معدل التداولقياس أثر التنويع على -4

 معدل التداولتقدير أثر التنويع على  4-1

  :حمل الدراسة ملخصة يف اجلدول املوايل لألسواق املاليةنتائج تقدير أثر التنويع على معدل التداول 
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نتائج تقدير أثر التنويع على معدل التداول لألسواق املالية للدول حمل : ) 33-4(جدول رقم

  الدراسة

  حمل الداسة لألسواق املاليةمعدل التداول : املتغري التابع

  مشاهدة 39=3*13: جمموع مشاهدات البانل    T=3N=13)    2017-2005(الفرتة 

  منوذج التأثريات العشوائية  منوذج التأثريات الثابتة  منوذج االحندار التجميعي  متغريات الدراسة

Constante  -9.688796 -7.103698  -9.274036 

-21.64478  -5.992369  -3.523208  

0.0000  0.0000  0.0012  

Lncn 2.334428  1.751243 2.300157  

28.94570  5.992369  4.234457  

0.0000  0.0000  0.0001  

R-squared 0.940725 0.960018 0.426354  

F-statistic 587.2065 280.1306 27.49967  

Prob F-statistic 0.000000 0.000000 0.000007  

Durbin watson 0.488563 1.098093 1.411945  

معادلة نموذج االنحدار 

 التجميعي

LnTVR=-9.68+2.33 lncn 

 LnTVR=-7.10+1.75 lncn معادلة نموذج التأثيرات الثابتة

معادلة نموذج التأثيرات 

 العشوائية

Lnmc=-9.27+ 2.30 lncn 

 Eviews 9 من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر
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 :اختبارات المفاضلة بين نماذج البانل 2- 4

  :االختبار موضحة يف اجلدول املوايلنتائج  :المقيد Fاختبار  -

  للمفاضلة بني النموذج التجميعي ومنوذج التأثريات الثابتة (F)نتائج اختبار  ):34- 4(جدول رقم 

  عدد الشركات املدرجة  املتغري املفسر

  8.35  حملسوبةا (F)قيمة 

  3.32  اجلدولية (F)قيمة 
  من إعداد الباحثة : املصدر  

أكرب من القيمة اجلدولية  (F=8.35)املقيد احملسوبة  (F)يتضح من اجلدول أّن قيمة إحصائية   

Ft=3.32  وبالتايل فإّن النموذج املالئم هو منوذج التأثريات، وسيتم فيما يلي االختيار %5عند املستوى ،

  .بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية

هذا نتائج  :للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائيةاختبار هوسمان  -

 :موضحة يف اجلدول املوايلاالختبار 

نتائج اختبار هومسان للمفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات  :)35- 4( جدول رقم

  العشوائية

Prob  Chi-sq-df  Chi-sq statistic  Test summary 

0.7104  1  0.137835  Gross-section random 

 Eviews9 من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر

وباحتمال  0.137835تشري نتائج هذا االختبار الذي يتبع توزيع كاي إىل أّن القيمة احملسوبة بلغت 

الفرض البديل، أي أّن منوذج التأثريات  رفضالفرض العدمي ون نقبلوبالتايل  0.05من  أكربوهو  0.7104

  .هو املالئم هلذه الدراسة العشوائية

 

ميكن اختبار وجود ارتباط ذايت للبواقي من الدرجة األوىل : اختبار مدى االرتباط الذاتي للبواقي - 5

، وذلك بعد استخراج القيمة احملسوبة والقيم اجلدولية املوافقة (Durban Watson)باستخدام اختبار 

 :هلا والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل
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  نتائج اختبار االرتباط الذايت للبواقي: )36- 4( جدول رقم

 D.Wقيمة  (D.W)القيمة الجدولية لـ 

N=39      K=1  

[1.34-1.24] 

1.41  

  Eviews 9 من إعداد الباحثة باالعتماد على برنامج: املصدر  

احملسوبة أكرب من القيمة القصوى للمجال املوافق هلا أو تقرتب  من خالل اجلدول يتضح أّن قيمة داربن وتسون

  .، وبالتايل عدم وجود ارتباط ذايت بني بواقي الدراسة2من 

 تحليل وتفسير نتائج قياس أثر التنويع على معدل التداول لألسواق المالية محل الدراسة  - ب

 .تحليل نتائج قياس أثر التنويع على معدل التداول -1

 لمفاضلة بين النماذجتحليل نتائج ا: 

ا�دولة، وبالتايل نرفض الفرض  (F)املقيد احملسوبة كانت أكرب من قيمة إحصائية  (F)قيمة إحصائية -

  .العدم ونقبل الفرض البديل، مبعىن أّن منوذج التأثريات أفضل من النموذج التجميعي

بالنسبة للمفاضلة بني منوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية، واعتمادا على اختبار هومسان  -

  .الدراسة أثريات العشوائية هو املالئم هلذهتبني أّن منوذج الت Eviews9وباستخدام برنامج 

 ةتحليل نتائج تقدير نموذج التأثيرات العشوائي: 

  :ج الُمقدرالدراسة اإلحصائية للنموذ -

 كل من املتغري اعتمادا على نتائج تقدير النموذج تبينت معنوية  : اختبار معنوية المعلمات

لكليهما، ومنه فعدد  % 5أقل من  (p)الثابت ومتغري عدد الشركات حيث أّن قيمة إحصائية 

 .الشركات يؤثر على معدل تداول األسواق املالية حمل الدراسة

 تظهر النتائج أّن احتمال إحصائية فيشر كانت أقل من : اختبار المعنوية الكلية للنموذج

، وبالتايل نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل، أي 0.000007حيث قّدرت بـ ) 0.05(

وبالنسبة للقوة التفسريية للنموذج وحسب معامل التحديد . أّن النموذج ككل له معنوية إحصائية

R2 من التغري احلاصل يف معدل التداول يعود للتغري يف  %42، أي أّن 0.42ود هي يف حد

عدد الشركات املدرجة ببورصات الدول حمل الدراسة، أما الباقي فيعود إىل متغريات أخرى مل 

 .تدرج يف هذا النموذج
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 لألسواق محل الدراسة معدل التداولتفسير نتائج قياس أثر التنويع على  -2

     على معدل التداول لألسواق املالية حمل الدراسة، هذه النتيجة تؤكد ما  إيجابيكان للتنويع تأثري

جاء يف النظرية املالية، واليت ترى بأنه كلما كان هناك أمام املستثمرين اختيارات أكثر لتشكيل 

نشاط األسواق املالية، حمفظتهم املالية، زاد توجههم لالستثمار يف املنتجات املالية وبالتايل زيادة 

والذي انعكس يف التزايد املستمر ملعدل التداول خالل فرتة الدراسة، واملالحظ أّن البيانات اخلاصة 

بزيادة عدد الشركات فرتكيا مثال باملغرب وتركيا هي اليت كان هلا الدور األكرب للوصول هلاته النتيجة، 

لعكس صحيح، وميكن إرجاع هذا الرتفاع الوعي املدرجة ببورصة إسطنبول يزداد معدل التداول وا

املايل لدى ا�تمع الرتكي، إضافة إىل أّن االقتصاد الرتكي يعترب من أكرب االقتصادات العاملية حيث 

مما زاد من جذبه لشركات ومستثمرين أجانب، والذي كان   2017احتل املرتبة السابعة عشرة سنة 

من بينها معدل و ية الرتكية وانعكس على مؤشرات نشاطها له دور إجيايب على نشاط السوق املال

 .أرقاما مرتفعة يف سنوات الدراسة التداول والذي حقق

  

 لكل من الجزائر والمغرب وتركياق المالية اسو التنويع في األ: رابعا  

أساسا إىل  و�دف احملفظةسابقا فإّن من بني أهم أدوات إدارة املخاطر هو تكوين حمفظة مالية،  كما ذُكر   

تفادي خماطر االستثمار اليت ميكن أن يتعرض هلا املستثمر عند الرتكيز على أداة استثمار واحدة، وذلك عن طريق 

  .التنويع مع ضمان حد مقبول من الدخل وحتقيق العوائد اإلجيابية باإلضافة إىل زيادة القيمة السوقية لرأس املال

الدار البيضاء وبورصة إسطنبول ليعكس اجلزائر وبورصة عدد الشركات املدرجة يف كل من بورصة  مت استخداموقد 

زاد التنوع يف   ، فكلما زاد عدد الشركات املدرجة يف البورصة،الية املوجود يف هاته البورصاتتنوع املنتجات امل

حمفظته املالية، ومنه إمكانيته السيطرة أو  املنتجات املالية، وبالتايل يكون املستثمر أمام اختيارات أكثر لتكوين

 والشكل املوايل يوضح درجة التنوع يف املنتجات املالية يف السوق املالية. التقليل من املخاطر اليت ميكن أن يواجهها

 :تركيااملغرب و جلزائر، لكل من ا
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خالل الفرتة  لكل من اجلزائر املغرب وتركياالسوق املالية يف تطور التنوع يف املنتجات املالية  ):20-4(شكل رقم 

2005 -2017  

  
  ).14- 4(و) 10-4) (4- 4(رقم  داد الباحتة باالعتماد على األشكالمن إع: املصدر

األسواق املالية لكل من اجلزائر،  حظ من الشكل السابق االختالف الكبري بني املنتجات املالية املتوافرة يفُيال  

املنتجات املالية املتواجدة يف السوق املالية الرتكية تفوق  2017خالل فرتة الدراسة، حيث يف سنة  املغرب وتركيا

مرة،  85أضعاف تلك املتواجدة يف السوق املالية املغربية، وتعادل ضعف املتواجدة يف السوق املالية اجلزائرية بـ  5

بالسوق املالية املغربية واجلزائرية، وبالتايل فإّن املستثمر يف وهذا ما يعكس احلجم الكبري للسوق املالية الرتكية مقارنة 

وهذا ما جيعل السوق املالية  السوق املالية الرتكية يكون أمام خيارات كثرية مقارنة بالسوق املالية املغربية واجلزائرية،

 2015ة الرتكية سجل سنة ودليل ذلك أّن االستثمار األجنيب يف السوق املالي. الرتكية أكثر جاذبية للمستثمرين

  .، وانعدامه يف اجلزائر2 %12، بينما يف السوق املالية املغربية سجل نسبة 1من حجم التداول %28نسبة 

  

  

  

  

 

                                                           
1
  .12لبورصة إسطنبول، ص  2015التقریر السنوي   

2
  .35لبورصة الدار البیضاء، ص  2015التقریر السنوي   
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السوق المالية في تنشيط  والمنتجات المركبة أثر المشتقات المالية والصكوك اإلسالمية: طلب الثالثلما

  التركية

املالية اجلديدة،  ملنتجاتيف تطوير جمموعة من اتتجسد فلسفة اهلندسة املالية  فإنّ  الثالثكما جاء يف الفصل   

ُتساعد املتعاملني يف األسواق املالية على التكيف مع الظروف فائقة التعقيد وسريعة التغري اليت تتسم �ا هذه اليت 

 ،واملنتجات املركبة املشتقات املالية والصكوك اإلسالمية توجدومن هذه املنتجات  .األسواق يف الوقت احلاضر

يف هذا املبحث إىل تأثري هاته املنتجات يف تنشيط السوق املالية الرتكية فقط، ألّن السوق املالية  وسيتم التطرق

وال  منتج مايل مشتق وال صك إسالمي ، مل تصدر وال2017سنة  بدايةاملغربية وحىت اجلزائرية والسوق املالية 

مذكرة عن األسواق :  وضعت مشروع إلصدار املشتقات املالية بعنوانالسوق املالية املغربية  ، لكنمنتج مركب

 71اآلجلة لألدوات املالية، من طرف مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية التابعة لوزارة االقتصاد واملالية، وهي من 

أة األسواق اآلجلة، مفهوم عقود املشتقات، أسواق عقود نش: صفحة، وتناولت هذه املذكرة النقاط التالية

املشتقات، جتارب دول أخرى، أبواب مشروع قانون خاص بسوق آجلة تتداول فيها األدوات املالية اآلجلة، ويف 

كما وعدت . املتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات املالية 42-12األخري جدول توضيحي لبنود مشروع القانون رقم 

أما فيما خيص السوق املالية اجلزائرية، وبالرجوع إىل التقرير السنوي . 2017صكوك اإلسالمية سنة إصدار الب

إدراج الصكوك اإلسالمية حتت مسمى  (COSOB)، رفضت جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 2010لسنة 

ضمن القيم املنقولة املتداولة يف السوق اجلزائرية، مربرة ذلك بعدم وجود سند قانوين  –السندات اإلسالمية  –

، وعدم وجود نظام الشركة ذات الغرض اخلاص )دون حق االستعمال(مدين أو جتاري حيكم فكرة امللكية املقيدة 

SPV 1اليت تقوم عليها هذه األداوات.  

  السوق المالية التركيةفي تنشيط المشتقات المالية أثر :  أوال  

يف هذا العنصر إىل املشتقات املالية يف تركيا، باعتبارها من املنتجات املالية املطّورة وكذا أداة للتغطية  سيتم التطرق  

من املخاطر، وخاصة وأّن أغلب املستثمرين يرغبون يف احلفاظ على استثمارا�م عند مستوى مقبول من املخاطرة، 

املستثمرين بغيتهم يف أسواق املشتقات املالية، واليت ُمتكن أولئك الراغبني يف تقليل املخاطر من حتويلها وجيد هؤالء 

  .إىل أولئك الراغبني يف زيادة املخاطر

  سوق المشتقات المالية التركية .1

ا بورصة لتكوِّن معً   2013سوق إسطنبول لألوراق املالية وسوق الذهب وسوق املشتقات اندجمت يف سنة إّن   

وتـَُعد اجلاذبية الدولية املتزايدة لبورصة إسطنبول من األمور املهمة للغاية بوصفها مركزًا مالًيا عاملًيا . إسطنبول

                                                           
  هذه املذكرة متوفرة على موقع بورصة الدار البيضاء.  
1
اإلسالمية، آليات ترشيد الصناعة املالية : برحايلية بدر الدين، إدراج الصكوك اإلسالمية يف القانون اجلزائري، امللتقى الدويل الثاين للصناعة املالية اإلسالمية  - 

  .01، ص 2013ديسمرب  9و 8املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، يومي 



 

 

هذا، وتأيت إسطنبول ضمن أفضل مدن العامل من حيث النمو االقتصادي، وتُعد أفضل مثال للمراكز 

إىل  فيما يلي وسيتم التطرق .ةالنشط

2017  

  2017لسنة  يف السوق املالية الرتكية

  

 %66الحظ من الشكل السابق أّن سوق أوراق الدين كانت هلا أكرب حصة من التداول، حيث حققت نسبة 

، تليها سوق املشتقات %21لرية، تليها سوق األسهم بنسبة 

وفيما يلي جدول يوضح حجم التداول وعدد العقود يف سوق املشتقات املالية يف بورصة إسطنبول للفرتة املمتدة 

21%
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هذا، وتأيت إسطنبول ضمن أفضل مدن العامل من حيث النمو االقتصادي، وتُعد أفضل مثال للمراكز 

النشط ةالتجاري املنتعش وسوقها املالي املالية يف األسواق الناشئة يف ظل نشاطها

 .تاجها هاته الدراسةحتبعض جوانب سوق املشتقات املالية الرتكية اليت 

7الشكل املوايل توزيع إمجايل حجم التداول يف بورصة إسطنبول لسنة 

يف السوق املالية الرتكية توزيع إمجايل حجم التداول ):21-4(كل رقم 

 .32صة إسطنبول، ص لبور  

الحظ من الشكل السابق أّن سوق أوراق الدين كانت هلا أكرب حصة من التداول، حيث حققت نسبة 

لرية، تليها سوق األسهم بنسبة  ليارم 6967من إمجايل حجم التداول املقدر بـ 

  . %1، وأخريا سوق املعادن الثمينة بنسبة 

وفيما يلي جدول يوضح حجم التداول وعدد العقود يف سوق املشتقات املالية يف بورصة إسطنبول للفرتة املمتدة 

201.  

66%

12%

1%

مقارنة بين األ: رابعالفصل ال  

هذا، وتأيت إسطنبول ضمن أفضل مدن العامل من حيث النمو االقتصادي، وتُعد أفضل مثال للمراكز . وإقليمًيا

املالية يف األسواق الناشئة يف ظل نشاطها

بعض جوانب سوق املشتقات املالية الرتكية اليت 

الشكل املوايل توزيع إمجايل حجم التداول يف بورصة إسطنبول لسنة  يوضح  

كل رقم ش

 2017التقرير السنوي لـ : املصدر

الحظ من الشكل السابق أّن سوق أوراق الدين كانت هلا أكرب حصة من التداول، حيث حققت نسبة يُ   

من إمجايل حجم التداول املقدر بـ 

، وأخريا سوق املعادن الثمينة بنسبة %12املالية بنسبة 

وفيما يلي جدول يوضح حجم التداول وعدد العقود يف سوق املشتقات املالية يف بورصة إسطنبول للفرتة املمتدة   

2017إىل  2005من 
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حجم التداول وعدد العقود يف سوق املشتقات املالية لبورصة إسطنبول خالل الفرتة  ):37- 4(جدول رقم 

2005 -2017  

  )مليون(حجم العقود   )مليار ليرة(حجم التداول   السنوات

2005  2.9  1.7  

2006  17.3  6.6  

2007  118  24.8  

2008  207.9  54.4  

2009  334.1  79.4  

2010  431.6  63.9  

2011  439.7  74.2  

2012  403.9  62.4  

2013  416.5  53.1  

2014  435.7  59.4  

2015  575  90.3  

2016  607  110.4  

2017  868  152  

  2018-8- 7: تاريخ االطالع .من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير جملس أسواق املال الرتكية: املصدر

اجلدول أّن املشتقات املالية يف السوق املالية الرتكية حققت قفزة كبري، حيث أّن حجم  خالل الحظ منيُ   

، وحجم 2005مليار لرية تركية سنة  2.9 مليار لرية تركية مقارنة بـ 868ارتفع ليصل  2017التداول سنة 

مليون عقد سنة  1.7مقارنة بـ  2017مليون عقد سنة  152عقود املشتقات املالية ارتفع هو اآلخر ليصل 

، وهذا التطور امللحوظ يف حجم تداول املشتقات املالية وعدد عقودها خالل فرتة الدراسة، ما هو إال 2005

  .  دليل على نشاط سوق املشتقات املالية الرتكية وجاذبيتها ملتعاملني جدد
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  ية التركيةلسوق المالتنشيط االمشتقات المالية في تداول أثر  .  2  

، باعتبارها من املنتجات على تنشيط السوق املالية الرتكيةيف هذا العنصر إىل أثر املشتقات املالية  يتم التطرقس    

ونسبته من إمجايل املشتقات املالية  حجم تداولوهذا باستخدام  ،ة وكذا أداة للتغطية من املخاطراملالية املطّور 

سوق املشتقات اندجمت مع سوق الذهب  ألنّ  ،2017- 2013خالل الفرتة  الرتكيةيف السوق املالية التداول 

  .، وقبل هذه السنة كانت منفصلة عنهمالتكوِّن مًعا بورصة إسطنبول 2013وسوق إسطنبول لألوراق املالية سنة 

خالل الفرتة للسوق املالية الرتكية  تطور نسبة املشتقات املالية من إمجايل التداول ):38- 4(جدول رقم 

2013 -2017  

  2017  2016  2015  2014  2013  السنوات

حجم تداول 

مليار (المشتقات 

  )ليرة

416.5  435.7  575  607 868  

إجمالي حجم 

 )مليار ليرة(التداول 

9686  8892  11894  13018 6967  

نسبة المشتقات من 

إجمالي التداول 

(%) 

4.3  4.9  4.83  4.7  12  

  التقارير السنوية لبورصة إسطنبولو ) 37-4(رقم  باالعتماد على اجلدولد الباحثة من إعدا: املصدر

االرتفاع املتزايد لنسبة تداول املشتقات املالية من إمجايل التداول ببورصة إسطنبول  من اجلدول السابق يتضح  

الحظ يُ ، و 2017سنة   %12إىل  2013سنة   %4.3حيث ارتفعت من . 2017- 2013خالل الفرتة 

وهذا راجع لتخوف املستثمرين خاصة  مقارنة بالسنوات اليت سبقتها، 2016و 2015طفيف يف سنيت اخنفاض 

لنسبة املشتقات من إمجايل واالرتفاع املتزايد . األجانب من األزمات السياسية الداخلية نتيجة املسألة الدستورية

  .السوق املالة الرتكيةنشاط أّن إدراج املشتقات املالية كان له دور كبري على دليل على  التداول ما هو إالّ 

 :ية الرتكية من خالل الشكل التايلإظهار دور املشتقات املالية يف تنشيط السوق املال ُميكن كما

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب يف سوق املشتقات املالية الرتكية خالل الفرتة 

  

الحظ من الشكل أّن االستثمار احمللي يستحوذ على أغلب تعامالت سوق املشتقات املالية الرتكية، حيث 

الحظ فة املالية للمجتمع الرتكي، كما يُ 

سنة  %15أّن نسبة االستثمار األجنيب يف سوق املشتقات املالية الرتكية يف ارتفاع مستمر، حيث ارتفع من 

ة يف السوق املالية الرتكية  ، وهذا دليل على أّن إدراج املشتقات املالي

املنافسة كان له دور كبري يف جذب االستثمار األجنيب، ومنه تنشيط السوق املالية الرتكية، ووصوهلا إىل إمكانية 
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االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب يف سوق املشتقات املالية الرتكية خالل الفرتة  ):2

2011 -2017  

  من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير بورصة اسطنبول

الحظ من الشكل أّن االستثمار احمللي يستحوذ على أغلب تعامالت سوق املشتقات املالية الرتكية، حيث 

فة املالية للمجتمع الرتكي، كما يُ وهذا ما يعكس الثقا ،%70تفوق  تهنسب 2017

أّن نسبة االستثمار األجنيب يف سوق املشتقات املالية الرتكية يف ارتفاع مستمر، حيث ارتفع من 

، وهذا دليل على أّن إدراج املشتقات املالي2017سنة  % 28

كان له دور كبري يف جذب االستثمار األجنيب، ومنه تنشيط السوق املالية الرتكية، ووصوهلا إىل إمكانية 
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22-4(شكل رقم 

من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير بورصة اسطنبول: املصدر

الحظ من الشكل أّن االستثمار احمللي يستحوذ على أغلب تعامالت سوق املشتقات املالية الرتكية، حيث يُ   

7- 2011الفرتة خالل 

أّن نسبة االستثمار األجنيب يف سوق املشتقات املالية الرتكية يف ارتفاع مستمر، حيث ارتفع من 

28.7ليصل إىل  2011

كان له دور كبري يف جذب االستثمار األجنيب، ومنه تنشيط السوق املالية الرتكية، ووصوهلا إىل إمكانية 

  .على الصعيد الدويل
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  تنشيط السوق المالية التركية فيأثر الصكوك اإلسالمية : ثانيا   

املنتجات املبتكرة اليت متكنت من حتقيق جناحات عديدة وقفزات نوعية من حيث تعترب الصكوك اإلسالمية من    

العوائد، وشهدت انتشارا واسعا وإقباال كبريا يف خمتلف دول العامل، ويرجع هذا للطلب املتزايد واإلقبال املستمر 

جلذب فئات جديدة من على هذه املنتجات من طرف املتعاملني يف األسواق املالية، وتركيا كغريها من الدول و 

وع من املتعاملني قامت بإصدار صكوك إسالمية تُتداول يف سوقها املالية، وكان أول إصدار هلا يف هذا الن

فيما يلي إىل أداء سوق الصكوك اإلسالمية وتأثريها يف تنشيط السوق  وسيتم التطرق. 2010املنتجات سنة 

  .املالية الرتكية

  سوق الصكوك اإلسالمية التركية .1

 وتنامى اإلسالمي، املايل للنظام الرئيسة املكّونات من واحدة باعتبارها اإلسالمية الصكوك صناعة برزت لقد  

 سوق وتطّور منو إىل أّدى ممّا واسع، دويل نطاق على املستخدمة املنتجات أحد متزايد حنوٍ  على لتصبح دورها

والشكل التايل وإصدارها يف العديد من الدول،  األخرية، السنوات يف وملحوظ كبري بشكل اإلسالمية الصكوك

  .2015-2001يوضح توزيع إمجايل الصكوك املصدرة خالل الفرتة 

  2015- 2001خالل الفرتة حسب الدول الصكوك اإلسالمية إصدارات  إمجايل ):23-4(شكل رقم 

 
Source : çakmak-gokçe Avukatlik, Building The Turkish sukuk  market : One step  at a time, 2016, p 6. 
Available at : gkcpartners.com  

الحظ من الشكل أّن ماليزيا تتقدم وتتصدر دول العامل يف إصدار الصكوك اإلسالمية بنسبة قدرها يُ   

من إمجايل اإلصدارات، تليها اإلمارات، السعودية، إندونيسيا، قطر، البحرين، السودان، لتحتل  67.349%

  .   %1.456تركيا بعدهم املرتبة الثامنة من حيث إصدار الصكوك اإلسالمية بنسبة 
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  .2015وحىت سبتمرب  2011توضيح للصكوك املصدرة يف تركيا خالل الفرتة   وفيما يلي 

صدرة  الصكوك ):39- 4(جدول رقم 
ُ
  9/2015- 2011خالل الفرتة يف تركيا امل

مليون (مبلغ اإلصدار   نوعها  الصكوك

  )دوالر

  متوسط االستحقاق

  )سنوات(

  5.01  2669  عبر الحدود  الصكوك الخاصة

  0.78  1402  المحلية

  -----   4071  المجموع

  6.83  3750  عبر الحدود  الصكوك السيادية

  2.14  3964  المحلية 

  -----   7714  المجموع

  -----   11785  المجموع الكلي  
Source : IIFM, Sukuk Report : A comprehensive study of the Global Sukuk Market,2016, 5th edition, p148. 

صدرة يف تركيا خالل الفرتة  ):24-4(شكل رقم 
ُ
  2015سبتمرب -2011الصكوك اخلاصة والسيادية امل

  
 

Source : çakmak-gokçe Avukatlik, op cit, p 8 

صكوك (أّن إصدار الصكوك السيادية أكرب من إصدار الصكوك اخلاصة  يتضحمن اجلدول والشكل السابقني   

، وأّن الصكوك اخلاصة العابرة للحدود أكرب من الصكوك اخلاصة احمللية، على عكس الصكوك السيادية )الشركات

متوسط استحقاق الصكوك خيص متوسط استحقاق هذه الصكوك ف أما فيما. جند احمللية أكرب من العابرة للحدود

السيادية أكرب من متوسط استحقاق الصكوك اخلاصة، ومتوسط استحقاق الصكوك العابرة للحدود أكرب منه يف 

  .الصكوك احمللية يف كال النوعني اخلاصة والسيادية
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خالل الفرتة  وحجم تداوهلا وقيمتها السوقية اجلدول املوايل يوضح الصكوك املصدرة يف السوق املالية الرتكية و 

2011 -2017.  

  2017-2011الصكوك املصدرة يف السوق املالية الرتكية خالل الفرتة  ):40- 4(جدول رقم 

مليون (الصكوك المصدرة   السنوات

  )دوالر
مليون (حجم تداول الصكوك 

  )دوالر
  )مليون دوالر(القيمة السوقية 

2011  350   ---   ---  

2012  0  20  9  

2013  344  350  360  

2014  2075  520  406  

2015  1257  458  571  

2016  974  1275  600  

2017  2210.7  1376  1400  

  .2019-8-8: تاريخ االطالع .من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية �لس أسواق رأس املال الرتكية: املصدر

من اجلدول االرتفاع الكبري يف كل من الصكوك املصدرة وحجم تداوهلا وكذا قيمتها السوقية خالل الفرتة  يتضح  

مليون دوالر أمريكي مقارنة  2210.7إىل  2017بالنسبة إلصدار الصكوك وصل سنة ، ف2017- 2011

املالية الرتكية فوصل  يف السوق اوبالنسبة حلجم تداوهل. مليون دوالر أمريكي 350حيث قًدر بـ  2011بسنة 

. مليون دوالر أمريكي 20حيث قًدر بـ  2012مليون دوالر أمريكي مقارنة بسنة  1376إىل  2017سنة 

 9حيث قُدرت بـ  2012مليون دوالر مقارنة بسنة  1400إىل  2017فوصلت سنة  لقيمتها السوقيةوبالنسبة 

الكبري على هذا النوع من املنتجات املالية من قبل وهذا ما هو إال دليل على اإلقبال . مليون دوالر أمريكي

  .احتياجا�م ية الرتكية ملا هلا من ميزات تليباملتعاملني يف السوق املال

 تنشيط السوق المالية التركية علىالصكوك اإلسالمية  تداولأثر  .2

تطور نسبة الصكوك  االعتماد علىسيتم مية وتنشيط السوق املالية الرتكية، لتوضيح العالقة بني الصكوك اإلسال 

، ألّن أّول إصدار للصكوك 2017-2012اإلسالمية من حجم التداول يف سوق أوراق الدين خالل الفرتة 

واجلدول املوايل  .يف السنوات املواليةوبالتايل مل يتم تداوهلا إّال  2010اإلسالمية يف السوق املالية الرتكية كان سنة 

  :يوضح ذلك
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  خالل الفرتة  الرتكية يف سوق أوراق الدين من حجم التداولالصكوك اإلسالمية  نسبة ):41- 4( جدول رقم

2012 -2017  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  السنوات

حجم التداول 

في سوق أوراق 

مليون (الدين 

  )ليرة

6828000  6898000  7645000  10267000  11367000  4564000  

حجم الصكوك 

المتداولة 

  )مليون ليرة(

30  670  1130  1339  3890  7878  

نسبة الصكوك 

من حجم 

في  التداول

سوق أوراق 

 (%)الدين 

0.0004  0.009  0.015  0.014  
  

0.034  0.17  

  .والتقارير السنوية �لس أسواق رأس املال الرتكية) 40-4(اجلدول رقم ثة باالعتماد على من إعداد الباح: املصدر

نسبة تداول الصكوك اإلسالمية من حجم التداول يف سوق أوراق الدين يف تزايد من اجلدول السابق أّن  يتضح  

سنة  %0.17لرتتفع إىل  2012سنة  %0.0004، حيث سجلت 2017- 2012مستمر خالل الفرتة 

أّن إدراج ى علما هو إّال دليل وهذا يف السنوات القادمة،  أضعافا ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسبة ،2017

والذي انعكس باإلجياب على كان له دور يف جذب متعاملني جدد  بورصة إسطنبولالصكوك اإلسالمية يف 

  .نشاط السوق املالية الرتكية

  أثر المنتجات المالية المركبة على تنشيط السوق المالية التركية: ثالثا   

املالية، ولكي حتافظ السوق سابقا تعترب املنتجات املالية املركبة من املنتجات احلديثة املتداولة يف األسواق  كما ذُكر  

املالية الرتكية على نشاطها وقدر�ا التنافسية على الصعيد العاملي، قامت بإدراج هاته املنتجات حىت تليب 

إدراج املنتجات املالية املركبة يف تنشيط السوق املالية توضيح أمهية حماولة لو فيما يلي . احتياجات املتعاملني �ا

  .الرتكية

خالل  باملنتجات املالية املركبة يف السوق املالية الرتكية حسابات املستثمرينعدد تطور  ):42- 4(جدول رقم 

  2017-2013الفرتة 

  2017  2016  2015  2014  2013  السنوات

 المستثمرين عدد حسابات

  بالمنتجات المالية المركبة
3306  3997  2898  2571  4842  

  2018-8-8: تاريخ االطالع .من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية �لس أسواق املال الرتكية: املصدر
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-2013من اجلدول السابق أّن عدد حسابات املستثمرين باملنتجات املالية املركبة يف تزايد خالل الفرتة  يتضح  

، وهذا راجع لتخوف املستثمرين خاصة األجانب حيث ُسجل اخنفاض 2016و 2015سنيت ماعدا ، 2017

ملستثمرين باملنتجات املالية وجند أّن عدد حسابات ا. من األزمات السياسية الداخلية نتيجة املسألة الدستورية

، وهذا دليل على أّن إدراج 2017حساب سنة  4842لريتفع إىل  2013حساب سنة  3306املركبة كان 

املنتجات املالية املركبة كان له دور يف جذب عدد أكرب من املستثمرين والذي يعود باإلجياب على تنشيط السوق 

  .املالية الرتكية
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  :الفصل خالصة

املغرب ئر، من خالل ما مت التطرق له يف هذا الفصل من حتليل ومقارنة ملوضوع الدراسة بني كل من اجلزا  

  :مت التوصل إىلوتركيا، 

سيئ وسليب،كما جتلى واضحا من خالل التحليل السابق سواء  لسوق املالية اجلزائريةالوضع العام ل - 

، أو ما تعلق حبجم التداول ومدى ارتباطه حبالة العرض )شركات 5(من حيث الشركات املدرجة 

والطلب املسجلة على صعيد كافة القيم املتداولة بالبورصة، واليت كان جلميعها انعكاس على جوانب 

إىل . عدة ارتبطت خاصة بعدد الصفقات املربمة يف السوق، باإلضافة إىل القيمة السوقية للبورصة

حىت إىل أدىن املستويات املسجلة على صعيد بعض  ىهم الذي مل يرقجانب معدل دوران األس

جدول لورنس وبإسقاط . البورصات الناشئة، والذي يطلب النهوض به ملسايرة البورصات العربية

وبيدرا للحكم على مدى عمق ونضج األسواق املالية يف إطار التنسيق مع السياسات االقتصادية 

سوق صغري احلجم لألوراق  أّ�ابأ�ا يف املرحلة األوىل، أي  عليها ُحكم، ة اجلزائريةعلى السوق املالي

  ؛املالية

السوق املالية املغربية وبالنظر إىل األرقام اليت حققتها يف معايري قياس نشاط األسواق  إّن دراسة وحتليل - 

لورنس وبيدرا للحكم جدول وبإسقاط . ة وحباجة إىل املزيد من التطويراملالية، بّني بأ�ا الزالت ضعيف

ة على مدى عمق ونضج األسواق املالية يف إطار التنسيق مع السياسات االقتصادية على السوق املالي

  ؛يف مرحلة مبدئية لتطوير السوق، أي ثانيةبأ�ا يف املرحلة ال عليها ُحكم، غربيةامل

إليه واملكانة العاملية اليت حجم التطور الذي وصلت إّن دراسة وحتليل السوق املالية الرتكية يبني  - 

تعترب السوق املالية الرتكية من األسواق القادرة على املنافسة على الصعيد الدويل، حيث  حظيت �ا،

وبإسقاط جدول لورنس وبيدرا للحكم على مدى عمق ونضج . وهذا ألدائها اإلجيايب الذي حققته

عليها  على السوق املالية الرتكية، ُحكمية األسواق املالية يف إطار التنسيق مع السياسات االقتصاد

 ؛بأ�ا يف املرحلة الرابعة، أي سوق مالية ناضجة

يساعد التنويع يف املنتجات املالية يف تنشيط السوق املالية، وهذا ما ظهر يف كل من السوق املالية  - 

منتجات  5متلك سوى اليت ال اجلزائرية و  املالية املغربية والسوق املالية الرتكية، على عكس السوق

الكثري من اخليارات لتشكيل حمفظته املالية والتقليل والسيطرة  مالية، وبالتايل لن يكون للمستثمر فيها

 على املخاطر اليت قد يواجهها؛

من املنتجات اليت تساعد على تنشيط واملنتجات املركبة تُعد املشتقات املالية والصكوك اإلسالمية  - 

لكل من ا ظهر يف السوق املالية الرتكية، على عكس كال من السوق املالية السوق املالية، وهذا م

حيث . مما إنعكس عليهما بالسلباليت تنعدم فيهما هكذا نوع من املنتجات املالية، املغرب واجلزائر 
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، تنُشط ة مستحدثة تليب حاجات املستثمريندرجت بسوق مالية ما منتجات ماليأُ بأنّه كلما  تبني

كنها من حتقيق األدوار ، وهذا ما يعود باإلجياب عليها، وميَُ جاذبة أكثر ملتعاملني جددأكثر وتكون 

 .املنوط �ا
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وهي دائرة من الدوائر األساسية اليت اقتصاد بلد ما، تعد السوق املالية مبثابة جهاز لقياس قوة أو ضعف     

املوارد املالية من الوحدات االقتصادية ذات الفائض املايل بتحويل  اط االقتصادي،تساهم يف متويل قطاعات النش

ويُعترب  .املالية املصدرة من طرف الشركاتعن طريق املنتجات  ، وهذاإىل الوحدات االقتصادية ذات العجز املايل

األساسية وجود سوق مالية قادرة على حشد وختصيص املوارد املالية بكفاءة خلدمة األغراض املنتجة من املتطلبات 

الكثري من الدول مبا فيها تلك السائرة يف طريق النمو  وهذا كله جعل .لتحقيق معدالت منو عالية وقابلة لالستمرار

   .االهتمام بتنشيط أسواقها املالية واالرتقاء �ا إىل مستوى السوق الكفؤة واملتخلفة

حيث جند أّن املتعاملني باملنتجات املالية قد  تعددت املنتجات املالية بتعدد احتياجات املتعاملني �ا،ولقد   

يكونون حمافظون يتعاملون مبنتجات مالية منخفضة املخاطر، أو يتميزون بالرشد من خالل املوازنة بني العوائد 

واملخاطر، أو مضاربون يرغبون بتحقيق أرباح غري اعتيادية مقابل القبول بدرجة خماطر مرتفعة، ومنهم من حيكمهم 

  . الديين، وغريهم من املتعاملني الذين كان هلم دور يف تعدد املنتجات املالية املتداولة يف األسواق املاليةالوازع 

ونتيجة لنمو األسواق املالية وتطور املؤسسات املالية ازداد االستثمار يف املنتجات املالية، حيث أصبحت متثل   

هلا عوائد وهلا خماطر ترافقها، وهلذا فعلى املتعاملني �ا مصدرا من مصادر التمويل املهمة، وكغريها من االستثمارات 

ويُعترب حتليل املنتجات املالية أهم خطوة يف  .النماذج واألدوات معرفة كيفية إدار�ا وهذا باستخدام جمموعة من

حيتاج املتعاملون يف األسواق املالية إىل استخدام بعض أدوات التحليل اليت عملية اختاذ القرارت االستثمارية، حيث 

رافقة ملخوللتقليل والسيطرة على ا. شراء وبيع وعدم تداول املنتجات املاليةتساعدهم يف اختاذ قرارات 
ُ
اطر امل

  .للمنتجات املالية، دائما ما تظهر منتجات مالية جديدة ومطّورة تلبية الحتياجات املتعاملني يف األسواق املالية

خلق ، تشجيع إنشاء شركات األموال: واملتمثلة يفجمموعة من العوامل الالزمة لتنشيط األسواق املالية  هناك   

واالستثماري لدى األفراد وتوفري املعلومات الكافية عن قطاعات األعمال  الوعي االدخارينشر  أدوات جديدة،

بتحقق أثر إدارة وتطوير املنتجات املالية يف تنشيط األسواق املالية، ال ميكن أن يتحقق إّال و . املختلفة ونشاطها

املالية خيتلف من دولة إىل  غري أّن مسامهة إدارة وتطوير املنتجات املالية يف تنشيط السوق. العوامل السابق ذكرها

  .أخرى، حيث يتوقف على مدى تطور أو ضعف سوقها املالية
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  نتائج اختبار الفرضيات  

يؤدي إدراج منتجات مالية مستحدثة إىل زيادة إقبال املستثمرين على توظيف أمواهلم ": الفرضية األولى - 

 ".يف السوق املالية

من العوامل الالزمة لتنشيط  تبّني أنّ من خالل ما مت عرضه يف الفصل األول من هذه الدراسة،   

إدراج خلق أدوات جديدة، حيث أّن  األسواق املالية واالرتقاء �ا إىل مستوى السوق الكفؤة هو

إقبال املستثمرين على من منتجات مالية جديدة تليب احتياجات املتعاملني يف السوق املالية، سيزيد 

  .وهو ما يؤكد صحة الفرضية. االستثمار يف األسواق املالية، وبالتايل تنشيطها

 ".يوجد منتج مايل يليب مجيع احتياجات املتعاملني يف األسواق املالية: "الفرضية الثانية - 

ة جدا من من خالل ما مت عرضه يف الفصل الثاين من هذه الدراسة، تبّني أّن هناك جمموعة كبري   

ت عن بعضها البعض يف النوع املنتجات املالية املتداولة باألسواق املالية، وختتلف هذه املنتجا

فباختالف شخصية املتعاملني ختتلف املنتجات املالية فقد يكون . واخلصائص والفئة املوجهة إليها

  . ، وهو ما ينفي صحة الفرضية...أو ُمتدينُحمافظ أو رشيد أو مضارب  املستثمر 

يؤدي االهتمام بإدارة املنتجات املالية إىل رضا املتعاملني بالسوق املالية وزيادة : "الفرضية الثالثة - 

 ".عددهم

من خالل ما مت عرضه يف الفصل الثالث من هذه الدراسة، تبّني أنّه كلما توفر للمتعاملني   

دارة خماطرها وأدوات لتحليل أسعارها بواسطة وسيط أو مسسار أو بدو�ما، باملنتجات املالية مناذج إل

وتوفرت هلم منتجات جديدة ومطّورة تليب حاجا�م االستثمارية زادت درجة رضاهم، وكذا جذب 

  .مستثمرين جدد هلذه األسواق، وهو ما يُؤكد صحة الفرضية

وتطوير املنتجات املالية يف تنشيط األسواق ال يوجد اختالف فيما خيص أثر إدارة : "الفرضية الرابعة - 

 ".ملغرب وتركياااملالية لكل من اجلزائر 

تبّني االختالف الكبري بني األسواق  من خالل ما مت التطرق إليه يف الفصل الرابع من هذه الدراسة،  

لية ظهر بدرجة املالية لكل من اجلزائر املغرب وتركيا، حيث ُوجد بأّن أثر إدارة وتطوير املنتجات املا

أكرب على السوق املالية الرتكية، والذي انعكس على األداءات اإلجيابية هلا وحتقيقها ملؤشرات عالية، 

. على عكس األسواق املالية األخرى وخاصة اجلزائر اليت تفتقر ألبسط متطلبات تنشيط سوقها املالية

 .وهو ما ينفي صحة الفرضية
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  :ائج الدراسةنت

بعد عرضنا ملختلف جوانب املوضوع، ومن خالل الدراسة التفصيلية اليت تضمنت خمتلف الفصول وأجزاء  

  :البحث، مت التوصل للنتائج التالية

  نتائج الدراسة النظرية: أوال

اإلطار الذي يتم مبوجبه اجلمع بني  دورا أساسيا ومهما يف اقتصاديات الدول، حيث متثللسوق املالية ل  -1

من خالل تسهيل مهمة الدخول إىل السوق لتجميع والفائض املايل، العجز الوحدات االقتصادية ذات 

 املدخرات من خمتلف الشرائح والقطاعات، وحتويلها إىل وحدات العجز �دف زيادة االستثمار واإلنتاج؛

 على املتداولة املالية املنتجات عن جديدة معلومات أيةعكس  السوق املالية الكفؤة هي السوق القادرة على -2

 مجيع تصل وأن احلقيقية، بقيمته املايل املنتج تقييم على السوق قدرة آخر مبعىن املنتجات، هذه سعر

 ؛منخفضة وبتكلفة النوعية وبنفس نفسه الوقت يف املستثمرين إىل املعلومات

تُؤثر على تشكل ) الثقة، التقليد واحملاكاة، أخطاء اإلدراك وغريهاكاإلفراط يف (هناك عوامل غري عقالنية  -3

زاوجة بني النظرية املالية 
ُ
األسعار يف السوق املالية، مما أدى إىل ظهور نظرية املالية السلوكية اليت �دف إىل امل

 وأحباث علم النفس بغية الوصول إىل منذجة واقعية للسلوك البشري يف األسواق املالية؛

ؤشرات يف األسواق املالية هي وسيلة تعكس اجتاه السوق املالية وسلوكها، وبالتايل فهي تساعد يف اختاذ امل -4

 قرارات بيع وشراء املنتجات املالية؛

إّن التعامل يف السوق املالية يكون على شكل عمليات عاجلة وأخرى آجلة، عن طريق أوامر يتلقاها    -5

القيام ببيع وشراء منتجات مالية، وختتلف هذه األوامر باختالف الوسيط أو السمسار من العميل، ألجل 

األمر السوقي، األمر بالسعر األفضل، األمر بالسعر احملدد، األمر : العميل وتوقعاته، وتتلخص هذه األنواع يف

 مع التوقيف عند سعر معني، األمر احملدد للكمية، واألمر احلر أو املطلق؛

: زمة لتنشيط األسواق املالية واالرتقاء �ا إىل مستوى السوق الكفؤة وهيهناك جمموعة من العوامل الال -6

خلق أدوات جديدة، نشر الوعي االدخاري واالستثماري، توفري املعلومات  تشجيع إنشاء شركات األموال،

 الكافية عن قطاعات األعمال املختلفة ونشاطها؛

، هذا التفوق يكون يف شكل إضافة فوق الذي حتصل عليهتيف الوضع امللألسواق املالية امليزة التنافسية تتمثل  -7

قيمة لدى املتعاملني فيها، واليت تأخذ شكل تكلفة معامالت أقل مقارنة بتكاليف املنافسني، أو يف شكل 

يف شكل منتج متميز، وذلك �دف جذب أكرب عدد من املتعاملني فيها، سواء كانوا  سرعة تداول أكرب، أو

 .متداولني لألوراق املاليةمصدرين أو 

معدل رمسلة السوق، عدد : ، منهاودرجة تنافسيتها يوجد العديد من املعايري لقياس نشاط السوق املالية  -8

  .الشركات املدرجة يف البورصة، معدل قيمة التداول، معدل دوران األسهم
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ستثمر للمخاطر، وستبقى اهلندسة املالية ُتطور وتُنتج  ختتلف أنواع املنتجات املالية -9
ُ
باختالف درجة قبول امل

منتجات مالية جديدة تتماشى مع الظروف االقتصادية واملالية من جهة، وشخصية املتعاملني �ا من جهة 

  .أخرى

القرارات اختاذ تاج املتعاملون يف األسواق املالية إىل استخدام بعض أدوات التحليل اليت تساعدهم يف حي -10

 أما أكثرها استعماال فهي التحليل الفين والتحليل األساسي؛. االستثمارية

يتم تسعري املنتجات املالية بعدة تقنيات وعلى عّدة مراحل ُتشرف عليها سلطات البورصة مبساعدة  -11

ري باملقابلة، كما توجد التسع - التسعري بالصندوق -التسعري بالتدرج - التسعري باملناداة: منهاالوسطاء املاليني، 

 طريقتان للتسعري يف البورصة التسعري بالتثبيت والتسعري بالتواصل؛

االستثمار يف املنتجات املالية له وجهان، وجه ُميثل العائد الذي سنتحصل عليه من هذا االستثمار، ووجه  -12

ر من خالل حتديد طبيعتها ُميثل املخاطر اليت تُرافق هذا االستثمار، وعليه ُوجب التعامل مع هذه املخاط

. وإدار�ا ليسهل يف األخري معاجلتها والسيطرة عليها أو التقليل من حد�ا) خماطر منتظمة أو غري منتظمة(

كما توجد عّدة . معامل بيتا - معامل االختالف - االحنراف املعياري والتباين: وأهم أدوات قياس املخاطر جند

، منوذج تسعري املراجحة ومنوذج منوذج تسعري األصول الرأمسالية: ة نذكر منهاطر املنتجات املاليمناذج إلدارة خما

 فرانش وفاما؛

تتجسد فلسفة اهلندسة املالية يف تطوير جمموعة من املنتجات املالية اجلديدة إلشباع حاجات املتعاملني يف  -13

 - التشخيص: ة إىل مخس خطوات هياألسواق املالية ال تُلبيها املنتجات القائمة، وتُقسم عملية اهلندسة املالي

 .التخصيص - التسعري - اإلنتاج -التحليل

 نتائج الدراسة التطبيقية: ثانيا

سيئ وسليب،كما جتلى واضحا من خالل التحليل السابق سواء من  لسوق املالية اجلزائريةالوضع العام ل  -1

، أو ما تعلق حبجم التداول ومدى ارتباطه حبالة العرض والطلب )شركات 5(حيث الشركات املدرجة 

املسجلة على صعيد كافة القيم املتداولة بالبورصة، واليت كان جلميعها انعكاس على جوانب عدة 

إىل جانب معدل دوران األسهم الذي مل يرق حىت إىل أدىن . السوقية للبورصة رمسلةلباارتبطت خاصة 

جلة على صعيد بعض البورصات الناشئة، والذي يطلب النهوض به ملسايرة البورصات املستويات املس

جدول لورنس وبيدرا للحكم على مدى عمق ونضج األسواق املالية يف إطار التنسيق وبإسقاط . العربية
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 أّ�ابأ�ا يف املرحلة األوىل، أي  عليها ُحكممع السياسات االقتصادية على السوق املالية اجلزائرية، 

  ؛سوق صغري احلجم لألوراق املالية

إّن دراسة وحتليل السوق املالية املغربية وبالنظر إىل األرقام اليت حققتها يف معايري قياس نشاط األسواق  -2

جدول لورنس وبيدرا للحكم وبإسقاط . املالية، بّني بأ�ا الزالت ضعيفة وحباجة إىل املزيد من التطوير

اق املالية يف إطار التنسيق مع السياسات االقتصادية على السوق املالية على مدى عمق ونضج األسو 

  يف مرحلة مبدئية لتطوير السوق؛، أي ثانيةبأ�ا يف املرحلة ال عليها ُحكم، غربيةامل

إّن دراسة وحتليل السوق املالية الرتكية يبني حجم التطور الذي وصلت إليه واملكانة العاملية اليت حظيت   -3

تعترب من األسواق القادرة على املنافسة على الصعيد الدويل، وهذا ألدائها اإلجيايب الذي �ا، حيث 

ملالية يف إطار التنسيق وبإسقاط جدول لورنس وبيدرا للحكم على مدى عمق ونضج األسواق ا. حققته

عليها بأ�ا يف املرحلة الرابعة، أي سوق  على السوق املالية الرتكية، ُحكممع السياسات االقتصادية 

 مالية ناضجة؛

يساعد التنويع يف املنتجات املالية يف تنشيط السوق املالية، وهذا ما ظهر يف كل من السوق املالية  -4

منتجات مالية،  5على عكس السوق املالية اجلزائرية اليت ال متلك سوى املغربية والسوق املالية الرتكية، 

وبالتايل لن يكون للمستثمر فيها الكثري من اخليارات لتشكيل حمفظته املالية والتقليل والسيطرة على 

 املخاطر اليت قد يواجهها؛

د على نتجات اليت تساعمن امل واملنتجات املالية املركبة تُعد املشتقات املالية والصكوك اإلسالمية  -5

ق املالية اسو ما ظهر يف السوق املالية الرتكية، على عكس كال من األتنشيط السوق املالية، وهذا 

ا إنعكس مم، خالل فرتة الدراسة اليت تنعدم فيهما هكذا نوع من املنتجات املاليةللمغرب واجلزائر 

بأنّه كلما أُدرجت بسوق مالية ما منتجات مالية مستحدثة تليب حاجات  حيث ُوجد. عليهما بالسلب

املستثمريّن، تنُشط أكثر وتكون جاذبة أكثر ملتعاملني جدد، وهذا ما يعود باإلجياب عليها، وُميَكنها من 

 .حتقيق األدوار املنوط �ا
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  والتوصيات االقتراحات

الل هذه الدراسة إلشكالية أثر إدارة وتطوير املنتجات املالية إليها من خ مت التوصل بناء على النتائج اليت  

جمموعة من  فيما يلي. ملغرب وتركيااتنشيط السوق املالية، ومقارنة هذا األثر بني كل من اجلزائر  على

   :االستفادة منهاللسوق املالية اجلزائرية االقرتاحات والتوصيات اليت ميكن 

واملؤسسية للسوق املالية اجلزائرية، ومراجعة التشريعات القائمة، والرتكيز على إجياد استكمال األطر القانونية   .1

قوانني مرنة تسمح باستيعاب التطورات املتوقعة، وتكون قادرة على التكيف مع املتغريات املستجدة، وقادرة 

ظمة والتعليمات اليت على تيسري التعامل وتوفري احلماية للمتعاملني، األمر الذي يساهم يف استحداث األن

 ُتسهم يف تنشيط التعامل بالسوق املالية، وتيسريه واستقراره ومحايته من التصرفات واألنشطة الضارة؛

 ضرورة إعداد الكوادر البشرية املتخصصة اليت تشرف على عمليات إصدار وتداول املنتجات املالية بأنواعها؛ .2

عمل خطة إعالمية للتعريف بفرص ومزايا االستثمار يف  من خالل لدى أفراد ا�تمع تنمية الوعي املايل .3

 السوق املالية؛

 توفري مواد تثقيفية بشأن استخدام السوق املالية لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذات امللكية األسرية؛ .4

وبناء جيل من تشجيع إنشاء نوادي االستثمار اليت تساهم يف زيادة الوعي االستثماري يف املنتجات املالية،  .5

 املستثمرين املثقفني ميكن االعتماد عليه؛

مما يزيد من فرص االختيار أمام املتعاملني وفق  املتداولة يف السوق املالية اجلزائرية، تنويع املنتجات املالية .6

دخرين بالتعامل يف السوق املالية اجلزائرية، وبالتايل توسيع األس
ُ
واق الثانوية مصاحلهم واجتاها�م، ومبا يُغري امل

 السيولة بالسوق املالية باستمرار؛مبا ُيساعد على توفري 

كاملشتقات املالية والصكوك اإلسالمية   ضرورة إدخال منتجات مستحدثة غري املنتجات التقليدية للسوق املالية .7

 ، بغية تنشيطها من خالل جذب عدد كبري من املستثمرين �ا؛واملنتجات املالية املركبة

 مل على توفري الكفاءة املعلوماتية للسوق مما يؤدي إىل رفع وتطوير كفاءة السوق عموما؛ضرورة الع .8

 .ودراسة أفضل ممارسات احلوكمةحتسني مستوى االلتزام بالئحة حوكمة الشركات  .9
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  آفاق البحث 

تنشيط السوق املالية، وكذا مقارنة هذا  علىموضوع إدارة وتطوير املنتجات املالية وأثر ذلك البحث يف بعد    

األثر بني كل من اجلزائر املغرب وتركيا، برزت بعض اجلوانب واإلشكاالت اجلديرة مبواصلة البحث فيها ألمهيتها 

  :النظرية والتطبيقية، ومنها

األسواق املقاربات الكمية والنوعية املستخدمة يف إدارة خماطر السوق يف املؤسسات املالية املدرجة يف  .1

 املالية؛

 آليات تنمية الوعي املايل للمجتمع اجلزائري باالستفادة من جتارب دول أخرى؛ .2

 ؛3تقنيات إدارة املخاطر يف األسواق الناشئة وفقا ملبادئ بازل  .3

  .أمهية املنتجات املالية املركبة يف تنشيط األسواق املالية .4
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  :  ملخص

�دف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية إدارة وتطوير املنتجات املالية يف تنشيط السوق املالية، باعتبارها مصدرا مهما   

املالية، من خالل  سوقها وتنشيط حتديث إىل تتطلع الناشئة الدول من اجلزائر كغريهاو  .من مصادر متويل االقتصاد

االستجابة للمتغريات املتالحقة اليت متر �ا الصناعة املالية بتحديث و تطوير املنتجات املالية األمر الذي جيعل 

املؤسسات واهليئات املالية تقوم بتعديل يف اسرتاتيجيا�ا و أساليب عملها بتبين األساليب احلديثة إلدارة األموال و 

  .ائمة على التنويع وعدم التقيد بالنظم التقليديةالق

يف تنشيط  واملنتجات املركبة  الصكوك اإلسالمية، املشتقات املاليةذه الدراسة مبقارنة أثر التنويع، وقمنا يف ه  

األسواق املالية لكل من اجلزائر واملغرب وتركيا، وقد وجدنا أنّه كلما توفر عدد كبري من املنتجات املالية وأُدرجت 

  .منتجات مالية ُمستحدثة ومطّورة  بسوق مالية ما زاد نشاطها

  .ملاليةالسوق املالية، إدارة خماطر املنتجات املالية، اهلندسة ا تنشيط  :المفتاحية الكلمات

Abstract :  
 This study aims to highlight the importance of managing and developing 
financial products in activating the financial market as an important source of 
financing for the economy. Algeria, like other emerging countries, is looking to 
modernize and activate its financial market by responding to the successive 
changes experienced by the financial industry by modernizing and developing 
financial products, which makes the financial institutions and bodies modify 
their strategies and methods of work by adopting modern methods of money 
management based on diversification, and non compliance to traditional 
systems. 
  In this study, we compared the effect of diversification, derivatives, Islamic 
instruments and structured financial products on the activating of the financial 
markets of Algeria, Morocco and Turkey, and we found that whenever a large 
number of financial products are available and new financial products developed 
in a financial market, Market activity increased. 
Keywords : activate the financial market, Risk management of financial 
products, financial engineering 
 

 


