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عرفان شكر و   

 إمتام ي على توفيقو يل ،جباللو وعظيم سلطانومحده محدا يليق وأ نار يل درب العلم،اهلل العلي القدير الذي أشكر أ
خري املعلمني وسيد البشرية ،وسلم سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل عليو  ،بعده يبن البحث، والصالة والسالم على من ال

مجعني.أ  

عند قولو صلى اهلل عليو وسلم "من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل" وقوفا  

 على اجناز ىذا البحث، أعانينكل من   إىل بالشكر اخلاص العميق مقرونا جبزيل العرفان واالمتنان أتقدم أن إاليسعين  فال
خص بالذكر:وأ  

وعلى توجيهاتو  على ىذا البحث، افباإلشر الدكتور محودي حاج صحراوي على قبولو وتفضلو  األستاذ الفاضل أستاذي
خري التقدير واالحرتام وجزاك اهلل عين  الشكر و الفاضل كل أستاذيوتصويباتو القيمة وحتفيزاتو املتواصلة، فلك مين 

.اجلزاء  

 فلكم مين كل الشكر والتقدير جلنة املناقشة على تفضلهم وقبوهلم تقييم ىذا البحث ومناقشتو، أعضاء األفاضل األساتذة
.واالحرتام  

مساعداتو و الدكتور عبد الكرمي قندوز على حتفيزاتو  األستاذ الفاضل إىلجبزيل الشكر واالمتنان  أتقدم أنيفوتين  كما ال
.خري اجلزاءعين فجزاك اهلل  القيمة ،فيما خيص توفري املراجع ذات الصلة مبوضوع البحث،   

ى حتفيزاهتا عل حفظها اهلل ورعاىا، والديت الكرمية إىلالشكر وعظيم االمتنان  أتقدم بأمسى عبارات أنيفوتين  وطبعا ال
البحث . الجنازتسهيالت قدمتو يل من  وكل ماودعواهتا املتواصلة   

حتملها وتقامسها معي عناء كتابة البحث .و ا القيمة الكرمية عزيزة  على مساعداهت خيتأل اجلزيل كما  أتقدم بشكري  

ىل مجيع أفراد عائليت الكرمية فهم أىل للفضل والشكر .ل الشكر إكما أتقدم جبزي  

البحث  امتامي وكل من ساعدين   
جزيل الشكر وعظيم االمتنان .فلكم مين مجيعا   

 جهرة
 

                                        



 اإلهداء

والصالة والسالم على خري خلق اهلل حممد صلى اهلل عليه  ،محد اهلل محدا كثريا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانهأ 
.وسلم  

خريا والدي الكرميني هبماريب  أوصاينمن  إىلهدي مثرة جهدي أ  

يتغمدها برمحته الواسعة ويسكنها فسيح جناته أناهلل تعاىل  أسألالطاهرة  أبيروح  إىل  

من كرمها اهلل وجعل  إىليف الوجود،  إنسان غلىأ إىل بالصلوات والدعوات، وأعانتيندريب  وأنارتمن ربتين  إىل
نور احلياة  إىل ع العطاء اخلالد ونبع احلنان ،أقدامها، إىل صنياجلنة حتت   

أميمث  أميمث  أمي  

حفظهم اهلل ورعاهم األعزاء وأخوايت إخويت إىل  

  إخويتزوجات  إىل

فردا  فردا  وأخوايت إخويتوبنات  أوالد إىل  

وإىل كل من ساعدين يف إمتام البحث

 جهرة
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 دـــــــــــــهيـــــــتم
املشاكل االقتصادية يف معظم االقتصاديات النامية، وبالتايل فإن النجاح يف  من أهممشكلة الرتاكم الرأمسايل تعتب 

بوجه خاص،  احلقيقيىل االستثمار وإتعبئة املدخرات مبختلف أحجامها، وتوجيهها حنو النشاط االقتصادي بوجه عام 
 ؛ات اليت يتطلبها النمو االقتصادييعد من اآللي

 أصبح، اإلمجايلمعدل منو الناتج  أساسا رفعاليت تستهدف  قتصادياالهتمام مبشاكل النمو اال أعندما بدو 
عدل منو الناتج مبمعدل تراكم رأس املال املادي  اليت من املمكن أن تربطالتحليل االقتصادي يهتم بالعالقة السببية 

فإهنا   اجاالاها االستثماريةوجهتها إىليف توفري أكب قدر من املوارد االدخارية و  فإذا ما جنحت البلدان النامية ،اإلمجايل
تكمن يف كيفية توفري القدر الكايف من املوارد املالية  البلدان هذهسوف حتقق تقدما اقتصاديا، غري أن املشكلة لدى 

 ؛ذي يعد الرتاكم الرأمسايل أساسهاال ملطلوبة، لتنفيذ برامج االستثمارا
من خالل تعبئة حد مكوناته، أسوق األوراق املالية والذي تعد  احلاجة إىل وجود نظام مايل متطوروهنا تظهر  

ومتويل  إىل آلية تضمن تعبئة املدخرات اتارتبطت نشأاها حباجة االقتصادوبالتايل فقد، املدخرات وحتفيز االستثمارات
 الدول من كثري يف طورهات املشاريع االستثمارية، فضال عن تدوير الفوائض املالية وتوفري السيولة للمتعاملني، كما ارتبط

 املالية األدوات وكثرة تنوع على ساعد مما نشاطها، واجاالت أحجامها وتنوعت تعددت اليت  املسامهة شركات بانتشار
 أمام فرصا أكثر يوفر إذ املتعاملني، من أكب عدد استقطاب عنه ترتب الذي األمر وهو األسواق، يف للتداول املطروحة
 ألمواهلم. توظيف أفضل الختيار املالية الفوائض أصحاب

 اجال يف التكنولوجية اجلنسيات، والثورة متعددة للشركات الواسع االنتشار هو األسواق تلك تطور من زاد وما
 يف أدائها رفع على ساعد وانتشارا واسعا، هائال تطورا الدول لبعض أسواق األوراق املالية عرفت حيث واالتصال، اإلعالم

 يف خاصة الدول، تلك يف االقتصادي النمو عجلة بدوره إىل دفع أدى ما وهو فعال، بشكل وتوجيهها املدخرات تعبئة
 امم الدولية، باألسواق املالية أسواقها لربط الدول من الكثري اجتاه عنه نتج الذي املالية واالنفتاح االقتصادي، العوملة ظل

 التدفقات زيادة عليه ترتب ما وهو املايل، بالتحرير يعرف ما ذلك يف ،متبعة بينها فيما واالندماج التقارب أدى إىل زيادة
 االقتصادية إىل تزايد التطورات أجنبية مباشرة وغري مباشرة، كما أدت استثمارات شكل يف الدول من الرأمسالية إىل العديد

 األسواق، تلك سيولةنشاط وضعف  تدين أن حني االقتصاد، يف قوة على مؤشرا   يعد فنشاطهاتلك األسواق،  أمهية
 .االقتصادي للركود كمؤشر ؤخذي



 مقدمة
 

 
 ب 

لتنمية لاقتصاد السوق كآلية  جلها منطمنها، سيما مع تبين  النامية وبالذات الدول من العديد اجتهت لذلك
 اندماجها على يساعد ،مما املعايري الدولية وفق أسواق األوراق املالية هبا للعمل وختصيص االستثمارات، إىل تطوير

 .احلر السوق للتحول إىل اقتصاديات أساسية كإجراءات العاملية باألسواق
 للمعامالت واحلماية الشفافية مستوى لرفع ،والتشريعات املختلفة األنظمة الدول إىل وضع كما سعت معظم

مستوى  لزيادة األسواق، تلك ضبط على تعمل مستقلة هيئات خالل من الرقابة مستوى ورفع أسواقها، يف املالية
 مما يساهم يف رفع مستوى كفاءاها. وجلب السيولة إليها تنافسيتها

كمؤسسة عامة هلا شخصية اعتبارية واستقالل مايل وإداري ،   6791يف عام  املايلويعتب إنشاء سوق عمان  
 مطلع ، من اخلطوات البارزة يف مسار تطوير القطاع املايل يف األردن، الذي بدأ يف 6791والذي باشر أعماله يف عام 

 الشركات أمام املعوقات إزالة شأهنا من اليت والتعليمات األنظمة ووضع املايل، السوق لتحرير بإجراءات التسعينيات
 زيادة يف يساهم بشكل املستثمرين، يةومحا الشفافية كقانون يف الدخول إىل السوق األجنبية واالستثمارات األردنية

املدرجة،  الشركات عدد زيادة يف سامهت قد التطورات تلك أن فيه الشك ، وممّاوالرفع من سيولتهاالسوق تنافسية 
ك أصبح سوق عمان لألوراق ونتيجة لذلغري املباشرة،  األجنبية االستثمارات ومستوى وحجم السوق، وقيمة التداوالت،

خاصة بعد االنضمام إىل  ، سواء احمللية منها أو األجنبيةمن أهم القنوات النسياب املوارد املالية املتاحة يف األردن املالية
 ؛العاملية التجارة اتفاقية

 حمفزة للنمو االقتصادي من خالل القطاع اخلاص، فإنه من اسرتاتيجيةومبا أن السلطات األردنية انتهجت 
أن يكون القطاع املايل هبا متطورا، للسماح بالتوجيه األمثل للموارد املالية باجتاه القطاع  االسرتاتيجيةالضروري لنجاح هذه 

 احلقيقي.
 أوال: إشكالية البحث 

تعتب دراسة العالقة بني املتغريات احلقيقية واملتغريات املالية من الدراسات اليت القت اهتمام الباحثني، سيما ما 
يل يرفع من اجتاه عالقة السببية بني القطاع املايل والقطاع احلقيقي، فالبعض يرى أن تطور القطاع املاتعلق منها بتحديد 

، يف العرض القائد أو قيادة العرض  يةفرضمما يؤدي إىل حتقيق النمو االقتصادي، وهو ما يعرف ب معدل تراكم رأس املال
 ية، وهو ما يعرف بفرضإىل حدوث التطور يف القطاع املايل حني يرى البعض اآلخر أن النمو االقتصادي هو الذي يؤدي

 ؛قيادة الطلب أو الطلب التابع 
تنص على أن اجتاه العالقة ،وتركزت وجهة النظر الثالثة على وجود عالقة تبادلية جتمع بني الفرضيتني السابقتني 

 السببية يتبع مرحلة التطور االقتصادي اليت مير هبا البلد.
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 ج 

ادي، جاءت اآلراء املختلفة حول طبيعة العالقة بني تطور سوق األوراق املالية والنمو االقتصوانطالقا من 
حناول الرئيسية اليت سوف  اإلشكاليةوذلك بالرتكيز على سوق عمان لألوراق املالية، وقد صيغت  دراستنا إلثراء النقاش

 وفق منوذج قياسي على النحو التايل: اإلجابة عليها

 سوق عمان لألوراق المالية في النمو االقتصادي؟ما مدى تأثير 
 :ويندرج ضمن اإلشكالية الرئيسية اجموعة من األسئلة الفرعية بياهنا كالتايل

  وما هي ؟ يف األردن سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصاديمؤشرات تطور  هل توجد عالقة توازنية بني
 طبيعة العالقة إن وجدت؟

   ؟األردناملالية يف النمو االقتصادي يف  األوراق عمان يوجد أثر ملؤشرات تطور سوقهل 
  ؟يف األردن سببية بني مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصاديهل توجد عالقة 
 ؟النمو االقتصادي للتغريات اليت حتدث يف مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املاليةاستجابة  مدى ما 

 ثانيا :فرضيات البحث
مدنا يف معاجلة التساؤالت حتقيقا ألهداف البحث وعلى ضوء املفاهيم النظرية والدراسات السابقة، فقد اعت

 املطروحة على االختبار القياسي ملدى صحة الفرضيات، واليت صيغت على النحو التايل:
  املدى البعيد؛ يفتوجد عالقة توازنية بني مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصادي 
  ؛يف االردنالنمو االقتصادي  يفسوق عمان لألوراق املالية ملؤشرات تطور يوجد أثر 
 ؛يف األردن توجد عالقة سببية بني مؤشرات  تطور سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصادي 
 حدوث صدمات يف مؤشرات تطور سوق عمان  للتغريات الناجتة عن د استجابة فورية للنمو االقتصاديتوج

 لألوراق املالية. 
 ثالثا :أهمية البحث

أمهية الدور الذي تلعبه سوق األوراق املالية يف تنمية القطاع احلقيقي، وذلك بتوفري بيئة  تنبع أمهية البحث من
كما تكمن أمهيتها يف مراجعة األدبيات االقتصادية املرتبطة بالنمو مناسبة جلذب وتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب،  

ق املالية والنمو، فمنذ بداية التسعينات من القرض االقتصادي، ومن مث إبراز العالقة بني التمويل عن طريق سوق األورا
املاضي ،كانت أغلب الدراسات حول عالقة النمو االقتصادي بالقطاع املايل، مركزة على العالقة بني تطور القطاع 
 البنكي وتنمية القطاع احلقيقي، وبذلك فان تلك الدراسات قد أمهلت الدور الذي تلعبه سوق األوراق املالية يف ذلك

النمو، لكن ومع زيادة االهتمام بدور وأمهية سوق األوراق املالية يف التمويل يف العقدين األخريين، بسبب انتشار العوملة 
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وانفتاح األسواق على بعضها البعض، أصبحت هناك ضرورة لدراسة طبيعة العالقة بني تلك األسواق والنمو االقتصادي،  
 األسواق يف املنافسة على الشركات قدرة الالزم، لرفع التمويل توفري خالل من ديةاالقتصا للتنمية أساسيا   رافدا   كوهنا
 .والعاملية احمللية

 رابعا: أهداف البحث
 ميكن تلخيص األهداف الرئيسية اليت يسعى البحث لتحقيقها فيما يلي: 
  توجيه األموال املدخرة إىل قنوات حتديد اإلطار النظري لسوق األوراق املالية، وبالتايل أمهيتها كآلية تعمل على

 مالية احلاجة إىل موارد زيادة ظل يف ، خاصةسليمة لالستثمار، تسمح بتمويل املشاريع التنموية يف االقتصاد
 مديونية؛ عليها يرتتب ال خارجية

  ،يف ظل حترير جتارة اخلدمات املالية، مع تدعيم  سيماتوضيح أثر حترير سوق األوراق املالية يف النمو االقتصادي
 األثر بآراء ودراسات نظرية وتطبيقية مؤيدة منها ومعارضة؛

  بالنظرية الكالسيكية والكنزية، باإلضافة إىل حتليل أثر بعض املتغريات سوق األوراق املالية  جوانب ارتباطإبراز
 االقتصادية الكلية على أداء تلك السوق؛

  النمو االقتصادي، مع توضيح العالقة بني كل من االدخار، تراكم رأس املال والنمو االقتصادي دراسة ألدبيات
الذي يركز على أمهية املضاعف واملعجل، من خالل قناة االستثمار   Harrod&Domar من خالل عرض منوذج 

تعميق رأس  الذي يركز على  Solow-Swanباإلضافة إىل منوذج  كشرط أساسي لتحقيق النمو االقتصادي،
 ، وأخريا منوذج النمو الداخلي املال وعلى التقدم التقين، الذي يعتبه متغريا خارجيا يف منوذج النمو االقتصادي

الذي يعتب العامل التكنولوجي متغريا داخليا، كما يقدم تفسريا للنمو االقتصادي على املدى البعيد، يف   Rebeloل 
 املال؛ ظل غياب املردودية املتناقصة لرأس

   حتليل تطور وأداء سوق عمان لألوراق املالية خالل فرتة األلفية، ألخذ نظرة مسبقة حول طبيعة نشاط السوق
 كمدخل للدراسة التطبيقية؛ 

  دراسة أثر نشاط سوق عمان لألوراق املالية يف النمو االقتصادي وطبيعة ذلك األثر، وبالتايل الوصول إىل مدى
 ليها مع األدبيات النظرية و الدراسات التطبيقية السابقة؛تطابق النتائج املتحصل ع

  معرفة العالقة اليت تربط سوق عمان لألوراق املالية باالقتصاد األردين، من خالل حماولة حتديد متغريات السوق
 اليت تتأثر وتؤثر يف تنمية القطاع احلقيقي يف األردن؛
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  مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق املالية والنمو االقتصادي يف حماولة حتديد اجتاه تلك العالقة إن وجدت، بني
 األردن.

 خامسا: منهج البحث
 يستند إىل حتليل الذي باعتباره األنسب ملوضوع البحث، البحث اعتمدنا املنهج الوصفي ألهداف وصوال  

 اعتماد تميالدراسة، كماس نتائج لتحليل كمقدمة النظري لسوق األوراق املالية والنمو االقتصادي اإلطار وتوظيف
سوق عمان لألوراق املالية يف النمو االقتصادي بناء تطور لقياس أثر  االقتصادي، للقياس واإلحصائية الرياضية األساليب

 هناك أن مؤداها فرضية على يقوم الذي (،VECMعلى تقدير منوذج قياسي يتمثل يف منوذج متجه تصحيح اخلطأ )
عالقته مبؤشرات تطور سوق  ضوء يف االقتصادي للنمو التوازنية القيمة يف إطارها تتحدديف املدى البعيد  توازنية عالقة

 .البورصية، إصدار األسهم، معدل الدوران، معدل التداول   الرمسلة ممثلة يف وراق املاليةلألعمان 
 للبحث والزمنية المكانية سادسا: الحدود

قياس  على ترتكز الدراسة أن منطلق من وذلك سوق عمان لألوراق املالية،ي للدراسة فاملكاين  اإلطار يتمثل
 فكانت الفرتة املمتدة من  للموضوع الزمنية احلدود أما أثر سوق عمان لألوراق املالية على النمو االقتصادي،

(،حيث مت تقريبا أخذ الفرتة كلها ابتداء من العام الذي باشر فيه سوق عمان لألوراق املالية 6711-6161)
كمؤسسة عامة، مما يسمح لنا بتفسري األثر يف املدى القريب الذي 6791نشاطه، من منطلق أن السوق بدأ عمله يف عام 

 .ملمتد إىل هناية فرتة الدراسةميثل السنوات األوىل لبداية نشاط السوق ،واألثر يف املدى البعيد  ا

 سابعا: مصادر البحث
 صلة هلا اليت واملقاالت العربية وألجنبية الرجوع إىل الكتب والدوريات متّ  لتغطية اجلانب النظري للبحث

 باملوضوع، باإلضافة إىل املواقع االلكرتونية.
 ثامنا: الدراسات السابقة

غلبها مقاالت أجنبية منشورة يف مواقع أدراسات سابقة،  على االعتماد اجلانب التطبيقي للبحث، مت ال جناز
 :بينها من نذكر مت ترتيبها وفق درجة عالقتها باملوضوع املتناول، الكرتونية،

R.Levine   ,Les Marchés Boursiers Stimulent la  Croissance, les reforme monétaires :Finance 
&Développement ,Mais 1996. 

وذلك باستعمال  عالقة السيولة بالنمو االقتصادي، جل اختبار أ  من  دولة Levine .R  81 (1996)دراسة  مشلت
 ربعةأمؤشر قيم األسهم املتداولة إىل الناتج احمللي اإلمجايل)معدل دوران السهم(، والذي مسح بتصنيف الدول إىل 

عالية السيولة، وقد بينت نتائج الدراسة  سائلة، ضعيفة السيولة، اجموعات حسب الدرجة السيولة : غري سائلة متاما،
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حققت معدالت منو أعلى من الدول األخرى ،ذلك أن توفر ،عالية السيولة  مالية  سوق أوراق أن الدول اليت متتلك 
وبالتايل زيادة معدل الرتاكم الرأمسايل  حرية الدخول واخلروج من واىل السوق تؤثر اجيابيا على قرارات املستثمرين،

 الخنفاض خطر السيولة .

Bencivenga& al, Equity Markets,Transaction Costs & Capital Accumulation: An 
Illustration, The World Bank Economic Review, Vol 10, 1996. 

حبثت الدراسة يف أثر سيولة أسواق األسهم على معدالت النمو االقتصادي، وقد توصلت نتائجها إىل أن 
السيولة يف سوق األوراق املالية تلعب دورا أساسيا يف حتقيق النمو االقتصادي، بالرغم أن االستثمارات ذات املردودية 

ون ختصيص أمواهلم ملدة طويلة دون احلصول على سيولة، عادة ما تتطلب رؤوس أموال ملدة طويلة، واملدخرون ال يريد
وعليه فإن توفر السيولة بالسوق تسمح للمستثمرين ببيع أسهمهم يف أي وقت، كما تستطيع الشركات احلصول على 

 .رؤوس أموال لتمويل مشاريعها مما يساهم يف حتقيق النمو االقتصادي
 

Demetriades & Hussein,Does Financial Development cause economic growth? 
Time Series Evidence From Sixteen Countries, Journal of Development Economic, 51, 
1996. 

 املشروعات متويل يف سوق األوراق املالية نصيب فإن املتقدمة، الدول يف حىت وقد أكدت نتائج الدراسة أنه
 أن الدراسة، هلا توصلت اليت االستنتاجات أهم من املصريف، وكانت القطاع بنصيب مقارنة ضئيال، يعتب االستثمارية

 من بدال املنتجة، غري توجه إىل األنشطة اليت املوارد املالية تؤدي إىل تبذير السوق، املضاربة الناجتة عن السيولة املرتفعة يف
 املضاربة إىل ارتفاع نشاط أدى إذا خاصة عائقا أمام االستثمارات، ميثل ما وهو االستثمارية، توجيهها إىل املشروعات

 .املالية لألزمات عرضة أكثر االقتصاد الفائدة، مما جيعل سعر
 

Demirguc-Kunt&Levine,Stock Market Development& Financial Intermediaries: 

Stylized Facts, The World Bank Economic Review, Vol 10, 1996. 
أن ارتفاع السيولة يف السوق املالية قد يقلل من النمو االقتصادي من خالل  Demirguc-Kunt&Levineيرى 

التقليل من معدالت االدخار، ذلك أن زيادة حجم السيولة يرفع من مستوى عدم التأكد بالنسبة لالدخار، كما أن زيادة 
هيكل أموال الشركات يرفع من األداء السيولة يف السوق يؤثر على حوكمة الشركات، ذلك أن نسبة كبرية من األسهم يف 

غري االجيايب اجتاه محلة األسهم مما يؤدي إىل اخنفاض نتيجة أعمال الشركة مما يقلل من النمو االقتصادي، كما أن زيادة 
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 السيولة يف السوق املالية قد جيعل املستثمرين يسرعون يف بيع األسهم أكثر من مراقبة أداء إدارة الشركة، والذي بدوره
 ينعكس سلبا على األداء االقتصادي ككل مما خيفض من النمو االقتصادي.

 
Ajit Singh,Financial liberalisation of Stock Markets & Economic Development, The 

Economic Journal,107, 1997.  
أن توسع البورصة كفاءة سوق األسهم والنمو االقتصادي، حيث وضح الباحث  تطرقت الدراسة إىل العالقة بني

ذلك إىل  Singhرجع أنيع يف أكثر الدول النامية، وقد لن يؤدي إىل منو اقتصادي طويل األجل، وال إىل التوسع يف التص
 التقلب العايل يف أسواق األسهم وإىل الكبح املايل يف تلك الدول.

 الذين املضاربني أمام اجملال تفسح سوق األوراق املالية توفرها اليت السيولة كما توصلت نتائج الدراسة إىل أن
 بعض هناك أن الدراسة للمبادالت، حيث بينت مرتفعة تكلفة حتمل بسهولة، دون املالية حمافظهم بتغيري يقومون

 اجتاه وبسبب املضاربة، خالل من املرتفع العائد وراء سعيا السوق يف تشرتك قد التأمني، املالية كشركات غري املؤسسات
 وبالتايل عمالئها، فقدان من القصري،خوفا األجل يف النشاط هذا بتمويل املقرضة املؤسسات تقوم املضاربةالكثري إىل 

 لالستثمار. املوجهة املدخرات تنخفض
 

R. Levine & Sara Zervos Stock Markets, Banks & Economic Growth,American 
Economic Review, 88, 1998. 

 دولة خالل الفرتة اثنني وأربعنيهدفت الدراسة إىل اختبار أثر األسواق املالية والبنوك على النمو االقتصادي يف 
( باستخدام البيانات املقطعية، وباستعمال مؤشرات تعكس تطور األسواق املالية ممثلة يف معدل 6791-6778) 

شرات عن تطور اجلهاز البنكي ممثلة يف نسبة القروض املوجهة إىل الرمسلة، معدل الدوران ومعدل التداول، باإلضافة إىل مؤ 
القطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل، وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن درجة سيولة األسواق املالية واجلهاز البنكي، 

األسواق املالية هلا تأثريا معنويا مرتبطة اجيابيا ومعنويا مبعدل النمو االقتصادي، كما بينت الدراسة أن مؤشرات البنوك و 
 على النمو االقتصادي، وأن سوق األوراق املالية والنظام البنكي يكمالن بعضهما البعض.
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Arestis & al, Financial development & Economic Growth: The Role of Stock 
Markets, Journal of Money, Credit& Banking, vol 33, n1, 2001. 

دراسة إىل اختبار أثر التطور املايل يف النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة، بريطانيا، اليابان، فرنسا، هدفت ال
(، استخدمت الدراسة مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل 6771-6796أملانيا، وذلك باستخدام بيانات ربعية خالل الفرتة)

ية والقروض املوجهة إىل القطاع اخلاص نسبة للناتج احمللي احلقيقي ممثال للنمو االقتصادي و معدل الرمسلة البورص
 اإلمجايل، كمؤشرات ممثلة للتطور املايل؛ 

توصلت نتائج الدراسة إىل أن األسواق املالية هلا دورا اجيابيا يف النمو االقتصادي يف كل من أملانيا، فرنسا، 
كما بينت الدراسة وجود سببية أحادية تتجه من النمو االقتصادي إىل التطور   ،اليابان غري أن الدور األكب يرجع للبنوك

 .املايل،كما بينت نتائج الدراسة ضعف العالقة بني التمويل والنمو االقتصادي يف الواليات املتحدة واجنلرتا
 

Liang & Reichert,Economic Growth & Financial Sector Development, The 
International Journal of Bisiness& Finance Research, Vol 1, 2007.  

استخدمت الدراسة متغريات عن النظام البنكي وسوق رأس املال الختبار مدى أمهيتهما يف حتفيز النمو 
السببية بني القطاع املايل والنمو االقتصادي خيتلف حسب مرحلة عالقة االقتصادي، وقد خلصت الدراسة إىل أن اجتاه 

التنمية اليت مير هبا االقتصاد، ففي املراحل األوىل من النمو وجد أن عالقة السببية تتجه من النمو االقتصادي حنو 
الطلب التابع  ،ومن جهة أخرى فإنه وعندما يتحقق النمو فإن اجتاه السببية سوف  يةاألسواق املالية وبالتايل حتقق فرض

، ويف هذه املرحلة فإن حتقق الكفاءة سوف يعمل على تسهيل النمو ينعكس ويأخذ دور ما يسمى بالعرض القائد 
 االقتصادي وزيادته نتيجة الخنفاض تكاليف املعامالت. 

كما بينت الدراسة أن القطاع البنكي ال يزال يلعب الدور الرئيسي يف اقتصاديات األسواق الصاعدة والنامية يف 
 .اق رأس املالحني توجه االهتمام يف الدول املتطورة إىل أسو 

 
عالقات االرتباط والسببية ،اللقاء  صالح إبراهيم السحيباني، سوق األسهم السعودي والنمو االقتصادي،

 .7002جمعية االقتصاد السعودية،الرياض، حول الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، 61السنوي 

االقتصادي من خالل اختبار  األسهم السعودي والنمواختبار وجود عالقة السببية بني سوق هدفت الدراسة الى
قد توصلت و لسببية على بيانات الناتج احمللي اإلمجايل ومتغريات سوق األسهم السعودي، اات التكامل املشرتك واختبار 
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القة نتائجها إىل عدم وجود عالقة سببية بني إمجايل الناتج احمللي والقيمة السوقية لألسهم املدرجة، يف حني وجدت ع
 .سببية تتجه من قيمة األسهم املتداولة باجتاه إمجايل الناتج احمللي

 

Demirguc-Kunt& Levine, Finance, Financial Sector policies & long-Run Growth 
Development Research Group, World Bank, Policy Research Working paper 4469, 2008. 

املايل يؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي سيما يف البلدان اليت متتلك بنوكا كبرية  كشفت الدراسة أن تطور النظام
أعلى من البلدان  عدلاحلجم، كما بينت أن البلدان اليت تتمتع بسيولة عالية يف أسواق األوراق املالية، تستطيع أن تنمو مب

 اليت هبا سيولة أقل.
 

مفيد ذنون يونس ومثنى عبد الرزاق الدباغ، األسواق المالية والنمو االقتصادي في الدول النامية، مجلة 
 .80،7003تنمية الرافدين، المجلد 

هدفت الدراسة إىل اختبار عالقة سوق األوراق املالية بالنمو االقتصادي لعينة من الدول النامية خالل الفرتة 
سببية ثنائية ال(، وقد مت توصلت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة VARدار الذايت للمتجه )باستخدام االحن (6711-6116)

بني أسواق األسهم والنمو االقتصادي يف الدول ذات التطور املايل املتوسط واملرتفع، ومل تظهر هذه العالقة يف الدول ذات 
 التطور املايل املنخفض.

 
، 61دينا أحمد عمر، أثر أسواق األوراق المالية العربية في النمو االقتصادي، مجلة تنمية الرافدين، العدد 

7003 
تناولت الدراسة أثر أسواق األوراق املالية العربية يف النمو االقتصادي، وذلك باستخدام البيانات التجميعية 

العوامل املتحكمة يف سوق  صندوق النقد العريب، خالهلا مت اختبار جترييب لتأثريمة لقاعدة بيانات ظللدول العربية املن
األوراق املالية )معدل سعر الفائدة، السيولة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، معدل االئتمان الداخلي إىل القطاع اخلاص  

اإلمجايل( على ثالثة مؤشرات للنمو االقتصادي كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، رأس املال كنسبة من الناتج احمللي 
)حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، االدخار كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل، االستثمار كنسبة من الناتج احمللي 

قة ( ،وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن العال6112-6711حد عشر دولة عربية خالل الفرتة )ألاإلمجايل( وذلك 
ضعيفة بني النمو االقتصادي وأسوق األوراق املالية العربية بناء على معطيات يتسم هبا االقتصاد العريب واعتبارات أخرى 

 ذات عالقة بالنظام املايل.
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 ي 

 
A.Antonios, Stock Market & Economic Growth: An Empirical Analysis for 

Germany, Business & Economics Journal, 2010. 
على بيانات املؤشر العام  هدفت الدراسة إىل اختبار العالقة بني سوق األوراق املالية والنمو االقتصادي يف أملانيا

لسوق األوراق املالية ومعدل التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي واالئتمان املمنوح من القطاع البنكي للقطاع اخلاص، 
(، بينت نتائج الدراسة وجود عالقة توازنية طويلة 6119-6791أ خالل الفرتة)باستخدام منوذج متجه تصحيح اخلط

األجل بني متغريات القطاع املايل والنمو االقتصادي، كما بينت نتائج الدراسة أن زيادة مؤشر سوق األوراق املالية مبعدل 
يؤدي إىل  %6ن البنكي بنسبة ،وأن زيادة االئتما%1.11يؤدي إىل زيادة معدل النمو االقتصادي مبعدل ضعيف  6%

،  مما يدل على دور القطاع البنكي يف التمويل  مقارنة بالتمويل %1.7زيادة معدل النمو االقتصادي بنسبة معتبة 
السوقي )سوق األوراق املالية(، كما بينت نتائج الدراسة من خالل اختبار السببية وجود عالقة سببية أحادية االجتاه من 

 األوراق املالية إىل النمو االقتصادي.تطور سوق 
 

بينة إضافية،  أحمد محمد مشعل وزكية أحمد مشعل، القطاع المالي في األردن والنمو االقتصادي:
 .2012، 6، العدد86دراسات العلوم اإلدارية، المجلد 

عالقة السببية بني النمو االقتصادي وتنمية القطاع املايل يف االقتصاد األردين خالل  اختبارهدفت الدراسة إىل 
( باستخدام مؤشر تنمية البورصة، وذلك بأخذ املتوسط احلسايب ملعدل الرمسلة ومعدل الدوران 6117-6791الفرتة )

لسوقية لرأس املال كمتغريات عن سوق ومعدل التداول، كما مت استخدام الرقم القياسي ألسعار األسهم مرجحا بالقيمة ا
األوراق املالية ونسبة التسهيالت البنكية للقطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل وسعر الفائدة على القروض، فيما مت 

ج االعتماد على مؤشر تنمية االقتصاد اإلمجايل استنادا إىل الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية، وقد توصلت نتائ
الدراسة إىل وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني النظام البنكي والنمو االقتصادي يف األردن، كما توصلت نتائج 
الدراسة إىل أن تنمية سوق األوراق املالية تعمل على حتفيز النمو االقتصادي يف األجل القصري فقط، كما أن اجتاه 

 مو االقتصادي.السببية حتدد من سوق األوراق املالية إىل الن
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 ك 

Bader, Stock Market Development& Economic Growth: Evidences from Egypt, 
International Journal of Trade Economics & Finance, 2015. 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن طبيعة العالقة السببية بني تطور سوق مصر لألوراق املالية والنمو االقتصادي 
على بيانات الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار  VARباستخدام منوذج متجه االحندار الذايت  (6168-6116خالل الفرتة)

األجنيب املباشر كتعبري عن النمو االقتصادي ومتغري معدل الرمسلة البورصية ممثال لتطور سوق األوراق املالية، وقد أظهرت 
ظهرت ارتباطا بني ألألوراق املالية والنمو االقتصادي، غري أهنا  نتائج الدراسة عدم وجود عالقة سببية بني سوق مصر

تطور سوق األوراق املالية واالستثمارات األجنبية املباشرة، والذي يؤثر بدوره على النمو االقتصادي، وأرجع الباحث 
 ضعف العالقة إىل تعاظم نشاط املضاربة يف السوق املصري.

 
العلوم  دراسات ،ثر نشاط سوق األوراق المالية على االستثمار في األردنأ موسى عيسى شحاتيت وآخرون،

.6،7061،العدد16اإلدارية،المجلد   
 الدراسة تضمنت، حيث االستثمار على التداول حجم مبعدل ممثال املايل عمان سوق نشاط أثر بيانإىل  الدراسة هدفت

 القطاع يف التداول حجم أثر الثاين ويقيس على االستثمار، املايل عمان سوق لنشاط الكلي األثر األول يقيس ؛منوذجني
 داللة ذي أثر وجود عدمإىل  نتائج الدراسة توصلتقد و  ؛االستثمار على الصناعي والقطاع اخلدمات وقطاع املايل

 على واخلدمي املايل للقطاعني إحصائية داللة ذي إجيايب أثر وجود ىلوإ االستثمار، على املايل عمان لسوق إحصائية
 عالقة وجود عن ، كما كشفت الدراسةاالستثمار على الصناعي للقطاع إحصائية داللة ذي أثر وجود وعدم االستثمار،

 يف التداول حجم من تتجه واحد باجتاه سببية عالقات ووجود املايل، عمان سوقإىل  االستثمار من واحد باجتاه سببية
 . االستثمارإىل  اخلدمات وقطاع املايل القطاع من كل
 

سامي مباركي، تأثير األسواق المالية على النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
 .7062الترابط بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، الجزائر، 

 األوسط ومشال إفريقيا خالل الفرتة قام الباحث بتحليل بيانات أحد عشر دولة من دول منطقة الشرق
اعتمادا على ستة متغريات مالية )الرمسلة البورصية، قيمة  DataPanel (، وذلك باستخدام مناذج6771-6166)

التداول، معدل الدوران، االئتمان احمللي املمنوح للقطاع اخلاص، االئتمان احمللي من القطاع املصريف واملعروض النقدي(، 
االقتصادي مت استخدام معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل واجمل إنتاجية عوامل اإلنتاج  ولقياس النمو

 وإمجايل تكوين رأس املال الثابت؛ 
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 ل 

جاءت نتائج الدراسة تؤيد الدور االجيايب لسوق األوراق املالية يف زيادة معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج 
وغياب هذا التأثري على اجمل إنتاجية عوامل اإلنتاج، كما توصلت نتائج الدراسة إىل التأثري االجيايب احمللي ويف االستثمار 

الفرد من الناتج نصيب ملتغريات القطاع املصريف على إمجايل تكوين رأس املال الثابت، فيما كان التأثري سلبيا على حصة 
 .وعلى اإلنتاجيةاحمللي 

 السابقة الدراسات عن دراستنا يميز تاسعا: ما
دور القطاع املايل بشقيه  على مبوضوع حبثنا، ركزت عالقة هلا واليت عليها االطالع مت اليت غلب الدراساتأ

البنكي وسوق األوراق املالية يف النمو االقتصادي، كما ركزت على دور السوق الثانوية )البورصة( يف النمو، متجاهلة 
ختتب دور السوقني األولية والثانوية يف النمو يس و لتقبذلك دور السوق األولية )سوق اإلصدارات(، وقد جاءت دراستنا 

السوق األولية هي الوسيلة اليت حتصل من منطلق أن  ،االقتصادي، ملا للسوق األولية من أمهية ودور أساسي يف التمويل
 مار احلقيقي.من خالهلا الوحدات االقتصادية على املوارد املالية لتمويل استثمارااها، وهي بذلك تعد مبثابة سوق االستث

 تقسيمات البحث عاشرا:
 حيث: باإلضافة إىل مقدمة وخامتةموضوع البحث ارتأينا تقسيمه إىل ثالثة فصول نظرية وفصل تطبيقي

أمهيتها وذلك بالتطرق إىل مفهومها،  -مدخل نظري تحليلي -سوق األوراق الماليةيستعرض األول منه 
تركيبتها، عمليااها، مع الرتكيز على البيع على املكشوف والشراء اهلامشي، ، بالنسبة إىل االقتصاديني الكلي واجلزئي

فقا ملعيار درجة التقدم و أشكال املمارسات غري القانونية يف سوق األوراق املالية، تقسيمااها وفقا لطبيعة اإلصدار و 
 و S&P Dow Jonesإىل مؤشر متناولني بذلك أسواق األوراق املالية املتقدمة والناشئة وشبه الناشئة مع اإلشارة

 Morgan Stanley( MSCI) و FTSE  يف تصنيف تلك األسواق، وختمنا الفصل مبؤشرات تطور وأداء سوق
 .األوراق املالية

، مركزين بذلك على قرارات أساسيات االستثمار في سوق األوراق الماليةويف الفصل الثاين تطرقنا إىل  
االستثمار املايل، املقومات األساسية للقرار االستثماري، وأثر السيولة يف تلك القرارات، األدوات االستثمارية، مناذج 

، أثر الكفاءة على أسعار األسهم، عوائد األوراق املالية وخماطرها، حمفظة تأثري على أسعار األسهمالآليات تقيمها، 
 .APTوCAPMاألوراق املالية، عوائدها وخماطرها، كيفية بناء احملفظة املثلى، مناذج تسعري األصول الرأمسالية منها 
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 م 

، مركزين نمو االقتصاديعالقة التحرير المالي وتطور سوق األوراق المالية بالويف الفصل الثالث تطرقنا إىل 
والعربية، خاصة بعد االنضمام إىل االتفاقية  حترير أسواق األوراق املالية على اقتصاديات الدول الناميةبذلك على أثر 

بآراء مؤيدة ومعارضة، كما تطرقنا إىل االستثمار األجنيب غري املباشر كأحد  مدعمني أثر التحريرالعامة لتجارة اخلدمات ،
مظاهر حترير أسواق األوراق املالية، ليتم التطرق فيما بعد إىل أدبيات النمو االقتصادي من خالل التطرق إىل املفاهيم  

نمو االقتصادي عند الاألساسية للنمو وطرق قياسه اعتمادا على عدة مداخل، مع اإلشارة إىل مناذج 
، ويف ظل مناذج النمو الداخلي اعتمادا على منوذج Solow-Swan وعند النيوكالسيك Harrod&Domarالكنزيني

Rebolo  املعروف بنموذجAK بعد التطرق إىل دالة اإلنتاج ، وذلك((Cobb –Douglas ، ويف ختام الفصل تطرقنا إىل
مركزين بذلك على عالقة السببية واجتاهها، مع تدعيم االجتاه ببعض الدراسات عالقة التطور املايل بالنمو االقتصادي 

 املؤيدة لكل اجتاه.
أثر تطور سوق َعّمان  لألوراق  تطرقنا فيه إىلدراسة التطبيقية، حيث الفيما خصص الفصل الرابع واألخري إىل 

تناولنا فيه حتليل تطور وأداء سوق َعّمان  لألوراق  ،(7061-6630المالية في النمو االقتصادي: دراسة قياسية للفترة )
 بناءباملالية  خالل فرتة األلفية كمدخل للفصل، وذلك ألخذ نظرة حول نشاط السوق وتطوره، ويف اجلزء الثاين قمنا 

سوق َعّمان  لألوراق املالية يف النمو  ألثر الكمي بالقياس يسمح  VECMمنوذج متجه تصحيح اخلطأ هوو قياسي  منوذج
شاءه، حىت تعكس نتائج التحليل بدقة أثر تطور سوق عمان لألوراق املالية يف النمو االقتصادي يف األردن طيلة فرتة إن

 البعيد الذي ميتد إىل هناية فرتة الدراسة.املدى االقتصادي يف املدى القريب ممثال يف السنوات األوىل إلنشائه و 
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 تمهيد 
 
لألنشطة  الرئيسي احملرؾ باعتباره مؤسسة ألي اغبياة عصب دبثابة فهو ، األساسية االحتياجات من اؼباؿ يعد  

 توفر من البد اغباجة ىذه ولتلبية ضرورة، من أكثر يعد الكايف وبالقدر اؼبناسب الوقت يف توفره فإف ثم  ومن ،االستثمارية
 باىتماـ ربظى اليت ،سوؽ األوراؽ اؼبالية قبد اؼبصادر تلك بُت ومنؼ، اؽبد ذلك بتحقيق تسمح ـبتلفة سبويل مصادر

 بُت الوسيط تعترب فهي، سليمة استثمارية قنوات كبو وتوجيهها اؼبدخرات حشد يف ىاـ دور من بو تقـو ؼبا ،األنبية بالغ
 عن بدورىا تبحث اليت اؼبايل العجز فئات وبُت فوائضها، الستثمار ؾباالت عن تبحث و مالية فوائض لديها اليت الفئات
 .األمواؿ رؤوس

 رافدا كوهنا السواء، حد على واؼبتقدمة النامية الدوؿ تااقتصاد يف وفعاال ىاما دورا ؽ األوراؽ اؼباليةسو  تؤدي        
 بُت ذبمع ، حيثاالقتصادي النمو عجلة دفع على ساعدفبا ي  وأجنبية وطنية سبويل دبصادر االستثمارية الفرص لتمويل
 من  واؼبؤسسات األفراد مدخرات الستقطاب أوعية تشكل،كما  اؼبتاحة السوؽ أدوات خالؿ من والطلب العرض جانيب
 مستويات على وبالتايل، السوؽ سيولة على تداوؽبا مستوى يؤثر اليت، مالية  أوراؽ من وتداولو إصداره يتم ما خالؿ

 .تذبذهبا ودرجة األسعار
نتيجة لتطور اؼبنتجات اؼبالية وتكنولوجيا اؼبعلومات ، وزيادة   العقد األخَت من القرف العشرينوقد زادت أنبيتها أكثر يف

فبا أدى إىل  ،اؼبستثمرين أفرادا و/أو شركاتوالذي ساىم يف جذب العديد من  يف اؼبشتقات اؼبالية بكل أنواعها،التعامل 
 اؼبالية. األوراؽتراكم يف اػبربة واؼبمارسة للعمليات االستثمارية يف ـبتلف 

 من أسهمها، وأسعار الشركات أداء على االستدالؿ من يبمكن فهو للبلد، االقتصادية اغبالة على مؤشراؤىا أدا يعتربو 
 .االستثمارية القرارات يف ىاما دورا تلعب اليت  األداء مؤشرات خالؿ
عرض اإلطار النظري لسوؽ األوراؽ  اؼبالية يف اؽبيكل االقتصادي ،سنحاوؿ يف ىذا الفصل األوراؽسوؽ  ألنبيةونظرا 

  . وآدائها  ، مؤشرات تطورىاتقسيماهتا  اؼبالية من حيث مفهومها ، بنيتها ، عملياهتا ،
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 المالية األوراق ماىية سوق 1-1
األمواؿ  وطلب رؤوس اليت يتم من خالؽبا االتصاؿ بُت عرض ركائز السوؽ اؼبالية اؼبالية أحداألوراؽ سوؽ تعترب 
قيقية لالقتصاد الذي تعكس الوضعية اغب كوهنا،  الدوؿ اؼبتقدمة والنامية على حد سواء باىتماـربظى ، طويلة األجل

 .تتواجد بو
 الماليةاألوراق  تعريف سوق 1-1-1

فالبعض يسميها سوؽ األسهم والسندات أو سوؽ القيم اؼبنقولة، ويسميها  عدة أظباء، سوؽ األوراؽ اؼبالية ىعليطلق 
وؽ األمواؿ متوسطة من مصادر األمواؿ، كما يطلق عليها آخروف س اسوؽ رأس اؼباؿ باعتبارىا مصدر  خراآل البعض

 ة األجل سبييزا عن السوؽ النقدية وىي سوؽ األمواؿ قصَت  وطويلة األجل
 نذكر منها:وعلى ىذا األساس، فقد مت تقدًن عدة تعريفات لسوؽ األوراؽ اؼبالية 

ثلة يف خالؿ قنوات رئيسية فب من، قة الوصل بُت االدخار واالستثمار"حلبأهنا  اؼباليةاألوراؽ  ت سوؽعرف
 .1النقدية" لألرصدةتقـو بتهيئة الفرص االستثمارية ، اؼبالية واؼبؤسسات اؼبتخصصة األدوات

غَت أو  منظمةسواؽ األ وقد تكوف، وسنداتأسهم  اؼبالية من األوراؽبتعامل ت يت"السوؽ ال وعرفت أيضا بأهنا
 .2عاؼبيةأو  قد تكوف ؿبليةكما  منظمة

 أصحابهبتمع فيها ، ثابتة تقاـ يف مراكز التجارة واؼباؿ يف مواعيد ؿبددةو سوؽ مستمرة ىي  " خرويف تعريف آ
 أوؿتتسم حبساسيتها الشديدة فهي ، اؼبالية وفقا لنظم ثابتة ولوائح ؿبددة األوراؽوالسماسرة للتعامل يف األمواؿ رؤوس 

 . 3بعوامل العرض والطلب"األوراؽ اؼبالية  العادية يتحدد سعر األحواؿويف ، الرواج أو بالكساد يتأثرمن 
ؼبالية بكفاءة من اوربويل اؼبوارد  ،اؼبالية بيعا وشراءً  األصوؿاليت يتم من خالؽبا تداوؿ  اآللية" ويعرفها البعض بأهنا

 . 4القطاعات ذات العجز اؼبايل"إىل  القطاعات ذات الفوائض اؼبالية
 أو اؼبختلفة سواء يف شكلها التقليدي بأشكاؽبااألوراؽ اؼبالية  "سوؽ تتداوؿ فيها هنابأ خرويعرفها البعض اآل

 . 5غَت التقليدية اؼبشتقة" بأنواعها

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

 . 106 :ص، 1ط، األردف، عماف، دار النفائس، اإلسالميةالمالية األوراق  مقومات االستثمار في سوق، بن الضيف ؿبمد عدناف 2
 . 15: ص، 2003، مصر، القاىرة، عامل الكتب للنشر، الماليةاألوراق  بورصات، صالح الدين حسن السيسي 3
 . 6: ص، 2005، مصر، القاىرة، مؤسسة شباب اعبامعة، الماليةاألوراق  وأسواقلسياسة المالية ا، عاطف وليد اندراوس 4
 . 107: ص، همرجع سبق ذكر ، بن الضيف ؿبمد عدناف 5
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دبا يسمح  تداوؽبااؼبالية ومن ث  األوراؽ إصدارتعمل على  ،األجل" شبكة سبويل طويلة بأهنا أيضاوعرفت 
 . 1بتحريك االدخار القومي

 يف العناصر التالية: فبثلةاألوراؽ اؼبالية  اعبوانب اؼبختلفة لسوؽتربز   السابقة التعريفاتومن صبلة 
  والفوائض اؼبالية لدى الشركات األفراد  يف جذب وذبميع مدخرات اؼباليةاألوراؽ لسوؽ  األساسيةتتمثل الوظيفة
 . )وحدات ذات العجز اؼبايل( إليهااعبهات اليت ربتاج إىل  معينة قنوات وفق وإتاحتها ،)وحدات الفائض اؼبايل(وغَتىا 
 اغبديثة أو والسندات األسهمكمالية بشكلها التقليدي   أدواتوظيفتها من خالؿ األوراؽ اؼبالية  سوؽ تؤدي 

 .اؼبشتقة باألدوات منها فبثلة 
 األوراؽ وتداوؿ إصداراؼبرتبطة بعمليات  ،ات والشركاتئاؼبتعاملوف فيها ىم البائعوف واؼبشًتوف واؼبؤسسات واؽبي 
 . اؼبالية
  بطريقة غَت مباشرة  وإما، وبتم وجود الزماف واؼبكاف افببطريقة مباشرة  إمايتم  يف سوؽ األوراؽ اؼباليةالتعامل

 . وذلك وبتم وجود الزماف اؼبشًتؾ دوف اؼبكاف
  أساسيتُتتتكوف من مرحلتُت معامالت مالية على اؼبالية األوراؽ تطلق سوؽ: 

   األوليةالسوؽ أو  اإلصدارسمى بسوؽ ت اؼبالية األوراؽ إصداريتم فيها  :األوىل
 .سوؽ التداوؿأو  لسوؽ الثانويةباوتسمى  األوليةيتم فيها تداوؿ ما مت طرحو يف السوؽ  :الثانية

تسمح بتحويل اؼبوارد اؼبالية ، األجلسوؽ اؼبعامالت اؼبالية طويلة  ىياألوراؽ اؼبالية  سوؽ أفنستنتج  فبا سبق
الية اؼب األدوات وتداوؿ إصدارمن خالؿ ، )اؼبستثمرين( وحدات العجز اؼبايلإىل  )اؼبدخرين( من وحدات الفائض اؼبايل

سطاء و اعتمادا على خدمة  عرب قنوات اتصاؿ فعالة، والسندات وغَتىا األسهمكاليت تزيد مدة استحقاقها عن السنة  
 .ليُتما

 
 
 
 
 

                                           
1 P. Conso & F. Hemeci, Gestion Financière de l’entreprise, Edition Dunaud, Paris, France, 2emeedition, 2002,  
p : 387.  
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 المالية األوراق سوق خصائص 1-1-2
ستلزمتها اضرورة حتمية  أصبحتومن ث ، لتشبع رغبات وحاجات اؼبتعاملُتاألوراؽ اؼبالية  أسواؽ وجدت

كما تتيح اغبرية الكاملة ،  تعمل على ربقيق موازنة فعالة بُت قوى العرض والطلباألفراد،  بُت ـبتلف اؼباليةاؼبعامالت 
 1يلي: خصائصها ما أىمومن ، اؼبعامالت واؼببادالت إلجراء
 استعانتها  نتيجة ،ها وتطورىاأسواقوباتساع  وتنفيذ الصفقات بإقبازاليت تتعلق  اإلجراءاتيف  تتصف باؼبرونة

والحتوائها على ، )االلكًتوينالتداوؿ  أنظمة( واؼبعلومات تكنولوجيا االتصاالتب والتداوؿ اإلصدارعمليات  أثناء
أسعار  كبَتة على  ةالذي ينعكس بدرج األمر، صفقات كبَتة ومتعددة دبا يتيح ؾباالت واسعة ؼبختلف فئات اؼبستثمرين

 التعامل.
 التعامل فيها يتسم بارتفاع فإف  وبالتايل، أنواعها والسندات دبختلف األسهمك األجلاؼبالية طويلة  األوراؽب طترتب

اقًتابا من النموذج الفكري لسوؽ اؼبنافسة سواؽ األ أكثرؽبذا يبكن اعتبارىا ، درجة اؼبخاطرة مقارنة بالسوؽ النقدية
 .)الرأظبايلالكاملة يف االقتصاد اغبر(االقتصاد 

  أسعار  تفاعل قوى العرض والطلب يف ربديدإىل  باإلضافة، اغبرية االقتصادية واؼبنافسة اغبرة لعمليات التداوؿ
 . غَت العادلةاألسعار  وعدـ السماح بتداوؿ ،األوراؽ اؼبالية

 تدخل ب وذلك، قيود وشروط قانونيةإىل  كما ىبضع واؼبنافسة التامة يتطلب توفَت اؼبناخ اؼبالئمها التداوؿ في
 . اؼبالية العملياتوسطاء ماليُت من وكالء متخصصُت وظباسرة مؤىلُت يف 

 أكرب  وبالتايل ينصب اىتماـ اؼبستثمرين كبو العائد، يعترب ذو عائد مرتفع نسبيا اؼبالية األوراؽ االستثمار يف سوؽ
يبكن من خالؽبا ، لالزباذ القرارات االستثمارية ةمعرفة وخربة كافي فيها يتطلب االستثماركما  ،منو كبو السيولة واؼبخاطرة

الت ااجملإىل  وبالتايل توجو فيها اؼبوارد اؼبالية ،االستعانة خبربة الوسطاء وصناع السوؽ فيما ىبص تقدًن النصح واؼبشورة
 . االستثمارية اؼبرحبة

                                           
 :اعتمادا على اؼبراجع التالية 1

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

 . 186،187ص ص: ، 2013، األردف، عماف، للنشر األياـدار ، المالية األسواقإلى  مدخل، رائد عبد اػبالق، خالد اضبد فرحاف اؼبشهداين
 . 46: ص، 2008، األردف، عماف، دار وائل للنشر، المالية األسس النظرية والعملية بورصة األوراقاالستثمار في ، فيصل ؿبمود الشواورة
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 وذلك بتدخل ، األوليةالسوؽ يف  إصدارىااليت سبق  اؼبالية دواتاألتداوؿ  فيها يتم ةتوفر سوؽ ثانوي تشًتط
 . ذوي اػبربة والكفاءة يف الشؤوف اؼبالية من الوسطاء والسماسرة

 وىذه ، اؼبالية األداةالذي بدوره وبدد العائد اؼبطلوب على  ،األصلدد سعر وباؼبشًتين والبائعُت بُت  التفاعل
 . يعرؼ بعملية اكتشاؼ السعر وىو ما، اؼبختلفة اؼبالية األدواتبُت  األمواؿ كيفية زبصيصإىل   اػباصية تشَت

 اؼبالية األوراؽصدرة مالبيانات واؼبعلومات اػباصة بالشركات ب فيما يتعلق واإلفصاحالشفافية تتسم ب . 
  رأظباؿإىل  من ماؿ عاطل وربويلو اؼباؿ غَت اؼبوظف يف االقتصاد رأسفضال عن خاصية جذب الفائض من 

اؼبالية  األدواتواؼبؤسسات يف األفراد  من خالؿ عمليات االستثمار اليت يقـو هباوذلك ، موظف يف الدورة االقتصادية
 .األوليةيتم طرحها من خالؿ السوؽ  اليت والسندات والصكوؾ األسهم فبثلة يف

 ن الكلي والجزئيياالقتصادإلى  بالنسبةاألوراق المالية  سوق أىمية 1-3 -1
 أىم إحدىفهي ، اؼبتعدد الذي سبارسو يف النشاط االقتصادي ىامن دور  أنبيتهااألوراؽ اؼبالية  تستمد سوؽ

 أساليبيف تطوير  أساسياوىي بذلك تلعب دورا ، ذبميع وتوجيو اؼبوارد اؼبالية وتوظيفها يف اؼبشروعات االستثمارية آليات
 تتبٌت براؾبا اليت يف الدوؿخاصة  للنمو االقتصادي أساسيا مطلباىا يعترب مبو كما ،  اؼبناسبة باألحجاـالتمويل وتوفَته 

 .لدولةادور ويًتاجع فيها  ػبصخصة العديد من شركات القطاع العاـ
 :يلي فيما ووظائفها اؼبتعددة االقتصادية أنبيتها تربز 
 أىمية سوق األوراق المالية بالنسبة إلى االقتصاد الكلي 1-1-3-1

  أمواؿ  ما توفره من رؤوس من خالؿ، معدالت النمو االقتصاديدورا مهما يف زيادة  اؼبالية األوراؽ سوؽسبارس
 كوهنا تشكل غبالة االقتصاد كما تعترب مؤشرا،  األمواؿوفوائد ؼبقدمي تلك  أرباحمن  تقدمووما ، اإلنتاجيةلقطاعات ل

وعليو  ، اإلنتاجينتج السلع واػبدمات وقطاع اؼباؿ يبوؿ ذلك  األعماؿفقطاع ، واألعماؿاؼباؿ  تالقي بُت قطاعيالنقطة 
زيادة الناتج احمللي  يف شكلواليت تنعكس ، اؼبالية األوراؽ ؽومن ث زيادة عوائد سو  اإليراداتزادت معو  اإلنتاجزاد  كلما

حيث يتم ، واالستثمار واالدخاراألسعار  كما تعطي عملياهتا مؤشرا الذباىات،  اقتصادي مبو يتبعو من وما اإلصبايل
من خالؿ األسعار  تتحدد فيها، وعروض البيع وطلبات الشراء يف سوؽ للمزايدة عبميع الصفقاتاألسعار  تسجيل حركة

القطاعات  أىمفيما يتعلق دبعرفة ، وىي مؤشرات تساىم يف الدراسات اػباصة باالقتصاد القومي ،1قوى العرض والطلب

                                           
 . 45 ص:، 2001، سوريا، دمشق، دار الفكر اؼبعاصر، بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي، دراسة تحليلية نقدية، شعباف ؿبمد إسالـ الربواري 1
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 األداءوىي بذلك توفر رقابة على ، اإلنتاجيةفشل اؼبشروعات  أو قباحالبورصة تعكس  يف األسهم فأسعار، االقتصادية
 . 1االقتصادي للمشروعات اػباصة

 إىل  كما ربتاج،  تتوفر لدى الدولة ضخمة قد ال أمواؿ رؤوسإىل  وؼبا كانت خطط التنمية االقتصادية ربتاج
ت تستطيع اغبكومة ومنشآ، اؼبالية لألوراؽالضرورة تقتضي قياـ سوؽ فإف ، إحداثهاالقطاع اػباص يف  منشأتتضافر 

سندات لالكتتاب العاـ لتمويل أو أسهم  يف صورة، اؼبالية للمشروعات اعبديدة األصوؿالقطاع اػباص من خالؽبا طرح 
 .يزانية العموميةلسد النفقات اؼبتزايدة ومعاعبة االختالؿ يف ميزاف اؼبدفوعات واؼبأو ، 2اؼبشروعات اؼبصدرة ؽبا

  ولذلك ، التوسع فيها أو احملافظة عليهاأو  األصوؿربويل أو  اؼباؿ الثابت رأسوتتعلق الوظيفة التمويلية بتكوين
من  اؼبدخرة األمواؿ كما ربقق للمدخر حرية توظيف،  وربقيق االستقرار األمواؿب اإلمدادفهي ربقق للمشروع استمرارية 

من خالؿ السوؽ أو  اؼباؿ رأسعند زيادة  أو مرة ألوؿاؼبشروع  إنشاءعند ،) األوليةاعبديد (السوؽ  اإلصدارخالؿ 
 .(البورصة) الثانوية
 من ناحية السيولة والعائد واؼبخاطرة اؼبالية اؼبتنوعة األصوؿ من خالؿ الفوائض اؼبالية ألصحاباػبيارات  توفَت ،

فبا يقضي على اؼبضاربات يف ، االستهالكي لصاحل االدخار اؼبوجو لالستثمار اإلنفاؽوبالتايل تشجيعها على تقليل 
 معيشة وبالتايل رفع مستوى، تساىم يف التخفيف من البطالة فرص عمل جديدة إهبادإىل  يؤدي والذي، 3االقتصاد
 . يف اجملتمعاألفراد 
 تجميع اؼبدخرات الوطنيةوذلك ب ؼبختلفةومشاريع التنمية من مصادرىا ا اإلنتاجيالالزمة للعمل  األمواؿ توفَت ،

وربويل االستثمارات غَت ، القطاعات ذات العجز اؼبايلإىل  من القطاعات ذات الفائض اؼبايل األمواؿ وربريك رؤوس
توفرت ؽبا  ما إذااألوراؽ اؼبالية  سوؽ أفكما ،  استثمارات منتجة هبدؼ خلق قيمة مضافة يف االقتصاد القوميإىل  اؼبنتجة

غَت  األجنيباالستثمار  ذلك من خالؿ جذبو ، 4األجنبيةاألمواؿ  رؤوسإىل  تسهل عملية اللجوء فإهنا سبل الكفاءة
يساعد على زيادة حجم السيولة على مستوى  افب، مكملة لالدخار احمللي بأساليب (االستثمار احملفظي) اؼبباشر

اكتساب اػبربة والتسويق  منها أخرىالشركات احمللية بفوائد أسهم  يف األجنبيةكما قد ترتبط اؼبسانبات ،  5االقتصاد
 . واقتناء التكنولوجيا اعبديدة

                                           
 . 28، 27:ص  ص، 2016، دار نور للنشر، المقايضات، والمستقبلية اآلجلةالعقود ، الخيارات، المشتقات المالية أساسيات، عبد الكرًن قندوز 1
 . 12 ص:، 1998، األردف، اؼبتخصصوف للنشر، األسواق المالية مفاىيم وتطبيقات، حسيت خربوش وآخروف 2
 . 53 -51 ص:، 2002، األردف، عماف، مؤسسة طابا للنشر، لرأس المالالعولمة المالية ومستقبل األسواق العربية ، شذا صباؿ اػبطيب 3
 .44، 43ص:  ص، 1996، مصر، القاىرة، للنشر دار النهار، ةاألوراق المالية ودورىا في تمويل التنمي أسواق، ظبَت عبد اغبميد رضواف 4
 . 16: ص، 1999، مصر، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اعبامعة، البورصات والهندسة المالية، فريد النجار 5
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 اؼبصدرة ؿبليا األسهم اؼبوجهة لالستثمار يف األجنبيةمن خالؿ اؼبدخرات  فضال عن دورىا يف عالج اؼبديونية ،
كما تساعد يف زبفيف عبئ اؼبديونية ،  خدمة الديوف أعباءذبنب مشاكل االقًتاض اػبارجي اؼبتمثل يف إىل  يؤدي افب

 . 1اؼباؿ الدوليةأسواؽ مالية قابلة للتداوؿ يف  أوراؽإىل  هاوذلك بتحويل ،من خالؿ توريق الديوف اػبارجية
 نتائجها  مناليت و ، السوؽ آليات دببدأحرير االقتصاد والعمل تبوذلك  جانب دورىا يف عمليات اػبصخصة  إىل

قباح عملية اػبوصصة  أفإىل  التجارب العملية أشارتحيث ، توسيع قاعدة اؼبلكية وتفعيل دور القطاع اػباص يف ذلك
برز مزايا ومن أ، اؼبالية للمؤسسات اؼبراد خوصصتهااألوراؽ على استيعاب  ةقادر  ةومنظم ةمتطور ة مرتبط بوجود سوؽ مالي

 2 يلي: اؼبالية يف عملية اػبصخصة ما األوراؽسوؽ إىل  اللجوء
  اؼبالية وتشجيع صغار اؼبدخريناألوراؽ توسيع سوؽ   
 يف عملية البيع خرىأالشبهة يف عملية بيع وحدات القطاع العاـ وعدـ سبييز فئة دوف  إبعاد   
 ىدؼ تعظيم الربح لدى اؼبستثمرين من القطاع اػباص ؿبل تعظيم اؼبنفعة. إحالؿ 
  جانب توفَت إىل  ،اؼبالية اؼبتداولة لألوراؽتوفَت اغبافز والدافع لدى اؼبستثمرين من خالؿ ربقيق السعر العادؿ

لتحقيق  األمواؿ تدوير إعادةفضال عن قدرهتا على ، 3الفائدة  وأسعارمن ـباطر تغَت سعر صرؼ العمالت  اغبماية
 . اؼبختلفة اآلجاؿودعم االستثمارات ذات  السيولة الالزمة لالقتصاد

  قد  وجود مثل ىذه السوؽ دوف ضوابط أفذلك ، مباشرا على االقتصاد الوطٍت أثرااؼبالية األوراؽ لسوؽ  أفكما
بغرض ربقيق  األسهم فيها على اؼبضاربة يفاألفراد  حيث يقتصر، يف االقتصاد اإلنتاجية األنشطةاالمتناع عن إىل  يؤدي

وبصل  انتظار ماإىل  يسعى فيو الفرد أساسياىدفا  األسهم جعل أو، من خالؿ الفرؽ السعري بُت الشراء والبيع األرباح
دوف  فقطاألسهم بولعل يف انتشار الشركات االستثمارية اليت يقتصر نشاطها على اؼبضاربة ، عليو من عوائد عند توزيعها

، األفرادتوسيع الفارؽ بُت دخوؿ إىل  اؼبالية قد تؤدي األوراؽ ؽسو  أفكما ،  لدليل على ىذا التوجو إنتاجيبناء  أي
ؿبدودي أمواؿ  رغبة منهم يف امتصاص، األسهمبأسعار  الضخمة التالعباألمواؿ  رؤوس أصحابحيث يستعمل 

اؼبستثمرين حيث يًتتب على ذلك تردد ، العميق على االقتصاد الوطٍت األثرفبا سيكوف لو ، صغار اؼبستثمرينأو  الدخل
،  أجنبية أخرى أسواؽ االستثمار يف أدواتالبحث عن إىل  الذي يدفعهم األمر، يف االستثمار يف السوؽ اؼبالية الوطنية

                                           
 . 125: ص، 2003، مصر، اإلسكندرية، الدار اعبامعية، العولمة قضايا اقتصادية معاصرة، عمر صقر 1
 . 47 ص:، مرجع سبق ذكره، شعباف ؿبمد إسالـ الربواري 2
 . 69 ص:، 2004، 1ط، األردف، عماف، للنشر دار حامد، النقود والمصارف واألسواق المالية، نزار سعد العيسى، عبد اؼبنعم السيد علي 3
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انتشار إىل  يؤدي، بدال من االستثمار اؼبضاربةبدوف ضوابط وقوانُت و زيادة نشاط  اؼبالية لألوراؽوجود سوؽ  أفكما 
 .1فبا يهدد االقتصاد القائم على تلك الشركات، ص السيولة اؼبتاحةالشركات الونبية كوسيلة المتصا

 االقتصاد الجزئيإلى  بالنسبةاألوراق المالية  سوق أىمية 1-1-3-2
 :2يلي فيما إهبازىايبكن  ،االقتصاد اعبزئيإىل  عدة وظائف بالنسبةاألوراؽ اؼبالية  تؤدي سوؽ

 دبا وبقق عائدا ، مهما بلغ حجمهااألفراد  لتوظيف مدخرات منظم أسلوب إهبادإىل  األوراؽ اؼبالية سوؽ هتدؼ
 رغبات صغار اؼبستثمرين إلشباع أداةويف الوقت نفسو فهي ، كالودائع  األخرىيفوؽ ما قد وبصل عليو يف االستثمارات 

 . اؼبوارد اؼبالية الكافية لتنفيذ مشاريعهم متتوفر لديه الذين ال
 اؼبالية األوراؽوعدـ الًتدد يف شراء وبيع  فبا يشجع على زيادة االستثمار سبالسيولة يف الوقت اؼبنا توفَت ،
 . اؼبكتتب فيهااألمواؿ مع احتفاظ صاحب الطلب ب، التنازؿ عنها يف السوؽ الثانوية إلمكانية وذلك
 وبفضل ، اؼبناسب االستثماري منافع اغبيازة والتملك واالنتفاع والعائد منها من اؼبنافع للعديدربقيقها إىل  إضافة

بالشكل الذي  والتعامل هبا اؼبالية األوراؽ إصدارتنظم وتراقب  اؼبالية األوراؽسوؽ فإف ، مكاتبها اؼبتخصصة وخربائها
 . يضمن سالمة التعامل وسهولتو وسرعتو

  الختيار ، الذين تنقصهم اػبربة يف ربليل السوؽ صغار اؼبستثمرينلتقدـ النصح واؼبشورة  فهيعالوة على ذلك
 . اؼبالية وتكلفتها وعائدىا األداةفرصة االستثمار اؼبناسب من حيث نوع 

  تكاليف  هامن بين، ربقق شرط الكفاءة يف السوؽ  إذا اؼبعامالت تكاليف اؼباليةاألوراؽ كما زبفض سوؽ
 آلية إهبادمن خالؿ  وذلك، اؼبالية األصوؿشراء أو  عن رغبتو يف بيع اإلعالف دبجرد البحث اليت يتحملها اؼبستثمر

                                           
 24 ص:، 1986، 1العدد، 14اجمللد، جامعة الكويت، ؾبلة العلـو االجتماعية، األعباء القومية الزمة سوق األوراق المالية، ظبَت عبد الغٍت ؿبمود 1
  :اعتمادا على اؼبراجع التالية 2

  24، ص: مرجع سبق ذكره، ظبَت عبد الغٍت ؿبمود
 . 12، ايًتاؾ للنشر، القاىرة، مصر، بدوف سنة نشر، ص: ساعة 24كيف تتعلم البورصة في ؿبسن اضبد اػبضري، 

A.Hussein, Finance & Growth in Egypt, available at webe site : www.iceg.org/net/projects/Financial/growth.pdf. 

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

 .45، 44، ص ص: 1997، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، الماليةاألسواق والمؤسسات منَت صاحل ىندي، رظبية قرياقص، 
 .61، ص:2003 اعبزائر، اعبامعية، طبوعاتاؼب يوافد، االقتصادية السياسات إلى مدخل قدي، اجمليد عبد

 .85: ، ص2003، 1ط، ف، األردافللنشر، عم الصفاء دار، الدالية واألسواق االستثمارات، عروؼم ىوشيار
 .5: ص، 2004 ،مصر، ةياإلسكندر ، اعبامعية الدار، الدالية ؤسساتموال المال أسواق، فوآخرو  اغبناوي صاحل ؿبمد
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يف  مدرجة مؤسسة ألي األساسيةنو ومن الشروط إفتكاليف اؼبعلومات  أما، التكاليف وبأقلااللتقاء بُت البائع واؼبشًتي 
الشراء  أو كي يتسٌت للمستثمر ازباذ قرار البيع،  عن اؼبعلومات والبيانات اؼبالية واحملاسبية اإلفصاحاألوراؽ اؼبالية  سوؽ
 .توفَت عنصر اغبماية من خطر االستثمارات الونبيةإىل  باإلضافة، تكلفة فبكنة وبأقل
  إقباؿ من خالؿ، األجلمن سيولة وسبويل طويل  الشركات ربتاجو ما اؼبالية على توفَت األوراؽوتعمل سوؽ 
 كافة البيانات عن باإلفصاحملزمة اليت تكوف و ، البورصةيف للشركات اؼبقيدة اعبديدة  اإلصداراتعلى شراء  يناؼبستثمر 

الذي  األمر، يف نفسية اؼبستثمر الثقة واالطمئنافمن  نوعىبلق  وىو ما، اؼبرتبطة بنشاطها ووضعيتها اؼبالية واؼبعلومات
، يسمح للشركات باغبصوؿ على احتياجاهتا التمويلية افب، دوف غَتىا من الشركات غَت اؼبقيدة إصداراهتااقتناء إىل  يدفعو
 . توسيع القاعدة االستثمارية للشركاتإىل  فبا يؤدي، رحبية وأكثرقل ـباطرة أاالستثمار  يصبح السيولة عنصر  وبتوفر
  على اختالؼ ؾباالهتا وتنوع عوائدىا وـباطرىا ، اؼبالية اؼبتنوعةاألوراؽ  اؼبدخرات العديد من ألصحابكما تتيح

يعرؼ  ما وىو، وكذا فرصة االختيار اؼبناسب من بُت البدائل اؼبتعددة، أمواؽبماستثمار التنوع يف  إمكانيةوبالتايل توفر ؽبم 
  .بعمق السوؽ

 بُت  رأظباؽباوذلك بتحويل توزيع ، للشركات اؼبدرجة بتعديل ىيكلها التمويلياألوراؽ اؼبالية  سوؽ كما تسمح
  .مع التغَتات السائدة يف احمليط االقتصادي للتكيف األسهم حاملي
  بالنسبة للشركة  األسهمأسعار  فالبفاض، ىامة لتقييم الشركات أداة اؼبالية األوراؽ ذلك تعترب سوؽفضال عن

، االستثمارية، التمويلية( اؼبناسبة يف سياساهتا اؼبالية التعديالت بإجراءيسمح ؽبا  افب، على ضعف مركزىا اؼبايل دليل
 . )األرباحتوزيعات 
  والذي يبكن ، االستثمارية األدوات عوائد ىاـ من النمو اؼبستقر عبانبضماف التوازف من خالؿ اغبفاظ على

التزاـ الشركات  أفكما ،  اؼبضاربةوذلك عند توجيو حركات  السوؽ إدارةربقيقو من خالؿ عمليات التحوط اليت سبارسها 
 .مناخا استثماريا مالئما ماحد إىل  يضمن ومراقبة عمليات التبادؿ باإلفصاح
 لسماع االنفعاؿ سرعة ىو اؼباليةاألوراؽ  سوؽ يف للمتعاملُت ميزاؼب الطابعف، لألسعار العنيفة تقلباتلا تفادي 

  والتفاؤؿ التشاـؤ مدى على تتوقف واليت، التداوؿ عملية يف تصرفاهتم ربكم توقعات من عليها يًتتب وما أخبار أي
 ما فيشًتوف، لالنفعاالت أساسا ترجع اليت التقلبات حدة كسر ىاـ يف بدور تقـو ،اجملاؿ ىذا يفاألوراؽ اؼبالية  وسوؽ
، لو مربر ال الذي للتفاؤؿ نتيجة زائد طلب أي يواجهوف وكذلك، للتشاـؤ نتيجة زائد عرض أنو خربهتم حبكم يرونو

 يعاود االنفعاالت وهتدأ األمور تستقر أف وبعد، األسعار يف اؼبفاجئ واؽببوط االرتفاع ىذا حدة كسر على ذلك ويساعد
 .الطبيعية أوضاعها يفاألسعار  تستقر أفإىل  بو القياـ سبق ؼبا عكسية بعمليات القياـ البورصة يف احملًتفوف
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  وذلك لضماف التداوؿ ، اؼبالية على مراقبة عمليات التداوؿ على شاشات الكمبيوتر األوراؽسوؽ  إدارةتعمل
 . األسعاريف  ؿ يف السوؽ ذبنبا غبدوث التالعبالعاد

  من  إليو أدتوما ، ويف ظل التطورات اؽبائلة يف ميادين االتصاالت واؼبعلومات يف الوقت الراىن أنبيتهاوتتزايد
 .والدولية اإلقليميةاؼبالية  سواؽاأل زيادة التكامل واالندماج بُت

فهي ، القومي االقتصادضعف أو مدى قوة  على احقيقي مؤشرااألوراؽ اؼبالية  سوؽ أفنستنتج  قوفبا سب إذف
النمو  زيادة معدالتإىل  يؤدي فبا، االقتصادية اؼبختلفة األنشطةإىل  وتوجيهها اليت تعمل على ذبميع اؼبدخرات اآللية

 . االقتصادي
اؼبالية يوفر العديد  األوراؽ طريق سوؽ التمويل عنفإف ، الكلي واعبزئي لالقتصاديُتفضال عن دورىا بالنسبة 

 كما ىو موضح باعبدوؿ التايل:،  لتنافسية مقارنة بالتمويل البنكيمن اؼبزايا ا
 المالية مقارنة بالتمويل البنكي األوراقالتمويل عبر سوق  أىمية :(1-1جدول )

 المقارنة أوجو التمويل البنكي المالية األوراقالتمويل عبر سوق 
 التكلفة يتطلب تكلفة مرتفعة نسبيا تكلفة فبكنة سيما يف ظل توفر كفاءة السوؽ بأقل

 للتمويل األقصىالحد  ماؿ البنك رأسعلى  حد معُت يتوقف كانت السوؽ واسعة  إذايوجد حد معُت خاصة  ال
 االندماج واالستحواذ تأثَت أييوجد  ال الشركة يساعد يف زيادة فرص االندماج واالستحواذ أسهم إدراج

 مباشر على كفاءة  تأثَتيوجد  ال يساىم يف زيادة كفاءة الشركة واإلفصاح التزامات القيد
 الشركة

 الكفاءة التنظيمية

 تساىم يف ربديد القيمة العادلة للشركة من خالؿ القيمة 
 السوقية

 تحديد قيمة عادلة للشركة تؤثر على القيمة العادلة للشركة ال

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

 الماليةاألوراق سوق  (تركيبةبنية ) 1-2
 األصلنوع  أساسفقد يتم التصنيف على ، اؼبالية األوراؽؽ ف سو تصني أساسهاىناؾ معايَت متعددة يبكن على 

ومؤسسات اليت تصدرىا الشركات  األسهميتم تداوؿ  األوىلففي ، الدين أدواتاؼبلكية وسوؽ  أدواتفنجد سوؽ ، اؼبايل
وتعرؼ  واغبكومة األعماؿتصدرىا مؤسسات  ويف الثانية يتم تداوؿ السندات اليت وتعرؼ بسوؽ األسهم ، األعماؿ

إىل  اؼباليةاألوراؽ  سوؽ تقسم وعليو، اإلصدارالتقسيم وفقا لطبيعة  شيوعا ىو األكثرالتصنيف  أف غَت بسوؽ السندات،
 .1(التداوؿ) ثانوية ) وسوؽاإلصدار( أوليةسوؽ نبا  :قسمُت رئيسيُت

                                           
 . 125 ص:، 1998، األردف، عماف، دار وائل للنشر، مبادئ االستثمار الحقيقي والمالي، زياد رمضاف 1
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 للبيع يف الشركات وسندات اػبزينة سنداتو األسهم اعبديدة من  اإلصداراتح وفيها يتم طر   :األوليةالسوق  1-2-1
 األعماؿبينما تطرح الشركات ومؤسسات ، العاـ اإلنفاؽلتمويل اػبزينة سندات حيث تطرح اغبكومة ، األولية سواؽاأل

الطلب  اإلصداراؼبالية يف سوؽ  األوراؽيبثل عرض حيث ، 1عن طريق مؤسسات متخصصة يف ذلك األسهمالسندات و 
 . على االستثمار

وىي بذلك تتيح ، اؼبالية لألوراؽوسيط بُت اؼبستثمرين وبُت اعبهات اؼبصدرة  األوليةسوؽ تعد ال ونتيجة لذلك
تستفيد منها اغبكومات واؼبؤسسات  األجلموارد مالية طويلة إىل  هاتحويلب وذلك، فرصا متعددة الستثمار اؼبدخرات

حيث ، اػباص أو ا لالكتتاب العاـمالية يتم طرحه أوراؽ إصدارومقابل ربصيل تلك اؼبوارد يتم ، العمومية واػباصة
 اإلصداراتاقتناء  بينما يسمح عبمهور اؼبدخرين بدوف استثناء، اقتصاديُت ؿبددين أعوافيقتصر االكتتاب اػباص على 

 .2اعبديدة عن طريق االكتتاب العاـ
اإلصدارات اعبديدة من تساعد على تسويق  وجود مؤسسات مالية اإلصداراتويتطلب التعامل يف سوؽ 

 (التغطية)متعهدي االكتتاب أو متعهدي التغطية أو تعرؼ ىذه اؼبؤسسات ببنوؾ االستثمار ،والسنداتاألسهم 
(Underwriters) 3تتوىل القياـ بالوظائف التالية، تعمل كوسيط بُت اؼبدخرين واؼبستثمرين: 

 للتسويق إصدارىااؼبزمع األوراؽ اؼبالية  من مدى قابلية التأكد   
 ويبكن ، دبا يسمح للشركة اؼبصدرة اغبصوؿ على التمويل اؼبطلوب، إصدارىااؼبقرر األوراؽ اؼبالية  ربديد سعر بيع

   اإلصداراتبذلو يف تسويق ىذه يعوضها عن اجملهود الذي تاؼبؤسسة االستثمارية من ربقيق دخل مناسب 
  من  أخرىباالشًتاؾ مع ؾبموعة أو  بنفسها إما، اراتاإلصدبتوليها ضماف تغطية  اعبديدة اإلصداراتتغطية

 تطرأ أفاليت يبكن  ،التقلبات مناؼبالية  لألوراؽوعند قيامها هبذه اؼبهمة فهي ربمي الشركة اؼبصدرة ، اؼبؤسسات اؼبالية
قامت اؼبؤسسة  إذابغض النظر عما  ،للشركة اغبصوؿ على اؼببالغ الالزمة يف الوقت احملدد أيضاوتضمن ، األسعارعلى 

   من عدمو األوراؽ بتصريف ىذه االستثمارية
  ىذه العملية. مقابلاعبديدة على اؼبستثمرين مقابل عمولة تتقاضاىا  اإلصداراتكما تتوىل مهمة توزيع 
  من خالؿ اؼبفاضلة بُت إصدار األسهم أو السندات. ،بدائل التمويل اؼبتاحة عبهة اإلصدار  اقًتاحفضال عن 

                                           
 .21 :، صمرجع سبق ذكره، خلف فليح حسُت 1
 .18: ص، 2003، مصر، اإلسكندرية، الدار اعبامعية، الماليةاألوراق  وتقييمتحليل ، العبد إبراىيمجالؿ  2
 .102، ص: 2002، 21، دراسات يف االقتصاد والتجارة، جامعة بنغازي، ليبيا، اجمللد سوق اإلصدارات األولية ،عبد السالـ علي عطية 3
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 كاف   إذا واليت تقـو هبا الشركة نفسها، اعبديدة تتم دراسة للسوؽ اإلصداراتنو قبل طرح أ إليو اإلشارةذبدر  وما
والغرض ، جهة ذات اختصاص أي أو مؤسسات االستثمار إحدىتكلف هبا  أو، لديها خرباء يف ىذا اجملاؿ

 تسويقها. أو تصريفها وإمكاناتوخصائصها األوراؽ اؼبالية  منها ىو ربديد قيمة
  لتمكُت  ،وتكشف فيها عن معلومات كافية ودقيقة، تبُت وضع الشركة إصداركما تعد الشركة اؼبصدرة نشرة

 األسهم نوع، ماؽبا رأس، كاسم الشركة ونشاطها،  اؼبستثمرين من ازباذ قرار سليم فيما يتعلق بقيمة االستثمار
 إجراءات، اإلصدارالغاية من ، شروط االكتتاب ،األسهم عددالقيمة االظبية للسهم ،، اؼبطروحة لالكتتاب
 ..وغَتىا. االكتتاب والتغطية

الوسيلة اليت ربصل من خالؽبا الوحدات االقتصادية على اؼبوارد اؼبالية لتمويل ىي  األوليةالسوؽ فإف  وبالتايل
األوراؽ اؼبالية  بيع بإعادة األوليةاؼبكتتبُت يف السوؽ  قاـ فإذا، وىي بذلك تعد دبثابة سوؽ االستثمار اغبقيقي، استثماراهتا

وتبعا لذلك فليس كل استثمار مايل يتم لتمويل استثمار ، مايل فال يوجد استثمار حقيقي بل استثمار يف السوؽ الثانوية
 . 1حقيقي

الذي يتم بطريقة  (حقوؽ اؼبلكية) اؼباؿ رأساؼبشاركة يف عن طريق  بطريقتُت: األوليةالسوؽ ويتم التمويل يف 
 . 2 اؼبديونيةإما عن طريق و  ،(اؼباؿ رأس(زيادة  غَت مباشرةأو  (واالكتتاب اإلصدار( مباشرة
وذلك باستخداـ ، رغبة اؼبؤسسة اؼبصدرةإىل  يرجع لالكتتاباألسهم طرح  قرار إف واالكتتاب: اإلصدار 1-2-1-1

  يلي: ، كما3الطرح اػباصأو  (االكتتاب العاـ) األويلالطرح العاـ 
اعبديد  اإلصدارعملية  اويقصد هب  Initial public offerings(IPOs)ػ يعرؼ ب :األوليالطرح العام  1-2-1-1-1

وذلك ، شركة مسانبة عامةإىل  ربويل الصيغة القانونيةأو  شركات اؼبسانبة العامة تأسيسوذلك عند  ،للورقة اؼبالية
اىتماما متزايدا  األولية اإلصداراتوتلقى ، ت اؼبستثمرين دوف استثناءآفئ وعبميع العادية لالكتتاباألسهم بطرح 
بسعر مل وبدد  اإلصداريقـو اؼبصدر ببيع  األولية اإلصداراتففي ، اليت ربققها يف بداية التداوؿ عليها األرباحبسبب 

،  اىبصص ؼبوظفيه اإلصدارمن  األكربالقسم فإف  وبريطانيا وأؼبانيا أمريكا أسواؽ ففي، بعد ةيف السوؽ الثانوي
 . 4باؼبيزة اؼبعلوماتية اآلخرينالذين يتفوقوف على  القدامىاألسهم كاؼبدراء التنفيذيُت وضبلة 

                                           
 .148: ص ،2010، 1، دار صفاء للنشر، عماف، األردف، طالماليةالسياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق ، كاظم الدعميعباس   1
 . 532 ص:، دوف سنة نشر، مصر، دار اؼبعارؼ اعبامعية، النقود والمصارف والمال اقتصادات، مصطفى رشدي شيحة 2
 . 97 ص:، مرجع سبق ذكره، ةوالمنشات المالي األسواق إدارة، ىندي إبراىيممنَت  3
 .97ص:، 2012، األردف، عماف، دار اليازوري للنشر، األسواق المالية إطار في التنظيم وتقييم األدوات، التميميارشد فؤاد  4
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 أف Rock (1986) ،Welch (1989) ،Aggarwal Krigman & Womack (2002) دراسات أثبتتقد و 
االلبفاض نوع  أف ذلك السبب يف ويرجع، قيمتها اغبقيقيةقل من أوبدد ؽبا سعر  عادة ما األسهممن  األولية اإلصدارات

هبا اؼبستثمرين  نتيجة للميزة اؼبعلوماتية اليت يتميز، يبلكوف اؼبعلومات الداخلية عن الشركة من التعويض للمكتتبُت الذين ال
اليت تتم من خالؿ بنوؾ  األولية اإلصدارات فإف Carter & Manaster (1990) ػويف دراسة ل، عنها الذي لديهم اطالع

ؽبا  قلأ تتم من خالؿ بنوؾ ذات ظبعة اليت اإلصدارات أفيف حُت ، ؽبا عوائد وـباطر منخفضة ذبارية ذات ظبعة عالية
تقييم  أف وىذا يعٍت، اإلصداربديال ؼبخاطر ظبعة متعهد االكتتاب قد تكوف  أففبا يدؿ على ، أعلىعائد وـباطر 

 .1للمصدر على استخداـ ظبعتو اؼبكافأةيعترب نوع من ، اغبقيقية قل من قيمتوبقيمة أ اإلصدار
 مزايا عديدة نذكر منها: األويلوبقق الطرح و 

  مصادر التمويل اؼبتعددةإىل  اؼباؿ وصوال رأستوسيع قاعدة   
 وتعزيز الثقة باعبمهور اإلفصاح إلزاميةربسُت الصورة اؼبؤسسية للشركة من خالؿ  إمكانية   
  للمؤسسُت مكاسب من خالؿ تنويع ؿبافظهم االستثماريةوبقق   
 اعبديدة اإلصداراتيف تصريف أكرب  مرونة. 

ومتطلبات  اإلصدارناذبا عن تكلفة ، عبئا ماليا على الشركة األويلقد يشكل الطرح العاـ  أخرىومن جهة 
فًتة زمنية  األويلاؼبعتمدة للطرح  اإلجراءاتتتخذ كما ،  الشركة مكانتها التنافسية الذي قد يفقد، عن اؼبعلومات اإلفصاح

 ظروؼ السوؽ.إىل  باإلضافة، علومات ودقتها يف بياف التسجيلتتوقف على مدى جاىزية الشركة ومدى توفر اؼب طويلة
ذلك يتم من خالؿ عدة طرؽ من فإف ، اعبديدة اإلصداراتيف تصريف  حالة االستعانة خبدمة الوسطاء يفو 

 :2يلي بينها ما
 اؼبالية لالكتتاب العاـ وفق مبوذج معُت معد ؽبذا الغرضاألوراؽ تقـو الشركة اؼبصدرة مباشرة بطرح  أف . 
  الشركة اؼبصدرة تتحصل على  أفوميزة ىذه الطريقة ، كلو عن طريق مؤسسة استثمارية  اإلصداريغطى  أفيبكن
اؼبؤسسة االستثمارية على فرؽ التغطية بُت السعر وربصل ، اؼباليةاألوراؽ  مباشرة ودوف التعرض ػبسائر عند بيع أمواؽبا

 . تدفعو للبنك اؼبالية للجمهور وبُت السعر الذياألوراؽ  الذي تبيع بو

                                           
دراسة من واقع سوق عمان لألوراق المالية ، دور اإلصدارات األولية من األسهم العادية في تنشيط السوق الثانوي األردني، قيس أديب الكيالين، عماد زياد رمضاف 1

  .139، 138، ص ص: 2008، 6، عدد23مؤتة للبحوث والدراسات، ؾبلد، (2006-1978) للفترة
 .115، 113، ص: 2002، 21، دراسات يف االقتصاد والتجارة، جامعة بنغازي، ليبيا، اجمللد 21، مج سوق اإلصدارات األوليةعبد السالـ علي عطية،  2
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  اؼبالية اعبديدة نيابة عنها  األوراؽ إصداراتلقياـ بتوزيع لمؤسسة االستثمار إىل  تعهد الشركة اؼبصدرة أفيبكن
األوراؽ  خسائر ناصبة عن عدـ بيع أيةاغبالة تتحمل الشركة اؼبصدرة مسؤولية ويف ىذه ، مقابل عمولة وذلك دوف تغطيتها

 .اإلصداراتقيامها بعملية توزيع ىذه إىل  باإلضافة، األوراؽتبقى من ىذه  وقد تتعهد مؤسسة االستثمار بشراء ما، اؼبالية
  وذلك عن طريق تكوين ، عن طريق ؾبموعة من اؼبؤسسات االستثمارية فيما بينها اإلصداراتوقد تغطى

 .اإلصداراتويكوف على ؾبموعة متعهدي التغطية االلتزاـ بشراء صبيع ، ؾبموعات بيع وتغطية
ؿبددة من  أطراؼإىل  اعبديدة اإلصداراتويقصد بو عملية بيع  :)االكتتاب المغلق(الطرح الخاص 1-2-1-1-2

ة االكتتاب مستثناة من شرط التسجيل لدى تكوف عملي حيث، ودبوجب صفقات خاصة واألفراداؼبؤسسات اؼبالية 
، اإلصدارزبفيض تكاليف  يسمح للشركة اؼبصدرة افب، األويلكما ىو اغباؿ يف الطرح العاـ  اؼباليةاألوراؽ  ىيئة

الصغَتة  اإلصداراتويناسب ىذا النوع من االكتتاب ، بياف التسجيل الذي تتطلبو عملية الطرح العاـ إعدادوذبنب 
، ونتيجة لذلك تفقد الورقة اؼبالية جزءا من مرونتها يف التسييل، تناسبا يف حالة السندات وأكثر أسهماكانت   إذا

، من شروط التسجيل ىمن خالؿ الطرح اػباص معف اإلصدار أفوطاؼبا ، اؼبستثمر يدفع سعرا منخفضافإف  ومن ث
هبنبها االنكشاؼ على الشركات اؼبنافسة اليت  افب، عن اؼبعلومات واإلبالغ باإلفصاح الشركة اؼبصدرة غَت ملزمةفإف 

 .1جديدة أوراؽ إصدارتنوي 
 عائد مقارنة على األساس يف يتوقف السند قيمة ربديد فإف الشركات، سنداتاػباصة ب داراتصوبالنسبة لإل   

 ؼبعدؿ مساويا يكوف اإلصدار تاريخ يف السند فائدة معدؿ فإف لذلك اإلصدار، عند السائد بالعائد اؼبتوقع السند
 إحجاـ عليو يًتتب فإنو ذلك وخالؼ تقريبا، االظبية و اغبالية القيمتُت تساوي إىل يدفع فبا ،البديلة الفرصة فائدة
 فإف لذلك ونتيجة ،السندات سوؽ الستقرار مالئمتُت غَت ُتاغبالت و كبَتا، إقباال أو اؼبستثمرين قبل من الشراء عن

 أسعارىا فإف القديبة اإلصدارات أما البديلة، الفرصة أسعار من قريبة بأسعار تباع السندات من اعبديدة اإلصدارات
 .االظبية قيمتها عن الغالب يف زبتلف

، البنك اؼبركزي يقـو بطرحها يف مناقصات لتحديد العائد وبالتايل سعر البيعفإف  سندات اػبزينةوفيما ىبص 
إىل  وبعدىا تقدـ العروض، (القيمة االظبية للسند) وتاريخ االستحقاؽ اليت ربتاجهااألمواؿ حيث ربدد وزارة اؼبالية حجم 

.غَتىا) ومستثمرين ... مُتأشركات الت، صناديق التقاعد، البنك اؼبركزي من مؤسسات استثمارية (صناديق االستثمار

                                           
 . 100، 99ص:  ص، مرجع سبق ذكرهد فؤاد التميمي، ارش 1
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،  )األعلىوبالتايل السعر اؼبقبوؿ للسند (السعر ، األدىناليت ربدد معدؿ العائد  وزارة اؼبالية إىل  كما تنقل اؼبعلومات،  أفراد
 .1اإلصدارطلوب يف كما وبدد على ضوء العروض اؼبقدمة حجم االقًتاض اؼب

يقتضي اغبفاظ  فإف األمر اؼباؿ رأسادة ييف حالة ز  )الحق التفضيلي باالكتتاب(: المال رأسزيادة  1-2-1-2
النسبة  بأسلوباعبديدة تطرح  األسهم جل اغبفاظ على تركيبةومن أ، رغبوا يف ذلك ما إذا على حقوؽ اؼبسانبُت القدامى

حيث ربسب عدد اغبقوؽ الالزمة لشراء سهم ، حقو حسب نسبة مسانبتو يف الشركة يأخذدبعٌت كل مساىم ، والتناسب
 :2واحد جديد وفق العالقة التالية

 
 

اغبق يف شراء سهم واحد  ةسهم قديبأ 3كل حاملنو لأذلك يعٍت فإف ، 3 عدد اغبقوؽ ىو أفافًتضنا  فإذا
 . جديد

 عن القيمة النظرية غبق االكتتاب فتحسب وفق العالقة التالية: أما
 
 
 

 سهم جديد.  إصدارثر على إ القيمة النظرية غبق االكتتاب عن اػبسارة اليت يتعرض ؽبا كل سهم قدًن وتعرب
ف ونظرا وأل، خالؿ فًتة معينة زبتلف حسب شروط كل سوؽ نو قابل للتداوؿأ ومن خصوصية حق االكتتاب

، بعُت االعتبار عامل الوقت يف التسعَت األخذمع ، سعرىا يرتبط بكل من العرض والطلبفإف  اغبقوؽ مسعرة يف البورصة
 االكتتاب (يصبح يساوي صفرا عند هناية فًتة االكتتاب). إقفاؿحق االكتتاب يفقد قيمتو عند  أفذلك 

تكوف  األسهم إصدارعملية  أفذلك ، بالسوؽ الثانويةقل نشاطا مقارنة أ األوليةالسوؽ  أف إىلويف األخَت نشَت 
 الشركة. رأظباؿكما تكوف يف حالة زيادة  مدة حياة الشركة، خالؿعادة مرة واحدة 

                                           
، اعبزائر، جامعة سطيف، غَت منشورة، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية - حالة البورصات العربية - دور اإلصدارات في استقرار األسواق المالية، بوبريبة إحساف 1

 . 4ص: ، 2018
 : اعتمادا على اؼبراجع التالية 2
 .9، 8ص ص: ، مرجع سبق ذكره، راىيم الكراسنةإب

 عدد اغبقوؽ = عدد األسهم القديبة / عدد األسهم اعبديدة

السعر اعبديد الذي يباع بو السهم  -القيمة النظرية غبق االكتتاب = السعر القدًن للسهم 
 للمسانبُت القدامى/ (عدد األسهم القديبة + عدد األسهم اعبديدة)
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التوقف  أف إذ، اؼبالية للنشاط اؼبايل للورقة األوىلاػبطوة  تعد دبثابة األوليةالسوؽ  أفسبق نستنتج  ومن خالؿ ما
 اإلصداراتؿبفزة ومنشطة غبركة تداوؿ  أخرى أسواؽ الذي يتطلب وجود األمر، مرونة تسييلها عندىا يفقد الورقة اؼبالية

 .السوؽ الثانوية ىي اليت توفر اؼبرونة واالستمرارية لذلك أفوالشك ، اعبديدة
هبري ، اؼبالية للنشاط اؼبايل للورقة األوىلوتعد اػبطوة ، سوؽ التداوؿ أيضاويطلق عليها  :السوق الثانوية 1-2-2

اؼبالية وللسوؽ   لألوراؽ ؿبققة بذلك عنصر السيولة، األوليةيف السوؽ  إصدارىايت سبق اؼبالية ال األوراؽالتعامل فيها على 
 . ككل

هبدؼ  ،األوليةاؼبالية اليت صدرت يف السوؽ األوراؽ السوؽ اليت تتداوؿ فيها  "بأهنا  وتعرؼ السوؽ الثانوية 
اؼبالية على نفس حقوؽ  األوراؽ يوبصل مشًت  حيث، 1مالية بديلة أوراؽاالستثمار يف  دةإلعاأو  اغبصوؿ على السيولة

 .األصليةبائع الورقة اؼبالية 
اليت سبق إصدارىا يف  اؼبالية األوراؽيتم من خالؽبا شراء وبيع  اليت ،التداوؿسوؽ  دبثابةالسوؽ الثانوية  وتعد
وسيلة من وسائل  بأيو االستثمار اؼبختلفة من خالؿ التقاء العرض بالطلب  أدواتتتحدد فيها قيم ، السوؽ األولية

 . 2اؼباليةاألوراؽ كما توفر اؼبكاف والقوانُت الالزمة لتنظيم تبادؿ ،  االتصاؿ
(سوؽ  األوليةسعر الورقة اؼبالية يف السوؽ  أفكما ،  األوليةبالنشاط مقارنة بالسوؽ  وتتميز السوؽ الثانوية 
 أفيعتقد  سيدفع السعر الذي اإلصدارفالذي يشًتي الورقة اؼبالية يف سوؽ ، يف السوؽ الثانوية أساسا) يتحدد اإلصدار
للورقة  ربصل على سعر مرتفع أفللشركة اؼبصدرة  أمكنوكلما ارتفع ىذا السعر ، حدده ؽبذه الورقةتس ةالثانوي السوؽ

 . 3أصدرهتااؼبالية اليت 
 4:األسلوبُت بأحد ةانوييف السوؽ الثويتم التعامل 

 أي، زيادة يف سعره ولو كانت زيادة ؿبدودة أيوبيعو بسرعة عند ربقيق  دبعٌت شراء السهم يسمى باؼبضاربة :األوؿ
 . نو معرض للخسارةأ سريعة كما أرباحربقيق إىل  ويسعى اؼبالك ،األجلالتعامل ىنا قصَت  أف

اليت تقـو الشركات اؼبصدرة ،السنوية  األرباحانتظارا لتوزيع  أطوؿوىو شراء السهم واالحتفاظ بو لفًتة  الثاين:
 الزيادة يف قيمة السهم كهدؼ وحيد بلإىل  ينظر فاؼبستثمر يف ىذه اغبالة ال، األسهم بتوزيعها على ضبلة لألسهم

 عائده ورحبو.إىل 
                                           

 .16: ص، مرجع سبق ذكره، حسن السيسيصالح الدين  1
 . 115 ص:، 2004، 1ط، األردف، عماف، مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، المالية االستثمار في األوراق، ضبزة ؿبمود الزبيدي 2
 .100: ص، 2013، مصر، اإلسكندرية، دار التعليم اعبامعي، المالية واألسواقالنقود والبنوك  اقتصادات، ؿبمود يونس 3
 . 55، ص: 2010، 1، منشورات وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، اؼبملكة اؼبغربية، طاألسواق المالية وأحكامها الفقهيةسليماف خنجري،  4
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 .نظمةقسمُت رئيسيُت نبا: السوؽ اؼبنظمة والسوؽ غَت اؼبإىل  وتنقسم السوؽ الثانوية
تتميز بوجود مكاف ، تعرؼ بالبورصة ةجزء يف السوؽ الثانوي أىموىي  :)البورصة( لسوق المنظمةا 1-2-2-1

 ،اؼبالية األوراؽ إدراجتشرؼ على سَتىا وقبوؿ  زبضع لقوانُت تنظيمية معينة، ؿبدد يلتقي فيو اؼبتعاملُت بالبيع والشراء
 . تكوف مسجلة يف السوؽ أفاؼبالية اؼبتعامل هبا األوراؽ وحبيث تشًتط يف 

وىي بذلك توفر ، اؼبشتقة وأ التقليديةسواء  اؼبختلفة بأشكاؽبااألوراؽ اؼبالية  "سوؽ تتداوؿ فيوبأهنا  وتعرؼ
، دؿالتبا بأعماؿالقياـ  ، من خالؿمن ربقيق رغباهتم واألفراداليت سبكن الشركات والسماسرة والوسطاء  واألدواتاؼبكاف 

 . اؼبالية األوراؽلسوؽ  األكربسبثل اعبزء ، 1اؼببادالت واؼبعامالت بيعا وشراء بسهولة وسرعة ويسر إسباـ أو
 إدارهتايتوىل  ،اؼبنظمةسواؽ عرفية ليس ؽبا نظمها الرظبية كاألأسواؽ وىي  :السوق غير المنظمة 2- 1-2-2

من خالؿ شبكة اتصاالت قوية  التعامل،اؼبالية ؿبل  األوراؽيتبادلوف فيما بينهم اؼبعلومات عن ، ؾبموعة من الوسطاء 
اليت تربط السماسرة  ،السريعة نًتنت والفاكس واػبطوط اؽباتفية واغبواسيب وغَتىا من وسائل االتصاؿاأل تتمثل يف

السوؽ غَت اؼبنظمة تعترب فإف  األساسلى ىذا وع، سعر أفضليبكن للمستثمر اختيار  واليت من خالؽبا،  باؼبستثمرين
اؼبعامالت خارج البورصة وعن  أساسهايتم على ، 2تلك اؼبعامالت إلجراءاؼبعامالت بدال من كوهنا مكانا  إلجراء أسلوبا

   ةيسوؽ اؼبواز الأو  يطلق عليها اؼبعامالت على اؼبنضدة، طريق وسيط
حيث يتم ربديد ، فنجد نظاـ اؼبزايدة ونظاـ التفاوض عن نظاـ تنفيذ الصفقات يف السوؽ غَت اؼبنظمة أما

ىذا وقد يتم التعامل يف السوؽ غَت اؼبنظمة على ، السعر وفق تفاوض واتفاؽ الطرفُت وليس نتاجا لقوى العرض والطلب
من السوؽ  األكرببينما اعبزء ، يعرؼ بسوؽ الصفقات ام إطارولكنها ؿبدودة يف  مالية مقيدة يف السوؽ اؼبنظمة أوراؽ

 3. مالية غَت مقيدة بالسوؽ اؼبنظمة أوراؽغَت اؼبنظمة يتم على 
والذي قد ، األسعاراالرتفاع اغباد يف  أو للحد من التدىور آلياتعدـ وجود  سواؽاأل يؤخذ على ىذهما  و

حيث يبكن ،اؼبنظمة  سواؽاأل ىو عليو يف لى عكس ماع ،وبدث نتيجة غياب مؤقت يف التوازف بُت العرض والطلب
لتحقيق التوازف بُت العرض  إضافيُتبائعُت أو  دخوؿ مشًتين إىل غايةالتعامل يف ورقة مالية معينة  إيقاؼالبورصة  إلدارة

                                           
 .11: ص، 2000، مصر، اإلسكندرية، الفنية اإلشعاعمكتبة ، بورصة األوراق المالية، صالح السيد جودة 1
 .7: ص، 1997، مصر، اإلسكندرية، الدار اعبامعية للنشر، المالية االستثمار في بورصة األوراق أساسيات، ؿبمد صاحل اغبناوي 2
 .21 :ص، مرجع سبق ذكره، ؿبمد ؿبمود شليب 3
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 ىذه زيادة اؼبخاطر االئتمانية يفإىل  تتوسط العمليات اليت تتم يف ىذه السوؽ إدارةكما يؤدي غياب ،  والطلب
 .1األسواؽ

  قسمُت نبا: السوؽ الثالث والسوؽ الرابعإىل  وتنقسم السوؽ غَت اؼبنظمة بدورىا
ف كاف ؽبم حق إو  اؼبنظمة األسواؽ أعضاءتكوف من بيوت السمسرة من غَت ت :السوق الثالث 1-2-2-2-1
كما ،  تكلفتها وسرعة تنفيذىا البفاضبتتميز تعامالت ىذه السوؽ ، 2األسواؽ اؼبالية اؼبقيدة يف تلك األوراؽالتعامل يف 

 أعضاءسبارس دورا منافسا للمتخصصُت ، 3توفر للمتعاملُت بعض اؼبيزات كمنحهم حق التفاوض يف مقدار العمولة
 كما،  اؼبالية اليت تديرىا البنوؾ غبساب الغَتاألوراؽ اؼبؤسسات االستثمارية الكبَتة وؿبافظ  يتعامل هبا، السوؽ اؼبنظمة

بيوت السمسرة إىل  أوبالتايل تلج، فبثلُت يف السوؽ اؼبنظمة ليس ؽبابعضا من بيوت السمسرة الصغَتة اليت  فيهايتواجد 
 تعامالهتا. إلجراءالكبَتة يف السوؽ الثالث 

التفاوض يف مقدار العمولة اليت  وإمكانية، اؼبعامالت وجود ىذه السوؽ السرعة يف تنفيذ أسباب أىمومن 
 هف ظباسرة ىذأخاصة و ، درجة اغبصوؿ على زبفيضات مغريةإىل  بيوت السمسرة خارج البورصة أعضاءوبصل عليها 

يتطلب تقدًن  تعامل السماسرة مع كبار اؼبستثمرين ذوي اػبربة العالية ال أفكما ،  من العمولة أدىنالسوؽ غَت ملزمُت حبد 
وسطاء البورصة على تزويده  للسمسرة يعمل تعمل اعتمادا على نظاـ معلومايت، يف حدود ضيقة إال إضافيةخدمات 
 4.باألوامر

اللذين ، األغنياء واألفرادتتمثل السوؽ الرابع يف اؼبؤسسات االستثمارية الكبَتة  :السوق الرابع 1-2-2-2-2
تتميز بسرعة تنفيذ اؼبعامالت ، اؼبالية دوف وساطة السماسرة للحد من العمولة األوراؽيتعاملوف فيما بينهم يف شراء وبيع 

تكوف  أعباءحيث يتقاضى ، الصفقة إلسباـويف بعض اغباالت قد يتم االستعانة بوسيط ، منخفضةوالصفقات وبتكلفة 
اؼبالية اؼبتداولة داخل البورصة األوراؽ كما تشمل تعامالت ىذه السوؽ ،  قل بكثَت من تكلفة وعمولة السمسرةأ

 وخارجها.
 
 

                                           
 .25ص:، مرجع سبق ذكره، عبد الكرًن قندوز 1
 .79: ص، 1999، مصر، اإلسكندرية، منشاة اؼبعارؼ، المالية االستثمار في األوراق أساسيات، ىندي إبراىيممنَت  2
 .23: ص، نفسو اؼبرجع  3
 .43: ص، 2002، مصر، اإلسكندرية، 1ط، الدار اعبامعية، والمؤسسات المالية األسواق، رظبية قرياقص، عبد الغفار حنفي 4



 -مدخل نظري تحليلي  -المالية األوراقسوق  ............................................................ الفصل األول:

 

 
20 

 :1يلي يماالسوؽ الثانوية ف أنبية تتمثل :السوق الثانوية أىمية 1-2-3
 يف تلك اغبالة  ألنو، اؼبالية األوراؽ اعبديدة من اإلصداراتسوؽ ثانوية يعٍت صعوبة تصريف  عدـ وجود إف

 . تسهل من سبويل االستثمار اغبقيقي أهنا إالبالرغم من كوهنا سبثل استثمارا ماليا حبتا  نوإفوبالتايل ، يتعُت االحتفاظ هبا
  قياـ  عدـإىل  يؤديمالية  أوراؽحبوزهتم من  فعجز اؼبستثمرين عن تسييل ما، اؼبالية األوراؽتوفَت السيولة غباملي

 . اؼبالية اليت يصعب تسييلها تنخفض قيمتها وترتفع درجة ـباطرهتااألوراؽ ف، شركات مسانبة جديدة
  تطرح  أف ماؽبا رأسقياـ السوؽ الثانوية بوظيفة تسييل الورقة اؼبالية يسمح لشركات اؼبسانبة اليت ترغب يف زيادة

 . لالكتتاب إصداراهتا
 باستثمار  آخرينالبيع تسمح ؼبدخرين  إعادةف عملية أل، األوليةمن اؼبدخرين مقارنة بالسوؽ  أكرب لعدد ةمتاح
 . ربدث يف فًتات قليلة وـبتلفة على مدار العاـ األوليةالسوؽ  إصداراتبينما ، وقت أيويف  أمواؽبم
  رئيسي لتخفيض ـباطر  مبدأوالذي يعترب ، مالية ـبتلفة أوراؽكبَتة من   أعدادربسُت التنويع الذي يشمل امتالؾ

 احملفظة االستثمارية.

  فبا ، قابلية للتسويق أكثر األولية اإلصداراتهبعل من ، نشيطة وذات كفاءة عالية سوؽ ثانوية وجود أفكما
 .اإلصداراتىبفض من خطر ضماف تلك 

 . حد كبَت بدورىا يف االقتصادإىل  يبكننا طرح تساؤؿ يرتبط، السوؽ الثانوية أنبيةوانطالقا من 
وىل كثافة عمليات  ثر في االقتصاد؟أالملكية )سوق التداول( وانتقال ة فهل لنشاط السوق الثانوي

 ؟النمو االقتصادي تساىم فيالتداول 
تعٍت بالضرورة زيادة  فهي ال، القطاعات االقتصادية اؼبنتجة ليس ؽبا مصلحة من ىذا النشاط أف ؾ من يرىىنا

 أييبثل  التداوؿ يف السوؽ الثانوية ال أفذلك ، اؼباليةاألوراؽ  حجم اؼبدخرات الوطنية وزيادة عمليات االستثمار يف
ىبدـ  الوحبيث  خرآلؾبرد انتقاؿ للملكية من مستثمر  األمر وإمبا، يعد استثمارا حقيقيا الفعلي والاالستثمار إىل  إضافة

من  األولية لإلصداراتىو توفَت السيولة  للسوؽ الثانويةدور  أىمفإف  خراآلوعلى اعبانب ، 2االقتصاد بصورة مباشرة

                                           
 :اعتمادا على اؼبراجع التالية 1

 .58، 57ص:  ص، مرجع سبق ذكره، ظبَت عبد اغبميد رضواف
 ص:، 2005، 1، 1اجمللد، جامعة اإلمارات العربية اؼبتحدة، الوظائف االقتصادية ألسواق األوراق المالية، مؤتمر أسواق األوراق المالية والبورصات، ؿبمد بن علي القال

17 . 
M. Khon, Financial Institution & Markets, Mc Graw hill, Inc, New York, 1994, p: 453.  

 . 80 ص:، 1999، األردف، عماف، دار اؼبسَتة للنشر، االستثمار، خالد وىيب الراوي 2
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  فإذا، سيولة نقدية مىت رغب اؼبستثمر يف ذلكإىل  ربويلهااؼبالية و األوراؽ تداوؿ ىذه  لوذلك بتسيي، والسنداتاألسهم 
ذلك يرفع من قيمة ىذا فإف ، تنافسية وبأسعاربو يف مدة قصَتة  اؼبالية قابال للتصرؼاألوراؽ كاف االستثمار يف 

ضعف السوؽ الثانوية  أفيف حُت ، األخرىمقارنة باالستثمارات األوراؽ وبالتايل يرفع من اؼبردود النسيب ؽبذه  ،االستثمار
اؼباؿ  لرأسوبالتايل تكاليف مرتفعة ، الطلب عليها وبالتايل البفاض ،اؼبالية لألوراؽيًتتب عليو البفاض اؼبردود النسيب 

ومن ىنا تعترب السوؽ الثانوية ، 1االقتصاد مصلحةوىو ليس من  ويقلل من اغبوافز على االستثمار يف اؼبشاريع اعبديدة
ت آاؼبدخرات اؼبتوفرة على اؼبنش تساىم يف زبصيص ألهنا، تعبئة اؼبدخرات ػبدمة النشاط االقتصادي يف عامال أساسيا
اؼبالية جاذبية تعمل على استقطاب  األوراؽ قباح السوؽ الثانوية وزيادة نشاطها يضفي على أفكما ،  اؼبستحقة ؽبا

اؼبستثمرين وتفاعلهم مع  إقباؿزيادة إىل  يؤدي حيث ،لإلصدارات األوليةوىذا ينعكس اهبابيا على السوؽ  ،اؼبدخرين
أو  مرة ألوؿسواء كانت شركات جديدة تؤسس ، اعبديدة واالكتتابات اإلصداراتاؼبتمثلة يف  األوليةعمليات السوؽ 

شركات  وتأسيس إنشاءيعظم فرص  أفنو أوىذا من ش 2،اإلنتاجيةماؽبا لتطوير عملياهتا  رأسشركات قائمة تسعى لزيادة 
 على حصيلة النشاط االقتصادي. أثرهوبالتايل ينعكس  ،اؼباليةاألوراؽ  سوؽ إليوتسعى  وىو ما، مسانبة جديدة

 مشاريعها إلقامة ،لمشروعات واغبكومات يف اغبصوؿ على احتياجاهتا من التمويلوسيلة ل اإلصدارسوؽ ف إذا
اؼبالية من التصرؼ يف األوراؽ سبكن ضبلة  أخرىوجود سوؽ  تكتمل دوف ىذه اؼبهمة ال كما أف،  لتوسيع استثماراهتا أو

على قرار توظيف  إقدامواؼبدخر وقبل  أفذلك ، توفره السوؽ الثانوية بسهولة ويف الوقت اؼبناسب وىو مااألوراؽ  تلك
 عند اغباجة لذلك. أخرىمرة  أموالووتسييل  ،اػبروج من ىذا التوظيف إمكانيةبعُت االعتبار مدى  يأخذنو إف ،أموالو

   والثانوية األوليةسوؽ الطرح التساؤؿ الذي يتعلق بطبيعة العالقة بُت  ناوانطالقا فبا سبق يبكن
 ؟األوليةالسوق الثانوية بديال للسوق  أن أمفهل ىي عالقة تكاملية 

 السوق األولية والسوق الثانويةبين  كامليةتالعالقة ال 1-2-3
حيث ىناؾ ، امقوماهتو األوراؽ اؼبالية  يكتمل البناء اؼبؤسسي لسوؽ  اإلصدارسوؽ إىل  سوؽ التداوؿ بانضماـ

فما يتحقق يف السوؽ الثانوية من ، وليس بديال عنها اإلصدارفسوؽ التداوؿ يف خدمة سوؽ ، عالقة تبادلية بُت السوقُت
 إضفاءذات الكفاءة والقدرة على  ثانويةفالسوؽ ال، األوليةاالهبايب يف عمليات السوؽ  أثرهيظهر  مستويات نشاط مرتفعة

عن طريق  ،على توجيو مدخراهتم كبو االستثماراألفراد  تعمل على تشجيع، السيولة والرحبية على الورقة اؼبالية اؼبتداولة

                                           
 . 448 ص:، 1997، مصر، اإلسكندرية، الدار اعبامعية للنشر، المالية االستثمار في بورصة األوراق، ؿبمد صاحل اغبناوي 1
  :، مقاؿ متاح على اؼبوقع االلكًتوين 5ص: ،دور أسواق األوراق المالية في التنمية االقتصادية أسار فخري عبد اللطيف، 2
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 وزيادة حجم إصداراهتايف تغطية  األوليةقباح عمليات السوؽ  أفكما ،  اؼبالية لألوراؽجديدة  إصدارات ةيبأاالكتتاب 
 أف أي، التداوؿ اؼبتحققة أحجاـينعكس اهبابيا على نشاط السوؽ الثانوية يف شكل زيادة  ،يف عملياهتااألفراد  مشاركة
  فإذا، األوليةمن السوؽ  أىمكثَتة   أحيافالسوؽ الثانوية يف  أفغَت ، األخرىالسوقُت مرتبط بنجاح السوؽ  إحدىقباح 

فمن دوهنا ، ف السوؽ الثانوية ىي اليت توفر عامل السيولة لذلك االئتمافإف، سبنح اؼبقرضُت االئتماف األوليةكانت السوؽ 
نو يف بعض اغباالت قد يكوف تطور السوؽ أكما ،  االحتفاظ هبا حىت تاريخ استحقاقهاإىل  اإلصداراتضبلة  يضطرقد 

 األدواتعلى شراء  اؼبستثمرين أقدـؼبا  األخَتةفلوال ىذه  ،مل تتطور معو ويف نفس الوقت السوؽ الثانوية صعبا ما األولية
فالسوؽ  إذف، واستمرارىا أوليةولو مل يكن ىناؾ سوؽ ثانوية لكاف من الصعب تصور وجود سوؽ ، اؼبالية اؼبصدرة
 .األوليةللسوؽ   أساسيةالثانوية ركيزة 
زيادة حجم التداوؿ وربقيق مستويات نشاط ليس األوراؽ اؼبالية  اؽبدؼ من وجود سوؽفإف  سبق ناء على ماوب

تقـو بتسييل الورقة اؼبالية  ،اؼبستثمر صورة عن وجود سوؽ ثانوية إعطاءاؽبدؼ من ذلك  وإمبا، قياسية يف سوؽ التداوؿ
 . وتوفر النقد غباملها

، األولية اؼبستقطبة من خالؿ السوؽاألمواؿ حبجم  وإمبايقاس بكثافة حجم التداوؿ  قباح السوؽ ال أفكما 
 أو ،اإلنتاجيسوؽ العمل إىل  مرة ألوؿشركات جديدة تدخل  لتأسيساألمواؿ وقدرة السوؽ على جذب اؼبزيد من 

دبا يساىم يف خدمة التنمية  ،اإلنتاجيةلتتمكن من توسيع طاقتها  أمواؽبالتوسيع الشركات القائمة بزيادة رؤوس 
 .االقتصادية

 المالية األوراق عمليات سوق 1-3
 ،اؼبالية لألوراؽوبذلك يصبح اؼبستثمر اؼبالك القانوين ، يقـو السمسار بتسوية اؼبعامالت  األوامربعد تنفيذ 

 من العمليات نبا: أساسيُتللمستثمر واستالـ اؼببلغ وفق نوعُت األوراؽ اؼبالية  حيث يتم تسليم
على التعامل نقدا والتسليم  تنصب، اآلنيةأو  الفورية ياتبالعمل أيضاوتسمى  العمليات العاجلة: 1-3-1

يتحمل فيها الوسيط مسؤولية التنفيذ ، قبل افتتاح اعبلسة التالية للتداوؿ األقلاؼبالية ؿبل التعامل على  لألوراؽالفوري 
وىو السعر الذي يقبل بو ، وفقا لسعر السوؽ اغبايل آينيتم دبوجبها البيع والشراء بشكل ، السريع والدقيق للصفقة

 . 1ي والبائعاؼبشًت 

                                           
 .444 ص:، 2006، األردف، عماف، دار وائل للنشر، دروس وتطبيقات، المالية اإلدارة، يوسف قريشي، لياس بن ساسيإ 1
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 وىو ما األمر إصدارعند  ماإ ،الوسيطإىل  األسهم بتسليم األسهم ويف ىذا النوع من اؼبعامالت يقـو مالك
  الصفقة وإبراـ األمربعد تنفيذ  وإما ،األسهمأسواؽ تشًتطو بعض 

 األسهملكي يقـو وسيط البائع بتسليم ، السوؽ إدارةويف كال اغبالتُت يتم عمل الًتتيبات الالزمة من قبل  
 .1بالنسبة لتسليم الثمن الشيءنفس ، اؼبشًتيإىل  الذي يقـو بدوره بتسليمها ،وسيط اؼبشًتيإىل  اؼبباعة

الكمية اؼبراد ، السعر، من خالؿ ربديد النوع، السندأو  اؼبتعلقة بالسهم األمورمن توضيح  البد يف ىذه العمليةو 
وتبقى ، والسند وبياف اغبقوؽ اليت يتمتع هبا حامل السهم، نسبة الفائدة، السند إصدارتاريخ ، األسهمشرائها من 

تكوف قد انتهت مدة  ،جلسة من جلسات البورصة آخرففي  ،سارية اؼبفعوؿ حىت هناية اؼبدة احملددةالعمليات العاجلة 
 العمليات العاجلة.

، عليها األرباحجل ربصيل توزيعات من أ اؼبالية األوراؽتفاظ باالح السوؽ العاجلة لسببُت:إىل  ويلجأ اؼبتعاملُت
وفرصة للمشًتي يف حاؿ األسعار  الذي يبثل فرصة للبائع يف حاؿ ارتفاع، بقصد االستفادة من الوضع اغبايلأو 

 .2األوراؽ اؼباليةللمضاربة يف سوؽ  األنسبوبالتايل يعترب ، البفاضها
 فنجد منها:األوراؽ اؼبالية  وتتعدد العمليات العاجلة يف سوؽ

 .اليت يقـو العميل فيها بتسديد قيمة مشًتياتو نقدا وىي :العمليات النقدية 1-3-1-1

البيع برز عملياهتا ومن أ، بُت اؼبستثمر والسمسار بائتمافوىي اليت تتم :  نقديةالغير  العمليات 1-3-1-2
 على اؼبكشوؼ والشراء اؽبامشي.

 بأنوويعرؼ ، األسهموسيلة من وسائل اؼبضاربة ب ىوو :  المكشوف )البيع القصير(البيع على  1-3-1-2-1
كبو األوراؽ اؼبالية أسعار  يف حالة اذباه األرباحلتحقيق  اؼبالية األوراؽ ؽن يف سو اؼبستثمري إليها أيلجاليت  اآلليات إحدى

 ىو شراء األرباحالسبيل لتحقيق  أفاألوراؽ اؼبالية  أسواؽ كاف االعتقاد السائد لدى معظم اؼبتعاملُت يف  فإذا، االلبفاض
 أفضلفإف ، يف اؼبستقبل األسهمأسعار  كاف من اؼبتوقع البفاض  إذا وأما، يف اؼبستقبل أسعارىااليت يتوقع ارتفاع  األسهم

بيع على اؼبكشوؼ نو ويف ظل الإف، 3البقاء خارج السوؽ لتجنب ربقيق اػبسائر ىي ناؼبستثمري إليها الطرؽ اليت يلجأ
، يف السوؽاألوراؽ اؼبالية أسعار  توقعوا البفاض ما إذا األسلوباستخداـ ىذا إىل  ف،حيث يلجأ اؼبضاربو وبدث العكس 

يبتلكوهنا  مالية ال أوراؽحيث يقـو اؼبضاربوف ببيع ، األسعارمن حركة اؽببوط يف  رأظباليةوذلك هبدؼ ربقيق مكاسب 

                                           
 . 669 ص:، 2005، الرياض، دار كنوز اشبيليا للنشر، المعاصرة أحكام التعامل في األسواق المالية، مبارؾ سليماف بن ؿبمد اؿ سليماف 1
  .185، 184ص:  ص، 2011، دار الفكر اؼبعاصر، بَتوت، لبناف، المالية من منظور إسالمياألوراق  بورصة، الربواري إسالـشعباف ؿبمد  2
 . 41: صمرجع سبق ذكره، ، عبد الكرًن قندوز 3
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ث القياـ بشرائها من السوؽ بعد ، وأتعابمقابل عمولة  آخرينبعد اقًتاضها من مستثمرين وذلك  بسعرىا السوقي أساسا
شرائها بغرض سداد  إعادةاؼبقًتضة وتكلفة األوراؽ اؼبالية  حيث يبثل الفارؽ بُت صايف قيمة بيع تلك، ينخفض سعرىا أف

 .1األداةاليت تتحقق للمضاربُت باستخداـ تلك  الرأظبالية األرباح ،ىذا القرض
ينخفض سعرىا  أف أملعلى  ،اؼبقًتضةاألوراؽ اؼبالية  البيع على اؼبكشوؼ ىو عملية بيعفإف   خرآويف تعريف 

  2مالكهاإىل  وإعادهتااليت باعوىا األوراؽ اؼبالية  البفض السعر قاـ اؼبتعاملوف بشراء فإذا، الحقا
 آخرينيقًتضها من وسطاء  أو ،من السوؽ األجلويف ىذه اغبالة قد يشًتي البائع الورقة اؼبالية عند حلوؿ  

يضع البائع  أفعلى ، يف وقت متفق عليو بإعادهتاحبيث يبقى ملزما اذباه الوسيط اؼبقرض للورقة اؼبالية ، اؼبشًتيإىل  لتسلم
 3قابلها نقدا لدى اؼبقرض كضماف.ي ما

 :4يلي ن عادة عند البيع على اؼبكشوؼ مايستهدفها اؼبستثمرياليت اؽ اؼبالية األور  ومن
  خاصة  ،اؼبالية أوراقهانتيجة ؼبضاربة اؼبستثمرين على  أسهمهااؼباؿ الصغَت واليت ارتفعت  رأسالشركات ذات

  تلك اليت يصعب تقييمها
 القطاع  أداءعن متوسط  أو ،السهم عن معدالت مبو الشركات اؼبشاهبة الشركات اليت ترتفع فيها معدالت ربح

  إليوالذي تنتمي 
 الشركات اليت تبيع بضائع غَت جيدة   
  منافسة يف ؾباؽبا أخرىتعاين من وجود شركات  بدأتالشركات اليت   
 لنقدية السالبة)الشركات اليت تعاين من خلل يف مراكزىا اؼبالية(مثل القوائم اؼبالية ذات التدفقات ا   
 .الشركات اليت تعتمد بصورة كبَتة على منتج واحد فقط 

 :5البيع على اؼبكشوؼ ونباإىل  ىناؾ سببُت رئيسيُت للجوء: المكشوفالبيع على إلى  اللجوء أسباب  -1
يف البفاض سعر الورقة اؼبالية ب عند التوقع تتم  ،وىي االستخداـ الغالب للبيع على اؼبكشوؼالمضاربة:  1-1

فإف  ،يف حالة ارتفاع سعر الورقة يف السوؽ أما ،األرباحوربقيق األسعار  وبالتايل االستفادة من فروؽ السوؽ
 بيعها وقت اقًتاضها. من سعر أعلىاؼبضارب سيحقق خسائر نتيجة شرائو الورقة بسعر 

                                           
 . نفسواؼبرجع  1
 . 266 ص:، 1999، 1ط، األردف، عماف، دار النفائس، المالية األسواق أحكام، صربي ىاروف ؿبمد 2
 .45: ص، 2010دار اؼبسَتة للنشر، عماف، األردف، ، االستثمار باألدوات المالية تحليل وإدارة، أسامة عزمي سالـ، ارشد فؤاد التميمي 3
  .41 ذكره، ص:مرجع سبق عبد الكرًن قندوز،  4
 .44: ص اؼبرجع نفسو،  5
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حيث تساعد ، الورقة اؼباليةأسعار  من اذباه حركة تأكدهاؼبستثمر يف حالة عدـ  إليهايلجأ )التغطية(:  التحوط 1-2
وبالتايل ذبنب اؼبخاطر عن طريق ، عملية التغطية على ضباية اؼبستثمر من خطر البفاض سعر الورقة اؼبالية يف السوؽ

 .أخرى أطراؼإىل  ربويلها
 أساسيةمراحل  وفقاؼبقًتضة األوراؽ اؼبالية  عملية بيع تتم:  عملية البيع على المكشوف إتمامل مراح -2

 1:وىي
من اؼبستثمر  أمرىذه اؼبرحلة عند تلقي السمسار  تبدأوبيعها في السوق: األوراق المالية  مرحلة اقتراض 2-1

اؼبرتبطة  اإلجراءاتتوىل السمسار كافة ي، توجد حبوزتو يبتلكها اؼبستثمر وال اليت الاألوراؽ اؼبالية  برغبتو يف بيع عدد من
يبلكونو  ما إقراض(غبساب عميلو) من اؼبستثمرين الراغبُت يف األوراؽ اؼبالية  باقًتاض تلك حيث يقـو ،األمربتنفيذ ىذا 

 يلي: تتمثل ىذه اعبهات فيما، مالية أوراؽمن 
 يف حسابو اػباص األوراؽ اؼبالية  يبتلكو ىذا السمسار من رصيد من تلك ما 
 أو(مقابل عمولة األوراؽ يبتلكونو من رصيد من تلك  ما إقراضحد عمالء ىذا السمسار الذين يرغبوف يف من أ 

 عائد) 
 ا من تلك الورقة اؼبالية حد عمالئو يبتلك رصيدأأو  آخرظبسار إىل  السمسار قد يلجأ 
 القصَت. األجلترغب يف بيعها يف  والة األوراؽ اؼبالي من تلك احد اعبهات اليت تتملك رصيدأ 
 وغَتىم. ... صناديق االستثمار أو اؼبستثمر اؼبؤسسي مثل صناديق اؼبعاشات 

حصيلة عملية البيع يف  وإيداع ،اؼبقًتضة بقيمتها السوقيةاألوراؽ اؼبالية  بيع تلك أمريقـو السمسار بتنفيذ 
وذلك كضماف  ،جزء من شبن الصفقة يف حسابو لدى السمسار بإيداعيقـو اؼبستثمر  أفوذلك بعد ، حساب اؼبستثمر

 العملية. إلسباـ
يعترب الرصيد النقدي الذي  مرحلة احتفاظ المستثمر برصيد البيع في حسابو الخاص لدى السمسار: 2-2

اؼبقًتضة واليت مت األسهم شراء  إعادةدبثابة ضماف اللتزاماتو اػباصة بضرورة ،يودعو اؼبستثمر يف حسابو قبل تنفيذ العملية 
وقبل تغطية ىذا ، قًتضة واليت مت بيعها يف السوؽ بصورة كبَتةففي حالة ارتفاع سعر الورقة اؼبالية اؼب، بيعها يف السوؽ

يطلق  وىو ما، اؼبالية لألوراؽمع القيمة السوقية  ليتالءـالسمسار يطلب من اؼبستثمر زيادة قيمة الضماف فإف  الوضع
 عليو التسوية حبسب السوؽ.

                                           
 .47، 46 :ص ص، نفسواؼبرجع  1
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تتجدد  أو مفتوحة اؼبدةبأهنا األوراؽ اؼبالية  إقراضتتسم عقود : األوراق المالية شراء إعادةمرحلة  2-3
اؼبالية ؿبل  لألوراؽاؼبالية تبعا للتغَت يف القيمة السوقية  اتويتم التجديد بصفة يومية مع خاصية تعديل الضمان، باستمرار

األوراؽ اؼبالية  من إقراضومت  حالتُت يتم فيهما شراء ما ويف ىذا الصدد يوجد، تتم التسوية حبسب السوؽ أي، البيع
 رض ونبا:بغرض تسليمها للمق

 دبا يبكنو من ربقيق ما،وتتم دببادرة من اؼبستثمر وذلك عندما ينخفض سعر الورقة اؼبالية يف السوؽ  :األوىل
قل من سعر بيعها عند أمن السوؽ بسعرىا السوقي(األوراؽ اؼبالية  حيث يقـو بشراء نفس العدد من، أرباحيستهدفو من 

 . والعموالت األتعاببعد خصم  أرباحاؼبقرض واالحتفاظ دبا حققو من إىل  وإعادهتا ،االقًتاض)
 ،اإلقراضالسمسار الذي توىل تسهيل عملية  إخطارعن طريق  اإلقراضعقد  إهناءوفيها هبوز للمقرض  الثانية:

حينها يكوف ، مالية أوراؽمت اقًتاضو من  ما ةبإعادستثمر اؼبقًتض ؼباويف ىذه اغبالة يلتـز ، االستدعاء بقابليةدبا يسمى 
اؼبستثمر اؼبقًتض  يقًتض أو، مالية من السوؽ بالسعر اغبايل أوراؽما اقًتضو من  شراء إماثمر خياراف ونبا: لدى اؼبست

ويف اغباالت اليت يصعب على اؼبستثمر ، آخراؼبقرض وذلك من مقرض إىل  بإعادهتااؼبلـز  األوراؽنفس العدد من 
نفس  شراء إالفما عليو ، كما يف حالة الضغط على الشراءاألوراؽ اؼبالية   تتوفر لديو ىذه آخرمقرض  إهباداؼبقًتض 

 خسائر.أو  أرباحبغض النظر عن ربقيق  ،اؼبقًتضةاألوراؽ اؼبالية  الكمية من
 من لكميةنفس ا يقـو بشراء أفهبوز للمقرض ، يف الوقت احملدداألوراؽ اؼبالية  إعادةمل يستطع اؼبقًتض  وإذا

 إضافيةنفقات  أيةويظل اؼبقًتض مسؤوال عن ، باستخداـ الضمانات اؼبالية احملتجزة يف حساب اؼبقًتضاألوراؽ اؼبالية 
 . قيامو بتنفيذ عملية الشراء أثناءيتحملها اؼبقرض 

كافة اغبقوؽ اؼبًتتبة إىل   باإلضافة، اليت قاـ باقًتاضهااألوراؽ اؼبالية  إعادةاؼبستثمر اؼبقًتض مسؤوال عن  ويبقى
يلتـز اؼبستثمر اؼبقًتض  إذ، اعبديدة يف حاالت التجزئة األسهم وكذلك مراعاة عدد، عنها مثل التوزيعات النقدية والورقية

 يف هناية التعاقد عند تسليم اإلضافية عباءاألحبيث يتم سداد ، اليت قاـ باقًتاضهااألوراؽ اؼبالية  ما يعادؿ عدد بإعادة
 اؼبقرض. إىلاألوراؽ اؼبالية 
 بإعادةالسمسار يقـو أو  الوسيط أف أي، األجلالبيع على اؼبكشوؼ متاجرة باؼبراكز القصَتة  تعترب عملية إذف

اؼبشًتي يف إىل  تسليمها أو، اؼبقرضإىل  وإعادهتاؿبل التعامل من السوؽ  األسهم من خالؿ شراء تغطية مركزه الحقا
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والربح اؼبتحقق ىو الفرؽ بُت سعر الشراء وسعر ، اؼبستثمر غطى مركزه القصَت أفويف ىذه اغبالة يقاؿ ، اؼبوعد اؼبتفق عليو
 .1البيع

 كمايلي:شركة السمسرة من طرؼ البائع  أو  اغبفظ أمُتلدى  إيداعووبتم حساب قيمة اؽبامش اؼببدئي اؼبطلوب 
 
 

 :2شكل يوضح مراحل البيع على اؼبكشوؼيلي  وفيما
 مراحل البيع على المكشوف (:1-1شكل )

 
 .43 ص:، مرجع سبق ذكره، قندوز عبد الكرًنالمصدر:

 

ن نتيجة استخداـ تقنية البيع اليت قد يتعرض ؽبا اؼبستثمري ىناؾ العديد من اؼبخاطر: مخاطر البيع على المكشوف -3
 3يلي: ما أنبهالعل  ،على اؼبكشوؼ

  اؼبالية األوراؽ ألسعارـباطر االرتفاع العاـ   
 اغبد الذي استهدفو األسعار  فيو مل تبلغمن قبل السمسار يف الوقت الذي األوراؽ اؼبالية  ـباطر استدعاء

األوراؽ اؼبالية  شراء إعادةإىل  اؼبضارب يضطروبالتايل ، ي ربقق فيو الورقة ىامش ربح بسيطيف الوقت الذأو ، اؼبستثمر
كوف سعرىا يف السوؽ مرتفعا عن السعر الذي ي أفمن ذلك  واألخطر، للمقرض (السمسار) مهما كاف سعرىا إلعادهتا

                                           
 . 265: ص، مرجع سبق ذكره، ؿبمود ؿبمد الداغر 1
 .43 ص:، مرجع سبق ذكره، عبد الكرًن قندوز 2
 . نفسواؼبرجع  3

نسبة اؽبامش ×السعر اعباري  ×اؽبامش اؼبطلوب = عدد األسهم   
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حقوؽ مالية اكتسبتها الورقة اؼبالية  أيةالتزاـ اؼبقًتض برد إىل  باإلضافة، فبا يعٍت تعرض اؼبقًتض ػبسائر مؤكدة، مت بو
  خالؿ فًتة االقًتاض

  الشراء من جانب اؼبقًتضُت إعادةـباطر ارتفاع سعر الورقة اؼبالية بسرعة نتيجة كثرة عمليات   
 خاصة يف  ،ًتضةكما ىو متوقع بعد بيع الورقة اؼبالية اؼبق  ،ـباطر عدـ البفاض سعر الورقة اؼبالية يف وقت قصَت

 . ظل وجود ـباطر احتماؿ استدعاء السمسار للورقة اؼبالية
  يتحملها اؼبقًتض عندما تكوف توقعات اؼبستثمر يف غَت  أفللخسائر اليت يبكن  أقصىـباطر عدـ وجود حد
تكلفة تتجو كبو االرتفاع فتكوف حينها اػبسائر مضاعفة (خسائر البيع وخسائر ربمل  أف لألسعارفيمكن ، ؿبلها

الفوائد إىل  باإلضافة ،من السعر الذي باع بوأكرب  بسعراألوراؽ اؼبالية  شراء إعادةإىل  حيث يضطر اؼبستثمر، االقًتاض)
 اليت تدفع للسمسار. األوراؽ اؼبالية  ن عملية اقًتاضعاؼبدفوعة 
 تذبذب إىل  كوهنا تؤدي،  اؼباليةاألوراؽ أسواؽ تقنية البيع على اؼبكشوؼ هتدد استقرار  فإف عالوة على ذلك

 أسهم من خالؿ شراءاألسعار  على الصعود من ؿباولة رفع ؼبضاربُتايقـو بو  بفضل ما ،األسعار على مستوى حاد
نو يقلل من كما أ،  تبعا لقانوف العرض والطلب أسعارىاوالذي يرفع من  ،على اؼبكشوؼ أسهمهاالشركات اليت بيعت 

هبعل اؼبقًتضُت البائعُت غَت قادرين  ،األسعار الرتفاع الكبَت يفقرضُت لوبالتايل يعرض اؼب، يف السوؽ األسهم وجود تلك
من طرؼ كل  2008العاؼبية  األزمةالتعامل بالبيع على اؼبكشوؼ خاصة بعد  منعلذلك مت فرض ، على الشراء والتسديد

 . 1بلجيكا، ياسبانإ، يطالياإ، فرنسا، تركيا، اليوناف، اعبنوبيةكوريا ،  من بريطانيا
 :2يلي فيما إهبازىايبكن : البيع على المكشوف أىمية -4
  كما يعمل على تثبيت ،  لألسهموبافظ البيع على اؼبكشوؼ على العالقة بُت القيمة السوقية والقيمة اغبالية
وعند ربقق ، بعمليات البيع على اؼبكشوؼ اقامو ، السوقية ستنخفض األسعار  أفما اعتقد اؼبضاربوف  فإذا، السوؽ

وذلك لتغطية  ،كما يدخل اؼبضاربوف يف نفس الوقت للشراء،  أسهمهمبيع إىل  سيندفعوف هنمفإ السعر  والبفاضتوقعاهتم 
 . وبالتايل ضباية القيم السوقية من اؽببوط، عملياهتم وإسباـاؼبكشوفة  مراكزىم
 ويف األسهم نفس أسعار  روؽ بُتفعند وجود ف، يساعد البيع على اؼبكشوؼ على القياـ بعمليات اؼبراجحة

 . العملية يف السوؽ اؼبنخفضة إلسباـاؼبرتفعة والشراء  األسواؽ نو يبكن البيع على اؼبكشوؼ يففإ، ـبتلفة ؽاأسو 

                                           
يف العلـو ، أطروحة -دراسة مقارنة-والتحرير المالي الصناعة المصرفية التقليدية والصناعة المصرفية اإلسالمية في مواجهة تحديات الالوساطة المالية، باباس منَتة 1

 .112، ص: 2016 -2015، اعبزائر، جامعة سطيف، كلية العلـو االقتصادية التجارية وعلـو التسيَت،  االقتصادية
 .316 ص:، مرجع سبق ذكره، ؿبمد صاحل جابر 2



 -مدخل نظري تحليلي  -المالية األوراقسوق  ............................................................ الفصل األول:

 

 
29 

  وذلك عن طريق التغطية والتحوط، من ضباية نفسو من خطر اػبسارة جلاآليتمكن اؼبستثمر من خالؿ البيع 
تصبح السوؽ  أحياناولكن ، عند ارتفاع السعر معينة لغرض بيعها يف اؼبستقبل أسهماوف ًت بعض اؼبستثمرين يش أفذلك 

من  أسهم وذلك ببيع، ستنخفض أـسًتتفع األسعار  كانت  إذافبا هبعل اؼبستثمر غَت قادر على ربديد ما  ،غَت مستقرة
رحبو من عملية البيع على اؼبكشوؼ يعوض فإف  البفض السعر بدال من ارتفاعو فإذا، اليت يبتلكها بيعا قصَتااألسهم 

 .األوىلخسارتو من العملية 
 إذا األسهمأسعار  زبفيضوالذين وباولوف  ،البيع على اؼبكشوؼ(البيع القصَت) الوسطاء اؼبتخصصوفإىل  ويلجأ

يف وقت  أنفسهمتغطية  أملالبيع القصَت على إىل  يلجؤوفك لذل، اليت يف ؿبافظهماألسهم ونفذت  ارتفعت ارتفاعا كبَتا
 .1للهبوطاألسهم الحق عندما ينجحوف يف وقف االرتفاع ودفع 

بسداد  إما ،من خالؿ شركات السمسرةاألوراؽ اؼبالية  اؼبستثمر شراء بإمكاف: الشراء بالهامش 1-3-1-2-2
د حأ أو يرـب اتفاقا مع شركة السمسرة أف أيضا بإمكانوكما ،  يعرؼ بالشراء النقديو  الشركةإىل  شبن الشراء فورا إصبايل
 وتأجيلعند الشراء األوراؽ اؼبالية  اغبفظ على سداد جزء من شبن أمناءالعمل بنشاط ب الشركات اؼبرخص ؽباأو  البنوؾ

زمة لتسوية عملية الشراء يف اؼبواعيد الالاألمواؿ اغبفظ) بتدبَت  أمُت( تقـو شركة السمسرة أفعلى ، سداد باقي الثمن
حيث يتوىل البنك اؼبركزي ربديد ، يعرؼ بالشراء باؽبامش مقابل حصوؽبا من اؼبستثمر على تكلفة التمويل وىو ما، قررةاؼب

 .2نسبة اؽبامش وتغيَتىا مىت دعت اغباجة لذلك
 ويقصد بو اقًتاض جزء من اؼببالغ اليت وبتاجها اؼبستثمر لشراء بعض، يعترب الشراء باؽبامش من وسائل اؼبضاربةو

ربقيق  األسهمواؽبدؼ من استعماؿ اؽبامش يف اؼبتاجرة ب، بعض اؼبؤسسات التمويلية اؼبتخصصةأو  من الوسيط األسهم
 . 3اليت تستخدـ ؽبذا الغرضاألمواؿ بنفس اؼبقدار من  ،األسهم من أكثرالسيطرة على عدد 

ودبقتضى اتفاؽ ، سمسرةيبارس اؼبستثمر عملية الشراء باؽبامش من خالؿ فتح حساب للهامش لدى بيت ال
القيمة اؼبدفوعة كهامش من  لتغطية الفارؽ بُت قيمة الصفقة و ،خاص يقـو السمسار باغبصوؿ على قرض من بنك

 .كرىن لسداد قيمة القرضاألوراؽ   توضع أفعلى ، طرؼ اؼبستثمر
 
 

                                           
 .نفسو  اؼبرجع  1
 .51 ص:، مرجع سبق ذكره، قندوز عبد الكرًن 2
 .313 ص:، مرجع سبق ذكره، صاحل جابرؿبمد  3
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 :1كالتايلالشراء باؽبامش يتم  فإف  عكس تقنية البيع على اؼبكشوؼ: الشراء بالهامش إجراءات -1
 ؿبددا نوع الورقة اؼبالية وكميتها وسعر شرائها ،(السمسار) اؼبتفق معها الشراء للشركة أوامر إصدار . 
 سداد مصاريف إىل  باإلضافة، اؼبشًتاة وفقا للنسبة اؼبتفق عليهااألوراؽ اؼبالية  يسدد اؼبستثمر للشركة مسبقا شبن

 . بالبورصةبل تنفيذ العملية ، وذلك قوعموالت الشراء
 الحقا عند  أو ،لضماف سداد اؼبستثمر باقي الثمن اؼبشًتاة ربت تصرؼ الشركة (السمسار)األوراؽ اؼبالية  وضع

 . وقياـ الشركة خبصم مستحقاهتا من حصيلة البيع ،اؼبشًتاة باؽبامشاألوراؽ اؼبالية  بيع
  تداوؽبا  إقفاؿأسعار  أساسعلى  ،ش بقيمتها السوقيةاؼبشًتاة باؽباماألوراؽ اؼبالية  تقييم بإعادةتقـو الشركة يوميا

القيمة إىل  ديونيةومىت زادت نسبة اؼب، اؼبالية لألوراؽومقارنة مديونية اؼبستثمر للشركة بالقيمة السوقية ، بالبورصة
بالسداد سواء ، اؼبستثمر لتخفيض ىذه النسبة بإخطارالشركة تقـو فإف ، اؼبالية عن معدؿ معُت لألوراؽالسوقية 
 . إضافيةبتقدًن ضمانات  أو النقدي

 اؼبستثمر  بإخطارالبفضت قيمة تلك الضمانات تقـو الشركة  فإذا، الضمانات اؼبقدمة يمتقـو الشركة يوميا بتقي
حبيث يكوف للشركة يف حالة رفض ، السداد النقدي لتخفيض نسبة اؼبديونيةأو  ،لتقدًن اؼبزيد من الضمانات

 وتسييل الضمانات اؼبقدمة.األوراؽ اؼبالية  اغبق يف بيع،السداد النقدي أو  زيد من الضماناتاؼبستثمر تقدًن اؼب
 .اؼبضاربة أساسهماكال العمليتُت الشراء اؽبامشي والبيع على اؼبكشوؼ   أفسبق نستنتج  من خالؿ ما

 :2يستخدـ يف عملية الشراء باؽبامش نوعُت من اؽبوامش ونبا: الهامش المبدئي وىامش الوقاية -2
 ال، عقد الشراء إبراـالذي يدفعو اؼبشًتي من مالو اػباص قبل  األدىنويقصد بو اغبد  :الهامش المبدئي 2-1

 أفمؤسسات السمسرة أو  للبورصة أف إال، من قيمة الصفقة وبدده يف العادة البنك اؼبركزي %60زيد يف الغالب عن ي
وتتحدد نسبة اؽبامش اؼببدئي بنسبة الفرؽ بُت القيمة السوقية ، *فبا وبدده البنك اؼبركزي بأعلىربدد نسبة اؽبامش 

 :3كما يلي  اؼبالية لألوراؽ القيمة السوقيةإىل  اؼبالية ؿبل التعامل وقيمة القرض اؼبطلوب وراؽلأل
 
 
 

                                           
 .52، 51 :ص ص، مرجع سبق ذكره، عبد الكرًن قندوز 1
 .54 ص:، نفسو اؼبرجع  2
 . 137 ص:، 0222، اإلسكندرية، المعارف دار، ،األوراق المالية وأسواق رأس المال، منَت إبراىيم ىندي 3

قيمة القرض)/ القيمة السوقية لألوراؽ  -اؽبامش اؼببدئي = (القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية ؿبل التعامل نسبة
 اؼبالية ؿبل التعامل
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يتم ، تقل عنو حقوؽ اؼبلكية ال أفالذي يشًتط  األدىناغبد  بأنوويعرؼ ىامش الوقاية )الصيانة(:  2-2
اؽبامش فإف  ويف العادة، ؿبل الصفقة اؼبرىونة وبُت اؼببلغ الذي اقًتضو اؼبستثمر لألسهمحسابو بالفرؽ بُت القيمة السوقية 

 دوف اللجوء، مستويات معينةإىل  اؼبالية لألوراؽمن ىامش الوقاية بدرجة تسمح بالبفاض القيمة السوقية أكرب  اؼببدئي
من  ةاؼبشًتا األسهمتتعرض ؽبا قيمة نو ونظرا للتقلبات اليت قد أحيث ، طلب ىامش(زيادة رصيد اؽبامش) إصدارإىل 

نو يتم يف العادة ربديد إف، القرض مبلغقل من أإىل  األسهمخاصة تلك اؼبتعلقة بالبفاض قيمة ، طرؼ السمسار لعميلو
 األسهم يبيع جزءا من أفأو  يدفعو العميل للسمسار خالؿ فًتة ؿبددة، ىامش غَت اؽبامش اؼببدئي يعرؼ هبامش الوقاية 

 :1وربسب نسبتو بالعالقة التالية، مستوى ىامش الوقايةإىل  زيادة نسبة اؽبامش الفعلي ليصلهبدؼ 
 
 
 

 مع الهامش المبدئي وىامش الوقايةالتعامل  -3
ف فإ، اؼبرىونة عرضة للتقلباألسهم أسعار  أفوحيث ،  اؽبامش اؼببدئي يتحدد كنسبة من قيمة الصفقة أفدبا 

بيوت السمسرة تقـو فإف  لذلك، األسهم تبعا للتغَت اغباصل يف القيمة السوقية لتلك خرآلاؽبامش الفعلي سيتغَت من يـو 
ويف ضوء تلك   ؼبقارنتو باؽبامش اؼبطلوب ،اإلقفاؿر سع أساساية كل يـو حبساب نسبة اؽبامش الفعلي على يف هن

 :2التالية األربعةاؼبقارنات تتحد اغباالت 
اؼبرىونة  لألسهمووبدث عندما ترتفع القيمة السوقية الهامش الفعلي عن الهامش المبدئي: ارتفاع نسبة  3-1

 :القياـ دبايليمكاف العميل بإويف ىذه اغبالة ، عن السعر الذي اشًتيت بو
  تقل نسبة اؽبامش الفعلي عن  ال أفعلى ، اػباصة أموالودفعها من  أفسحب جزء من القيمة اليت سبق

 . اؽبامش اؼببدئي
 سبوؿ بقرض جديد وبصل عليو العميل من السمسار. جديدة أسهم شراء 

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

لرفع لنسبة اؽبامش يعمد البنك اؼبركزي إىل رفع نسبة اؽبامش إذا الحظ ارتفاع مستويات األسعار بصورة غَت طبيعية بسبب ارتفاع حدة اؼبضاربة، ويؤدي ىذا ا* 
راء حىت يتمكن اؼبستثمرين من اغبصوؿ إىل البفاض الطلب على األسهم، كما يعمد إىل خفض نسبة اؽبامش إذا ضعف نشاط البورصة وقل اإلقباؿ على الش

 على القروض وبالتايل زيادة اإلقباؿ على السوؽ مرة أخرى.
 

قيمة القرض) / القيمة السوقية لألوراؽ  -نسبة ىامش الوقاية = (القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية اؼبرىونة 
 اؼبالية اؼبرىونة

 



 -مدخل نظري تحليلي  -المالية األوراقسوق  ............................................................ الفصل األول:

 

 
32 

ووبدث عندما تنخفض القيمة السوقية : وقوع الهامش الفعلي بين الهامش المبدئي وىامش الوقاية 3-2
وبق للسمسار مطالبة العميل  وحبيث ال، ىامش الوقاية يقل معو اؽبامش الفعلي عن لكن دبقدار ال، اؼبرىونة لألسهم

ؽبذا ، عن طريق النقد إال جديدة أسهم يكوف من حق العميل شراء كما ال،  إضافية أمواؿ بزيادة مسانبتو وذلك بدفو
 . العميل من ضمن اغبسابات اؼبقيدةيصنف حساب 

اؼبرىونة  لألسهمعندما تنخفض القيمة السوقية  وبدثض الهامش الفعلي عن ىامش الوقاية: انخفا 3-3
 :يلي ماالعميل يتوىل فإف  ويف ىذه اغبالة، كبَتا   االبفاض

 يستخدـ لتسديد جزء من القرض.أو ، يودع يف حسابو لدى السمسار إضايفدفع مبلغ  إما 
 والذي يًتتب عليو البفاض مبلغ ، واستخداـ شبنها يف سداد جزء من القرض األسهم بيع جزء من

 ى ىامش الوقاية.و مستإىل  القرض ومن ث ارتفاع نسبة اؽبامش الفعلي
ؿبل  األسهم أفذلك  ،واؼبستفيد ىنا ىو السمسار الطرفُت علىضرر  ويف ىذه اغبالة التثبت قيمتها: أن 3-4

 فهي لو. أرباحمن  األسهم ربصل عليو ىذه وكل ما، مرىونة لديوالصفقة 
  شركة السمسرة من طرؼ اؼبشًتيأو  اغبفظ أمُتلدى  إيداعوحساب قيمة اؽبامش اؼببدئي اؼبطلوب  يتم 
 يلي: كما

 
 

 1نذكر منها: الشراء باؽبامش بالعديد من اؼبخاطر يرتبط: مخاطر الشراء بالهامش -4
 المالية األوراقأسعار  احتمال مضاعفة الخسارة نتيجة انخفاض 
  عند زيادة نسبة مديونية اؼبستثمر للشركة عن نسبة معينة من القيمة السوقية  المالية: لألوراقالبيع االضطراري

مل يقم  فإذا، إضافيةتقدًن ضمانات أو  يقـو بالسداد النقدي أفوجب عليو  ،اؼبالية اؼبشًتاة باؽبامش لألوراؽ
 وبأسعار اؼبالية يف ظروؼ غَت مالئمة أوراقونو وبق للشركة بيع فإ ،تقدًن الضمانات الالزمةأو  اؼبستثمر بالسداد

 مت البيع يف ما إذاوضياع مكاسب كاف من اؼبمكن ربقيقها  ،للمستثمر سوقية منخفضة يًتتب عليها خسارة
 أحسن.ظروؼ يف وقت الحق و 

                                           
 . 62: ص، نفسو اؼبرجع  1

نسبة اؽبامش ×السعر اعباري  ×اؽبامش اؼبطلوب = عدد األسهم   
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  ضمانات  ضرورة تقدًنبالشركة اؼبستثمر  أخطرت إذا (:إضافي بأجليسمح  )الللتأخيرعدم وجود فترة سماح
يكوف لو اغبق يف طلب  وال فًتة قصَتة جدا أماموفسيكوف  ،السداد النقدي ػبفض نسبة مديونيتوأو   إضافية

 ف كاف يتوقع زيادةحىت وإ،بعد انتهاء اؼبدة احملددة األوراؽ اؼبالية  بيعيبنع الشركة من أف أو   إضافيةمهلة  يةأ
 خالؿ فًتة قصَتة.األوراؽ اؼبالية  ىذهأسعار 

 قدـ  أو من ورقة مالية واحدة أكثرباؽبامش  اشًتى اؼبستثمر فإذا: التي يتم بيعهااألوراق المالية  عدم اختيار
، بذلك إخطارهاؼبطلوبة عند  اإلضافيةتقدًن الضمانات  أوومل يقم بسداد ، من ورقة مالية كضماف أكثرللشركة 

 من ىذه أياوعند البيع زبتار الشركة ، اؼبالية الستيفاء اؼببالغ اؼبطلوبة منو أوراقومن  فستقـو الشركة ببيع بعض
معينة  أوراؽعلى  بقاءاإلف يطلب أ وأ ،يتم اختياره للبيع يكوف لو حق االعًتاض على ما أفدوف األوراؽ اؼبالية 

 ف كاف يرى مصلحة يف ذلك.إحىت و  أخرىوبيع 
البفض  إذاولكن ، ارتفع سعر السهم إذاحيث يرتفع الربح  ،وتعترب عملية الشراء باؽبامش سالح ذو حدين

اغبدود ويف اغباالت اؼبؤكدة  أضيقيف  إاليف التعامل  األسلوبىذا  بإتباعينصح  وعليو ال، اػبسارة تتضاعففإف  سعره
 .1قل من قيمتها الفعليةاليت تشًتى باؽبامش ىي أ األسهمأسعار  فبأ

  اإلجراءات باقي تتم أفعلى ، األصلاستالـ  أو دوف تسلم صفقة إسباـيتم دبوجبها و  اآلجلة:العمليات  1-3-2
 األكربوربتل القسم ، ةػجل تسوية الصفقتقدًن ضماف مايل حىت أ يشًتط على اؼبتعامل يف ىذه السوؽ، الحقجل أيف 

 . 2من عمليات البورصة
حيث ، اؼبتعاقدة األطراؼظهرت ىذه العمليات هبدؼ ذبنب ـباطر تغَت سعر الورقة اؼبالية ولضماف حقوؽ 

زبتلف نسبتو  التنفيذ ىل غاية حلوؿ موعدوإ ،د تقدًن ضماف مايل مقابل الصفقةالعق أطراؼالسوؽ على  أنظمةتشًتط 
 حسب نوع العملية وشروط السوؽ.

البائع يكوف مضاربا باؽببوط واؼبشًتي مضاربا  أفذلك ، اؼبضاربة أعماؿضمن  اآلجلةتصنف العمليات 
كما ،  3اؼبالية اليت مت التعامل عليها لألوراؽوبدث التبادؿ الفعلي  أفاؼبستحقة دوف األسعار  عن طريق دفع، بالصعود

 .لجاآلالسعر سيظهر مالئما يف العاجل دوف  أفعندما يقدروف  ،العقد القياـ بالعملية على اؼبكشوؼ طراؼأليبكن 
 

                                           
 . 314: ص، مرجع سبق ذكره، ؿبمد صاحل جابر 1
 . نفسو اؼبرجع  2
 .93،94، ص ص :1ط، لبناف، بَتوت، مكتبة حسن العصرية للنشر، المالية األسواقالخوصصة عن طريق ، ـبتار ضبيدة 3
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 المالية األوراق في سوق القانونيةالممارسات غير  1-4
هنا خلق ظروؼ اليت من شأ من ؿباوالت بعض اؼبضاربُت القياـ ببعض التصرفاتاألوراؽ اؼبالية  زبلو سوؽ ال

 بوقائع مظللة. اؼبستثمرين إيهاـمصطنعة تعمل على 
 ويظهر التالعب يف البورصات الصغَتة حيث يتمكن عدد ؿبدود من اؼبتعاملُت السيطرة على جزء كبَت من

ىذه عدـ وجود رقابة كاملة من قبل اؼبسؤولُت يف السوؽ يعترب مناخا جيدا لظهور فإف  كذلك،  اليت يتم تبادؽبا األسهم
تلك  أفومع ، األسعارارتفاع يف  أو البفاض أيلتفسَت  مرتآ أو وتستخدـ كلمة تالعب، التصرفات غَت القانونية

عمليات التحكم والتالعب ينتج عنها مثل ىذه  أف إال، أخرىلظروؼ  ترجعالتذبذبات اليت تشهدىا البورصات قد 
 1مل يتم السيطرة عليها. إذااألسعار  التقلبات يف

ربدد  التالية اليت لتعريفاتنقدـ ا فإننا، وأشكالوصوره  بسبب تعدد حوؿ تعريف التالعب اآلراءتعدد  ومع
 2اؼبفهـو اؼبشًتؾ للتالعب وىي:

 يولد انطباعا غَت صحيح إجراء أو "القياـ عمدا بعمل نوأالتالعب على  عرؼ نظاـ ىيئة السوؽ اؼبالية السعودية
االكتتاب يف تلك  أو الشراء أو على البيع اآلخرينغبث ، ورقة مالية أيقيمة  أو، األسعار أو، ف السوؽأمضلال بش أو

 . عن ذلك" األحجاـ أو الورقة
 أو بأمرفيما يتعلق  ،تظليل أو فبارسات تنطوي على تالعب أو تصرفات أي"اؼبشاركة يف  بأنو أيضاوعرؼ 

 منطقية  أسستوفرت  إذا أو، اؼبمارسة أو ذلك التصرؼكاف ذلك الشخص يعلم طبيعة   إذا، ةػصفقة على ورقة مالي
 . يعلم ذلك" أفتتيح لو 

 أو ف التالعب ىو "سلوؾ متعمد يهدؼ ػبداع اؼبستثمرين من خالؿ التحكمىناؾ من يرى بأ آخرويف تعريف 
 . يف السوؽ على ورقة مالية" التأثَت

األسعار  التحكم يفإىل حيث تسعى ىذه الفئة  ،باؼبتآمرين باألسعارويطلق على الفئة اؼبتسببة يف التحكم 
 أدىن أو أعلىالسعر السائد يف الورقة اؼبالية بالسوؽ  يصبح أفهبدؼ ، وتوجيو السوؽ صعودا وىبوطا بوسائل مصطنعة

 الناتج عن قوى العرض والطلب. من السعر العادؿ 
التالعب ىي تواطؤ ؾبموعة من اؼبتداولُت من بنوؾ استثمارية وصناع السوؽ وكبار مسؤويل  حاالت أشهرومن 

 والذي ترتب عليو سن قانوف، األسهم  يعرؼ بتواطؤ أصبحيف سوؽ نيويورؾ فيما  األسهمأسعار  الشركات على رفع
                                           

 .54 ص:، 2005، 3ط، األردف، عماف، دار وائل للنشر، المحافظ االستثمارية وإدارةوالسندات  باألسهماالستثمار  ،ؿبمد صاحل جابر 1
 .366، 365ص:  ص، 2013، 17العدد، ؾبلة اعبمعية الفقهية السعودية، المالية، دراسة فقهية األسواقالتالعب في ، عبد اهلل بن ؿبمد العمراين 2
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 األمريكيةاؼبالية يف الواليات اؼبتحدة  ألوراؽا و ىيئة السوؽ وإنشاءاؼبالية  األسواؽ ث قانوف 1933يف عاـ األوراؽ اؼبالية 
  .19341يف عاـ 

 أو يف العرض والتأثَتف التالعب بصفة عامة ىو ؿباولة التحكم أيبكننا القوؿ ب ،السابقة التعريفاتومن خالؿ  
 .األسعاريف  التأثَتيف السوؽ من خالؿ  األسهم الطلب على

 المالية األوراق سوق في القانونيةالممارسات غير  أشكال 1-4-1
 على النحو التايل: أشهرىا إبرازيبكن ، األوراؽ اؼبالية ىناؾ صورا متعددة للتالعب يف سوؽ

 ؾبموعة من أو "نشاط يقـو بو فردبأنو باألسعاريعرؼ التحكم : األسعارالتحكم في عروض  1-4-1-1
قل من السعر الطبيعي أ أو أعلىعبعل السعر السائد يف السوؽ ، بوسائل مصطنعةاألسعار  على والتأثَتللسيطرة األفراد 

 يف ويسعى اؼبتحكم، نعةطجعل السعر مغايرا لذلك السعر الذي كاف يف حالة غياب تلك اؼبؤثرات اؼبص أي، 2لو"
 .اآلخرينربقيق الربح وذلك على حساب اؼبستثمرين  ىلإاألسعار 

 :3يلي ماإىل  األوراؽ اؼبالية يسعى التحكم يف سوؽالتحكم:  أىداف 1-4-1-1-1
 :ـو ػث يق، الشراءإىل  صبهور اؼبتعاملُت ودفعاألسعار  اذباه صعودي مصطنع يف إحداث أي رفع السعر

 . التالعب انتشارا أنواع أكثروىو ، أسهميبتلكونو من  اؼبتحكمُت ببيع ما
 يسود  أفمن السعر الذي كاف من اؼبتوقع  أفضل: والغرض منها ىو ؿباولة بيع السهم بسعر تثبيت السعر

اعبهة صاحبة  ووبدث ىذا التدخل عادة بواسطة، مل وبدث التدخل من جانب اؼبتالعبُت يف السوؽ، لو طبيعيا
جديدة قد  أسهم اؼباؿ وطرح رأسمثل عمليات رفع ، جديدة أسهم مساندة السعر لًتويج أو اؼبصلحة يف رفع

 . األسعاروبد من قباحها البفاض 
 ث يقـو ، ودفع وتشجيع اعبمهور على البيع األسعاراذباه نزويل ومصطنع يف  بإحداثوذلك  :خفض السعر

 وال، التصرفات غَت القانونية شيوعا أنواعقل أويعترب ، اؼبنخفضة باألسعار األوراؽ باغبصوؿ على ىذه اؼبتآمروف
مل  فإذا، األسعارتوقعا اللبفاض  جلاآليف البيع  ا على النزوؿ الذين توسعوا وتورطو اؼبضاربُت إال إليويتجو 

 على االلبفاض بوسائل مصطنعة.األسعار  إلجبار األعماؿيقوموف هبذه  فإهنمتصدؽ توقعاهتم 

                                           
1 F. Allen & D. Gale, Stock Price Manipulation , The Review of Financial Studies5, 1992, p: 503. 
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توفرت يف السوؽ تعمل على مساعدة  فإىناؾ ظروؼ معينة : لتحكمالظروف المالئمة ل 1-4-1-1-2
 :1يف عمليات التحكم وىي واؼبتآمريناؼبتالعبُت 

 ىذه االرتفاعات  وتأخذ، األسعار ترتفع هبا مواسم معينةاألوراؽ اؼبالية  أسواؽ تشهد :ارتفاع رئيسي في السوق
على ىذه االذباىات  التأثَتفئة من اؼبستثمرين مهما بلغت قوهتا  ةألييبكن  يف ىذه اغبالة ال، اذباىات متزايدة
 . مسايرة الظروؼ وفبارسة نشاطها بإمكاهنا واؼبتآمرينفئة اؼبتالعبُت  إال، بصورة عكسية

  :يستفيد من حالة اػبوؼ والذعر اليت تسود بُت  اؼبتآمرفإف ، يف حالة االذباه النزويل أيضاانخفاض رئيسي بالسوق
الذي وبقق الربح  اؼبتآمرمن مصلحة  ربطيم السعر وذلكإىل  فبا يؤدي، البيعإىل  واليت تدفع باؼبتالعبُت اؼبتعاملُت

 مرتفعة.األسعار  ا لبيعو القصَت السابق عندما كانتنظر 
  :األسهم الشركات اليت تصدر عددا كبَتا من بأسعار أسهم التالعب أفحيث كثرة المعروض من الورقة المالية 

 األسهم الشركات اليت تصدر عددا ؿبدودا من بأسعار أسهم من التالعب أكثريكوف ، اؼبوزعة على نطاؽ واسع
ذبنبا ؽبذه  اؼباؿ الصغَت رأساغلب البورصات ترفض تسجيل الشركات ذات فإف  ؽبذا، نطاؽ ضيقاؼبوزعة على 
 التالعبات.

 يكوف لديو رصيد كبَت  أفمتالعب من النجاح يف عملياتو دوف  أي: لكي يتمكن سهولة الحصول على االئتمان
 ك اؼبمارسات غَت القانونية.تشجع تل اغبصوؿ على االئتماف ىو وسيلةفإف  وؽبذا، السائلة األمواؿ من

 :2يلي ما الظاىرية أو البيوع الصورية أشكاؿومن  البيع الصوري: 1-4-1-2
 أفراد أو، أصدقائو بأظباء أو، افظ اليت باظبومن خالؿ تعدد احمل، يقـو اؼبضارب بالبيع على نفسو بكميات كبَتة أف 

 ىذا السهم بسعر وإعادة، األوؿث تقـو ىي نفسها بالبيع على البائع ، ؾبموعات متفق فيما بينها بأظباءو أ ،أسرتو
ف ىناؾ تغَتات اؼبتداولُت يف السوؽ بأ إيهاـواؽبدؼ من ذلك ، لو اؽببوط أريد إذاقل أ أو للسهم الصعود أريد إذاأكرب 

 . بعملية التدوير ؼبضارباتاوتسمى ىذه العملية من ، يف سعر السهم
 خريُتآ أشخاصفيقـو باالتفاؽ مع ، يبتلكها ألسهمينتهز اؼبضارب اؼبتالعب فرصة االرتفاع يف القيمة السوقية  أف 

بيعها لو بسعر  بإعادةيف نفس اليـو  األشخاصث يقـو ىؤالء ، من السعر اعباري يف السوؽ أعلىببيعها عليهم بسعر 
تدىور إىل  فبا يؤدي ،يبلكو بالسعر اؼبرتفع قـو اؼبضارب ببيع ماث ي، زيادة ارتفاع سعرىا السوقيإىل  يؤدي فبا أعلى

                                           
 .56 ص:، اؼبرجع نفسو 1
 .376، 375، ص ص: مرجع سبق ذكره، اهلل بن ؿبمد العمراين عبد 2
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 أرادؼبن  التجميع وطريقة، األسهم عندما يريد اؼبضارب بيع ىذه ويطلق على ىذه الطريقة طريقة التصريف، سعر السهم
 . يشًتيها أف
 ورفع ، اؼبضارب بالشراء من نفسوحبيث يقـو ، األسهم تلكوالتجميع ىو شراء  اؼبملوكة األسهم دبعٌت التصريف ىو بيع

  فيقـو اؼبتداولوف بالشراء، ولزيادة قيمة السهم قيمة السهم السوقية من خالؿ تعدد احملافظ اليت يديرىا عبذب االنتباه
 أكثرالتغرير قد يالمس السهم النسبة القصوى لليـو  ولزيادة ،فيقـو بالبيع والتصريف عليو، األرباحبعض  كي وبصلوا

ث يقـو بالتصريف وىكذا حىت نفاذ  ،الشراء على نفسو حىت يرتفع ث يقـو بزيادة ،زوؿنث يتدىور السهم بال، من مرة
 . الكمية اليت لديو

 ث ، حد معُتإىل  اؼبدرجة بغرض رفع قيمتو األسهم االتفاؽ بُت اؼبضاربُت من خالؿ التوصيات على شراء سهم من
ىناؾ تغَتات سعرية حدثت  أفاؼبتعاملُت  إيهاـواؽبدؼ من ىذا البيع ، اجملموعاتبيعو بكميات كبَتة من خالؿ ىذه 

البفاض بقيمتها السوقية بشكل يوحي بتدىور حالة الشركة إىل  تؤدي أفهنا لسلسلة من البيوع من شأوىذه ا، للسهم
الذي يًتتب  األسهم يبتلكونو من ىذهالتخلص فبا إىل  فبا يدفعهم ،وىنا يصاب بعض اؼبتداولُت باػبوؼ، اؼبصدرة ؽبا

 . األسهم وعندىا يتدخل اؼبتالعب فيشًتي، عليو عروض كبَتة بدوف طلب مواز فينخفض السعر
من طرؼ اؼبضارب  حيث تتم، للتداوؿ ةتتم ىذه الطريقة قبل افتتاح السوؽ اؼبالي: العروض الوىمية 1-4-1-3

 :1احملًتؼ بالشكل التايل
  بتقدًن عروض بيع وبصفقات  األسهم كثَتة يف نوع معُت من  أسهمايقـو اؼبضارب اؼبتالعب والذي يبلك
ف اؼبتعاملُت بأ إيهاـوىدؼ ىذه الطريقة ىو ، ف ىذه العروض من متعاملُت كثرب غَت احملًتؼ بأليوىم اؼبضار ، ـبتلفة

، من سعر اؼبضارب اؼبتالعب بأقلًن عروضهم للبيع فيقـو مالؾ السهم بتقد، سيئة أخباروبمل  أو السهم عليو تصريف
العرض وسحب  أوامر بإلغاءيقـو ، وعندما يقًتب موعد افتتاح السوؽ وبدقائق معدودة، أوالفرصة البيع  احىت يغتنمو 

فيقـو اؼبتداولوف ، سعر السهم بالصعود تدرهبيا فيبدأ، من خالؿ شرائها منهم إيهامهمالذي مت  األسهم عروض مالؾ
 . بيعها عليهم بفارؽ سعري عايل وجديدفرصة  حيث يغتنم اؼبضارب اؼبتالعب، بشرائها مرة ثانية

  اؼباؿ قد رفض من قبل ىيئة السوؽ رأسف طلب الشركة اؼبسانبة بزيادة أعلم اؼبضارب ب وإذا أخرىومن ناحية ،
 إليهاـمتفاوتة وبصفقات ـبتلفة عار بأس يقـو اؼبضارب بعرض طلبات شراء السهم، اػبرب يف السوؽ إعالفنو وقبل إف

مل يبق على افتتاح السوؽ  فإذا، أعلىفيسارع اؼبستثمرين بعرض طلباهتم بسعر ، جيدة أخباراف السهم وبمل اؼبتداولُت بأ

                                           
 . 376 ص:، مرجع سبق ذكره، عبد اهلل بن ؿبمد العمراين 1



 -مدخل نظري تحليلي  -المالية األوراقسوق  ............................................................ الفصل األول:

 

 
38 

فيغتنم حينها اؼبضارب ىذه الفرصة ، يرتفع السعر السوقي السهم وعند افتتاح السوؽ ،صبيع طلباتو بإلغاءقاـ  دقائق إال
 ث يقـو بالتصريف حىت نفاذ الكمية اليت حبوزتو.، للبيع أسهموليعرض صبيع 

أسعار  تغيَتات مفتعلة يف إحداثتستهدؼ ، أكثر أو بواسطة شخصُت تتم: اتفاقيات التالعب 1-4-1-4
ت على ظباسرة وعاملُت يف بعض اؼبنشآيف مثل ىذه االتفاقيات  وقد تشمل العضوية، بغرض ربقيق الربحاألوراؽ اؼبالية 

كما قد ،  اؼباؿ برأس خراآلبالعمل بينما يساىم البعض  األعضاءكما قد يساىم بعض ىؤالء ،  مالية متداولة أوراؽاليت ؽبا 
 1،يعُت مدير يتوىل تنفيذ االتفاقية

كل العمليات  أو بالعمل على شراء معظم اؼبضاربويقصد بو قياـ : الشراء بغرض االحتكار 1-4-1-5
يبكنو فيما بعد من بيع الورقة اؼبالية للراغبُت يف شرائها ، بغرض ربقيق نوع من االحتكار اؼبعروضة من ورقة مالية ما
للبيع على  ةاليت ؽبا سوؽ رائج األسهم ويف بعض اغباالت ينحصر االحتكار يف شراء، بالسعر الذي يراه مناسبا

 . فًتتفع قيمتها السوقية ويتحقق الربح حىت وبتكر تداوؽبا ذلكو ، اؼبكشوؼ
ويف ظل ، األسهم يقرره مقرض وقت أيؿبل البيع يف  األسهم اؼبكشوؼ يلتـز اؼبضارب برد ففي ظل البيع على 

 إالعليو  دخوؿ السوؽ مشًتيا وماإىل  اؼبضارب يضطروىنا ، لبيعها أسهمويمتها قد يطلب اؼبقرض االحتكار وارتفاع ق
 . 2قبوؿ السعر الذي وبدده احملتكر

التشريعات والقوانُت اؼبنظمة لعمل البورصات اعتبار ؿباوالت  نصت، والتالعبوللحد من ىذه اؼبمارسات 
 ضمن التصرفات غَت القانونية اليت يعاقب عليها القانوف.األسعار  والتحكم يف التأثَت

، حد عمالئومن قبل السمسار اذباه أ األخالقيةويقصد هبا اؼبمارسات غَت  :استغالل ثقة العمالء 1-4-1-6
مقابل حصولو على ، معلومات مظللة أساسصفقات على  إبراـتشجيعو على  أو ،صفقات نيابة عنو بإبرامووذلك 

، قات اؼبنفذةالسمسار كلما زاد عدد الصف أرباحوتزداد ، غَت مرحبة أو سواء كانت تلك الصفقات مرحبة ،عمولة ظبسرة
من النوع الذي يعطي للسمسار سلطة  العميل أوامريسهل على السمسار فبارسة ىذا النوع من االحتياؿ عندما تكوف 

 ).األحواؿدبقتضى  أوامر( يراه مناسبا من الصفقات ما إبراـ

                                           
 :االلكًتوين على اؼبوقع، متاح األفعال القذرة داخل البورصة، حساـ الدين ؿبمد 1

http://www. omislam. net/arabic/mama//live-cinscling/92874-2005-05-15%2000*00-00-html  
 .123: ص، 2012، 1ط، األردف، عماف، العلمي للنشر اإلعصاردار ، البورصات المالية إدارة، عامر علي اػبطيب، علي توفيق اغباج 2
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فالتالعب ىو مضاربة ، ف كاف ىناؾ اختالؼ بينهماوإ يف ؾبملو عن اؼبضاربة غَت اؼبشروعة ينشأ إذففالتالعب 
تكوف مصحوبة  وقد ال ،دبمارسات غَت مشروعة مصحوبةفقد تكوف  اؼبضاربة ماأ، قانونيا بازباذ طرؽ غَت مشروعة

 . كل متالعب مضارب وليس كل مضارب متالعبوعليو  ، يكوف متالعبا وقد يكوف تاجرا فاؼبضارب قد، بذلك
  درجة التقدمسوق االوراق المالية وفقا لمعيار تقسيم  1-5

 األوراؽ اتساع القاعدة االستثمارية لسوؽإىل  على العامل اػبارجي النشاط االقتصادي وزيادة االنفتاحتوسع  أدى
 ،للتداوؿ يف السوؽ احمللية األجنبية األدواتفوجدت ، يف السوؽ ذاتو األدواتوذلك بتداخل الوظائف وتعدد  ،اؼبالية

البورصات  أو العاؼبيةاألوراؽ اؼبالية  أسواؽيعرؼ ب ما ظهورإىل  أدىا فب، أجنبية اؽأسو  ومستثمرين ؿبللُت يتعاملوف يف
 .الدولية

 األوراؽ اؼبالية تطور سوؽ ا على مؤشراتعتمد يف تصنيفها، يف ثالث فئات ـبتلفة يتم تصنيف األسواؽ دوليا
 :يوى

، تطورا كبَتا اهتااقتصاديت شهدوجودىا بالدوؿ اليت  ارتبط وىي اليت :المتقدمةاألوراق المالية  أسواق 1-5-1
، )NYSE(بورصة نيويورؾ ( األمريكيةاألوراؽ اؼبالية  أسواؽ : قبد قدمات األكثر األسواؽ ومن بُت، تتميز بكفاءهتا العالية

ألوراؽ كندا ل بورصة، (XEMA) األمريكيةالبورصة ، ةناؼبؤسباألوراؽ اؼبالية  أو الرابطة الوطنية لتجار )qadsaN) بورصة
بورصة أؼبانيا لألوراؽ ، بورصة لندف، )Euronext() اؼبالية لألوراؽ األوروبيةالسوؽ ( األوروبيةاألوراؽ اؼبالية  أسواؽ، اؼبالية
 .)بورصة طوكيو، البورصات الفرنسية، اؼبالية

 Emerging Stock Markets المالية الناشئة )الصاعدة(األوراق  أسواق 1-5-2
واليت كانت ،  1981منذ عاـ  األمريكيةبنوؾ االستثمار إىل  نشأهتا تعود ، كبَتة  بأنبيةالناشئة  األسواؽ حظيت

، تنمو وتتطور أفاؼبالية اليت ينتظر  األسواؽ جل االستفادة من العوائد اؼبرتفعة يفأمن  ،تبحث عن مناطق ذات مبو قوي
كرب فبا وأ ،قل فبا ىو عليو يف البلداف اؼبتقدمةأ اإلصبايلكاف نصيب الفرد من الناتج احمللي   إذاويطلق على اقتصاد ناشئ 
ومستوى معيشي وىياكل اقتصادية  ،مع مبو اقتصادي سريع وانفتاح مايل على العامل اػبارجي، ىو عليو يف البلداف النامية

 ارب مع الدوؿ اؼبتقدمة.قتت
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 أسواؽ نو مت استخداـ مصطلحفإ، ومل يتم ربديد عددىا األسواؽ د ؽبذه تعريف موحًنتقد نو مل يتمأورغم 
مستوى تطورىا يف  أو ويكوف حجمها ونشاطها، انتقالية اليت تكوف يف مرحلة األسواؽإىل  لإلشارةالناشئة األوراؽ اؼبالية 

 .1مبو متزايد
لتغيَتاليت تسعى  سواؽاأل الناشئة ىي" األسواؽ فإف للبنك الدويل التابعة  IFC ففي تعريف ؼبؤسسة التموي  

اؼبتقدمة" األسواؽ مستوىإىل  ليصل أدائهالرفع مستوى  ،األفضلاالقتصادية كبو  أوضاعها  
خارج  أيضا أو،  EDCMمنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية  خارجالبلداف  " بأهنااؼبؤسسة ذاهتا  كما تعرفها

 ."Financial Timesخارج مؤشرأو  Morgan Stanleyمؤشر 
ف أو ، من التغيَت بصدد اغبدوث شيء نو يوجدأتعٍت" ناشئةلفظ  فإف ،ؼبؤسسة التمويل الدولية آخرويف تعريف 

يوحي ببوادر  وال قل من حيث اغبجم والنشاطأ آخرمقارنة بسوؽ  ،األدواتالسوؽ اؼبعٍت ينمو من حيث اغبجم وجودة 
اقتصاد نامي بصرؼ النظر عن  أيمالية يف  أوراؽسوؽ يعٍت لفظ سوؽ ناشئ  أفيبكن  أخرىومن جهة ، تغيَت أي

 .2درجة مبو السوؽ ذاتو
، ويستخدـ خرباء مؤسسة التمويل الدولية ىذا اؼبفهـو للربط بُت تصنيف سوؽ اؼباؿ وتصنيف االقتصاد ذاتو

 :3حد اؼبعياريُت التاليُتق عليو أانطب إذادولة لفظ ناشئ  أييف األوراؽ اؼبالية  يطلق على سوؽ أفيبكن  وبذلك
 تواجد ىذا السوؽ يف اقتصاد نامي إذا   
 كاف السوؽ بصدد النمو  إذا. 

 ينطوي على سوؽ ف السوؽ الناشئة مصطلحفإ P&S (d'S''s & Pradsass( بالنسبة لتعريف مؤسسة ماأ
 أهناعلى  األسواؽ يجة لذلك تصنفتون، يف مرحلة انتقالية والذي يعرؼ زيادة يف اغبجم وكذا درجة التعقيد األسهم
 :4حد الشرطُت التاليُتتوفر فيها أ إذاناشئة 
 منخفض حسب تعريف البنك الدويل أو متوسط ذي دخل تنتمي القتصاد أف  
 اؼباؿ القابل لالستثمار منخفض مقارنة بالناتج احمللي اػباـ. رأسيكوف  أف 

                                           
، اعبزائر، غَت منشورة، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، المالية العربيةاألوراق  حالة أسواق، المالية في البلدان الناشئةاألوراق  ديناميكية اسواق، سامية زيطاري 1

 .44 ص:، 2004
 ،1999، الكويت، 58العدد ، سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعي، األسواق المالية الناشئة ودورىا في التنمية االقتصادية في ظل العولمة، ىالة حلمي السعيد 2
 .23 :ص 

3 International Finance Corporation (IFC):Central Capital Markets Department : Quarterly Review of Emerging Stock 
Markets, 2 Quarter, 1993. 
4 S & P –E merging Markets Index-Index methodology MC graw hill financial , www.mhfi.com 
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ى تصنيف عل 1995غاية إىل  الناشئة يعتمد سواؽلأل P&S (d'S''s & Pradsass( لقد كاف تعريف مؤسسة
 كاف الناتج احمللي اػباـ للفرد ال  إذاحيث تعترب االقتصاديات ناشئة ، متوسطة وضعيفة الدخل لالقتصادياتالبنك الدويل 

يف حساب  فاالعتماد على الدوالر، غَت ناجعة أصبحتىذه الطريقة  أف إال، يتجاوز العتبة اليت وبددىا البنك الدويل
 إىل P&S( d'S''s & Pradsass( ولتجاوز ىذا الضعف عبأ، الصرؼبالتقلبات اغبادة ؼبعدؿ سعر  تأثريالناتج اػباـ للفرد 

، بالعينة اليت وبددىا البنك الدويلاؼباضية  خالؿ السنوات الثالثة للفرد مقارنة الناتج احمللي اػباـتتمثل يف  أخرىطريقة 
 .1األخَتةالسنوات الثالث  إحدىج احمللي اػباـ للفرد خالؿ يتوفر النات أفحيث يكفي 

، اإلصبايلاؼباؿ القابل لالستثمار نسبة للناتج احمللي  لرأسالناشئة تتمثل يف الضعف النسيب لألسواؽ واؼبيزة الثانية 
باالستثمار  لألجانبيسمح  اؼباؿ الذي ال رأسماؿ السوؽ بعد خصم  برأسالسوؽ القابل لالستثمار  رأظباؿويعرؼ 

 .فيو
اليت تضع حدا  سواؽفاأل، األجنبيةنو يركز على مدى انفتاح السوؽ االستثمارية يالحظ على ىذا اؼبعيار أ ما

، تدخل اغبكومة يف الشركات اؼبدرجة يف السوؽ، اؼباؿ رأسمراقبة ، األجنيبلالستثمارات مثل القيود على االستثمار 
 . 2ناشئة أسواؽ تعترب األجنيبالتشريعات اؼبقيدة لنشاط االستثمار 

،  سبيزىانو توجد اختالفات عديدة أ إال، الناشئة يف معظمها األسواؽ وبالرغم من تشابو الصفات العامة اليت سبيز
اليت تعكس بدورىا طبيعة كل دولة من الناحية  اؼبتداولة األمواؿ حجم، لألسهمالقيمة السوقية ، كعدد الشركات اعبديدة

ومصادر التمويل وفاعلية اعبهات الرقابية ، األجانبومدى اشًتاؾ اؼبستثمرين ، كحجم القطاع اػباص،  واؼباليةاالقتصادية 
 .3وترتيبات اؼبقاصة والتسوية

، تقدما األكثراليت توجد خارج الدوؿ  األسواؽ تلكبأهنا  الناشئة األسواؽ سبق يبكننا تعريف وانطالقا فبا
ىو ارتفاع القيمة السوقية  الناشئة األسواؽ تتميز بو ىم ماوأ، اقتصاد السوؽ التحوؿ كبو دوؿ نامية يف مرحلةإىل  وتنتمي
 .لألسهم

 بأهنا ،شبو الناشئة حسب تصنيف البنك الدويل اؼبالية األسواؽ عرفت :شبو الناشئةاألوراق المالية  أسواق 1-5-3
وؽبا قيمة سوقية ، يف العمق اؼبايل (التطور اؼبايل) وتعاين من نقص واضح ،فئة الدخل اؼبرتفعال تنتمي ل اليت األسواؽ

                                           
، 2013لـو االقتصادية، غَت منشورة، لعأطروحة دكتوراه يف ا، دراسة تحليلية لدور األسواق المالية في االقتصاديات الناشئة في تحفيز النمو الصناعي، ؿبمد بيزيرية 1

 .62 ص:، 2014-2013، اعبزائر، 3جامعة اعبزائر 
 .161ص:، 2006، اعبزائر، جامعة اعبزائر، غَت منشورة، رسالة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، معوقات األسواق المالية العربية وسبل تفعيلها، بوكساين رشيد 2
 .91 ص:، 2003،اعبزائر، 3اعبزائر، غَت منشورة، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، المالية العربية الواقع واألفاقاألسواق ، ضبد صايفأ وليد 3
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وانعداـ الشفافية وقلة  ،األجنيبف االستثمار ويف ظل وجود ضوابط سبييزية بشأ، اإلصبايلمنخفضة مقارنة بالناتج احمللي 
 التنظيم.

 نتمؤسسة تب وأوؿ، وقد ظهر مفهـو السوؽ شبو الناشئة بعد تبنيها من طرؼ شركات اؼبؤشرات الكربى
 فكرة Morgan Stanleyبعدىا تبٌت مؤشر  ،2007 سنة P&S (d'S''s & Pradsass(شبو الناشئة ىي مؤسسة  األسواؽ
 شبو الناشئة. األسواؽ

 S&P) تصنيف األسواؽ الناشئة وشبو الناشئة وفق مؤشر : يتممؤشرات تصنيف األسواق الناشئة وشبو الناشئة1-5-4

Dow Jones) وMorgan Stanley(MSCI)  و مؤشر FTSE يلي: كما لألسهم العاؼبية 
 S&P)تصدره شركة روىو مؤش: (S&P Dow Jones)المؤشر المشترك التراكمي لألسهم العالمية 1-5-4-1

DowJones)          ،مؤشر مشًتؾ بُتوىو  2012يف عاـ مت إطالقو  McGraw Hill   وؾبموعة CME  و  News 

Corp    لًتقية األسواؽ شبو الناشئة إىل أسواؽ ناشئة  الفنيةو  اؼبعايَت الكميةيعتمد على ؾبموعة من 
 :1تشمل اؼبعايَت الكمية للتصنيف مايلي

  : :)تلبية اثنُت من ثالثة  يف ىذا اؼبستوى هبب على األسواؽمعايير التصنيف األولية  )األسواق شبو الناشئة
 لألسواؽ شبو الناشئة وىي: P&Sعلى األقل من اؼبعايَت، ليتم أخذىا بعُت االعتبار ضمن تصنيفات مؤشر 

  مليار دوالر  2.5ؾبمل القيمة السوقية احمللية: أكثر من 
  مليار دوالر  1قيمة األسهم اؼبتداولة السنوية: أكثر من 
  وىي نسبة تًتاوح بُت ؾبمل القيمة السوقية للتبادؿ احمللي وبُت الناتج احمللي  %5معدؿ مبو السوؽ أكرب من

 اإلصبايل االظبي.
 :)يتطلب تصنيف األسواقشبو الناشئة أف سبتلك السوؽ على  معايير التصنيف اإلضافية ) األسواق الناشئة

 وىي: األقل ثالثة من طبسة من اؼبعايَت التالية
  فًتة التسويةT+3  سرعة تسوية الصفقاتإىل  تشَتو  ،أفضلأو  
 تقل عن التصنيفات  حيث ال، للديوف السيادية األخذ بعُت االعتبار تقييم أىم وكاالت التصنيفBB+ 

 ؛Moody’s الصادر عن وكالة Baa أو على األقل تصنيف Fitch و (S&P) الصادرة عن وكاليت 

                                           
، ؾبلة جامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسالمية األسواق المالية الناشئة وشبو الناشئة بين عملية تصنيف المؤشر وتوجهات المستثمرين، خياري إيباف، بوداح عبد اعبليل1
 : مقاؿ متاح على اؼبوقع االلكًتوين،  450 -411، ص،  3ع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/3215 
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 25نسبةاألسعار  الذي يتجاوز فيو التغَت السنوي ؼبؤشر عدـ حدوث التضخم%  

 ؛ التداوؿ اغبر للعملة احمللية إىل باإلضافة  عدـ وجود قيود كبَتة على اؼبلكية األجنبية 
  مليار دوالر. 15باإلضافة إىل ذباوز قيمتها السوقية 

يركز  فهو( MSCI)أماعن مؤشر:Morgan Stanley Capital International (MSCI) مؤشر1-5-4-2
 :1على ؾبموعة من اؼبعايَت بياهنا كالتايل

 (MSCI)وفق مؤشرأسواق األوراق المالية(: معايير تصنيف 2-1جدول)
 األسواق المتطورة األسواق الناشئة األسواقشبو الناشئة 

 متطلبات التنمية االقتصادية
أف يزيد معدؿ الدخل الفردي يف  التوجد متطلبات التوجد متطلبات 

الدولة عن اغبد األدىن الذي وبدده 
 %25البنك الدويل دبا اليقل عن 
 ولثالث سنوات متتالية

 متطلبات تتعلق بالحجم والسيولة
 حجم الشركة )القيمة السوقية 

 مليون دوالر()
635 1269 2538 

 5 3 2 عدد الشركات

 القيمة السوقية لألسهم المتداولة 
 مليون دوالر()

47 635 1269 

 سيولة السهم 
 )معدل دوران السهم(

2.5 15% 20% 

 متطلبات تتعلقببنية السوق وسهولة الدخول إليو
 مرتفع جدا معتربةمتاح بنسبة ضعيفةمتاح ولو بنسبة  السماح لألجانب بالتملك
 مرتفع جدا معتربةمتاح بنسبة  ضعيفةمتاح ولو بنسبة  حرية التدفقات الرأسمالية

 جدا ةمرتفع جيدة متوسطة كفاءة نظام التشغيل في السوق
 مرتفع جدا متوسط متوسط استقراراإلطار المؤسسي

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

                                           
1MSCI Index Research, MSCI Market Classification Framework, 2016, p:54 disponible sur le web  
https://www.msci.com/indexes. 

https://www.msci.com/indexes
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حيث ، ميسرة نسبيااألسواؽ الناشئة وشبو الناشئة  فئةاألسواؽ إىل  أف شروط تصنيف يتضح من اعبدوؿ أعاله
بينما تزداد درجة التشدد كلما ، الناشئةشبو الناشئة و األسواؽ  عند تصنيفبات التنمية االقتصادية متطلإىل  ينظر ال

، وفيما يتعلق دبعايَت اغبجم والسيولة فيشًتط لذلك اؼبتقدمةاألسواؽ  مصاؼإىل  ة السوؽ اؼبعنيةاستهدفت اؼبراجعة ترقي
، %2.5مليوف دوالر، وأف ال يقل معدؿ دوراف األسهم عن  635وجود شركتُت على األقل بقيمة رأظبالية (حجم السوؽ) 

مليوف دوالر بالنسبة لقيمة األسهم القابلة للتداوؿ، أما عند اؼبراجعة هبدؼ الًتقية إىل فئة األسواؽ الناشئة، فإف  47وعن
مليوف دوالر وىو تقريبا ضعف القيمة  1269اغبد اؼبطلوب لعدد الشركات يرتفع إىل ثالثة مقابل قيمة سوقية تقدر بػ

مليوف دوالر، واليت يقابلها معدؿ  635لقيمة السوقية لألسهم اؼبتداولة إىل اؼبطلوبة لألسواؽ شبو الناشئة، كما ترتفع ا
 .%15ػسيولة يقدر ب

، ففي حُت يكتفي السوؽإىل  وكفاءة وسهولة الدخوؿ ببنيةكما نالحظ أف التشدد ينطبق على اؼبعايَت اؼبتعلقة 
لقبوؿ السوؽ ضمن فئة األسواؽ شبو الناشئة بإتاحة اجملاؿ ؼبلكية األجانب ولو بنسبة ضعيفة، وبضماف حد أدىن من 
حرية التدفقات الرأظبالية، ودبستوى متوسط من الكفاءة واالستقرار يف أنظمة التداوؿ والبنية اؼبؤسسية، فإنو يشًتط للًتقية 

شئة أف تكوف النسبة اؼبتاحة أماـ األجانب للتملك و أف تكوف حرية التدفقات الرأظبالية بنسب إىل فئة األسواؽ النا
 . يف نظاـ التشغيلمعتربة، إىل جانب توفر مستوى جيد من الكفاءة 

أربعة تصنيفات ألسواؽ األوراؽ اؼبالية  FTSE: يبنح مؤشر  لألسهم العالمية  FTSE سلسلة مؤشرات 1-5-4-3
 1وىي:
 : وىي اليت ال تزاؿ بيئتها االستثمارية حباجة للتطوير ، كما أف الشركات اؼبدرجة ضمن ىذا  األسواق الصاعدة

التصنيف ال تدخل يف احتساب اؼبؤشر بل ربظى بالتقييم كإشارة إىل الدوؿ اليت تصبح يف وقت الحق أسواؽ  
 ناشئة ثانوية

 تنافسية بُت شركات الوساطة وتسمح بتسوية اؼبعامالت كما :  وىي اليت تتمتع بال األسواق الناشئة الثانوية
تتمتع برقابة جيدة ، ويشًتط يف ترقية أي سوؽ إىل ىذا التصنيف أف تتوفر شركاهتا على قيمة سوقية ال تقل عن 

 من أسهمها  %15مليوف دوالر ،وأف تكوف ؽبا سيولة متوسطة وتسمح بتداوؿ األجانب ؼبا ال يقل عن  100

                                           
، 3،  أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، جامعة اعبزائر دور الهندسة المالية في تقييم اسعار المنتجات المالية لتحقيق كفاءة األسواق الماليةزىَت غراية ،  1   

  .183،182، ص ص : 2016-2015اعبزائر،
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 وىذا يتطلب تواجد ما يعرؼ ب  لناشئة المتقدمةاألسواق ا :Omnibus Account  وىو حساب يضم
استثمارات عدد من العمالء يقـو الوسيط بتداوؽبا نيابة عنهم، هبذه الطريقة ال وبمل اغبساب اسم العميل  

 حيث يكوف اؼبستثمر ىو صاحب األسهم ضمن ىذا اغبساب.
 تها االستثمارية بعمليات البيع على اؼبكشوؼ وتداوؿ اؼبشتقات اؼبالية.: وىي اليت تسمح بيئاألسواق المتقدمة 

مع اإلشارة إىل أنو يتم إعادة النظر يف التصنيفات اؼبمنوحة لألسواؽ والشركات اؼبدرجة كل ثالثة أشهر من 
حيث يبكن أف يتغَت التصنيف بناء على توصية اللجنة أو بناء على طلب الدولة ،حيث يتم العمل  ، FTSEطرؼ عبنة 

 باعبهات الرقابية إلعادة النظر بتصنيفها.
 كبَتة نظرا أنبيةالناشئة وشبو الناشئة  األسواؽ اكتسبت :الناشئة وشبو الناشئة األسواق ىميةأ -1-5-5

-2007)من  اؼبمتدة ففي الفًتة، اؼبتقدمة األسواؽ تباقتصاداالسريع مقارنة  االقتصادينتيجة النمو ، فيها العوائد الرتفاع

 قدـ من طرفها مبوضعف معدؿ أف أو ، مبومعدؿ  أعلى الناشئة الناشئة وشبو األسواؽ تاقتصادا حققت بعض )2016
 :باعبدوؿ التايل كما ىو موضح،  اؼبتقدمة األسواؽ اقتصاديات النمو يفمن معدؿ أكرب  كاف

 (2016-2007)لفترة لالنمو االقتصادي العالمي  (:3-1) جدول
 (%)التغير السنوي

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  
 المتقدمة تاالقتصاديا

 الواليات المتحدة 3.3 1.8 0.3- 2.5 1.6 2.2 1.7 2.4 2.6 1.6
 منطقة اليورو 3 0.5 4.6- 2.1 1.5 0.9- 0.3- 1.2 2.0 1.7
 اليابان 2.2 1.0- 5.5- 4.2 0.1- 1.5 2.0 0.3 1.2 1.0
 المملكة المتحدة 2.6 0.3- 4.3- 1.9 1.5 1.3 1.9 3.1 2.2 1.8
 كندا 2 1.2 2.7- 3.1 3.1 1.7 2.5 2.6 0.9 1.4

 الصاعدة والنامية تاالقتصاديا
 روسيا 8.5 5.2 7.8- 4.5 4.0 3.5 1.3 0.7 2.8- 0.2-

 الصاعدة والنامية آسيا 11.2 7.3 7.5 9.6 7.9 7.0 6.9 6.8 6.7 6.4
 الصاعدة والنامية أوروبا 5.5 3.1 3.0- 4.6 6.5 2.4 4.9 3.9 4.7 3.0

 الالتينية  أمريكا 5.7 3.9 1.3- 6.1 4.7 3.0 2.9 1.2 0.1 1.0-
 ، متاح على198 ص: ،2017فريل أ االقتصاد العاؼبي، آفاؽقاعدة بيانات  ،الباحثة اعتمادا على بيانات صندوؽ النقد الدويل إعدادمن  المصدر:

 file:///C:/Users/DG/Downloads/texta%20(9).pdf   اؼبوقع االلكًتوين :

 نالحظ: أعالهانطالقا من معطيات اعبدوؿ 

file:///C:/Users/DG/Downloads/texta%20(9).pdf
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يف عامي  اؼبتقدمة والنامية تاالقتصادايف  اإلصبايلالنشاط االقتصادي العاؼبي فبثال بالناتج احمللي  أداءتراجع 
يفوؽ ، الناشئة األسواؽ تاقتصاداقل معدؿ مبو اقتصادي ؿبقق يف أ أفكما نالحظ ،  2007 مقارنة بعاـ 2009و 2008

حيث ، (اؼبباشر وغَت اؼبباشر) األجنيبفبا جعلها مناطق جذب لالستثمار ، اؼبتقدمة األسواؽ تاقتصادااؼبعدؿ احملقق يف 
 الدوؿ تاقتصادا معظمأثرىا  على دخلت، كبَتا تباطؤا العاؼبي االقتصاد شهد، 2008 اؼبالية العاؼبية األزمةثر وعلى إ
، برمتو العاؼبي وعلى االقتصاد الدوؿ تلك يف النمو على قيودا األزمة شكلت ذاهبو ، اقتصادي انكماش فًتة يف الرأظبالية

 . العامل دوؿب الرأظبالية الدوؿ تربط اليت واالقتصادية اؼبالية والروابط الصالت حبكم
، 2008 عاـ يف 3.2 %إىل تراجع العاؼبي لالقتصاد اغبقيقي النمو معدؿ أف إىل تقرير صندوؽ النقد الدويل ويشَت 
وفقا ؼبقاييس النمو االقتصادي معربا عنها بالناتج  عمقا كثراأل 2008لعاـ  العقاريأزمة الرىن  وتعترب، 2007عاـ مقارنة ب

 1يوضح ذلك الشكل التايل:ىو  كما،  زمةالسابقة لأل الكساد حاالت متوسط من، احمللي اغبقيقي والناتج الصناعي
 .الصناعي نتاجواال الحقيقي على الناتج المحلي 2008 ازمة الرىن العقاري لعامثار آ (:2-1شكل )

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

P :27. 
 عاـ يف %0.9 إىل 2007 عاـ يف % 2.7 اقتصاديا من اؼبتقدمة الرأظبالية الدوؿ يف النمو معدالتقد تراجعت ف

 ، كما2007 عاـ %3.3 كاف أف بعد 2008 عاـ %1.8 إىل األمريكية اؼبتحدة الواليات يف النمو معدؿ ، والبفض2008
 استثمارات خسائر نتيجة وذلك 2008 عاـ يف  %0.5 إىل 2007 عاـ يف %3من اليورو منطقة يف النمو معدؿ تقلص
مسجال بذلك  الياباين تأثر االقتصاد وخسائر أسواؽ األوراؽ اؼبالية األوروبية، كذلك اؼبتحدة الواليات يف األوروبية البنوؾ

 السبب ويرجع %2.2 بنسبةو  2007 عاـ يف موجبا كاف أف ، بعد2008 عاـ يف %1- حبوايل قدرتراجعا يف معدؿ النمو 
 التجارة ؾباؿ يف العاؼبية األسواؽ على العتماده الكبَت، باألزمة الياباين االقتصاد تأثر إىل الًتاجع ىذا من كبَت جزء يف

                                           
1 Fonds Monétaire International, Financement & Développement, V 46, N 2, Juin 2009 
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 دوؿ معظم ويف األمريكية اؼبتحدة الواليات يف 2009 عاـ لوؿحب لألزمة السلبية التداعيات تواصلتكما ،  واالستثمار
 الصناعية الدوؿ يف النمو معدالت وتراجع انكماش واصل إذ، اغبقيقي االقتصاد علىهتا تداعيا آثار وتوسعت ،العامل

 حيث البفض، 2009 عاـ يف اليورو منطقة يف الكساد حالة تعمقو  الناشئةسواؽ األ اقتصاديات مبو تباطؤ مع الكربى
 معدؿ البفاض تواصل كما،  الفائدة سعر يف التخفيضات من اؼبزيد إقرار متكما ،  % 4.6 ػإىل  اإلصبايل احمللي الناتج
 . كبَت بشكل واالستهالؾ الطلب

 اؼبواد الدوؿ على تلك طلب البفاض ،اؼبتقدمة الدوؿ يف النمو معدالت البفاض صاحب أخرى جهة منو 
 التجاري على اؼبيزاف سلبا انعكس فبا، كبَت بشكل النامية الدوؿ صادرات حجم تراجع إىل أدى والذي ،والنفط األولية

 على ذلك وانعكس، االستهالؾ مستويات إىل البفاض الكربى للدوؿ االقتصادي الركود أدى كما،  النامية الدوؿ كل يف
 كاف كما،  2008 عاـ يف هناية للربميل دوالر33 يقارب ما البًتوؿ إىل أسعار البفضت حيث، النفط أسعار البفاض
 .على االستثمارات والتجارة العاؼبية سلبية وآثار انعكاسات لألزمة

 اؼبتقدمة والنامية تاالقتصادايف  اإلصبايلالنشاط االقتصادي العاؼبي فبثال بالناتج احمللي  أداءتراجع وقد استمر 
معدؿ ضمن اجملموعة  أعلىاليت حققت  الواليات اؼبتحدةماعدا يف ، 2010مقارنة بسنة  )2013-2011)خالؿ الفًتة 

منطقة البفاض يف  أدىنوقد بلغ ، 2010والذي مل يتحقق منذ  2015يف سنة  %2.6حيث بلغ معدؿ النمو ،اؼبتقدمة
 .2012يف سنة  % 0.9- دبعدؿ اليورو

نالحظ ارتفاع معدالت النمو االقتصادي احملقق هبا مقارنة  فإننا النامية تالقتصادااإىل  بالنسبة أما
ماعدا ، اؼبتقدمة تاالقتصاديامن معدؿ النمو االقتصادي يف أكرب  البفاض هبا أدىنوقد كاف ، اؼبتقدمة تباالقتصاديا

 . اليت شهدت معدالت النمو االقتصادي هبا تراجعا الالتينية أمريكا
يف %6.9إىل  ليصل الصُت خاصة معدؿ النمو االقتصادي هبا فقد تراجع، الصاعدة والنامية آسياإىل  بالنسبةو 

 (2015-2013)فقد عرؼ النمو االقتصادي هبا ربسنا يف الفًتة  اؽبند أما، % 10.6 ػاؼبقدر ب 2010بعاـ  مقارنة 2015عاـ 
  2010قل من احملقق يف عاـ أنو بقي أ إال

 إىل  وصل ،تراجعا معتربا شهد معدؿ النمو االقتصادي هبا فقد الصاعدة أوروبااقتصاد يف أكرب  تركيا ويف 
 فقد روسياإىل  بالنسبة أيضا، 2015 يف عاـ % 4إىل  تدرهبيا ليصلنو ربسن وارتفع أغَت ، 2012سنة % 2.1

 .2015اـ ع يف %3.7-ػ قدر ب معدؿ أدىن إىلوصل  أفإىل  ،هبا النمو االقتصادي معدؿ اجعتر 
الصاعدة  األسواؽ ؿبققة يف األكرب النسب تبقى، العاؼبيمعدالت النمو االقتصادي الًتاجع يف  ورغم

 .اؼبتقدمة تباالقتصاديا مقارنةالنامية  تواالقتصاديا
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نتيجة للعديد من ، كاف االلبفاض يف معظمها فقد 2015وفيما ىبص معدالت النمو االقتصادي يف عاـ 
 :1يلي اليت شهدىا العامل يف تلك السنة نوجزىا فيماالتحديات والضغوطات 

خالؿ  واألفضلبُت الدوؿ اؼبتقدمة  األعلى 2015فقد كاف معدؿ النمو السنوي خالؿ للواليات اؼبتحدة بالنسبة 
الصناعي سجل  اإلنتاجفوفقا ؼبؤشر ، وقد ساىم قطاع الصناعة بدور اهبايب يف ربقيق ذلك النمو، السنوات السابقة

النفط أسعار  كما كاف اللبفاض،   األزمةقبل  فبا كاف عليو يف فًتة ما أفضلمستويات  2015نشاط التصنيع مع هناية 
يعٍت ضخ سيولة يف االقتصاد  وىو ما، الوقودأسعار  الذي استفاد من البفاض األمريكياهبابيا على اؼبستهلك  تأثَتا

الفائدة على الدوالر من طرؼ ؾبلس االحتياطي أسعار  كما مت رفع،  دؿ النمووالذي ساىم يف ارتفاع مع األمريكي
 . الفدرايل

عاـ  %1.6مقابل  2015عاـ  %1.5 معدؿ مبو بلغمنطقة اليورو اقتصاد يف أكرب  األؼبايناالقتصاد وقد حقق 
على روسيا  األوروبيةنظرا اللبفاض مبو الصُت والعقوبات  األؼبانيةتباطؤ الصادرات إىل  ويرجع ذلك االلبفاض،  2014

 . األؼبانيةالدوؿ استقباال للصادرات أكرب  ونبا من
كما قامت وكالة ،  2014يف عاـ  %0.2مقابل 2015يف عاـ  %1.1 إىل فرنسا كما ارتفع معدؿ النمو يف

Moody’s  2إىل  فرنسا درجة واحدة يف خبفض تصنيف الدين السيادي،  2015للتصنيف االئتماين يف عاـ-XX مربرة 
 . ذلك بضعف النمو االقتصادي

ورغم ذلك يبقى دوف مستوى النمو احملقق قبل ، 2015يف عاـ  %2.2ػ مبوا ب ىااقتصادفقد سجل  بريطانيا ويف
حيث  ،%3.1ػ اؼبقدر ب 2014قل كذلك من معدؿ النمو يف عاـ وأ 2007يف عاـ  %2.9حيث كاف معدؿ النمو ، األزمة

ومن جهة ، قطاع اؼبعامالت اػبارجية ضعيفا أداءوعليو كاف  االقتصاد الربيطاين أداءانعكس تباطؤ االقتصاد العاؼبي على 
والًتقب اؼبصاحب النتظار اؼبستثمرين و  ،التأكدعدـ  بأجواء 2015 النشاط االقتصادي خالؿ عاـ تراجع أخرى

 . األورويباالرباد اؼبستهلكُت لنتائج استفتاء خروج بريطانيا من 

كما تعد الياباف من ضمن الدوؿ ،  ثالث اقتصاد يف العاملأكرب  االقتصاد الياباين يعد فإف باليابافوفيما يتعلق 
فاتورة استَتاد الطاقة قد فإف  العاؼبية للطاقةاألسعار  ونظرا اللبفاض، تعتمد بشكل كبَت على استَتاد النفط والغاز اليت

                                           
 :اعتمادا على اؼبراجع التالية 1

 متاح على اؼبوقع االلكًتوين:،  2016أكتوبر ، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، تقرير صندوق النقد الدولي
https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/texta.pdf 

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

http://www.amf.org.ae/ar/jointrep
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جات اليابانية على منافسة نظَتاهتا الصينية وساعد اؼبنت، فبا ساىم يف البفاض تكاليف التصنيع سجلت البفاضا ملحوظا
 كل ىذه العوامل،  كما ساعد البفاض قيمة الُت الياباين مقابل العمالت الرئيسية يف دعم االستثمار،  العاؼبية األسواؽ يف

 ورغم ذلك، 2014مقابل معدؿ مبو صفري يف عاـ  2015يف عاـ  % 0.5إىل  ساعدت على رفع معدؿ النمو وغَتىا
من الناتج احمللي  %134يعادؿ  وىو ما ،تريليوف دوالر 6.53 ػمن ارتفاع مستويات اؼبديونية اليت تقدر ب الياباف يعاين

 .اإلصبايل
 متأثرة، 2010فقد شهدت معدالت مبو اجملموعة البفاضا سنويا اعتبارا من عاـ  الناشئة األسواؽ تاقتصادا أما

مستويات الطلب يف  نتيجة االلبفاض يف وبتباطؤ االقتصاد العاؼبي ،بشكل كبَت بالتطورات على صعيد التجارة الدولية
السلع االستهالكية أسعار  البفاض أفكما ،  ا على مستويات الطلب اػبارجي بالدوؿ الناميةيثر سلبفبا أ، الدوؿ اؼبتقدمة

البفاض صايف التدفقات  أفكما ،  تركز صادراهتا يف تلك السلعسلبا على بعض دوؿ اجملموعة اليت ثر أ النفط رأسهاوعلى 
 . 2015االقتصادي يف عاـ  برز العوامل اليت سانبت يف تباطؤ النموأمن  أيضاالدوؿ كاف  تلكإىل  األجنبية الرأظبالية

حيث تقود النمو العاؼبي دبعدالت ، د العاؼبيوبالرغم من تباطؤ النمو تبقى تلك الدوؿ احملرؾ الرئيسي لالقتصا
 . مبو تزيد عن ضعف معدؿ مبو الدوؿ اؼبتقدمة

 أكثركانت  األسيويةالدوؿ النامية  أففرغم ، الناشئة األسواؽ تاقتصادا أداءتباين  الشأفيالحظ يف ىذا كما 
 األدىنىذا اؼبعدؿ يعترب ىو  أف إال ،% 6.6إىل  ليصل 2015سجلت ارتفاعا يف معدالت مبوىا يف عاـ  اجملموعات اليت

معدؿ مبو  أدىنالذي حقق االقتصاد الصيٍت االلبفاض النسيب يف معدؿ مبو إىل  ويرجع ذلك، اؼباضية مقارنة مع السنوات
ويرجع  ،2015يف عاـ  %6.9إىل  1010يف عاـ  %10.6حيث البفض معدؿ النمو من ، األخَتةخالؿ السنوات اػبمسة 

 وىو ما، أوروبا التصدير الرئيسية يف أسواؽ خاصة بتباطؤ النمو العاؼبي االقتصاد الصيٍت تأثرإىل  االلبفاضجانبا من ىذا 
لتحقيق معدؿ النمو ، 2015الفائدة وخفض قيمة عملتها مرتُت خالؿ عاـ أسعار  يفسر قياـ اغبكومة الصينية بتخفيض

 تاالقتصاديانسبة مبو االقتصاد الصيٍت تعترب مرتفعة مقارنة مع نسب النمو اؼبسجلة يف باقي  أفورغم ، اؼبستهدؼ
كما تزايد معدؿ ، %14من  أكثراليت بلغت  2007قل من نصف نسبة النمو احملققة يف عاـ أ أهنا إال، الرئيسية يف العامل

 ذلك جانبإىل  ،من زيادة مستويات الديوف اؼبتعثرةحيث يعاين قطاعها اؼبصريف ، الصُتخارج إىل  األمواؿ تدفق رؤوس
من الناتج احمللي %  237إىل  2016عاـ  يفقًتاض بنهاية البعدما وصل حجم ا خطر أزمة مديونية الصُت  تواجو

أرقاـ نشرهتا صحيفة  وحسب، لتمويل النمو االقتصادي اؼبًتاجع ر عبوء اغبكومة الصينية لالقًتاضوذلك إث، اإلصبايل
Financial Times ، يشمل ، 2015فيفري تريليوف دوالر أمَتكي بنهاية  25بلغ حجم االقًتاض اغبكومي الصيٍت كبو

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

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

حيث بلغ معدؿ مبوىا ، من الصُت أعلىربقيق معدؿ مبو  1990مرة منذ عاـ  وألوؿ اؽبنديف حُت استطاعت 
النظرة اؼبتفائلة اؽبندي وقد عزز من النمو السريع لالقتصاد ، 2014يف عاـ  % 7.2مقابل مبو بلغ  2015يف عاـ  7.3%

العامل يف دوؿ  أكباءجذابا للمستثمرين من ـبتلف  أمرا اؽبندجعل االستثمار يف  وىو ما ،ؼبؤسسات التصنيف االئتماين
 .)إفريقياجنوب ، الصُت، اؽبند، روسيا، (الربازيل BRICS ؾبموعة دوؿ
 روسيا وتركيا من ركود مثل أيضاتعاين ، النامية اليت كانت تساعد يف تقوية النمو العاؼبي سابقا تاالقتصاديا أما
 . واؼبكسيك

يف عاـ  %2.8مقارنة ب  2015يف عاـ  %3.5فقد حققت معدؿ مبو بلغ  أوروبابدوؿ وسط وشرؽ  وفيما يتعلق
يف تدفق  أو تصريف منتجاهتا تعتمد عليها سواء يف ألهنانظرا ، منطقة اليورووذلك بفضل التحسن النسيب يف ، 2014

 %3.8بلغ  2015حقق مبوا مقبوال يف عاـ  اهتااقتصادأكرب  يعد من والذي الًتكي االقتصاد أفكما ،  إليهااالستثمارات 
نتيجة زبفيض ، والصُت األمريكيةالواليات اؼبتحدة  بُتحرب العمالت  االقتصادية األوضاعوساىم يف تفاقم 

اليت تعاين من البفاضات  آسياشرؽ كما ظهرت بوادر الًتاجع االقتصادي يف دوؿ ،  الصُت قيمة عملتها لدعم صادراهتا
 .1997 أزمةالدوالر تصل ؼبستويات  أماـحادة يف قيمة عمالهتا الرئيسية 

 .2015االقتصادية العاؼبية يف عاـ  األوضاعيلي خريطة توضح  وفيما

 
 

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

 
 :متاح على اؼبوقع االلكًتوين ، 8ص:، 2015، التقرير السنوي لبورصة مصر المصدر:

www.egx.com.eg/get_pdf.aspx?ID=6947&Lang=ARB. 

تباطؤ النمو يف البلداف اؼبصدرة إىل  أساساوالذي يرجع ، الناتج العاؼبي تراجع نالحظ 2016عاـ  وفيما ىبص
واستمرار تراجع النمو يف ، غَت النفطية األوليةوضعف النمو االقتصادي للبلداف اؼبصدرة للسلع ، أسعارهىبوط  للنفط مع

وضعف اؼبيزانيات العمومية يف منطقة  ،واالستهالؾاػبدمات إىل  الصُت نتيجة لتحوؿ النمو من الصناعة واالستثمار
 ذات الدخل اؼبنخفض. اإلفريقيةجانب تراجع النمو يف البلداف إىل  ،اليورو

من النمو العاؼبي مقارنة بالبلداف  األكربالصاعدة والنامية تساىم بالنصيب  تاالقتصاداورغم ذلك تظل 
 احملفظي).( بشقيو اؼبباشر وغَت اؼبباشر األجنيبفبا جعلها مناطق جذب لالستثمار ، اؼبتقدمة

 أسواؽ الكبَتة اليت ربظى هبا األنبيةبالرغم من  :الناشئة وشبو الناشئة األسواقاالستثمار في  مخاطر 1-5-6
 :1ػب زبلو من العديد من اؼبخاطر سيما اؼبتعلقة ال أهنا إال، الناشئة وشبو الناشئةاألوراؽ اؼبالية 

 األسواؽ اؼبؤسسية اؼبتاحة يف اآللياتإىل  ىاالفتقار ، العوائد اؼبتوقعة مقارنة بالعوائد الفعليةاطر التقلبات يف ـب
أو  األوليةاؼبواد  كأسعار،  وحساسيتها الشديدة لبعض العوامل اػبارجية، اغبد من اؼبضارباتإىل  اليت هتدؼ، اؼبتقدمة
 . ؾبمل االقتصاديف تؤثر  الطاقة اليت أزمات

                                           
 :اعتمادا على اؼبراجع التالية 1

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

، 45 ، ؾبلة علـو إنسانية، العددمتقدمة( - تباين القرارات االستثمارية للمتعاملين في أسواق المال باختالف نوعية ىذه األسواق )ناشئةعثماف عًت، عمر عًت، 
 http://www.kantakji.com/media/7389/b199متاح على اؼبوقع االلكًتوين :  13، 12، ص ص: 2010

http://almerja.com/reading.php?idm=84189  

http://www.egx.com.eg/get_pdf.aspx?ID=6947&Lang=ARB
http://www.kantakji.com/media/7389/b199
http://almerja.com/reading.php?idm=84189
http://almerja.com/reading.php?idm=84189
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اؼبسجلة  األسهم نسبة كبَتة من أفذلك ، معظمهايف  %60 من أكثر إىل درجة الًتكيزها أسواقكما ترتفع ب
واليت قد ، العائالت أو البنوؾ أو كوهنا فبلوكة للحكومة،  تكوف متاحة للتداوؿ ال وشبو الناشئة الناشئة سواؽاأل ببعض

اؼبتاحة األوراؽ اؼبالية  يؤثر على حجم اؼبعروض من افب، بغية االحتفاظ باؼبلكية ) اكتتاب مغلق( ترفض عرضها للجمهور
 وقطاع النفط. األساسيةالشركات تتمركز على قطاع التمويل السلع  أغلبية أفكما ،  1للتداوؿ

 عند تشكيلو ؿبفظة استثمارية يف تلك، األجنيبـباطر سعر الصرؼ اليت قد يتعرض ؽبا اؼبستثمر  جانب إىل
البفاض قيمة ىذه العملة فإف  وبالتايل، األجنبيةاالستثمارية اؼبتداولة فيها مقومة بالعملة  األدوات أف ذلك، األسواؽ

ويرجع ارتفاع ـباطر تقلبات العملة يف كثَت ، اؼبكونة للمحفظة األصوؿعوائد  البفاضإىل  سيؤدي، مقارنة بعملة اؼبستثمر
 .لعدـ سبتعها باالستقرار االقتصادي ،وشبو الناشئة الناشئة األسواؽ من

بسبب خلق جو من  ،سواؽباأل اختالالربدث  أفمن شاهنا  األجانب هبااؼبضاربة اػبارجية اليت يقـو  أفكما 
 وتباين يف، األمواؿانتقاالت فجائية لرؤوس إىل  فبا يؤدي، عدـ االستقرار بتكرار عمليات البيع والشراء وبشكل سريع

 .1997عاـ آسياجنوب شرؽ  وأزمة 1994 عاـ اؼبكسيك أزمة يف مثلما حدث، الصرؼ وأسعارالفائدة أسعار 
يهدد باهنيار  اخارجي اسبثل خطر ، وشبو الناشئةالناشئة  األسواؽ اؼبوظفة يف ـبتلف األجنبية األمواؿ أفذلك 

يف الوقت ، اؼبالية األوراؽو  لشراء العمالت ،األسواؽ فوجود منتهزي الفرص الذين يدخلوف ؽبذه، غبظة أيالسوؽ يف 
، اضطراب أيوجود  أو ىناؾ خسائر يف حسابات الشركات أفودبجرد علمهم  فإهنم، منخفضة أسعارىاالذي تكوف فيو 

 .أخرى أسواؽإىل  يقوموف ببيع تلك القيم واالنصراؼ
كاليف تو  السمسرة مثل عموالت، اؼبالية األوراؽ عالوة على ذلك ارتفاع التكاليف اؼبتعلقة باالستثمار يف

جانب إىل ، والقواعد التنظيمية اإلفصاحوشروط  الناذبة عن عدـ تطبيق معايَت احملاسبة الدولية ،اغبصوؿ على اؼبعلومات
 .الضريبة اؼبرتفعة

قد يفوؽ األسعار  ارتفاع أفذلك ، البفاض القوة الشرائية للنقودإىل  يؤدي الذي فضال عن ـباطر التضخم
 م.تأثر بتوقعات التضخياؼبتاحة لإلقراض  األمواؿ العرض والطلب على أفكما ،  االستثمارات اقهالعوائد اليت ربق

 
 
 

                                           
 .106، ص: 2003، 1، دار اؼبنهل للنشر، لبناف، طالبورصات واألسواق المالية العالميةوساـ مالؾ، 



 -مدخل نظري تحليلي  -المالية األوراقسوق  ............................................................ الفصل األول:

 

 
53 

 المالية األوراق سوقوأداء  مؤشرات تطور 1-6
وعدد الشركات اليت تدرج سنويا ، من حيث عدد الشركات اؼبدرجة يف السوؽ األوراؽ اؼبالية  سوؽأزبتلف 
جانب إىل  ىذه االختالفاتفإف  لذلك، اؼبتداولة األسهم وقيمة، صناديق االستثمار ونسب الزيادة يف، ورأظباؿ السوؽ

دبا ، تعكس فبيزات السوؽ والبيئة االقتصادية واؼبالية للدوؿ، قدرة السوؽ على رفع رأظبالو عن طريق اإلصدارات اعبديدة
،  واؼبصادر البديلة يف التمويل واإلطار اؼبؤسسي ،ودخوؿ االستثمار األجنيب للسوؽ ،فيها دور وحجم القطاع اػباص

 .كالرقابة واإلشراؼ وإجراءات اؼبقاصة والتسوية واغبفظ اؼبركزي
األوىل هتتم هبا البورصات وتتعلق بقياس درجات أدائها انطالقا من ، ىذه اؼبؤشرات من زاويتُتإىل  يبكن النظر

ويرتبط ، من منطلق استثماري األسواؽ ن ؼبعرفة درجة أداءيهبا اؼبستثمر لثانية يهتم او ، مقاييس نشاط ونضج السوؽ اؼبالية
 .بالعوائد ذلك

 :1نذكرىا كالتايل وتتلخص ضمن ؾبموعات رئيسية :المالية األوراق سوقمؤشرات تطور  1-6-1
اؼبؤشرات االهبابية الدالة على مبو حجم  أىميعد اتساع حجم السوؽ من مؤشر حجم السوق:  6-1-1 -1

االهبايب التساع حجم السوؽ يف القدرة  األثريتمثل ، اليت بدورىا تعكس درجة التطور والنضج للسوؽ، االستثمارات
 ويقاس حجم السوؽ دبؤشرين متكاملُت نبا:، اؼباؿ وتنويع اؼبخاطر رأسعلى تعبئة 

سوقية برظبلة السوؽ أو الرظبلة البورصية، وتعد مقياسا جيدا لقياس حجم : يطلق على القيمة المعدل رسملة السوق )1
سيولة سوؽ األوراؽ اؼبالية  عند أخذىا كنسبة من الناتج احمللي اإلصبايل، أي تعترب الرظبلة مؤشرا جيدا لقياس و  ،السوؽ 

الناتج احمللي اإلصبايل،  أف ىذه النسبة سبثل حجم السوؽ إىل االقتصاد، وىي بذلك تعكس مدى مسانبة السوؽ يف
 خالؿ فًتة ما نسبة القيمة السوقية لألسهم اؼبدرجة ، وتعٍتوتعرؼ نسبة الرظبلة إىل الناتج احمللي اإلصبايل دبعدؿ الرظبلة

 يلي: لنفس الفًتة وبسب كما اإلصبايل الناتج احملليإىل 
 
 

                                           
 :اعتمادا على اؼبراجع التالية 1

 . 168 ص:، 2000، مصر، القاىرة، دار النهضة العربية، اقتصادات كفاءة البورصة، المفاىيم األساسية لالستثمار والبورصةايهاب الدسوقي، 
أطروحة دكتوراه يف العلـو ، وتأثيرىا على فرص التنويع االستثماري الخليجية االتجاىات العشوائية والتكاملية في سلوك األسعار في أسواق األوراق المالية، رفيق مزاىدية

 .26، 25ص:  ص، 2015-2014، اعبزائر، جامعة باتنة، غَت منشورة، االقتصادية
، جامعة اعبزائر، اعبزائر، غَت منشورة، ديةأطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصا، ديناميكية أسواق األوراق المالية الناشئة، حالة أسواق األوراق المالية العربية، سامية زيطاري

 . 73، ص: 2004
 . 219، 218عبد اؼبطلب عبد اغبميد، مرجع سبق ذكره، ص ص : 

100 ×)  ي اإلصبايلالناتج احملل ÷معدؿ الرظبلة = (القيمة السوقية لألسهم اؼبدرجة   
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، غَت أف ىذا يعكس ىذا اؼبؤشر مدى قدرة السوؽ على تعبئة اؼبوارد اؼبالية (اؼبدخرات) وتوجيهها كبو االستثمار
اؼبؤشر يعاين من بعض أوجو القصور اليت ربوؿ دوف االعتماد عليو كليا للداللة على درجة تنمية السوؽ، حيث أف بعض 

غَت أف حجم التعامالت هبا صغَت، دبعٌت قد تكوف سوؽ األوراؽ اؼبالية  رأس ماؿ السوؽ تميز بارتفاع نسبةاألسواؽ ت
 ة رأس ماؿ السوؽ لكنها غَت نشيطة.واسعة وفقا ؼبؤشر نسب

 .الناشئةالناشئة وشبو  اؼبتقدمة واألسواؽ  معدؿ الرظبلة البورصة يف بعضواعبدوؿ اؼبوايل يبُت  
 (2016-2007) لفترةل الناشئةشبو  ألسواق المتقدمة والناشئة ومعدل الرسملة في بعض ا (:4-1جدول)

 نسبة مئوية
 السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 عينة األسواق المتقدمة
 الواليات المتحدة 137.61 78.75 104.57 115.50 100.79 115.79 143.99 151.39 138.98 147.30
 ألمانيا 29.60 37.81 41.84 41.84 31.52 41.94 51.59 44.82 51.01 49.5
 فرنسا 102.90 50.37 72.25 72.22 54.28 67.43 81.93 73.21 85.81 87.48

 ايطاليا 48.68 21.84 30.01 25.18 18.96 23.24 28.89 27.29 - -
 اليابان 95.92 61.85 63.20 67.15 54.01 56.08 88.12 90.29 111.68 100.31
 كندا 149.25 66.72 122.34 134.57 106.95 112.92 114.72 116.87 102.61 130.32

 عينة األسواق الناشئة وشبو الناشئة
 آسيا الصاعدة والنامية

 الصين 126.09 38.68 69.93 66.02 45.06 43.19 41.11 57.29 74.00 65.37
 الهند 151.45 54.53 98.68 98.50 55.25 69.12 61.34 76.56 71.80 69.21
 ماليزيا 168.07 81.99 143 160.26 132.78 148.39 154.79 135.77 129.26 121.40

 أوروبا الصاعدة والنامية
 تركيا 42.11 15.38 35.94 39.18 23.67 36.06 20.59 23.52 21.98 20.03
 بولندا 49.64 73.37 133.84 39.79 26.11 35.46 39.02 30.98 28.86 29.54

 الالتينية أمريكا
 المكسيك 35.12 21.25 39.34 43.22 34.90 44.25 41.68 36.99 34.95 33.54
 البرازيل 98.04 34.91 80.22 69.97 46.97 49.79 41.27 34.36 27.20 42.23

 إفريقيا جنوب الصحراء
 جنوب إفريقيا 276.95 168.13 268.84 246.44 189.44 229.03 257.16 266.19 231.86 322.66

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 السعودية - - 74.28 66.91 50.48 50.73 62.60 63.87 64.36 69.43
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 األردن 238.67 163.37 133.61 116.80 94.25 87.17 76.69 71.33 67.84 63.57
 اإلمارات 48.93 34.03 54.52 45.36 26.71 27.03 46.19 50.00 54.72 61.14
 مصر 106.74 52.81 48.26 38.50 20.70 21.18 11.36 22.94 16.59 9.91

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

 كأزمة األزماتحيث ينخفض يف فًتة ، ارتفاع والبفاض معدؿ الرظبلة يتذبذب بُت أف أعالهيظهر من اعبدوؿ 
يف عاـ  واضح بشكل بالظهور تأثَتىا بدأ واليت، اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ دبعظم عصفت اليت 2008يف عاـ  الرىن العقاري

البفاض إىل  مؤدية بذلك، األسهم ألسعارالقيم السوقية  يف راجعات اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ معظم حيث شهدت، 2009
 إىل اؼبتعثرة العقارية الرىونات بتلك اؼبتعلقة اؼبالية واؼبنتجات العقاري الرىن أزمة أدت فقد، معدؿ الرظبلة البورصية

 الرىن أزمة اتساع إىل أدى فبا، غبقت هبا اليت الكبَتة اػبسارة نتيجة ،ضخمة مالية مؤسساتعلى  واستحوذت اهنيارات
 .األمريكية اؼبتحدة الواليات وىو األصلي منشأىا من أبعد إىل العقاري

الواليات خاصة ، اؼبتقدمة األسواؽ ؼبعدؿ الرظبلة البورصية كانت من نصيب األكربالنسب  أفكما نالحظ 
اؼبسجلة يف بورصاهتا تفوؽ قيمة  األسهم قيمة أففبا يعٍت ، الواحد حيث فاؽ معدؿ الرظبلة هبا واليابافوكندا  اؼبتحدة

فبا ينعكس اهبابيا على ، واتساعها وعمقها هبا اؼباليةأسواؽ األوراؽ  مدى تطورإىل  وىذا يشَت، اإلصبايلالناتج احمللي 
وبالتايل ضعف ، غلبها بضعف معدؿ الرظبلةتتميز أ الناشئة اليتعلى عكس الناشئة وشبو ، القطاع اغبقيقي لتلك الدوؿ

اليت فاؽ معدؿ   إفريقياماليزيا وجنوب  أسواؽالبعض منها ك باستثناء، ضيقة) أسواؽ مسانبتها يف تنمية القطاع اغبقيقي(
 غَت اؼبباشرة منهاسيما ،  األجنبيةجعلها مناطق جذب لالستمارات فبا  يدؿ على اتساعها فبا ،الرظبلة هبا الواحد

 االستثمار احملفظي).(
كما تتضمن ،  أجنبية أو وتشمل صبيع الشركات سواء كانت ؿبليةعدد الشركات المسجلة بالبورصة:  )2

 وشركات السمسرة والوساطة اؼبرخصة.،ؾبموع صناديق االستثمار 
وزيادة تنشيط التعامل  ،االستثماريةاتساع حجم السوؽ وتوسع القاعدة إىل  يؤدي زيادة عدد الشركات اؼبدرجة

والذي بدوره ، اؼباؿ السوقي رأسدبعٌت زيادة نسبة النمو يف ، وبالتايل ارتفاع حجم االستثمارات بالتبعية، األوراؽ اؼبالية ب
التقليل من ـباطر االستثمار بتكوين ؿبافظ و  كما يسمح بتنويع الفرص االستثمارية،  ينعكس على النمو االقتصادي

 . ؤةكفثمارية  است
إىل  وذلك راجع،االرتفاع إىل  عدد الشركات اؼبدرجة يف البورصات يتجوفإف  فحسب مؤشر التنمية العاؼبي

 . جانب االذباه كبو خوصصة الشركات العموميةإىل ، يف البورصات اإلدراج إجراءاتتسهيل 

https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS
https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS
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 . االعتماد على عدد الشركات اؼبدرجة كمعيار وحيد لتحديد حجم البورصة غَت كايف أفغَت 
سواء من حيث عدد ، تتميز بضيقها وشبو الناشئة ومنها العربية الناشئة األسواؽ فإف، مؤشر اغبجموانطالقا من 

 واعبدوؿ اؼبوايل يبُت، اإلصبايللي اؼبسجلة هبا مقارنة بالناتج احمل لألسهم اإلصباليةمن حيث القيمة  أو الشركات اؼبدرجة
 وشبو الناشئة. اؼبتقدمة والناشئة األسواؽ الشركات احمللية اؼبدرجة يف بعض إصبايل

 (2016-2007) لفترةلالناشئة  الناشئة وشبوو  المدرجة في بعض األسواق المتقدمة المحلية  إجمالي الشركات (:5-1) جدول
 السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 المتقدمة األسواقعينة 
الواليات  5109 4666 4401 4279 4171 4102 4180 4369 4381 4331

 المتحدة
 ألمانيا 761 742 704 690 670 665 639 595 555 531
 فرنسا 707 673 652 617 586 562 500 495 490 485
 ايطاليا 301 294 291 290 311 303 285 290 - -

 اليابان 2389 2374 2320 2281 2280 2294 3408 3458 3504 3535
 كندا 3881 3836 3727 3771 3980 4030 3810 3948 3799 3368

 الناشئة و شبو الناشئة األسواقعينة 
 الصاعدة والنامية آسيا

 الصين 1530 1604 1700 2063 2342 2494 2489 2613 2827 3052
 الهند 4887 4921 4955 5034 5112 5191 5294 5541 5835 8520
 ماليزيا 983 972 952 948 932 911 900 895 892 893

 الصاعدة والنامية أوروبا
 تركيا 259 250 248 263 263 242 235 226 392 380
 بولندا 352 432 470 570 757 844 869 872 872 861

 الالتينية أمريكا
 المكسيك 125 125 125 130 128 131 138 141 136 137
 البرازيل 395 383 377 373 366 353 352 351 345 338

 جنوب الصحراء إفريقيا
جنوب  374 367 353 352 347 338 322 322 316 303

 إفريقيا
 إفريقياوشمال  األوسطالشرق 

 السعودية 111 127 135 135 146 150 158 163 169 176
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 األردن 245 242 272 277 247 243 239 236 228 224
 اإلمارات 60 103 104 104 108 107 117 120 125 125
 مصر 435 373 312 227 231 234 235 246 250 251

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

 

وتعكس ، اؼباليةاألوراؽ  تعد السيولة من أىم اؼبؤشرات الدالة على تطور سوؽ مؤشر سيولة السوق: 1-6-1-2
هنا إحداث تغَت كبَت يف القيمة السوقية ؽبذه أمن ش األوراؽ اؼبالية بسرعة وبدوف تكلفة مرتفعة السيولة سهولة بيع وشراء

اؼبالية وسرعة األوراؽ حيث تزداد سيولة السوؽ كلما زادت أوامر البيع والشراء اػباصة ب، ألخرى األصوؿ من صفقة
زيادة قدرة السوؽ على إىل  درجة السيولة تشَت كما أف ارتفاع،  استجابة السوؽ يف معاعبة أي خلل بُت العرض والطلب

من خالؿ  وتقاس سيولة البورصة، إتاحة الفرصة للمستثمرين لتقليل ـباطر التصريف ومباشرة االستثمارات طويلة اؼبدى
 مؤشرين أساسيُت نبا:

دور البورصة يف دبعٌت ربديد ، يعكس دور البورصة يف توفَت السيولة الالزمة لالستثمارات :معدل التداول )1
كما أف البفاض ،  إمكانية الدخوؿ واػبروج من السوؽ بسهولة والبفاض تكلفة اؼبعامالتإىل  يشَت ارتفاعو، االقتصاد

 صة يف اقتصاد البلد اؼبعٍت منخفض. ىذا اؼبؤشر يعٍت أف وزف البور 
أو  ا دبعدؿ الرظبلةذلك أف السوؽ قد تكوف واسعة قياس، ويعترب معدؿ التداوؿ أدؽ من مؤشر حجم السوؽ

إذ ، معدؿ التداوؿ يكمل مؤشر حجم البورصة مؤشرفإف  لذلك، التداوؿ إال أهنا غَت نشطة لتدين معدؿ عدد الشركات
 يلي: وبسب كما، هبب األخذ بنتائج كال اؼبؤشرين حىت يكوف ربليل النتائج أكثر دقة

 
 

 وشبو الناشئة. اؼبتقدمة والناشئة األسواؽ يف بعض التداوؿمعدؿ واعبدوؿ اؼبوايل يبُت 
 
 
 
 
 
 

100 × تج احمللي اإلصبايل)النا ÷معدؿ التداوؿ = (القيمة السوقية لألسهم اؼبتداولة   

 

https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO
https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO
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  (2016-2007)لفترةلوشبو الناشئة والناشئة  معدل التداول في بعض األسواق المتقدمة (:6-1) جدول
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

 المتقدمة األسواقعينة 
الواليات  295.99 320.99 273.93 240.74 264.50 200.24 199.19 224.09 229.52 226.57

 المتحدة
 ألمانيا 29.60 37.81 52.31 43.74 41.88 35.27 34.98 32.71 42.95 32.43

 فرنسا 108.74 82.30 47.67 43.74 41.88 35.27 34.98 32.71 42.95 -
 ايطاليا 100.48 57.91 42.41 31.33 37.19 37.76 36.14 95.54 - -

 اليابان 145.86 123.94 73.94 74.92 70.00 53.95 117.99 99.92 127.11 105.89
 كندا 119.11 97.02 97.21 87.08 82.41 73.90 71.83 74.97 70.60 74.40

 الناشئة و شبو الناشئةاألسواق عينة 
 الصاعدة والنامية آسيا

 الصين 177.51 84.93 153.25 135.36 88.13 58.73 80.11 114.09 355.42 163.36
 الهند 95.19 77.97 82.37 65.26 35.40 33.71 28.96 35.90 36.56 34.99
 ماليزيا 79.90 35.67 39.97 45.01 43.74 39.33 43.98 42.20 37.63 33.16

 الصاعدة والنامية أوروبا
 تركيا 48.07 28.95 48.51 52.24 43.27 41.07 39.37 39.58 40.69 32.85
 بولندا 21.01 9.68 12.86 14.49 13.82 12.04 13.85 10.60 11.03 9.72

 الالتينية أمريكا
 المكسيك 11.30 7.71 8.67 10.57 8.52 10.09 12.97 9.86 9.01 10.70
 البرازيل 46.20 33.60 42.46 41.11 31.53 33.74 29.91 26.23 23.28 31.24

 جنوب الصحراء إفريقيا
جنوب  68.19 70.58 73.18 73.86 54.23 57.24 63.35 70.03 73.72 136.49

 إفريقيا
 إفريقياوشمال  األوسطالشرق 

 السعودية 163.94 100.68 78.10 38.09 43.42 69.46 48.54 75.02 66.78 49.40
 األردن 101.35 123.67 54.18 54.18 13.51 8.82 10.35 8.63 9.48 6.69
 اإلمارات 18.46 22.55 25.95 14.19 16.09 35.73 5.50 4.79 4.28 9.56
 مصر 47.15 58.86 39.36 17.00 6.74 6.12 4.41 8.65 4.44 3.00

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

https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.TRAD.GD.ZS
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يكمل ىذا اؼبؤشر ، يستعمل لتوضيح درجة نشاط السوؽ( قياس نشاط التداوؿ يف البورصة) :دورانالمعدل  )2
فالبورصة اليت ، ككلمعدؿ التداوؿ حبجم االقتصاد  يرتبط  ،حبجم البورصة معدؿ الدوراف ففيما يرتبط ،معدؿ التداوؿ

 . 1تدؿ على ارتفاع معدؿ الدوراف هبا على الرغم من البفاض معدؿ التداوؿ ،يكوف حجمها صغَت مع سيولة مرتفعة
ككل،  يقيس معدؿ  الدوراف   معدؿ التداوؿ السيولة اليت توفرىا سوؽ األوراؽ اؼبالية يف االقتصاد يقيس وفيما 

قيمة التداوؿ منسوبة إىل القيمة السوقية ، أي السيولة اؼبوجودة يف السوؽ نفسو، وبالتايل يعد معدؿ الدوراف أكثر دقة يف 
وبالتايل يبكن أف تكوف ىناؾ سوؽ النشاط، خر وفقا لدرجة إىل آ يتباين معدؿ الدوراف من سوؽالتعبَت عن السيولة ، و 

 كما تدؿ القيمة اؼبرتفعة ؼبعدؿ الدوراف على،  اف فيها مرتفع فتتميز بالنشاطر حيث رظبلتها لكن معدؿ الدو صغَتة من 
أو زيادة نشاط اؼبضاربة، كما  البفاض تكاليف اؼبعامالت واقًتاب أسعار األسهم من القيمة العادلة ، وارتفاع السيولة 

أسعار  وابتعادفبا يدؿ على البفاض السيولة ،  فيها ضعيف داوؿ لكن معدؿ الدورافقد يكوف للسوؽ أعلى معدالت ت
 معدؿ الدوراف كالتايل: وبسب، 2عن القيمة العادلة األسهم

 
 

 .وشبو الناشئة والناشئةاؼبتقدمة  األسواؽ يف بعض الدورافمعدؿ واعبدوؿ اؼبوايل يبُت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 R. Levine, S. Zavos, Stosk Market Development & Long Run Growth, world Bank, working paper, n 1582, 
Washington, D. C, 1996, p:7. 

 .97 ص:، ذكره مرجع سبق، اندراوسعاطف وليد  2

100 × رظبلة السوؽ ) ÷معدؿ دوراف السهم = (القيمة السوقية لألسهم اؼبتداولة   
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 (2016-2007)لفترة لالناشئة شبو في بعض األسواق المتقدمة والناشئة و  دورانالمعدل  (:7-1) جدول
 نسبة مئوية
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007  

 عينة األسواق المتقدمة
الواليات  215.10 406.54 227.54 208.44 262.43 173.29 138.33 148.03 165.15 94.72

 المتحدة
 ألمانيا 154.61 377.25 138.34 104.54 132.85 84.10 67.80 73.00 84.19 74.93

 فرنسا 105.67 163.10 65.98 70.63 85.59 59.42 48.04 56.02 - -
 ايطاليا 206.39 265.17 141.32 124.45 196.21 162.42 125.11 350.01 - -

 اليابان 152.07 199.27 117 111.56 129.62 96.19 133.90 110.66 113.82 105.44
 كندا 79.81 145.40 79.46 64.71 77.06 65.44 62.62 64.15 68.80 58.55

 عينة األسواق الناشئة وشبو الناشئة
 الصاعدة والنامية آسيا

 الصين 140.78 219.54 219.16 205.02 195.60 135.97 194.88 199.16 480.29 249.91
 الهند 62.85 142.99 83.47 66.25 64.08 48.77 47.22 46.59 50.92 50.55
 ماليزيا 47.54 43.50 27.95 28.09 32.94 26.50 28.41 31.08 29.11 27.01

 الصاعدة والنامية أوروبا
 تركيا 114.15 188.15 134.98 133.33 183.22 113.87 191.19 168.25 185.15 168.60
 بولندا 37.51 56.92 42.61 35.50 33.95 52.85 36.41 37.51 56.92 42.61

 الالتينية أمريكا
 المكسيك 29.65 36.26 22.03 24.46 24.42 22.79 31.12 26.66 25.77 28.16
 البرازيل 47.12 96.27 52.98 85.76 67.12 67.75 72.49 76.33 85.62 73.56

 جنوب الصحراء إفريقيا
 إفريقياجنوب  27.22 41.98 31.12 29.97 28.62 24.99 24.63 26.31 31.79 38.37

 إفريقياوشمال  األوسطالشرق 
 السعودية   105.14 56.93 86.00 136.91 77.54 117.44 103.77 77.48
 األردن 42.67 75.76 40.55 27.86 14.34 10.12 13.30 12.10 13.97 10.67
 اإلمارات 37.72 66.26 47.60 21.08 16.01 17.72 11.90 71.04 29.41 23.21
 مصر 44.17 111.45 81.54 44.16 32.51 28.88 20.66 37.33 26.74 39.21

 متاح على اؼبوقع االلكًتوين:، اعتمادا على بيانات البنك الدويل الباحثة إعدادمن : المصدر
https://data.albankaldawli.org/indicator/CM.MKT.TRNR? 
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فبا يدؿ على ، نصيب الدوؿ اؼبتقدمة من دورافالؼبعدؿ  األكربالنسب  أف أعالهؿ من خالؿ اعبدو  يتضح
 .الناشئة وشبو الناشئة سواؽمقارنة باأل اؼبالية هبا األسواؽ نشاط وفعالية عمل وبالتايل زيادة، سيولتها وعمقها

مقارنة  األحيافيف معظم  أسهمهايقصد بو عدد الشركات اليت يتم التداوؿ يف  :مؤشر درجة التركيز 1-6-1-3
يف قيمة  أو ،عشر شركات يف رظبلة السوؽأكرب  تقاس حبساب حصة، بالعدد الكلي للشركات اؼبدرجة يف السوؽ

السوؽ  تأثروبالتايل مدى ، واؼبعٌت االقتصادي ؽبذا اؼبؤشر ىو مدى ىيمنة الشركات الكربى على رظبلة السوؽ، التداوؿ
تؤثر بشكل سليب على سيولة  ألهناغَت مرغوب فيو  أمراتعد درجة الًتكيز اؼبرتفعة ، تلك الشركات أوراؽبالتغَتات يف قيم 

 1.السوؽ
خالؿ فًتة زمنية األوراؽ اؼبالية  التشتت يف عوائد ويقصد بو التذبذب أو درجة التذبذب: مؤشر 1-6-1-4

 ،شهر 12حيث تعد سلسلة زمنية لتلك العوائد لفًتة ، ري للعوائد الفعلية عن اؼبتوقعةباالكبراؼ اؼبعيا ماإيعرب عنو ، معينة
حاصل قسمة السعر السائد للسهم على  أيدبضاعف السعر  أيضاكما تقاس ،  يتم تنقيتها من االرتباط الذايت أفعلى 

 سلبية على االقتصاد اغبقيقي ؼبا وبدثو من ىزات يف ثقة اعبمهور تأثَتاتوللتذبذب 2، احملققة من االستثمار فيو األرباح
يف ، مقارنة بالقيمة الفعلية للشركات األسهمأسعار  التقلب اؼبفرط يضعف الثقة يف مستويات أفكما ،  االقتصادي باألداء
  .الستثمارعلى ا اإلقباؿفبا يساعد على زيادة  ،البفاض درجة التذبذب تدعم ثقة اؼبستثمرين فيو أفحُت 

 ارتفاع درجة التذبذب يدؿ على تطور الكفاءة أفالبعض يرى فإف ، بُت مؤيد ومعارض اآلخروعلى اعبانب 
فيما يرى البعض  ،السوؽإىل  السعر يعكس فعال اؼبعلومات اعبديدة الواردة أفإىل  التذبذب يشَت أفباعتبار  ،ألسواؽاب

 .3لتطور الكفاءة بالسوؽ األساسيةحد اؼبقومات البفاض درجة التذبذب ىو أ أف اآلخر
لسعر الورقة  واآلنيةمدى االستجابة الكلية  يقصد بو: الرأسمالية األصولكفاءة تسعير  مؤشر 1-6-1-4

يًتؾ اجملاؿ لبعض اؼبستثمرين لتحقيق عوائد غَت عادية على حساب  وحبيث ال، اؼبالية لكافة اؼبعلومات اؼبتاحة يف السوؽ
الفرؽ بُت العائد  إهبادمن خالؿ  الرأظبالية األصوؿيتم االعتماد على مبوذج تسعَت والختبار الكفاءة ، اؼبستثمريني باق

من العائد  أعلىالعائد اؼبتوقع من االستثمار  كاف فإذا، ) للورقة اؼبالية والعائد اؼبتوقع على االستثمار الفعلي( اغبقيقي
 عند األرباحغباملها فرصة ربقيق  يتيح فبا، ة تباع بسعر يقل عن قيمتها اغبقيقية (الفعلية)الورقة اؼبالي أففهذا يعٍت  الفعلي

                                           
 .126 ص:، مرجع سبق ذكره، كاظم جاسم الدعمي 1
 .678 :، ص2011، 2ج، 1ط، اعبزائر، عُت مليلة، دار اؽبدى للنشر، أسواق رؤوس األموال، الهياكل، األدوات، االستراتيجيات، ؿبفوظ جبار 2
 . 98 ص:، مصر، اإلسكندرية، 2005، مؤسسة شباب اعبامعة، اقتصاد السوقإلى  المالية خالل فترة التحولاألوراق  السياسة المالية وأسواقاطف وليد اندراوس، ع 3
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تعبَتا ، الفرؽ بُت العائدين يساوي صفرافإف  فرضية الصيغة القوية لكفاءة التسعَت نو ويف ظلغَت أ، ارتفاع السعر مستقبال
 .السوؽإىل  تردعاب التاـ لسعر الورقة اؼبالية للمعلومات اليت يعن االست

 ولدارسة مدى كفاءة التسعَت يستخدـ اؼبؤشرين التاليُت:
 اؼبالية يف السوؽ لألوراؽات اؼبنظمة للبورصة واؼبؤسسات اؼبتداولة ئمدى توافر مصادر اؼبعلومات من اؽبي . 
 الدراسات  أثبتتحيث ، التضخم وأسعارالفائدة أسعار :  أنبها، للمتغَتات االقتصاديةاألسعار  مدى استجابة

جل تعويض اؼبستثمر عن البفاض القوة من أ اؼبالية لألوراؽىناؾ عالقة عكسية بُت معدؿ التضخم والقيمة السوقية  أف
ا تتميز أسواق فبا جعلها، الناشئة وشبو الناشئة األسواؽ ارتفاعا كبَتا يف تسجل ىذه النسبةأف وقد وجد  ،الشرائية للعملة

 بدرجة ـباطرة كبَتة.
حيث يعمل ىذا : األموالوتحويل رؤوس  األجنبيمؤشر مدى توفر العوائق على االستثمار  1-6-1-5

باالستثمار يف السوؽ  لألجانبوالسماح  األمواؿ ورؤوس األرباحتوطُت  بإعادةاؼبؤشر على دراسة التشريعات اػباصة 
مقبولة  ودوؿ، األمواؿ وخروج رؤوسدوؿ ذات حرية تامة يف حركة دخوؿ إىل  فحسب ىذا اؼبؤشر تصنف الدوؿ، احمللية

 األصوؿوجود ؾبموعتُت من إىل  وتؤدي القيود، ؿاألموامقيدة غبركة رؤوس  ودوؿ الرأظباليةيف تقييدىا اعبزئي للتدفقات 
، على حد سواء واألجانبيتملكها كال من اؼبستثمرين احملليُت  أفيبكن  Unristricted مقيدة غَت األوىلاؼبالية: 
غَت اؼبقيدة شريطة  واؼبقيدة  األصوؿويبثل الفرؽ السعري بُت ، على اؼبستثمرين احملليُت Ristrictedمقيدة  واألخرى

اؼبالية يف السوؽ  لألوراؽومن ث درجة اندماج السوؽ احمللية ، اؼباؿ رأسالقيود على  لتأثَتمقياسا مباشرا   تساوي عوائدىا
 .1الدولية

من خالؿ قياس ، األوراؽ اؼبالية أسواؽ مؤشرا لقياس درجة اندماج A.Robert & Korajczyk (1996)وقد قدـ 
نموذج تسعَت يعرؼ ب، اؼبالية احملددة وفق مبوذج توازين األصوؿعن عوائد  األسواؽ اؼبالية بتلك األصوؿاكبراؼ عوائد 

القدرة على  أفإىل  والذي يشَت، International Arbitrage Pricing Model (IAPM)اؼبراجحة الدولية اؼبتعدد العوامل
، تؤثر على قرارات االستثمار أفيبكن  مالية تتصف بالتنويع الدويل أوراؽتنويع اػبطر من خالؿ االستثمار يف ؿبفظة 

ربد من قدرة اؼبستثمرين  األجنيباؼباؿ  رأستدفقات  أماـف العوائق وأ، الطويل األجليف  وبالتايل على معدالت النمو
 .2اؼبخاطر على الصعيد الدويلعلى تنويع 

                                           
 . 101، اؼبرجع السابق، ص: عاطف وليم اندراوس 1
 .102 ص:، نفسو اؼبرجع  2
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 بدرجة كبَتة بالعوامل اؼبؤسسيةاألوراؽ اؼبالية  سوؽأداء  يتأثر: رات التنمية المؤسسية والتنظيميةمؤش 1-6-1-7
عن  باإلفصاحفوجود القوانُت والتشريعات اؼبلزمة للشركات ومؤسسات الوساطة اؼبالية ، والتشريعية السائدة يف السوؽ

من حيث سرعتها  واإلدراجالتسوية واؼبقاصة  إجراءات أفكما ،  يعزز ثقة اؼبتعاملُت يف السوؽ اؼبعلومات الالزمة
، جانب ذلك فوجود القوانُت اؼبنظمة لنشاط اؼبتعاملُت يف السوؽإىل  ،على ازباذ قرارات االستثمار تأثَتىاؽبا  ،وتكاليفها

 .واؼبضاربات غَت اؼبشروعة اؼبعرقلة لنظاـ التداوؿ والتسعَت الكفؤ التالعبيوفر اغبماية من 
-Demirguk االقتصاديُت أف إال، ورغم صعوبة قياس التنمية اؼبؤسسية والتنظيمية اليت تتسم بطابعها الكيفي

Kunt&Levine 1سبعة مؤشرات مؤسسية وتنظيمية بياهنا كالتايل: عرب حاوال قياسها 
 باألسعارتنشر اؼبعلومات اؼبتعلقة األوراؽ اؼبالية  كانت الشركة اؼبدرجة يف بورصة  إذاما  األوؿاؼبؤشر  يقيس 
 . اؼبعلومات دقيقة وشاملة وتنشر على اؼبستوى الدويل أفإىل  1حيث تشَت القيمة  1 أو 0تعطى قيمة و ، واألرباح
 للدوؿ اليت تبٌت معايَت ؿباسبية  2، 1، 0حيث زبصص قيم ، يقيس اؼبؤشر الثاين مستوى اؼبعايَت احملاسبية اؼبطبقة
 . حسنة على الًتتيب أو كافية أو ضعيفة
 0حيث تعطى القيمة ، يقيس اؼبؤشر الثالث نوعية وقوانُت ضباية اؼبستثمرين وفقا لرؤية مؤسسة التمويل الدولية ،

 . التوايلجيدة على  أو كافية أو قوانُت ضباية اؼبستثمرين اؼبطبقة ضعيفةإىل  لإلشارة 2، 1
 اؼبالية ونظم اؼبقاصة وتسوية العمليات األوراؽ وجود عبنة للبورصة وإىل  ويشَت اؼبؤشر الرابع . 
 اؼباؿ من  رأس أصلوكذلك ، واألرباحربويل التوزيعات  إعادةالقيود على  وتقيس اؼبؤشرات اػبامسة والسادسة

 حيث تعطى، يف االستثمارات الداخلية األجانبمشاركة  إمكانيةفيقيس  اؼبؤشر السابع أما، طرؼ اؼبستثمرين للخارج
 ؿبررة بالكامل. أو نسيبأو الداخل مقيدة بشكل مطلق  أو اؼباؿ للخارج رأستدفقات  أفإىل  لإلشارة 0، 1، 2قيم 

 السابقة. متوسط قيم اؼبؤشرات السبعة بأخذويتم حساب اؼبؤشر اؼبتوسط للتنمية اؼبؤسسية والتنظيمية 
 
 
 
 
 

                                           
 .99، 98 ص: ، صاؼبرجع نفسو 1
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 المالية األوراق سوق أداءمؤشرات  1-6-2
ودرجة  األسواؽ اؽبامة لرصد ومتابعة التطورات اليت تشهدىا األدواتمن األوراؽ اؼبالية  سوؽ أداءتعد مؤشرات  

 .األسواؽ غَتىا من بأداءفيها ومقارنتها  األداءوبالتايل التعرؼ على اذباىات ، فعاليتها
األوراؽ اؼبالية  يف سوؽاألسعار  يعكس تطور رقم قياسينو "أيعرؼ اؼبؤشر على  تعريف المؤشر: 1-6-2-1

 بطريقة العينة اختيار يتم ما اوغالب، الشركات اليت يتم تداوؽبا أسهم وذلك استنادا على عينة من، النقصاف أو بالزيادة
 1ا".قياسه اؼبؤشر يستهدؼ والذي اؼبالية األوراؽ سوؽ عليها اليت اغبالة يعكس أف للمؤشر تتيح

 واألسعارنتيجة عددية بواسطة عالقة تبُت تطور الكميات  بإعطاءعبارة عن "تقنية تسمح  بأنو أيضاكما يعرؼ 
مقارنتها  إمكانيةمع ، ؿبفظة مالية أو معُت قطاع اقتصادي أو، اؼبالية األوراؽ سوؽ أداءجل التعرؼ على أمن  ،عرب الزمن

 .2أخرىمالية  أسواؽ أو مع مثيالهتا يف نفس السوؽ
يتم تكوين اؼبؤشر ، اؼبالية األوراؽ ربدث يف سوؽقيمة رقمية تقيس التغَتات اليت " بأنو أيضا اؼبؤشر وعرؼ

وبالتايل يسمح دبعرفة ربركات ، نقطة زمنية أيث يتم مقارنة قيمة اؼبؤشر بعدىا عند ، وربديد قيمتو يف مرحلة البداية
وبالتايل فهو يبثل مستوى مرجعي للمستثمر ، هاالسوؽ واذباىأسعار  وىو بذلك يعكس، ألسفل أو ألعلىالسوؽ سواء 

 .3"األسهم ؾبموعة معينة من أواألوراؽ اؼبالية  عن سوؽ

يعرب عنو بنسبة ، اؼبالية األوراؽ أسواؽ يقاس هبا التغَت يف ،قيمة عددية بأنو اؼبؤشروانطالقا فبا سبق يبكننا تعريف 
، البفاضا أو الصناديق ارتفاعا أو األسهمأسعار  يقيس ربركات، األساسمئوية يف فًتة زمنية معينة مقارنة بقيمة ما يف فًتة 

 الذي يعكس سعر السوؽ واذباىو. األمر، قطاع معُت وبطريقة مستمرة أو السوؽ ككل أداءوذلك بغرض تقييم 
اؼبالية يف حركات تتباين وفقا  لألوراؽسوؽ  أييتحرؾ اؼبؤشر يف  :السوقالمؤشر في حركات  أنواع 1-6-2-2

 :4التالية األنواعيف  تنحصر ؼبداىا الزمٍت
السوؽ إىل  تشَت، عدة سنُتإىل  سبتد من عدة شهورثل اغبركات الرئيسية خط االذباه سب الرئيسية:الحركات  )1

يطلق عليو  التحرؾ يف اذباه معُت ولفًتة معينةإىل  ميل مؤشر السوؽ أفكما ،  )Bearوالسوؽ اؽببوطي ( (Bull) الصاعد
 أو وعندما تشكل ربركات اؼبؤشر سلسلة تصاعدية من االرتفاعات، آخريتغَت يف اذباه  أفإىل  يبقى، دبيل السوؽ

                                           
 20، ص:2008، 1ط، األردف، عماف، دار أسامة للنشر، أسواق األوراق المالية )البورصة(، عصاـ حسُت 1
 . 76 ص:، مرجع سبق دكره، رشيد بوكساين 2
 . 251 ص:، 2002، مصر، القاىرة الدار اعبامعية للنشر، بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق، جالؿ إبراىيم العبد، ؿبمد صاحل اغبناوي 3
، عالقة مؤشر األسهم في السوق المالية بالحالة االقتصادية، دراسة تحليلية لسوق الرياض لألوراق المالية، ميادة صالح الدين تاج الدين، بشار ذنوف ؿبمد الشركجي 4

  net/iasj?func=fulltext&aId=33757. iasj. https://wwwمتاح على اؼبوقع االلكًتوين التايل:، 81 - 80 ص:، 2008، 30العدد ، ؾبلة تنمية الرافدين
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الشراء عن حركة تزداد عندىا حركة ، تدعى السوؽ الصاعدة أعلىإىل  االلبفاضات اليت يبكن الوصل بينها خبط يشَت
كانت ربركات اؼبؤشر سلسلة   إذا أما، السوؽ عندىا تكوف ساكنةفإف  أفقيكانت ربركات اؼبؤشر يف اذباه   إذا أما، البيع

  .ألسفلاذباه السوؽ عندئذ يكوف فإف  تنازلية
وبالتايل فهي ، الذي يعمل على تصحيح االذباه الرئيسي يف السوؽ الصاعدة وىي رد الفعل الحركة الثانوية: )2

 و تدعى اغبركات الثانوية يف السوؽ اؽببوطي بردود الفعل.، تعد حركة تصحيحية
ؾبموع التقلبات  حيث، أسابيععدة إىل  دـو من يـو واحدت األجلحركات قصَتة وىي  التقلبات اليومية: )3

 اليت تكوف غالبا عرضة للمضاربة. اليومية تكوف االذباىات الثانوية يف السوؽ
 المالية األوراق سوق أداءعالقة المؤشرات بالحالة االقتصادية و    1-6-2-3

 حاؿ ويف ،االقتصادي النشاط من األكرب اعبانب يبثل اؼبالية أوراقها تداوؿ يتم اليت اؼبنشآت نشاط أف طاؼبا
 االقتصادية ةللحال ةمرآ يكوف أف شأنو من بعناية اؼبصمم اؼبؤشر فإف، الكفاءة من بقدراؼبالية  األوراؽ سوؽ اتسمت

 قبل تغيَت أي حدوث قبل وذلك ،اؼبستقبلية االقتصادية باغبالة تتنبأ أفاألسهم  أسعار ؼبؤشرات يبكن كما،  للبلد العامة
 .زمنية فًتة

 كبو تتجو اؼبتوقعةاألسهم  أسعار مؤشر حركة تكوف فعندما، اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ على تطلق ظبات وىنالك
 اؼبتوقعة اؼبؤشر حركة تكوف حينما أما، ) (Bull Market)الصعودي السوؽ( اؼباليةاألوراؽ  سوؽ على يطلق فإنو، الصعود

 . (Bear Market)النزويل السوؽ عليو يطلق ذلك عند فإنو، الًتاجع أو اؽببوط كبو تتجو
 االستثمار على العائد على للمؤشر اوفق وبققو الذي العائد معدؿ يزيد عندما،صعودي بأنو السوؽ على ويطلق

 على العائد من أقل للمؤشر اوفق السوؽ وبققو الذي العائد معدؿ حينها يكوفف النزويل السوؽ أما، اؼبخاطر من اػبايل
 . اؼبخاطر من اػبايل االستثمار

 تأخذ سوؼ السوؽ بأف اؼبضارب يعتقد عندما أي، األساس ىذا على السوؽ يف ُتاؼبضارب يوصف ما وعادة
 عندىا اؽببوط كبو متجهة األسعار بأف اعتقد إذا أما، (Bullish)الصعود على باؼبضارب يوصف فإنو الصعود منحٌت
  (Bearish) اؽببوط على ؼبضاربا عليها يطلق

 :1يلي نوجزىا فيما اؼباليةاألوراؽ  سوؽ بأداء ؼبؤشراتعالقة اوفيما ىبص 

                                           
 : على اؼبراجع التالية اعتمادا 1

 . 92، 91 :ص  ص، مرجع سبق ذكره، دريد كامل أؿ شبيب
 35ص:، مرجع سبق ذكره، عصاـ حسُت
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 يف التغَت بُت مقارنة تكوين االستثمار مدير أو للمستثمر يبكن حيث :المحفظة أداء عن سريعة فكرة إعطاء 
 ،تنويعلل جيدة ؿبفظة يعكس بوصفو ،السوؽ مؤشر على طرأي الذي التغَت مع اسلب أو اإهباب اؼبالية أوراقو ؿبفظة عائد

 مؤشر ؽبا معينة صناعة يف للمستثمر استثمارات كانت وإذا ى،حد على ورقة كل أداء متابعة إىل حاجة دوف وذلك
 .اؼبؤشر ذلك متابعة لو األفضل من يكوف حينئذ، هبا خاص
 الساذج التنوع لفكرة وفقا :المحترفين المديرين أداء على الحكم (Naïve Diversification) للمستثمر يبكن 
 العائد معدؿ متوسط( السوؽ عائد تقريبا يعادؿا عائد وبقق أف، اعشوائي اؼبختارة اؼباليةاألوراؽ  من ؿبفظة يبتلك الذي
 يف متقدمة أساليب يستخدـ الذي احملًتؼ اؼبدير أف يعٍت وىذا ،اؼبؤشر يعكسو الذي )السوؽ يف اؼبتداولةاألوراؽ  على

 .السوؽ عائد متوسط من أعلى اعائد وبقق أف منو يتوقع،  التنويع
 اؼبتغَتات اليت وسبكن اؼبؤشرات احمللل من معرفة طبيعة العالقة بُت اؼبتغَتات االقتصادية  :التنبؤ بحالة السوق 

السوؽ يف  ةدبا ستكوف عليو حال مسبقا والذي قد يبكنو من التنبؤ  ،)األساسييعرؼ بالتحليل  (ما على اؼبؤشرات تطرأ
ربليل فٍت وتارىبي للمؤشرات اليت تقيس حالة السوؽ قد تكشف عن وجود مبط للتغَتات اليت  إجراء أفكما ،  اؼبستقبل

يف األسعار  يبكنو حينها التنبؤ بالتطورات اؼبستقبلية الذباه حركة معرفة ىذا النمطإىل  توصل احمللل ما إذا ،عليو تطرأ
 . االقتصادية واؼبالية األزماتحدة  وبالتايل هتيئة القرارات االقتصادية الالزمة للتخفيف من، السوؽ
 وىي العالقة  ،األوراؽ اؼبالية : يبكن استخداـ اؼبؤشرات لقياس اؼبخاطر النظامية حملفظةالمحفظة تقدير مخاطر

 .ومعدؿ العائد حملفظة السوؽ اؼبكونة من أصوؿ خطرة بُت معدؿ العائد لألصوؿ اػبطرة 
 للمؤشرات  بأدواهتاوؼبتابعة اقبازات الشركات اؼبكونة  اإلصباليةمن خالؿ احتساب العوائد  :كفاءة السوق تقييم
 . اؼبعنية

اؼبالية ومن ث االقتصاد للتغَتات اليت ربدث  األسواؽ يف تقدير درجة حساسية ذلك يستخدـ اؼبؤشرجانب  إىل
 . اؼبتولدة عن مصادر ـبتلفة األزماتاذباه بعض  أو ،يف السياسة الدولية

  أف: حيث يبكن للمراجحُت ربديد اؼبشاكل اليت يبكن تنظيم عملياتو إعادةتساعد المؤشرات السوق على 
 . بشكل دقيقاألوراؽ اؼبالية أسعار  فبا يعكس، تصويب اذباه السوؽ أواألسعار  اكبراؼإىل  تؤدي

                                                                                                                                            
 .131 ص:، 1999، مصر، اإلسكندرية، اؼبكتب العريب اغبديث، أساسيات االستثمار في األوراق المالية، منَت إبراىيم ىندي
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 الشركات يف صبيع القطاعات االقتصاديةأسهم  أسعار كونو يعكس :السوق ألداءالمؤشرات تلخيصا  تعد ،
كما يكشف العالقة بُت اؼبتغَتات االقتصادية ونتائج التداوؿ يف ،  دبعايَت ومؤشرات رقمية قابلة للمقارنة أدائهاويلخص 

 . اؼبالية األوراؽ سوؽ
  عائد السوؽ عائد الورقة اؼبالية وـباطرىا ب ويتم ذلك من خالؿ مقارنة :الورقة المالية أداءالحكم على
 . وـباطره إليووعائد القطاع الذي تنتمي ، وـباطره
 تساعد يف ازباذ قرارات الشراء  أهناكما ،  : من حيث ارتفاعها والبفاضهااألسعار معرفة االتجاه العام لحركة
 سعر السهم صعودا أو ة يف اؼبؤشرواليت سبثل مقدار التغَت بوحدة واحد ،وتقاس حركة التغَت يف اؼبؤشرات بالنقطة، والبيع

 ىبوطا. أو
ومعيار  الوظيفةونبا معياري ، اؼبؤشرات تصنيفىناؾ معيارين ل :بنائها المؤشرات وكيفية أنواع  1-6-2-4

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

وبذلك ، دبعٌت تقيس اذباه السوؽ دبختلف القطاعات االقتصادية، : هتتم حبالة السوؽ ككلعامةمؤشرات 1 -1
 كانت العينة اؼبستخدمة يف تكوين اؼبؤشر سبثل صبيع  إذاخاصة ، تعكس اغبالة االقتصادية للدولة اؼبعنية أفرباوؿ 
 Dow منها مؤشر، اإلصبايلالناتج احمللي  ف صبيع القطاعات فبثلة سبثيال يعكس مسانبتها يفأو  ،اؼبتداولة األسهم

Jones   ومؤشرStandard & Poor’s Index (500) ، ومؤشر FTSE100  وغَتىا  
قطاع اػبدمات  أو كقطاع الصناعة  ،: تقتصر على قياس سلوؾ السوؽ بالنسبة لقطاع معُتمؤشرات قطاعية 1-2

 .2للخدمات العامة Dow Jonesمؤشر  أو، النقللصناعة  Standar & Poor’s Index (500)منها مؤشر  ،وغَتىا
 :إىل : أما من حيث إمكانية التداوؿ فتقسم اؼبؤشراتالتداول إمكانية معيار – 2

ومؤشر  Nikkei 225منها مؤشر ، األوراؽ اؼبالية أسواؽ : وىي مؤشرات يتم تداوؽبا يفمؤشرات متداولة 2-1
Nasdaq100  

وكافة مؤشرات   Dow Jones تتداوؿ يف البورصات مثل مؤشر مؤشرات ال: وىي مؤشرات غير متداولة 2-2     
 مؤشرات اؼبؤشرات. إنشاءدرجة إىل  والتطور هبا وقد وصل التنوع، البورصات العربية

                                           
، دمشق، 2011، 11العدد، ؾبلة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية مؤشرات أسواق األوراق المالية،، حسُت قبالف 1

 .95، ص: 2011سوريا، 
 . 36، ص: مرجع سبق ذكره، عصاـ حسُت 2
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 المالية األوراق سوق مؤشرات بناءأساليب   1-6-2-5
 ثالثة على ايعصب تقـو أهنا إال، اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ مؤشرات وبناء احتساب كيفية يف التفاوت من الرغم على

 1.المؤشر قيمة حساب وطريقة، العينة داخل سهم لكل النسبية األوزان ربديد، مالئمة عينة :أسس
 العينة مالئمة -1

 ثالثة من مالئمة تكوف أف وينبغي، اؼبؤشر حساب يف اؼبستخدمة اؼباليةاألوراؽ  ؾبموعة بأهنا العينة تعرؼ
  واؼبصدر واالتساع اغبجم: وىي جوانب

 اؼبؤشر كاف كلما ،أكرب اؼبؤشر ايشمله اليت اؼباليةاألوراؽ  عدد كاف كلما نوإف، Size)) لحجمبا يتعلق فيما
  السوؽ لواقعا وصدق سبثيال أكثر

 الذي واؼبؤشر، السوؽ يف اؼبشاركة القطاعات ـبتلف بتغطية اؼبختارة العينة قياـ فيعٍت (Breadth) االتساعا أم
 لالقتصاد اؼبكونة القطاعات من قطاع كل يف ؼبنشآت اأسهم يتضمن أف ينبغي، ككل السوؽ حالة قياس يستهدؼ

 اؼبكونة اؼبنشآت من عدد أسهم على العينة تقتصر عندىا، معينة بصناعة خاص اؼبؤشر كاف إذا أما، سبيز دوف القومي
 عة الصنا لتلك

 أف ينبغي حيث، اؼبؤشر عليها يبٌت اليتاألسهم  أسعار على اغبصوؿ مصدر بو فاؼبقصود المصدر صىب فيما
 .اؼباليةاألوراؽ  فيو تتداوؿ الذي سيسااأل السوؽ ىو اؼبصدر يكوف

 )الترجيح( النسبية األوزان -2
 مداخل ثالثة وىنالك، العينة داخل الواحد للسهم النسبية القيمة بأهنا  ؤشراتاؼب بناء يف النسبية األوزاف تعرؼ

 2:ىيو ، اؼبؤشر عليها يقـو اليتاألسهم  ؾبموعة داخل للسهم النسيب الوزف لتحديد
 السعر أساس على الوزن مدخل(Price Weighting) : ؾبموع إىل للمنشأة الواحد السهم سعر نسبة أي 
 السهم سعر على يقـو النسيب الوزف أف اؼبدخل ىذا على يؤخذ ام، اؼبؤشر عليها يقـو اليت األخرى الفرديةاألسهم  أسعار
 .حجمها أو اؼبنشأة أنبية على امؤشر  يكوف ال قد السهم سعر أف حُت يف، وحده

                                           
 :اعتمادا على اؼبراجع التالية 1

 . 94، 93 :، ص صمرجع سبق ذكره، دريد كامل أؿ شبيب
 . 42، 41 :ص ص، مرجع سبق ذكره، عصاـ حسُت

 .42، ص: نفسو اؼبرجع  2
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 القيمة حسب األوزان مدخل (Value Weighting): الكلية السوقية القيمة أساس على للسهم وزف إعطاء أي 
 سعر يعد مل إذ، السعر مدخل يف األساسي العيب ذبنب يعٍت وىذا، اؼبؤشر يف فبثلة منشأة لكل العاديةاألسهم  لعدد

 النسيب وزهنا يتساوى العادية ألسهمها السوقية القيمة تتساوى اليت فاؼبنشآت، النسيب للوزف الوحيد احملدد ىو السهم
 .اؼبؤشر يف خلل أي وبدث لناألسهم  اشتقاؽ أف يعٍت والذي ، اؼبؤشر داخل

 حىت ال ،السعر أساسحيث يتم تصحيح اؼبؤشر اؼبرجح على ، األسهم واالختالؼ بُت اؼبؤشرين يكمن يف حالة ذبزئة
 .األسهم اؼبؤشر اؼبرجح بالقيمة يف حالة ذبزئة يتأثر بينما ال، األسعارمستوى  يتأثر
 المتساوية األوزان مدخل Equal Weighting):( اؼبؤشر داخل سهم لكل متساوية نسبية قيمة بإعطاء وذلك ،

 وفق العالقة التالية:، السهموالذي يعادؿ مقلوب سعر 
 
 
 ،قطاعات معينة داخل السوؽ أو حساب مؤشرات السوؽ أساليبومن بُت   :المؤشرحساب  طريقة -3
 يلي: ما 
: يتم وزف اؼبؤشر بالقيمة )المتوسط المرجح للقيمة السوقية( القيمة أساسالمؤشرات المبنية على  3-1
وزف  إعطاءدبعٌت يتم ، الشركات اؼبختارة وسعر السهم لكل شركة أسهم بعُت االعتبار عدد األخذمع ، لألسهمالسوقية 

ت اليت تتساوى القيمة فاؼبنشآ، ة فبثلة يف اؼبؤشرالعادية لكل منشأ األسهم القيمة السوقية الكلية لعدد أساسللسهم على 
، اؼبصدرة األسهم عدد أو النظر عن سعر السهم بغض، يتساوى وزهنا النسيب داخل اؼبؤشر العادية ألسهمهاالسوقية 

 يلي: القيمة السوقية من خالؿ حساب ما أساسدبعٌت يتم بناء اؼبؤشر على 
 
 
 الوزف النسيب لكل سهم كالتايل: إهباد* 
 
 

 1:وفق العالقة التالية حساب قيمة اؼبؤشر يتم األخَتويف 

                                           
 .81، 80 :ص ص، مرجع سبق ذكره ، بشار ذنوف ؿبمد الشركجي 1

 سعر السهم× القيمة السوقية = عدد األسهم 

 

 وزف السهم = القيمة السوقية للسهم / القيمة السوقية لألسهم الكلية

 

معامل الًتجيح× الوزف النسيب للسهم = سعر السهم   
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Index  :قيمة اؼبؤشر يف الفًتة t . 
 Begining Index:  األساسقيمة اؼبؤشر يف فًتة . 

 . t يف الفًتة األسهمأسعار  إقفاؿ :    
 . t يف الفًتة األسهم عدد وحدات :    
 . األساسيف يـو  األسهمأسعار  إقفاؿ:     

 .األساسيف يـو  األسهم عدد وحدات :    
، طريقة يف حساب اؼبؤشر أقدـوىي  )المتوسط الموزون للسعر(: السعر أساسلمؤشرات المبنية على ا 3-2
 التايل: اؼببدأتنطلق من 
نسبة سعر  أساسعلى   آلياوزف كل سهم يتحدد فإف ، ة ـبتارة لبناء اؼبؤشرنو يوجد سهم لكل منشأأدبا  

 وبسب وفق العالقة التالية: ، الفردية اليت يقـو عليها اؼبؤشر األسهمأسعار  ؾبموعإىل  السهم
 
 

األسعار  ذات باألسهممقارنة أكرب تأثَت اؼبرتفعة يكوف ؽبا األسعار  ذات األسهم أفيعاب على ىذه الطريقة 
 1ذلك على سعر السهم يف السوؽ بعد التجزئة. لتأثَتنظرا ، ضرورة تعديلو مع أي ذبزئة للسهمإىل  باإلضافة، اؼبنخفضة

نسبية متساوية  ااؼبتساوية قيم األوزاف: تعطي طريقة المتساوية األوزان أساس على المؤشرات المبنية 3-3
تعكس اذباىا حقيقيا  التغَتات يف قيمة اؼبؤشرفإف  وعليو، لألسعارلكل سهم داخل اؼبؤشر مستبعدة بذلك التحيز 

 أوزاناتعطي  أهناوما يعاب على ىذه الطريقة ، السوؽاليت يتكوف منها  األسهم ؾبموعةأسعار  للتغَتات اليت ربدث يف
 اؼبؤسسة اؼبصدرة ؽبا. وأنبيةرغم احتماؿ تباين حجم ، لألسهممتساوية 

 يف حالة اشتقاؽإال ، النسبية اؼبكونة للمؤشر  األوزافاؼبتساوية ثبات  األوزاف أساسوما يبيز اؼبؤشرات اؼببنية على 
 . األسهم

                                           
 . 95 ص:، مرجع سبق ذكره، دريد كامل آؿ شبيب1

سعر السهم/ ؾبموع أسعار األسهم اؼبختارةقيمة اؼبؤشر =    

 

∑    
∑    
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ربديد  أساس: يتم حساب اؼبؤشر يف ىذه اغبالة على السعر النسبي أساسالمؤشرات المبنية على  3-4
 :1وفق اػبطوات التالية، اليت يتكوف منها اؼبؤشر األسهم منالسعر النسيب لكل سهم 

 األقدمسعر السهم في الفترة  /األحدثسعر السهم في الفترة  = السعر النسبي *
السعر النسبي للسهم  ×السعر النسبي للسهم الثاني  × األولالسعر النسبي للسهم ]=  لألسعارحساب الوسط الهندسي  *

  [....... × الثالث
 

 
 حيث:

 
 

n :األسهم سبثل عدد . 
 والعربية. العاؼبيةاألوراؽ اؼبالية  أسواؽ مؤشرات بعضوفيما يلي جدوؿ يلخص 

 .بعض مؤشرات األسواق المالية العالمية والعربية (:8-1) جدول
 التعريف بالمؤشر المؤشر
 
 
 

Dow Jones 
Average 

 

 وىي: نيويورؾيتم تداوؽبا يف بورصة  ،األسهممؤشرات مستقلة تتضمن  أربعةمن  تتألفسلسلة 
Dow Jones Industrial : 

بارتفاع قيمتها السوقية اؼبدرجة يف اؼبؤشر  تتسم الشركات، IBM شركة أنبها شركة 30 ػسهم ل 30يضم اؼبؤشر 
  30اؼبكونة للمؤشر/  األسهم أسعاريتم حساب اؼبؤشر جبمع  وبضخامة اغبجم وعدد اؼبسانبُت،

يف حجم  اؾ ربيز ىنا أفكما ، إحصائيااؼبتداولة  األسهميبثل ؾبتمع  حجم العينة ال أفيعاب على اؼبؤشر  ما
السهم ذو السعر اؼبرتفع يكوف لو  أفدبعٌت  السعر السوقي، أساساؼبؤشر على  أسهمترجيح  ميت العينة اؼبختارة،

 يعكس اذباه السوؽ. الذي ال ،باذباه ذلك السهم يتأثرف اذباه مؤشر السوؽ يو فإوعل ،كرب داخل العينةأوزف 
 مؤشر اػبدمات 

 مؤشر اؼبواصالت 
 .اؼبؤشر اؼبركب

Standard & 
Poor’s 

Index (500) 

مشل من مؤشر يبتاز اؼبؤشر بكونو أ Nasdaq و بورصة نيويورؾاؼبتداولة يف  األسهمكرب يتكوف اؼبؤشر من أ 
Dow Jones 

ورغم ذلك يظل من  بالشركات الكربى وربيزه ؽبا، تأثرهيؤخذ عليو  ما القيمة، أساسكما يبتاز بكونو موزوف على 
اؼبتداولة يف  لألسهممن القيمة السوقية  %80 سهم سبثل 500 يتكوف من االستخداـ، اؼبؤشرات الواسعة أىم

 . وغَتىا General MotorsوIBM يضم كربى الشركات مثل شركة صناعية، 400 منها ،نيويورؾبورصة 
AMEX األمريكيةاؼبالية  األوراؽيتم التعامل عليها يف بورصة ، سهم  800 يتكوف اؼبؤشر من. 

                                           
 .260 ص:، 2005، مصر، الدار اعبامعية، بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق، جالؿ إبراىيم العبد، ؿبمد صاحل اغبناوي1

أساس اؼبؤشر× قيمة اؼبؤشر = الوسط اؽبندسي   
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Value Line 
1400 

وىو  األساسيف سنة  100 لو القيمة أعطيت شركة مقسمة على ـبتلف القطاعات، 1400 يتكوف اؼبؤشر من
 .اؼباؿ وغَتىا من العمليات اؼبالية لرأسوبالتايل يعدؿ كلما كاف ىناؾ رفع  ،السعر أساسموزوف على 

Nasdaq  اؼبواصالت، اػبدمات.العامة، التامُت،  الصناعات ،البنوؾالشركات العاملة يف قطاعات  أسهميضم اؼبؤشر 
New York 
Exchange 

Composite 
Index 

يعرض اؼبؤشر معلوماتو  ،األمريكيةاؼبالية  األوراؽاليت يتم التداوؿ عليها يف بورصة  األسهميتكوف من صبيع 
 كافة.  سهملألسعر البالدوالر لتمثيل متوسط 

Wilshive 
5000 

كافة لكي   األسواؽصمم لقياس نشاط  ، Nasdaq و نيويورؾاؼبدرجة يف بورصيت  األسهممن كافة  يتألف 
 .األمريكييعكس حركة ؾبمل االقتصاد 

Financial 
Times 

(FT-SE100) 

 اليت تتكوف من ،الصناعية للشركات Financial Times ىذا اؼبؤشر لتغطية النقص الذي يبتاز بو مؤشر أنشئ
 %70 سبثل سهم، 100 بعينة قدرىا ،لندفتابعة كلها لقطاع الصناعة وذلك لتمثيل اذباه بورصة  ،شركة فقط 30
 رظبلة البورصة. إصبايلمن 

 
 

CAC 40 

لتوفَت اؼبعلومات الدقيقة عن اذباه  إنشاءهمت  ،باريسورقة مالية لكربى الشركات يف بورصة  40 يتكوف من
القيمة السوقية  أساسقطاعات رظبية،موزوف على  8 إىلالشركات مقسم  أىموبتوي على  ،الفرنسيةالبورصة 

ؽبا  أعطيت، اليت األساسقيمتها السوقية يف سنة  إىلنسبة ، وذلك بقياس التغَت يف القيمة السوقية لعينة اؼبؤشر 
 .1987 نقطة يف سنة 1000 القيمة

Dax يتكوف مؤشر Daxدبؤشر شبيو ،رظبلة السوؽمن  %70 ورقة مالية سبثل 30 من األؼباين CAC 40  
 
Nikkei 225 

 أسعارمن الشركات الكربى يف سوؽ طوكيو، وبسب جبمع  %70 سبثل كبَتة،  يابانيةشركة  225 يضم اؼبؤشر
 )225( اؼبكونة للمؤشر / عددىا األسهم

 
 الجزائر
 
 

 اعبزائر تعتمد ولكن ،معينة أساس لسنة وبالًتجيح القياسية األرقاـ باعتماد اؼبالية األوراؽ لسوؽ مؤشر يوجد ال
 للشركات السوقية القيمة مؤشر ىعل ،فيها النشاط بداية منذ اؼبالية األوراؽ سوؽ يف األداء مستوى متقيي يف

 اؼبدرجة للشركات احملدود العدد بسبب ،بورصة اعبزائريف  االستثمار نقص إىل ذلك عويرج ،السوؽ يف اؼبدرجة
 .السوؽ يف النشاط تطور عدـ إىل يؤدي فبا ،للمستثمرين االستثماري الوعي انعداـو 

BSE شركة 24وبسب بطريقة رظبلة السوؽ مرجح ب  1989يف سنة البحريناؼبؤشر بورصة  إنشاء بدأ 
CASE  نقطة  1000 األساسبلغت قيمة اؼبؤشر يف فًتة  ،1998يف سنة  إنشاؤهمت  اإلسكندريةو  القاىرةيضم سوقي

 شركة. 30يضم 
ASE  ب  األساسفًتة  بدأت ،1992 اؼبايل يف احتساب رقم قياسي مرجح بالقيمة السوقية يف عاـ عمافسوؽ  أبد

 نقطة. 100
KSE  شركة 35مرجح بالقيمة السوقية ؿ  الكويتيف بورصة  األسهم ألسعاروىو مؤشر 

MASI  الدار البيضاءيف بورصة  األسهميضم كافة  اؼبغربية لألسهموىو مؤشر شامل 
NCFEI  السعوديوضع اؼبؤشر من طرؼ مؤسسة النقد SAMA  السوؽ اؼبالية يضم صبيع الشركات اؼبدرجة يف

 السعودية.
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BUMT الشركات ىذه مألسه السوقية القيمة ترجيح بطريقة ووبسب ، 2003عاـ  يف تونسمؤشر  أنشئ 
BLOM30 القيمة تثبيت مع نقطة 1000ػ ب األساسية قيمتو وحددت ،1996 عاـ لبناف بنك قبل من اؼبؤشر ىذا وضع 

 .دوالر بليوف 2.3 بقيمة ماألسه إلصبايل األساسية
 بتصرؼ. عدة مراجع الباحثة اعتمادا على إعدادمن  المصدر:

تقـو على حيث ، سبتاز باؼبرونة والقابلية للتغيَت ،العاؼبيةاألوراؽ اؼبالية  أسواؽ ؤشراتم أف إليو شارةاإلذبدر  ماو 
 سهم شركات جديدة.وذلك حبذفها وتعويضها بأ، ىايف حالة اهنيار اؼبدرجة  األسهم ذبديد واستحداث

 :الناشئة نذكر منهااألسواؽ  اؼبؤشرات السابقة ىناؾ مؤشرات تقيس أداءإىل  باإلضافة
 منواحدة  International Morgan Stanley Capitalتعترب مؤسسة  :Morgan Stanley( ICSM)مؤشر

والفتقار أثر متابعة تطور ومبو حيث أنو ونظرا ، عاما ربعُتأاألسهم على مدى أكثر من  الشركات الرائدة يف مؤشرات
عرفة أداء األسواؽ يف ؼب Mena Indices EPDM ؾبموعة من اؼبؤشرات مثل( EPDM)أداء األسواؽ اؼبالية الناشئة، أنشئت 

ؼبعرفة  China Indices EPDMأداء األسواؽ اػبليجية و  ؼبعرفة GCC Indices EPDMو، سط ومشاؿ إفريقياالشرؽ األو 
 وغَتىا. الصينيةاألسواؽ  تطور

عن  أما، 1988سنة  EM EPDMوقد أنشئ أوؿ مؤشر من سلسلة مؤشرات متابعة أداء األسواؽ اؼبالية الناشئة 
اؼبؤشر اؼبالية بنفس مبدأ األسواؽ  أداءيقيس  فهو ،(MEM-MdsI eSsrPI EPDM)للسعر  Morgan Stanley مؤشر

 .األسواؽ وال نفس العدد مناألسهم  ولكنو ال يغطي نفس العدد من، (MCDM)االستثماري ؼبؤسسة التمويل الدولية 
 إدارةيف  ن يف صبيع أكباء العامليت اليت يعتمد عليها اؼبستثمر ؾبموعة من اؼبؤشرات والتحليال( EPDM) تقدـ

سواؽ واأل تقـو دبراجعة دورية للشركات ، كماؼبختلفةاؼبالية الألسواؽ وقياس األداء واؼبخاطر  ،االستثماراحملافظ وقرارات 
إىل  استنادا ضمن مؤشراهتاأسواؽ  / إلغاء شركات على ىذه اؼبراجعة يتم إضافة و/أو وبناء اليت يتضمنها كل مؤشر

 .اؼبعايَت السابق ذكرىا
 .1)2016-2007العاؼبية والعربية للفًتة (األوراؽ اؼبالية  أسواؽ بعض مؤشرات أداءوفيما يلي جدوؿ يوضح تطور 

                                           
 ات األردف و مصر وصندوؽ النقد العريب، متاحة على اؼبواقع االلكًتونية.لبورص ةسنويالرير اتقالمن  عداد ـبتلفةأ 1 

 :العربي لصندوق المركب المؤشر* 
 يقـو كما اؼبركب، اؼبؤشر اؼبؤشرات ىذه بُت ومن ؾبتمعة، العربية الدوؿ يف اؼبالية األوراؽ أسواؽ أداء وقياس لتقييم عديدة مؤشرات الدويل النقد صندوؽ مؤشر يستعمل
 ويتم الفًتة هناية يف األمريكي بالدوالر األسعار وربتسب اؼبتسلسل، باش رقم باستخداـ السوقية بالقيمة مرجحة اؼبؤشرات سوؽ،وىذه بكل خاص مؤشر باحتساب الصندوؽ

 .اؼبؤشر من أسهم حذؼ أو إضافة عن الناذبة السوقية القيمة يف التغَتات الستيعاب معدلة اؼبكونات قيمة يف التغَت
 اؼبغرب، ،مصر البحرين، األردف،قطر، ظيب، أبو ديب الكويت، السعودية، من لكل األسواؽ وىذه سوقا، عشر ستة يف اؼبالية األسواؽ مؤشرات اؼبركب، الصندوؽ مؤشر يشتمل
  .سوريا تونس،اعبزائر،السوداف، عماف،لبناف،فلسطُت، سلطنة
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 (2016-2007) أسواق األوراق المالية العالمية والعربية للفترة بعض أداء تطور مؤشرات (:9-1) جدول
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 %التغَت يف اؼبؤشر

S&P500 3.5 -38.5 23.9 12.77 0 13.4 29.6 11.4 -0.7 9.5 
Nasdaq 

Composite 
9.8 -40.5 43.9 16.91 -1.8 15.9 38.3 13.4 5.7 7.5 

Dow Jones 
Industrial 
Average 

6.4 -33.8 18.8 11.02 5.5 7.3 26.5 7.5 -2.2 13.4 

Xetra Dax 22.3 -40.5 23.8 16.1 -14.7 29.1 25.5 2.7 9.6 6.9 
CAC40 43.5 -42.7 22.32 -3.3 -17.6 16.1 18 -0.5 8.5 4 

FTSE100 39.3 -31.3 22.1 9 -5.6 5.8 14.4 -2.7 -4.9 14.4 
Nikkei 225 -11.1 -42.1 19 -3 -17.3 22.9 56.7 7.1 9.1 0.4 

اؼبؤشر اؼبركب *
لصندوؽ النقد 

 العريب

38.3 -49.5 18.11 22.28 -11.8 1.7 18.6 9.13 -16.3 24.5 

 . متاحة على اؼبواقع االلكًتونية قد العريب،نو مصر وصندوؽ ال األردفات لبورص ةسنويالرير اتقال :لمصدرا

حيث  ، والبفاضبُت ارتفاع  اؼبالية العاؼبية والعربية األوراؽ أسواؽ أداءنالحظ من خالؿ اعبدوؿ أعاله تباين 
 األوراؽ أسواؽ بأغلباليت عصفت  ،العقاري أزمة الرىنبتداعيات  متأثرة2007مقارنة بعاـ  2008يف عاـ  أداؤىاالبفض 

مؤدية بذلك  دوؿ العامل، ـبتلف إىلوامتدت  األمريكية اؼبالية األوراؽ أسواؽيف  بدأتاهنيارات  إىلمؤدية بذلك  اؼبالية
حدوث خسائر  إىل أدى، فبا اؼبخاطر اؼبتعلقة باؼبقًتض وارتفعت األسواؽ اؼبالية تضعفحيث ، ائتمانية أزمةحدوث  إىل

، جل اغبفاظ على مالءهتا اؼباليةأبتقوية ميزانيتها من  وجدت نفسها ملزمةاليت ، لبنوؾاة و تدين قيمة أصوؿ رأظبالي
 ، و أسهم التفضيل(Les Dettes Subordonnées)الثانوية  والديوفاؼباؿ  رأسفقامت بزيادة 

(Les Actions Préférentielle) العاؼبي النظاـ اؼبايلاستقرار  وقائها ببجل السماح أمن ، ليارات الدوالراتدب ،
السيطرة، لضخامة االحتياج اؼبايل مقابل عدـ قدرة اغبصوؿ خارجة عن أصبحت األوضاع  األزمةلكن بعد زيادة تفاقم 

  1.يف حالة اضطراب ةعلى موارد مالية من سوؽ مالي

                                                                                                                                            
 دولة وكأهنا البيانات قاعدة يف اؼبشاركة لدوؿ األسهم كافة دبعاملة وذلك حدة على دولة لكل اؼبؤشر احتساب منهجية على ؼبركب ا اؼبؤشر احتساب يف الصندوؽ ويعتمد
 .احمللية بالعمالت وليس فقط األمريكي بالدوالر اؼبركب اؼبؤشر احتساب ويتم واحدة

 
1 http://cervepas.univ-paris3.fr/colloques-et-journees/colloque-annees-bush.html 
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اؼباؿ يف الواليات اؼبتحدة  رأسومقدار الزيادة يف  لدى البنوؾ، القروض اػبسائر على والشكل التايل يوضح
 . األزمة أثناء وأوروبا
 ومقدار الزيادة في رأس المال في الواليات المتحدة وأوروبا أثناء  لدى البنوك، القروضالخسائر على  (:5-1) شكل

 .2008 أزمة الرىن العقاري لعام

 
bush.html-annees-journees/colloque-et-paris3.fr/colloques-http://cervepas.univSource :  

الذي اىتز  ،الصناعي s'dId C'D على مؤشر زمة انعكست مشاعر اؼبستثمرين اؼبضطربةتداعيات لأل أوؿويف 
  أحداثمن قيمتو خالؿ نفس الفًتة، ذلك نتيجة لعدة  % 36,83اؼبؤشر خسر  إذ، ستوياتاؼب أدىن إىلبعنف لينخفض 

بنك وإعادة شراء  American International Group (AIG)مُت أوتأميم شركة الت Lehman Brothersبنك كإفالس 
Merril Lynch  من قبلBank of America،  حيث خسر البنكMerril Lynch  ذلك مليار دوالر و  52 األزمةجراء
يف  األزمةمن  إنقاذصعوبة وضع ـبطط  أماـ، مليار دوالر Bank of America 27خسائر  فيما ،قبل إعادة شرائو

 :، كما ىو موضح بالشكل التايل1بدايتها

 

 

 

 

 
                                           

1  https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_financi%C3%A8re_mondiale_de_2007-2008 
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 2008 لعام العقاري الرىن أزمة خاللو  قبل senoJ weDمؤشر  تطورات (:6-1) شكل

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

ومؤشر  Nasdaq Composite ومؤشر S&P 500اعبدوؿ أعاله، نالحظ البفاض مؤشر  رجوع اىل بياناتوبال
Dow Jones Industrial Average  الذي  2007مقارنة مع إغالؽ  ،على الًتتيب % 33.8 ،% 40.5، %38.5 بنسب
من  %1.7كبو  qadsaN بينما فقد مؤشر على الًتتيب، %6.4،%9.8، %3.5دبقدار  حققت فيو مؤشرات األداء ارتفاعا

 .الواليات اؼبتحدةاؼبالية ببورصات  األوراؽالبفضت قيم  اؼبضطربة األوضاعونتيجة لتلك   ،قيمتو
البفض مؤشر  حيث ،2007 أكتوبر من ابتداء الًتاجع يف MSCI مؤشر وبتسبها اليت األسهم أسعار بدأت كما

MSCI الذي ربتسبو شركة  Morgan Stanley  يف عاـ %42.5اؼبتطورة والناشئة بنسبة  اؼبالية األوراؽ أسواؽلكافة 
 :كما ىو موضح بالشكل التايل،  2007مقارنة بعاـ  2008

 (2008-2007) أزمة الرىن العقاريأثناء MSCI  مؤشرتطورات  (:7-1) شكل

 
bush.html-annees-journees/colloque-et-paris3.fr/colloques-http://cervepas.univ : Source 
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(الواليات  األصلييف منشئها  األداءفاؽ تراجع مؤشرات  أدائهاتراجعا يف  أوروبايف  األسهم أسواؽكما شهدت 
 إثرىاوعلى ، األورويبخطَتة هتدد النظاـ اؼبايل  أزمة بأهنا األزمةحينها  األوروبيوفقد وصف احملللوف و  )،األمريكيةاؼبتحدة 

 أؼبانياففي ، ألخرىالبفاضا معتربا ومتفاوتا من بورصة  اؼبالية أوراقها، فقد البفضت قيم األوروبيةاؼباؿ  أسواؽتراجعت 
لذلك قررت  ونتيجة %، %31.3 ب FTSE100 مؤشر ويف بورصة لندف البفض ،%40.5ب  Xetra Dax البفض مؤشر
  األمريكية ذبميد صناديقها العاملة يف اجملاؿ العقاري بالواليات اؼبتحدة األوروبيةصبيع البنوؾ 

اؼبمتدة خالؿ الفًتة  من قيمتو ٪42.7رب اما يقفيما بعد  خسريل 2007قاـو حىت ديسمرب فقد  CAC 40ؤشر عن م أما
 2007نقطة يف جواف  6618ومن  نقطة 3350 إىلنقطة  5550من ،  2008منتصف أكتوبر  غاية إىلجانفي من 
 1:أدناهكما يوضح ذلك الشكل ،  2009نقطة يف مارس  2519اىل

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

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

ليسجل ، Nikkei 225 حسب مؤشر %42.1يف بورصة طوكيو البفاضا بنسبة  األسهم أسعاريف حُت سجلت 
 .1987 يف عاـ األسهم أسعاركرب خسارة يف يـو واحد، منذ اهنيار أ

بنسب  أداؤىاحيث تراجع ،  األزمةبتداعيات  األخرىىي  تأثرتاؼبالية العربية فقد  األوراؽ ألسواؽوبالنسبة 
 األسواؽء أدا يف النسيب التحسن فبعد، 2008 عاـ من الثاين النصف يف وخاصة حادة تقلباتـبتلفة، فقد شهدت 

،  التداوؿ أحجاـ والبفضت ،اؽببوط األسواؽ ىذه مؤشرات شهدت2008 عاـ بداية فيف 2007 عاـ خالؿ العربية
 ، العريب النقد لصندوؽ اؼبركب اؼبؤشر البفضكما ،  السوقية قيمتها إصبايل من دوالر مليار 569 كبو األسواؽ وخسرت

                                           
1
 http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/09/03/04013-20100903ARTFIG00421-dix-ans-apres-son-record-le-cac-40-a-

coule-de-moitie.php 
 

http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/09/03/04013-20100903ARTFIG00421-dix-ans-apres-son-record-le-cac-40-a-coule-de-moitie.php
http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/09/03/04013-20100903ARTFIG00421-dix-ans-apres-son-record-le-cac-40-a-coule-de-moitie.php
http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/09/03/04013-20100903ARTFIG00421-dix-ans-apres-son-record-le-cac-40-a-coule-de-moitie.php
http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/09/03/04013-20100903ARTFIG00421-dix-ans-apres-son-record-le-cac-40-a-coule-de-moitie.php
http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/09/03/04013-20100903ARTFIG00421-dix-ans-apres-son-record-le-cac-40-a-coule-de-moitie.php
http://www.lefigaro.fr/bourse/2010/09/03/04013-20100903ARTFIG00421-dix-ans-apres-son-record-le-cac-40-a-coule-de-moitie.php
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 يف نقطة 328.7 مع مقارنة 2008 عاـ هناية يف نقطة 166.2 إىل ليصل العربية اؼبالية األوراؽ أسواؽ أداء يقيس والذي
 التداوؿ أحجاـ ناحية من  العربية اؼبالية األسواؽ غالبية أداء يف اؼبلحوظ الًتاجع االلبفاض ىذا يعكس، 2007 عاـ هناية

 األسواؽ معظم شهدهتا اليت الًتاجعب نس من أعلى بنسب العربية األسواؽ وتراجعت ،لألسواؽ السوقية والقيم واألسعار
 بنحو 2008 عاـ يف العربية اؼبالية األوراؽ ألسواؽ العريب النقد لصندوؽ كباؼبر  اؼبؤشر تراجع فقد، والدولية الناشئة
 1كما ىو موضح بالشكل اؼبوايل: 49.5%

  .2008في عام  النقد العربي صندوق(: المؤشر المركب ل9-1شكل)

 
 :، ص: متاح على اؼبوقع االلكًتوين2009لعاـ  العريب اؼبوحد : التقرير االقتصاديالمصدر

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

 العربية اؼبالية األوراؽ أسواؽ عبميع الصندوؽ مؤشرات البفضت فقد لألسواؽ الفردي باألداء يتعلق وفيما 
 بشكل لألسواؽ الصندوؽ مؤشرات البفاض نسب وتفاوتت بتونس، اؼبالية األوراؽ بورصة باستثناء 2008 عاـ خالؿ
 والقيمة دوالر، مليار 246.54 حوايل لتبلغ %  52.5 بنحو السعودي األسهم لسوؽ السوقية القيمة البفضت قدف ،كبَت

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

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

                                           
 :متاح على اؼبوقع االلكًتوين، 2009ادي العريب اؼبوحد لعاـ التقرير االقتص 1

http://www.amf.org.ae/ar/content/2009 
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 اؼبستثمرين، غبماية االستثمارية احملافظ إدارة نظم وتعديل االستثمار، جذب هبدؼ الضريبية النظم وربسُت األسواؽ، يف
 العامة. اؼبسانبة شركاتلا يف اإلدارة ؾبالس عمل وتطوير

 متفاوتة، وبنسب معظمهايف  األداءحيث ارتفع مؤشر ، 2009اؼبالية ربسنا يف عاـ  األوراؽ أسواؽلتشهد بعدىا 
لذي ربتسبو ا  ACWI (MSCIفقد ارتفع مؤشر(، 2010اؼبالية العاؼبية والعربية يف عاـ  األسواؽ أداءالتحسن يف  واستمر

القيمة السوقية  كما ارتفعت،  %10.4اؼبتطورة والناشئة بنسبة  اؼبالية األوراؽ أسواؽلكافة Morgan Stanley شركة
 أما ،2009هناية  مقارنة مع %12.8دوالر بنسبة  تريليوف 6من  بأكثر ،يف االرباد الدويل للبورصات األعضاءللبورصات 

لبوصة لندف  FTSE100ولبورصة فرانكفورت  Xetra Dax  ففيما ارتفع مؤشري، تباينا يف أدائها فقد شهدت أوربا أسواؽ
 يف األسهم أسعارالبفضت  كما ،%3.3 بنسبة CAC40البفض مؤشر بورصة باريس  ،على الًتتيب %9 و %16.1 ػب

 . Nikkei 225وفقا ؼبؤشر  %3بنسبة بورصة طوكيو 
حيث ارتفع اؼبؤشر اؼبركب لصندوؽ النقد العريب  جيدا، أداءفقد شهدت  اؼبالية العربية األوراؽ ألسواؽوبالنسبة 

 .%22.28بنسبة 

يف  البفاضا 2011 ليشهد يف عاـ ، ارتفاع والبفاضبُت األداءوفقا ؼبؤشرات  األسهم أسعارواستمر التذبذب يف 
الذي  S & P 500ومؤشر %5.5 ارتفاعا بنسبةالذي سجل  Dow Jones  ماعدا مؤشر البورصات العاؼبية والعربية غلبأ

بورصة يف  اهأقص بلغ، األوروبيةاؼبالية  األوراؽ أسواؽعتربا يف ، وكاف االلبفاض م2010 إغالؽمقارنة مع  استقرارا حقق
 .أوروباالديوف السيادية يف  أزمة بسبب %17.6 قدرت ب CAC40 مؤشربنسبة البفاض سجلها باريس 

وبنسب  معظمها حقق تراجعا أف إالاؼبالية العربية،  األوراؽ أسواؽوعلى الرغم من التحسن الذي شهدتو معظم 
اؼبركب  وفقا للمؤشر األسهم أسعاروصلت نسبة االلبفاض يف ،  2011هناية عاـ  إىلاؼبالية  األزمةمتفاوتة منذ بداية 

 .%11.8 نسبة لصندوؽ النقد العريب
 كما،  %2.9بنسبة  )ACWI( ارتفع مؤشر إذ، اؼبالية العاؼبية األوراؽ أسواؽ أداءنالحظ ربسن  2014 ويف عاـ

 Nasdaq وارتفع مؤشر %11.4 الذي ارتفع بنسبةS&P 500حسب مؤشر  أسعارىاارتفاعا يف  األمريكية األسهمشهدت 

Composit كما ارتفع مؤشر ،%13.4 بنسبة Dow Jones  بعض شهدت كما،%7.5بنسبة  2013 إغالؽع مقارنة م 
 حسب مؤشر %2.7 يف بورصة فرانكفورت بنسبة األسهم أسعارحيث ارتفعت ، أدائهاربسنا يف  أوروبايف  األسهم أسواؽ

Xetra Dax،  بورصة باريس حسب مؤشر أسهم أسعارفيما البفضت Xetra Dax البفض مؤشر كما ،%0.5 بنسبة 

FTSE100 2.7 لبورصة لندف بنسبة%  
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 ،2014 الثاين من عاـسيما يف النصف ، أدائهاالعربية تباينا يف  اؼبالية يف الدوؿ األوراؽ أسواؽشهدت  يف حُت
فبا ، النفط أسعاربااللبفاض الكبَت يف  تأثرتاػبليجية اليت  سواؽألا خصوصا، البفاضا  أدائهامؤشرات  حيث سجلت

 .%9.13 العريب اؼبركب بنسبة حيث البفض مؤشر صندوؽ النقد، أدائهاتراجع  إىل أدى

 العامل بورصات لكافة(ACWI)  مؤشر البفض حيث، 2015 عاـيف  العاؼبية البورصات معظم أداء كما تراجع
 األعضاء للبورصات السوقية القيمة البفضت كما ، 2014  عاـ مع مقارنة 2015 لعاـ  4.3 %بنسبة )والناشئة اؼبتطورة(
 ألداء بالنسبة أما، 2014  عاـ هناية مع مقارنة 1.3%  بنسبة ،دوالر تريليوف 1 من بأكثر للبورصات الدويل االرباد يف

 اإلطار، ىذا وضمن 2014  عاـ مع مقارنة2015  لعاـ  2.7 %ةبنسب MSCI مؤشر البفض فقد، اؼبتطورة الدوؿ أسواؽ
  Nasdaq مؤشر باستثناء،  2014 عاـ مع مقارنة2015  عاـ خالؿ أسعارىا يف تراجعا األمريكية األسهم شهدت

Composite مؤشر البفض فيما ، 5.7 %بنسبة ارتفع الذي Dow Jones 2.2% بنسبة 2014 عاـ إغالؽ مع مقارنة ، 
 أسعار فارتفعت أدائها، يف ربسنا سياآو  أوروبا يف األسهم أسواؽ معظم وشهدت  0.7 %بنسبة S&P500 ومؤشر
  مؤشر حسب األسهم أسعار وارتفعت  Xetra DAX مؤشر حسب 9.6 % بنسبة فرانكفورت بورصة يف األسهم

Nikkei 225 مؤشر حسب باريس بورصة أسهم أسعار ارتفعت كما،  9.1 % بنسبة طوكيو لبورصة CAC40 بنسبة % 
 عاـ خالؿالعربية  البورصات معظم أداءتراجع  كما، 4.9%  بنسبة لندف لبورصة FTSE100 مؤشر البفض كذلك ،8.5

 من الثاين النصف يف بدأ والذي، العاؼبية النفط أسعار يف اؼبستمر االلبفاض نتيجة ، اػبليجية األسواؽ وخصوصا ،2015
 رفع تداعيات جانب إىل ،الصيٍت االقتصاد وربديدا الناشئة تااالقتصاد أداء توقعات تراجع إىل باإلضافة،  2014  عاـ

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

  .2015  يف عاـ  16.3 %

 (ACWI)  مؤشر ارتفع حيث أدائها، يف ربسنا العاؼبية البورصات معظم شهدتفقد  2016وفيما ىبص عاـ 
 السوقية القيمة وارتفعت ىذا،   2015  عاـ مع مقارنة 2016 لعاـ %  5.6 بنسبة )والناشئة اؼبتطورة( العامل بورصات لكافة

 عاـ هناية مع مقارنة 4.4 % بنسبةأي ، دوالر تريليوف 3 حوايلإىل   للبورصات الدويل االرباد يف األعضاء للبورصات
 عاـ مع مقارنة 2016 لعاـ  5.3 % بنسبة MSCI مؤشر ارتفع فقد ،اؼبتطورة الدوؿ أسواؽ ألداء بالنسبة أما ،2015
 2015  عاـ مع مقارنة 2016  عاـ خالؿ أسعارىا يف ربسناً  األمريكية األسهم شهدت اإلطار ىذا وضمن،  2015

 2015 عاـ مع مقارنة Nasdaq Composite ومؤشر S&P500 ومؤشر Industrial Dow Jones  مؤشر ارتفع حيث

 يف ربسنا وآسيا أوروبا يف األسهم أسواؽ معظم شهدت ذلك إىل باإلضافة، التوايل على 7.5% و 9.5% و  13.4 %بنسبة
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 فرانكفورت بورصة يف األسهم أسعار ارتفعت كما،  14.4%  بنسبة لندف لبورصة FTSE 100 مؤشر فارتفع ،أيضا أدائها
 ويف % 4  بنسبة AC 40مؤشر حسب باريس بورصة أسهم أسعار وارتفعت، Xetra Dax مؤشر حسب 6.9 %بنسبة
فقد  العربية البورصات وفيما ىبص، %0.4 بنسبة Nikkei 225 مؤشر حسب األسهم أسعار ارتفعت طوكيو بورصة

 ،النفط أسعار رتفاعا  يف واؼبتمثلة ،والدولية اإلقليمية االقتصادية للتطورات نتيجة وذلك، أدائها يف ربسناشهدت 
 على واالنفتاح اػباص القطاع مشاركة لتعزيز ،العربية الدوؿ يف اغبكومات عليها أقدمت اليت اإلصالحات إىل باإلضافة
،  2016  عاـ خالؿ األمريكي بالدوالر اؼبقيم S&P AFE 40 العربية البورصات مؤشر ارتفع حيث ،األجنيب االستثمار

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

 .2015 يف عاـ % 16.2 بنسبةمقابل تراجعو ،  24.5%

اؼبالية  ، والذي يعترب نتاج العوؼبةاؼبالية العاؼبية والعربية األوراؽ أسواؽبُت ىناؾ ترابط فيما  أفوفبا سبق نستنتج 
بُت الدوؿ،  وسندات فيما أسهممن  األمواؿكرب لالستثمار، وذلك بتدفق رؤوس لتوفَت فرص أ األسواؽ فمابُتوالتكامل 

فرص التعرض  يزيد من األسواؽ الًتابط فيما بُت أفضخامة االستثمار اؼبايل مقارنة باالستثمار اغبقيقي، غَت  وبالتايل
 واألسيوية األوروبية األسواؽ إىلوصوال  ،األصلي منشأىاتعدت  اليت 2008 أزمةواليت كاف من بينها  ،األزماتلعدوى 
  ألخرمن سوؽ  أثارىاتفاوت  مع والعربية،

ىيكلها التنظيمي والتشريعي واؼبؤسسي،  ضعفل، نو يبقى ضعيفا أ إال العربية األسواؽ أداءوبالرغم من ربسن 
جانب  إىلوالسندات،  األسهممعظمها على  اؼبالية فيها، واليت تقتصر يف األدواتصغر حجمها وؿبدودية  إىل باإلضافة

 اؼبتطورة. األسواؽالتكنولوجيا اؼبستخدمة يف  إىلؿبدودية اػبربة وافتقارىا 
 .2016 بعض البورصات العاؼبية والعربية يف عاـ أداء يوضحاف وفيما يلي شكلُت
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      (2016في عام ) (: أداء بعض البورصات العالمية13-1شكل)   (2016في عام ) (: أداء بعض البورصات العربية10-1شكل) 

  
 .االلكًتونية للبورصات، متاحة على اؼبواقع 2016لعاـ اؼبالية  ومصر لألوراؽ عماف يتلبورص ةرير السنوياالتق:لمصدرا

 
 عن نسبيا االقتصادي النشاط انفصاؿ وبسبب، مديونية صكوؾ سبثل ائتمانية أدوات هيف السندات وفيما ىبص

 حيث، وعوائدىا وأسعارىا السندات تداوؿ حالةتعكس  أف قادرة غَت السوؽ مؤشرات فإف، وعوائدىا السندات أسعار
، ؽبا االئتماين التقوًن ثلاليت سب  الًتتيب عملية إىل اللجوء يتم لذلك، (Ranking) مرتبة السندات من ؾبموعة لكل ىيعط

 ،حيث يتوىل عملية الًتتيب وكاالت متخصصة يف ذلك، بناءا على اغبالة اؼبالية للشركة اؼبصدرة ؽبا والظروؼ احمليطة هبا
ويتم  ،Moody’s Investors Service ،Fitch Investors Service، Standard & Poor’s Corporation أشهرىا
كما يوضح ،  االئتماين التقوًن درجات من درجة كل مقابل الرقمي الًتتيب ويعتمد، اغبريف الًتميز أساس ىعل الًتتيب

 1:أدناهذلك اعبدوؿ 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .261، ص: 2012دار اليازوري للنشر، عماف، األردف،  ،-إطار في التنظيم وتقييم األدوات-األسواق الماليةارشد فؤاد التميمي،  1
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 Standard & Poor’sو Service Moody’s Investors (: الدرجة االئتمانية للسندات وفق10-1جدول )

Corporation 
 Moody’s Investors الدرجة االئتمانية للسندات

Service 
Standard & Poor’s 

Corporation 
صل اؼببلغ، مع لقدرهتا العالية لدفع الفوائد وأ تسمى سندات اغبافة الذىبية

 .توفرىا على ضمانات قوية
Aaa AAA 

 Aa AA .والفوائد األصلسندات النوعية العالية،ؽبا قدرة عالية لدفع مبلغ 

بالظروؼ  تتأثروالفوائد،ضماناهتا  األصلؽبا قدرة على دفع مبلغ 
 .توصف بسندات الدرجة االستثمارية، االقتصادية

A A 

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

Baa BBB 

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

Ba 
B 

BB 
B 

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

Caa 
Ca 

CCC 
CC 

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

C C 

 D D .مرتفعة للجهة اؼبصدرة  اإلفالساحتماالت 
 .261 ص: ،2008 ،األردف عماف،، زوري للنشردار اليا المالية، األسواق ،رشد فؤاد التميميأ المصدر:
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 خالصة الفصل األول
 

 والسندات، األسهم أنبها األجلاؼبالية متوسطة وطويلة  باألوراؽأحد آليات التعامل اؼبالية  األوراؽتعترب سوؽ 
اؼبالية  ةالورق أساسخروف على وسوؽ ثانوية ،فيما يصنفها آ أوليةسوؽ  إىلالتداوؿ و  اإلصدار أساسيصنفها البعض على 

، فنجد األسواؽ اؼبتقدمة  وفقا ؼبعيار درجة التقدـ وسوؽ السندات، أما تقسيمها  األسهموبذلك قبد سوؽ ؿبل التعامل 
 .الناشئة وشبو الناشئة 

السريع مقارنة  االقتصادينتيجة النمو ، فيها العوائد الرتفاع كبَتة نظرااألسواؽ الناشئة وشبو الناشئة أنبية   اكتسبت
 ر.عديد من اؼبخاطزبلو من ال إال أهنا ال  بالرغم من األنبية الكبَتة اليت ربظى هبات األسواؽ اؼبتقدمة، لكن و باقتصادا

 بُت وسيط االستثمارات ،كوهنا كبو وتوجيهها األمواؿ رؤوسصبع  يف تتمثل أساسية دبهمة األوراؽ اؼبالية سوؽ تقـو
 لتمويل  جز اؼبايل الراغبُت يف االستثمارأطراؼ الع وبُت ومؤسسات  أفراد من أصحاب الفوائض اؼبالية االدخار أطراؼ

 تنشيط االستثمارية، البيئة بتطور وطيدة عالقة، وبالتايل فهي ترتبط ب األمواؿ رؤوس إىل ربتاج اليت اؼبختلفة اؼبشروعات
 .األجنبية  رؤوس األمواؿ استقطاب و ،الوطنية اؼبدخرات تعبئة خالؿ من ،التنمية عجلة تسريع و األمواؿ، تدفق

البورصات وتتعلق بقياس درجات أدائها انطالقا من األوىل هتتم هبا ، من زاويتُتينظر إىل مؤشرات سوؽ األوراؽ اؼبالية 
ويرتبط  من منطلق استثمارياألسواؽ  ن ؼبعرفة درجة أداءيلثانية يهتم هبا اؼبستثمر او ، مقاييس نشاط ونضج السوؽ اؼبالية

 .بالعوائد ذلك

، ودرجة فعاليتهااألسواؽ  من األدوات اؽبامة لرصد ومتابعة التطورات اليت تشهدىا سوؽالأداء تعد مؤشرات و 
 األداء لتحويلمقياس  فهو لذلك ،األسواؽ وبالتايل التعرؼ على اذباىات األداء فيها ومقارنتها بأداء غَتىا من

 صوتشخ اؼبالية، األوراؽ سوؽ يف السائدة االقتصادية الظروؼ اؼبؤشرات تعكس حيث كمية، صورة إىل االقتصادي
 كما،اؼبالية األوراؽ أسعار عكستل اذباه السوؽ وتصويب تصحيحها أجل من األسعار اكبراؼ إىل تؤدي اليت اؼبشاكل

 .أسواقها يف الًتاجع أو التقدـ مستويات من األداة ىذه تعكسو ما ضوء ىعل اؼبستثمرين قرارات اؼبؤشر ىبدـ
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تمهيد 

 لصعوبة ونظرا ضخمة،  أموال توظيف ضرورة تستدعي كبَتة مشاريع ظهور إذل االستثمارية النشاطات تنامي أدى
 ، لالكتتاب رأمساذلا كفتح مشاريعها لتمويل جديدة طرق إذل الشركات اذبهت فقد ،االقًتاض تكلفة وارتفاع التمويل

 أوراق طرح أساس على، ادلشاريع تلك يف واستثمارىا ادلالية الفوائض أصحاب ادلدخرين من األموال يهدف إذل صبع الذي
 .االستحقاق وتواريخ الفوائد العوائد، حيث من تتنوع واليت ،العام أو اخلاص )ادلغلق( لالكتتاب سواء  لالكتتاب مالية

الذي  أدوات االستثمار ادلارل  أىم من ،مديونية حقوق سبثل اليت والسندات ملكية صكوك سبثل اليت األسهم وتعترب 
 مستقبلية؛ نقدية تدفقات على صولبغرض احل توظيفهاو   األموال زبصيص يهدف إذل

أساسا للتحوط من  دمولكون االستثمار ادلارل معرض إذل سلاطر، فقد ابتدعت أوراق مالية مشتقة يف شكل عقود، تستخ
 لتحقيق العوائد.تلك ادلخاطر كما يستخدمها ادلضاربُت

 احملفظة عليو ويطلق متعددا أو واحد مارل أصل بشراء وذلك  فرديا يكون أن إما يف سوق األوراق ادلالية و االستثمار 
، حيث يقوم على صبع األدوات ادلالية عائدا وسلاطرة مع بعضها، لتعظيم منافع التنويع االستثماري للمحافظ  ادلالية

ادلالية.
 ق ادلاليةاألورا حول ادلعلومات من كاف قدر يتوفر أن غلب ، ومهامها بوظائفها سوق األوراق ادلالية تقوم ولكي 

 .ألخرى فًتة من قيمتها تتقلب األوراق ادلالية أسعار وأن خاصة بالكفاءة، قالسو  تتصف حىت ادلتداولة
التطرق إذل أساسيات االستثمار يف األوراق ادلالية ،بدءا بادلفاىيم ادلتعلقة باالستثمار ادلارل  وعليو سنحاول يف ىذا الفصل

مث  كمدخل للفصل، الستثماريعلى القرار ا وعدم سباثل ادلعلومات أثر السيولة ،ادلقومات األساسية للقرار االستثماري، 
احملفظة ادلالية وظلاذج ا بعد إذل نظرية لنتطرق فيم عوائدىا وسلاطرىا،، أنواعها  األوراق ادلاليةنعرج إذل ادلفاىيم اخلاصة ب

.APTو  CAPM  صول الرأمساليةتسعَت األ
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 االستثمار الماليمفهوم  2-1
ر يف ربقيق الدخل وتنمية دلا لو من دو ، االقتصادي يف النموادلؤثرة  االقتصادية ادلتغَتات أىميعترب االستثمار من 

وارتفاع تكاليف  حملدودية التمويل، توفَتىا عندبفرده ثمر يعجز ادلستا حلجم االستثمارات الضخمة اليت ونظر ، الثروة
بغرض  لالكتتاب اذلارأمسفتح إذل  الشركاتفقد اذبهت ، أخرىمن جهة البنكي  وزلدودية االئتمان االقًتاض من جهة

مالية  أوراقطرح عن طريق  ،واستثمارىا يف ادلشاريع الضخمة ادلالية ضئواالف أصحابادلدخرين  من احلصول على التمويل
.والسندات  كاألسهمكتتاب  لال 

 منها:نورد  الستثمار ادلارلن ايف شأ التعريفاتوردت العديد من لقد  تعريف االستثمار المالي: 2-1-1
، تقصرأو  كها الفرد يف حلظة معينة ولفًتة قد تطول"التنازل عن السيولة اليت ؽلتلبأنو   االستثمار ادلارل يعرف

 .1بقصد احلصول على تدفقات مالية مستقبلية، اليت ػلتفظ هبا لتلك الفًتة الزمنية األصولمن أو أكثر  بأصلوربطها 
ادلال  رأسلالفعلية اإلضافة  وربقيق هنا زيادة الدخلأ من شاليت "رلموع التوظيفات كما عرف أيضا بأنو 

تضحية الفرد دبنفعة حالية للحصول على تدفقات مالية  نتيجة، اليت تولد العوائد األصولوذلك بامتالك ، األصلي
.2وادلخاطرة والزمن الالزم لذلك" العائد االعتباربعُت  األخذمع ، مستقبلية

ديونية لتحقيق عائد يف ظل سلاطر مأو أدوات  ملكيةأدوات  امتالك ادلستثمر"حصيلة  ىو آخرويف تعريف 
متوقعة". 

ويعرفه البعض بأنه "شراء حصة يف رأس املال ممثلة بأسهم أو حصة يف قرض ممثلة يف السندات أو شهادات اإليداع ... 

وغريها، تعطي احلق حلاملها يف املطالبة باألرباح أو الفوائد واحلقوق األخرى، اليت تقرها القوانني ذات العالقة 

باالستثمار يف األصول املالية"3 

ومما سبق ميكننا تعريف االستثمار املايل بأنه تأجيل االستهالك احلايل مقابل استهالك مستقبلي، وذلك حبيازة 

احلق يف ادلطالبة بالعوائد تعطي لو ، وغَتىا مديونية كالسنداتأو  ألسهمكاملكية  أدوات  يف شكلماليا  أصالادلستثمر 
 .األرباحتنمية الثروة وربقيق و مُت التمويل أصدرىا توتضمن دل، األخرى  واحلقوق والفوائد

 . 1 محزة عبد الكرمي حممد محاد، مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمية، دار النفائس، عمان، األردن، 2008، ص: 38

 . 2 امحد زكريا صيام، مبادئ االستثمار، دار املناهج، عمان، األردن، 1997، ص: 19

 3 ماجد امحد عطا اهللا، إدارة االستثمار، دار أسامة للنشر، عمان، األردن، 2011، ص: 12. 
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االستثمار وىي  قريبة دلفهوم أخرىظهرت مفاىيم ، العائد وادلخاطرة عنصريينطوي على  االستثمار ولكون
 .وادلقامرة ادلضاربة
 :يف  أمال، يف النتائج ادلتوقعة وبشكل مدروس التأكدلتحمل درجة عالية من عدم  وىي استعداد الفرد المضاربة

ادلضارب ىو فإن  وعليو، االستثمارية األداةناذبة عن التقلبات ادلتوقعة يف سعر ،عالية  أرباحاحلصول على 
 األفقأن  كما،  ادلستثمر إليومقارنة بالربح الذي يسعى  مستثمر درجة قبولو للمخاطرة تتعدى احلدود ادلعقولة

 كما،  األياموحىت  األسابيعأو  األشهرتتعدى  على غرار ادلضاربة اليت ال من سنة ألكثرالزمٍت لالستثمار ؽلتد 
يف حالة عدم ربقق  األزماتوحدوث ، األسعار اهنيارإذل  ادلالية يؤدياألوراق  سوقاستخدامها ادلفرط يف أن 

 .التوقعات 
بيعها عند  إعادةادلالية بقصد األوراق  الذي يشًتون ادلالية بظهور ادلتعاملُتاألوراق   سوقوقد ظهرت ادلضاربة يف

 .رأمسارلواحلصول على فارق السعر كربح ، األسعار ارتفاع
ذلك دفع فإن  ،التأكدادلخاطرة وعدم  إطاريدخل يف  تقديري أمر األسعار معرفة ادلضاربُت بفروقأن  ودبا 
ادلالية األوراق  وابتكروا لزيادة عدد الصفقات وكمية، كالتغطية واخليارات لتقليل ادلخاطر ابتكار عملياتإذل  بادلضاربُت

 كالشراء اذلامشي والبيع على ادلكشوف.  ،التمويل النقدي اجلزئي أساليب ادلتعامل هبا
 وىو، مضاربةإذل  االستثمارفالسيولة الزائدة ربول ، العكس صحيحفإن  السيولة يف السوقادلضاربة تولد أن  ومع

 نشاط ادلضاربة زاد فإذا، نشاط ادلضاربة راقبةمالبورصات  إدارةغلب على لذا ، النامية االقتصادات ػلصل يف بورصات ما
 .1يصعب التخلص منها أزمات وبالتارل حدوث، حدوث تضخمإذل  ذلك سيؤديفإن 

 يف حُت يعترب، ادلضاربة ىي عملية التنبؤ بنفسية السوقأن  أساسعلى  ادلضاربةبُت االستثمار و  Keenzويفرق 
 ادلالية. لألصولاالستثمار ىو التنبؤ بالعوائد ادلتوقعة أن 

 يتطلع  حيث، لواقع الشركة ومعطياهتا االقتصادية إدراكادلالية دون األوراق  ىي عملية شراء وبيعو : المقامرة
 .2وقد ػلصل العكس وىو اخلسارة الفادحة، يع ادلغاذل فيوالبيع السريع للحصول على الربح السر إذل  ادلقامر

مضارب لكن درجة  ادلستثمرأن  على اعتبار، ادلضاربة تقع بُت االستثمار وادلقامرةأن سبق يتبُت  ومن خالل ما
 ليتادلخاطرة اتتعدى درجة  رغبة كبَتة يف ربمل درجة عالية من ادلخاطرة يف حُت يبدي ادلقامر،  أعلىربملو للمخاطرة 

. ادلستثمر وادلضارب يتحملها

.65ص: ، 2005، 3ط، األردن، عمان، دار وائل للنشر، المحافظ االستثمارية وإدارةوالسندات  باألسهماالستثمار ، زلمد صاحل جابر 1
  .32، 31 :، ص ص2009، 1 ط، دار الثقافة للنشر، إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيق، قاسم نايف علوان 2
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 :1إذل تنقسم قرارات االستثمار ادلارل: قرارات االستثمار المالي أنواع 2-1-2
 :شلثلة بالقيمة احلالية ،قيمة الورقة ادلالية ادلستهدفة أن  يتخذ ادلستثمر قرار الشراء عندما يتوقع قرار الشراء

 اإلقباليولد لدى ادلستثمر الرغبة يف  اشل، من سعرىا السوقيأكرب  العائد وادلخاطرة إطارللتدفقات النقدية يف 
 ادلبدأإذل  يستند راق ادلاليةاألو  ن قرار االستثمار يف سوق ونظرا أل، رأمساليةلتحقيق مكاسب  على شرائها

سعرىا يف االذباه الذي ؼلفض  ارتفاعإذل  يؤدي شلا، ادلالية الورقةيتولد ضغوط شرائية على تلك فإنو ،  السلوكي
 اخلصم. أساساحملسوبة على  والقيمة احلقيقية ،الفرق بُت السعر السوقي احملدد وفقا لقانون العرض والطلب

 سعرىا يستمر باالرتفاع فإن  ،مع استمرار الضغوط الشرائية للورقة ادلالية )عدم التداول(: قرار االحتفاظ
عندىا ، قيقية زلققا بذلك توازن السوقحليتساوى مع القيمة اأن  إذل، (والطلبالعرض )السوق  آلليةاستجابة 
نتيجة لتساوي القيمة  الرأمساليةربقيق ادلكاسب  إمكانيةالنتهاء ، الشراء والبيع  والبائعُت عن ادلشًتينيتوقف 

 احلقيقية بالقيمة السوقية.
  :من  األداةلشراء تلك  إضافيةرغبات  على خلق رلددابعد حالة التوازن تعمل ديناميكية السوق قرار البيع

من قيمتها احلقيقية يف تلك  بأقلالورقة ادلالية مازالت مقيمة أن  حيث يوجد يف السوق من يرى، مستثمر جديد
تاركا وراءه حافزا لدى غَته للبيع  أكثرارتفاع سعرىا إذل  شلا يؤدي،  لألداةيعرض سعرا جديدا  وبالتارل، اللحظة

ادلعروض  دبعٌت يصبح، السوق ليةآؼللق ظرفا جديد ينعكس على  اشل، مستقبال با دلخاطر اطلفاض سعرىاربس
من خالل الشكل  توضيحوؽلكن  وىذا ما، سعر السوق للهبوط حينها يتجو ، عليها من الطلبأكرب  األداةمن 

:التارل

.17: ص، 2005، األردن، عمان، دار وائل للنشر، المحافظ االستثمارية إدارة، فايز تيم، زلمد مطر 1
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(: نموذج القرار االستثماري1-2شكل)

.17ص:، مرجع سبق ذكره، فايز تيم، مطرزلمد  المصدر:

 على القرار االستثماري ثر السيولةأ 2-1-3
ل تعكس قدرهتم على ربوي السيولةفإن  وبالنسبة للمستثمرين، ترتبط السيولة ارتباطا مباشرا بتكلفة التداول 

أما  ،ادلاليةاألوراق  يؤثر على عوائدخطر السيولة عامال أن  كما،  جزء من القرار االستثماري وبالتارل فهي نقدإذل  أصوذلم
السيولة عامل لالستقرار ادلارل وبالتارل االستقرار االقتصادي ككل.فإن  للدولة وصناع السوق بالنسبة

 :1نذكر منها من التعريفات للسيولةوقد وردت العديد 
نقد وبشكل إذل  التحويلكلفة تدبعٌت ، "اآلنيةكلفة الت" بأهناالسيولة  Grossman & Mikker (1988)يعرف 

.ينآ
 وبأقل ،نقدإذل  أسهمهمالسيولة ىي "قدرة ادلستثمرين على ربويل فإن  Aithen & Ford (2003)ويف تعريف 

 تكلفة تداول".
شراء  أو  " السوق اليت يستطيع من خالذلا ادلستثمرين بيعبأهنافقد عرف السوق السائلة  Thomas (2006)أما 

 وبسعر مقارب للسعر الذي يرغبون بو". ينآبشكل ، من الورقة ادلاليةكمية كبَتة وغَت زلددة 
 وبأقليف الوقت الذي يرغب بو  ،السيولة ىي قدرة ادلستثمر على بيع وشراء الورقة ادلاليةأن  سبق نستنتج شلا

تكلفة شلكنة.

.58 :، صمرجع سبق ذكره، دؽلا وليد حنا الربظي 1

(األسعار ارتفاعي )ضغط شرائ
 قرار الشراء

القيمه>السعر
قرار عدم 

التداول
القيمة = السعر

 قرار البيع
القيمة<السعر

 تقدير القيمة الحالية
للتدفقات النقدية

(حافز بيعي )انخفاض األسعار  

تقدير المستثمر لكل 
والمخاطرة من العائد
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صفقة على  آخربو  أبرمتوبسعر قريب من السعر الذي ، سهولة تسويق الورقة ادلالية بأهناكما ؽلكن تعريفها 
  .تلك الورقة

يكون حلجم ىذه أن  دون، ادلالية يف السوقاألوراق  وشراءبيع سيولة السوق فتعٍت الدرجة اليت يتم هبا أما 
 غلباألسهم  بيع حجم كبَت منفإن  ففي السوق اليت تتصف بالسيولة، يف السوقاألسهم  أسعار علىتأثَت  العمليات

شراء كميات   أوبيع فإن  يتصف بالسيولة السوق الذي الأما ، األسعار مادي ملموس علىإحداث تأثَت يتم دون أن 
عدم سبكن ادلستثمرين يف السوق من إذل  شلا يؤدي، األسهم أسعار ماديا ملموسا على أثراسوف يًتك ،األسهم  كبَتة من

حجم   مفهوم السيولة يشًتط توفرأن  كما،  سعار األ دون ربمل خسائر ناذبة عن اطلفاض األسهم بيع كميات كبَتة من
حد مقاييس ويعترب معدل دوران السهم أ، نقد بسرعةإذل  ادلالية أصولوحبيث يستطيع ادلستثمر ربويل ، كبَت للتداول

قد مت تداوذلا.األسهم  نسبة كبَتة منأن  فارتفاعو يعٍت، السيولة يف السوق
 :1يلي فيماالسيولة  أبعاد Kyle (1985)& Harries (1990) خلصوقد  
 أو الفورية  اآلنية(Immediac)  :   وىي الوقت الذي يلزم لتسييل األصل ادلارل، حيث كلما كان أقصر كلما

كانت سيولة الورقة ادلالية أكرب، ويتم قياس اآلنية من خالل معدل التداول يف وحدة زمنية واحدة، أو من خالل 
 الوقت ادلستغرق بُت عملية تداول وأخرى، أو الوقت الالزم لبيع أو شراء كمية معينة من األسهم.

 االتساع العرض أو (WidthTightness)  ( السعة):عرف Kyle(1985) من مركز  بأنو"تكلفة التحول االتساع
قصَتة"، دبعٌت آخر فإن العرض أو االتساع ىو تكلفة التداول اآلين اليت تشَت إذل قدرة  آلخر يف فًتة زمنية

ا، ويتسم السوق بالسعة عندما يوجد عدد كبَت ادلستثمر على التداول دون أن يتغَت سعر الورقة ادلالية تغَتا كبَت 
من أوامر البيع والشراء للورقة ادلعنية شلا ؼللق استقرارا نسبيا يف سعرىا، وبالتارل يقلل من سلاطر التعرض للخسائر 
الرأمسالية، ويف مثل ىذا السوق يضعف الدافع لدى البائع أو ادلشًتي لتأجيل القرار، كما يتوقع أن يقبل صانع 

 .2ىامش صغَت، على أمل أن يعوض ذلك ارتفاع معدل دوران الورقة ادلعنية سوقال
ويسمى ىذا الفارق ىامش ، قل سعر متاح ألمر البيع ُت أعلى سعر متوفر ألمر الشراء وأوتقاس السعة بالفرق ب

 3.)حيث أن ادلخاطرة سبيل إذل االطلفاض( سعر الشراء والبيع

. 59، 58 ص ص:ادلرجع نفسو ،  1
.535: ص، مرجع سبق ذكره، منَت إبراىيم ىندي2
، متاح على ادلوقع االلكًتوين:9،ص:26-09-2017: الطريق إذل األمام ،بورصة عمان  منتدى االسًتاتيجيات األردين ورقة سياسات3

www.ammonnews.net/article/333232 

http://www.ammonnews.net/article/333232
http://www.ammonnews.net/article/333232
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 العمق (Depth): يشرحKyle  على استيعاب كميات كبَتة من التداول األخَتقدرة ىذا بأنو  السوقعمق ،
الذي يستطيع ، عمق السوق ىو مؤشر على حجم التداولفإن  وبالتارل، السعر بشكل كبَت يتأثرأن  دون

أكثر  كانت السوقأكرب   وعليو كلما كان العمق، دون تغيَت السعر بشكل كبَت ينآيتداولو بشكل أن  ادلستثمر
سيولة.

 وعدد مرات التداول.، ادلتداولةاألسهم  عدد، ويقاس عمق السوق بعدة مقاييس منها حجم التداول النقدي
 عرفها : المرونةKyle   حيث ، قيمتها السابقة بعد صدمة معينةإذل  األسعار السرعة اليت ترجع فيها" بأهنا

صفقة تداول  أو  بعد تغَت كبَت يف السعر، الطبيعية مستوياهتاإذل  األسعار تعكس الفًتة الزمنية اليت تلزم لًتجع
حيث كلما ازدادت مرونة الورقة ادلالية ارتفعت سيولتها.، وتقاس ادلرونة من خالل منحٌت رد فعل السوق، كبَتة

 :1يلي اليت تصدرىا الشركات ما ادلالية لألوراق السيولة ربقيق يف تسهم اليت األساليبمن و 
 إعادة إمكانيةلألسهم  العام الطرح يتيح إذ، اخلاص طرحها لالكتتاب من بدال العام لالكتتاباألسهم  طرح 

.سيولتو رفع يف ويسهم بالسوق لسهمل التداول حركة من ينشط الذي األمر، وقت أي يف بيعها
 الشركة عن معلومات على احلصول علىباستمرار  ادلستثمرين يساعد حيث، السوق يف ادلاليةاألوراق  تسجيل 

 على تطرأ اليت التغَتات عن معلومات توفَت عن فضال، إليها تنتمي اليت والصناعات،ادلالية لألوراق ادلصدرة
 بشكل ادلسجلةاألوراق  يف التعامل على ادلستثمرين يشجع الذي األمر، مستمر بشكللألسهم  السوقية القيمة
.بغَتىا مقارنةاألوراق  ذلذه أفضل سيولة ربقيق على يساعد

 احملدودة ادلالية ادلوارد ذوي من ادلستثمرين جذب يف والذي قد يساىم صغَتة امسية بقيمة ادلاليةاألوراق  إصدار، 
.دوراهنا. معدل زيادة مث ومن عليها اإلقبال تزايدإذل  يؤدي الذي األمر، األوراق ىذه سيولة من يعزز بشكل

 :2وتقاس السيولة بعدة مقاييس حيث
حيث تتضمن مقاييس التداول حجم ، أوامرمقاييس تداول ومقاييس إذل  Aitken & Ford (2003)صنفها  

تتضمن الفرق ، البيع والشراء أوامرتعكس  فإهنا،  األوامرمقاييس أما ، ادلارل األصلومعدل دوران  ،وعدد مرات التداول
السعري وعمق السوق.

  .66 ص:، مرجع سبق ذكره، عاطف وليم اندراوس 1
 اعتمادا على ادلراجع التالية : 2

.79 - 60 : ص، مرجع سبق ذكره، وليد حنا الربضي دؽلا
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البعد ومقاييس  أحاديةمقاييس إذل  حيث صنفها، دلقاييس السيولة آخراتصنيفا  Wyss (2004)يف حُت اقًتح
 األبعاد.متعددة 

مقاييس الفرق السعري ومقاييس العمق ومقاييس حجم التداول ومقاييس  ،البعد أحاديةتتضمن ادلقاييس  
، سيولةنسبة ال، السيولة ادلركبة، ل السعركمي،  السعري التأثَتمقاييس ، األبعاديف حُت تتضمن ادلقاييس ادلتعددة ، الزمن

السعري. التأثَتوعمق ، السعري التأثَت، السوقي التأثَت، األمرنسبة ، نسبة التدفق
 1وتكمن أعلية السيولة من خالل تأثَتىا على سلتلف أصحاب ادلصلحة يف األسواق ادلالية:

 ؼلص ادلستثمرين ترتبط األسواق األكثر سيولة باطلفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكرب  فيما
 )بيعا وشراء( وتقلب اقل يف األسعار.

 ،حيث أهنا تقلل من  فيما ؼلص ادلصدرين لألوراق ادلالية )االكتتابات( ينجذب ىؤالء إذل األسواق األكثر سيولة
 وسبنحهم تقييما أكثر دقة ألسعار أسهمهم. تكلفة زيادة رأمساذلم،

  ،تسعى األسواق ادلالية إذل زيادة جاذبيتها للشركات وادلستثمرين، والذي يعٍت زيادة استخدام السوق والثقة هبا
وزيادة القدرة على جذب أصحاب ادلصلحة اجلدد وزيادة اإليرادات ادلباشرة )رسوم التداول( وغَت ادلباشرة 

 ات(.)توسيع عرض اخلدم
  تستفيد الشركات وذلك باحلصول على رأس ادلال بتكلفة معقولة وزيادة االستثمار يف أعماذلا مستقبال شلا يؤدي

إذل زيادة فرص العمل ومساعلة الشركات اإلصبالية يف االقتصاد.
 وفيما يلي شكل يوضح فوائد السيولة للشركات واالقتصادات الوطنية

( :فوائد السيولة للشركات واالقتصادات 2-2شكل )

.9،مرجع سبق ذكره ، ص:منتدى االسًتاتيجيات األردين  :المصدر

 .8ص:مرجع سبق ذكره ،26-09-2017بورصة عمان  منتدى االسًتاتيجيات األردين ورقة سياسات1
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 على القرار االستثماري تماثل المعلومات عدم أثر 2-1-4
يف الغالب يطلق عليهم العاملُت  دون غَتىمعلى فئة معينة من ادلتعاملُت اقتصارىا قصد بعدم سباثل ادلعلومات ي

يف احلصول على  األسبقيةاستفادهتم من ميزة أو ، وكبار ادلتعاملُت يف الشركات، اإلدارةرللس  كأعضاء ،األمورببواطن 
وذلك قبل نشرىا يف التقارير والقوائم  ،1بازباذ قرارات البيع والشراء قبل غَتىم من ادلتعاملُت تسمح ذلم ادلعلومات اليت

إذل  شلا يؤدي، ادلالية ادلتداولةاألوراق  كنتيجة لًتاجع عدد وبالتارل زيادة تكاليف ادلعامالت وتناقص حجم السيولة، ادلالية
 للموارد ادلالية ادلتاحة لالستثمار. الكفءالتخصيص غَت 

، هتافائد من يقلل شلا والبيانات ادلعلومات نشر يف التأخرإذل  ادلعلومات نظام كفاءة عدم كما يرجع سبب
 اآلخر العاملأما ، غَت العادية العوائد بعض ربقيقإذل  تؤدي اليت، ادلعلومات سباثل عدم ظاىرة تسودأن  يتوقعبالتارل و 

 ادلالية موالقوائ التقارير تتضمنها اليت ادلعلومات نوعية يف فيتمثل، ادلعلومات نظام كفاءة عدم وراء يكونأن  ؽلكن الذي
 أو الضرورية ادلعلومات صبيع ىعل محصوذل عدم بسبب االستثمارية القرارات ازباذ يف ُتادلتعامل يفشل حبيث، ادلنشورة
  .الرشيدة االستثمارية القرارات ازباذ ىعل تساعد اليت ،الرئيسية ادلتغَتات بعض إلغفاذلا

 أوراق وشراء بيع صفقات تنفيذ ىعل معمالئه وربفيز تشييعإذل  ادلاليةاألوراق  سوق يف لوسطاءيسعى ا قد كما  
 التداول طبيعة ىعل يؤثر شلا، ادلتباينة التقديرات ىعل القائمة ادلضاربات تفعيل وزلاولة، قوية اقتصادية مربرات دون مالية

 البلد اقتصاد ىعل وأحيانا، السوق مسعة و على يى القرار االستثمار عل تنعكس آثارا عليو يًتتبالذي ، السوق داخل
 .ككل

 الماليةاألوراق  -2-2
والسندات اليت تصدرىا الشركات األسهم " تعرف األوراق ادلالية بأهنا: الماليةاألوراق  تعريف 2-2-1

من لعدد أو ، باألسهمتصدر دلدة حياة الشركة فيما يتعلق  األجلوىي صكوك طويلة ، ات العامة وغَتىائوادلصارف واذلي
بة وتعترب دبثا، 2"يف السوق حسب الظروف االقتصادية األسعار شلا غلعلها عرضة لتقلب، السنوات فيما يتعلق بالسندات

 .مسبقاالقانوين حلق ادلستثمر يف احلصول على العوائد ادلتوقعة يف ادلستقبل يف ظل شروط زلددة التمثيل 
 إليها تلجأ، بالنسبة للمؤسسة األجل"ىي مصدر من مصادر التمويل طويل  ادلالية األوراقفإن  ،خرآويف تعريف 

 إصداريف حالة  ادينما إ وينتج عن ذلك، بغرض سبويل االستثمارات األموالمُت احتياجاهتا التمويلية من رؤوس لتأ

  .87ص: ، مرجع سبق ذكرهكامل ال شبيب، دريد   1
.16ص: ، 2015، جامعة قادلة، اجلزائر، مطبوعة في مقياس البورصة واألوراق المالية، عديلةمرؽلت  2
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مالية لتمويل ادلشروعات  أوراقاتصدر أن  كما ؽلكن للدولة،  األسهم إصدارمشاركة يف ادللكية يف حالة أو  السندات
 .1كامتصاص جزء من الكتلة النقدية ادلتداولة يف فًتات التضخم  أخرى ألغراضأو ، لتغطية العجزأو العامة 

شركات رلاالت  أمكانوا   أفراداللمستثمرين  البورصةيفتح القيد يف : في البورصة الماليةاألوراق  قيد 2-2-2
 السهم( يعٍت قبولو للتداول،أو  وقيد الورقة ادلالية )السند، أنشطتهمالالزمة لتمويل  األموالعديدة للحصول على رؤوس 

يتم قيد الورقة ادلالية وشطبها بقرار من ، بناء على طلب اجلهة ادلصدرة يف جداول البورصة عرض للتسعَتحيث ي
 اجلداول غَت الرمسية.أو  اجلداول الرمسيةما إ كما قد يكون القيد يف نوعُت من اجلداول،  البورصة إدارة

تداول الغلوز  الحيث ، الذي تقوم عليو البورصة األساسالرمسي ىو  األسعار يف جدول ادلاليةاألوراق  قبول إن
 من مراقبة ن ادلتعاملُتادلالية ؽلكاألوراق  قيدف، يف غَت ادلواعيد احملددة لذلكأو  ،يف غَت ادلكان ادلخصص لعقد العمليات

 باستمرار والتعرف على ادلركز ادلارل للشركات. األسعار
 مسؤولية جراء تقلبات أيةتتحمل  ال فهي بذلك، ادلالية يف تسعَتهتا الرمسيةاألوراق  ادلالية بقبوذلااألوراق  وسوق 

روط القانونية من توافر الش التأكدبعد  ،يف البورصة لإلدراجقبول الورقة ادلالية أن  كما،  قيمة الورقة ادلاليةأو  األسعار
 .يسمح باحلصول على مصادر التمويل ،يف التسعَتة بإدراجهااخلاصة 

 بيع بإمكانيةوذلك ، اإلدراجىذا يستفيد اجلمهور من  حيث، والدعاية اإلعالنوسيلة من وسائل  اإلدراجيعد و 
يشجع  واإلفصاحالشفافية أن  كما،  وحصول حامليها على مستحقاهتم يف ادلواعيد احملددة ،وقت أسرعادلالية يف األوراق 

نو وبفضل أكما ،  غَتىا لىادلدرجة يف التسعَتة عاألوراق  لوبذلك تفض، 2ادلستثمرين على زيادة توظيف مدخراهتم
ويف وقتها  وذلك الزباذ القرارات االستثمارية ادلناسبة، اليومية األسعار ادلالية مراقبةاألوراق  التسعَتة يستطيع ضبلة

 ادلناسب.
كما يصبح لدى الشركات وسائل ومصادر متعددة لزيادة رأمساذلا والذي يرجع إذل  معرفة ادلستثمرين احملتملُت 
هبا، كما أن األوراق ادلالية ادلدرجة سبكن ادلستثمرين من التقدم بطلب احلصول على قروض عن طريق تزويد البنوك 

3بضمان إضايف.

.695 ص:، 2011، 1ط، 2ج، اجلزائر، عُت مليلة، للنشردار اذلدى ، االستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموال، جبار زلفوظ 1
.12، ص: 2005، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، تداول األوراق المالية والقيد في الحسابىشام فضلي،  2
  .8ص:مرجع سبق ذكره ،منتدى االسًتاتيجيات األردين 3
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 :1رلموعتُتإذل  ادلاليةاألوراق  تنقسمالمالية: األوراق  أنواع3 -2-2
 أساسيةمالية  أوراق (Fundamental) :قد تكون حق ملكية وحصة يف  ،وىي يف طبيعتها زلررات كتابية

حق ملكية  أو، حق دائنية مقابل فائدة ثابتة مثل السنداتأو ، األسهم مثل اإلدارةالربح احملقق مع احلق يف 
حق يف أو ، وثائق االستثمار، صكوك االستثمار، صكوك التمويل :مثل اإلدارةوحصة يف الربح بدون حق يف 

 ؛التأسيسالربح فقط مثل حصص 
 مالية مشتقة  أوراق(Derivatives):  ادلتداولة يف  األصولوبقصد هبا العقود اليت تشتق قيمتها من قيمة

التوريق الذي إذل  إضافة، ادلبادلةاخليارات وعقود ، ادلستقبلية، اآلجلةيف العقود  أساساتتمثل ، السوق احلاضرة
 غلمع بُت االقًتاض وادلشتقات ادلالية.

. (ادلديونية )سندات وأدوات (أسهمملكية )إذل أدوات  وتنقسم :األساسية الماليةاق األور  2-2-3-1
 (األسهمالملكية ) أدوات 3-1-1 - 2 – 2
يعرفها جبار زلفوظ بأهنا "شهادات  لقد وردت العديد من التعريفات لألسهم، حيثتعريف األسهم:  - 1

، وقد 2مرقمة تسلسليا ليس ذلا تاريخ استحقاق، ربمل قيمة تعرف بالقيمة االمسية ،خالفا للقيمتُت السوقية والدفًتية"
يكون السهم حلاملو وبذلك فإن تداولو يتم بانتقالو من مشًتي آلخر دون ادلرور بالشركة ادلعنية، كما قد يكون امسيا، 

فإن تداولو عادة ما يتطلب إعالم الشركة بالصفقة إلتاحة الفرصة ذلا بتسجيل العمليات يف دفاترىا، كما قد تكون  وعليو
 األسهم زلررة كليا وذلك بدفع ادلكتتب شبنها كامال، كما قد تكون زلررة جزئيا وذلك بدفع جزء من قيمتها أثناء

 .3عليهااإلصدار، على أن يدفع الباقي يف فًتات الحقة متفق 
رأس ادلال ادلكتتب من قبل ادلستثمرين والذي يضم مساعلاهتم ادلالية  ويف تعريف آخر فإن األسهم عبارة عن"

وػلدد ملكيتهم للشركة، ويعرب كال من رأس ادلال ادلعلن ورأس ادلال الفعلي ورأس ادلال ادلساىم عن القيمة الكلية 
 .4لألسهم

ال شركة ادلساعلة، ؽلثل بورقة مالية طويلة األجل قابلة للتداول يف سوق فإن السهم ىو حصة يف رأس م وشلا سبق
األوراق ادلالية، وتعد أداة لتكوين رأس مال الشركة أو رفعو عند احلاجة إذل التمويل.

 .30 ص:، مرجع سبق ذكره، عبد الكرًن قندوز 1
.697ص:، مرجع سبق ذكره، 2،جاالستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموال، جبار زلفوظ2
 ادلرجع نفسو .3
 .17ص: ، مرجع سبق ذكره، عديلة مرؽلت4



الماليةاألوراق  االستثمار في سوق أساسيات ........................................................ الفصل الثاني:  

97 

وأسهم شلتازة. عاديةإذل: أسهم  احلقوق: تنقسم األسهم من حيث األسهم أنواع -2
 األسهم العادية أوال:

يف شركات ادلساعلة وشركات التوصية باألسهم، ليس ذلا تواريخ  مستند ملكيةالعادية بأهنا " عرفت األسهم 
.1استحقاق زلددة طادلا أن الشركة قائمة ومستمرة"

يعرف السهم العادي بأنو "أداة ملكية ذات صفة مالية قابلة للتداول، ؽلثل حقا حلاملو بذمة اجلهة ادلصدرة  كما
.2َت ثابتة، إذل جانب حصة من رأس مال الشركة وادلثبتة بشهادة السهم"يف احلصول على عوائد غ

 وسبر األسهم العادية دبرحلتُت يف التعامل:
: يتم فيها االكتتاب العام يف السوق األولية، وبالتارل تعد إضافة حقيقية إذل رأمسال الشركة؛األوذل
 زبضع لقوى العرض والطلب.يتم التداول عليها يف السوق الثانوية، وبأسعار  :الثانية

 ولألسهم العادية عدة قيم وىي:
 وىي القيمة األصلية اليت يتم طرح السهم هبا سبثل القيمة ادلثبتة يف شهادة السهم، ربدد وفق االسمية القيمة :

 قانون الشركات لذلك يطلق عليها القيمة القانونية، وىي قيمة متساوية جلميع األسهم ادلصدرة واليت تتحدد من
وعلى أساسها يتم توزيع األرباح كنسبة مئوية ربسب كالتارل:3خالذلا نسبة مساعلة ادلستثمر برأس مال الشركة،

وىي القيمة اليت يتم التعامل هبا تتغَت تبعا لعدة عوامل منها العرض والطلب، رحبية الشركة، السوقية القيمة :
ادلضاربة، باإلضافة إذل أسعار الفائدة السائدة يف السوق، كما  ت ظلوىا، مركزىا ادلارل، توزيعات األرباح،توقعا

 يتم على أساسها حساب األرباح و/أو اخلسائر الرأمسالية، وقد تكون القيمة السوقية أكرب أو أقل من القيمة
 .4االمسية وذلك حسب أداء الشركة ومستوى أرباحها

، مصر، اإلسكندرية، 1ط، اجلامعيدار الفكر ، أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول االقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرها، عاطف وليد اندراوس1
 .149ص:، 2006

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

 .26،  25، ص ص : 2005، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصةأمُت السيد اضبد لطفي،  4

 القيمة االمسية = رأس ادلال / عدد األسهم
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عر السوقي للسهم عموما على عدة عوامل منها: األرباح احملققة وادلتوقعة، نسبة األرباح ادلوزعة، ويتوقف الس 
تقدير اخلطر اخلاص بالشركة ادلصدرة، نسبة ادلديونية، معدل ظلو الشركة، طبيعة نشاط الشركة، األرباح ادلوزعة يف شركات 

 .1تنشط يف نفس القطاع، الوضع االقتصادي السائد...وغَتىا
 :السهم بقيمة أعلى أو أقل من  غلوز إصدار وىي القيمة اليت يصدر هبا السهم ألول مرة وال قيمة اإلصدار

القيمة االمسية ،سواء عند التأسيس أو زيادة رأس مال الشركة، غَت أنو يوجد بعض االستثناءات اليت غلوز فيها 
تقرير مراقب احلسابات، حيث يسجل الفرق  بأعلى من قيمتها وذلك بناء على أسهما جمللس اإلدارة أن يصدر

بأقل من القيمة االمسية  فإن  يف شكل أرباح، ويف حالة اإلصدار يوزع يف االحتياطي اإلجباري على أن ال
 .2مالكي األسهم ملزمون بتسديد الفرق إذل الشركة يف حالة اخلسارة والتصفية

 وىي  زلاسبيا كوهنا تعرب عن القيمة ادلثبتة يف سجالت الشركة،: تعترب القيمة الدفًتية مفهوما الدفترية القيمة
لذلك فإن ظلوىا من ادلؤشرات ادلهمة للمستثمر كوهنا تدل على قدرة الشركة يف  مؤشر لقوة حقوق ادلالكُت،

)سعر إغالق السهم إذل قيمتو  P/Bvالتوسع واالستمرار، وأن مضاعفة القيمة الدفًتية للسهم العادي 
 3غلب أن يكون أكرب من الواحد الصحيح  للداللة على جاذبية أسهم الشركة، ربسب بالعالقة التالية:الدفًتية(،

اليت يتوقع أن ػلصل عليها حامل السهم يف حالة تصفية الشركة وسداد التزاماهتا،  : ىي القيمةالقيمة التصفوية
وغالبا ماتكون قيمة األصول عند بيعها أثناء التصفية أقل من قيمتها ، 4إذل جانب حقوق األسهم ادلمتازة

 الدفًتية.
القيمة الحقيقية(Intrinsic Value :)األرباح اتربرى اليت العادلة القيمة على تدل حقيقية قيمة للسهمأن  كما ،

 ؛ومعدل النمو، األرباح وتوزيعات، الواحد السهم ورحبية

 .701ص:، مرجع سبق ذكره، 2،جاالستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموال، جبار زلفوظ1
 .18ص:، مرجع سبق ذكره، عديلة مرؽلت2

.46ضبد فرحان،رائد عبد اخلالق، مرجع سبق ذكره،ص:خالد أ 3 
.161ص: ،2010، األردن، عمان، دار صفاء للنشر، السياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق المالية، عباس كاظم الدعمي4

 القيمة الدفًتية =إصبارل حقوق ادلساعلُت / عدد األسهم ادلصدرة 
 = )رأس ادلال + االحتياطات + األرباح غَت ادلوزعة (/ عدد األسهم ادلصدرة
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 وجديدة أساسية معلومات توفر حالة يف، السوق يف قيمتو مع العادي للسهم احلقيقية القيمة تتساوى ما وعادة 
تو قيم عن السوق يف السهم قيمة زبتلفأن  ادلمكن ومن، بالكفاءة تسمت ةمالي سوق يف ادلستثمرين وجلميع، ادلنشأة عن

 .ادلنشأة داءأ عن ادلعلومات توفر وعدم، السوق يفاألسهم  أسعار يف والتالعب،  ادلضاربة بسبب احلقيقية
 دبعدل العائد ادلطلوب من قبل ادلستثمرين، ،القيمة ادلخصومة للتدفقات النقديةللسهم،  يمة احلقيقيةسبثل الق

حالة توازن السوق  فإهنا تعكس،ربققت ىذه القيمة يف البورصة  ،فإذا ما (Fair Valueالعادلة ) يطلق عليها أيضا القيمة
 هبدف تصحيح اذباىات حركة األسعار السوقية ضلو قيمتها احلقيقية.،مدى استجابة السوق للمعلومات اجلديدة  ،لتؤشر

تحديد إذا كان السهم ذو يسمح لو ب ،السوق إن ربليل ادلستثمر للقيمة احلقيقية ومقارنتها باألسعار السائدة يف
1(Under Priced) . أو ذو تسعَت سلفض (Over Priced)تسعَت مضخم 

 :2تتميز األسهم العادية عن غَتىا من األدوات ادلالية بعدة خصائص أعلها 
  األسهم دون تغيَت يف عددىا زلدد يف القانون األساسي لشركة ادلساعلة، دبعٌت أكرب عدد ؽلكن إصداره من تلك

أقل من العدد احملدد يف القانون  ذلك القانون، غَت أنو بإمكان الشركة أن تصدر عددا من األسهم العادية
األساسي، حىت تًتك رلاال للتصرف يف عدد األسهم ادلتداولة بُت اجلمهور، ومقابلة بعض ادلتطلبات واألوراق 

 القابلة لالستبدال.
 الشركة وذلك دبقدار نسبة ادلساعلة يف األسهم ادلصدرة، مع استمرار احلق إذل غاية  حق ادللكية يف موجودات

 تصفية الشركة مادل يتم التنازل عنها يف السوق الثانوية.
 أوراق مالية قابلة للتحويل إذل أسهم عادية، وذلك  حق األولوية يف االكتتاب يف األسهم اجلديدة ادلعروضة أو

هم قدؽلة، ويف الغالب يتم بتحويل جزء من حصص ادلساعلُت يف األرباح ادلوزعة إذل ؽلتلكونو من أس بنسبة ما
 أسهم جديدة تضاف إذل األسهم قدؽلة.

  حق بيع األسهم ادلملوكة يف السوق الثانوية وبالتارل قابلية السهم للتداول، دون الرجوع إذل الشركة ادلصدرة
 وادلطالبة بقيمة السهم.
للسهم يف اإلصدار الواحد.تساوي القيمة االمسية 

.47،مرجع سبق ذكره،ص: رائد عبد اخلالق ضبد فرحان،خالد أ 1 
 :اعتمادا على ادلراجع التالية2

.708 - 698سبق ذكره ،ص: مرجع  ،2،جاالستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموالجبار زلفوظ ، 
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 تنعقد كل سنة للمصادقة على  االستثنائية واليت غالبا ما سواء العادية منها أو حق حضور اجلمعية العامة
احلسابات اخلتامية للشركة، زبصيص النتائج، انتخاب أعضاء رللس اإلدارة، مناقشة توزيع األرباح، تعديل 

شركة، االندماج مع شركة أخرى أو عمليات السيطرة القانون األساسي للشركة، رفع رأس مال ال
 واالستحواذ...وغَتىا.

  على الشركة ادلصدرة وليس ذلا تاريخ استحقاق، وبالتارل فال ضرورة لتخصيص مبالغ إطفاء   التزاماتال تشكل
 كاليت زبصص عند التمويل بالسندات؛

 إعفاء توزيعات األرباح من الضرائب، واحتمال تكاليف إصدارىا مقارنة بالسندات، وعدم  ومن سلبياهتا ارتفاع
فقدان السيطرة على إدارة الشركة، بسبب سهولة التبادل السريع لألسهم، وبالتارل تستطيع أي جهة شراء حصة  

 .1كبَتة من األسهم، شلا ؽلكنها من شلارسة السيطرة على إدارة الشركة ادلصدرة ذلا
 إذا تقرر ذلك يف اجلمعية العمومية، كما أهنا غَت معروفة  م توزيعها إاليت ترتبط أرباح األسهم بنتائج النشاط وال

مسبقا ،سواء من حيث ادلبلغ أو التوقيت، وتتغَت من سنة ألخرى، غلري توزيعها بعد تسديد الديون وعوائد 
 األوراق ادلالية ذات الدخل الثابت كالسندات واألسهم ادلمتازة.

 ساعلة سحب جزء من أسهمها من التداول وذلك بشرائها من ضبلتها، كما عالوة على ذلك فإنو ػلق لشركة ادل
يتم  يسمح بو القانون، وعادة ما ػلق ألي مستثمر االستحواذ على عدد كبَت من أسهم الشركة، ويف حدود ما

أعلى من األسعار السائدة يف البورصة. ذلك بأسعار
 الممتازة األسهمثانيا: 

اذلجينة، ذبمع يف خصائصها بُت األسهم العادية والسندات، حيث تشبو السندات  يطلق عليها األوراق ادلالية 
يف حصوذلا على عائد زلدد من التوزيعات، وتشبو األسهم العادية من حيث عدم ادلطالبة القانونية بالتوزيعات إن دل 

العائد واحلقوق عند تصفية الشركة، ، تأيت يف ادلرتبة الثانية بعد السندات وقبل األسهم العادية يف احلصول على 2تتحقق
تصدر بشروط تكفل استدعائها يف وقت الحق أو ربويلها إذل أسهم عادية، وبشروط معينة ينص عليها يف عقد 

. 3اإلصدار

 .113ص:، 2006، األردن، عمان، مع العريب للنشر، اجملت1، طمقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي، عقل ادلفلح1
.14ص: ، 1998، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 1، طتقييم الشركات واألوراق المالية ألغراض التعامل في البورصة، زلمد عبده زلمد مصطفى2
 .252، ص: 2001، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، األسواق والمؤسسات المالية، رمسية قرياقص، عبد الغفار حنفي3
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:1األشكال التالية يطلق عليو سهم األولوية أو األفضلية، حيث يتخذ االمتياز ادلمنوح ذلذا السهم إحدىكما 
  األولوية يف األرباح؛منح حاملو حق
 .منح حاملو حق األولوية على ضبلة األسهم العادية عند تصفية الشركة 

2توضح خصائص األسهم ادلمتازة أوجو االختالف مع األسهم العادية، نوجزىا يف النقاط التالية:

 ويف احلصول على ، يف احلصول على توزيعات األرباح العاديةاألسهم  حلامل السهم ادلمتاز األولوية على ضبلة
.األموال الناذبة عن تصفية الشركة

 يتأثر بوضع الشركة عائد السهم ادلمتاز ثابت وال. 
 قيمتو االمسية تساوي قيمتو الدفًتية فإن لذا،   احملتجزةاألرباح  ليس حلامل السهم ادلمتاز نصيب يف. 
 أو بغرض احلصول على رؤوس مساعلُت جددرفع رأمساذلا وقبول و  ادلمتازة عند إنشاء الشركةاألسهم  يتم إصدار ،

 .دبا يف ذلك تسديد السندات يف تاريخ االستحقاق، تسديد الديونأو  األموال الضرورية لتمويل عمليات التوسع
 كثَتا ما ربتفظ الشركة ادلصدرةو، ادلمتازة يساىم يف زبفيض نسبة الرفع ادلارل )االقًتاض(األسهم  إصدار 

 .الستدعاء كالسنداتادلمتازة حبق الألسهم 
 فإن أكثرأو  ادلمتازة لسنةاألسهم  فإذا دل توزع أرباح على ضبلة، ادلمتازة خباصية ذبميع األرباحاألسهم  سبتاز ،

وذلك قبل توزيعها ، ادلمتازةاألسهم  ادلتأخرة حلملةاألرباح  دفعاألرباح  وعندما تقرر توزيع ذلك يفرض على إدارة الشركة
 .تأيت يف ادلرتبة الثانية من حيث األسبقية وذلك بعد ضبلة السندات والدائنُت غَت أهنا، ديُتعلى ادلساعلُت العا

 وػلصل ، قيم امسية سلتلفة تعد األساس يف احتساب العائد من السهمبيصدر  ، فهوللسهم ادلمتاز مسات زلددة
 .وانتخاب أعضاء رللس اإلدارة وبادلقابل ليس لو حق التصويت، العاديةاألسهم  على أرباحهم قبل ضبلة اضبلته
  ادلمتازة عيوبا جعلت الشركات تقلل من استعماذلا كمصدر من مصادر التمويل، أعلها ارتفاع تكلفتها لألسهم

زبضع للضريبة يف بعض التشريعات، ادلوزعة  اليت قد تصل إذل ضعف تكلفة التمويل عن طريق السندات، كما أن أرباحها
اخلاضعة الضريبة(، على الرغممن األرباح  يد من التسهيالت الضريبية )عدم خصم أرباحها منتستف الشركة الفإن  وعليو

ادلًتاكمة لسنوات متتالية واليت قد األرباح  أهنا من بُت التكاليف اليت تتحملها الشركة ادلصدرة، عالوة على ذلك ثقل
تعجز الشركة عن تسديدىا بعد تأجيلها.

 .24ص:، 2005، 2ط، اجلزائر، عُت مليلة، دار ىومة للنشر، بورصة الجزائر، مشعون مشعون1
 : اعتمادا على ادلراجع التالية2

.719 – 712، مرجع سبق ذكره ، ص: 2،جاالستراتيجيات، األدوات، الهياكل، األموالأسواق رؤوس جبار زلفوظ، ، 
 .29ص:، مرجع سبق ذكره، زياد رمضان
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 القيمة تلك وىي،  للسهم Intrinsic Value احلقيقية القيمة تقدير عن التقييم ومهمفعرب ي: األسهم  تقييم 2-3
،Price or Market Value)) سوق األوراق ادلالية يف السائد السهم بسعر ومقارنتها ،ومالية اقتصادية حقائق ىار ترب  اليت

 زباذذلك بقصد او ،  Underpriced اسلفض أو Overpriced مضخما تسعَتا امسعر  السهم كان إذا فيما لتحديد
 يف السائد السهم سعر من أكرب احلقيقية القيمة كون حالة ففي ،( بيع أو شراء أو حتفاظ)ا ادلناسبة االستثمارية القرارات
 سعر كان ذاإ وبالعكس، للسهم ادلخفض التسعَت بسبب يزداد سوفاألسهم  شراء تلك على الطلبفإن  ، السوق
 التسعَت بسبب على شرائها الطلب من أعلى يكوناألسهم  لبيع العرضفإن ، احلقيقية القيمة منأكرب  السائد السهم

 أن إذ، باالستقرار تتسم ال تلك التوازن حالةأن  إال، احلالتُت كال يف التوازن حالةإذل  الوصول مث ومن، للسهم ادلضخم
 اجلديدة. للمعلومات السوق استجابة مدى لتعكس باستمرار قلبتت للسهم القيمة احلقيقية

 بأقل أو بأكرب مقيما السوق يف السهم سعر كان إذا ما ربديد يف ،األسهم  تقييم مني الرئيس اذلدف يتجسدو 
 نأو ، األسهم هبذه االحتفاظأو  بيعال أوشراء الب يتعلق فيما،  االستثماريةقراراهتم  ازباذ على ادلستثمرين ليساعد، غلب شلا

 االستثمار جدوى على احلكم يف اعتمادىا للمستثمر ؽلكن، للتقييم آلية توفَت يف يساعد  للسهم احلقيقية القيمة ربديد
 .السوقية القيمة مع مقارنتها خالل من عدمو من بالسهم
   للمستثمر والبد، غلب شلا بأكثر السهم تسعَت فيكون، السوقية قيمتو من قلأ للسهم احلقيقية القيمة كانتفإذا 

 .للخسارة ذبنبا يبيعوأن  السهم ػلمل الذي
 وىذا، غلب شلابأقل  سعر قد السهم فيكون، السوقية قيمتو منأكرب  للسهم احلقيقية القيمة كانتإذا   حُت يف 

 .للسهمشرائو  عند مرتفعة عوائد ربقيق للمستثمر يتيح
 يلي: ما أعلها دة ظلاذج لتقييم األسهم العادية ىناك ع: تقييم األسهم العادية 2-3-1
 نماذج القيمة الحالية  2-3-1-1

باستخدام معدل العائد ادلطلوب )معدل ، تعتمد ظلاذج القيمة احلالية على خصم التدفقات النقدية ادلتوقعة
 يف شكلما إ واليت تكون، من حيث طبيعة التدفقات الداخلة يف عملية التقييم وتتباين ظلاذج القيمة احلالية، اخلصم(

 .األسهم عند بيع رأمسالية ألرباحتوقعات أو  أرباحتوزيعات 
 خصم التوزيعات التقييم بواسطة  2-3-1-1-1

 أخذىا ينبغي اليت ىي التوزيعات نأب يعتربحيث ، استخداما النماذج أنواعأكثر  منخصم التوزيعات  ظلوذج يعد
 العادي للسهم ادلستقبليةاألرباح  توزيعات تقدير النموذج ىذاتطبيق  يتطلب، بعملية التقييم القيام عندعُت االعتبار ب
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وحبيث يكافئ درجة ادلخاطر اليت ، خصم التوزيعات ادلستقبلية ادلتوقعة الذي يستخدم يف ادلطلوب العائد معدل وتقدير
 1كما ىو موضح بادلعادلة التالية:،  ينطوي عليها االستثمار

  
  

      
 

  

      
 

  

      
  

  

      
 

  

      

  ∑
  

      
 

  

      

 

   

 حيث:
P0: ؛القيمة احلالية للسهم 
Dt: ؛التوزيعات السنوية 
k: )معدل اخلصم )معدل العائد ادلطلوب. 

ذي يرغب يف تتماشى مع ادلستثمر ال  Itwing Fisher للتقييم بالصيغة األساسية ل السابقةادلعادلة  تعرف
 إذل األبدهبا إذل األبد، أما إذا قرر االحتفاظ هبا  ظأي عدم االحتفا بعد ذلك فًتة معينة مث يبيعهااالحتفاظ بأسهمو إذل 

 :2دبعٌت ح معدوما،من ادلعادلة يصب ن احلد األخَتفإ
  

      
  

:ومنو تصبح قيمة السهم تساوي

  ∑
  

      

 

   

كما تركز ،  ادلستقبلية ادلتوقعة توزيعاتالسعر السهم يساوي القيمة احلالية جلميع أن  يتبُت األخَتة من ادلعادلة
 Jonesوكما يرى ، استثمارىا إعادةيتم األرباح  ن جزء من ىذهأل، الرأمساليةاألرباح  وتتجاىلاألسهم  أرباحادلعادلة على 

ؽلثل  خراآلن اجلزء أل، د اليت ػلققها السهمجزء من العوائ إالىي  ما ىذه التوزيعات اليت ػلصل عليها ادلساعلُتأن 
وعند بيع السهم ػلصل ادلستثمر عليها يف شكل ، احملتجزة واليت تنعكس على القيمة السوقيةاألرباح  نصيب السهم من

.3رأمسالية أرباح

وىي: ادلوزعةاألرباح  اشتقت ثالث حاالت للتقييم تتوقف على معدل ظلو، أعالهوانطالق من معادلة التقييم 

1 Z. Bodie & al, Essential of Investment, 4th edition, McGraw-Hill Companies, Inc, 2008, p: 410. 
  .205،204ص ص : مرجع سبق ذكره،،  1،ج االستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموال جبار زلفوظ ، 2

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

  
  

      
 

  

      
  

  

 
 

  

 

 حيث :  
D :سبثل توزيعات السهم العاد ( يDividends per share ) :يف هناية السنة يتم حساهبا وفق العالقة التالية

على ادلخصصة للتوزيع األرباح فإن  وبالتارل، رباح الشركات ترتفعأفإن  فعندما ينمو االقتصاد دبعدالت جيدة
إذل  شلا يؤدي، االطلفاضإذل  الشركات سبيل أرباحفإن  شهد االقتصاد تراجعا فإذاوعلى العكس من ذلك ، ادلساعلُت ترتفع

 .ادلوزعة األرباح  اطلفاض
دية تدل على توفر فالنق، كالعلاأو   رلانيةأو أسهم  تكون نقديةأن  ؽلكناألرباح  أن إليو اإلشارةذبدر  وما

 إليها أتلج على عكس اجملانية اليت غالبا ما، التشغيلية أنشطتهاة ومقدرهتا على توليد التدفقات النقدية من السيولة بادلنشأ
 عندما تعجز عن توفَت النقد الالزم للتوزيعات. ادلساعلُت إلرضاءالشركات ادلتعثرة كوسيلة 

 ما تقوم الشركة بزيادةيتم ذلك عند)النمو الثابت المستمر(: األرباح  نموذج خصم مقسوم 2-3-1-1-3
. gادلوزعة سنويا ودبعدل ثابتاألرباح 

معطاة بالصيغة التالية: األوذلكانت قيمة التوزيعات يف الفًتة   فإذا
           

: ويف الفًتة اليت تليها بالصيغة
           

يلي: ن توزيعات الفًتات الالحقة تكون كمافإ
           

:2العادية وفق ادلعادلة التاليةاألسهم  تصبح معادلة تقييم tجل فًتة من أفإنو  وعليو 

1 P. Navatte, Instrument & Marché Financier, économica, Paris, 1992, p: 96. 
2 Ross, Stephen & al ,Fundamentals of Corporate Finance, 9th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York,
2010,p :235. 

 توزيعات السهم العادي = األرباح ادلوزعة على ضبلة األسهم العادية / عدد األسهم العادية
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:1ضلصل على ادلعادلة التالية gالسنوية توزيعات ال معدل ظلو وبتعويض

  
        

      
 

        

      
 

        

      
   

        

      

:يلي تصبح ادلعادلة النهائية كما∞إذل  تؤول tوباعتبار 

  
        

   

  k > g :أنمع العلم 
g :يتم حسابو وفق العالقة التالية:ادلوزعة لألرباح معدل النمو الثابت :

:2حيث

غلب أأن  يفًتض ىذا النموذج :(مراحل النمو المتعددة)األرباح  نموذج خصم مقسوم 2-3-1-1-4
 ؛وىي مرحلة النمو وادلرحلة االنتقالية ومرحلة النضج، الشركات ذلا ثالث مراحل ظلو 

 ؛التوسع يف حصتها السوقية أو عن تقدًن منتوج جديد االشركة ظلوا سريعا ناذب أرباحففي مرحلة النمو تشهد  
وعند ىذه النقطة  ،معدالت النمو االقتصادي تباطؤنتيجة  تتباطأالشركة  أرباحمعدالت ظلو  تبدأويف ادلرحلة االنتقالية 

غلب أيرى  ونظرا لقصر ادلرحلة االنتقالية، دبعدل شلاثل دلعدل ظلو االقتصاد  أرباحهاوتنمو ، تدخل الشركة مرحلة النضج
والثانية مرحلة النمو غَت الطبيعي.، تسمى مرحلة النمو الطبيعي األوذل: عموما دبرحلتُت  رالشركات سب أناحملللُت ادلاليُت 

:3ربسب وفق ادلعادلة التاليةالعادي القيمة احلالية للسهم فإن  وطبقا دلراحل النمو

، رللة دراسات زلاسبة في تقييم األسهم بإطار التضخم دراسة تطبيقية DDMاستخدام نموذج خصم المقسوم، زلمد علي إبراىيم العامري، علي زلمد حسن الكشوان 1
 .7 ص: ،2016 ،35 العدد ،11اجمللد ومالية،

 ادلرجع  نفسو. 2
 .198 ص:، مرجع سبق ذكره، رشد فؤاد التميميأ 3

نسبة األرباح احملتجزة× العائد على االستثمار  ( = معدل(gمعدل ظلو األرباح ادلوزعة 

معدل العائد على االستثمار = صايف األرباح / إصبارل األصول )ادلوجودات(.
 نسبة األرباح ادلوزعة. -1نسبة األرباح احملتجزة = 

 نسبة األرباح ادلوزعة = األرباح ادلوزعة للسهم الواحد / رحبية السهم الواحد
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  √
        

    
*  (

    
 

   
)+  (

    
 

   
)  

        

    

       حيث: 

؛األوذلو يف ادلرحلة ممعدل الن:    
 .معدل النمو يف ادلرحلة الثانية:   

 ربسب حيث، رحبيتو أساس علىيتم تقييم السهم فإنو  وفق ىذا النموذج :األرباحنموذج تقييم  2-3-1-1-5
 مع ادلوافقة يعٍت النموذج ىذا أساس علىسهم ال تقييمو ، ادلصدرةاألسهم  عدد على ادلتحققةاألرباح  قسمةلسهم با أرباح

 أساس علىلسهم ا تقييم يكونأن  فالبد ادلنتج أصحاب حق من ادلتحققةاألرباح  أن وىي ،ادلعارضون قدمها اليت الفكرة
من خالل معادلة التقييم  Myron Gordon & Eli Shapiro (1956) جاء بو وىو ما، توزيعاتو وليس ادلستقبلية رحبيتو
:1التالية

  ∑
     

      

 

   

حيث:
.t رحبية السهم ادلتوقعة يف هناية الفًتة:   
.t احملتجزة يف الفًتةاألرباح  :  

وليس  رحبيتو أساسمت تقييم السهم على  إذانو أ،  Jones إليها أشاركما األرباح   وما يعاب على ظلوذج تقييم
 احملتجزة جزء من التوزيعات ادلستقبلية(.األرباح  )باعتبار يتم احتساب مزدوج للتوزيعاتفإنو  ،أرباحوتوزيعات 

حاملو  أراد إذا سبثل مقدار االرتفاع يف سعر السهم يف السوق الثانوية الرأمساليةاألرباح  أن إليو اإلشارةذبدر  وما
أو ، )االذباه الصعودي( يف السوقاألسهم  ألسعاروقد يكون ارتفاع سعر السهم بسبب االرتفاع العام ، التنازل عنو

 .2للسببُت معاأو  رحبيتها والشركة ادلصدرة  أداءبسبب ربسن 
لدى ازباذ  ادلاليةاألوراق  اليت يسًتشد هبا ادلتعاملُت يف سوق من ادلؤشرات ادلالية ىناك العديد عالوة على ذلك

االحتفاظ هبا ضمن زلافظهم االستثمارية.أو  شرائهاأو األسهم  سواء لبيع، قراراهتم االستثمارية

.993 - 389 ص ص:، 1999، مصر، ة ادلعارفأمنش ،أساسيات االستثمار في األوراق المالية، منَت إبراىيم ىندي 1
 .701 ص:، مرجع سبق ذكره، 1،ج االستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموال، جبار زلفوظ 2
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 العاديةاألسهم  المؤشرات المالية لتقييم 2-3-1-2
بالغة  أعليةوتعد ىذه النسبة ذات : Earninigs per share (EPS)عائد السهم العادي  2-3-1-2-1

ػلسب وفق العالقة ، ػلققو السهم العادي من عائد على كل سهم تقيس ما، احملتملُتأو  بالنسبة للمساعلُت احلاليُت
:1التالية

 
 

شلا ينعكس بصورة اغلابية على ، أيضاالشركة كانت قيمة السهم العادي مرتفعة  أرباححيث كلما ارتفعت 
 ارتفاع سعرىا.إذل  مؤديا أوراقهاوبالتارل يزيد الطلب على  فتستحوذ بذلك على اىتمام ادلستثمرين، الشركة

بالنسبة للمستثمر  األساسفهي تعترب ، بالنسبة للمستثمر والشركة ادلصدرة للورقة ادلالية أعليةوتعترب النسبة ذات 
التخلي أو  الواجب االحتفاظ هبا باألسهمكما تساعد ادلستثمر يف ازباذ القرار ادلتعلق ،  فشل الشركةأو  دلعرفة مدى صلاح

؛عنها
عن اذباىات  بأسهمهاوتعطي فكرة للمهتمُت  ،بالنسبة للشركة فهي تعكس نشاط الشركة بشكل عامأما  

عن ىذه النسبة  اإلفصاحتنص معظم ادلعايَت احملاسبية الصادرة عن اجملامع ادلهنية على ضرورة حيث ، ادلستقبلية أسعارىا
 يف القوائم ادلالية ادلنشورة. 

ؽلثل النسبة بُت سعر السهم  : Price Earninig Ratio(PER) مضاعف سعر السهم العادي 2-3-1-2-2
:2ػلسب وفق العالقة التالية، األسهم بيعأو  ادلتعاملُت على ازباذ قرار شراء يساعد ، عند اإلقفال والربح الصايف لو

    
 

 
             

                 

، السنوية أرباحوويعرب ادلضاعف عن عدد السنوات اليت ؽلكن من خالذلا تغطية القيمة السوقية للسهم من خالل 
وعلى العكس من ذلك  ، األسهم وقد يعطي مؤشرا جيدا لشراء، أفضلفكلما كانت قيمة ادلضاعف منخفضة نسبيا كان 

كلما كان ذلك دليل على تضخم السعر السوقي واحتمال ىبوطو يف  كلما ارتفعت نسبتو عن متوسط الصناعة
حيث ، الشركات ادلدرجة ألسهمالسوقية  سعارلألكما تساعد ىذه النسبة يف استقراء االذباىات ادلستقبلية ،  ادلستقبل

األسهم  أسعار يتوقع ىبوط األساسوعلى ىذا ، نسبة معيارية سبثل مضاعف سعر السهم السوقي ةيوجد لكل سوق مالي

 .   287 ص:، 2000، األردن، عمان، دار ادلسَتة للنشر، األسواق المالية والنقدية، خالد وىيب الراوي 1
.215 ص: مرجع سبق ذكره،، 1،ج االستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموالجبار زلفوظ ،  2

توزيعات األسهم ادلمتازة (/ ادلتوسط ادلرجح لعدد األسهم  –عائد السهم العادي =) صايف الربح بعد الضريبة 
العادية
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الشركات أسهم  يف حُت تقل سلاطر االستثمار يف، اليت تتجاوز بكثَت مضاعف السعر السوقي لسهمها النسبة ادلعيارية
النسبة ادلعيارية. تنخفض فيها نسبة مضاعف الرحبيةاليت 

 1ينطوي على سلاطر منها: مضاعف سعر السهم العادي أساسازباذ قرار االستثمار على أن  غَت
 كما هتمل ،  ادلعلن عنها واليت ؽلكن للشركة التحكم فيها بشكل مصطنعاألرباح  النسبة بشكل كبَت دبستوى تأثر

 بادلعلومات الداخلية ادلتاحة للمطلعُت فقط وليس جلمهور ادلستثمرين. السوقيةاألسهم  أسعار تأثر
 فقد يكون االطلفاض ناذبا عن ، اطلفاض قيمة مضاعف الرحبية قد ال ؽلثل بالضرورة صفقة مغرية للمستثمرين

ة تعرض الشركإذل  كما يرجع االطلفاض،  ألسهمهاشلا ينعكس سلبا على السعر السوقي  الشركةسيئة عن  أنباء
 احتماالت ظلو مستقبلية ضعيفة.أو  دلخاطر كلية مرتفعة

 ذبدر اإلشارة إليو أن ىناك عالقة عكسية بُت مضاعف سعر السهم وأسعار الفائدة ومعدالت التضخم وما
 .2والعكس وبالتارل ينخفض مضاعف السعر ضن أسعار األسهم تنخف،فإذا ارتفع معدل سعر الفائدة فإ

يدل على قدرة الوحدة النقدية ادلستثمرة من حقوق ادللكية على : حقوق الملكيةالعائد على  2-3-1-2-3
:3ػلسب وفق العالقة التالية ،صافية بعد الضريبة أرباحتوليد 

حيث:

أسعار  على يف النهاية ينعكسوالذي ، الشركةصورة اغلابية عن وضع  أعطتفكلما كانت النسبة مرتفعة 
.أسهمها

 .48 ص: ،2006 األردن، عمان، دار وائل للنشر،، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتمانيزلمد مطر،  1
  .217ص: مرجع سبق ذكره، 1،ج االستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموال جبار زلفوظ ، 2
 .74 ص:، مرجع سبق ذكره، غازي فالح ادلومٍت 3

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

واسهم شلتازة( +االحتياطات ادلختلفة +األرباح احملتجزةحقوق ادللكية = رأس ادلال ادلدفوع )أسهم عادية 
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وفق ظلوذج القيمة احلالية ، العاديةاألسهم  ادلمتازة كتقييماألسهم  يتم تقييم الممتازة:األسهم  تقييم 2-3-2
 :1كما يلي

  ∑
   

      

 

   

:يلي ادلعادلة النهائية كما تصبح  ∞إذل تؤول tوباعتبار 

  
  

 

تستخدمها الشركات يف ، العادية باألسهمىناك بعض الظواىر ادلرتبطة : األسهم أسعار علىتأثير ال آليات 2-4
 :2وضمن ضوابط معينة نذكر منها، خفضو أوسواء برفع السعر  أسهمهاأسعار  على التأثَت

األسهم  شلا يضاعف عدد، زبفيض القيمة االمسية للسهمإذل  الشركة قد تلجأ)تجزئة السهم(: األسهم  اشتقاق 2-4-1
 سهمُتإذل  دبعٌت ذبزئة السهم الواحد، األسهم ذبزئةأو األسهم  يطلق عليو اشتقاق وىو ما، ادلالرأس  اليت يتكون منها

يعمل على زبفيض األسهم  ذبزئةأن  ذلك، يف تشجيع التداولاألسهم  وراء اشتقاق األساسيةوتكمن الدوافع ، أكثرأو 
 صفة العمق واالتساع لتداول السهم إضفاءشلا يساعد على ، شلا يتيح الفرصة لصغار ادلستثمرين لشرائها قيمتها السوقية

لتوضيح  ادلستثمرين على شرائو، و  إقبالبسبب زيادة  مستقبال هالفرص الرتفاع سعر  وتوفر، وبالتارل زيادة الطلب عليو
كيفية اشتقاق األسهم نأخذ ادلثال التارل:

1L. William. R. Financial Management, A Practical Approach, 5th edition, Thomson South-Western,
USA, 2008, P : 346. 

  دلزيد من التفاصيل راجع: 2
.13 - 10، ص: 2005، أبو ظيب، صندوق النقد الدورل، معهد السياسات االقتصادية، إرشادات في تقييم األسهم والسندات، إبراىيم الكراسنة

 .43 - 41ص: ، مرجع سبق ذكره، أسامة عزمي سالم، ارشد فؤاد التميمي
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                       اشتقاق )تجزئة( األسهم: (1-2) جدول        
 )دج( الوحدة

 القيمة السوقية لألسهم األسهمعدد  سعر السهم في السوق القيمة االسمية رأس المال البيان
 قبل اشتقاق األسهم

 1.000.000 2 10 5.000.000 10.000.000 

 ( )نفترض أن السهم تم تجزئته إلى قسمين بعد اشتقاق األسهم
 1.000.000 1 5 10.000.000 10.000.000 

 .اطلفاض سعر السهم مع بقاء رأس ادلال والقيمة السوقية لألسهم ثابتة: النتيجة
 بتصرف.،41، ص عزمي سالم، مرجع سبق ذكره، أسامة رشد فؤاد التميمي،أ المصدر:
مستقبال بزيادة شراء سعرىا  زيادة الطلب وتوفر فرصة الرتفاعظاىرة اشتقاق األسهم تؤدي إذل فإن  وبالتارل

 األسهم.
ومن بُت ، يف حاالت نادرة وإظلاربدث بشكل متكرر  لكنها ال : وىي عكس ظاىرة التجزئةاألسهم تجميع 2-4-2

 يلي: مااألسهم  ذبميع أسباب
 ؛األسهم حصر التصويت يف عدد معُت من 
 األسهم السوقية بسبب ذبميع أسهمهاعلى مسعة الشركة بارتفاع قيمة  التأثَت. 
 ادلثال التارل: نعرضظاىرة ذبميع األسهم  لتوضيحو 

                  تجميع األسهم (:2-2جدول )               
 )دج( الوحدة 

 القيمة السوقية لألسهم سعر السهم عدد األسهم البيان
 قبل تجميع األسهم

 100 100 10000 

 ( نه تم تجميع كل سهمين في سهم جديد) نفترض أ بعد تجميع األسهم
 50 200 10000 

 .بتصرف،42أسامة عزمي سالم، مرجع سبق ذكره،ص: ارشد فؤاد التميمي، المصدر:
 األفضلمن فإنو  ،كانت ادلوارد ادلالية ادلتاحة للشركة تفوق االحتياجات االستثمارية  إذا: األسهم شراء إعادة 2-4-3

وبذلك ػلرر ، من السوق ألسهمهاشراء الشركة  إعادةيف صورة أو  يف صورة نقديةما إ توزيع الفائض على ادلساعلُت
وبالتارل ارتفاع رحبية  األسهم اطلفاض عددإذل  حيث يؤدي ذلك، ادلشًتاةاألسهم  عن أرباحالشركة من التزام توزيع 
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ارتفاع قيمتها السوقية ، ولتوضيح ظاىرة إعادة شراء إذل  شلا يؤدي الشركةأسهم  جانب زيادة الطلب علىإذل ، السهم
 :األسهم نعرض ادلثال التارل
سهم، تباع  900.000 عدد أسهم الشركةن وأ دج 2.250.000قدرت ب أرباحا ما حققت لنفرض أن شركة 

 .دج 1.800.000 توزيعات قدرىا إجراءوترغب الشركة يف  دج للسهم 70 بسعر
 ؟ ربحيته فما أثر ذلك على قيمة سهم الشركة و

 .دج 2=  900.000/  1.800.000=  نصيب السهم من األرباح

 .دج 72=  70+  2 تصبح قيمة السهم عليوو 

 سهم. 25.000 = 72/  1.800.000: عدد األسهم اليت تستطيع الشركة شراءىا ىي

 سهم. 875.000 = 25.000 -900.000:  عدد األسهم القائمة بعد الشراء تصبح كالتارل

 دج. 2.5=  900000 /2.250.000=  رحبية السهم قبل إعادة الشراء

  دج 2.57=  875000/ 2250000=  أما بعد الشراء فيصبح

اخليار يف الشراء يعطي للمستثمر  إعادةقرار  أننستنتج وعليو ، ارتفعت بعد إعادة الشراء نالحظ أن رحبية السهم قد
بيع جزء شلا ؽللكو من  بإمكانوتوزيعات نقدية  إذلعدم احلصول على توزيعات نقدية، فادلستثمر الذي حباجة  وأاحلصول 
 .بالسهم يف الوقت الذي ترتفع قيمتو السوقية االحتفاظوزيعات نقدية فيمكنو ت إذلػلتاج  ال ادلستثمر الذي أما،  األسهم

رلانية أسهم  شكليف األرباح  بتوزيعات : ترتبط ىذه الظاىرة( أسهمالمجانية )التوزيعات في صورة  األسهم 2-4-4
وذلك عندما تكون ، ادلال لرأساحملتجزة دبعٌت ربويلها  واألرباحوذلك يف حالة رمسلة االحتياطات ، بدال من مبالغ نقدية

إذل  نقدية أموالدفع إذل  ومن شليزات ىذا النوع من التوزيعات ىو عدم جلوء الشركة، ادلال لرأسمساوية  األخَتةىذه 
ومن دوافعها ، ادللكيةإذل أسهم  ذلك سيعمل على خفض نسبة القروضفإن  األسهم ونتيجة لزيادة عدد، ادلساعلُت
عندما ترتفع القيمة  اآلليةالشركة ذلذه  وتلجأ، ادلال واالستفادة من السيولة النقدية لدى الشركةرأس  زيادة األساسية

األسهم  ظاىرةأن  ذلك، أسهمهاالسوقية للسهم بدرجة كبَتة ؼلشى معها تناقص عدد ادلستثمرين الراغبُت يف شراء 
 وبالتارل زيادة الراغبُت يف شرائو شلا يتيح الفرصة الرتفاع السعر من جديد، السوقية للسهمزبفيض القيمة إذل  اجملانية تؤدي

 شلا غلعل مستقبل الشركة جيدا.
 ادلثال التوضيحي التارل: نأخذ األسهم اجملانية ولفهم ظاىرة

ثروة ادلساىم فإن  سهم، وبالتارل200وكان لدى مساىم يف تلك الشركة  دج30شركة ما أن سعر سهم بافًتاض 
(200 x 30 ) = 6000 فسيكون نصيب ادلساىم  رلانية أسهم %10قررت الشركة توزيع  فإذا دج 
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(200 x 10 % ) = 20دج. 27.3  = (6000/220) قيمة السهم ستصبحفإن  وبالتارل ،سهم 
 للسهم. دج 27.3 إذلالواحد  للسهم دج 30اطلفضت من  لألسهمقيمة السوقية ال أننالحظ  عليوو  

 األسهم أسعار ثر ظروف السوق والسيولة علىأ 2-5
إذل  تتجواألسهم  ادلالية سيماأسعار األوراق فإن  تصاديقنو يف حالة االنتعاش االالعديد من الدراسات أ أكدت

 حجم التداولأن  كما،  بينما سبيل لالطلفاض يف حالة الركود، السوقأسعار  سباشيا مع االذباه العام لالرتفاع يف االرتفاع
 Grozـ ففي دراسة ل؛ بينما ينخفض يف فًتة الركود ، ارتفاع السيولةإذل  شلا يؤدي يزداد بشكل واضح يف فًتة االزدىار

 %43إذل  ويصل ارتفاعو يوما 50  دعب %30بنسبة  االرتفاعإذل  ؽليل  Industrial Dow Jonesمتوسط أن  وجد (1999)
يوما  145بعد  %43إذل  ويواصل ىبوطو يوما 50 بعد %30 ادلؤشر بنسبة بينما يهبط، يوما يف فًتات االنتعاش 155بعد 

 .1يف فًتات الركود
حجم أن  أي، واحلالة اليت سبر هبا السوق األولية اإلصداراتالدراسات على وجود عالقة قوية بُت  أكدت كما

 & Nofsingerدراسة  أوضحت األمريكيففي السوق ، يرتفع يف ظروف االنتعاش االقتصادي والعكس اإلصدارات

Kenneth (2003) ارتفع عدد ، نو وخالل فًتة االنتعاش االقتصادي اليت مرت هبا الواليات ادلتحدة خالل التسعيناتأ
ومع تراجع حالة ، 1996يف عام  إصدارحالة  650وإصدار  1993حالة يف عام  500إذل  بشكل مفاجئ اإلصدارات

حالة  46فلم تسجل سوى  2001يف عام  اإلصداراتاطلفض عدد ، التسعينات أواخراالنتعاش وحدوث االنكماش يف 
 .حاالت فقط 5كان ىناك  2002ويف عام ، أولية إصدار

ادلستثمرين بشكل كبَت على  إقبالالناتج عن زيادة  سحب السيولة فإن Aby & Vaughnوحسب وجهة نظر 
 اإلصداراتبيع  دةاإعوبسبب القوانُت اليت سبنع ، من قيمتها احلقيقية بأقلبسبب تقييمها  األولية اإلصداراتشراء 

السوق   أداء إعاقةإذل  تؤدي، بعد انقضاء فًتة زمنية زلددة إال ادلشًتاة بكميات كبَتة من ادلستثمرين الداخليُت للشركة
ادلشًتاة من ادلستثمرين  اإلصداراتبيع  إعادةالقيود اليت تفرض على أن  كما،  زادت تلك الفًتة إذاسيما  ككل

نتيجة حلدوث فجوة  ، األخرى  الرأمساليةزيادة حجم الطلب على مصادر سبويل بديلة لالستثمارات إذل  يؤدي، الداخليُت
وتقلص الطلب نتيجة لعدم توفر  القدؽلةاألسهم  زيادة عرضإذل  شلا يؤدي، والعرض عليها األموالكبَتة بُت الطلب على 

يف األسهم  أسعار شلا يربز دور السيولة يف ربديد، األسهم سوقأسعار  وبالتارل اطلفاض يف، رائهاالسيولة الالزمة لش
 .2السوق

                                           
  .140،  139، مرجع سبق ذكره، ص ص: قيس أديب الكيالين، عماد زياد رمضان 1
  .141ادلرجع  نفسو، ص:  2
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تتحدد بناء على التغَت  ال ادلاليةاألوراق  يف سوقاألسهم  أن أسعار إذل توصلت Choi (2005)ففي دراسة ل 
فإن  وبالتارل، لشرائهاادلتاحة  األموالوكمية  األسهم تتحدد من خالل التغَت يف عدد وإظلا، لألسهميف العائد ادلتوقع 

 .األسهم  أسعار يف ربديد أساسياالسيولة تلعب دورا 
 األسهم أسعار علىثر الكفاءة أ 2-6

تام وفوري كافة ادلعلومات  بشكل ادلاليةأسعار األوراق  تعكس فيو الذي وضعالىي  ادلاليةاألوراق  كفاءة سوق
يتيح أن  دون مع القيم احلقيقيةلألسهم  األسعار توافق مستوياتإذل  شلا يؤدي، سريعا األسعار وربدث استجابة ادلتاحة
نتيجة الكتشافهم ، اآلخرينعوائد ادلستثمرين أو  السوق أداءتفوق ، غَت عادية أرباحدلستثمرين فرصة ربقيق لبعض اذلك 

واحملددة ، ادلفهوم ىي قيمة عادلة لقيمتها احلقيقية القيمة السوقية يف ظل ىذافإن  وبالتارل، حاالت التسعَت اخلاطئ
 .دبجموعة ادلعلومات ادلتاحة للمستثمرين

 ادلعلوماتر تواف مدى أي، بالسوق ادلعلومات نظام كفاءة على كبَتة بدرجة ادلاليةاألوراق  سوق كفاءة تتوقفو 
 ادلعلومات ىذه تعكسأن  بشرط، عليها احلصول وتكاليف منها االستفادة وفرص توافرىا سرعة حيث من، للمستثمرين

 .السليم االستثماري القرار ازباذ أجل من دلناسب الوقتو يف ، األوراق ذلذه ادلصدرة اجلهات واقع عن حقيقية مؤشرات
 سلبا يؤثرأن  نومن شأ، ادلعلومات على احلصول يف ادلتعاملُت تكافؤ عدمأن  ادلعلومات نظام أعلية تكشفو 

 الشركة يف ادلالك كبار فحيازة، أخرى جهة من ادلاليةاألوراق  سوق كفاءة على و ،جهة من ادلستثمرين قرارات على
 أحد شعورأن  ذلك، السوق يف ادلتعاملُت سلبية على نفسية آثارإذل  يؤديأن  ؽلكن اآلخرون ؽلتلكها ال دلعلومات

 عن ادلستثمرين إحجامإذل  يؤدي قد، معينة مالية لورقة بالنسبة ادلعلومات على احلصول يف ادلساواة بعدم ادلستثمرين
 ادلؤكد ومن ،1ادلتداولة ادلاليةاألوراق  عدد لًتاجع كنتيجة،  السوق يف العمليات حجم اطلفاضإذل  يؤدي شلا فيها التعامل

 األمر، السعر مدى اتساع شكل يف أيضا و، التوقعات ذبانس عدم شكل يف ينعكسأن  ؽلكن ادلعلومات يف االتساقأن 
 لسعي كمحصلة السوق يف ادلتعاملُت عدد تراجع بالتارل و، السيولة وتناقص الصفقات تكلفة تزايدإذل  يؤدي الذي
 .اآلخرين ادلستثمرين حساب على غَت عادية عوائد ربقيقإذل  السوق يف األطراف بعض

                                           
 .311: ص، 2006، مصر، اإلسكندرية اجلامعة، التجارة كلية،  والسنداتاألسهم  وتقييم تحليل، احلناوي زلمد 1
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األوراق  سوق ػلولأن  ؽلكن، ادلستثمرين على عادل غَت بشكل توزيعهاأو  ادلعلومات توفر عدمفإن  بالتارل و
 يف االستثمار أساسيات تربره ال الذي، ادلالية لألوراق اطئاخل تسعَتالإذل  اليت تؤدي، العشوائية للمضاربة سوقإذل  ادلالية

 .ادلتاحة ادلالية للموارد الكفء غَت التخصيصإذل  يؤدي شلا، 1لألسهم  ادلصدرة الشركة
ودعامة لفرضية الكفاءة ادلعلوماتية  ،ادلاليةاألوراق  يف البنية اجلزئية لسوق أساسياركنا  وتشكل ادلعلومات

فضال عن مساعلتها يف ازباذ ، ادلالية لألصولاحلقيقية  األسعار وربديد ،الرتباطها الوثيق بعملية تكوين التوقعات الرشيدة
تدفق معلومايت يسمح بتنشيط أو  من ادلتطلبات سوق تشتغل بكفاءة دون وجود قدرلوجود  فال، القرارات االستثمارية

 .2عمليات التداول
ودبا يكفل ، ادلالية بالشكل الذي ػلقق التوازن بُت العوائد وادلخاطراألوراق  جانب دورىا يف مراجعة زلفظة إذل

 .3ادلاليةاألوراق  وػلفظ التوازن يف سوق ربقيق الربح ادلستهدف من طرف ادلستثمر
 :4رئيسية أنواعالسوق يف ثالث إذل  الواردةوتصنف ادلعلومات 

 ؛ادلاضي يف وعوائدىااألسهم  أسعار مثل سابقة بيانات عن تعرب :تارؼلية علوماتم 
 ؛لألسهم  ادلصدرة بالشركة أو بالصناعة أو ككل باالقتصاد خاصة :اليةح علوماتم 
 (.األمور)العاملُت ببواطن  الشركة يف عاملُتتادل بارلك إال تتاح ال :مستقبلية معلومات 

 :5( األسهمادلالية )األوراق  ثر ادلعلومات يف تسعَتأو  أعليةوالشكل التارل يوضح 
 
 
 
 
 
 

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

Working Paper, September 2006, p: 5. 
  .87رفيق مزاىدية، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .135 ص:، 2004، األردن، عمان، دار ادلسَتة للنشر، االستثمار باألوراق المالية، تحليل وإدارة، ارشد فؤاد التميمي 3
 .93،  92ص ص: ، 2007، مصر، القاىرة، ادلكتب اجلامعي، االستثمار في األوراق المالية وإدارة المخاطر، وآخرونزلمد صاحل احلناوي  4
 .133 ص: مرجع سبق ذكره،، أسامة عزمي سالمة، ارشد فؤاد التميمي 5
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 لية تسعير الورقة الماليةآالمعلومات و (: 3-2شكل)
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 ص:، 2004، األردن، عمان، دار ادلسَتة للنشر، وإدارةتحليل ، المالية باألوراقاالستثمار ، عزمي سالمة أسامة، رشد فؤاد التميميأ : لمصدرا

133. 

داخل  فالداخلية ىي اليت تنشأ، خارجيةأو  مصادر ادلعلومات قد تكون داخليةأن  أعاله الشكل من يتضح
، ادلعلومات اخلارجية خارج السوق يف حُت تنشأ، األرباحكاليت تتعلق بتوزيعات ،  السوق وادلنشورة يف التقارير ادلالية 

 سياسية واقتصادية واجتماعية.. أحداث، معدالت التضخم، الفائدة كأسعار :تتحكم فيها عوامل تتعلق باالقتصاد ككل
الذي يتم بناء عليها وعلى حاالت التفاؤل والتشاؤم ، ادلاليةاألوراق  يف تسعَت اكبَت  اثر ألتلك ادلعلومات أن  كما،  وغَتىا

 يف السوق. 
أسعار  دبستقبل لتوقعاهتم دقيق ربديد يف يساىم، العامة االقتصادية والبيئة السوق روفظب ادلستثمرينفمعرفة 

إذل  الواردة ادلعلومات لطبيعة طبقا التوقعات على يسيطر التشاؤم كان فإذا، احلصول عليها ادلتوقع لعوائداو  ادلاليةاألوراق 
 ادلتعاملُت يدفع شلا، ادلالية باألوراق االستثمار جدوى تعكس ال معينة زمنيةخالل فًتة  السوق يف األسعارفإن  ،السوق

والعكس  األسعار اطلفاضإذل  يؤدي الذي األمر، احملتملة اخلسائر من للحد منهم زلاولة يف منها كبَتة كمياتعرض  إذل 
 .1يف حالة التفاؤل

ن أل، لتطور القطاع احلقيقي وزيادة االستثمارات األساسيةحد الشروط أ ادلاليةاألوراق  ويعترب تطور كفاءة سوق 
اتساع الرمسلة أن  كما،  ادلتاحة لالستثمار األصولتعبئة ادلدخرات وتنويع  إمكانيةعٍت ي ادلاليةاألوراق  زيادة نشاط سوق

                                           
 .نفسوادلرجع  1

زبص قطاعات اقتصادية 
 معينة )مثال األرباح وتوزيعها(

 معلومات
 زيادة ادلعروض

 اطلفاض السعر

 ارتفاع السعر

 زيادة الطلب

تقييم ادلستثمرين 
ومالكي الورقة ادلالية 
لطبيعة ادلعلومات 

 ونوعيتها
ربليل االقتصاد الكلي، الدخل 

القومي والتضخم والضريبة 
 ومعدل الفائدة .. اخل

أحداث سياسية 
اقتصادية مالية 

 واجتماعية وأخرى

 تسعَت مضخم 

 تسعَت سلفض
 معلومات
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وبالتارل زيادة ، شلا يعٍت زيادة حجم التمويل ادلتاح لالستثمارات ادلالية لألوراقارتفاع قيمة ادلؤسسات ادلصدرة يعٍت 
 .1مالية جديدة أوراق إلصدارالفرص 

 الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية 2-6-1
للكفاءة  أساسيُتبروز مفهومُت ، للمعلومات األسعار حول سرعة استيعاب نتج عن تباين وجهات النظر

 .علا: الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية السوقية
 اجلديدة ادلعلومات ربليل بُت زمٍت فاصل فيها يوجد ال كاملة عندما  ةؤ الُكف قالسو تعد  :الكاملة الكفاءة 2-6-1-1

 ما يعكس  السعر يف فوري تغيَت حدوث يضمن اشل، ادلالية الورقة سعرل زلددة نتائجإذل  الوصول وبُت، السوقإذل  الواردة
 تلك على وآخر مستثمر حصول بُت زمٍت فاصل يوجد ال أنو دبعٌت، غَت سارةأو  سارة أنباء من ادلعلومات تلك ربملو

 :2يلي ولتحقق الكفاءة الكاملة يف السوق يتطلب ذلك ما، ادلعلومات
 حجمها صغر مهما، ادلاليةاألوراق  من كمية أي شراءأو  بيع للمستثمر يتيح شلا التعامل على قيود وجود عدم 
 . بسهولة
 بأن يسمح اشل ،تكاليف بدون ادلتعاملُت جلميعو  قالسو  يف ادلوجودة ادلاليةاألوراق  عن كاملة معلومات توفر 
 .متماثلة ادلتعاملُت توقعات تكون
 يف السوق األسعار حركة على منهم أي تصرف يؤثر ال حبيث ادلتعاملُت من كبَت عدد وجود. 
 اخلاصة منفعتو تعظيمإذل  منهم كل يسعى وبالتارل، بالعقالنية والرشادة قالسو  يف ادلتعاملُت سبتع. 

 ادلعلومات وصول منذ الوقت بعض ؽلضيأن  يتوقع قللسو  االقتصادية الكفاءة ظل يف ة:االقتصادي الكفاءة 2-6-1-2
 تكون قد ما لسهم السوقية القيمةأن  يعٍت ما وىو، ادلتداولة ادلالية أسعار األوراق على آثارىا تنعكس حىت، قالسو إذل 

 .3األقل على الوقت لبعض احلقيقية قيمتو من أقلأو  أعلى

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

 .88،  87مزاىدية، مرجع سبق ذكره، ص ص: رفيق 
 .26 ص:، 2003، مصر، عادل الكتب، الماليةاألوراق  بورصات، صالح الدين حسن السيسي

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

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

  .497 ص:، 2002، مصر، منشاة ادلعارف، المالرأس  وأسواق ، األوراق الماليةمنَت ابراىُت ىندي 3
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 كفاءةو  التشغيل كفاءة،  التسعَت كفاءة: أعلها أساسيةق فرضية الكفاءة االقتصادية وجب توفر مسات يولتحق
 .التخصيص
 لكافة ادلعلومات اجلديدة ادلتاحة  األسعار ويقصد هبا استيعاب، الكفاءة اخلارجية أيضاتعرف : التسعير كفاءة

عاكسة لكل ادلعلومات  مرآةادلالية أسعار األوراق  غلعل شلا، ادلناسبوقت الجلميع ادلتعاملُت يف السوق ويف 
 إضافيةهم تكاليف دون ربمل، وبذلك يستحيل على ادلستثمرين ربقيق عوائد غَت عادية، ادلتوفرة يف السوق

أن و ، األطراففيها صبيع  تتكافأعملية االستثمار لعبة عادلة  شلا غلعل من، اإلضافيةمتسقة مع حجم العوائد 
لعدم أو  ،تفسر بنقص اخلربة االستثمارية بقدر ما تربر بضعف الكفاءة التسعَتية للسوق خسارة ادلستثمر ال

 .1استغالل ادلعلومات ادلتوفرة استغالال جيدا
ىو عبارة عن رلموع سعره يف الفًتة احلالية  مستقبلية،تقوم كفاءة التسعَت على أساس أن سعر السهم يف فًتة 

أما  ادلعلومات ادلتاحة يف الفًتة احلالية منعكسة يف السعر احلارل،فإن  العائد ادلنتظر خالل تلك الفًتة، وبالتارل إليومضافا 
حيث يؤخذ يف االعتبار تلك  ن سلتلفا عن ىذا السعر وىي احلالة األكثر ربققا،فقد يكو  ادلستقبليةالسعر يف الفًتة 

 ادلعلومات.
 :دبعٌتقد يكون موجبا ؛  مستقبليةوما ذبدر اإلشارة إليو أن اختالف السعر احلارل عن سعره يف فًتة 

 E (Pt+T) >P t  باسم تسمى ىذه الوضعيةSubmartingale  إال أمواذلميوظفون  ادلستثمرين ال أنيفًتض فيها 
 :دبعٌت فيها ،كما قد يكون التغَت منعدما  استثمرواادلالية اليت األوراقارتفاع سعر  أيحققت ذلم عائدا معينا،  إذا

 (Pt+T = Pt ، )باسم  تعرفالوضعية  وىذهMartingale  حيث تفًتض نوعا من االرتباط بُت السعر احلارل
     2. والتقديرات ادلستقبلية لذلك السعر

 العرض بُت التوازن خلق علىق السو  قدرة هبا يقصدو ، الداخلية بالكفاءة عليها يطلق: التشغيل كفاءة 
ربح  لتحقيق فرصة قالسو  صناعل يتاحأن  ودون، للسمسرة عالية تكلفة فيو ادلتعاملُت حمليتأن  دون، الطلب

وعليو ؽلكن القول أن كفاءة التشغيل تتعلق بكافة العوامل اليت تساعد على تنشيط  ،فيو ىامش مغال أو
 .3خاصة فيما يتعلق بتكاليف التعامل وربسُت تداول األوراق ادلالية يف البورصة،

                                           
  .89 :، مرجع سبق ذكره ،صصزاىدية، رفيق م 1
  .301، 300ص: ، مرجع سبق ذكره، ص 1،األدوات، االسًتاتيجيات، ج ،اذلياكل جبار زلفوظ، أسواق رؤوس األموال 2

.298،299ادلرجع  نفسو ، ص ص:  3  
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 الطلب حاالت واجهةوذلك دب، استقراره على زلافظة صناع السوق خالل من التشغيلية الكفاءة تتحققو  
 . منخفضة وهبوامش اخلاص حلساهبم شرائها طريق عن، ادلاليةاألوراق  من الكبَت العرض وامتصاص الكبَت
 إذل  االقتصادية ادلوارد توجيو على القدرة مدى عن التخصيصية الكفاءة تعرب: و كفاءة التخصيص

 بإمكاهنا اليت ىيؤة الكف قالسو أن  البعض ويرى، شلكن زبصيص أفضل إذل يؤدي شلا ،البديلة االستخدامات
اجملاالت إذل  ادلالية ادلوارد توجيو ضمان يتم حبيث، ادلتاحة االقتصادية للموارد الكفء التخصيصق ربقي

 .1االستثمارية ادلرحبة
 االقتصاديةالكفاءة  و الكاملة الكفاءة ظل في سلوك األسعار 2-6-1-3

 وأخرى تفاؤلية معلومات وصول وبافًتاض، االقتصاديةالكفاءة و  الكاملة الكفاءة ظل يف األسعار سلوك لتوضيح
 :2ندرج الشكلُت التاليُت، ادلاليةاألوراق  سوقإذل  تشاؤمية

 (: تغير سعر السهم في ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية4-2شكل)
 )أ( حالة ورود معلومات تفاؤلية                      حالة ورود معلومات تشاؤمية )ب(

 
 
 
 
 
 
 

 
 .137 ص:، مرجع سبق ذكره، عزمي سالم أسامة، رشد فؤاد التميميأ: المصدر

 

واستجابتها  األسعار حيث يوضح حركة، والكفاءة االقتصاديةكس الشكل مفهومي الكفاءة الكاملة يع
 ؛للمعلومات

                                           
 .120 :ص، مرجع سبق ذكره، زىَت غراية 1
  .137رشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالم، مرجع سبق ذكره، ص: أ 2
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ذي تصل ويف اليوم الفإنو  وبالتارل، دينار 33القيمة احلقيقية )العادلة( للسهم قدرت ب أن  من الشكلُت يتضح 
السعر سَتتفع من فإن  يف ظل الكفاءة الكاملة للسوقو ، السوقإذل  ن الشركة ادلصدرة للسهمفيو ادلعلومات اجلديدة بشأ

وقت لتحليلها وتفسَتىا إذل  ادلعلومات ربتاجفإن  يف ظل الكفاءة االقتصاديةأما  ،دينار يف نفس اليوم 33دينار اذل 30
يعادل  مستوىإذل  يرتفع سعر السهمأن  إذل شلا يدل على وجود فاصل زمٍت بُت وصول ادلعلومة، هبدف تسعَت السهم

سواء السارة  السوقإذل  ادلتعاملُت اذباه ادلعلومات الواردة أفعالوادلنحٌت واخلطان ادلتقطعان يعكسان ردود ، قيمتو احلقيقية
 :2حد االحتمالُت التاليُتأ تأخذاليت ، 1غَت السارةأو  منها

استنتاج إذل  يصلأن  وقبل، السوقإذل  ورودىا فور بادلعلومات عمالءه أبلغ السمسرة بيتأن  :األولاالحتمال 
 أوامر بإصدار بعضهم يسارع قد ادلعلومات ىذه ضوء علىف، للسهم احلقيقية القيمة عليو تكونأن  ينبغي ما بشأن هنائي
 زلددة نتائجإذل  السمسرة بيت يصلأو أكثر  يوم وبعد، سعره يف طفيف ارتفاع حدوثإذل  يؤدي شلا، السهم لشراء
 حىت الوقتن م ادلزيد ؽلضي نوو من ادلؤكد أ، احلقيقية قيمتو من أقل للسهم السوقية القيمة بأن تقضي، للعمالء يبلغها
 وىو، احلقيقيةو قيمتإذل  يصلأن  إذل عليو الطلب زيادةنتيجة ل االرتفاع يف السهم سعر بعدىا ليأخذ، الشراء أوامر تصدر

.السفلي ادلتقطع اخلط يصوره ما
 كان السمسرة بيت من عليهاادلتحصل  األولية للمعلومات ادلستثمرين فعل ردأن  إذل يشَت :االحتمال الثاين

 .األعلى ادلتقطع ادلنحٌت يوضحو ما وىو، احلقيقية قيمتو من أعلىإذل  إثرىا على ارتفع السهم سعرأن  لدرجة، فيو مبالغ
 بعض مضي بعد ولكن، احلقيقية توقيمإذل  ستصل للسهم السوقية القيمةفإن  ويف ظل االحتمالُتفإنو  وبالتارل

 .قصَتا يكونأن  يتوقع الذي الوقت
 ينطبق على ردود الفعل يف حالة ادلعلومات التشاؤمية.نفس التحليل 

 
 
 
 
 
 

                                           
  .136 ص:، مرجع سبق ذكره، أسامة عزمي سالم، رشد فؤاد التميميأ 1
  .214 - 212 :، ص 2000، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر، الماليةاألوراق  االستثمار في، عبد الغفار حنفي 2
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 )السندات( المديونيةأدوات  2-2-3-1-2
 على أموال من قدمو فيما حاملو حق يثبت للتداول قابل صك" ابأهن اتالسند تعرف السندات: تعريف -1

 .1واقتضاء دينو يف ادلوعد احملدد النتهاء مدة القرض، على الفوائد ادلستحقة احلصول يف وحقو، للشركة القرض سبيل
تصدرىا الشركة ادلساعلة العامة ، ذات قيمة قابلة للتداول األجل"ورقة مالية طويلة بأهنا  أيضا كما عرفت

فهي مصدر ، 2"اإلصدارتتعهد الشركة دبوجبها بسداد قيمة القرض وفوائده وفقا لشروط ، وتطرحها للحصول على قرض
 عوائدىا)الفوائد( تدخل كبند ضمن التكاليف.أن  ذلك سبويلي يساىم يف زبفيف العبء الضرييب

 احلصول يف احلق وحلاملو ،األجل متوسطأو  طويل قرضا سبثل مالية ورقة عبارة عن السندفإن  آخرويف تعريف 
 3.ثابتة الفائدة نسبة تكون ما وعادة، القرض مدةخالل  سنوية فائدة على

، تتحدد بناء على درجة ادلخاطر اليت يتعرض ذلا، تساوي قيمتو االمسيةأو  تقلأو  وللسند قيمة سوقية قد تزيد
خاصة معدل الفائدة وعائد الفرصة البديلة يف ، واليت تتوقف على ادلركز ادلارل للشركة والظروف االقتصادية السائدة

 .4السوق
حيث ، الشركات واحلكومات كوسيلة لالقًتاض إليها ، تلجأالسندات صك مديونيةفإن  سبق ومن خالل ما

تسديد قيمة القرض خالل باإلضافة إذل ، اإلصدارومتفق عليها يف عقد ، يتعهد مصدره بدفع فائدة دورية زلددة مسبقا
 يسمى تاريخ االستحقاق.تاريخ معُت 

وذلك يف حالة ، بقيمة امسية ثابتة اليت تصدرىا الشركات اخلاصة سندات الشركة أشهرىا أنواعوللسندات عدة 
وىي  السندات احلكوميةجانب إذل ، احتياجها للسيولة النقدية بغرض التوسع يف مشاريعهاأو  احتياجها للتمويل اخلارجي

 ادلؤسسات العامة بغرض سبويل ادلشاريع العامة.أو  السندات اليت تصدرىا الدولة سواء عن طريق اخلزينة العامة
 
 
 
 
 

                                           
  www.4shared.com متاح على ادلوقع االلكًتوين:، 291 ص:، دراسة تحليلية نقدية، المالية من منظور إسالمياألوراق  بورصة، شعبان زلمد إسالم الربواري 1
 .220 ص:، األردن، عمان، وائل للنشر دار، إدارة االستثمارات، زلمد مطر 2

3 J. peyrard, "La bourse", 3éme édition, Imprimerie hérissey a ayreux, France, 1993, P: 27. 
 .67، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص: 2003، 3، طالبورصات ومشكالتها في عالم النقد والمالمروان عطون، األسواق النقدية وادلالية،  4
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 :1ادلالية بعدة خصائص منها األوراق: تتميز السندات عن غَتىا من خصائص السند -2
  خسارة أميتحصل حامل السند على فائدة ثابتة سواء حققت ادلؤسسة رحبا. 
 على ذلك اإلصدارنص عقد  إذاكما ػلق للجهة ادلصدرة استدعاؤه ،  قابلية السند للتداول. 
 ؽلكن التنازل عنو يف السوق الثانوية  وإظلا، ػلق حلاملو ادلطالبة بقيمتو قبل تاريخ استحقاقو ال. 
 ػلق للجهة ادلصدرة  ال كما،  ػلق حلاملو حضور اجلمعية العمومية للمساعلُت وباعتبار السند دينا على الشركة فال

 .تعديل التعاقد الذي يربطها حبامل السند 
 يًتتب عليو التزامات يف أن  فهي مصدر سبويلي للشركة دون، ػلق حلملة السندات التدخل يف قرارات الشركة ال

 .الشركة إدارة
  عند تاريخ  مسيةالعادية وادلمتازة يف احلصول على القيمة االاألسهم  على ضبلة األولويةحلملة السندات

 .ويف حالة التصفية استحقاقها
 الضمانات ادلمنوحة للحملة مقابل اكتتاهبم ، عدد السندات ادلصدرة، اسم ادلصدر اإلصدارتظهر وثيقة أن  غلب

 بأسعارويف بعض احلاالت قد تباع السندات ، والذي عادة يساوي القيمة االمسية للسند اإلصدارسعر ، يف السندات 
من قيمتها االمسية ويعرف  بأقلكما قد تسدد ،  اإلصدارويعرف الفرق بعالوة  تقل عن قيمتها االمسية تشجيعا للمكتتبُت

 الفرق عندئذ بعالوة التسديد.
 .واجلدول التارل يوضح أوجو التشابو واالختالف بُت األوراق ادلالية

 
 
 
 
 
 

 
                                           

 :على ادلراجع التالية اعتمادا 1
 .731 ص:، مرجع سبق ذكره، 2،ج االستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموال، جبار زلفوظ

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

مع بُت ادللكية ذبىجينة  األداةطبيعة 
 والدين

 دين واجبة الدفع عند االستحقاق أداة ملكية أداة

ثابتة بنسبة األرباح  توزيعات مستوى الدخل
 من القيمة االمسية

يتحدد وفق قرار وسياسة توزيع 
 األرباح

 ريتو ثبات الدخل واستمرا

أو  لإلطفاءقد يكون قابل  االستحقاق
إذل  التحويلأو  االستدعاء

 سهم عادي

، مادامت الشركة قائمة مستمر
 دبعٌت ليس لو تاريخ استحقاق

 ذلا تاريخ استحقاق زلدد
يكون قابل  أينو ؽلكن كما أ
 عاديةإذل أسهم  التحويلأو  لالستدعاء

 / غَت تراكمية تراكمية يف بعض احلاالت األرباحتراكم 
 إال اإلدارةػلق ادلشاركة يف  ال اإلدارةالمشاركة في 

 يف حاالت استثنائية
حق ادلشاركة واالنتخاب 

 اإلدارةوالتصويت يف رللس 
يف  إال اإلدارةػلق ادلشاركة يف  ال

 حاالت استثنائية
مق تتصف بالع أسواق وغَت نشطة زلدودة أسواق طبيعة السوق

 واالتساع والنشاط
 تتسم باالتساع والنشاط أسواق

متساوية يف امسية يصدر بقيمة  م امسية سلتلفةبقييصدر  القيمة االسمية
 الواحد اإلصدار

 تصدر بقيم امسية سلتلفة

 ،بتصرف.254 – 180 ص:، مرجع سبق ذكره، رشد فؤاد التميميأ :المصدر

الذي يقوم على خصم التدفقات النقدية شلثلة ، معيار القيمة احلالية لتقييم السند يستخدم تقييم السندات: -3
ودبعدالت الفائدة السوقية السائدة وقت ، االستحقاق تاريخ بالتضخم والقيمة االمسية عند تتأثراليت ، يف الفائدة الدورية

 :1غة التاليةتعطى معادلة تقييم السند وفق الصي ؛اخلصم

   ∑
 

      
 

  

      

 

   

 

 حيث:
 .معدل اخلصم : 
c :مبلغ الفائدة. 

 .القيمة االمسية للسند :  
n: فًتة استحقاق السند. 

                                           
1 M. Fleurit, Bourse & Marchés Financier ; Economica-paris, 2eme édition, 2000, p: 279.  
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ففي ىذه احلالة يضاعف زمن االستحقاق ، ربع سنويأو  كان كوبون السند يدفع بشكل نصف سنوي  فإذا
السنوية على عدد مرات دفع الفائدة مع قسمة الفائدة السوقية وفائدة السند ، بعدد مرات دفع الفائدة خالل السنة

 1معادلة تقييم السند ربسب وفق العالقة التالية:فإن  ،كانت الفوائد تدفع نصف سنوي  فإذا، للسند

   ∑
   

        
 

  

         

  

   

 

إذل  وليس، االستدعاء تاريخ غايةإذل  السند بتقييم يقوم ادلستثمرفإن  ستدعاءالل القابلة السنداتويف حالة 
 2:التالية ادلعادلة وفق االستحقاق تاريخ غاية

   ∑
 

      
 

 

      

 

   

 

 :حيث
 .: سعر استدعاء السند 
قيمة السند )القيمة احلالية للسند( يف عالقة عكسية مع معدل اخلصم وفق أن  أعالهيالحظ من ادلعادالت  ما

 احلاالت التالية:
 مة احلالية للسند تساوي قيمتو القيفإن  ،الفائدة السوقية ومعدالت الكوبون على السند تساوت معدالت إذا

 .االمسية
 من قيمتو أكرب  القيمة احلالية للسندفإن  ،كرب من معدل الفائدة السوقيةأ معدل كوبون السند )الفائدة( نكا  إذا

 .االمسية ويباع السند بعالوة
 قل من قيمتو القيمة احلالية للسند أفإن  ،من معدل الفائدة السوقية قلكوبون على السند أكان معدل ال  إذا

 .ويباع السند خبصم، االمسية
 يضاعف زمن االستحقاق بعدد مرات دفع فإنو  ،سنويربع أو  كان معدل كوبون السند يدفع نصف سنوي  إذا

 على عدد مرات دفع الفائدة للسند. ـمع قسمة الفائدة السوقية وفائدة السند السنوية، الفائدة خالل السنة
 
 

                                           
  .282 ص:، مرجع سبق ذكره، التميمي ارشد فؤاد 1
 .289:صنفسو،  ادلرجع  2
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 األوراق المالية المشتقة 2-2-3-2
 نذكر منها: ادلالية للمشتقات التعريفاتلقد وردت العديد من تعريف المشتقات المالية:   2-2-3-2-1

لألسهم  كما ىو األمر بالنسبة ال تصدر بغرض صبع رؤوس األموالدوات مالية "أ عرفت ادلشتقات ادلالية بأهنا
 .1"التحوط وادلضاربة وغَتىا لألغراضتصدر  وإظلا، والسندات

ويف تعريف آخر ىي "أدوات مالية يتم اشتقاقها من أصل نقدي، ؽلكن شراؤىا وبيعها وتداوذلا بطريقة شلاثلة 
و الكمبيوتر وذلك لألسهم أو أية أصول مالية أخرى"، حيث تتم ادلتاجرة هبا يف األسواق ادلنظمة أو مباشرة عرب اذلاتف أ

 .2يف األسواق غَت ادلنظمة"
مثل  السوقية لورقة مالية أخرى زلددة من القيمةالية اليت تشتق قيمتها السوقية وعرفت أيضا بأهنا "الورقة ادل

 3.حقوقا مالية مباشرة على أصول حقيقية"وبالتارل فليس للمشتقات ادلالية السهم العادي أو السند، 
ة أخرى، ومطلوب مارل أو أداة ملكية دلنشأ ة ماقود تؤدي إذل نشوء أصل مارل دلنشأعويف تعريف آخر ىي "

التبادل لألداة ادلالية حيث يؤدي ذلك إذل ربويل ادلخاطر ادلرتبطة باألدوات ادلالية األساسية للغَت، دون أن سبتد عملية 
 .4اليت نتجت عنها ىذه ادلخاطر" األساسية

 ال ولكنها ،التعاقد زلل ادلالية األصولأسعار  على قيمتها تتوقف عقود"هنا بأ فيعرفها الدورل النقد صندوقأما  
األسعار  أساس على ادلدفوعات تبادل على طرفُت بُت وكعقد ، األصول ىذه يف مارل ألصل استثمارا تتطلبأو  تقتضي

 .5ا"ضروري غَت اأمر  يصبح النقدية والتدفقات التعاقد زلل األصل دللكية انتقال أي، فإن العوائدأو 
 6:العقد ويتضمن
 ادلستقبل يف تنفيذ سعر ربديد. 
 السعر عليها يطبق اليت الكمية ربديد. 
 العقد فيو يسري الذي الزمن ربديد. 
 العقد . زلل األصل ربديد 

                                           
 .754 ص:، مرجع سبق ذكره، 2ج، أسواق رؤوس األموال، الهياكل واألدوات واالستراتيجيات، جبار زلفوظ 1
 .83عبد الكرًن قندوز، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 .84، ص: نفسو  ادلرجع 3
 .95 ص:، 2004، مصر، القاىرة، دار طيبة للنشر والتوزيع، والمؤسسات المالية من منظور إداري ومحاسبياالستثمار في البنوك ، عادل زلمد رزق 4
 http://www.kibs.edu.kw/upload/FinancialDerivatives_362.pdf:  : مقال متاح على ادلوقع االلكًتوين 4عاطف فرحة، إدارة ادلشتقات ادلالية، ص 5
  .نفسو ادلرجع  6
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كمخاطر تقلب األسعار، سلاطر سعر الفائدة، سلاطر أسعار    :وقد نشأت ادلشتقات كأداة لتغطية ادلخاطر
  .1الصرف، وإدارة كل نوع من ىذه ادلخاطر عن طريق التحوط

 مبدئية استثمارات على تعتمد مستقبلي، ال تاريخ يف يكون تنفيذىا عقود عن عبارة أهنا ادلشتقات شليزات ومن
 ربديد تتضمن فهي عقودا التعاقد، وباعتبار ادلشتقات موضوع األصل قيمة على )واخلسائر ادلكاسب( قيمتها وتعتمد

 زلل العقد، باإلضافة إذل الشيء فيو يسري الذي والزمن السعر عليها يطبق اليت والكمية ادلستقبل يف للتنفيذ معُت سعر
 2.ما ماليا أو مادياإيكون  والذي العقد

 :3فئتُت يف ادلالية بادلشتقات تتعامل اليت األطراف تلخيص ؽلكن: المالية بالمشتقات نيالمتعامل 2-2-3-2-2
  :لتحقيق أىداف معينة تتصل بالتحوط لذين يدخلون إذل أسواق ادلشتقات وىم االمستخدمون النهائيون

البنوك، بيوت األوراق ادلالية، شركات التأمُت، صناديق  :تشمل ىذه الفئة تكوين ادلراكز ادلالية وادلضاربةو 
 ىا.االستثمار ...وغَت 

 وىم الذي يلبون احتياجات ادلستخدمُت النهائيُت للمشتقات، مقابل ربقيق اإليرادات يف شكل الوسطاء :
 رسوم الصفقات وىوامش عروض البيع والشراء.

 :ىي ادلالية للمشتقات أنواع أربعة يوجد عام بشكل: المالية المشتقات أنواع 2-2-3-2-3
 اآلجلة. العقود  
 ادلستقبلية العقود. 
 اخليارات عقود. 
 ادلقايضات أو ادلبادالت عقود. 

  .ادلبادالت وأخَتا اخليارات مث ادلستقبلية العقود ظهور تالىا مث أقدمها جلةاآل العقود وتعترب

بُت طرفُت أحدعلا البائع واآلخر مشًتي ألصل من األصول، على أن  اتفاق رمسي وملزم ىي العقود اآلجلة: -1
تتم الصفقة بسعر زلدد مسبقا يسمى سعر التسليم، الذي يسدد يف فًتة الحقة متفق عليها وقت إبرام العقد، تستخدم 

ة، كما أهنا عقود غَت عادة للتحوط من ادلخاطر ادلختلفة، سبتاز بادلرونة استجابة دلتطلبات ادلتعاملُت يف العقود اآلجل
 ظلطية.

                                           
  .110 ص:، 2007، األردن، عمان، مؤسسة الوراق للنشر، الهندسة المالية وأدواتها، ي دباس العباديىاشم فوز  1

2 D. Armand & Autre, "Manuel de Gestion", Volume 2, Ellipses. Auf, France, 1999, p: 231. 
  .91 عبد الكرًن قندوز، مرجع سبق ذكره، ص: 3
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 مشًتي فسيحقق ،العقد يف احملدد السعر من أعلى التبادل زلل األصل سعر كان إذا االستحقاق تاريخ ففي
 فسيحقق العقد لبائع خسائر، أما بالنسبة فسيحقق أعلى االستحقاق تاريخ عند العقد سعر كان رحبا، أما إذا العقد

 تاريخ عند العقد سعر كان إذا ادلبدئي، وسَتبح السعر من أعلى االستحقاق تاريخ عند العقد سعر كان إذا اخسائر 
  .1العقد يف عليو ادلتفق ادلبدئي السعر من أقل االستحقاق
  العقود المستقبلية -2
مية من أصل معُت بسعر زلدد وىي عقود ظلطية تعطي احلق يف شراء أو بيع ك: تعريف العقود المستقبلية 2-1

على أن يتم التسليم يف تاريخ الحق يف ادلستقبل، كما يلتزم طريف العقد )البائع وادلشًتي( بإيداع نسبة من قيمة  مسبقا
العقد لدى السمسار ادلتعامل معو يف شكل نقدي أو أوراق مالية، وذلك بغرض ضباية الطرفُت من ادلشكالت اليت تًتتب 

 .2اتوعلى عدم مقدرة الطرف اآلخر على الوفاء بالتزام
 زلدد، وربدد مستقبلي تاريخ يف زلدد بسعر معُت أصل ما ببيع أو شراءإظلطي  التزام "ادلستقبلي بأنو العقد يعرف

العقد،  األصل، حجم ربديد عليها غلب إذ ،التعاقد طريف بُت ادلربم االتفاق طبيعة ادلستقبلية العقود أسواق يف البورصة
 جلأت ذلك تسهيل أجل العقد، ومن قيمة دفع وكيفية التسليم عروض األسعار، مكان تقدًن خالذلا من يتم اليت الكيفية

 لتقلب األدىن واحلد التسليم التعامل، تاريخ وحدة خالل من ادلستقبلية العقود يف التعاقد شروط البورصات إذل تنميط
قاصة اليت يتم وادلشًتي، تقوم بإدارتو غرفة ادل، الذي يدفع من طرف البائع 3ادلبدئي واذلامش النقطة ، وقيمة)النقطة(السعر

امش إضايف آخر يسمى وذلك لضمان تنفيذ الطرفُت العقد، إذل جانب ذلك ىناك إمكانية ربديد ى التعاقد من خالذلا
 .4وىو نسبة من اذلامش ادلبدئي ىامش الصيانة

شراء أو بيع عقودىا بسبب عدم ربقق وألن ادلستقبليات ىي التزامات لفًتة زلددة يف ادلستقبل، فإنو ال ؽلكن 
 .5إال عند تاريخ االنتهاء فقط العقد ادلستقبلي ال ؽلكن إلغاؤه دفع األموال فيها أثناء إبرامها، وذلذا فإن

أهنا ليست وسيلة مهمة الكتشاف السعر، وإظلا ىي وسيلة بديلة الزباذ ادلواقف  ومن شليزات العقود ادلستقبلية
 صول األساسية.وللتحوط من سلاطر األ

                                           
CIT, 2002. P17-OP." isquesGestion de Portefeuille et des R inancières,Marchés FSolnik,  .B&Jaquillat  .B 1 

، الشلف، جامعة حسيبة بن بوعلي، غَت منشورة، اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، صناعة الهندسة المالية واثرها في تطوير االسواق المالية العربية، نورين بومدين2
 .77ص:، 2015-2014، اجلزائر

3é édition , Edition la découverte, paris, 2001 .pp: 23,24 les Taux De Changehlon, . PD 3 
 .362 ص:، 2004، 2، طمصر، اإلسكندرية، ة ادلعارفأمنش، الفكر الحديث في االستثمار، منَت إبراىيم ىندي 4

5  J. Charles, Investment,John Wiley & Sons, Inc, 1999, p: 488. 
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، أما بائع أو زلرر العقد ادلستقبلي فيتخذ مركزا طويالوما ذبدر اإلشارة إليو أن مشًتي العقد ادلستقبلي يتخذ 
ويف تاريخ  عقدا شلاثال للعقد الذي سبق وأن أبرمو لألصل نفسو، كما ؽلكن دلشًتي العقد أن يبيع 1مركزا قصَتا

 .2االستحقاق نفسو ولكن بسعر سلتلف، وبذلك يغلق مركزه ويلغي التزامو بالعقد
الذي يعد من بُت الصفقات اليت يربمها ادلستثمر يف تواريخ  دلستقبلية كثَتا يف عملية التحوطوتستعمل العقود ا

يتطلب  لعكسية لألسعار زلل التعاقد، كماتنفيذ مستقبلية، للحد من اخلسائر اليت ؽلكن أن يتعرض ذلا بسبب التغَتات ا
من حيث  ى ادلتحوطُت ازباذ قرارات مناسبةسواء كان مركز طويل أو قصَت، دبعٌت أنو ينبغي عل ازباذ قرار ألكثر من مركز

التحوط اخلاصة هبم  اسًتاتيجيةفإن ادلتحوطُت يقومون بتعديل ية التحوط، فعندما تتغَت الظروف التوقيت ادلناسب لعمل
 .3قبل التعرض للخسارة

كما ؽلكن من خالل اعتماد العقود ادلستقبلية ابتداع طرق جديدة إلدارة ادلخاطر، وذلك من خالل ذبزئة 
سلاطر تقلب األسعار، سلاطر سعر الفائدة، وإدارة كل نوع من ىذه  :مثل عة يف األدوات ادلالية التقليديةادلخاطر رلتم

 تحوط.ادلخاطر على حدا من خالل عملية ال
سًتاتيجيتُت، من خالل العقد ادلستقبلي بأحد االيتم التحوط  د المستقبلي:قعالتحوط باستخدام الاستراتيجيات  2-2

 4:كما ىو موضح بالشكلُت التاليُت
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
مذكرة ، دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية اإلسالمية، لعمش أمال: المصدر

 .72 ص:، 2011، 2012، اجلزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، غَت منشورة، ماجستَت يف العلوم التجارية

 :يلي كما والقصَت الطويل ادلركزين باستخدام التحوط ليةآ أعاله الشكل من لنا يتضح

 ا مالي أصال يبيع بأن للمستثمر سًتاتيجيةاال ىذه تسمح حيث ر:قصي مركز باستخدام التحوط استراتيجية
 السوق يف قصَت دبركز االحتفاظ خالل من اطلفاض األسعار سلاطر بذلك ، فيتجنبمستقبلي عقد وفق

، ادلنخفض السعر تنفيذ أثناء لألصل السوقي السعر بُت الفرق يف ادلتمثل الربح يسمح لو بتحقيقادلستقبلي، 
 ًتاتيجيات االستثمار قصَتة األجلمن بُت اس ادلكشوف على البيع يعتربو العقد،  يف عليو ادلتفق البيع وسعر

 يف أسواق ادلشتقات ادلالية.
  ا مالي أصال يشًتي بأن للمستثمر اإلسًتاتيجية ىذه تسمح :طويل مركز باستخدام التحوط استراتيجية

 السوق يف طويل دبركز االحتفاظ خالل من ارتفاع األسعار سلاطر بذلك ، فيتجنبوفق عقد مستقبلي
 وسعر )ادلرتفع السعر(التنفيذ أثناء لألصل السوقي السعر بُت الفرق يف تمثلي ارحب بذلك ادلستقبلي، وػلقق

 .)ادلنخفض السعر(العقد  يف عليو ادلتفق البيع

 

 

 

 ربح

يف  شراء األصل بالسعر ادلتفق عليو
 تاريخ التنفيذ ارتفاع سعر األصل زلل العقد العقد

  تاريخ العقد
المشتر 

 ي
المتحو 

 ط
 عقد شراء مستقبلي

 ربح

 تاريخ العقد

 

تاريخ  اطلفاض سعر األصل زلل العقد
 التنفيذ

بيع األصل بالسعر ادلتفق عليو يف 
 العقد

المشتر 
 ي

المتحو 
 ط

 عقد شراء مستقبلي
 

 

1 1 

2 2 

طويلالتحوط باستخدام مركز  التحوط باستخدام مركز قصير  
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بسعر زلدد لية أوراق ماأو يشًتي  يبيعأن  املها احلق يفحليقصد هبا العقود اليت تعطي  عقود الخيارات: -3
مقابل  الشراءأو  ال ينفذ عملية البيعأو  ينفذأن  يكون لو احلق يفأن  على، زلددة خالل فًتةأو  تاريخ معُتيف  مسبقا

ا مت ، فإذا مت تنفيذ اخليار يف تاريخ االستحقاق يسمى باخليار األوريب، وإذ1مبلغ معُت غَت قابل للرد يعرف بادلكافأة
ومشًتي )البائع(  زلرر اخلياراخليار طرفُت علا:  ويتضمن عقديسمى باخليار األمريكي،  تنفيذه خالل فًتة االستحقاق

 .احلق
سهم لكل  100وحدة من األداة األصلية، كأن تتم على أساس  100عادة ما تتداول عقود اخليارات على أساس 

 2عقد.
وتنقسم عقود اخليارات حسب نوع الصفقة إذل ثالث أنواع رئيسية وىي: خيار الشراء، خيار البيع واخليار 

دون التطرق  ادلستثمراليت تواجو  للتغطية من ادلخاطرادلزدوج )ادلختلط(، وسوف نركز على خياري الشراء والبيع كوسيلتُت 
 لتحقيق األرباح. ضاربُتادلالذي يستعمل غالبا من قبل ، إذل اخليار ادلزدوج 

  :ىو اتفاق قابل للتداول، يعطي دلشًتي حق اخليار، بيع عدد من األوراق ادلالية بسعر زلدد يف خيار البيع
تاريخ معُت، مقابل عالوة يدفعها ادلشًتي حملرر خيار البيع، حيث يراىن مشًتي خيار البيع على اطلفاض 

 يراىن بائع خيار البيع على ارتفاعها، فإذا صدقت توقعات مشًتي أسعار األوراق ادلالية زلل التعامل، يف حُت
 خيار البيع ،يتم تنفيذ العقد، وإذا دل تصدق توقعاتو يتم إلغاؤه دون أن يكون ملزما بتنفيذه.

وعليو فإن خيار البيع يعترب أحد االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف التحوط والتغطية، من سلاطر االستثمار يف 
الية، ذلك أن خسائر مشًتي خيار البيع ،زلدودة دبقدار ادلكافأة اليت يدفعها للبائع، يف حُت أرباحو غَت األوراق ادل

زلدودة ،وتزداد كلما ارتفع السعر السوقي للورقة ادلالية عند التنفيذ، كما أن احلماية من احتمال إجراء اشتقاق يف األسهم 
 .3باح متوفرة حلملتهاادلعنية، توزيع األسهم اجملانية، توزيع األر 

أن ادلكافأة يف خيار البيع تتناسب عكسيا مع سعر الورقة ادلالية وأسعار الفائدة، بينما  وما ذبدر اإلشارة إليو
 .4تتناسب طرديا مع توزيع األرباح على ادلساعلُت

                                           
 .65 ص:، 2013، 1ط، مصر، اإلسكندرية، دار ادلطبوعات اجلامعية، أدوات االستثمار في البورصة، زلمد علي السويلم 1
 .755 ص:، مرجع سبق ذكره، 2ج، االستراتيجياتأسواق رؤوس األموال، الهياكل واألدوات و ، جبار زلفوظ 2
 .766ادلرجع  نفسو، ص:  3
 .765 ص:، مرجع سبق ذكره، 2ج ،أسواق رؤوس األموال، الهياكل واألدوات واالستراتيجيات، جبار زلفوظ 4
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 :يعطي احلق للمستثمر )مشًتي اخليار( يف شراء عدد معُت من األوراق قابل للتداول ىو اتفاق  خيار الشراء
ادلالية بسعر زلدد مسبقا، على أن يتم تنفيذه يف أي فًتة ابتداء من شراء اخليار وحىت استحقاقو، مقابل عالوة 

 .1)مكافأة( غَت قابلة للرد
التعامل، يف حُت يراىن بائع خيار الشراء حيث يراىن مشًتي خيار الشراء على ارتفاع أسعار األوراق ادلالية زلل 

على اطلفاضها، فإذا صدقت توقعات مشًتي خيار الشراء يتم تنفيذ العقد، وإذا دل تصدق توقعاتو يتم إلغاؤه دون أن 
 يكون ملزما بتنفيذه.

ار يف من سلاطر االستثمت ادلستخدمة يف التحوط والتغطية وعليو فإن خيار الشراء يعترب أحد االسًتاتيجيا 
يف حُت أرباحو غَت زلدودة  دار ادلكافأة اليت يدفعها للبائعاألوراق ادلالية، ذلك أن خسائر مشًتي خيار الشراء زلدودة دبق

 2،وتزداد كلما ارتفع السعر السوقي للورقة ادلالية عند التنفيذ.
منها عمليات اشتقاق األسهم،  أن تطورات اخليار مرتبطة ارتباطا كليا بتطورات الورقة، وما ذبدر اإلشارة إليو

واليت ذلا تأثَت على سعر اخليار، لذلك على ادلستثمر أن  انية اليت قد سبس الورقة ادلاليةتوزيع األرباح، توزيع األسهم اجمل
 .3يكون على علم بكافة التطورات اليت قد سبس الورقة ادلالية، شلا يسمح لو بالتحوط من آثار ذلك التطور

ادلبادلة ىو اتفاق ملزم بُت طرفُت لتبادل أصل بأصل آخر، أو سلسلة من التدفقات عقد عقود المبادالت:  -4
بسلسلة أخرى ذات أسعار فائدة  ت النقدية ذات أسعار فائدة ثابتةالنقدية بسلسلة أخرى، كمبادلة سلسلة من التدفقا

مقابل قرض آخر بسعر  بدال قرض بسعر فائدة متغَتأو استمتغَتة والعكس، وذلك يف فًتات مستقبلية متفق عليها، 
 .4فائدة ثابت أو العكس، وذلك بغرض التحوط من سلاطر تقلب أسعار الفائدة

وذلك باحلصول على  زبفيض تكلفة التمويل يفعلية كبَتة يف االقتصاد، حيث تستخدم ولعقود ادلبادالت أ
بإمكاهنا إصدار  حلصول على قرض بسعر فائدة ثابتا قروض مستمرة وبتكلفة منخفضة، فالشركات اليت تستطيع

 .5سندات بسعر فائدة متغَت، وبالتارل تعمل على مبادلة الفوائد ادلتغَتة بالثابتة
ولفهم كيفية استخدام مبادلة أسعار الفائدة لتخفيض تكلفة التمويل، نفرض شركتُت سلتلفتُت بالتصنيف 

، LIBOR +0.5%واالقًتاض قصَت األجل   %9 االقًتاض دبعدل فائدة ثابتاالئتماين، األوذل ذات نوعية عالية ؽلكنها 

                                           
 .65ص:، ق ذكره، مرجع سبزلمد علي السويلم 1
 .764 ص:، مرجع سبق ذكره، 2ج، واالستراتيجياتأسواق رؤوس األموال، الهياكل واألدوات ، جبار زلفوظ 2
 .763، ص:نفسو ادلرجع  3
 .784، ص:نفسو ادلرجع  4
 .83ص:، مرجع سبق ذكره، نورين بومدين 5
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واالقًتاض قصَت األجل دبعدل  %10.5ؽلكنها االقًتاض طويل األجل دبعدل فائدة ثابت عالية  واألخرى ذات سلاطرة
LIBOR +1% ،بتوفَت دفعات دبعدل متغَت ،الشركة األوذل ترغب يف التفاوض مع الشركة الثانيةأن  وبافًتاضLIBOR 

 .%9.5 دبعدل ثابتو بدفعات  ومبادلتها، 0.5%+

 :1الشركتُت ل ادلوارل يوضح آلية ادلبادلة بُتالشك 

 الفائدةأسعار  آلية مبادلة (:6-2شكل)
 

 
 
 
 
 
 

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

ن دفعاهتا بادلعدل الثابت ربقق منافع أل الشركة األوذلأن  آلية ادلبادلة يتبُتإذل  من الشكل أعاله واستنادا 
 LIBOR +0.5%الشركة الثانية تستلم دفعات أن  يف حُت ،%0.5وادلستلمة تزيد عن التزاماهتا اذباه ضبلة سنداهتا بنسبة 

وبذلك فقد سبكنت من زبفيض تكلفة التمويل ، ضبلة سنداهتا ودبعدل متغَتإذل  مقارنة دبا تدفعو %0.5قل بنسبة أوىي 
 سنويا. %0.5سبة بن

 اجلدل تثَت وىي ادلالية ادلشتقات ظهور منذبالنسبة لالقتصاد القومي:  المالية المشتقاتأهمية  2-2-3-2-3
 :2بُت مؤيد ومعارض لالقتصاد فائدهتا حول

 القادرة الوحداتإذل  هابتحمل ترغب ال اليت األطراف من ادلخاطر لنقل ادلالية ادلشتقات تستخدم آراء المؤيدين: (1
 تكون وبذلك، األصل ملكية بنقل ذلك يًتافقأن  دون السمسرة وبيوت ادلالية كادلؤسسات،  بذلك ترغبو  هاربمل على

 .ادلخاطر بتحمل ترغب ال اليت الوحدات ىذه إنتاجية رفع يف ساعلت قد ادلشتقات

                                           
 .414 -412ص:  ارشد فؤاد التميمي، مرجع سبق ذكره، 1
  .7 ،6 :ص ص، مرجع سبق ذكره، عاطف فرحة 2

ذات النوعية العالية الشركة  الشركة ذات ادلخاطرة 

ادلستثمر بسندات الشركة 
 دبعدل متغَت 

ادلستثمر بسندات الشركة 
 دبعدل ثابت

 % 0.5الاليبور +

 % 9.5 دفعات دبعدل
 دفعات دبعدل

 +9.5% 
 دفعات دبعدل

 9.5 % 
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 والذي ،ادلارل الرفع مزايا من االستفادة خالل من األرباح جلٍت فرصا فريو  ادلالية ادلشتقاتالتعامل بأن  كما
 .اإلفالس سلاطر من احلد ادلشتقات بواسطة التغطية أسلوب يفيد كما،  اذلامش بأسلوب يعرف ما باستخدام يتحقق

 :يف ادلالية ادلشتقات استخدام ؽلكنكما   
 يف عليها ادلتعاقد ادلاليةحول أسعار األوراق  بادلعلومات هبا ادلتعامُت تزويد من خالل ادلتوقعة باألسعار التنبؤ 

 .التسليم تاريخ يف ةاحلاضر  السوق
 التام التأكد ظروف يف العمل عند النقدية التدفقات زبطيط. 
 دلضاربةا لفرص أفضل تأمُت. 
 التعاقد زلل األصول على التعامل وتنشيط تيسَت. 
 االستثمارية االسًتاتيجيات تنفيذ يف السرعة. 
 األجنبية األموال لرؤوس جذب كعنصر ادلشتقات ألسواق احمللية احلكومات تشجيع. 

 ىذان ، وذلك باعتبار أاالقتصادية غَت مقبولة من الناحية أهنا ادلالية للمشتقات ُتادلعارض يرىآراء المعارضين : (2
  الطرف اآلخر.  وؼلسر طرف منها يربح مبادلة رلرد بل مضافة قيمة أي يولد ال ألنو، القمار عن ؼلتلف ال التعامل

 للمجازفةأدوات  نفسها ىي ادلشتقاترون أن ي ادلعارضُت لكن للتحوط أداة ىي ادلشتقاتأن  من وبالرغم
 ادلستخدمة العقود نسبة تبلغ حيث، ادلشتقات على الغالبة ىي اجملازفةأن  األمر وواقع، األسعار تقلبات على والرىان
 .للتحوطأدوات  منهاأكثر  والرىان للمجازفةنسبة معتربة مقارنة بالتحوط، وعليو فهي أدوات  اجملازفة بغرض

 الطرفُت أحد كسب ادلخاطر تربقق إذا ألنو، صفرية مبادلة تصبح العمليةأن  يعٍت ادلخاطر تبادلأن  كما
 .الوضع انعكس يتحقق دل وإن ،اآلخر الطرف وخسر

 وإن يرون أهنا ادلؤيدين لكن، صفرية مبادالت ىي ادلشتقاتأن  على وادلعارضُت ادلؤيدين بُت خالفيوجد  وال
 ومن عموما لالقتصاد اإلنتاجية مستوى ترفع ألهنا، إغلابية الكلي ادلستوى على لكنها العقد مستوى على صفرية كانت

، ادلنتج احلقيقي النشاط تساير ادلشتقات كانت لو اصحيح كونيأن  ؽلكن ا الدليلىذ، غَت أن األطراف صبيع ينتفع مث
 على تقتصر ادلشتقاتأن  ىو والسبب، احلقيقي النشاط عن بعيد اذباه يف تسَت ادلشتقات أسواقأن  األمر واقع لكن

 االقتصاد ظلو من بكثَت أسهل ادلشتقات ظلو فيصبح، للثروة ادلولد احلقيقي النشاط لضوابط ؼلضع ال الذي ادلخاطر تبادل
 شلا، ادلنتج احلقيقي االقتصاد حساب على  ادلنتجة غَتادلضاربات إذل  األموال رؤوس تدفق ذلك على يًتتبو ، احلقيقي
أزمة مثلما حدث يف  الثروة ضياع ادلضاربات ،وبالتارل فقاعة وانفجار السوق اهنيارمن خالل  للخسارة االقتصاد يعرض

 .2008 الرىن العقاري لعام 
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 الماليةالورقة عائد ومخاطر  2-2-4
، االستثمار من رلموع التوزيعات والفوائد والدخل احملققبأنو  يعرف العائدعائد الورقة المالية :  2-2-4-1

  فإذا، اليت يتحصل عليها ادلستثمر ادلكافأةأو  وبالتارل يعترب دبثابة التعويض، 1الرأمساليةاخلسائر أو األرباح  إليومضافا 
،  العائد يكون يف شكل فوائدفإن  كانت سندات  إذاأما  ،األرباحالعائد يتمثل يف توزيعات فإن  كانت الورقة ادلالية سهما

 .السند دببلغ يفوق قيمتو السوقية عند الشراءأو  ناذبة عن بيع السهم رأمسالية أرباحيكون العائد يف شكل أن  كما ؽلكن
 :وللعائد عدة مفاىيم وىي

ؽلثل تعويضا للمستثمر عن عنصر الزمن، وؽلثل حافزا لتوجيو ادلوارد ادلالية  العائد الخالي من المخاطرة: (1 
لالستثمار بدال من استخدامها يف االستهالك احلارل، وىو ؽلثل عائد االستثمارات اليت ال تتعرض للمخاطر  

، األول ؽلثل زأينجيتكون معدل العائد اخلارل من ادلخاطرة من  Fisherكأذونات اخلزينة أو سندات اخلزينة، وحسب 
أما الثاين فهو ؽلثل عالوة مواجهة سلاطر  معدل الفائدة احلقيقي الذي ػلقق التوازن بُت العرض والطلب على النقود،

 تعكس التوقعات التضخمية للمستثمرين. وىي سلاطر مرتبطة بعنصر الزمن ،التضخم
 :2ػلسب وفق العالقة التالية ،بعد الضريبة أرباحربقيق  علىؽلثل قدرة ادلبلغ ادلستثمر  العائد على االستثمار: (2

 
 

قبل بيعو، دبعٌت  األصلمت امتالك  يقيس معدل العائد احملقق فعال خالل الفًتة الزمنية اليت عائد فترة االحتفاظ: (3
 :3اخلسارة الناذبُت عن االستثمار يف فًتة معينة ػلسب وفق العالقة التالية أوىو الربح 

 

   
              

    
 

R : ادلطلوب أو ادلنتظر خالل الفًتة معدل العائدt. 
Dt :التوزيعات خالل الفًتة. 

Pt : .سعر األصل يف هناية الفًتة 

 Pt-1 :األصل يف بداية الفًتة سعر. 

                                           
1 H. Mark, N. John, Investments Analysis & Behavior, McGraw-Hill, New York, 2010,p: 94. 

 .73 ص:، 2008، األردن، عمان، دار ادلناىج للنشر، إدارة المحافظ االستثمارية الحديثة، غازي فالح ادلومٍت 2
3 V. Horne & Autre, Fundamentals of Financial Management,12th edition, Prentice-Hall, Inc, London, 2005, p: 96. 

 العائد على االستثمار = األرباح الصافية بعد الضريبة / ادلبلغ ادلستثمر
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Pt - Pt-1 :اخلسارة الرأمساليةأو  ؽلثل الربح. 

تعويض ادلقابل لعملية االستثمار ذلك ؽلثل العائد مقدار التغَت يف قيمة األصل لدى ادلستثمر، مضافا لو الوب 
 1 منسوبا إذل االستثمار األورل. سلاطره، والذي يتماشى وطبيعة األصل و

وفقا  ماالت العوائد اليت ؽلكن ربقيقهاادلتوسط ادلوزون الحتيقصد بو :  Expected Return العائد المتوقع  (4
العتقادات متخذ القرار )ادلستثمر( ، لطبيعة احلالة االقتصادية ادلطلوب التنبؤ هبا لالستثمارات ذات ادلخاطرة ،أي 

تكون دالة  أن ادلستثمر يعتمد على نظرية االحتماالت يف ربديد عائد السهم ،ودبوجبها يعتمد توزيعات احتمالية
 2لوصف العوائد ادلمكن ربقيقها طبقا لدرجة احتمال حدوثها.

أطلق عليو تسميات عديدة منها معدل اخلصم، : ( Required Rate of Return) المطلوب العائد معدل (5
ويقصد بو العائد الذي يتوقع ادلستثمر  ،3تكلفة رأس ادلال وتكلفة الفرصة البديلة، يعكس ادلبادلة بُت العائد وادلخاطرة

 ،ما يعوضو عن اخلطرإذل  ادلستثمر يطمح دائماأن  ذلك، (األسهماخلطرة ) األصولاحلصول عليو عند االستثمار يف 
 بأقل شلكن عائد أعلى ذلم يوفر الذي االستثمار عن دائما يبحثون نيادلستثمر  نأل وذلك، 4يعرف بعالوة ادلخاطرة

 ؽلكن الالنظامية ادلخاطر نأل، بالتنويع هاذبنب ؽلكن ال اليتالنظامية  يى ادلقصودة وادلخاطرة، ادلخاطرة من مستوى
، ادلستثمرة األموال ىلع وبلادلط العائد معدل اهمع يزداد النظامية ادلخاطرزادت  مالوك، تار االستثما بتنويع اهتفادي

بعُت االعتبار ادلخاطر  يأخذلذي ا الرأمسالية األصول تسعَت ظلوذج خالل من وبلادلط العائد معدل حسابتم يو 
 )عالوة ادلخاطرة(.  ادلخاطرة وبدل ادلخاطرة من اخلارل العائد: علاجزأين  من ادلطلوب العائد يتكون، و النظامية

كرب من معدل العائد فإذا كان العائد ادلتوقع ربقيقو أ ،بُت العائد ادلتوقع ربقيقو والعائد ادلطلوب ادلستثمر يقارن
 ادلطلوب يكون السهم جذابا والعكس.

 ثر التضخم على معدل العائد المطلوب أ (6
، الشرائية القوة ىلع ادلتوقع التضخم ثرأإذل  النظر دون االمسية بالقيمة وبادلطل العائدل معدخذ أما يتم  عادة

 ح.ادلقًت  ادلشروعنتيجة لتحمل ادلستثمر سلاطر ، السوق يف الفائدة معدل عن عالوةؽلثل معدل العائد ادلطلوب  حيث
 عن يعربو  ،ادلتوقع التضخم معدلإذل  باإلضافة، يلالفع الفائدة معدل أساس ىلع العائدوعليو يتم ربديد معدل 

ربصيلها وقت  ادلتداولة بالقيمة زلسوبة تدفقاتوىي ، النقد لوحدة االمسية بالوحدات عادة ادلالية لألوراق ادلتوقع العائد
                                           

  .80 :ص مرجع سبق ذكره، ،1،ج االستراتيجيات، األدوات، الهياكل، أسواق رؤوس األموال جبار زلفوظ ، 1
  .51 ،50 :، ص صخالد اضبد فرجان، رائد عبد اخلالق، مرجع سبق ذكره 2
  .53 -51د عبد اخلالق، مرجع سبق ذكره،ص:رائ خالد اضبد فرحان، 3

4 Z. Bodie & al ,Investments,8th edition, McGraw-Hill, New York, 2009, p: 126. 
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 القيمةفإن  لذلك ونتيجة، االمسيةها بقيمت مقارنةقوهتا الشرائية  تفقد ادلبالغ ذهىفإن  التضخم ظل ويف، )استالمها(
معدل العائد أن  Fisher ويف ذلك يرى، التضخم بسبب لالطلفاض معرضة وحدة نقدية متحصل عليها لكل احلقيقية

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

 :وبالتارل فإن
 
 
 )األسهم العادية( قياس العائد المتوقع للورقة المالية 2-2-4-1-1

فهي تشكل الوزن النسيب ، ادلاليةاألوراق  العمليات االستثمارية يف سوقأكثر  مناألسهم  يعترب االستثمار يف
أن  كما،  العادية منهاوتعترب ادلصدر الرئيسي لتمويل الشركات خاصة ،  ادلالية ادلكونة حملفظة السوقاألوراق  من األكرب

 2 يلي: ػلسب العائد ادلتوقع كما، رغم ادلخاطر ادلرتبطة هبا األعلىرغبون بالعائد ادلتوقع يادلستثمرين 
 ػلسب العائد ادلتوقع بناء على بيانات تارؼلية كما يلي: :  بيانات تاريخية بناء على 

 ̅  
 

 
∑  

   

   

 

 :إصدارهلمستثمر بيانات تارؼلية عن الورقة ادلالية )كسهم مت يتوفر لعندما ال  بناء على توقعات مستقبلية 
 األوضاعوذلك حسب  ،ادلستثمر يضع تقديرا للعوائد وفق احتماالت معينةفإن  يف ىذه احلالة، حديثا(

 كما يلي: يتم حساب العائد ادلتوقع انطالقا من توقعات مستقبلية دبعٌت، االقتصادية ادلستقبلية ادلتوقعة

      ∑  

 

   

    

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

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

  2عبد الكرًن قندوز،إدارة الخطر، التحوط والتأمين، ادلكتبة الوطنية األدلانية للنشر، 2016،ص:53-.58

 معدل العائد االمسي = معدل العائد احلقيقي + معدل التضخم

معدل التضخم –معدل العائد احلقيقي = معدل العائد االمسي   
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 .العائد ادلتوقع:      
 .احتمال ربقق العائد:    
 العائد . يأخذىاأن  القيم اليت ؽلكن :  

 مخاطر الورقة المالية 2-2-4-2
باستخدام  التأكد"مقياس حلالة عدم بأهنا وتعرف ، ترتبط ادلخاطر باحتمال وقوع اخلسائر: المخاطر تعريف  -1

 .1رلموعة من النتائج احملتملة الستثمار معُت"
عن عدم وجود  التأكدحيث تعرب حالة عدم ، Uncertainty التأكدعدم عن حالة  Risks دلخاطرا وزبتلف

 فر لدى ادلستثمر بعض البيانات التارؼلية اليت ؽلكنو االسًتشاد هباادلخاطر فإنو يتو بينما يف حالة ، معلومات لدى ادلستثمر
باستخدام رلموعة من النتائج احملتملة  التأكد"مقياس حلالة عدم  ابأهنادلخاطر عرف ت وعليو، يف تقدير التوزيع االحتمارل

من  أساسانبع دلخاطر تاأن  إال ،التأكدوعدم  ادلخاطرمفهومي بُت ادلوجود  وبالرغم من االختالف، 2الستثمار معُت"
 (.ا)قياسه اس ادلالئمة لتقديرىومن مث ربديد ادلقايي، اومصادرى اأسباهبيتطلب ربديد  ادلخاطروتقدير ، التأكدحالة عدم 
درجة دبعٌت ىي ، ادلستثمرة لألموالت النقدية من التدفقا التأكدعدم  بأهناؽلكننا تعريف ادلخاطرة  وشلا سبق إذن 

 ئد الفعلي قياسا بالعائد ادلتوقع.درجة اختالف العاأو ، التذبذب يف العائد ادلتوقع
عائد عند  علىأيسعى لتحقيق أن  ذلذا غلب على كل مستثمر، وادلخاطرة لعائدىناك عالقة طردية بُت او 

 عند مستوى معُت من العائد .شلكن  مستوى ألدىنزبفيض ادلخاطرة أو ، مستوى معُت من ادلخاطرة
 ادلخاطر النظامية وادلخاطر الالنظامية :علا أساسيُتمن مصدرين  أساساتنبع ادلخاطر  المخاطر: أنواع -2
 على  تأثَتىايقتصر أن  دون ادلالية ادلوجودة بالسوقاألوراق  : وىي ادلخاطر اليت تؤثر يف صبيعالمخاطر النظامية

تتعلق بالظروف ، ؽلكن ذبنبها بالتنويع ادلخاطر اليت الأو  تسمى بادلخاطر السوقية، قطاع معُتأو  شركة معينة
سلاطر السوق ، احلروب، الفائدةأسعار ، الكساد، التضخم، االقتصادية كاألزمات :االقتصادية واالجتماعية

  .الشركات ادلصدرة ذلاادلالية وعلى األوراق  على تأثَتىانو يتفاوت غَت أ، ...وغَتىا باإلشاعاتادلرتبطة 
 وأداءىي اليت ترتفع درجة حساسيتها للنشاط االقتصادي  تعرضا دلخاطر السوق األكثرالشركات فإن  وعموما

 ادلالية.األوراق سوق 

                                           
1 B. Raymond, Financial Management Core Concepts, Pearson education limited, England,2013, p p: 245 , 246. 
2 Ibid. 
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 أذواقتغَت ، اإلدارية واألخطاءالعمالية  كاإلضرابات،:: وىي ادلخاطر ادلرتبطة بالشركة ذاهتاالمخاطر الالنظامية 
طبيعة عمل الشركة ، سلاطر الرفع التشغيلي وادلارل )ادلخاطر ادلالية(، ادلنافسة، االخًتاعات اجلديدة، ادلستهلكُت
ادلالية يف األوراق  وذلك بزيادة عدد، ادلستثمر ربجيما وزبفيضها عن طريق التنويع بإمكاننو أغَت  ،1 ...وغَتىا

 ادلالية .األوراق  الشركات مصدرة إليهاتنويع القطاعات اليت تنمي باإلضافة إذل ، مكونات احملفظة
نو يف زلفظة منوعة غَت أ، ادلخاطر الكلية لالستثمار ادلارل تتضمن النوعُت من ادلخاطرأن  ليوإ اإلشارةذبدر  وما 

 .مرتبطا بادلخاطر ادلنتظمة دون ادلخاطر غَت ادلنتظمة ادلخاطريصبح مصدر 

ومصادر  باألسهممصادر ادلخاطر ادلرتبطة سنحاول التخصيص يف ، بصفة عامة ادلخاطر أنواعإذل  وبعد التطرق
 على النحو التارل:  ادلخاطر ادلرتبطة بالسندات

 يلي: ما أعلهاولعل ، باألسهمتتعدد مصادر ادلخاطر ادلرتبطة : باألسهمالمرتبطة  مخاطرمصادر ال -3
 إصبارلإذل  الثابتة التشغيل لتكاليفط الرفع التشغيلي بالوزن النسيب يرتب مخاطر الرفع التشغيلي والمالي: 3-1
وبالتارل كلما زاد الرفع ، كلما ارتفع الوزن النسيب للتكاليف الثابتة،حيث ترتفع سلاطر الرفع التشغيلي ، التكاليف

نتيجة لزيادة اعتماد الشركة على الديون يف ىيكل  فتنشأسلاطر الرفع ادلارل أما ، التشغيلي زاد تباين العائد على السهم
يدفع  والسبب الرئيسي الذي، ادلمتازة واألسهمكالقروض والسندات  :ادلالية الثابتة األعباءوالذي ينتج عنو زيادة  سبويلها
التشغيل عن  أرباحضت ما اطلف فإذا، العاديةاألسهم  ادلتاحة حلملةاألرباح  ىو زيادة ادلقًتضة األموالاستخدام إذل  الشركة

حتما على السعر السوقي  والذي ينعكس، اطلفاض ادلردودية ادلالية للمساعلُتإذل  ذلك سيؤديفإن  تكلفة التمويل
 .2للسهم

 الفائدة معدالت ارتفاعأن  ذلك، األسهم عوائدسلبيا على تأثَت  الفائدة ألسعارسعر الفائدة: مخاطر  3-2
أسهم  لشراء نيادلستثمر  يدفعو سوف الذي رالسع يتأثر وبالتارل، الديون تكلفة ارتفاع بسبب الشركات حأربا  على يؤثر
 ػلدث الفائدةأسعار  اطلفاض وعند، والتوزيعاتاألرباح  بشأن التوقعات اطلفاض بسبب فينخفض ،الشركات تلك

 .العكس

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

 اعتمادا على ادلراجع التالية: 2
 .182 ص:، 2000، األردن، عمان، دار وائل للنشر، مدخل كمي واستراتيجي معاصر، إدارة البنوك، الرضبان الدوريمؤيد عبد ، صالح الدين حسن السيسي

 .49زلمد مطر ،فايز ليم ، مرجع سبق ذكره،ص:
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 الفائدة معدالت ارتفاع فعند وبالتارل، االقًتاض خالل من أسهمهمالعديد من ادلستثمرين يشًتون أن  كما  
 االستثمار على أعلى عائد ربقيق أجل من ادلستثمرين يف االقًتاض يًتدد سوف ولذلك، االقًتاض مرتفعة تكلفة تصبح

األسهم  على الكلي الطلب ينخفض سوف وبالتارل، الفائدة معدل ارتفاع حالة يف ذلك يصبح صعبا ألن، األسهم يف
 1.لألسهم الرأمسالية والعوائداألرباح  على اسلب تؤثر سوف اطلفاضا السعر تقلباتفإن  وبالتارل، األسعار وتنخفض

 ادلوجودات من التحولإذل  ستثمرينادل يدفع شلا، االقتصاد يف النقود ندرةإذل  شَتي الفائدةأسعار  ارتفاعأن  كما
سوق  غلعل الفائدةأسعار  ارتفاعأن  كما،  اخلزينة كأذونات عالية بسيولة تتمتع اليت ادلوجوداتإذل  )سهماأل( سيولة األقل

 2.األسهم على الطلب حجم ؼلفض شلا للمستثمرين جاذبيةأكثر  السندات
 من تزيد الشركات ألن ،األسهم مع إغلابية بعالقة يرتبط التضخم أن بعضال يرى:  مخاطر التضخم 3-3

 يؤدي شلا ،والفوائد ادلمتازة األسهم كتوزيعات ثابتة التزاماهتا من العديد تبقى ، يف حُتالتضخم أوقات يف منتجاهتا أسعار
 ،نقدية توزيعات شكل على فوريا تًتجم قدواليت  ادلساعلُت، ثروة زيادة وبالتارل للشركة الصايف الدخل يف زيادة إذل

 .التضخم بسبب لدخوذلم الشرائية القوة يف االطلفاض عن ادلستثمرين لتعويض
 تنخفض وبالتارل، الفائدة معدالت رفع يف التضخم دور خالل من ىاتفسَت  ومت عكسية العالقة أن ويرى آخرون

 اليت الدراسات أىم منFama (1971دراسة ) وكانت األسهم، من للمستثمرين جاذبية أكثر غلعلها شلا السندات أسعار
 ارتفاع عندفإنو  النقدية التدفقات تقييم وعندنو كما أ،  األسهم وعوائد التضخم معدل بُت العكسية العالقة على أكدت
 ،لالستثمارات ادلستقبلية النقدية للتدفقات ادلتوقعة القيمة تنخفض وبالتارل للنقود، القوة الشرائية تنخفض التضخم معدل
 3.ىاأسعار  اطلفاض إذل يؤدي شلا األسهم منين على التخلص ادلستثمر  يقدم وعليو

التذبذب يف عائد العمليات التشغيلية للمؤسسة إذل  األعمالتشَت سلاطر  )النشاط(: األعمالمخاطر  3-4
 أسبابلعدة  وذلك، والذي ينعكس على مقدار العائد ادلتوقع وعلى سعر الورقة ادلالية، )السهم( مصدرة الورقة ادلالية

ارتفاع درجة الرفع ، ادلنتجاتبيع أسعار  التغَت يف، ادلدخالتأسعار  التغَت يف، تتعلق حبجم الطلب على منتجات الشركة

                                           
1 R. Maysami & al, Relationship between Macroeconomic variables& Stock Market Indice, Cointegration 
Evidence from Stock Exchange of Singapore All –S Sector Indices, Journal Pengurusan, vol 24, 2004, p p: 53 - 54. 

  .168 -167 :، ص ص2002، الرياض، دار ادلريخ للنشر، التحليل االقتصادي لتغيرات أسعار األسهم منهج االقتصاد الكلي، حيدر فاخر عبد الستار 2
3 B. Dubravca, P. Petra, Do Macro Economic Factors Matter for Stock Returns? Evidence 

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

وىو ما ينعكس يف النهاية ، تنتج لعدم قدرة الشركة على تسديد التزاماهتا اذباه الغَت :اإلفالسمخاطر  3-5
 ادلالية. ألوراقهاعلى القيمة السوقية 

كما ،  خاطئة إداريةالناذبة عن قرارات أو  يف الشركة اإلدارةادلخاطر الناذبة عن سوء  وىي :اإلدارةمخاطر  3-6
وبالتارل ، واليت تنعكس يف النهاية على نشاط الشركة، اإلدارةرللس  أعضاءوادلشاكل بُت  العمالية اإلضراباتتنتج عن 

 ادلالية.األوراق  يف سوقاألسهم  أسعار والذي ينعكس بدوره على، أرباحهاعلى 
أو ، اخًتاعات جديدة كظهور،  وىي ادلخاطر اليت تقع على نوع معُت من الصناعات مخاطر الصناعة: 3-7

 األوليةعن وجود صعوبات يف احلصول على ادلواد  أيضاكما تنتج ،  واألجنبيةعدم قدرة الصناعة على ادلنافسة احمللية 
 ادلنتجاتادلستهلكُت وظهور  أذواقجانب التغَتات يف  إذل، اخلاصة بالقوانُت احلكومية التأثَتاتوكذا ، الالزمة للصناعة

 والتكنولوجيا اجلديدة.
 ،للمستثمر التنازل عنها خالل فًتة قصَتة أمكن إذا: تكون الورقة ادلالية قابلة للتسويق ويقمخاطر التس  3-8

وتقاس قابلية الورقة ادلالية ، األوراقعكسي على السعر الالزم الستكمال بيع عدد زلدود من تأثَت  وبدون حدوث
بينهما اذلامش الذي يطلبو صانع  الفرق حيث ؽلثل الشراء )الطلب(، )العرض( وشبن  للتسويق بالفرق بُت شبن البيع

 .1السوق
 مصادر المخاطر المرتبطة بالسندات -4

 ذلك، ادلالية )السندات(أسعار األوراق  تؤثر يف سعر الفائدة من ادلخاطر اليتيعد  مخاطر سعر الفائدة: 4-1
إذل  ادلالية مؤدياأسعار األوراق  ينعكس على وىو ما، البنك ادلركزي يعمل على رفع سعر الفائدة لكبح التضخمأن 

بدل استثمارىا يف  يف البنك أمواذلم إيداعإذل  ثمرينتادلس حيث يلجأ، األجلسيما السندات ادلتوسطة والطويلة  اطلفاضها
ووفقا دلعدالت ، الفائدة يف السوق وفقا لقوى العرض والطلبأسعار  كما تتغَت،  أسعارىااطلفاض إذل  شلا يؤدي السوق

بسبب  وتظهر ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ضبلة السندات، كسادأو   كان االقتصاد يف حالة رواج  إذاوفيما ، السائدة التضخم
 الفائدة السوقية يشجع ضبلة السندات على بيعهاأسعار  فارتفاع، الفائدة وأسعاريف السوق  أسعارىاالعالقة العكسية بُت 

وبالتارل يتعرض ادلستثمر خلسارة  ، السندات تنخفضأسعار فإن  ونتيجة لذلك، زيادة العرض مقابل الطلبإذل  يؤدي شلا
                                           

 جامعة زلمد بوضياف، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيَت،، -دراسة مقارنة بين سوقين-المالية اطر المالية في ظل منتجات الهندسةإدارة المخ ،صبال معتوق 1
  .174 ص: ،2016 ،رادلسيلة،اجلزائ
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 وفيما يلي شكل يوضح العالقة العكسية بُت، 1بيعهاإذل  الفائدة وقت احلاجةأسعار  صادف ارتفاع ما إذاخاصة  كبَتة
 الفائدة السوقية:أسعار السندات و أسعار 

 الفائدة السوقية وسعر السندأسعار  بين العكسية العالقة (:7-2شكل)
 
 

 
 
 
 
 
 

 .168ص:، مرجع سبق ذكره، رشد فؤاد التميميأ :المصدر

التضخم أن  إذل ويرجع ذلك، تضخمال ألثرادلالية تعرضا األوراق  أكثر الدينأدوات  عدتمخاطر التضخم:  4-2
 ذاتادلالية األوراق فإن  Archer & al (1983)وتبعا لذلك وحسب، األدواتؼلفض من العائد الدوري احملقق من تلك 

 .2التضخم مقاومة عن عاجزة وتعترب الرديئة النوعية من تعترب، السندات و ادلمتازة مهكاألس الثابت الدخل
بالتضخم ادلتوقع  يتأثروالذي ، السعر االمسي للفائدةأو  يقًتض ادلتعامل بالسعر السوقي ادلالية أوراقففي سوق 

 أن Fisher ويرى، واالمسي التضخم ىو الذي ؼللق الفرق بُت سعر الفائدة احلقيقيأن  ذلك، وسعر الفائدة احلقيقي
 :3العالقة بُت سعر الفائدة احلقيقي واالمسي تتحدد وفق الصيغة التالية

 
 

 وإليضاح، وينخفض سعر الفائدة احلقيقي سعر الفائدة االمسي)النقدي( سَتتفعفإن  ارتفع التضخم ادلتوقع فإذا
 ثر التضخم ادلتوقع على سعر الفائدة التوازين ندرج الشكل التارل:أ

 

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

2Archer H. Stephen , Choate G. Marc , Racette, George. 1983. Financial Management, Second Edition.HG4026.A745 
3 Idem 

 ادلعدل ادلتوقع للتضخم –سعر الفائدة احلقيقي = سعر الفائدة االمسي)النقدي( 
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 )النقدي( ثر التضخم المتوقع على سعر الفائدة االسميأ(: 8-2شكل)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
جلامعة، ، مؤسسة شباب االنقدية واالسواق الماليةنظرية  النقود والبنوك واالسواق المالية ،مدخل حديث للنظرية أبو الفتوح الناقة، ضبد أ المصدر:

 .190: ،ص2003االسكندرية، مصر، 

 
التضخم ينتقل منحٌت عرض سعر الفائدة للتغَت يف التضخم ، حيث عندما يرتفع معدل الشكل استجابة يوضح 

 Bذل إ Aوتنتقل نقطة التوازن من  D2اذل  D1ومنحٌت الطلب على السندات من  O2ذلإ O1ذل اليمُت من السندات إ
 .F2ذل إ F1ويرتفع سعر الفائدة التوازين من 

( وسعر الفائدة Aن ادلبدئية عند )ز ونقطة التوا، O1 و D1الطلب والعرض ادلبدئي على السند عند أن  بافًتاض
شلا ، يرتفع (Fاالمسي ادلتوقع )سعر الفائدة فإن  ،وبافًتاض ارتفاع معدل التضخم ادلتوقعفإنو  وعليو، F1التوازين ىو 
وينخفض العائد ادلتوقع على ، رأمساليةوبذلك تلحق بادلستثمر ادلارل خسائر ، السندات السوقيةأسعار  ؼلفض من

، اطلفاض الطلب على السنداتإذل  يؤدي شلا، عند سعر الفائدة النقدي السائد احلقيقية باألصولالسندات مقارنة 
إذل  ولكن الزيادة يف التضخم ادلتوقع يؤدي، D2إذل  D1اليسار من إذل  على السندات فينتقل بذلك منحٌت الطلب

وبالتارل يزيد ، فتنخفض بذلك تكلفة االقًتاض احلقيقية، أعالهكما توضحو ادلعادلة  اطلفاض سعر الفائدة احلقيقي
 ينتقل منحٌت عرض السنداتوبذلك ، وعرضها للسندات إصدارىافيزيد  الطلب على االقًتاض من طرف وحدات العجز

وبالتارل ، Bإذل  A وانتقال منحٌت طلب وعرض السندات يصاحبو انتقال نقطة التوازن من ، O2إذل  O1اليمُت من إذل 
يتوقف على مقدار ثر على كمية السندات ادلعروضة فأما األ ،F2إذل  F1 يرتفع سعر الفائدة النقدي اجلاري يف السوق من

ذل اليمُت( مقارنة دبقدار النقص يف الطلب على السندات إمقدار انتقال منحٌت العرض السندات)الزيادة يف عرض 
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الزيادة يف ن ية السندات التوازنية غَت زلدد ألثر على كماأل ، وبالتارل يصبح ذل اليسار(مقدار انتقال منحٌت الطلب إ)
 ت.و تساوي  النقص يف الطلب على السنداعرض السندات قد تكون أقل أ

ولذلك يعترب احلد من ، ارتفاع سعر الفائدة النقديإذل  يؤدي التضخم ادلتوقعفإن  Fisher ـوفقا لفإنو  وبالتارل
 .1للحد من ارتفاع سعر الفائدة األساسيةحد العوامل التضخم أ
تستحق  )سند(القدرة على التنبؤ بادلخاطر اليت تتعرض ذلا ورقة ماليةأن  ذلك مخاطر فترة االستحقاق: 4-3

، الطويل األجلذات  ادلالية )سند( بادلخاطر اليت تتعرض ذلا الورقة من القدرة على التنبؤ بكثَتكرب أ القصَت األجليف 
معدل الفائدة وتاريخ العالقة بُت  الذي يربز، الفائدة ألسعاراذليكل الزمٍت  منحٌت وؽلكن توضيح ذلك من خالل

 :2أدناهبالشكل  كما ىو موضح، االستحقاق
 الفائدة ألسعارالهيكل الزمني  (:9-2شكل)

 
 
 

 
 
 

 
 

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

 منحنيات ذليكل سعر الفائدة وىي: أربعةؽلكن التمييز بُت  أعالهمن الشكل 
 األجلحيث تكون معدالت الفائدة يف ، االستحقاق آجالالفائدة مع زيادة أسعار  (: يوضح زيادة1)المنحنى

 .القصَت مستقبال األجلكما يتوقع ادلتعاملُت ارتفاع معدالت الفائدة يف ،  القصَت األجلمنها يف  أعلىالطويل 

                                           
جلامعة، االسكندرية، مصر، ، مؤسسة شباب انظرية  النقود والبنوك واالسواق المالية ،مدخل حديث للنظرية النقدية واالسواق الماليةأبو الفتوح الناقة، ضبد أ 1

  .190: ،ص2003
، أطروحة دكتوراه، جامعة الزقازيق، االقتصاد المصري ا دراسة دولية مقارنة بالتركيز على، تحليل عالقة سعر الفائدة بالنمو االقتصاديزلمد سيد اضبد،  ىبة السيد 2

 .27، 26، ص ص : 2017مصر، 

 تاريخ االستحقاق 

 معدالت الفائدة

4 
 3 
1 
2 
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مع توقع استقرار ، االستحقاق آجالفائدة ثابتة نسبيا بُت السندات ذات أسعار  يوضح (:2) المنحنى
 .القصَت األجلادلعدالت ادلستقبلية للفائدة يف 

 .االستحقاق مث تنخفض بعد ذلك آجالالفائدة يف البداية مع زيادة أسعار  (: يوضح ارتفاع3)المنحنى
 االستحقاق. آجالالفائدة مع زيادة أسعار  يوضح اطلفاض (:4) المنحنى

 :1يلي نوردىا فيما الفائدةأسعار  العائد وىيكلمنحٌت  أشكالويف ىذا الصدد توجد ثالث نظريات تفسر 
الفائدة يتحدد وفقا للتوقعات ادلستقبلية  ألسعاريكل الزمٍت اذلفإن  النظريةوفقا ذلذه نظرية التوقعات البحتة:  (1
مادام  األجلوالطويلة  األجلفرق لديهم بُت السندات قصَتة  ادلتعاملُت الأن  مع افًتاض، حركات سعر الفائدةلت

 لي:يتحدد كما ي األجلسعر الفائدة طويل فإن  فوفقا ذلذه النظرية ،اذلدف ىو تعظيم العوائد
 

 
 

ادلتعاملُت يف السوق يتساوى لديهم أن  ولكنها ترفض فرضية ،ترتكز على نظرية التوقعاتنظرية عالوة السيولة:  (2
بسبب  األجلحبيث يفضل ادلتعاملُت السندات قصَتة ، األجلمع السندات طويلة  األجل السندات قصَتتفضيل 

 ،عالوة سيولة األجليتضمن سعر الفائدة على السندات طويلة أن  ذلذا غلب، أسعارىاسيولتها وقلة التقلبات يف 
 سعر الفائدة وفق ىذه النظرية يعطى بالعالقة التالية:فإن  وعليو، لتعويض قلة السيولة اليت تقدمها تلك السندات

 
 

منفصلة  أسواقتتحدد يف  األجلالفائدة القصَتة والطويلة أن أسعار  تعترب ىذه النظرية: المجزأةنظرية السوق  (3
االستحقاق  ألجليف كل شرػلة  ،الفائدة حسب العرض والطلبأسعار  حبيث يتحدد ىيكل، عن بعضها نسبيا

 .منحٌت العائد أشكالوتتسق ىذه النظرية مع أي شكل من 
لبعض الشركات سندات تنطوي على شرط  اإلصدار ت: قد تتضمن بعض نشرامخاطر استدعاء السند 4-4
وذلك يف ظل وجود ، معُت زلدد يف نشرة االكتتاب شلا يعطي الشركة احلق يف شرائها من ضبلتها بعد تاريخ، االستدعاء

وبالتارل تستدعي الشركة سنداهتا ، الفائدة يف السوق قبل تاريخ استحقاق السندأسعار  باحتمال اطلفاضمؤشرات تنبئ 

                                           
 .28، 27ص:  ادلرجع  نفسو، ص 1

الفائدة طويل األجل = متوسط سعر الفائدة قصَت األجل )السائد حاليا( + أسعار الفائدة قصَتة األجل  سعر
ادلتوقع أن تسود خالل أجل استحقاق السند طويل االجل             

 سعر الفائدة = متوسط سعر الفائدة قصَت األجل + توقعات سعر الفائدة قصَت األجل + عالوة السيولة
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وينظر ادلستثمر للسندات ، سبويل السندات بإعادةوتسمى ىذه العملية ، قلندات جديدة ذات معدل فائدة أها بسوتعوض
 .قل أ أسعارىافإن  لذلك غَت القابلة لالستدعاء األخرى سلاطرة من السنداتأكثر  بأهناالقابلة لالستدعاء 

حيث ، يكون ىناك اطلفاض كبَت يف سعرىاأن  ويقصد هبا سهولة بيع الورقة ادلالية دون مخاطر السيولة: 4-5
سلاطر السيولة الناذبة عن إذل  فادلستثمر معرض، األجلكانت طويلة   إذاخاصية السيولة سيما إذل  تفتقر السندات

 .1جل استحقاق السند ترتفع سلاطر السيولةوكلما طال أ، االطلفاض الذي ػلصل يف القوة الشرائية للعملة بفعل التضخم
ن سندات احلكومة أل، سيولة من سندات الشركاتأكثر  تكون سندات احلكومة غالبا ماأن  إذل اإلشارةمع 

 .2تكاليف بيعها منخفضةأن  كما تتداول على نطاق واسع
احلق يف  صدرةادلشركة لل يف كثَت من احلاالت اإلصدارعقد  ؽلنح السنوي للسندات: اإلطفاءمخاطر  4-6

كما ينص يف ذلك العقد على الطريقة اليت دبوجبها ربدد السندات ،  اإلصدارسنويا بنسبة زلددة يف إطفائها  إمكانية
يف الفًتات اليت تشهد فيها السندات ارتفاعا يف السعر السوقي  اإلطفاءادلصدرين يستغلون شرط فإن  وبالتارل، ادلطفأة

واليت تتمثل يف تفويت فرصة ربقيق ، ملتهاحل أضرارا السندات ملحقُت بذلك بإطفاءفيقومون ، مقارنة بقيمتها االمسية
لذلك غلب على ادلستثمر يف السندات مراعاة ، إطفاؤىانو دل يتم الذي كان من ادلفًتض ربقيقو لو أ، الدخل )الفائدة(

 .3وحجمها وفئاهتا إطفاؤىامن السندات ادلمكن  والتأكد ،بدقة اإلصدارشروط 
 اإلصدارالعادية يف الشركة صاحبة األسهم  عدد زلدود منإذل  مت ربويل السندات إذا: مخاطر التحويل 4-7

معدل أن  كما،  تنخفضأو  العادية احملدودة قد تزيداألسهم  ن قيمةأل، معدل العائد على االستثمار قد يتغَتفإن  ،للسند
 4.األسهم بأرباحالكوبون على السندات منخفض مقارنة 

احلالة اليت يكون فيها مصدر السند غَت قادر على  دبخاطر عدم السداد ويقصد: السداد ممخاطر عد 4-8
فالشركة اليت تواجو خسائر كبَتة قد تؤجل دفع الفوائد على ، االستحقاق تاريخالقيمة االمسية عند حلول أو  دفع الفوائد

 أيضااليت تسمى ، كسندات اخلزينةزبضع دلخاطر عدم السداد   السندات احلكومية الفإن  أخرىومن ناحية ، سنداهتا
الفائدة على السندات ذات سلاطر عدم السداد أسعار  حيث ؽلثل الفرق بُت، بالسندات اخلالية من سلاطر عدم السداد

يتحصل أن  اليت غلب اإلضافيةمقدار الفائدة إذل  وىي تشَت، والفائدة على السندات اخلالية من ادلخاطر بعالوة ادلخاطرة

                                           
 .200 ص:، 2003، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر، إدارة المخاطر، طارق عبد العال ضباد 1
  .176 ص:، مرجع سبق ذكره، ضبد أبو الفتوح الناقةأ 2
 .117 ص:، 2005، األردن، عمان، دار وائل للنشر، إدارة المحافظ االستثمارية، فايز تيم، زلمد مطر 3

150:معتوق صبال ، مرجع سبق ذكره، ص 4  
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ثر سلاطر عدم السداد على معدل الفائدة ندرج أ وإليضاح، على حيازة السندات ذات ادلخاطر لإلقبال راداألفعليها 
 1الشكل التارل:

 السدادعدم  عالوة مخاطر (:10 - 2) شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .174 ص:، مرجع سبق ذكره، ضبد أبو الفتوح الناقة: أالمصدر

يف حُت ؽلثل ، منحٌت الطلب والعرض لسند حكومي خارل من ادلخاطر أعاله ( من الشكلAحيث ؽلثل اجلزء )
السندين متماثلُت يف كل أن  ففي حالة افًتاض، لشركة معرضة دلخاطر عدم السدادمنحٌت الطلب والعرض  (Bاجلزء )

سعر الفائدة التوازين يف ىذه احلالة سيكون فإن  وذلذا، (Bعدم السداد يف الشكل )ماعدا احتمال وجود سلاطر  ءشي
 .السداد معدومة عدم عالوة سلاطرفإن  وعليو، شلاثال يف كال احلالتُت

وبالتارل زيادة سلاطر عدم ، كوهنا تعاين من خسائر كبَتة (Bاحتمال عدم السداد من طرف الشركة )ويف حالة 
، العائد على سندات الشركة سيكون غَت مؤكدأن  كما،  العائد ادلتوقع على تلك السندات سينخفضفإن  وعليو، السداد

وبالتارل ينتقل منحٌت الطلب ، ا سينخفضالطلب على سنداهتفإن  وبسبب وجود سلاطر عدم السداد بالنسبة للشركة
وينتقل منحٌت الطلب ، الطلب على السندات اخلالية من ادلخاطر يزيدأن  كما،   D2Yإذل  D1Yمن اليسارإذل  عليها
 f 2إذل  f 1من  فَتتفع بذلك سعر الفائدة التوازين يف سوق سندات الشركة، D2Xإذل  D1X من اليمُتإذل  عليها

 اطربُت سعري الفائدة ؽلثل عالوة سل والفرق، F2إذل  F1من  وينخفض سعر الفائدة التوازين يف سوق السند احلكومي
 .2عدم السداد

 .احتمال التعرض دلخاطر لعدم السدادو  ترتيب السندات حسب نوعيتها يتمذلذا 
                                           

174اضبد أبو الفتوح الناقة، مرجع سبق ذكره، ص:  1  
  .174 ص:، ادلرجع نفسو 2

D2Y 

 ( Bسعر الفائدة          ) 

فائدةسعر ال  

f2 

 f1 

D1Y  O D1X 

 ( Aكمية السندات        ) 

فائدةسعر ال  

F1 

F2 

D2X 
O 

وة 
عال

طر
مخا

 ال
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 قياس مخاطرة الورقة المالية ) مقاييس التشتت( 2-2-4-2
 ادلالية باستخدام مقاييس التشتت كما يلي:يتم قياس سلاطرة الورقة 

وشيوعا يف ما ااستخد األكثر اإلحصائيةس ادلقايي أىمومن ، يعترب مقياسا مطلقا للمخاطر الكلية :التباين (1
 :1ػلسب كما يلي ، العائد ادلتوقعيبُت طبيعة التشتت يف بيانات العائد الفعلي مقارنة ب حيث، قياس سلاطر الورقة ادلالية

 بيانات تاريخية بناء على 

  
  

 

   
∑      ̅    
   

   

 

n :احلاالت ادلمكنة. 
 بناء على توقعات مستقبلية 

  
  ∑                

   

   

 

 .قلأذات تباين  أخرىلية خطورة من ورقة ماأكثر ، األكربالتباين الورقة ادلالية ذات يف  االستثمار ويعترب
 ويعترب ادلقياس ادلناسب دلدى تقلب، االضلراف ادلعياري وىو مقياس مطلق للمخاطرة: المعيارياالنحراف  (2

دل ذلك على ارتفاع درجة  كلما كان االضلراف ادلعياري كبَتافإنو   ووفقا ذلذا ادلقياس، معدل العائد حول القيمة ادلتوقعة
يعرب عنو باجلذر ، 2ارتفاع درجة سلاطرة االستثمار يف تلك الورقةوبالتارل ، التقلب يف عائد الورقة ادلالية حول متوسطها

 :3يلي ػلسب كماالكلية أو ادلطلقة  مصداقية يف التعبَت عن ادلخاطرة  األكثرويعترب ادلقياس ، الًتبيعي للتباين
 بيانات تاريخية بناء على 

   √
 

   
∑ 

   

   

    ̅   

 

                                           
1 :اعتمادا على ادلراجع التالية  1  

 إبراىيم الكراسنة، إرشادات في تقييم األسهم والسندات، معهد السياسات االقتصادية، صندوق النقد الدورل، أبو ظيب، 2005، ص:43
 58-53، مرجع سبق ذكره، ص: إدارة الخطر، التحوط والتامينعبد الكرًن قندوز، 

2 J. Solnik, Les Marchés Financiers, Gestion de Portefeuille & des Risque, 3éme édition, Paris, Dunod 1997,p: 101.  
J. Bert &Autre, Finances d’entreprise, Pearson éducation, Paris, 2008, p: 300. 
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 بناء على توقعات مستقبلية 

   √∑     

    

   

           

 

 حيث:
 حدوثها ؽلكن حسابو بادلعادلة التالية باحتماالتالعائد ادلتوقع وىو عبارة عن رلموع العوائد مرجح :       

      ∑  

 

   

    

 دبعٌت، زادت درجة تذبذب العوائد ادلمكنة احلدوث عن العائد ادلتوقع ،كلما زادت قيمة االضلراف ادلعياري  حيث
 .كلما كان االضلراف ادلعياري منخفضا دل ذلك على اطلفاض ادلخاطر ادلرتبطة باالستثمار

وذلك عندما  ،قياس ادلخاطر الكليةلوالتباين مقياسُت مقبولُت  يعترب االضلراف ادلعياري معامل االختالف: (3
لقياس ادلخاطرة  األمثل األسلوبفإن  اختلفت توقعات العوائد إذاأما ، ادلالية متساويةاألوراق  تكون القيمة ادلتوقعة لعوائد

ساب معامل االختالف الذي يعطى وذلك حب ،يتم عن طريق حساب ادلخاطر لكل وحدة من القيمة ادلتوقعة للعوائد
 :1بالعالقتُت التاليتُت

 بناء على بيانات تاريخية 

   
  

 ̅
 

 بناء على توقعات مستقبلية 

Co =   

     
 

تفضل  وأساسوعلى ، حجم ادلخاطر ادلقابلة لكل وحدة من القيمة ادلتوقعة للتدفقات النقديةإذل  وتشَت ادلعادلة
 .األقلالورقة ادلالية ذات معامل االختالف 

يقيس حساسية عائد الورقة ، للمخاطر ادلنتظمة اإحصائي امقياس B يعترب معامل : للورقة المالية Bمعامل  (4
 :2ػلسب وفق العالقة التالية، عائد زلفظة السوقادلالية اذباه 

                                           
1 J. Van Horne & al, Fundamentals of Financial Management,12th edition, Prentice-Hall,Inc, London, 2005, p:99. 

2
:216.  edition, Pearson Education Limited, England, 2012,pth , 7investmentCorporate Finance & P. Richard &al.  
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 احلاالت التالية:  B تأخذ حيث
<B 1 سلاطرة السهم :i  من سلاطرة السوقأكرب. 

B =1 سلاطرة السهم :i مساوية دلخاطرة السوق. 
>B 1:  سلاطرة السهمi قل من سلاطرة السوقأ. 

 : أن مع العلم
ػلسب وفق العالقة ، ؽلثل التباين ادلشًتك )التغاير( بُت عائد الورقة ادلالية وعائد زلفظة السوق:         

 1التالية:
         ∑                       

 2كما ػلسب التغاير ادلشًتك بداللة االرتباط وفق العالقة التالية:
                     

r:  معامل االرتباط بُت عوائد الورقةi  وعائد زلفظة السوقm 

 الماليةاألوراق  محفظة 2-3
 من النوع ىذا يف التداول حجم سعةل نظرا ،همةادل يةاالستثمار  قراراتال أحد العاديةاألسهم  يف االستثمار يعد

 .السوقإذل  الواردة للمعلومات انعكاسا ةادلالي السوق يف هتاربركا تكون واليت، ةيادلال األوراق 
إذل  وشركات أفرادا نو ادلستثمر  سعى فقد، منفردة ةيالعاد باألسهم االستثمار منلعوائد ا ةيحملدود ونظرا

 معظمأن  غَت، ادلالية احملفظة سلاطرة نو تقليلأوالذي من ش ،يعا جيداتنو  منوعة مالية زلافظ خالل من االستثمار
طبيعة عوائدىا ل العادية باألسهم لالستثمار ةياألساس بادلبادئ اإلدلامزلدودية  ةيادلال األسواق يف يواجهون نيادلستثمر 
 ادلتقلبة.

 زلافظ شكل االستثمار هبا يف ادلراد الشركاتأسهم  من اَت كبا  عدد ادلستثمر يواجو ندماع ادلشكلة وتزداد
 عالوة، مكوناهتا ثيلتحد ادلستمرة ادلتابعة وكذلك، لهاأفض اريالختاجلهد والوقت  من ديادلز  بذل عٍتي شلا، ةياستثمار 

 امكوناهت ُتب االرتباط معامالت كانت إذا احملفظة سلاطرة ضيزبف يف رلديا كوني ال قد عيالتنو  استخدامفإن  ذلك على

                                           
 .43رائد عبد اخلالق ،مرجع سبق ذكره،ص: ضبد فرحان،خالد أ 1
 نفسو. ادلرجع 2
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 من بدال الفعال القطاعي عيالتنو  من البد لذلك، واحد باذباهاألسهم  ربركات كانت إذا أخرى بعبارة أي، موجبة تامة
 فائدة من تقلل قد واليت، يةادلالاألوراق  واقسأ يف تقلبات حدوث حالة يف وخاصة، ُتمع قطاعأسهم  على زيالًتك
 .األسواق يف تلك ربدث قد اليت القانونية َتغ وادلمارسات ادلضارباتك،  عيالتنو 

مفهوم احملفظة إذل  أوالنتطرق أن  قبل التطرق دلفهوم احملفظة ادلالية البد محفظة المالية:تعريف ال 2-3-1
والسندات وادلشتقات  كاألسهممالية  أدوات  اليت تضم االستثمارية األدوات"توليفة من أهنا واليت تعرف على  ،االستثمارية

 حقيقية كالعقارات وادلعادن النفيسة ... وأدوات، وغَتىا ... األجنيبوحسابات الصرف  والودائع وأذونات اخلزينة
 األدواتكفاءة من استثمار   أقصىتعمل على بناء اسًتاتيجيات تضمن  واحدة إدارةلتوليفة ربت تقع ىذه ا، وغَتىا
 .1يف ظل مناخ استثماري مالئم تتوافر فيو الفرص ادلرحبة، ادلعينة

واذلدف منها ىو تنمية  ،والسنداتاألسهم  "رلموع ما ؽللكو الفرد من بأهناوفيما ؼلص احملفظة ادلالية فقد عرفت 
 .2"أموالمن  األصولدلا سبثلو ىذه  األمثلوربقيق التوظيف  ،قيمتها السوقية

ادلستثمر بغرض  ؽللكها اليت، ادلالية ادلنقولةاألوراق  أو ادلالية األصولرلموعة من  بأهناكما تعرف احملفظة ادلالية "
 3".األمثلبغرض تنمية قيمتها السوقية وربقيق التوظيف  أي، ادلتاجرة واالستثمار

واذلدف من امتالك ىذه احملفظة ىو تنمية ، والسنداتاألسهم  لو الفرد منثؽل ىي "رلموع ما آخرويف تعريف 
 .4"أموالمن  األصولدلا سبثلو ىذه  األمثلالقيمة السوقية ذلا وربقيق التوظيف 

، األىدافادلالية اليت يتم اختيارىا بدقة لتحقيق رلموعة من األوراق  شكيلة مناحملفظة ادلالية ىي تفإن  وشلا سبق
، تتباين وزبتلف من حيث القيمة ومعدل العائد ادلتولد عنها ومدة استحقاقها ادلاليةاألوراق  تتكون من عدد مناسب من

حقيقية كالعقارات  وأصوالوالسندات  كاألسهممالية   أصوالاليت ربوي  احملفظة االستثماريةوىي بذلك زبتلف عن 
 والذىب والسلع.

 
 
 

                                           
 .22 ص:، 2003، األردن، عمان، دار صفاء للنشر، واألسواق المالية االستثمارات، ىوشيار معروف 1
 .73ص: ، 2009، األردن، عمان، دار الراية للنشر، االستثماريةإدارة المخاطر ، سيد سادل عرفة2
 .267 ص:، 2005، مصر، اإلسكندرية، مؤسسة النشر اجلامعية، تحليل وتقييم األسهم والسندات، زلمد صاحل احلناوي3
 .203 ص:، مرجع سبق ذكره، حسُت عصام4



الماليةاألوراق  االستثمار في سوق أساسيات ........................................................ الفصل الثاني:  

 

 150 

 1:يلي فيما ادلالية احملفظة أىداف تكمن المالية: المحفظة أهداف 2-3-2
 إال، احملفظة مالك ربقيقيهاإذل  يسعى اليت األىداف أىم من يعترب :وتنميته األصل المالرأس  على المحافظة 

 من معينة بنسبة ترتبطأن  غلب فادلخاطرة، األصلي رأمسال عن يبتعدأن  غلب سلاطر لتحمل االستعداد أن
 .احملفظة يف ادلستثمر مالرأس  على احملافظة أجل من ،وادلخاطرة العائد بُت توازن يكونأن  يتطلب حبيث العائد

 زلفظة كوناتدل تنويع الكفءالويتحقق ذلك من خالل  :متوقعة مخاطر أقل مع ممكن عائدأكبر  تحقيق 
 .ادلاليةاألوراق 

 إذل  للتحويل قابلية ذلا مالية وراقأ يف االستثمار خالل من وذلك :سيولةإلى  المحفظة أصول تحويل قابلية
 .والتعثر ادلارل العسر احتماالت دلواجهة وذلك، خسارة بدون سيولة

 العائد من ادلتحقق استثمار إعادةأو  االستهالك فرصة يتيح : والذيومستقر مستمر بشكل الدخل تحقيق 
 .احملفظةحجم  لتوسيع

يف مكونات  وذلك بالتنويع، من خالل ربط ىادف بُت سلوكي التحوط والعقالنية األمانجانب توفَت  إذل
 ادلالية. األصول

من يتوذل أو ، مالك احملفظة إليهايلجا  ىناك عدة اسًتاتيجياتالمالية: المحافظ  بناءاستراتيجيات  2-3-3
 :2منها إدارهتا
 وذلك ، واألساسيمن خالذلا تقييما وربليلها وفق مدخلي التحليل الفٍت المالية: األوراق  اختيار استراتيجية

وبالتارل ازباذ قرار  دبقارنتها مع قيمتها السوقية اليت تسمح للمستثمر ،قيمتها احلقيقية )العادلة(إذل  للوصول
 استبعادىا.أو  للمحفظة ضمها

 النسبية بُت األوزانزبصيص  بإعادة االسًتاتيجيةتقوم ىذه توزيع مخصصات المحفظة:  إعادة استراتيجية 
 رواج(.أو  وذلك تبعا للظروف واحلاالت االقتصادية السائدة )كساد، ادلالية ادلكونة للمحفظة األصول

 ليقلأو  غَت عادية عوائداػلقق أن  ادلستثمر بإمكانفإنو  االسًتاتيجيةيف ظل ىذه توقيت السوق:  استراتيجية 
األسهم  وذلك بتوجيو متحصالت بيع ،اخلروج منو أو وذلك عند معرفتو لوقت الدخول للسوق، ن ادلخاطرةم

                                           
  :اعتمادا على ادلراجع التالية 1

 .204 ص:، 2005، مصر، دار الشروق للنشر، المالية، مؤسسات، أوراق، بورصاتاألسواق ، د زلمد الداغرو زلم
 .195 ص:، 2007، األردن، عمان، دار ادلسَتة للنشر، إدارةالمالية تحليل و  باألدواتاالستثمار ، أسامة عزمي سالم، التميميرشد فؤاد  أ

 .209 ص:، 2006، مصر، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، البورصات، زلمد الصَتيف
 .142 - 140 :، ص 2011، األردن، عمان، 1ط، دار أسامة للنشر، إدارة االستثمار، ماجد اضبد عطا اهلل 2
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 ،األسهم يف حالة توقع رواج يف سوقبأنو  االسًتاتيجيةكما تقتضي ىذه ،  األجلقصَتة  أخرىادلالية  أوراقإذل 
 العادية.األسهم  ادلستثمر االقًتاض لتدعيم ادلخصصات ادلوجهة لالستثمار يف بإمكانفإنو 

 الماليةاألوراق عائد ومخاطر محفظة  2-4
 :يلي حساب العائد ادلتوقع يتم كمافإن  ،بالنسبة للمحفظة ادلاليةعائد المحفظة المالية:  2-4-1
  :مالية ضمن مكونات احملفظة ادلالية عائدا متوقعاولكل ورقة فإنو  يف ىذه احلالةبناء على بيانات تاريخية ،

ػلسب وفق ، للمحفظة اإلصباليةالوزن النسيب الذي تشكلو قيمة تلك الورقة ادلالية من القيمة إذل  باإلضافة
1 العالقة التالية:

 

                   

 وبالتالي:

   ∑  

 

   

   

 حيث: 
 .عائد احملفظة:   

 .العائد ادلتوقع للورقة ادلالية :  

من القيمة السوقية  تشكلو القيمة السوقية للورقة ادلالية ما أي ، الوزن النسيب لكل ورقة مالية ضمن احملفظة :  
 .ادلالية ادلكونة للمحفظةاألوراق  جلميع
 تقدير توقعات  بإمكانوفإنو  ،تتوفر لدى ادلستثمر بيانات تارؼلية عندما ال: بناء على توقعات مستقبلية

 العائد ادلتوقع للمحفظة ادلالية:إذل  التالية يتم التوصل الصيغة موباستخدا، مستقبلية حلساب العائد ادلتوقع

     ∑    

   

   

     

 

 

 

                                           
  1جبار زلفوظ ، أسواق رؤوس األموال، الهياكل، األدوات، االستراتيجيات ،ج1، مرجع سبق ذكره،ص:116.
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 دلالية باستخدام مقاييس التشتت ادلتمثلة احملفظة ا ةيتم حساب سلاطر  :مالية محفظةالمخاطر  2-4-2
 يلي: فيما

 :1كالتارل ماليُت أصليُتادلكونة من  حيث ربسب سلاطرة احملفظة ادلالية االنحراف المعياري: (1
 

      √  
   

    
   

               

 

 :بداللة معامل االرتباط ضلصل علىالتغاير  وبتعويض
 

      √  
   

    
   

                   

 

 :2ورقة مالية بالصيغة التالية mيف حُت تعطى العالقة العامة حلساب سلاطر زلفظة مكونة من 
 
 

 حيث أن:

(wi :) وزن اإلستثمارi 
(wj)وزن اإلستثمار : j 
(Pij معامل االرتباط بُت عوائد االستثمارين :)i ،j 
(N)عدد االستثمارات يف احملفظة: 

 والعائد ادلخاطرة ليربل يف األساسيةحد ادلقاييس أ ادلشًتك نيالتبا عدي )التغاير( : المشترك لتباينا (2
األخرى األسهم  عوائد لتقلبات العوائدية ىذه وحساساألسهم  أحد عوائد نيتبا ُتب ادلشًتك نيالتبا زجؽل إذ،  للمحفظة

 اذباىُتب تكونس ربركاهتماأن  أم اهاالذب بنفس تحركانيسهمُت ال كان إذا ما وضحي بُت سهمُت ادلشًتك نيفالتبا، 
 :3ػلسب كما يلي التغايرفإن  ماليُت أصليُتمكونة من  زلفظة ماليةففي حالة ، ُتسلتلف

         ∑                         

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

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

 .174عبد الكرًن قندوز، مرجع سبق ذكره، ص:  2
  .174، ص: مرجع سبق ذكره، رشد فؤاد التميميأ 3
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 :حيث
كما تدل ،  دل ذلك على ارتفاع درجة ادلخاطرة يف احملفظة )التباين ادلشًتك( مرتفعة كلما كانت قيمة التغاير  

 .Bمعامل اعتمادا على  أيضاوربسب ادلخاطرة ، التغاير على اذباه العالقة بُت عائد السوق وعائد الورقة ادلالية إشارة
والذي ىو عبارة  ،للمحفظة Bمارل عن طريق معامل  أصل nيتم قياس سلاطر احملفظة ادلكونة من  :Bمعامل  (2

 :1يعطى بالعالقة التاليةادلشكلة للمحفظة  األصول Bـ ادلتوسط ادلرجح ل عن

                     ∑    

 

   

 

 .حملفظة السوق تساوي الواحد B: حيث
 Bاحملفظة اليت ذلا أما ، سلاطرىا مساوية دلخاطر السوقفإن  يساوي الواحد Bكل زلفظة يكون ذلا فإن   وعليو

 سلاطرىافإن  من الواحدأكرب  Bاحملفظة اليت ذلا معامل  يف حُت، قل من سلاطرة السوقىا أسلاطر فإن  قل من الواحدأ
 من سلاطر السوق.أكرب 

باعتباره يقيس ، ادلارل ادلكون للمحفظة لألصلخاطر السوقية ذلك على زيادة ادل دل   Bفكلما ارتفع معامل 
الذي يعتمد عليو مديري احملافظ دلراجعة زلافظهم يف  األساسويعترب ، ادلارل اذباه سلاطر السوق األصلحساسية عائد 

 2ضوء احلالتُت التاليُت:
 دبعٌت ، ادلارل ذو ادلخاطر ادلرتفعة األصلاستبدال إذل  مدير احملفظة يسعىفإن  : يف ىذه احلالةحالة االنكماش

 قل.أ Bمعامل  خرآمارل  بأصلوتعويضو ، مرتفع B ادلارل الذي لو معامل األصلاستبدال 
 معامل  ادلارل الذي لو األصلمدير احملفظة يستبدل فإن  : يف ىذه احلالةحالة االنتعاشB وتعويضو، نخفضم 

 .ن ذلك سَتفع من العائد ادلتوقع للمحفظة، ألانتعاشمادام الوضع االقتصادي  كربأ B معامل آخر بأصل
 3.بيانيا B يوضح القيم ادلختلفة دلعامل لشكل التارلوا
 
 

 
                                           

 .184، 183كره، ص ص : مرجع سبق ذ  ٍت،غازي فالح ادلوم1
الياس خضَت احلمدوين، فاعلية التنويع في تخفيض مخاطرة المحفظة االستثمارية، دراسة في عينة من الشركات المساهمة المسجلة في سوق عمان لتبادل األسهم، 

18، ص: 2013، 35، اجمللد 112رللة تنمية الرافدين، العدد  2  
 .18ص:  مرجع سبق ذكره،، الياس خضَت احلمدوين 3
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 بيانيا B(: قيم معامل 11-2شكل)
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

 ثلؽل ُتح يف، السوق زلفظة عوائد ثلؽل ياألفق ورواحمل عوائد السهم ثلؽل العمودي احملورأن  الشكل وضحي
 . السوق زلفظة لتحركات فقاو  اطلفاضاو  ارتفاعا تقلبي الذي، االضلدار خط ليمأو  السهم عوائد ليم B معامل

 السهم عوائدأن  وىذا يدل على، 1تعادل القيمة  قد ما لسهم B معامل مةيقأن  أعالهما يالحظ من الشكل  
 لتحركات وفقا تقاس ما عادة واليت، السوق زلفظة عوائد هبا تتقلب اليت نفسها وبالنسب نفسو باالذباهتتقلب  ادلعٍت
 السوق. مؤشر

فًتتفع وتنخفض بنفس اذباه ، 0.5لكل منها  Bتكون معامل  أسهماكانت عوائد احملفظة اليت تتضمن   إذاأما  
جعل ادلخاطر اليت تواجو إذل  وىذا ما يؤدي، ولكن بنسب متساوية وبنصف تقلب مؤشر السوق، تقلب مؤشر السوق

 دبحفظة السوق.قل من ادلخاطر ادلرتبطة احملفظة أ
االرتفاع أن  ذلك يعٍت فإن ، 2 لكل منها B قيمة معامل أسهماكانت عوائد احملفظة اليت تتضمن   إذاويف حال ما 

 دبعٌت، ة وبضعف نسب تقلب مؤشر السوقوبنسب متساوي، يكون باذباه تقلب مؤشر السوق األسهم واالطلفاض ذلذه
 القصَت. األجلالنصف يف إذل  تنخفضأو  تتضاعفأن  قيمة احملفظة ؽلكنأن 

 .1ودبتوسط  1.5 - 0.5يف السوق تًتاوح بُت األسهم  دلعظم Bقيمة معامل فإن  وعموما

30 
 

20 
 

10 
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قد تعاكس التقلبات لعوائد ، تقلبات عوائد سهم معُت و يف مدة زمنية معينةأن  أيضا إليو اإلشارةوما ذبدر  
توقع ارتفاع عوائد ىذا السهم  باإلمكاننو أوىذا يعٍت ، للسهم موجبة Bقيمة معامل أن  بالرغم من، زلفظة السوق

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

الذي ، مضمون ادلنفعة بنظرية احملفظة من خالل مفهوم التنويع يرتبط :نظرية المحفظة المالية )التنويع( 2-5
تنويع االستثمارات بغرض التقليل من بأنو  أيضاكما يعرف ،  1كطريقة لتقليل ادلخاطرة  أصلمن  ألكثرتوليفة  بأنو يعرف

 .ادلخاطرة
ىي ادلخاطرة غَت  وادلخاطرة اليت يشملها التخفيض، ادلنفعة لنظرية احملفظة أساستقليل ادلخاطرة ىو  إذن

يف حُت تبقى ، األعمالدبخاطر  أيضاوتسمى  ادلخاطرة الناذبة عن عوامل خاصة بالشركة أهناواليت تعرف على ، النظامية
واليت ، دبخاطر السوق أيضالذا تسمى ، وىي ادلخاطر النظامية الناذبة عن عوامل السوق اآلخراجلزء تأثَت  احملفظة ربت

 .2عائد االستثمار من التأكدعدم إذل  تؤدي
احلد  إذل، احملفظةإذل  ادلاليةاألوراق  بإضافة تنعدمأن  ادلخاطرة غَت النظامية ؽلكنفإن  مفهوم التنويع إطارويف 

 :3كما ىو موضح بالشكل التارل ،الكلية مساوية للمخاطرة النظاميةالذي تصبح فيو سلاطرة احملفظة 
 ثر التنويع في مخاطرة المحفظة الماليةأ (:12-2شكل)

 
 
 
 
 
 
 

Source: J. Hamon, Bourse & Gestion de Portefeuille, 2émeédition, Economica, Paris, 
France,2005, p :225. 

                                           
1 V. Horne&W.John ,fundamentals of Financial Management,Prentice Hall Company ,9th ed,U.S.A,1995,p :219. 

 .333 ص:، 1998، 1ط، األردن، عمان، دار وائل للنشر، مبادئ االستثمار، رمضان زياد 2
3  J. Hamon, Bourse & Gestion de Portefeuille, 2éme édition, Economica, Paris, France, 2005, p: 225. 
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كلما زاد عدد مكونات ،  بالتناقص التدرغلي تبدأسلاطرة احملفظة غَت النظامية أن  نالحظ أعالهمن الشكل 
، احلد الذي تصبح فيو سلاطرة احملفظة الكلية مساوية للمخاطرة النظاميةإذل  تصلأن  إذل، ادلاليةاألوراق  احملفظة من

 يلي: ل ماذلك يتحقق من خالفإن  التنويع الكفءإذل  وللوصول، لتعكس التنوع التام للمحفظة
 زبفيض سلاطرة احملفظةإذل  ؤدييأن  ادلارل اجلديد غلب األصل إضافة أن. 
 زيادة العوائد الكلية ادلتوقعة للمحفظةإذل  يؤديأن  ادلارل اجلديد غلب األصل إضافة أن. 
 الكلية.مبادلة موضوعية مقبولة بُت التغَت يف ادلخاطر الكلية والتغَت يف العوائد إذل  ادلارل األصليؤدي  أن 

 وبذلك تتحقق ادلنفعة للمستثمر واليت تتحدد وفق ادلعادلة التالية: 
         

 حيث:
.: ادلنفعة    

.العائد ادلطلوب:    
.: االضلراف ادلعياري   

جهة على  التنويع بناء أعلها ،اليت زبضع ذلا عملية التنويع األسس: توجد العديد من التنويع نماذج 2-5-1
توزيع االستثمار على عدة  وإظلا، والذي يقصد بو عدم تركيز االستثمار يف ورقة مالية تصدرىا شركة معينة، اإلصدار

 ثر تقلباتأوذلك هبدف زبفيض  ،تواريخ االستحقاقمنها تنويع  من التنويع أخرى أنواعكما توجد ،  شركات سلتلفة
وذلك بتضمُت احملفظة سندات ذات تواريخ استحقاق متدرجة ، احملفظة إدارةولتحقيق السيولة وادلرونة يف  الفائدةأسعار 

ادلالية لشركات ذات األوراق  كما يشمل التنويع ادلزج بُت،  1( كوهنا ذبمع بُت السيولة والرحبيةاألجل)قصَتة ومتوسطة 
التنويع يف ىذه فإن  وبالتارل، باألوذلتتميز بتذبذبات مرتفعة مقارنة  األخَتةفهذه ، ذات رمسلة صغَتة وأخرىرمسلة كبَتة 

يعرف  آخركما يوجد نوع ،  الرمسلة أساسويع على نيعرف بالت بُت العائد وادلخاطرة وىو ما ةكفؤ احلالة ػلقق مبادلة  
 .أجنبيةمالية  أوراقخاطر ادلنتظمة وذلك باالستثمار يف زبفيض جزء من ادلإذل  والذي يهدف ،بالتنويع الدورل

التنويع البسيط وتنويع  النوعُت التاليُت من ظلاذج التنويع علا:إذل  نتطرق سوف اإلصداروبناء على جهة 
Markowitz. 

 

                                           
 .131:ص، 2008، مصر، اإلسكندرية، ادلكتب العريب احلديث، وصناديق االستثمار االستثمار في أسواق رأس المال، األوراق المالية أدوات، منَت إبراىيم ىندي 1
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نو كلما زاد أفكرة إذل يرتكز ىذا التنويع : ( The Naive Diversification )  التنويع البسيط 2-5-1-1
  ـلففي دراسة ، اتتعرض ذلأن  الذي ؽلكن ادلخاطر تكلما اطلفض،  ادلالية ادلكونة للمحفظة االستثماريةاألوراق  عدد

Archer & Evans (1968 )  إذل  يؤدي ورقة  15 من ألكثرادلكونة للمحفظة ادلالية  األصولزيادة أن  إذل توصل الباحثُت
 إدارةتتمثل يف صعوبة ، عكسية آثارإذل  ىذه العملية يؤدي ادلبالغة يفأن  غَت، من ادلخاطر غَت ادلنتظمة األكرباجلزء  إزالة

احتمال ازباذ قرارات خاطئة بسبب  باإلضافة إذل ، ادلالية األدواتتًتتب عن البحث عن  إضافيةوربمل تكاليف  احملفظة
 .1ادلاليةاألوراق  كثرة

، مفهوما دقيقا للتنويع أعطىمن  أول Markowitz Harry يعترب  :Markowitz( 1952)تنويع  2-5-1-2
 يف ذلك على االفًتاضات التالية: مستندا  Don’t put all your eggs in one basket"" مقولتو ادلشهورةإذل  استنادا
 كل بديل استثماري من منظور التوزيع االحتمارل للعائد ادلتوقعإذل   ادلستثمر ينظر أن. 
 احلدية ن منحٌت ادلنفعة بالنسبة للمستثمر يعكس تناقص ادلنفعة وأ، تعظيم ادلنفعة ادلتوقعةإذل  ادلستثمر يهدف أن
 .للثروة
  منحٌت ادلنفعة ىو دالة للعائد ادلتوقع أن  دبعٌت، العائد وادلخاطر ادلتوقعة أساسيبٍت ادلستثمرون قراراهتم على

 .والتباين للعائد
 مالية جديدة  أصول إضافةيستطيع تقليل ادلخاطرة عن طريق و ، جنب للمخاطرةادلستثمر من النوع ادلت أن
 .حملفظتو
  وذلك من خالل ربديد ، مستوى من ادلخاطرة أليالعوائد  أعلىعلى احلصول على للمستثمر القدرة

 .األسهم ة منؤ االستثمارات الكف
 ادلالية ادلكونة للمحفظة.األوراق  ضرورة معرفة عالقات االرتباط)معامل االرتباط( بُت عوائد 

ربديد طريقة  إذل التنويع نظرية يهدف ومن خالل Markowitz (1952)فإن  وبناء على االفًتاضات السابقة
ادلكونة  األصولبُت عوائد  معامل االرتباطىو  آخر عنصر إضافةمع ، ادلخاطرةباستخدام مقاييس  مثلى زلفظةبناء 

 قيمة الرتباطا معامل يأخذحيث ، واذباىهما ادلالية ادلكونة للمحفظة األصولعوائد  بُت العالقة يوضحالذي ، للمحفظة
 كما ىو موضح باجلدول التارل:ماليُت   أصليُتوبافًتاض زلفظة مكونة من ، (1 -) و (1 +) بُت زلصورة

 

                                           
 .274 - 272 :ص، 1999، مصر، اإلسكندرية، منشاة ادلعارف للنشر، الفكر الحديث في مجال االستثمار، منَت إبراىيم ىندي 1
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 المكونة للمحفظة األصولاالرتباط بين عوائد  أنواع(: 4-2جدول)
 1 معامل ارتباط = 0 معامل االرتباط = 1-معامل االرتباط = 

قوي وتام  األصلُتاالرتباط بُت عوائد 
التغَت يف عوائد أن  أيبالسالب 
عكس االذباه  يأخذادلاليُت  األصلُت

 وبنفس النسبة.

 األصليُتيوجد ارتباط بُت عوائد  ال
ادلاليُت  األصليُتُت دبعٌت عوائد يادلال

 مستقلُت سباما.

قوي وتام  األصلُتاالرتباط بُت عوائد 
التغَت يف عوائد أن  أيبادلوجب 
ادلاليُت يف نفس االذباه  األصلُت

 وبنفس النسبة
 .الباحثة إعدادمن المصدر: 

 

يعترب نادر  وجود معامل االرتباط السالب بُت عوائد األوراق ادلالية وخباصة األسهم أن ذبدر اإلشارة إليو وما
 بعوامل السوق والعوامل االقتصادية بنفس االذباه. تتأثرن معظم األسهم أل ،احلدوث

 األدواتومتنوعة من  تشكيلة متوازنةتتكون من : Optimal Portfolio)) المحفظة المالية المثلى 2-6
 :1يلي شليزاهتا ما أىمومن ، إدارهتامن يتوذل أو  ادلستثمر مالك احملفظة أىدافمالئمة لتحقيق أكثر  ذبعلها االستثمارية
 ربقق للمستثمر توازنا بُت العائد وادلخاطرة. 
  بقدر من التنويع االغلايب أدواهتاتتسم. 
  شلا يوفر دلديرىا ميزة ادلرونة فيما ؼلص تعديل مكوناهتا ، القابلية للتسويقأو  من السيولة أدىنحدا  أدواهتاربقق
 ذلك. أرادقدر من اخلسائر ادلمكنة ومىت  وبأقل

تسمى بقواعد  أساسية يقوم على قواعد، احملفظة ادلثلىظلوذجا لتكوين  من قدم أول Markowitz (1952)ويعترب
 يلي: تقوم على ما (اذليمنةأو  السيطرة )السيادة

 فإن  ،خَت ادلستثمر بُت زلفظتُت ماليتُت ربققان نفس ادلستوى من العائد مع اختالف درجة ادلخاطرة ما إذا
 .قلها سلاطرةادلستثمر سيختار أ

 ادلستثمر فإن  ،خَت ادلستثمر بُت زلفظتُت ماليتُت ذلما نفس درجة ادلخاطرة وزبتلفان من حيث العائد ما إذا
 .األعلىسيختار احملفظة ذات العائد 

 ادلستثمر فإن  ،األخرى قل سلاطرة منوأ اعائد أعلى إحداعلاوكانت  ادلستثمر بُت زلفظتُت ماليتُت خَت ما وإذا
 ادلستثمر عقالين ورشيد.  مبدأبناء على األخرى  احملفظة بدلسيختارىا 

                                           
 .111 ص:، سبق ذكرهمرجع ، غازي فالح ادلومٍت 1
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 ادلتوقع يف ضوء العالقة بُت العائدبيانيا  ةالكفؤ تتحدد احلافظ  ،لقواعد السيطرة األساسيةوانطالقا من ادلبادئ 
 . وادلخاطرة

ربقق ىدف ادلستثمر يف  وذلك باستبعاد صبيع احملافظ اليت ال ةالكفؤ ادلستثمر اختيار احملفظة  بإمكاننو أحيث 
أما ، ادلستوى من العائد ادلتوقعقل سلاطرة عند نفس وربقيق أ، عائد متوقع عند نفس ادلستوى من ادلخاطر أعلىربقيق 

 :أدناهكما يوضح ذلك الشكل ، ةالكفؤ باحملافظ احملفظة اليت ربقق ىذين اذلدفُت فتسمى 
 : تحديد المحفظة المثلى بيانيا(13 - 2) شكل

 
 
 
 

 
 
 

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

، ةالكفؤ منحٌت احلدود  عليووالذي يطلق  ABCDمن خالل الشكل نالحظ بيانيا موقع احملافظ على ادلنحٌت 
إذل  قرب زلفظةاليت ستكون أ احملفظة ادلثلىؽلكن ربديد  ةالكفؤ احملافظ ورلموعة  ()التفضيل منحنيات السواءوعن طريق 

عند  ةالكفؤ على احلدود  ىذه احملفظة تقع، Bوادلمثلة باحملفظة  )السواء( واحلد الكفء سباس منحنيات التفضيل نقطة
عائد يف حدود سلاطرة موافقة لذلك  أفضل يث توفر للمستثمروحب، 3رقم  )السواء( نقطة التماس مع منحٌت التفضيل

ؽلكن للمستثمر ربقيقها  فال 2و 1بالنسبة للمحافظ اليت تقع على ادلنحنيُت أما ، قل درجة سلاطرة لعائد متوقعوأ العائد
 .أعلىتقع على منحٌت تفضيل  ألهنا

ادلستثمرين وميوذلم وتفضيالهتم  أظلاطزبتلف حسب ، مفهوما نسبيا (Optimal Portfolio) وتعترب احملفظة ادلثلى
زلفظة مثلى بالنسبة دلستثمر تنطوي على عائد متوقع مرتفع وسلاطر متوقعة فإن  وعليو ،(سلاطرة – عائد)اذباه الثنائية 

 فإذا، قل من ادلخاطرةأيفضل زلفظة بعائد قليل ولكن تقع ضمن مستوى  آخرتعترب مثلى بالنسبة دلستثمر  قد ال، مرتفعة
ذلك من ربديد احملفظة ادلثلى ذات العائد ادلرتفع عند  أمكنو، ما سبكن ادلستثمر من معرفة درجة استعداده للمخاطرة

 يتحملها.أن  مستوى ادلخاطرة اليت ؽلكنو

Rp 

  

 

A 

D 

B 
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 & Elton: قدم ىذا النموذج من طرف باألرقامبناء المحفظة المثلى بواسطة تحديد الخط الفعال  2-6-1

Gruber  اعتمد، ةالكفؤ احملافظ  يف بناء واختيار األساسيةماذج يعد من الن Elton & Gruber مقياس على Treynor 
 ،الفرديةاألسهم  أداءوىذا ادلقياس عبارة عن نسبة استعملت يف مقارنة ، ةالكفؤ احملفظة إذل  ادلراد ضمهااألسهم  لتدرج

 : 1وفق الصيغة التالية األسهم وزلافظ االستثمار من تلك
     

  
 

 حيث:
 .عائد السهم :  
 .ادلخاطر ادلنتظمة لكل سهم:   
 .العائد اخلارل من ادلخاطرة:   
ادلبادلة بُت العائد وادلخاطر  أساسعلى  ،أفضليتهاحسب يرتب احملافظ  نوأ Treynor يالحظ على مقياس وما

 ادلنتظمة.
كان السهم ذو القيمة   فإذا، وفق النسبة احملسوبة سابقا احملقق األداءب احملافظ تنازليا حسب مستوى بعدىا ترتو 

كان السهم ذو   وإذا، تكون داخلة بالتبعية األعلىذات النسبة األسهم  صبيعفإن  ادلعينة للنسبة داخال يف احملفظة ادلثلى
  إذاأو ، األخرى  تكون مستبعدة ىي األقلذات النسبة األسهم  صبيعفإن  القيمة ادلعينة للنسبة مستبعدا من احملفظة ادلثلى

 كان البيع القصَت مسموحا بو فستباع بيعا قصَتا.
تبٌت ل، العائد وادلخاطرة استخراجومعادالتو الرياضية يف  Sharpe(1963)افًتاضات ظلوذج إذل  ىذا النموذجاستند 

 :2ادلعادلة التاليةوفق وفق ىذا النموذج  ةالكفؤ  احملفظة

   
      ∑

         

   
 
     

     ∑
   

   
 
   

 

 حيث:
 .ؽلثل نقطة القطع لكل سهم:   

 .تباين عائد السهم:    

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

، فيعتمد على نقطة القطع )الفصل( لكل سهم، اليت يتم اختيارىا ضمن مكونات احملفظةاألسهم  عن عددأما  

      اليت لديها نسبةاألسهم  صبيعأن  حبيث

  
ضمن مكونات  إدخاذلايتم فإنو  ،)نقطة القطع (    على منأ  

  .اليت ىي دون نقطة القطع يتم استبعادىااألسهم  أن يف حُت، احملفظة
 يتم حساهبا وفق ادلعادلة التالية:فإنو  ،ادلتضمنة يف احملفظةلألسهم  وفيما ؼلص الوزن النسيب

   
  

∑   
 
   

 

 حيث:
 .الوزن النسيب لكل سهم ضمن احملفظة :  
 .نسبة تستخدم يف حساب وزن كل سهم يف احملفظة:   

 ادلعادلة التالية: وربسب وفق 

   
  

   
   

     

  
    

    

 ادلرفوضة. واألسهمادلقبولة األسهم  ) نقطة القطع = نقطة الفصل( وىي النقطة الفاصلة بُت *C: أنمع العلم 
 :يلي ما احملافظ ادلالية أداءتنقسم ظلاذج تقييم  من بُت المحفظة المالية: أداءنماذج تقييم  2-6-2
 خلط سوءأكرب  فضلون ميالادلستثمرين يأن  على فكرة Treynor اعتمد: Treynor (1965)نموذج  (1

 ودبا، من العائد وادلخاطرة أفضلثنائية  إذل وبالتارل الوصول، أعلىمنحٌت سواء إذل  ن ذلك يعٍت االنتقالأل، ادلاليةاألوراق 
 أداءيتم ربديد ، ىذه احملفظة تنطوي فقط على سلاطر منتظمةأن  فهذا يعٍت، ادلستثمر الرشيد يستثمر يف زلفظة منوعةأن 

 :1احملفظة وفق ادلعادلة التالية

   
 (  )    

  
 

 حيث:
 .احملفظة ادلالية أداء:   

 .العائد ادلتوقع للمحفظة ادلالية :(  ) 
 .ادلخاطر ادلنتظمة للمحفظة :  

                                           
1 Z. Bodie & al, op.cit, p: 826. 
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 كرب.يل خط سوق الورقة ادلالية سيصبح أن مأل  كلما ارتفعت النسبة   أفضلاحملفظة  أداءويعترب 
اليت تقاس  ادلالية األصولالتقلب يف عوائد إذل  ادلكافأةنسبة  Sharpe ظلوذجؽلثل :  Sharpe(1966)نموذج  (2

احملفظة ادلالية  أداءيقاس ، الفرق بُت عائد احملفظة ادلالية والعائد اخلارل من ادلخاطر بادلكافأةوبقصد ، باالضلراف ادلعياري
 :1وفق ادلعادلة التالية

   
 (  )    

     
 

 حيث:
 .مطلق للمخاطر الكلية( )مقياس لمحفظةاالضلراف ادلعياري ل:      

 داء احملفظة جيد.مرتفعة كان أ   كلما كانت النسبةو 
 Bالعتماده على خصائص كل ورقة وعلى معامل Sharpe دقة من ظلوذج كثرأ Treynor ظلوذجأن  يالحظ

 الذي ىو مقياس مطلق للمخاطر )منتظمة وغَت منتظمة(.      خبالف ، الذي يقيس ادلخاطر ادلنتظمة
النسيب كمعدل  األداءاحملفظة ادلالية على  أداءيف ربديد  Sharpe و Treynor: فيما اعتمد Jensenنموذج  (3

 :2التارل يعلى النموذج الرياض Jensen فقد اعتمد، العائد ادلعدل للمخاطرة أساسوىو على  مئوي
  (     )                

 حيث:
𝛂 : قدرة مدير احملفظة على التقدير. 

 :3 التالية  مكنةادل خذ القيمأت α فإن Jensen فحسب ظلوذج
𝛂>0: السوق أداءاحملفظة يتفوق على  أداء. 
𝛂<0 : السوق بأداء نقل ماحملفظة أ أداء. 

𝛂 =0  :السوق أداءاحملفظة يوازي  أداء. 
 
 
 

                                           
1 Ibid. 

 .226السيد متورل عبد القادر ، مرجع سبق ذكره،ص: 2
 .235مرجع سبق ذكره،ص: غازي فالح ادلومٍت، 3
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 نماذج تسعير األصول الرأسمالية 2-7
 (*CAPM1األصول الرأمسالية ) تسعَت ظلوذج ؽلثل:  CAPM) (نموذج تسعير األصول الرأسمالية 2-7-1

 ويعد من بُت النماذج Sharpe(1964) Williamاحملفظة ، قدم من طرف  نظرية هبا جاءت اليت ادلهمة اإلسهامات حدأ
 نع عمقاأكثر  صورة نيتكو  ادلستثمر مكانبإ نموذجال خالل منادلهمة اليت أدخلت مفهوم ادلخاطرة يف التحليل، ف

 .ادلخاطرةو  العائد ُتب العالقة
  2وىي: االفًتاضاتيقوم ظلوذج تسعَت األصول الرأس ادلالية على رلموعة من 
 .تباع األصول وتشًتي بدون تكلفة على عملية الشراء أو البيع كالعمولة 
 يستطيع ادلستثمر الشراء أو البيع بأي قيمة. 
  ال توجد ضريبة. 
 ال توجد سيطرة على السوق من طرف ادلستثمر. 
  االرتباطيعتمد ادلستثمر يف قراره على العائد و ادلخاطرة ومعامل. 
 يسمح بعمليات البيع على ادلكشوف. 
  أن يقًتض و يقرض بسعر الفائدة اخلارل من ادلخاطر يستطيعادلستثمر. 
  متجانسة ادلستثمرينتوقعات. 
 صبيع أصول معروضة يف السوق للبيع و الشراء. 

 سلاطرتو مع ينسجم اعائد ػلققأن  للسهم يتوقع، السوق توازن حالة يف نوأ على نموذجلل األساسية الفكرة تبٌت
 مقاسة النظامية ادلخاطر بُت العالقة لتحليل نموذجال ىذا يستخدمبالتنويع،  ذبنبها ؽلكن ال اليت ادلخاطرة أي، النظامية
األسهم  تقييم يف (CAPMالرأمسالية )األصول  تسعَت ظلوذج يستخدمكما ،  عوائده معدالت وبُت السهم B دبعامل
خصم  يف يستخدم الذي السهم( على ادلطلوب العائد )معدل اخلصم معدل ربديد من ادلستثمر ؽلكن ألنو، العادية
 .للسهم احلقيقية القيمةإذل  للوصول ادلتوقعة العوائد

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

               
                                           

* CAPM : Capital Asset Pricing Model. 
1  

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

 .ؽلثل العائد على أذونات اخلزينة، العائد اخلارل من ادلخاطرة معدل :  
 .ادلخاطر ادلنتظمة للورقة ادلالية:   

 .عائد زلفظة السوق معدل:   
على اجلانب اجلزئي بينما يقتصر اآلخر  أحدعلا يأخذ الطابع الكلي شكلُت رئيسيُت CAPM) ػلمل ظلوذج )

(، يبحث يف ادلخاطر الكلية والعوائد ادلتوقعة يف أصول CML)*، األول يعرف خبط سوق رأس ادلال ويرمز لو بالرمز فقط
معتمدا يف ذلك على االضلراف ادلعياري يف قياس ادلخاطرة، أما الثاين فيعرف خبط سوق الورقة ادلالية ويرمز  ة ادلاليةاحملفظ

باستخدام ، وذلك ادلخاطرةالعالقة بُت العائد و يف دراسة  بعُت االعتبار ادلخاطر ادلنتظمةيأخذ  الذي (SML*)لو بالرمز 
 . B معامل

أن السوق يف  (CAPM): يفًتض ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية (CML) المالرأس  خط سوق 2-7-1-1
اليت تتكون من صبيع األصول ادلتداولة يف  (Mحالة توازن، وأن ادلستثمرين سيختارون نفس احملفظة ادلثلى )زلفظة السوق

 ، ويبقى(*CML)ة وخط سوق رأس ادلال حدد ىذه األخَتة عند نقطة التماس مع احلدود الكفؤ السوق ادلالية، تت
يف كمية األصول غَت اخلطرة اليت سيتم االستثمار فيها، وذلك حسب درجة استعداد  االختالف الوحيد بُت ادلستثمرين

تبعا ألظلاط ادلستثمرين ودرجة  (CML)ادلستثمر لتحمل ادلخاطرة، وبالتارل سيختلف موقع تلك احملفظة على خط 
 :1استعدادىم لتحمل ادلخاطرة، كما يوضح ذلك الشكل التارل

 
 
 
 
 
 
 

                                           
131. :p ,2010 , U.S.A New York, Hill,-McGraw edition, th2 ,Investments,Analysis& Behavior, John Mark & N. H. 1 
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 (CML) المالرأس  (: خط سوق14-2شكل )
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Source: H. Mark & N. John, Investments, Analysis & Behavior, 2th edition, McGraw-Hill, New 

York, U.S.A , 2010, p: 131. 
 بُت العائد ادلتوقع وادلخاطر يعرب عن عالقة خطية طردية CMLخط أن  من خالل الشكل أعاله نالحظ

سيكون موقعو أسفل ىذا اخلط باذباه العائد اخلارل من ادلخاطر،  ادلستثمر متجنبا للمخاطرةذا كان ة، فإللمحافظ الكفؤ 
أما إذا كان من النوع ادلخاطر فسيكون موقعو اذباه أعلى ىذا اخلط، أي باذباه سباس احلد الكفء مع منحٌت السواء، 

 درجة أكرب من ادلخاطرة.دبعٌت أنو سوف يطلب عالوة عن العائد اخلارل من ادلخاطر، نتيجة ربملو 
 :1وفق الصيغة التالية CMLومن خالل الشكل تتحدد ادلعادلة األساسية لنموذج 

 (  )      
        

   
    

 حيث:
 .العائد ادلتوقع للمحفظة: (  ) 

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

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

* Capital Market Model.  *CML : 
 

 العائد المتوقع

   االنحراف المعياري

 عالوة ادلخاطر حملفظة السوق

 سلاطر زلفظة السوق

 زلفظة السوق

M 

 خط سوق رأس ادلال 
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، مضافا إليو عالوة سلاطرة يكافئ العائد اخلارل من ادلخاطرة  أن العائد ادلتوقع على احملفظةتشَت ادلعادلة أعاله إذل
 :1( بالصيغة التاليةCML) وتتحدد نسبة العالوة دبيل خط سوق رأس ادلالتتعلق بادلخاطر الكلية للمحفظة، 

 
        

   
  

، فإن ةؤ زلفظة غَت كفأو  الورقة ادلالية ادلفردةعند احلديث عن  :(SML) المالية الورقةخط سوق  2-7-1-2
ء، وعليو التنويع الكفعن طريق نو ؽلكن للمستثمر ذبنب ادلخاطر غَت ادلنتظمة تثمر سيتعرض إذل سلاطر كلية، غَت أادلس

 تعادل ادلخاطر ادلنتظمة فقط. فردة يف ادلخاطر الكلية للمحفظةفإن مساعلة الورقة ادلالية ادل
 وقد اعتمد يف ربديد خط سوق الورقة ادلالية على ادلخاطر ادلنتظمة فقط، كما يوضح ذلك بالشكل التارل:

 (SML) سوق الورقة المالية (: خط15-2شكل )
                           

 
 
 
                   

 Rm - Rf   = عالوة سلاطر السوق                
 
 

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

يعرب عن ميل خط سوق األوراق ادلالية، وبناء على ذلك تتحدد ادلعادلة األساسية  Bما يالحظ من الشكل أن  
 :2بالصيغة التالية SMLلنموذج 

                   

                                           
Ibid 1 
2 H. Mark & N. John, op.cit, p: 133. 
* SML: Security Market Line 

 العائد المتوقع

   المخاطر المنتظمة

  

  

 

  

  

ادلخاطر ادلنتظمة 
 حملفظة السوق

M 

 خط سوق
 األوراق ادلالية

 

L 

 

K 
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كما نالحظ من ، خاطرةادلمضافا إليو عالوة  ةالعائد اخلارل من ادلخاطر  يعادل لورقة ادلاليةادلتوقع ل عائدأن ال دبعٌت
ادلالية يف احملفظة بقيمتها األوراق  مت ربديد األوزان النسبية جلميع فإذا ما، ساوي الواحدحملفظة السوق ت B الشكل أن

 .1زلفظة السوق لك يؤدي إذل بناءذ، فإن السوقية
،فهذا يعٍت أنو يف ظل  kخر بالرمز واآل  lوبالرجوع إذل ادلنحٌت أعاله وبافًتاض وجود سهمُت أحدعلا نرمز لو بالرمز  

وال يتماشى مع ادلخاطر ادلرتبطة بو ،وذلك بسبب مرتفعا   lن عائد السهم ( فإCAPMظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية )
يو الطلب ويزداد سعره فَتتفع علعل ادلستثمرين يقبلون على شرائو األمر الذي غل، (sous-évaluée )سعره ادلنخفض نسبيا 

الذي يدل بيانيا  k ويستقر عنده، ونفس الشيء بالنسبة لألصل (*SMLادلالية)إذل أن يصل إذل خط الورقة  ويقل عائده
( ،والسبب يف تدين العائد ىو ارتفاع سعره CAPMيتناسب مع سلاطره ادلرتفعة نسبيا يف ظل ظلوذج ) على أن عائده ال

(sur-évaluée ) األصول  سعَتإذل خط تيصل  فيزداد عائده إذل أن لطلب عليو، األمر الذي ؼلفض سعرهشلا يقلل ا
ويف كال احلالتُت تعمل ميكانيزمات السوق من عرض وطلب على ربريك معدل العائد ادلطلوب ،  الرأمسالية ويستقر عنده

إذل أن يتساوى مع معدل العائد الذي يتحدد عنده خط سوق الورقة ادلالية ،وذلك حسب ادلخاطر لكل  من قبل السوق
 2.عائد

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

Rf = R*+ IP 
 :حيث

Rf  :معدل العائد على االستثمار اخلارل من ادلخاطر. 

 R*:معدل العائد على االستثمار دون التضخم. 

IP  :عالوة التضخم . 

شلا يؤدي إذل تغيَت مكان خط سوق  ،بالزيادة أو النقصان Rf يؤثر على ادلعدل التضخممعدل وبالتارل فإن  
ر ىو معدل مرجعي يستعمل يف حساب كافة على االستثمار اخلارل من ادلخاط ، وباعتبار أن معدل العائدالورقة ادلالية

 ينعكس على بقية معدالت العوائد ادلطلوبة .بفعل التضخم معدالت العوائد األخرى ،فإن أي تغَت يف ىذا ادلعدل 

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

  .142ق ذكره، ص:مرجع سب، 1ج االستراتيجيات، األدوات، أسواق رؤوس األموال، الهياكل، ،جبار زلفوظ 2
  .143ادلرجع  نفسو، ص:  3
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فإن ارتفاع معدل التضخم يؤدي إذل ارتفاع معدل العائد  (CAPMففي ظل ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية )
( بطريقة SMLالتارل ترتفع عوائد كافة األصول اخلطرة، شلا يؤدي إذل رفع خط الورقة ادلالية)وب Rfاخلارل من ادلخاطر 

 موازية وبنفس مقدار عالوة التضخم.
حة ادلعروف طور ظلوذج تسعَت ادلراج: Arbitrage Pricing Theoryتسعير المراجحة نموذج  2-7-2

دلالية، يقوم النموذج على أساس أن عائد احملفظة أو الورقة ايف منتصف السبعينات،  Rossمن طرف  (APTاختصارا بـ )
 وإظلا على عدة عوامل، دبعٌت أن عالوة  ظلوذج تسعَت األصول الرأمساليةكما ىو احلال يفال يتوقف على عامل واحد  

النماذج اليت  من أىم APTوأن الورقة ادلالية حساسة ألكثر من عامل، ويعترب ظلوذج  ادلخاطرة تتأثر بأكثر من متغَت 
 تدرس العالقة بُت العائد وادلخاطرة يف حالة التوازن.

 ،إذل أن العالقة الرياضية األساسية لنموذج ادلؤشر الواحد Ross، حيث توصل على منطق ادلراجحة APTعتمد ي
مع افًتاض عدم ربقق عوائد غَت  كن باالعتماد على زلفظة ادلراجحةول دون اعتماد زلفظة السوق،بؽلكن التوصل إليها 

 .غَت عادية عوائديتضمن  ال APT ـالنموذج األساسي للفإن  وبالتارل عادية ناذبة عن عمليات ادلراجحة،
 الفرضية وىذه ،ادلالية األوراق عوائد على تؤثر عوامل عدة وجود دبعٌت ،للمخاطر متنوعة مصادر (APT)تفًتض

 طراخادل مصادر ماىية ربديد عدم موضوع انتقاد مت ولكن العاملي، التحليل باستخدام للنظرية اختبار أول عند إثباهتا مت
سع العوامل ىذه طبيعة أخرى بعبارة أو

ُ
 درجة ادلفهوم ذلذا أضفنا ما وإذا بالعامل، عرفي الكلي االقتصادي فادلتغَت رة،ادل

سع بالعامل تسميتو ؽلكن ادلتغَت ذلذا العوائد حساسية مدى أو ادلتغَت ىذا تأثَت
ُ
 العوامل ىذه أن على التأكيد متوقد ، رادل

، ومن بُت تلك ادلتغَتات االقتصادية ادلسعرة نذكر على سبيل ادلثال : أسعار  الكلي االقتصاد متغَتات أو مؤشرات ىي
 التضخم ،عرض النقد، الناتج احمللي اإلصبارل، أسعار الصرف ..وغَته معدل الفائدة، 

 1 يلي: كما APTتعطى الصيغة الرياضية لنموذج 

                     

 iمعدل العائد ادلتوقع أو ادلطلوب للورقة   :     

 بالواحد الصحيح وحساسية معدومة لبقية العوامل. j: العائد ادلتوقع على احملفظة، حيث تقدر حساسيتها للعامل   

                                           
.159ص: ادلرجع نفسو،  1  
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لعائد ادلطلوب مضافا إليو كل من أثر تغَتات العوامل ىو عبارة عن معدل ا سهم  معدل العائد الفعلي ألي دبعٌت أن    
لتلك التغَتات ،باإلضافة إذل احلد العشوائي الذي يعكس لنقصان دبا يعكس حساسية السهم بالزيادة أو ا االقتصادية

 .و قطاع يف تلك العواملأالتغَتات اخلاصة بكل شركة 
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 خالصة الفصل الثاني
 

 ىنا ومن ، مالية التزامات من عليها يًتتب دلا وذلك ادلستثمر يتخذىا اليت القرارات أىم  من االستثمار قرارات تعد     
 ازباذىا  مت اليت االستثمار قرارات صلاح مدى على أساسي بشكل يعتمد ادلستثمر بقاء أو صلاح بأن القول ؽلكن فإنو

 بيع رلال يف االستثمار قرار يكون حينما تعقيدا األمر ويزداد ازباذىا، عند واحلذر الدقة توخي من البد فإنو ،ولذلك
 قرار وأنخاصة  بالغة، أعلية ادلستثمر لدى ادلالية األوراق أسعار تقييم عملية يعطي الذي األمر ادلالية، األوراق وشراء
 تقييم ىناك يكون أن ادلستثمر مصلحة من فإنو لذلك  ،مالية خسائر أو عوائد عليو يًتتب أن البد منها أي بيع أو شراء

 اإلغلابية العالقة علىاحملافظة   هبدف ،العوائد مع تقييم مستمر للمخاطر ادلصاحبة لتلكاألوراق ادلالية  ألسعار مستمر
 .وادلخاطرة العائد بُت

 ، اليت تعترب كفاءةالدبفهوم  االىتمام زاد فقد ادلالية لألوراق السوقية القيمة فيو تتحدد الذي اإلطار ىو قالسو  أن دباو  
  استجابة السوق مدى عٍتتو  ،ادلتداولةتسعَت األوراق ادلالية  يف العدالة تعكس فهي ،السوق وقوة صلاح مؤشرات أىم من

فيما ؼلص اختيار الورقة  ة ادلستثمريننظر  تغيَت ادلعلومة شأن من يكون إذ فيو، ادلتعاملُت إذل ترد جديدة معلومة لكل
 إذا فيما ،اليت ترد إذل السوق األنباء لطبيعة تبعا ىبوطا أو صعودا تتجو ادلالية أسعار األوراق أنذلك  ووقت تداوذلا، ادلالية

 لتحقيق غَتىم دون ادلستثمرين لبعض فرصة ىناك تكون أو ضعفها غياب الكفاءة ظل ويف، العكس أم إغلابية كانت
 .ةعاديغَت  أرباح

 ؽلضي أن يتوقع األخَتة ذلذه فوفقا االقتصادية، والكفاءة الكاملة الكفاءة : علا معنيُت على الكفاءة مفهوم  طويين
 يف بينما،  ادلتداولة ادلاليةعلى أسعار األوراق  آثارىا تنعكس حىت ق،السو  إذل ادلعلومات وصول منذ الوقت بعض

 .الزمٍت الفاصل ذلك  ينعدم الكاملة الكفاءة
 . التخصيصية التشغيلية، التسعَتية، الكفاءة :أعلها ادلتطلبات من رلموعة توفرب كفاءةال وتتحقق 

 بُت للجمع مناسبة توليفة إغلاد بإمكانية االىتمام ظهر سوق األوراق ادلالية، توفرىا اليت األدوات يف للتنوع ونتيجة   
 ربقيق إذل جانبها احملافظة على الثروة وتنميتها رأس وعلى ،األىداف من رلموعة ربقيق بغرض االستثمارية البدائل
 يف إطار زلفظة األوراق ادلالية. التنويع مبدأ على اعتمادا وىذا ،شلكنة سلاطرة بأقل العوائد



 
 

 الفصل الثالث

وتطور سوق األوراق المالية بالنمو  المالي تحريرالعالقة 
 االقتصادي
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 تمهيد

 القطاع على واالعتماد ،األسواؽ ربرير إىل االذباه زيادة نتيجة األنظمة اؼبالية  يف اؼباليةسوؽ األوراؽ   أنبية تزايدت
،كونو يبثل قناة لتمرير االدخار كبو حد أىم مؤشراتو التطور اؼبايل أيعد وربقيق النمو، الذي   التنمية قيادة يف اػباص

وجود نظاـ مايل فعدالت حقيقية يف النمو االقتصادي، داللة لتحقيق متطور ىذا القطاع  ر ،لذا أصبح يفاالستثما
 ستقرار يف النشاط االقتصادي؛لتحقيق اال األساسيةحد اؼبتطلبات أ ، يعدمتطور

حد العوامل اؼبؤثرة يف تذبذب النمو أف أ إىل ،الدويلاؼبتحدة وصندوؽ النقد  األممتقرير  أشار ويف ذلك
يقيد توزيع  االدخار فباووجود اختناقات يف مصادر تعبئة  هبا ، اؼبالية األنظمةعدـ كفاءة  ىوي يف الدوؿ النامية االقتصاد

التدفقات اؽبائلة لرؤوس  الستقطابمطلبا أساسيا لتلك الدوؿ لالتطور اؼبايل التحرير و يعد  وعليو اؼبوارد كبو االستثمار،
 ؛ل األسواؽيف ظل االنفتاح العاؼبي وتكاماألمواؿ 

يف ؾباؿ توفَت فرص ،وأكثر قدرة على اؼبنافسة  كفاءة وفعاليةأسواؽ رؤوس األمواؿ أكثر  جعل باإلضافة إىل 
 .االستثمار ومصادر التمويل

أصبحت ،  يف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  ذبارة اػبدماتلتحرير  وبتوقيع الدوؿ العربية على االتفاقية العامة
  نفتاحا.اأكثر   أسواقها

النمو االقتصادي، ب العالقة اليت تربط تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية كدت الدراسات التطبيقية اغبديثة علىوقد أ
فيما إذا كاف القطاع اؼبايل يتبع أداء القطاع اغبقيقي، أـ أف التطور اؼبايل وبفز  متناميا جدالوقد شهدت تلك العالقة 

 النمو االقتصادي.
تتناوؿ عالقة ربرير وتطور سوؽ األوراؽ اؼبالية بالنمو االقتصادي، وذلك  الفصلىذا ا يف وعليو جاءت دراستن

مظاىر ربرير أسواؽ األوراؽ ، مؤيدة ومعارضةبآراء  ثر ذلك التحريرأ مع توضيحإىل ربرير سوؽ األوراؽ اؼبالية  بالتطرؽ
. اؼبالية

سوؽ  جوانب ارتباط مداخل قياسو، ،مو االقتصاديالنمفاىيم  إىلتطرقنا النمو االقتصادي  ألدبياتوكمدخل  
مباذج  ،سوؽ االوراؽ اؼبالية  أداءبالنظرية الكنزية والكالسيكية ، أثر بعض اؼبتغَتات االقتصادية الكلية على األوراؽ اؼبالية 

 بذلك علىومباذج النمو اغبديثة مقتصرين   -Swan Solow  و  Harrod & Domaعند النيوكالسيك  النمو االقتصادي
 تطور سوؽ األوراؽ اؼباليةالسببية بُت  عالقةبدراسات الوختمنا الفصل  ، بسطها وأشهرىاأالذي يعد  Rebelo مبوذج

.والنمو االقتصادي
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  مفهوم التحرير المالي 3-1
ح ، وحل بديل لسياسة الكبواألعماؿمالمح التطورات االقتصادية يف عامل اؼباؿ  أىم من ر اؼبايلييعترب التحر 

 للتطور اؼبايل والنمو االقتصادي. وؿبفز رئيسي ،اؼبايل اليت كانت سبارسها الدوؿ النامية
القيود على تدفقاهتا اؼبالية عرب اغبدود، هبدؼ بإلغاء  ونتيجة لذلك قامت العديد من الدوؿ اؼبتقدمة والنامية

 .اؼباليةاألسواؽ  اح االقتصادي واؼبايل وتكاملاؼبؤسسات اؼبالية وربقيق سوؽ اؼبنافسة يف ظل عمليات االنفتأداء  تفعيل

ربرير أنظمتها اؼبالية منذ بداية عقد الستينات، وقد كانت ىولندا األوروبية إىل  فقد توجهت العديد من الدوؿ
مث تعاقبت الدوؿ على ذلك طيلة عقدي السبعينات والثمانينات من  ،1969 مث تلتها بلجيكا 1966 سباقة يف ذلك عاـ

 .اؼباضيالقرف 

، حيث الذين درسوا موضوع التحرير اؼبايل وائلاأل من McKinnon .R & wahS .E (1973) ويعترب كال من
مل  امية بعد اغبرب العاؼبية الثانيةسياسة الكبح اؼبايل اليت اتبعتها معظم الدوؿ الن أف McKinnon .R & wahS .Eوضح 

لسياسة الكبح اؼبايل اؼبطبقة يف  قدـ الباحثاف انتقادنبا عليوو  قتصادي،النمو االإىل  اؼباؿ والرأس  ربسُت تراكمإىل  تؤد
 سلبية على التطور اؼبايل والنمو االقتصادي هبا. أثاراواليت خلفت ، تلك الدوؿ

وتطبيق سياسة التحرير  التخلي عن سياسة الكبح اؼبايل أف McKinnon R & wahS .E . وقد اعترب كال من
، على جلب اؼبوارد اؼبالية بالقدر الكايف اؼبالية أنظمتهاؽبذه الدوؿ لتحسُت قدرة  األمثلىو اغبل ، ميةاؼبايل يف الدوؿ النا

  .معدالت مبو اقتصادي موجبة ربقيقإىل والذي يؤدي 

صندوؽ كبَتة من طرؼ   أنبيةلقيت نظرية التحرير اؼبايل  McKinnon R & wahS .E .(1973) ومنذ دراسات 
 .لتحقيقو األساسية األداةوالتحرير اؼبايل ىو  ،النمو ىو اؽبدؼ االقتصادي أصبح إذ، نك العاؼبيالنقد الدويل والب

لقد وردت العديد من الدراسات اليت تتناوؿ موضوع التحرير اؼبايل، وبتعدد :  تعريف التحرير المالي 3-1-1
جزئيا على النظاـ أو  القيود كلياإلغاء  وىوتصب يف ؾبملها يف مفهـو واحد،  أهنا إال التعريفات،تلك الدراسات تعددت 

. اؼبايل
 يلي: ف التحرير اؼبايل نذكر ما ش اليت وردت يف التعريفاتومن بُت  

القيود اؼبفروضة إلغاء  على ؾبموعة من التدابَت اؼبوجهة كبو "عملية ربتويب نو  اؼبايل التحرير Ucer Murat يعرؼ
.1على القطاع اؼبايل"

1 M. Ucer, Notes on Financial Liberalization, available at website: http://www.econ.chula.ac.th/public /members/ 
sothitorn/liberalization.  
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 القيود والًتتيبات والضوابط اؼبفروضة على حركات رؤوسإلغاء " التحرير اؼبايل ىوفإف  ي زكيويف تعريف لرمز 
وتوزيع وزبصيص  السوؽ مطلق الفاعلية يف عمليات ضماف وإعطاء عرب اغبدود الوطنية،األجل  طويلةو  قصَتةاألمواؿ 

قيود على حرية الدخوؿ  أيةلب، وعدـ فرض العمليات اؼبالية طبقا لقوى العرض والطأسعار  وربديد، اؼبوارد اؼبالية
 .1واػبروج على صناعة اػبدمات اؼبالية"

وجعل  استجابة لتغَتات قوى السوؽأكثر  جعل النظاـ اؼبايلإىل  قرار يهدؼ " ب نونزار العيسى فيعرفو  أما
 .2تنافسية"أكثر  السوؽ

الضوابط على النظاـ اؼبايل  إلزالةكومة اليت تتخذىا اغب اإلجراءات"ؾبموعة من ب نو حسن كرَل ضبزة  ويعرفو
 .3تشريعي مالئم" إطاروذلك يف  ،بشكل يتفق مع النظاـ االقتصادي اؼبوجو القتصاد السوؽ ،وربويل ىيكلو
زبفيض القيود بإلغاء أو  ،النظاـ اؼبايل إصالحإىل  هدؼيإجراء  أو سياسة ىو التحرير اؼبايل نستنتج أفسبق  وفبا

 فيما بُت الدوؿ.األمواؿ  وكذا العراقيل اؼبتعلقة بتدفقات رؤوس، اـ اؼبايلاؼبفروضة على النظ

 :4نبا أساسيُتويتضمن التحرير اؼبايل مفهومُت  
زبفيض أو  إللغاء اليت تتخذىا الدولة واإلجراءات األساليبؾبموعة  : ويقصد بو"التحرير المالي بمفهومو الواسع (1

 كليا".  وإصالحوبغية تعزيز مستوى كفاءتو  ،ـ اؼبايلدرجة القيود اؼبفروضة على عمل النظا
واليت تعيق ، وبقصد بو "ربرير عمليات السوؽ اؼبالية من القيود اؼبفروضة عليها التحرير المالي بمفهومو الضيق: (2

 اؼبالية ضمن اؼبستوى احمللي والدويل".األوراؽ  عملية تداوؿ
 كل القوانُت والقيود التنظيمية اليت تسَتإلغاء   يف مفهومو الضيق بالتحرير اؼبايل يقصدنو ال مع اإلشارة إىل أ 
فعالية، وقد ارتبطت سياسات التحرير اؼبايل ارتباطا قويا بتيار أكثر  السعي عبعل القوانُت اؼبوجودة وإمبااؼبالية، األسواؽ 

 اؼبالية أنظمتهارغبة منها يف تطوير  ،قدمةعليو الكثَت من الدوؿ اؼبت أقدمتالذي  االندماج يف االقتصاد العاؼبي التوجو كبو
 على اؼبستويُت احمللي والدويل.

لصندوؽ النقد  اإلعالمينتيجة اػبطاب  ،حظي التحرير اؼبايل يف البلداف النامية بقدر كبَت من االىتماـ وقد
، نح االئتماف لقطاعات معينةاؼبتعلقة دب واألنظمةالفائدة أسعار  الضوابط علىإلغاء  أفالدويل، الذي قدـ مربرات مؤداىا 

                                           
 .73 ص: ،1999، 1ط مصر، القاىرة، ، دار اؼبستقبل العريب،العولمة المالية مزي زكي،ر  1
 .109 ص: ،2007 ،1العدد ،21اجمللد األردف، ؾبلة جامعة النجاح لألحباث، ،لنقديتأثيرات التحرير المالي على السياسة النقدية والمضاعف ا نزار العيسى، 2
 .84 ص: ،2005 مصر، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اعبامعة، ،المالية خالل فترة التحول القتصاد السوقاألوراق  السياسة المالية وأسواق عاطف وليد اندراوس، 3
 .54 ص: ،2011 ،1 ط األردف، عماف، دار صفاء للنشر، ،االقتصاديالعولمة المالية والنمو  كرَل ضبزة، حسن 4
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ربسُت زبصيص إىل  حرية الدخوؿ يف القطاع اؼبايل والسماح باؼبلكية اػباصة للمؤسسات اؼبالية، يؤدي وإطالؽ
اغبجة اؼبؤيدة للتحرير اؼبايل تقـو على مبدأ كفاءة زبصيص فإف  على الصعيد العاؼبي أمااالستثمار وزيادة اؼبدخرات، 

 .1العوائد أعلىاليت وبقق فيها  األماكنإىل  اؼباؿرأس  اح بانتقاؿمن خالؿ السم اؼبوارد
عملية لتكييف  وإصالحاتسياسة التحرير اؼبايل جهودا تتطلب :  الجوانب الرئيسية للتحرير المالي 3-1-2

من ، قيق النمواؼبنتجة ورب األغراضوػبدمة  ،النظاـ اؼبايل، الذي يبكن من تعبئة وزبصيص اؼبوارد اؼبالية بكفاءة وإصالح
اؼبالية خاصة، ويشمل التحرير اؼبايل ثالث  واألسواؽعامة  شاط االقتصاديقيود التدخل اغبكومي يف الن إزالةخالؿ 

 :2ضمن اؼبعادلة التالية Ben Gamra & M. Clevenot w. (2008-2005) إليها أشارجوانب رئيسية 
 
 

LF * :التحرير اؼبايل 
LSBI * :احملليربرير النظاـ اؼبصريف . 

LMF *: اؼباليةاألسواؽ  ربرير. 

LCC * :اؼباؿرأس  ربرير حساب. 

 .التحرير اؼبايل الداخلي )احمللي( والتحرير اؼبايل اػبارجي نبا: اإلصالحاتوذلك ضمن مستويُت من 
 :3يلي ما اؼبالية احملليةاألوراؽ  اليت تتعلق بتطوير سوؽ اإلجراءاتصبلة من و 
 وذلك بتوفَت الظروؼ ، اؼبالية أوراقها إصداريف ربديد كيفية  أوسعحرية  وإعطائهادرجة اؼب زيادة عدد الشركات

جانب زبفيض القيود إىل  السوؽ،إىل من و  وحريتها يف الدخوؿ واػبروج إنشائهامن حيث  ،واؼبستلزمات والتشريعات
 .تعمل على زيادة الكفاءة هبا أفهنا  اؼبفروضة على السوؽ اؼبالية واليت من ش

                                           
، 2013، ديسمرب 14، مقاؿ منشور يف ؾبلة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد)حالة الدول العربية( دور التحرير المالي في عالمية األزمة المالية الحالية، وصاؼ عتيقة 1

 .5جامعة بسكرة، اعبزائر، ص: 
Libéralisation Financière& Crises Bancaires dans les Pays Emergents: La M. Clèvenot.  Gamra & S. Ben 2

paris13.fr13.-, Université Paris , 2005, p p: 10,11.Dans le site: www.univRôle des Institutions du Prégnance  
* LF: Libéralisation financière. 
* LSBI: Libéralisation du système bancaire interne. 
* LMF: Libéralisation des marchés financiers. 
* LCC: Libéralisation du compte de capital. 

 .57 ص: اؼبرجع نفسو، 3

LF =1/3 LSBI + 1/3 LMF + 1/3 LCC 
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  واليت تضمن للسوؽ توسعا وفعالية، وتشجيع الفرص وتقليل  اؼبايل ذات اؼبزايا اؼبتنوعة االستثمار أدواتتنويع
 .اؼبتعاملُت أماـاؼبخاطر 
  لالدخار واالستثمار أساسيةباعتبارىا قناة  ،األسهم أسواؽ جانبإىل  السندات ب سواؽتفعيل العمل. 
  إجراءاهتااؼبالية ؼبتطلبات كفاءة وسرعة اقباز الصفقات اؼبالية وتبسيط العمل والتداوؿ يف السوؽ  أنظمةربديث. 
 اؼباليةاألوراؽ  شبكة قوية للتعامل مع الوسطاء والسماسرة يف سوؽ إنشاء. 
 الذي  األمرجانب العمومية للسوؽ اؼبالية، إىل  البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اػباصة أماـحواجز الدخوؿ  إلغاء

 .ا وقدرهتا التنافسيةيسمح بتحسُت مالءهت
  جانب دعم إىل  اؼبعلومات،نشر اؼبايل وبشفافية مطلقة يف  واإلفصاحالعمل وفق اؼبعايَت الدولية يف ؾباؿ احملاسبة

 .يل ىيئة مستقلة يف السوؽ اؼباليةمن خالؿ تشك وفصل الدور الرقايب عن التنفيذي ،والتنظيم اؼبايل اإلشراؼعمليات 
  الخارجيالمالية على المستوى ق األورا تحرير سوق 3-1-3

بإلغاء اغبظر على اؼبعامالت اؼبتعلقة باالستثمار يف سوؽ األوراؽ  سوؽ األوراؽ اؼبالية على اؼبستوى اػبارجي ربرير يرتبط
أوراؽ استثمار واؼبشتقات وغَتىا من األدوات اؼبالية(، وىي تشمل عمليات  إسالمية،صكوؾ ، سندات ،اؼبالية )أسهم

اليت تتم ؿبليا ويقـو هبا غَت اؼبقيمُت، أو عمليات البيع واإلصدارات اليت تتم يف اػبارج بواسطة مقيمُت)تدفقات الشراء 
 .إىل الداخل( أو على مبيعات أو إصدارات يقـو هبا ؿبليا غَت اؼبقيمُت

دبا يعرؼ  1986 أكتوبريف إجراء  أىميف لندف، وكاف  اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ عمليات ربرير أوىلانطلقت وقد 
، العموالت الثابتة على اؼبعامالت اؼباليةبإلغاء  دخل ربسينات على السوؽ اؼبالية الربيطانية، وذلكأالذي  Bong  Bigػب

 ، وامتدت بعدىا عمليات ربريراآليل باإلعالـكما مت التعامل بالتسعَتة اؼبستمرة  التفريق بُت السمسار وصانعي السوؽ،
األمواؿ  اليت تعتمد على حرية تدفق رؤوس اؼبوحدة األوروبية باستثناء السوؽ ،األورويبمل االرباد لتشاؼبالية األسواؽ 

اؼبوحدة، ويف النصف الثاٍل من عقد التسعينات بالواليات اؼبتحدة األوروبية  العملة وإنشاء ،وربرير سعر صرؼ العمالت
 .1وذلك لتشجيع اؼبنافسة األمريكية

                                           
1  M. Ucer, Notes on Financial Liberalization. Available at website: http://www.econ.chula.ac.th/public/members/ 
Sothitorn/liberalization. 
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اؼبالية اؼبدرجة يف األوراؽ  واألجانبالقيود ضد حيازة اؼبستثمرين احملليُت  إزالةاؼبالية راؽ األو  أسواؽ يتضمن ربرير
جانب فسح اجملاؿ  إىل والفوائد، األرباحودفع  اؼباؿرأس ل تدفق الداخلي،والقضاء على العوائق اليت تعًتض  سوؽال

 .1السوؽإىل  لالنضماـ األجانببُت واؼبتعاملُت وكذا اؼبضار  ،األجنبيةالشركات واؼبؤسسات  أماـ ،للوساطة اؼبالية
، السندات، األسهم على اؼبعامالت اؼبتعلقة باالستثمار يف القيودبإلغاء  اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ ولقد ارتبط ربرير

 األسهم يف شراء األجانباغبق للمستثمرين  إعطاءاؼبالية، من خالؿ  األدواتالصكوؾ، اؼبشتقات اؼبالية وغَتىا من 
اؼبالية األوراؽ  اؼبالية احمللية، ويف الوقت ذاتو سبنح للمستثمرين احملليُت اغبق يف تداوؿاألسواؽ  والسندات على مستوى

زبفض من  أفهنا  من ش،غَت اؼبقيدة والناذبة عن عمليات التحرير األمواؿ  ربرير تدفقات رؤوس أفعلى اعتبار  ،األجنبية
اؼبالية فتح األسواؽ  كما يقتضي ربرير،  2ع اؼبخاطر يف اؼبشروعات ذات العوائد اؼبرتفعةكما تسمح بتنوي،  اؼباؿرأس  تكلفة

 البورصات للمنافسة اػبارجية وتدعيم االبتكارات اؼبالية.
 وأسواؽ  ترابط الدوؿ وتكاملها، عن طريق سوؽ العمالتإىل  اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ عمليات ربرير أدتوقد 

 .تكامال وترابطاأكثر  األمواؿ رؤوسأسواؽ  أصبحتونتيجة لذلك ، وـبتلف األدوات اؼبالية والسندات والقروضاألسهم 
فبا ، واؼبؤسسات اؼبالية لألوراؽ أسواقهازيادة استيعاب إىل  ،الدوؿ النامية اؼبالية يفاألسواؽ  انفتاح أدى وقد

اؼبالية الناشة، واعبدوؿ اؼبوايل األوراؽ  أسواؽالذي ترتب عليو ظهور  األمر، ب سواقهاحدوث تطورات عميقة إىل  أدى
 اؼبالية.األوراؽ  أسواؽ يبُت معايَت تصنيف درجة ربرير

 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 S. Ben Gamra & M. Clévenot, Les effets Ambigus de la Libéralisation Financière dans les pays en 
développement Croissance Economique ou Instabilité Financière, 2006 , p :11, dans le site : 
http://hal.inria.fr/docs/00/32/33/34/pdf/Oran150206.pdf. 

التواصل يف االقتصاد ، مقاربة قياسية ،2111 - 1971بين التحرير المالي والنمو االقتصادي في الجزائراألجل   العالقة طويلةؿبمد زكريا بن معزو،  كماؿ ضبانة، 2
 .70 ص:، اعبزائر ،2013سبتمرب  ،35عدد واإلدارة والقانوف،

http://hal.inria.fr/docs/00/32/33/34/pdf/Oran150206.pdf
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 الماليةاألوراق  معايير تصنيف درجة تحرير سوق (:1-3) جدول
  المعيار تحرير جزئي تحرير كلي

مصرح ؽبم  األجانباؼبستثمرين 
مالية ؿبلية دوف  أصوؿبتملك 
 شروط.

غَت مصرح ؽبم  األجانبمرين اؼبستث -
 األصوؿمن  %49من أكثر   بالتملك

 .اؼبالية احمللية
يوجد قيود على اؼبسانبة يف بعض  -

 القطاعات االقتصادية.

يف  األجنبيةاالستثمارات 
 احملافظ اؼبالية

 
 
 

 تحرير سوق
 الماليةاألوراق 

 وأرباحاؼباؿ اؼبستثمر رأس  توزيع
 وفوائد السندات يتم يفاألسهم 
 من االستثمار. األوليتُتالسنتُت 

األسهم  وأرباحاؼباؿ اؼبستثمر رأس  توزيع
يتم قبل طبس سنوات  وفوائد السندات ال

 من االستثمار. األوىل

اؼباؿ اؼبستثمر رأس  توزيع
وفوائد األسهم  وأرباح

 السندات
Source : S. Ben Gamra & M. Clèvenot. Libéralisation Financière& Crises Bancaires dans les Pays 

Emergents: La Prégnance du Rôle des Institutions, CEPN Working Papers, Octobre 2006, p:11, dans le site 
d’internet : http://hal.archives-ouvertes.fr/00/18/86/15/pdf/wp2006/_08.pdf.  
 

 الماليةاألوراق  أسواق تحرير دافأى 3-2
قدرة على اؼبنافسة يف ؾباؿ  وأكثر، كفاءة وفعاليةأكثر   األسواؽ جعل ىذهإىل اؼبالية األوراؽ  أسواؽ يهدؼ ربرير

 :1يلي توفَت فرص االستثمار ومصادر التمويل، من خالؿ ربقيق ما
  من خالؿ زيادة  وبالتايل زيادة معدالت االستثمار ومصادر سبويل االقتصاد، واألجنبيةتعبئة اؼبدخرات احمللية

الذي يعمل  األمر، ؾباالت االستثمار ومصادر التمويل احمللية والدوليةإىل  فرص دخوؿ اؼبستثمرين واؼبدخرين
 .باألجانبعلى زيادة ارتباط اؼبستثمرين واؼبقًتضُت احملليُت 

 رير ذبارة اػبدمات اؼبالية واؼبصرفية ضمن االتفاؽ العاـ لتح إدخاؿالطابع الدويل للمعامالت سيما بعد  إضفاء
يعٍت تعميق االذباه كبو عوؼبة اػبدمات  وىو ما ،1997ديسمرب 13وذلك يف ( GATT)ذبارة اػبدمات اؼبالية 

 إعادةللخدمات اؼبالية، فضال عن  األجانبعدـ التفرقة يف اؼبعاملة بُت اؼبوردين احملليُت واؼبوردين ب وذلكاؼبالية، 
 .وتعزيز القدرة التنافسية للموردين احملليُت ،ة اؼبنتجاتدبا يضمن رفع جود تنظيم اػبدمات اؼبالية احمللية

 الدولية.األمواؿ  قدر فبكن من رؤوسأكرب  اؼبالية للحصوؿ علىاألسواؽ  بُت تعزيز درجة اؼبنافسة يف ما  
 

                                           
 .75رمزي زكي، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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 ت النامية المالية في االقتصادااألوراق  أسواق تحرير 3-3
 واالندماج بُت القيود وإزالة،اؼبعامالت اؼبالية ربرير إىل  تاالتصاالجيا اؼبعلومات وسهولة نتشار تكنولو ا أدى  

 ة.زيادة نشاط التجارة الدوليإىل  باإلضافة، األمواؿرؤوس وأسواؽ   السلع واػبدماتأسواؽ 
دورىا يف الدوؿ  أفرغم  ،االقتصاد القومي يف دورا ىاما يف ضخ التدفقات النقدية اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ تلعبو 

 .اؼبالية هبا األسواؽ  كفاءهتا وعدـ تطور معظملضعف  نتيجة ، دوداؿبالنامية 

 ت الدول الناميةالمالية على اقتصادااألوراق  أسواق تحريرأثر  3-3-1
 األفضلالتخصيص إىل  احملررة تؤدي اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ كانت  إذافمن الناحية النظرية ىناؾ جدؿ حوؿ ما 

 العكس؛ أـ للموارد
الدوؿ النامية، فبا يضعف من فعاليتها أسواؽ  اؼبعلومات غَت اؼبتماثلة تسود أفياؽ ىناؾ من يرى ويف ىذا الس 

، األوروبيةوبعض الدوؿ  آسياالناشئة )الصاعدة( يف األسواؽ التجارب يف العديد من  أوضحتفقد ، يف زبصيص اؼبوارد
اؼبالية معقدة ومركبة  األزمات أفذلك  ،االرتباط غَت مؤكدىذا  أفغَت  مالية ب زماتاؼبالية ارتبط األوراؽ  أسواؽ ربرير أف

قل ربررا  دثت يف دوؿ أح أهناكما ،  لوحدىا اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ سياسات ربريرإىل  إرجاعهايبكن  وال، متعددة وأسباهبا
دورا كبَتا يف األمواؿ  رؤوسأسواؽ  تحريرل كافىناؾ حاالت كثَتة   أف إالربررا، أكثر   كما حدثت يف نظم مالية

 .1األزماتحدوث 

ىبفض األسواؽ  ف فتحأعملية التحرير ؽبا تكلفتها اؼبرتفعة و  أفذلك ، اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ ربريرمن يؤيد وىناؾ 
يساىم يف اغبد من مشكالت ، يف الدوؿ النامية األجنبيةاألمواؿ  االعتماد اؼبتزايد على رؤوس أفكما ،  من تلك التكلفة

يف ربقيق االستقرار، فبا  اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ ربرير أنبيةصندوؽ النقد الدويل على  أكد، كما 2رجي هباالتمويل اػبا
 .مزيد من النموإىل  يؤدي

 هبايب.إ اآلخرو حدنبا سليب أ ،ثرينأ اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ لتحرير أفيتبُت لنا  وفبا سبق
 
 
 

                                           
 ،2010 رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف اغبقوؽ، ،)مع دراسة تطبيقية على مصر( سوق رأس المال كأحد مقومات التنمية االقتصادية صربي إبراىيم الشافعي، 1
 .209 ص: 
 اؼبرجع  نفسو. 2
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 لماليةااألوراق  أسواق السلبية لتحرير اآلثار 3-3-1-1
 :1أنبهانذكر   ربرير أسواؽ األوراؽ اؼباليةتًتتب على اليت  واآلثارىناؾ العديد من اؼبشاكل 

  ومن مث  ،األسعار ارتفاعإىل  اليت تتخذىا السلطات كفرض الضرائب غَت اؼبباشرة اإلجراءاتقد تؤدي بعض
 .تغيَت االحتياجات النقدية يف االقتصاد القومي

 زيادة عجز اؼبوازنة إىل  ،على التمويل من البنك اؼبركزي الدولةلفائدة وتقييد حصوؿ اأسعار  قد يؤدي ربرير
 .العامة للدولة

 أفخصوصا و اؼبرتفعة،  األرباححيث مستويات إىل أو  الدوؿ اؼبتقدمةإىل  من الدوؿ الناميةاألمواؿ  ىروب رؤوس 
عندما تعجز السياستُت اؼبالية أو التحرير اؼبايل، ل يف يالتعجالناذبة عن  السلبية  اآلثارالدوؿ النامية تعاٍل من 

داخل الدوؿ إىل  الدوليةاألمواؿ  اليت تنش  مع تدفق رؤوس البدائل اؼبثلى ؼبواجهة التقلباتوالنقدية يف اختيار 
 اػبارج خالؿ فًتة قصَتة.إىل  وتراكمها خالؿ سنوات مث ربوؽبا ،النامية

  قد وانتشارىا، و األسهم  أسواؽ اهنيارأو  العملةب سعار  كتلك اؼبتعلقة  ،اؼبالية األزماتانتقاؿ  أيالعدوى أثر
 نفس الوقت نتيجة النتشار غَت مربر من دولة يفأكثر  يف أزمةكاف حدوث   إذااالقتصاديوف فيما اختلف 

 .األزمة إليهاانتقلت  اليت تاالقتصادانو بسبب مشكالت حقيقية تعاٍل منها أ أـ للعدوى بالفعل،
 الماليةاألوراق  أسواق االيجابية لتحرير اآلثار 3-3-1-2

االقتصادي  اإلصالحتنفيذ برامج إىل  سعت العديد من الدوؿ الناميةفإف  ،التحرير اؼبايل رغم سلبيات
 :2هنا من ش واليت اؼبالية من التوسعها أسواقسبكن  إضافيةقدرات  ؽبا  واػبصخصة، وىو ما يولد

 اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة لدعم اؼبوارد احمللية وسبويل فرص االستثمار اؼبتاحة،  ألجنبيةااألمواؿ  زيادة تدفقات رؤوس
، ألسواقهافبا يزيد من القدرة التنافسية ، الدوليةاألسواؽ  إىل الدوؿ الناميةأسواؽ  دخوؿ بإمكانيةدبا يسمح 

قتصاد القومي، وزيادة الثقة فيو وتوفَت السيولة وبالتايل تنشيط اال ،زيادة نشاط السوؽإىل  الذي يؤدي األمر
 .األجانببزيادة دخوؿ اؼبستثمرين 

                                           
 .24، 23 :ص ص ،1999 أبو ظيب، صندوؽ النقد الدويل، ،لمالية وأسواق المال العربيةالسياسات اسعيد النجار،  1

2  R. Zabler, Monetary policy on open capital account, Review n°48, Un Nation economic commission for Latin 
America & Caribbean,1997, p p:157 , 158. 
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 نو  ذات التكلفة اؼبنخفضة ؿبل اؼبدخرات الوطنية ذات التكلفة اؼبرتفعة، والذي من ش األجنبيةاؼبدخرات  إحالؿ
النمو  زيادة معدالتإىل  ويؤدي، يرفع من كفاءة زبصيص موارد االدخار واالستثمار يف االقتصاد أف

 .القتصاديا

  دبيزاف اؼبدفوعات، ويقلل الضغوط على حساب ربسُت اغبساب اعباريإىل  فبا يؤدي اإلنتاجتنشيط قطاعات 
.اؼباؿرأس 

  1الفائدة الدوليةأسعار  زيادة مدفوعات خدمة الدين عند ارتفاعيؤدي إىل ذبنب االعتماد على االقًتاض الذي. 
 زيادة إىل  يؤديفبا  ،تكلفة اؼبدخرات من خالؿ تيسَت االستثمار يضإىل زبفاؼبالية األوراؽ  أسواؽ ربرير يؤدي

.2اإلنتاجياالستثمار  أنشطةتعبئة اؼبدخرات وسبويل 
  الماليةاألوراق  أسواق تحريرو  صندوق النقد الدولي 3-4

بة طالم (IMF ،1998) اقًتح صندوؽ النقد الدويل ،إصالحات جديدة يف النظاـ اؼبايل العاؼبي إدخاؿ بغرض
تعزيز إىل  اؼباؿ يف الدوؿ األعضاء سوؼ تؤديأسواؽ  عملية ربرير باعتبار أف  ،الدوؿ األعضاء بتحرير أسواقها اؼبالية

 يرى االقتصاديوف اؼبؤيدوف لتحريرحيث  ،يف ذات الوقت لقي ذلك االقًتاح ت ييدا ومعارضة لقدو  ،النمو االقتصادي 
من خالؿ  ،وخلق استقرار اقتصادي يف الدوؿ النامية،النمو االقتصادي ربسُت معدالت إىل  يؤدي أنو اؼباؿأسواؽ 

:3يلي ما
 عناصر اإلنتاجإىل  مبادئ وأىداؼ منظمة التجارة العاؼبية اليت تدعو ضمن  رؤوس األمواؿأسواؽ  يندرج ربرير، 

 ،دالت النمو االقتصاديتدعيم معإىل ربريره سوؼ يؤدي فإف  وبالتايل فيها، اؼباؿ عنصرا أساسيارأس  اليت يعترب
االستقرار  كما أف ،اؼباؿ رأس  فالتنمية االقتصادية ال يبكن أف تقـو بدوف عنصر ،وتعزيز االستقرار االقتصادي

  .االقتصادي ال يبكن ربقيقو دوف ربقيق معدالت جيدة من التنمية االقتصادية اغبقيقية
 ويف الوقت ذاتو  ،األسواؽتلك  رهبي من تدخل الدولة يفتعٍت التقليل التد رؤوس األمواؿأسواؽ  أف عملية ربرير

، حىت تصبح ىي احملرؾ اغبقيقي لرؤوس األمواؿ تزداد فاعليتها تدرهبيا ترؾ آلية السوؽ وقوى العرض والطلب

1  Claessenss, Hot or Cold World Bank Economic Revie, vol 9, n°1, Washington D.C.U.S.A, 1995, P:9. 
2  P. Demetriadas, Financial Markets & Economic Development, ECES Working paper n°27, 1998, p: 6. 

 على اؼبوقع االلكًتوٍل: متاح ،صندوق النقد الدولي إستراتيجيةتحرير األسواق المالية في  ،الرميثي ؿبمد إبراىيم 3
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=510.

http://www.alittihad.ae/wajhatauthor.php?AuthorID=10&id=510
http://www.alittihad.ae/wajhatauthor.php?AuthorID=10&id=510


وتطور سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي  المالي تحريرال .................. عالقة...............الفصل الثالث: .....  

182 

تضع النظاـ اؼبايل والنقدي واؼبصريف، وتضع فالدولة ىي اليت  ،سوؽ اليف  هنائيا ىادور إلغاء عٍت يال  ذلكأف غَت 
  .تشرؼ عليو وتراقبو وتتابع فبارساتو وأنشطتووىي اليت  ،واعده وتشريعاتو وضوابطو القانونيةق
 وخلق جو  ،رؤوس األمواؿ هباأسواؽ  دوف ربرير ،ال يبكن للدوؿ النامية أف ربقق معدالت مبو اقتصادي جيدة

اؼباؿ رأس  عرض أفحيث  ،صاديةلكي يساىم يف التنمية االقت وإتاحة الفرصة للمستثمر األجنيب ،من اؼبنافسة 
 .مبو حقيقي إحداث على وعد قدرتوأثبت عجزه  اؼبتاح ؿبليا

 من ش نو أف يدعم وينمي خربات الدوؿ النامية يف إدارة األمواؿ، ويتيح ؽبا  رؤوس األمواؿأسواؽ  أف ربرير
اؼبالية والنقدية  أنظمتهاي ومن ش نو كذلك أف ينم ،الفرصة لالستفادة من خربات الدوؿ اؼبتقدمة يف ىذا اجملاؿ

.واؼبصرفية 
العامة لتحرير تجارة الخدمات  تفاقيةالا في ظل العربية أسواق األوراق المالية 3-5       

الثمانينات بانتهاج سياسات التحرير اؼبايل، وذلك بازباذ ؾبموعة من  هنايةشرعت معظم الدوؿ العربية منذ 
حيث شهدت أسواقها اؼبالية تطورات تشريعية وتنظيمية سانبت هبا،  النظاـ اؼبايلاإلصالحات بغية تعزيز مستوى كفاءة 

وذلك بتعزيز جانيب العرض والطلب على أدوات السوؽ،   يف انفتاحها على أدوات استثمارية أجنبية وبدرجات متفاوتة،
بغية  ؿضة على حركة رؤوس األمواوزبفيض القيود اؼبفرو  ،توفَت الشروط اؼبناسبة لتحرير أسواقها اؼباليةإىل  سعتكما 

 زيادة اؼبدخرات األجنبية.
العربية شهدت منذ مطلع التسعينات تطورا  أسواؽ األوراؽ اؼبالية أوضحت نشرة صندوؽ النقد العريب أف فقد

حيث أدرجت يف أسواقها أوراقا جديدة ، يتناسب مع برامج اإلصالح االقتصادي وخصخصة القطاع العاـ ،ملحوظا
اكتتاب عاـ أو  ملكية القطاع اػباصإىل  وربويل نسبة كبَتة من الشركات اغبكومية، نفيذ برامج اػبصخصةنتيجة ت

 .للمواطنُت
بورصة القيم و  ،1989وكاف ذلك يف بورصة تونس عاـ  كبو اإلصالحاتفقد شهدت أسواقها توجها ملحوظا  

رفع  1997كما مت يف األردف عاـ ،1995اػبرطـو عاـ  وبورصة ،1992 عاـ بالدار البيضاء وبورصيت القاىرة واإلسكندرية
إزالة آخر القيود عن  1997فيما مت يف لبناف عاـ ، %100 ىلإ %50احمللية من األسهم  اغبد األعلى ؼبلكية األجانب من

 سيفالسعودية ألوؿ مرة عرب صندوؽ األسهم  ويف السعودية مت السماح لألجانب باالستثمار يف  ،االستثمار األجنيب
كذلك األمر يف اإلمارات إذ مت السماح بت سيس صناديق استثمار تسمح لألجانب اؼبشاركة  للبنك السعودي األمريكي،

اج بالسماح لألجانب بتملك أسهمها.فيها ضمن نسب ؿبددة، ويف عماف مت إلزاـ كل الشركات حديثة اإلدر 
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تنامي عدد اتفاقيات اإلدراج اؼبشًتؾ واتفاقيات التعاوف  اليت عرفتها أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية، ومن التطورات
 .األردف والبحرين وعماف ومصرأسواؽ  فقد مشلت اتفاقيات اإلدراج اؼبشًتؾها، فيما بين

 يف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة 1(GATT) ذبارة اػبدماتلتحرير  وبتوقيع الدوؿ العربية على االتفاقية العامة
(CMO )يف كل  كاف ذلك بدرجات متفاوتة بُت انفتاح مطلققد  انفتاحا، و أكثر   أصبحت أسواقها 1997يف ديسمرب

اؼباؿ أسواؽ  كما يف  ،وبُت انفتاح مقيد بشروط وبنسب معينة الستثمارات األجانب ،تونس واؼبغرب لبناف، من مصر،
 .2وبعض األسواؽ العربية األخرى اػبليجية

اؼبتقدمة )الصناعية( األسواؽ  مازالت ؿبدودة، وقدرهتا التنافسية مع اهباؼباؿ أسواؽ  خرباتفإف  ورغم ذلك
 ضعيفة، نتيجة الرتفاع العنصر التكنولوجي يف اػبدمات اؼبالية للدوؿ اؼبتقدمة.

األسواؽ  اؼباؿ العاؼبية دبا فيهاأسواؽ  ودبا أف االتفاقية العامة لتحرير ذبارة اػبدمات تشكل اإلطار الدويل لتحرير
األوراؽ  شركات السمسرة يف، أو فهي تقضي بإزالة كافة القيود أماـ مشاركة األجانب يف عمليات االكتتاب ة،العربي
 .3تنشيط السوؽأو التسويق و  التسويةأو  اؼبقاصة، أو اؼبالية

العربية من العوامل اليت ستدفع الدوؿ ، باهبابياهتا وسلبياهتااالتفاقية العامة لتحرير ذبارة اػبدمات تعترب ضغوط 
وربديث وتطوير أسواقها اؼبالية لكي تكوف قادرة على جذب االستثمارات ، اؼباؿ هباأسواؽ  التعاوف والتنسيق بُتإىل 

 .4األجنبية

اؼباؿ العربية على أدوات االستثمار أسواؽ  ففي تقرير للمؤسسة العربية لضماف االستثمار، أكدت أف انفتاح 
 فقد شهدت عالوة على ذلك، ت اليت كانت تعًتض دخوؿ اؼبستثمر األجنيب ألسواقهاكاف بغرض إزالة العقبا،  اؼبختلفة

جانب تطوير إىل  ؿبلية و إقليمية وعاؼبية،،طبقا للتقرير انفتاحا على صناديق االستثمار دبختلف أنواعها أسواقها 
كما مت طرح عدد ،  شهادات اإليداع استخداـ قنوات استثمارية أخرى، مثل صناديق التقاعد، الصناديق التعاونية الدولية،

 .5للدوؿ الصناعية  األمواؿأسواؽ رؤوس  يف إصداراهتامن 

                                           
1  GATT: General Agreement on Tariffs & Trade. 

، جامعة الشلف، 15ددالع، إفريقيااؿ منشور يف ؾبلة اقتصاديات مشاؿ مق ،نعكاساتها على القطاع الماليسياسات التحرير المالي في الدول العربية وا حريري عبد الغٍت، 2
 .36 ص:اعبزائر، السنة، 

 .نفسو اؼبرجع 3
 .1995، نوفمرب 18العدد  نشرة البورصات العربية، 4
 .182 ص: ،2007 ،1ط األردف، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، عماف، ،ةمقدمة في المالية الدولي منجد عبد اللطيف اػبشايل، نوزاد عبد الرضباف اؽبيثي، 5
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اؼباؿ العربية قد استفادت من اعبوانب االهبابية أسواؽ  أف كما يؤكد تقرير اؼبؤسسة العربية لضماف االستثمار
فبا يعزز البنية اؼبالية ، زيادة السيولةمن خالؿ أو  خالؿ ما توفره من إصدارات جديدة سواء من ،لتدفقات االستثمار

 .ويزيد من فعالية النظاـ اؼبايل هبا
نو بقي ؿبدودا مقارنة باألسواؽ اؼبالية أبالرغم من ؿباولة االنفتاح على أدوات االستثمار اؼبختلفة ، إال لكن و 

 الناشئة األخرى واألسواؽ اؼبتقدمة.
 ية في النشاط االقتصاديالعرب الماليةأسواق األوراق  أىمية  3-5-1   

يف النشاط  ا، فالبعض يرى أف دورىا ؿبدوداؼبالية يف الدوؿ العربية أسواؽ األوراؽ  اختلفت اآلراء حوؿ أنبية
دورىا  فخرو آماؿ الشركات، يف حُت أيد رأس  تعلق بزيادةي يتعلق بنشاط السوؽ األولية وما ماخاصة  ،االقتصادي
توزيع غَت إىل  وردبا تؤدي ألخذ يف االعتبار أف آليات السوؽ فيها قد تكوف غَت فعالة،مع ا، النشاط ذلك االهبايب يف 

 .1عادؿ للدخل والثروة
وتنشيطها من خالؿ  أسواؽ األوراؽ اؼبالية العربية أوضح البعض أف ربرير فقد االقتصادي دورىا يف النمووعن 

ُت مركزىا التنافسي بتحسُت وضعها النسيب يف السوؽ ضرورة ربسيتطلب فبا ، الزالت متواضعة  اؼبالية اإلصالحات
يتطلب ضرورة مد  ف إصبايل القيمة السوقية لألوراؽ اؼبالية اؼبدرجة يف أسواقها مازالت ضعيفة، وىو ماأذلك ، الدولية

تاب اكتشركات إىل  أسواقها اؼبالية دبزيد من الشركات من خالؿ برامج اػبصخصة، وتشجيع الشركات اؼبغلقة للتحوؿ
  ،2عمق وتنوع السوؽفبا يؤدي إىل زيادة  عاـ

ورغم ما ، يف دوؿ الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا ونأتوضح ، العربية أسواؽ األوراؽ اؼبالية تطور دراسات كما أف
 .3جاذبيتها للمستثمرين األجانبإىل  ال أهنا مازالت تفتقرإ من مبو معترب خالؿ التسعينات حققتو

، مع التمييز بُت توفَت ةَت اغبماية للمستثمرين من خالؿ وجود رقابة تامة يف السوؽ اؼباليإىل جانب ضرورة توف
 ةدرجة عالية من الرقابة يف السوؽ وبُت القيود اؼبفروضة عليها، ذلك أف الرقابة هبب أف تكوف وسيلة غبماية السوؽ اؼبالي

 .وتقليل التقلبات العنيفة 
 
 

                                           
1 R. Dickie. Development of Third World Securities Markets, an Analysis of general Principles & Case Study if 
The Indonesian Market, Vol 13, 1981, p:177. 

 .8، ص: 1998، ستفادة من األزمة اآلسيويةالدروس المؾبلة ارباد البنوؾ العربية،  2
 .70 ص: ،1997 مصر،، 113، العدد ، األىراـ االقتصاديالتنمية االقتصادية والتعاون اإلقليمي في الشرق األوسط""أضبد سعيد دويدار،  3
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 مالية بالنمو االقتصاديالاألوراق  قعالقة تحرير سو  3-6
وقد كانت ، النمو االقتصاديباؼبالية األوراؽ  سوؽ ربرير عالقة اليت حبثت يف ىناؾ العديد من الدراسات

 اؼبتعلقة االقتصاديُت آراءيلي بعض  وفيما ،وشبو الناشئة الناشئةاألسواؽ  تعلق منها بتحرير سيما ما تفاوتة وغَت حاظبةم
 النمو االقتصادي بُت مؤيد ومعارض. يفاؼبالية األوراؽ  سوؽ ربرير ب ثر

 الماليةاألوراق  أسوقلتحرير  المؤيدة اآلراء 3-6-1
واؼبنافسة  اؼباليةاألوراؽ  إلصدارمن خالؿ السماح لالنفتاح النسيب  اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ اؼبؤيدوف لتحرير هبادؿ

أكثر  إىل ستسمح للمدخرات بالتدفق عوائق أليةتتعرض  اليت الاألمواؿ  ف حركة رؤوس والسندات، باألسهم  أسواؽ يف
كفاءة للمراد االقتصادية، فاؼبشروعات اليت تدر عوائد أكثر   ، فبا ينتج عنو زبصيصاإلنتاجيةاالستخدامات من حيث 

مية للموارد نظَت اؼبخاطر اليت يتعرضوف ؽبا، فبا ينتج عنو تن لذي ىم يف الواقع مضاربُت ماليُتا مرتفعة تكافئ اؼبدخرين
للنشاط  قتصاد بالسيولة الالزمةالاليت سبد ا ، األجنبيةبفضل اؼبعامالت اؼبالية  أعلى إنتاجيةاغبقيقية واغبصوؿ على 

 ؛االقتصادي

النمو  آفاؽوتعزيز  األمواؿربسُت زبصيص  دور ىاـ يف ذات السيولة الكافيةاؼبالية األوراؽ  ألسواؽفإف  وبالتايل
بالشراء والبيع بسرعة اؼبالية، وذلك بالسماح للمدخرين األوراؽ  من ـباطر حيازةاألسواؽ  تلك االقتصادي،حيث تقلل

 .اؼبالية األدوات إصدارمن خالؿ األمواؿ  اغبصوؿ على رؤوس إمكانيةكما توفر للشركات   ،وبتكلفة منخفضة
اؼباؿ وأسواؽ  تاقتصاداعم يد أفنو  من ش واؼبنافسةاألسواؽ  ربرير أف Zabler Borto (1992) يرىويف ذلك 

 فتحفإف  من اػبارج لتوظيفها داخل الدوؿ النامية، فضال عن ذلكاألمواؿ  رؤوس تدفقصاحبها  إذابالدوؿ النامية، 
إىل  فبا يؤدي،التنافسية  وتوفَت السيولة وزيادة القدرة ،زيادة نشاط السوؽإىل  سيؤدي بالدوؿ النامية اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ

 .1قتصاد احملليتنشيط اال

خفضت  دولة أربعة عشرمشلت  ،اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ ربريرأثر  لتوضيح  ovreZ & evevev( 1995)ويف دراسة 
تلك أسواؽ  أداء حيث تبُت ربسن سريع يف ،اؼباؿ وعوائده خالؿ فًتة الثمانيناترأس  تدفقات أماـالعوائق كبَت  بشكل
 .2يف فًتة التحريرالدوؿ 

                                           
 
  .109 ص: مرجع سبق ذكره، عاطف وليم اندراوس، 2
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 التحرير اؼبايل وبدث زيادة يف سيولة أف إىل توصل الباحثُت ovreZZ & evevev( 1996) ػل رىأخويف دراسة 
ن الدخوؿ واػبروج من مراكزىم دوف مواجهة من خالؿ ضماف اؼبستثمري ة تطويرىازيادإىل  ؤديفبا ي ،اؼباؿأسواؽ 

  .1الصعوبات

وربريرىا سيخفض من األسواؽ  ف فتحؼبرتفعة وأر اؼبايل ؽبا تكلفتها اعملية التحري أف فَتى OrhrC(1999) ماأ
 2.التكلفة تلك

 أسواؽ دراسة العالقة بُت درجة انفتاحل eaeLdrhL & yhrevH & tvChvrB (2003/2001)ػ ل آخرحبث  ويف
ىم يف سا اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ ربرير أفإىل  والنمو االقتصادي، توصل الباحثُت األجانباؼبالية على اؼبستثمرين األوراؽ 

يف الدوؿ ذات درجة مرتفعة من التطور اؼبايل  ،سنويا %1 دبقداراإلصبايل  رفع نصيب الفرد الواحد من الناتج احمللي
 الذي ىبفض من تكلفة األمرينوع من اؼبخاطر اؼبالية، األمواؿ  ربرير تدفقات رؤوس أفالباحثُت  أكدواؼبؤسسايت،كما 

 تدٍل عالوةإىل  الذي يؤديو  ،يتحقق من خالؿ التقاسم الدويل للمخاطر األخَتةزبفيض ىذه  أفذلك ، اؼباؿرأس 
اليت بدورىا تساىم يف تسريع وتَتة النمو و  ،حجم االدخار احمللي وبالتايل يرتفع حجم االستثمارات بذلك فَتتفع اؼبخاطرة

 .3االقتصادي
يرفع  يف بلد نامي األجانبرين اؼباؿ للمستثمرأس  فتح سوؽ أفإىل  يف دراستوفقد توصل  yverH (2004) أما

 .4سنويا %2.3ػ سنويا، ومن معدؿ مبو حصة الفرد من الناتج ب %1.1ػ الناتج ب من معدؿ مبو

 ،أسعار األسهم تقييم إعادةيف  احملررة تساىم رأس اؼباؿ سوؽ أف إىل iOahr & yverH( 2004) ضاأي أشاركما 
 .5ـز شركات االستثمارتقليص اؼبخاطر اؼبنتظمة اليت تالإىل  ويرجع ذلك
 
 

                                           
1 ovreZZ & evevev, Stock Market Development& Long-Run Growth, World Bank Economic Review, n° 2, 1996, 
p: 323. 

  ،2004 ارات العربية،، أبو ظيب، اإلم9النقد العريب، العدد أوراؽ صندوؽ  ،2112-1974التطور والهيكل المالي والنمو:حالة مصرعلي اضبد البلبل وآخروف،  2
 .6، 5 :ص ص

 -1991 نجاح سياسة التحرير المالي المطبقة في الدول النامية،دراسة قياسية لحالة النظام المالي والمصرفي الجزائريدور التطور المالي في  بلقاسم بن عالؿ، 3
 . 287ص: ،2014، ديسمرب 2العدد  ؾبلة البحوث االقتصادية واؼبالية، ،2111

4
 Henry, P. Capital Account Liberalization, the Cost of Capital, and Economic Growth, Working Paper no. 

9488, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2004.P :25.  
 ،14ؾبلد  ؾبلة التنمية والسياسات االقتصادية، ،السعودياألسهم  تحرير سوق رأس المال على التذبذب في سوقأثر  ،حسن رفداف اؽبجهوج حسن بلقاسم غصاف، 5

 .4 ص:، 2012 عودية،الس  ة اؼبلك فيصل،عجام
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 الماليةاألوراق  أسوقرضة لتحرير المعا اآلراء 3-6-2
اليت تعيق  ،اؼبالية مصدرا لكثَت من التقلبات االقتصاديةاألوراؽ  ربرير سوؽ أفىناؾ من يرى  اآلخرعلى اعبانب 

اؼبضاربة  أنشطةمن خالؿ  ،ؼباليةزمات اعرضة لألأكثر  تااالقتصاديوبالتايل تصبح  ،تصادياالستثمار ومن مث النمو االق
ويزيد من التعرض للصدمات الدولية وىروب رؤوس ، وتوجيههااألمواؿ  للموارد وسوء زبصيص لرؤوس االيت تعد تبذير 

 يلي: ما رؤوس األمواؿأسواؽ  تحريرلومن بُت الدراسات اؼبعارضة  ،األمواؿ
تتعلق بعدـ تناظر  أسبابا كفاءهتا يف الدوؿ الناميةوعدـ  اؼبالية األسواؽ  لضعف أف hr & wBvlrvBS( 1994) يرى

، فبا يزيد من درجة اؼبخاطرة أمواؽبااؼبؤسسات اليت توظف  ب نشطةاؼبعلومات، وذلك بسبب نقص اؼبعلومات اػباصة 
 .1تعمل يف ظل اؼبنافسة غَت الكاملة  وأهنااؼبالية، سيما  أسواقهاوبالتايل قد تضر بعملية ربرير 

بعد ربرير األسهم  أسواؽ زيادة التقلبات يف إىل ovreZZ & evevev & (2002)MvrvZ( 1998) دراسة وأشارت
فبا قد يتسبب يف خلق  ،يتم ربسُت الكفاءة بل يصبح عدـ االستقرار اؼبايل شديد االحتماؿ السوؽ، وبالتايل قد ال

 .2والثانية خالؿ التسعينات األوىل اآلسيوية األزمةحدث يف  على غرار ما ،االضطراب اؼبايل واالقتصادي

عملية التحرير اؼبايل قد  فإف ،hr & lZrevrr(  2004)و wuakauCrvr & yhkveZCH( 2001)ػ ويف دراسات ل
 .3اؼبالية الناشئةاألسواؽ  اهنيارات عميقة داخل إحداثتسببت يف 

اؼبالية بعد انتهاج  زماتاألزيادة إىل اؼبالية األوراؽ  أسواؽ ربريرفقد أدى   hr &Baldacci( 2002) وحسب
 .4اؼبكسيك لسياسة التحرير اؼبايل

 كتلك اؼبتعلقة  األزماتانتقاؿ  أي، العدوى ب ثراؼبالية يتسبب األوراؽ  ربرير سوؽ أف اآلخرويرى البعض  
ف حدوث كا  إذااالقتصاديُت اختلفوا فيما  أف، غَت أخرىوانتشارىا يف بلداف أسعار األسهم  اهنيارأو  ،العملةب سعار 

بسبب مشكالت حقيقية تعاٍل منها  أـنتيجة النتشار غَت مربر للعدوى،  من بلد ويف نفس الوقتأكثر  يف األزمة
اليت  األمواؿدخوؿ وخروج رؤوس  سرعة األزماتانتقاؿ  إمكانيةكما يزيد من  ،5األزمة إليهااليت انتقلت  االقتصادات

 .د اغبقيقيبعدة مرات من سرعة تعديل االقتصاأكثر   تكوف

                                           
 .764 -762 : ص ،2006، لرياضا دار اؼبريخ للنشر، ،التنمية االقتصادية ؿبمود حامد ؿبمود، ؿبمد حسٍت، 1
 .4 ص: ق ذكره،م غصاف، حسن رفداف اؽبجهوج، مرجع سبحسن بلقاس 2
 .71 ؿبمد زكريا بن معزو، مرجع سبق ذكره، ص: ضبانة كماؿ، 3
 اؼبرجع نفسو. 4
 .123:، مرجع سبق ذكره ،صوؽصباؿ معت 5
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بلد من بلداف  حد عشرأل ثر ربرير أسواؽ رؤوس األمواؿحوؿ أ S. Ben Nacer & al (2008)دراسة  أما 
على النمو االقتصادي األسهم  لتحرير سوؽ ت ثَت أيتبُت عدـ وجود وقد جاءت النتائج  ،إفريقياومشاؿ  األوسطالشرؽ 

وعليو  فهو سليب يف اؼبدى القصَت واهبايب يف اؼبدى الطويل،هم األس تطور سوؽ ت ثَت أما ،يف تلك الدوؿ واالستثمار
عرب تنظيم  ، وبتوفَت الظروؼ اؼبناسبةعلى اؼبستوى احمللي بإصالحاتيسبق  أفالتحرير اؼبايل هبب  أف سب الباحثُتح

 1اتساقا مع كفاءة زبصيص اؼبوارد.أكثر   احمللي بالشكل الذي هبعلو اإلنتاج
غَت  األجنيب االستثمار  اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ ومن مظاىر ربرير : الماليةاألوراق  قأسوا اىر تحريرمظ 3-7

 .شراؼببا
 غير المباشر )االستثمار المحفظي( األجنبياالستثمار  3-7-1

 أيضاويسمى ، عرب الدوؿاألمواؿ  الرئيسية لتدفق رؤوس األشكاؿ داألجنيب غَت اؼبباشر أحستثمار يبثل اال
 .األجل  توسطة وطويلةماألمواؿ  بتحركات رؤوس يتعلق ،فظيباالستثمار احمل

 المباشر رمفهوم االستثمار غي 3-7-1-1
وسندات ؼبؤسسات وطنية يف دولة ما عن  أسهماؼبالية من األوراؽ  "شراء بعض غَت اؼبباشر األجنيبيقصد باالستثمار  

 نو الأ إال، األسهم بإصدارالشركات اليت قامت  أرباحمن  و، يعطي للمستثمر اغبق يف نصيبأخرىطريق مقيمي دولة 
 األوراؽ ، وتكوف الدوافع الرئيسية للمستثمرين يف ؿبافظ2"تلك الشركات إدارةاؼبشاركة يف أو  يًتتب عليو حقوقا للرقابة

تنويع احملافظ )اؼبضاربة(، وكذلك تقليل اؼبخاطرة من خالؿ  األسعارمن خالؿ االستفادة من فروقات  األرباحاؼبالية ربقيق 
 .3يات تلك االستثماراتلعم اؼبالية بالوساطة يفاألسواؽ  تقـو االستثمارية، وعادة ما
 بقصد اؼبضاربة ،اغبكومية يف البلد اؼبضيفأو  والسندات اػباصة لألسهم األجانبىو "سبلك  آخرويف تعريف 

  ال أفبشرط ، األسهم أو ات الفائدة الثابتةتدرىا السندات ذ أرباحللحصوؿ على أو  ،األسعاراالستفادة من فروؽ أو 
 .4"األجل قصَتب نو  كما يتميز ومراقبة اؼبشروع، إدارةىبولو حق  مااألسهم  من األجنيبيبلك اؼبستثمر 

                                           
1 S. Ben Nacer & al, Does stock market liberalization spur  financial and economic development in the MENA 

region?, Jomnal of International Money and Finance, 8002 , p: 673-693,  

www.sciencedirect.conm/sciencefarticley’piifSOl 
 .44 ص: ،2005 األردف،، عماف دار وائل للنشر،، إدارة المحافظ االستثمارية، ؿبمد مطر، فايز سبيم 2
 .11 ص: مرجع سبق ذكره،، حسن كرَل ضبزة 3
 .112 ص: ،اؼبرجع نفسو 4

http://www.sciencedirect.conm/sciencefarticley'piifSOl
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 أيةيشمل  وىو ال ،يتعدى نسبة قليلة من ملكية الشركة ال االستثمار غَت اؼبباشر أف إليو اإلشارةذبدر  وما
والسندات قد تكوف يف األسهم  عملية شراء أف، كما 1اؼبشروع إدارةاؼبشاركة يف تنظيم أو  لرقابةكا إضافيةالتزامات 

 .2الثانويةأو  األوليةالسوؽ 
كما ظبها،  أ اشًتىموجودات الشركة اليت  إدارةحق يف  األجنيبليس للمستثمر  ألنوباشر اؼباالستثمار غَت بوظبي 

 .األجل قصَت نو استثمارأ
ووبصل  ،األمواؿ ىو ذلك النوع من االستثمار الذي يقتصر على انتقاؿ غَت اؼبباشر األجنيبستثمار االف وبالتايل

 .يسهم يف توليد سلع وخدمات جديدة الحبيث و  ،وسندات سهمأاؼبالية من شراء األوراؽ  يف سوؽ

 :3يلي ما غَت اؼبباشروالشركات كبو االستثمار  األفراداليت تدفع  األسباب أىمومن 
 ويتوقف ذلك على درجة سيولة ، نقد وبتكلفة منخفضةإىل  ربويل تلك االستثمارات بسرعة وسهولة كانيةإم

 .السوؽ اؼبالية وفعاليتها
 األمرة كالسندات، تاؼبالية ذات العوائد الثاب األدواتربقيق عوائد قياسية من تلك االستثمارات سيما  إمكانية 

السوؽ إىل  ،األخرىاؼبؤسسات اؼبالية أو  البنوؾلدى  أصوؿمدخراهتم من ربويل إىل  والشركات األفرادالذي يدفع 
 )احملفظي( دبجموعة من اػبصائص غَت اؼبباشر األجنيباؼبختلفة، ويتميز االستثمار  أدواهتااؼبالية لالستثمار يف 

  :4نذكر منها
 اؼبستهدفة واألسواؽالدوؿ اؼبضيفة إىل  سهولة الدخوؿ واػبروج. 
  اؼباليةاألوراؽ  أسواؽ عمقزيادة سيولة و. 
  حيث قد تنسحب بصورة مفاجئة نتيجة، اؼبالية اؼبضيفة يف ىذه االستثمارات وضبطهااألسواؽ  صعوبة ربكم 

 .عوامل لعدة
   ي للمستثمراؽبدؼ الرئيس  ،أجنبيةمالية أسواؽ  اؼبسجلة يفاألوراؽ بينحصر ىذا االستثمار يف اؼببادلة واؼبتاجرة 

 .اؼبخاطرة من خالؿ التنويعدرجة زبفيض  مع ،العوائد يف السوؽ احمللي منأكثر   وعوائد أرباحربقيق  ىو

                                           
 .72 ص: ،2011 مصر،، اإلسكندرية، دار الفكر اعبامعي ،تصاد السياسي واإلسالمي وتشريعات واتفاقيات االستثماراالستثمار في االقؿبمد،  غاًل 1
 .81،ص: 2006، دار اؼبريخ للنشر، الرياض، السعودية، مدخل إلى إدارة األعمال الدولية اضبد عبد الرضباف، 2
 .113 ص: مرجع سبق ذكره،، حسن كرَل ضبزة 3

4 P. Conso & F. Hemeci, Gestion Financiere de l’entreprise, Edition Dunaud, Paris, France, 2eme édition, 2002, 
 p: 387. 
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 شبو الناشئة،الناشئة و األسواؽ  يف تطورا كبَتا عرؼ النوع من االستثمارات اؼبالية ىذا أف إليو اإلشارةذبدر  وما
يف  يبكن توضيحو وىو ما ،الناميةوؿ غلب الدالتحرر اؼبايل يف أ ملياتنظرا الستكماؿ ع األلفيةخصوصا مع مطلع 

 :1اعبدوؿ التايل
 للفترة )مليار دوالر( وشبو الناشئةالناشئة األسواق  إلى تدفقات االستثمار المحفظي (: صافي2-3جدول )

(2114-2117) 
2117 2116 2115 2114  

 اإلجمالي
 صافي االستثمار المحفظي 34.5 19.4- 103.8- 48.5

 إفريقيا
 صافي االستثمار المحفظي 5.5 3.7 18.5 11.5

 الناشئة آسيا
 صافي االستثمار المحفظي 3.8 9.3- 110.7 18.4

 األوسطالشرق 
 صافي االستثمار المحفظي - 36- 20.1- 14-

 نصف الكرة الغربي
 صافي االستثمار المحفظي 27.6 5.4 14- 31.8

 الدول المستقلة
 يصافي االستثمار المحفظ  12.5 12.5 7.7

 .129، 128 :ص ص مرجع سبق ذكره، ،باالعتماد على حسن كرَل ضبزة ،الباحثة إعدادمن  المصدر:

 بلغت قيمتها إذ ،وشبو الناشئةالناشئة األسواؽ  تاقتصاداإىل  االستثمار األجنيب غَت اؼبباشرنالحظ ازدياد 
 يف مليار دوالر 19.4و ،2006 ر دوالر عاـمليا 103.8مقابل صايف تدفق للخارج بلغ   2007 مليار دوالر يف عاـ 48.5

ورفعها  ،استكماؽبا ؼبتطلبات التحرير اؼبايلإىل  إضافةاؼبناسبة، البيئة االستثمارية إىل  ويرجع ذلك االرتفاع ،2005 عاـ
 .باستثمارات احملفظة تعلق ما سيما،الدولية األمواؿ  للقيود اؼبفروضة على حركة رؤوس

 بلغت 2006 يف عاـ الناشئة على حصة معتربة آسياتثمارات احملفظة فقد حظيت بالنسبة الذباىات اس أما
 تدفق كما ارتفع صايف السنة، دوالر من نفس مليار 12.5 دبا قيمتو يف حُت حظيت الدوؿ اؼبستقلة دوالر، مليار 110.7

 تدفق قيمةأكرب  وىي ، 2007مليار دوالر يف عاـ 31.8 الغريب بقيمة الكرة نصف دوؿإىل  الداخل احملفظي االستثمار

                                           
 .129، 128بتصرؼ، ص ص:، مرجع سبق ذكره، حسن كرَل ضبزة1
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اػبارج إىل  تدفق االستثمار احملفظي صايف فقد البفض األوسط الشرؽ دوؿ أما، خالؿ الفًتة النامية األسواؽ إىل داخل
 .2007 عاـ مليار دوالر يف 14 ىلإ 2005 عاـمليار دوالر  36من 

 الناشئة وشبو الناشئة األسواؽ  يف اشرغَت اؼبب األجنيبوالشكل اؼبوايل يوضح تطور صايف تدفقات االستثمار 
(2117-2114)للفترة  ت الناميةاالقتصادا إلى حفظيتدفقات االستثمار الم صافي: تطور (1-3شكل)

 
 (.4-3الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ ) إعداد: من المصدر 

 

 غير المباشر األجنبياالستثمار  أىمية  3-7-1-2
احملافظ اؼبالية، فالتوسع  إدارةاؼبراكز اليت يقـو عليها التنويع يف  أىملدولية من اؼبالية ااألسواؽ  يعد االذباه كبو

القيود على حركة رؤوس  إزالة، الناذبة عن األجنبيةواالنفتاح الذي يشهده االقتصاد العاؼبي وتدفقات االستثمارات 
فكلما  ،يف مكوناهتا وبالتايل زبفيض ـباطرىا ، بغرض التنويعغَت اؼبباشرة األجنبيةزيادة االستثمارات إىل  أدى، األمواؿ
 أف،كما واألجانباؼبستثمرين احملليُت  زيادة جذب إىل ، فبا يؤدي اؼبستثمرين ثقةحجما وسيولة زادت األسواؽ  زادت

 .اعبديدة سواء من جانب اؼبؤسسات القائمة أو ،اإلصداراتربسن السيولة يشجع على اؼبزيد من 
زيادة كفاءة السوؽ احمللية، عن طريق االتصاؿ باؼبؤسسات اؼبالية إىل  الداخلإىل مواؿ األ يؤدي تدفق رؤوس كما
فبا يشجع بدوره على  يف جذب اؼبزيد من التدفقات،أثر  يكوف ؽباواليت  ، اليت سبلك تكنولوجيا مالية متقدمة ،األجنبية

 تنشيط االستثمار.
، اؼباؿ)سعر الفائدة( رأس  زبفيض تكلفةإىل  يؤدي ،ليةمن اؼبدخرات احمل جزء مهمربرير فإف  فضال عن ذلك    

ة اليت تظهر يف اؼبالياألوراؽ  إصدارزيادة إىل  الذي يدفع بالشركات واؼبقًتضُت األمر، اؼباليةاألوراؽ أسعار  ومن مث ارتفاع
 .زيادة نشاط السوؽ
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إىل  الذي يؤدي األمركبو الداخل،  األجنبيةكما يتبع زيادة تدفقات االستثمار احملفظي زيادة تدفق العمالت 
 تسمح إذ ،األجنبيةتوفَت االئتماف للشركات فبا يزيد من قدرة السوؽ اؼبالية على  ،األجنبيةزيادة سيولة سوؽ الصرؼ 

قل ، فبا هبعل االستثمار أتكلفة وب قلاؼبالية السائلة للمستثمرين باستبداؿ ؿبافظهم االستثمارية بسهولة األوراؽ  أسواؽ
 .1اطرةـب

وىذا يساعد  شجع على اؼبزيد من االدخار واالستثمار،ت سيولة األكثرسوؽ األوراؽ اؼبالية  أفوجدير بالذكر 
 .الثانويةأو  األوليةاألسواؽ  إىل وتوجيهها كبو االستثمارات سواءاألمواؿ  على زيادة جذب

 عن اؼبعلومات واؼبعايَت احملاسبية، حاإلفصا غَت اؼبباشر وبسن من مستوى  األجنيباالستثمار  أفومن اؼبرجح  
  ومعرفة كيفية تطبيقها. الدوليةاألسواؽ  وذلك من خالؿ االستفادة من ذبربة استخداـ تلك اؼبعايَت يف

الذي  احمللي لالدخارتكوف مكملة  أفيبكن  غَت اؼبباشرة األجنبيةاالستثمارات  أفإىل  كما يشَت االقتصاديوف
إىل  قد يؤدي األمواؿ  ربرير تدفقات رؤوسفإف  لذا، األجنيبار من خالؿ توفَت النقد سمح بتحسُت معدؿ االستثمي

 يف شكل تدفق استثمار غَت اؼباؿ الدويلإىل رأس  يعد الوصوؿ الناميةللدوؿ  بالنسبةف زيادة معدالت النمو االقتصادي،
ت بتنفيذ اؼبزيد من االستثمارات، واليت والشركا لألفراديسمح  فبا، عامال يف زبفيض تكلفة سبويل اؼبشروعات مباشر

 .2معدالت النمو االقتصادي ارتفاعيف  البعيداليت تنعكس يف اؼبدى اىم يف تنمية اؼبوارد اغبقيقية، تس

اؼبالية األوراؽ  أسواؽ ربقيق االنضباط واػبربة يفإىل  يؤدي  غَت اؼبباشر األجنيباالستثمار فإف  ذلك عن فضال
يف البحث عن  اؼبالية اؼبوارد وإنفاؽلتخصيص أكرب  اؼبستثمرين لديهم حوافزفإف   سوؽ أعمق وأوسعيفو  أنو إذاحمللية، 

  .فرص االستثمار اعبديدة 
غَت اؼبباشر على االقتصاد  األجنيبوبدثها االستثمار  أفاعبانبية اليت يبكن  اآلثارنو هبب التحوط من أغَت 

وزيادة حدة التقلبات اليت تتعرض ؽبا تلك ، اؼبالية العاؼبية األسواؽ  اط بُتبزيادة االرتب اآلثاروتزداد تلك  احمللي،
 .3األسواؽ

 
 
 

                                           
 .307 ص: ،2007 العراؽ،، جامعة اؼبوصل ،92العدد ،30د ؾبل ؾبلة تنمية الرافدين، ،المالية العربيةأسواق األوراق  العوامل المؤثرة في تطويريونس مفيد ذنوف،  1
 .303 ص: ،2010 السعودية، الرياض، دار اؼبريخ للنشر، ،اقتصاديات النقود والتمويل الدولي ،فاهنوز ديفيددانيالز جوزيف،  2
 .146، 145 :ص  مرجع سبق ذكره، ص عماد ؿبمد علي عبد اللطيف، 3
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 غير المباشر األجنبيالمشاكل المرتبطة بتدفق االستثمار   3-7-1-3

كانت تلك   إذاغَت اؼبباشرة، خاصة  األجنبيةىناؾ بعض اؼبشاكل اؼبرتبطة باالستثمارات  أفبعض اليرى 
 يلي: فيما أنبهازعزعة استقرار االقتصاد الكلي تتمثل إىل  فبا قد يؤدي وشديدة التقلب،األجل  التدفقات قصَتة

 الداخلةاألموال  وسحالة زيادة تدفقات رؤ  (1
 :إىلتؤدي  فإهناالداخل بكميات كبَتة وبشكل مفاجئ إىل  عندما تتدفق االستثمارات يف احملفظة

  الذي ينعكس سلبا على الصادرات ويزيد من  األمر، الطلب عليهاارتفاع سعر العملة الوطنية نتيجة لزيادة
 .حدوث عجز يف اؼبيزاف التجاريإىل  الواردات فبا يؤدي

  زيادة يف معدالت إىل  فبا قد يؤدي ،اؼبالية احمللية وزيادة الطلب على السلع احمللية األصوؿالتوسع يف حجم
 .التضخم

 فتنخفض يف حالة سعر الصرؼ الفائدة احمللية سوؼ تتذبذب أسعار فإف  وتبعا لنظاـ سعر الصرؼ السائد
، مؤدية بذلكأو  الثابت  الت ثَتتدىور القدرة التنافسية للدولة من خالؿ إىل  ترتفع يف حالة سعر الصرؼ اؼبعـو

 على التجارة.
 األجنبيةاألموال  المفاجئ لرؤوس حالة الخروج (2

أسعار  تقلب كبَت يف حداثإفبا قد يسبب  ،ػبروج من االستثمارباقرارا مفاجئا  األجانبقد يتخذ اؼبستثمرين 
 :إىلاألمواؿ  ويرجع سبب اػبروج اؼبفاجئ لرؤوس كليهما،أو   الفائدةأسعار  أو ارتفاع ،الصرؼ
 الفائدة الداخلية أسعار  خلق فجوة واسعة بُتإىل  ؤديفإهنا قد ت الساخنةاألمواؿ  كانت التدفقات من نوع  إذا

أسعار  خلق فجوة واسعة بُتإىل  الفائدة احمللية بشكل يؤديأسعار  ف يقـو البنك اؼبركزي خبفض ك واػبارجية،
 ؛الفائدة الداخلية واػبارجية

 أو  ،األساسيةالبفاض يف شبن سلعة التصدير أو  ،حالة خروج بسبب صدمة سلبية كتطور سياسي غَت متوقع
َت يف الضرائب اليت تفرضها الدوؿ على حيازة اؼبستثمرين التغيأو  ،الزيادة يف شبن سلعة االستَتاد الرئيسية

 ؛اؼبالية األصوؿوالذي يؤثر سلبا يف عوائد ، اؼبالية احمللية لألصوؿ األجانب
اؼبالية األوراؽ  ارج ،وذلك ببيعاػبإىل  أموالوف وبوؿ أل األجنيبويف كال اغبالتُت سيكوف ذلك دافعا للمستثمر 

 .يف اؼبؤشر العاـ للبورصة افبا وبدث البفاض أسعارىاالبفاض إىل  يؤديفبا  ،احمللية اليت يبتلكها
  ضغوط على نظاـ سعر الصرؼ، يتبعها احتماؿ البفاض سعر إىل  فيؤدي أجنبيةكما قد يشًتي بعائدىا عملة

 ؛كليهماأو   ارتفاع سعر الفائدة احملليةأو  ،العملة احمللية
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أسعار  البفاض سعر صرؼ العملة الوطنية، وتدىورإىل  تؤدي افإهنلتلك االستثمارات  وعند اػبروج اؼبفاجئ
يف السوؽ  األجانبالعقارية واؼبالية، معدالت الربح، وتزايد العجز يف ميزاف اؼبدفوعات، وفقداف ثقة اؼبستثمرين  األصوؿ
 احمللية.

 النمو االقتصاديول حمفاىيم أساسية   3-8
 معدالت تتحقق أف اؼبمكن غَت من أنو حيث ؾبمعة، أمواؿ رؤوس ةدول أي يف االقتصادية التنمية عملية تتطلب

 سوؽ تطور تربط اليت العالقة عن اغبديثة الدراسات من العديد أكدت قد و الرأظبالية، التكوينات غياب ظل يف التنمية
 ،واالستثمار االدخار بُت اتصاؿ حلقة تشكل اؼباليةاألوراؽ  أسواؽذلك أف ، االقتصادي النمو دبعدالت اؼباليةاألوراؽ 

 للنمو ىاما ؿبددا ذلك عديو  ،ونوعيتو االستثمار حجم على اهبابيا ت ثَتا وكفاءهتا اؼباليةاألسواؽ  فاعلية تؤثر أف ويبكن
 .االقتصادي
 ىناؾ العديد من التعاريف اػباصة بالنمو االقتصادي نذكر منها: تعريف النمو االقتصادي: 3-8-1

الزيادة اؼبستمرة يف كمية السلع واػبدمات اؼبنتجة من طرؼ الفرد يف اقتصاد " نوب يعرؼ النمو االقتصادي 
 .1معُت"

يعكس  ،أخرىإىل  الناتج القومي اغبقيقي من فًتة النمو االقتصادي ىو "الزيادة يففإف  آخرويف تعريف 
اؼبتاحة  اإلنتاجيةاستغالؿ الطاقة ومدى استغالؿ ىذه الطاقة، فكلما ارتفعت نسبة  اإلنتاجيةالتغَتات الكمية يف الطاقة 

 . 2ازدادت معدالت مبو الناتج القومي والعكس صحيح عبميع القطاعات

نصيب  سبثل الزيادة اؼبستمرة يفالنمو االقتصادي ىو "عبارة عن ظاىرة كمية  فإفM.Nouchi  ؿ تعريف ويف
 .3"الفرد من الناتج الوطٍت

 مطردة زيادة الوطٍت لالقتصاد اإلنتاجية الطاقة زيادة لىع تعمل عميقة تغَتات تتضمن يةلعم" و نب كما يعرؼ
 .4"االقتصادية التنمية يةلعمل الكمية اؼبؤشرات من النمو يعترب كما ومستمرة،

، (*GNP)اإلصبايل  الدخل الوطٍتأو  ،(*GDP)اإلصبايل  احمللي "حدوث زيادة يف الناتج ىو آخرويف تعريف 

اؼبفهـو ثالث شروط ، ويتضمن ىذا 1الفرد من الدخل اغبقيقي" نصيب متوسط يف زيادة مستمرةإىل  يؤدي والذي
 وىي: أساسية

                                           
1  J. Arrous, Les théories de la Croissance, éditions du seuil , Paris , France, 1999, p: 9. 

 .371 ص: ،2002 األردف، دار اغبالة للنشر،عماف، ،مبادئ االقتصاد الكلي األمُت، عبد الوىاب 2
3  Maré Nouchi, Croissance-Histoire Economique, édition Hazan, Paris, 1990, p: 44. 
4  E. Schapiro, Macroeconomie Analysis, Harcourd Brance Jovanovich. lnc, New York, 1982, p: 429. 
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 تكوف  أفتكوف مصحوبة بزيادة نصيب الفرد منو، والذي يتطلب  أفهبب اإلصبايل  زيادة الناتج احمللي فأ
النمو السكاٍل، حيث غالبا  معدؿ يفوؽاإلصبايل  يف الدخل الوطٍت الزيادةأو اإلصبايل  الزيادة يف الناتج احمللي

 . النمو االقتصادي األخَت يعوؽ ىذا ما
  الزيادة النقدية يف الدخل  تفوؽ أفدبعٌت  ،تكوف الزيادة يف دخل الفرد حقيقية وليست نقدية فقط أفهبب

 . )التضخم( لألسعاراؼبؤشر العاـ  الفردي الزيادة يف
  اإلصبايل  يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطٍتأو  رديتكوف الزيادة احملققة يف الدخل اغبقيقي الف أفهبب

 .تزوؿ بزواؿ مسبباتو آنيةوليست  ،الطويلاألجل   مستمرة يف
كانت تلك  إذاعكسية على النمو االقتصادي، خاصة  آثاراللزيادة يف عدد السكاف  يرى بعض االقتصاديُت أف

 أفالبعض منهم يرى  أفكما  ،2خار واالستَتاد عن التصديرزاد االستهالؾ عن االد وإذاالزيادة تفوؽ حجم اؼبوارد، 
فالنمو ال ، اؼباؿ )االستثمار(رأس  جانب االدخار وـبزوفإىل  النمو االقتصادي أساس والتكنولوجي ىو التقدـ الفٍت

اغبجم  بقدر ما ىو حسن استخداـ تلك اؼبوارد واالستفادة من وفورات ،يكمن يف توفر اؼبوارد الطبيعية بصفة كبَتة
 .3الكبَت

اغبقيقي من اإلصبايل  تتمثل يف زيادة الناتج احمللي ،النمو االقتصادي ىو ظاىرة كمية أفوفبا سبق نستنتج  إذف
 تكوف السنة، يصاحبها زيادة يف متوسط نصيب الفرد من تلك الزيادة. عادة ما أخرىإىل  فًتة

 :4ومن ظبات النمو االقتصادي
 الدخل الفردي خالؿ فًتة زمنية مقارنة بفًتات سابقة مع زيادة اإلنتاج زيادة حجم. 
  أسهلبصورة  اإلنتاجوتداوؿ عناصر  ،هبدؼ تسهيل ديناميكية العمل حدوث تغَتات على مستوى التنظيم ،

 رحبية. وأكثرقل تكلفة أ إنتاجوالبحث عن عناصر 
الدورة  ذي يعرب عن مرحلة مبو يفال  Expansion القصَت واؼبتوسط بُت الرواجاألجل   ويفرؽ االقتصاديوف يف

 االنكماشإىل  االذباه اؼبعاكس ظرفية تؤدي يفوىي ظاىرة  ،القصَتاألجل  يف اإلنتاجاالقتصادية، دبعٌت ارتفاع 

                                                                                                                                            
 .51 ص: ،2005 مصر، ، جامعة اإلسكندرية،التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية إيباف عطية ناصف، ؿبمد عبد العزيز عجمية، 1

*GDP: Gross Domestic Product. 
*GNP: Gross National Product. 

 .59 ص: ،2005 ،1 ط مصر، القاىرة، ايًتاؾ للنشر،  ،النمو التجربة الصينية الحديثة في إبراىيم األخرس، 2
 .61 ص: ،اؼبرجع  نفسو 3
  :متاح على اؼبوقع االلكًتوٍل، 8ص ،النمو االقتصادي ،جالؿ خشيب 4

 www.alukah.net 

http://www.alukah.net/
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Récession وبُت الركود ،القصَت(األجل   يف اإلنتاج)تراجع  حيث يعترب مبو ولكن بوتَتة متناقصة Dépression  الذي
 .1اسالبالنمو االقتصادي  وبالتايل يصبح اجاإلنتيعٍت تراجع 

سبثل ؾبموعة من فالتنمية االقتصادية  ،النمو االقتصادي والتنمية االقتصاديةكما يفرؽ االقتصاديوف بُت 
 .2الديبغرافية، والتقنية اؼبرافقة للنمو، فهي عملية ديناميكية متتابعة ،الثقافية، التحوالت االجتماعية

 األمر، اإلنتاجتغَتات يف ىيكل  إجراء وكفاءهتا اإلنتاجوزيادة عناصر  ،اإلنتاجزيادة إىل  باإلضافةوقد تتضمن  
حيث   W. Nafziger إليوذىب  وىو ما ،3على ـبتلف القطاعات االقتصادية اإلنتاجتوزيع عناصر  إعادةالذي يتطلب 

 ،4زيع الدخل وتركيبة النشاط االقتصادييصاحب النمو االقتصادي ربسن يف تو  أفتتطلب  التنمية االقتصادية  أفيرى 

 :5االختالؼ بُت النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية أوجو واعبدوؿ التايل يبُت
 االختالف بين النمو والتنمية االقتصادية أوجو (:3-3جدول)

 التنمية االقتصادية النمو االقتصادي
لي تغيَت ىيك أحداثقرارات من شاهنا  أيةيتم بدوف ازباذ  *

 .للمجتمع
الكم الذي وبصل عليو الفرد من أو  يركز على التغيَت يف اغبجم *

 .السلع واػبدمات
 .األفراديهتم بشكل توزيع الدخل اغبقيقي الكلي بُت  ال *
 .يهتم دبصدر زيادة الدخل القومي ال *

تغيَت البنياف اؽبيكلي للمجتمع لتوفَت إىل  عملية ـبططة هتدؼ *
 .لألفراد أفضلحياة 

 .هتتم بنوعية السلع واػبدمات *
هتتم بزيادة متوسط الدخل الفردي اغبقيقي خاصة بالنسبة  *

 .للطبقة الفقَتة
 دبصدر زيادة الدخل القومي وبتنويعو. هتتم *

 www.alukah.net:متاح على اؼبوقع االلكًتوٍل  ،7ص: ،النمو االقتصادي ،جالؿ خشيبالمصدر: 
 

أو  يعترب مقياسا للتقدـ ال بُت الدوؿ االختالؼ يف معدالت النمو االقتصادي أف إليو اإلشارةذبدر  وما
وذلك  ،الصاعدة والنامية تباالقتصادامنخفضة مقارنة  اؼبتقدمة تاالقتصادامستويات النمو يف  أفذلك  التخلف،

 اتج القومي بغضالقتصادي متغَت كمي يقيس التغَت يف حجم النالنمو ا أفكما  القًتاهبا من حالة التشغيل الكامل،
 ال. أـالنظر عن كونو يليب االحتياجات العامة 

                                           
، أطروحة دكتوراه يف العلـو (2111 - 1971خالل الفترة ) -حالة الجزائر  -ر النمو االقتصادي ودور السياسات االقتصادية في تفعيلو مصادخبتاش راضية،  1

 .25 ص:، 2015، اعبزائر، 3االقتصادية، غَت منشورة، جامعة اعبزائر 
 .63 ص: ،2003 مصر، اإلسكندرية، الدار اعبامعية للنشر، ،سياساتها نظرياتها،مفهومها، التنمية االقتصادية، ؿبمد علي الليثي، ة،يؿبمد عبد العزيز عجيم 2
  .6 ، ص:جالؿ خشيب، مرجع سبق ذكره 3

4 W. Nafziger, Economic Development, 4th edition, Cambridge University press, U. S. A, 2006, p: 15. 
 .7 ص: مرجع سبق ذكره، جالؿ خشيب، 5

http://www.alukah.net/
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 وغالبا ما كما يفرؽ االقتصاديوف بُت النمو والتطور االقتصادي، حيث يدؿ التطور االقتصادي على التغيَت
 ال ناعي لبلد ما خالؿ فًتة معينةالصأو  التطور االقتصاديف ،لقطاع ماأو  يستعمل للداللة على اغبالة االقتصادية لبلد ما

يعٍت  نو الأقل من معدؿ مبو السكاف، كما ولكن بوتَتة أ يف اجملاؿ الصناعي ايكوف ىناؾ تطور  أفنو يبكن إذ أ يعٍت مبوا
 .1نتظاـ التطوريصاحبو تغيَتات ىيكلية تضمن استمرارية وا أفدوف  يكوف ىناؾ تطور اقتصادي أفنو يبكن أ إذتنمية 

 محددات النمو االقتصادي 3-8-2  
كل عنصر من ىذه العناصر يف ربديد النمو،   أنبيةىناؾ عدة عوامل ؿبددة للنمو االقتصادي، اختلف الباحثوف حوؿ  

  :2هاأنباؼباؿ البشري واؼبادي والتطور التقٍت من رأس  ولكن عموما يعترب
وترتبط ، السلع واػبدمات إنتاجاستخدامها يف  لإلنسافية اليت يبكن يبثل ؾبموع القدرات الفيزيائ العمل:  (1

يف ظل ثبات  اإلنتاجـبزوف اؼبعارؼ واؼبؤىالت اليت تساعد على رفع  يبثل اؼباؿ البشري، الذي برأسعنصر العمل  إنتاجية
 اؼبستعمل.  س اؼباؿ اؼباديأر  حجم

للطاقات  األساسيةدؿ تراكمو من احملددات اؼباؿ من حيث مدى توفره ومعرأس  يعتربالمال: رأس   (2
اؼباؿ اؼبادي لالقتصاد رأس  صايف احتياطيإىل  اإلضافية"العملية  ب نواؼباؿ  رأس وؼبعدالت تغَتىا، ويعرؼ تراكم اإلنتاجية

ُت جانيب زبصص اؼبوارد االقتصادية ب أفالسبب الرئيسي يف ضرورة  الرأظبايلكرب"، ويعترب الًتاكم أ إصبايللتحقيق ناتج 
اؼباؿ الذي يسمح باستمرارية النشاط رأس  ف توجيهها لالستهالؾ بنسبة معتربة وبد من ـبزوفأل، واالستهالؾ اإلنتاج

لالقتصاد، وتكوف بدايتو اقتطاع  اإلنتاجية اإلمكانياتيعزز من  الرأظبايلاالقتصادي، وعليو فاالستثمار يف التكوين 
 .اإلصبايلاستثمارات تساعد يف زيادة الناتج احمللي إىل  مث ربويل ىذه اؼبدخرات اجملتمع عبزء من دخلو وادخاره، ومن

ارتفاع الناتج وربقيق النمو إىل  فبا يؤدي ،اإلنتاجلعوامل  األمثليسمح التقدـ التقٍت باالستخداـ  التطور التقني: (3     
وىو ، اإلنتاجالكلية لعوامل  باإلنتاجيةيسمى  االعامل التكنولوجي يف حجم الناتج من خالؿ م إسهاـاالقتصادي، ويعود 

اغبديثة واالستثمار يف رفع  فاالبتكارات العلمية ،اؼباؿرأس  عنصر عنصر العمل وال يفسره ال حجم الناتج اؼبتبقي الذي ال
ب الفرد من ويف زيادة نصي ،لالقتصاد اإلنتاجيةيسمح بالنمو اؼبتواصل للطاقة  ،اؼباؿ البشري لرأس اإلنتاجيةالكفاءة 

 التعداد السكاٍل ثابتا.أو  الرأظبايلالكلي، حىت يف ظل بقاء حجم التكوين  اإلنتاج

                                           
  .8ص: ، نفسو اؼبرجع  1 

2 R. Torres & J. Martin, Mesure de la croissance potentielle dans les sept grands pays de l’OCDE, revue 
économique de l’OCDE, n°14, 1990, p: 5. 
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 يف اداخلي اوفق مباذج النمو التقليدية، يف حُت يعترب متغَت  اإلنتاجنظرية  يف اخارجي ويعترب التطور التقٍت عامال
الؼ معدالت النمو االقتصادي بُت الدوؿ، ؼبسانبتو يف برز العوامل اؼبفسرة الختكما يعترب من أ اذج النمو الداخلي،مب

 اؼباؿ. لرأس اإلنتاجياليت ترتبط عكسيا مع العمر  اإلنتاجالكلية لعوامل  اإلنتاجيةالرفع من 
اؼباؿ والتطور  ورأسفبثلة يف العمل  ،اإلنتاجالنمو االقتصادي يرتبط بًتاكم عوامل فإف  سبق ومن خالؿ ما إذف
.اؼبستخدمة يف ذلك اإلنتاجانعكاس لعوامل  إالىو  احملقق يف اقتصاد ما  اإلنتاجوى فمست التكنولوجي،

:1إىلالنمو االقتصادي إىل  اليت تؤدي واألسبابالعوامل  Mc Connell (1990)كما قسم 
 يلي: وتشمل ما : عوامل مرتبطة بجانب العرض

.كمية ونوعية اؼبوارد الطبيعية -
 .شريةكمية ونوعية اؼبوارد الب -
 .الرأظباليةاؼبتوفر من السلع  -
 التكنولوجيا. -

ؼبوارد توفر قدر كايف من عرض اإىل  باإلضافة حيث كلما زادت كمية ونوعية اؼبوارد الطبيعية واليد العاملة اؼبؤىلة،
دة مستوى النمو ازيإىل  اغبقيقي وبالتايل اإلنتاجمزيد من إىل  ذلك أدى ،وتكنولوجيا متطورةاؼبالية فبثال يف االدخار 

.االقتصادي
 نبا: أساسيُتوتشمل عاملُت  : عوامل مرتبطة بجانب الطلب 
  إىل  ، فبا يؤدياإلنتاجالتوظيف الكامل لعناصر إىل  ارتفاع الطلب الكلي يؤدي أفتزايد الطلب الكلي: حيث

 .زيادة حجم الناتج الوطٍت
  مل يرافقو  ، مااإلنتاجارد غَت كايف لتحقيق الزيادة يف االستخداـ الكامل للمو  أفللموارد: كما  األفضلاالستخداـ

.اإلنتاجيف أكرب  وذلك بتوجيهها بطرؽ تسمح بتحقيق مستويات مثل لتلك اؼبوارد،أزبصيص 

 اعبزائر، تلمساف،لـو االقتصادية، غَت منشورة، جامعة عأطروحة دكتوراه يف ال ،دراسة حالة الجزائر -التحرير المالي وأثره على النمو االقتصادي شكوري سيدي ؿبمد، 1
  .23 ص: ،2006
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 مقاييس النمو االقتصادي 3-8-3
، ة بفًتات سابقةفًتة معينة مقارن قياس كلي لزيادة السلع واػبدمات اؼبنتجة يف إالىو  قياس النمو االقتصادي ما

:حد اؼبقاييس التاليةويتم ذلك باستخداـ أ
 (GNP) الجارية باألسعارالناتج الوطني الخام  3-8-3-1

من طرؼ  ،القيمة النقدية السوقية جملموع السلع واػبدمات اؼبنتجة خالؿ فًتة معينة عادة السنةب نو  يعرؼ
:1وبسب وفق الصيغة التالية ،اؼبوجودة يف اػبارجأو  االقتصاد احملليذات اعبنسية الوطنية سواء اؼبوجودة يف  اإلنتاجعوامل 

 

 (     )الجارية باألسعاراإلجمالي  الناتج المحلي 3-9-3-2

 زمنية فًتة يف معُت بلد ضمن النهائية واػبدمات السلع عبميع السوقية القيمة"ب نو اإلصبايل  يعرؼ الناتج احمللي
 إنتاج يف يدخل وسيطا منتجا وليس ،النهائي للمستهلك تذىب اليت تلك النهائية واػبدمات لعبالس ويقصد ،2ة"معين
.أخرى وخدمات سلع

 معُت بلد يف اؼبقيمُت األشخاص قبل من اؼبنتجة واػبدمات السلع عبميع السوقية القيمة حساب يتم حيث
 قبل من اؼبنتجة واػبدمات السلع قيمة ربتسب فال ،ال أـ أصيلُت مواطنُت كانوا سواءو  معنويُت، أـ طبيعيُت كانوا سواء

 .3البلد حدود خارج اؼبقيمُت اؼبواطنُت
فالنمو السريع يف ، اإلصبايلعلى الناتج احمللي  تطرأ ويقاس النمو االقتصادي من خالؿ التغَتات السنوية اليت 

.4واألرباحدرة الشركات على زيادة اؼببيعات ويعكس ق ،يعكس مبوا فباثال يف النشاط االقتصادياإلصبايل  الناتج احمللي
يلي: اعبارية ما باألسعاراإلصبايل  طرؽ تقدير الناتج احمللي أىمومن 

قتصادية،غَت ،أطروحة دكتوراه يف العلـو اال2111-1991دور السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي المستديم،دراسة حالة الجزائر هباء الدين طويل ، 1 
 .97،ص:2016اعبزائر، ،منشورة،جامعة باتنة

2 B. Robin, P. Michael, Fondations of Macroeconomics, 4th edition, Pearson Education, Inc, U. S. A, 2009, p: 114. 
  .14 ص: ،2006 عماف، األردف،، مكتبة اجملمع العريب ،االقتصاد الكلي، ؿبمد نداء 3

4 B. Tucker, Macroeconomics for Today’s World, 6th edition Southwestern, Cengage learning, U. S. A , 2010, p:152. 

مستحقات  -مستحقات عوامل اإلنتاج الوطنية يف اػبارج +  GDP الناتج احمللي اػباـ=  GNP الناتج الوطٍت اػباـ
نتاج االجنبية يف الداخل.عوامل اإل
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سلعة معينة من  إنتاجاؼبنتج عند أو  "قيمة ما يضيفو القطاع ب هناتعرؼ  :طريقة القيمة المضافة (1
 :2وتقدر القيمة اؼبضافة حسابيا كما يلي ،1األخرىالقطاعات 

 
 حيث:

 .اؼبؤسساتأو  سبثل اؼبنتجات اؼبوجهة لالستهالؾ النهائي من طرؼ العائالت المنتجات النهائية:

 .اإلنتاجاؼبنتجات اؼبستهلكة عند استخدامها يف عملية  سبثل المنتجات الوسيطة:
 :3الناتج احمللي اػباـ وبسب وفق الصيغة التاليةفإف  ،وفق طريقة القيمة اؼبضافةفإنو  وعليو

 
 

 .القيمة اؼبضافة لكل السلع واػبدمات يف االقتصاد احمللي إصبايلىو اإلصبايل  الناتج احمللي أفدبعٌت 

 الدخل احملصل عليو يف االقتصاد احمللي، إصبايل (     ) : يقيس الناتج احمللي اػباـ االظبيطريقة الدخل (2
 :4حمللي، وبسب وفق الصيغة التاليةاالقتصاد ايف  اإلنتاجدخوؿ عوامل  إصبايلحيث يعرب عن 

 
 
 
 

 ن:أمع العلم 
 
 

 أفاالقتصاديُت، غَت  اؼبعايَت استخداما من قبلأكثر  وىو حساب متوسط نصيب الفرد من الدخل كما يتم
القياس  البلداف النامية، فبا هبعل مقارنة اجملتمعات غَت دقيقة الختالؼ طرؽ صعوبات ومشاكل يف قياسو يواجهو

 فاألوىل االعتبار السكاف العاملُت فقط، بعُت ي خذ ومنها ما ،السكاف إصبايليعتمد يف حسابو على  فمنها ما، روالتقدي

                                           
 .60 ص: ،2006 ،1 األردف، ط عماف، للنشر، ، دار وائلمبادئ االقتصاد، حريب موسى عريفات 1
 .34 :ص، 2009 النشر، بلد بدوف ،للنشر أسامة دار الثانية، الطبعة، الكلي االقتصاد تحليل مبادئ صاحل، تومي 2

.:58 NBER Working Paper Series, No. 5068, March 1995,p ,ches to Central BankingModern ApproaFischer,  S. 3.  
 .78 ص: األمُت، مرجع سبق ذكره، عبد الوىاب4 

 + إىتالؾ رأس اؼباؿ الثابت  الدخل الوطٍت + الضرائب غَت اؼبباشرة=        الناتج احمللي اإلصبايل االظبي

 صايف دخل عوامل اإلنتاج -

 الدخل الوطٍت = ؾبموع األجور + ؾبموع الفوائد +ؾبموع األرباح + ؾبموع الريوع

قيمة اؼبنتجات الوسيطة -القيمة اؼبضافة ؼبنتوج ما = قيمة اؼبنتوج النهائي   

 الناتج احمللي اإلصبايل = ؾبموع القيم اؼبضافة عبميع قطاعات االقتصاد احمللي
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 االقتصاديُت يروف يف معيار متوسط نصيب غلبأ أفغَت ، اإلنتاجمفيدة من ناحية االستهالؾ والثانية مفيدة من نواحي 
 و رفع مستويات اؼبعيشة والرفاىية .النهائي للتنمية ى اؽبدؼ أفذلك ، الفرد من الدخل

دبقياس الدخل اغبقيقي للفرد بدال من التغَت يف الدخل الوطٍت اػباـ للتعبَت عن  لألخذ ويبيل االقتصاديوف 
 والذي وبسب وفق الصيغة التالية : ،معدؿ النمو االقتصادي

 
 

 تطرأبة للفرد مراعاة التغَتات اليت ويتطلب ربليل النمو االقتصادي بالنس اؼبعيشة، اؼبؤشر مستوى يعكس ىذا
اغبصوؿ على ربسن يف متوسط  يبكن فال، اإلنتاجمبو  تزايد السكاف دبعدؿ يزيد عن معدؿ فإذا على عدد السكاف،

 مستوى الرفاه اؼبادي بالنسبة للفرد.
 :1كما يعرب عن معدؿ النمو االقتصادي بالعالقة التالية

 
 
 
 
 :2وفق العالقة التاليةاإلصبايل  ج احملليوبسب النات:  اإلنفاقطريقة  (3

 
 : حيث

Y: الدخل الوطٍت. 
C :القطاع العائلي )االستهالؾ( إنفاؽ. 
I :االستثمار اػباص األعماؿقطاع  إنفاؽ(). 

G: القطاع اغبكومي إنفاؽ. 
(X-M) :القطاع اػبارجي إنفاؽ. 

                                           
 .65ص:  ذكره،ؿبمد عبد العزيز عجمية، ؿبمد علي الليثي، مرجع سبق  1
 .84 ص: ،2005 األردف، عماف، دار صفاء للنشر، ،تحليل االقتصاد الكلي ىوشيار معروؼ، 2

        (   ) 

 

 ( T-1) للفًتة الدخل اغبقيقي للفرد -T معدؿ النمو االقتصادي =الدخل اغبقيقي للفرد للفًتة

 ( T-1) الدخل اغبقيقي للفرد للفًتة/ 

(T-1 ) 

 

 الدخل اغبقيقي للفرد = الدخل الوطٍت اغبقيقي /عدد السكاف
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 اعبارية باألسعاراإلصبايل  الناتج احمللييادة يف تكوف الز  األحيافثَت من نو يف كأيعاب على ىذا اؼبقياس  لكن ما
اؼبتوسط  األمديف  للنمو االقتصادي ىذا اؼبؤشر كمقياس يصلح وبالتايل ال ،األسعارناتج عن ارتفاع   () االظبي
 :1حيث والطويل،

     ∑(     ) 

      ∑(       ) 

 :معيزداد  (     )اإلصبايل  احمللي الناتج فإف األساسوعلى ىذا 

 ارتفاع كمية السلع واػبدمات اؼبنتجة. 
   اػباصة هبذه السلع واػبدمات األسعارارتفاع. 
   معا. واألسعارالتغَت يف الكمية 

فالبد من االقتصادية،  لألنشطةاؼبستوى اغبقيقي أو  تعرب عن الزيادة اغبقيقية ال األسعارالزيادة يف  أفودبا  
 الزيادات السعرية عن التغَتات اغبقيقية يف الكميات اؼبنتجة. استبعاد

مع (      )االظبياإلصبايل  الناتج احملليتسمح دبقارنة اإلصبايل  من الناتج األسعارارتفاع أثر  استبعاد إف 
يبثل كمية السلع واػبدمات النهائية اؼبقيمة  ظبياالاإلصبايل  الناتج أفحيث  (،    ) اغبقيقياإلصبايل  الناتج احمللي

فيمثل كمية السلع واػبدمات اؼبنتجة خالؿ السنة  اغبقيقياإلصبايل  الناتج أما ،السائدة يف االقتصاد اعبارية باألسعار
 .الثابتة باألسعارمقيما 

     الثابتة  باألسعاراإلجمالي  الناتج المحلي 3-8-3-2

حيث يعمل على  اعبارية غَت دقيق يف التعبَت عن النمو االقتصادي باألسعاراإلصبايل  حمللييعترب الناتج ا
القياسية  األرقاـإىل  التضخم( استناداأثر  الثابتة )استبعاد باألسعاراإلصبايل  يتم استخداـ الناتج احمللي لذلك تضخيمو،

 وبسب كالتايل:، 2جلاأل لفًتة طويل وذلك عند قياس معدؿ النمو االقتصادي ،لألسعار

     ∑  
       

 

 

 

 

                                           
1 Olivier Cardi, Macroéconomie, Université Panthéon-Assas, Paris, France, 2013, p: 12. 

 .118 ص: ،1998 مصر، اإلسكندرية، مكتبة اإلشعاع للنشر، ،النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصادية سهَت عبد الظاىر اضبد، ؿبمد مدحت مصطفى، 2
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اعبارية  باألسعاراإلصبايل  قسمة الناتج احمللي يبثل حاصل الثابتة باألسعاراإلصبايل  الناتج احملليفإف  كذلك 
 1:وفق العالقة التاليةاإلصبايل  على ـبفض الناتج احمللي

 

     
    
     

 

أسعار  يف التغيَت معدؿ يستخدـ، قياسي رقم عبارة عن اإلصبايل احمللي الناتج ألسعار الضمٍت اؼبخفضحيث 
 السنة يف التضخم ؼبعدالت عاـ سمقيا فهو لذلك ،اإلصبايل احمللي الناتج حساب يف الداخلة واػبدمات السلع صبيع

 :كاآليت وبتسب ،الواحدة
 

       
∑   

    
  

 

∑   
       

  
 

 

 :حيث
 ∑   

    
  

 .: القيمة السوقية لكميات معينة من السلع واػبدمات يف سنة معينة   
∑   

       
  

 .: القيمة السوقية لتلك السلع واػبدمات يف سنة األساس  
 

 كما يلي: معدؿ النمو االقتصادي االظبي دبعدؿ النمو اغبقيقيكن كتابة عالقة كما يب
 
 
 الكنزية بالنظرية الكالسيكية وية المالاألوراق  سوق جوانب ارتباط 3-9

 نوضحها على النحو التايل:، الكنزية بالنظريتُت الكالسيكية واؼبالية األوراؽ  ارتباط سوؽىناؾ بعض جوانب 
 المالية بالنظرية الكالسيكيةاألوراق  ارتباط سوقجوانب   3-9-1

 التحليلية التقليدية يف دراسة السوؽ، األدواتسوقي اؼبنافسة الكاملة واالحتكار نبا  أفيعتربوف  الكالسيككاف 
وقد اعترب  ،2السعر ربديددراسة كيفية  أساسهااليت يبكن على  ،يبثالف نقيضُت لنماذج السوؽ أهنما أساسعلى 
 االقتصادي وربقيق اؼبصاحل اػباصة.قامة التوازف إف نظاـ اؼبنافسة الكاملة ىو النظاـ القادر على أسيك الكال

                                           
1 O. Cardi,op.cit ,p :12.  

 .287 ص: ،2001 مصر، القاىرة، مكتبة عُت مشس، ،النظرية االقتصادية ضبدية زىراف، 2

معدؿ التضخم –معدؿ النمو االقتصادي اغبقيقي = معدؿ النمو االقتصادي االظبي   
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كما ربقق قانوف العرض  اؼبنافسة الكاملة،إىل األسواؽ  قربأ اؼباليةاألوراؽ  تعترب سوؽ األساسوعلى ىذا 
 :1توفر الشروط التالية عندوالطلب 
 تضمن البورصة التقاء صبيع عروض البيع بعروض بواسطة الوسطاء الماليينأو  شرةاتصال البائعين بالمشترين مبا :

 السعر الذي يصبح اؼبقياس الصحيح السائد يف سوء إحداثإىل  حيث تؤدي اؼبساومة العلنية غبظة، أيالشراء يف 
 اؼبالية.األوراؽ 

 كما يعلن   ،ورقة مالية معينةرغبتو يف شراء  اؼبالية يعلن اؼبشًتياألوراؽ  يف سوؽ: حرية المساومة في تحديد السعر
 أجلتن مل يتوافق السعري إذا أمان نفذت الصفقة، تقابل السعري فإذا عند سعر معُت، انو على استعداد لبيعهأالبائع 

يقبل التعاقد بالثمن  آخرلوجود طرؼ  أخرىفرصة  تتهي أو  ،يعدؿ كل عميل السعر الذي حدده أفإىل  الصفقة
السمسار الطالب وبدد الطلب بثمن فإف  ،مل يكن الثمن ؿبدد من طرؼ العميل إذا أما طرؼ العميل،احملدد من 

 من يقبل الصفقة فيتم تنفيذىا. يوجد أفعلى ،  أدٌلالعارض بثمن والسمسار  أعلى
 :ة، كما يدوفة عن طريق اؼبنادااؼبالياألوراؽ  عن العرض والطلب يف سوؽ اإلعالفحيث يتم  توافر العالنية الكاملة 

الصفقات تعقد عالنية حيث يدوف  أفكما  الطالب ذلك،أو  العارض أرادعلى لوحات ـبصصة ؽبذا الغرض مىت 
 .لألسعار سعرىا يف اعبدوؿ الرظبي

  :اؼبالية موحدة  األدواتاؼبالية على كميات كبَتة من األوراؽ  يتم التعامل يف سوؽالتعامل في وحدات متجانسة
 أساسياشرطا اؼبالية  األوراؽسبييز، ويعترب توحيد نوع  بال األخرىواحدة منها ؿبل  أية إحالؿ فبإمكاحيث  النوع،

 نشاطل أساسيايعترب شرطا  اؼبعدة للتعامل  األوراؽ اؼباليةوفرة  أفكما  غبظة، أيةوحدة السعر يف إىل  للوصوؿ
 العرض والطلب.

 لكنزيةاالمالية بالنظرية األوراق  ارتباط سوق جوانب 3-9-2
  أعطىالمالية واالستثمار: األوراق أسعار  J. Keynesاؼبالية  األوراؽ  يف سوؽ األسعاركبَتة ؼبستوى   أنبية

الظروؼ حوؿ العوائد اؼبتوقعة على  أساستعطي حكما وتقديرا قائما على  ألهنا كمحدد ؼبستوى االستثمار،
يستطيع عندما فإنو  يقبل تقديرات السوؽ ر اعبديد ال، حىت ولو كاف اؼبستثماؼبنتجة اليت سبلكها الشركات األصوؿ
شركات معينة  أسهمبواسطة شراء  ،اؼبنتجة األصوؿغبصوؿ على ااؼبالية منخفضة األوراؽ  يف سوؽ األسعارتكوف 

 أفاؼبالية مرتفعة األوراؽ  يف سوؽ األسعاركانت   إذانو يستطيع أو  جديدة، أصوؿللسيطرة عليها بدال من شراء 

                                           
 .55 -52، ص: 1997 مصر، القاىرة، كلية االقتصاد والعلـو السياسية، أطروحة دكتوراه، ،دراسة تحليلية لسوق األوراق المالية مصر يسرى جرجس بسطا، 1
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فإف  األساسوعلى ىذا  ،اؼباليةاألوراؽ  العينية بدال من الشراء يف سوؽ األصوؿالستثمار مباشرة يف يقـو با
 .1اؼبالية تؤثر يف االستثماراألوراؽ  يف سوؽ األسعار

  خلص المالية ودافع المضاربة: األوراق أسعارJ. Keynes  جل اؼبضاربة يرتبط أتفضيل السيولة من  أفإىل
 سعار الفائدة.أاؼبالية و األوراؽ أسعار  وتوقع حدوث تغَتات يف ،الت كدساسا دبعامل عدـ أ

ىا فورا سيفضلوف شراء األفرادفإف  ،اؼبالية خصوصا السندات سوؼ ترتفعاألوراؽ أسعار  ففعندما يسود توقع ب 
مستقبال بسعر ؽ األورا وذلك حىت يبكنهم بيع ىذه حبوزهتم من سيولة نقدية، مستخدمُت يف ذلك ما ،وبسعرىا اغبايل

 .يعرؼ حبالة اؼبضاربة على الصعود وىو ما، أرباحامرتفع ؿبققُت بذلك 
فهذا يعٍت تفضيل  ،اؼبالية خصوصا السنداتاألوراؽ أسعار  اغبالة العكسية وعندما يسود توقع بالبفاض أما

 وىو ما ،يف اؼبضاربة مستقبالحيث يبكن استخداـ ىذه السيولة  اؼبالية، مراكزىملالحتفاظ بالسيولة وتصفية  األفراد
 يعرؼ حبالة اؼبضاربة على اؽببوط.

وذلك من خالؿ  تفضيل السيولة،إىل  األفراداؼبالية يدفع األوراؽ أسعار  توقع ارتفاعفإف   سبق وبناء على ما
 السندات وارتفاعها يعٍت البفاضها.أسعار  البفاضها يعٍت ارتفاع أفحيث  ،الفائدةأسعار  توقعات

 الماليةاألوراق  سوق أداءبعض المتغيرات االقتصادية الكلية على ثر أ 3-11
 ت ثَت تلفىبو  للدولة، االقتصادي النشاط من األكرب اعبانب سوؽ األوراؽ اؼبالية يف اؼبتداولة الشركاتأداء  ثليب

 .سلبا ؤثري ما ومنها اباهبإ ؤثري ما فمنها ،الدوؿ باختالؼ اؼباليةاألوراؽ  سوؽأداء  على اؼبتغَتات االقتصادية الكلية 
 يلي: اؼبالية نذكر مااألوراؽ  سوؽأداء  االقتصادية اؼبؤثرة يف بُت أىم اؼبتغَتاتومن 

 الفائدة ارتفاعا والبفاضا،ب سعار  اإلصبايل الناتج احمللي يت ثر :(GDP)اإلجماليالناتج المحلي  3-11-1
زيادة النمو االقتصادي من إىل  يؤدي بدوره وىو ما ،االستثمارزيادة الطلب على إىل  حيث يؤدي البفاض سعر الفائدة

 األدواتزيادة الناتج القومي، الذي ينعكس بدوره على زيادة الطلب على إىل  خالؿ مضاعف االستثمار، مؤديا بذلك
 .2ووبسن عوائدىا ويزيد من حجم تداوؽبا أسعارىا، فبا يرفع األسهم االستثمارية ومنها

                                           
 58 -55 : ص ،نفسواؼبرجع  1

سلسلة العلـو اإلنسانية  ث الَتموؾ،اؾبلة أحب ،سوق عمان لألوراق المالية ومدى استجابتها للمتغيرات االقتصادية دراسة قياسية منذر الشرع، فوزي، طيباػب 2
 .390 -371 ص:، 1994 ، 10 واالجتماعية،
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زيادة مستوى الدخل الفردي، فبا يرفع من مستوى االدخار إىل  يؤدياإلصبايل  ناتج احملليزيادة ال أفكما 
و االقتصادي بزيد ربقيق مب أفكما  زيادة القيمة السوقية،إىل  مؤديا بذلك اؼباليةاألوراؽ  وبالتايل يزيد االستثمار يف سوؽ

 .1أسعارىاوالسندات وبالتايل ترتفع األسهم  يفزيادة حركة التعامل إىل  ف اؼبستقبل، فبا يؤديمن التفاؤؿ بش 
القطاعات اؼبكونة لو يساىم يف  إيراداتنتيجة لزيادة  زيادة النمو االقتصادي لبلد مافإف  عالوة على ذلك

اؼبستثمرين  يتخذ أساسهاحيث على  ،على نشاط السوؽ أثرنبا يت الرواج واالنكماش يف االقتصادغبال أفتطوره، كما 
 األدوات إحالؿ( يف ازباذ قرارات كسادأو   مديري احملافظ اؼبالية يعتمدوف على حالة االقتصاد )رواج أفكما ،  قراراهتم

 اؼبالية. ةاؼبالية اؼبكونة للمحفظ
إىل  القطاعات االقتصادية يف زيادة معدؿ النمو االقتصادي، فبا يؤدي إحدىفقد تساىم  اآلخروعلى اعبانب 

، يبكن اؼبستثمرين من ازباذ اإلصبايلربليل مكونات الناتج احمللي فإف  ؽبا، وبالتايل لتابعةزيادة التعامل يف الشركات ا
  رحبية. األكثرقرارات االستثمارية اؼبناسبة دبعرفتهم القطاعات 

اؼبالية األوراؽ  سوؽ أففكانت النتيجة ، حاوؿ االقتصاديوف التنبؤ باذباه السوؽ اإلصبايلوبدراسة الناتج احمللي 
 اإلصبايلربليل الناتج احمللي فإف  وبالتايل واؽببوط يف فًتات االنكماش، قتصاديالصعود يف حالة الرواج االإىل  جوتت

 .اؼبالية اؼبناسبة ويف الوقت اؼبناسباألوراؽ  اختيار يفيساعد اؼبستثمرين 
 ، فاالقتصاداألسهم وعوائداإلصبايل  الناتج احمللي ىناؾ عالقة اهبابية بُت معدؿ مبو أفالدراسات  أثبتتكما 
الزيادة اؼبتسارعة  أف، غَت األسهم فبا يزيد من العوائد اؼبتوقعة على االستثمار يف ،جيدة للشركات أرباحاالنشط يولد 

 سلبية على عوائد آثارإىل  فبا يؤدي ،وارتفاع يف معدالت الفائدة األسعاربشكل كبَت يف مبو االقتصاد، يرافقها ارتفاع يف 
 .2األسهم

وبصل عليها اؼبستثمر، مقابل  أفاليت يبكن  ،تكلفة الفرصة البديلة يبثل معدؿ الفائدة :الفائدة معدل 3-11-2 
يف  أهنا إال الفائدة اؼبرتفعة يف تشجيع االدخار،أسعار  تساىماؼبالية، األوراؽ  بدال من استثمارىا يف سوؽ أموالو إيداع

ناء على حجم الفائدة ارتفاعا والبفاضا يتحدد بأسعار  ربرؾفإف  وبالتايل، مارزيادة تكلفة االستثإىل  نفس الوقت تؤدي
 معاكس غبركة التحرؾ يف اذباهإىل أسعار األسهم  وسبيل اؼبطلوب من القروض مقارنة حبجم اؼبعروض من اؼبدخرات،

ت ثَت درجة  أفمع العلم  ،السنداتأسعار  الفائدة ىبفض منأسعار  االرتفاع يف أفكما ،  األجل الفائدة طويلةأسعار 

                                           
 .297 ص:مرجع سبق ذكره،  ،األوراق المالية وأسواق المال منَت إبراىيم ىندي،1 

2 B. Bernard, The Secrets of Economics Indicators, 3rd edition, Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New 
Jersey, 2013. 
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بالتغَتات أكثر   تت ثر األجل الفائدة ىبتلف باختالؼ الفًتة الزمنية، فالسندات اليت يكوف موعد استحقاقها طويلأسعار 
 .1قلأاالستحقاؽ  آجاؿالفائدة من السندات ذات أسعار  يف

تشجيع اؼبدخرين على نقل بعض مدخراهتم الفائدة، وبالتايل أسعار  وللسياسة النقدية االنكماشية دورا يف ارتفاع
فإف  االلبفاض، وعليوإىل ب سعار األسهم  فبا يدفع ذونات اػبزينة منخفضة اؼبخاطرالسندات وأإىل األسهم  من

إىل  الفائدةأسعار  ،كما يؤدي اتساع ىامش2سياسة نقدية انكماشية أعراضحد أقد يكوف  أسعار األسهم االلبفاض يف
االدخار وارتفاع تكلفة االستثمار، وبالتايل ينتج عنو البفاض يف حجم كل من االدخار  البفاض العائد على

 .3واالستثمار
 اؼبستثمر يف أفذلك ، اؼباليةاألوراؽ  سوؽأداء  االهبايب لسعر الفائدة على األثريتحدد  اآلخروعلى اعبانب  

أكرب  وف عوائدىاخاصة عندما تك، اؼباليةاألوراؽ  يف شراءاؼبالية قد يقـو باالقًتاض من البنوؾ واستخداـ اغبصيلة األوراؽ 
 .4من معدؿ الفائدة

 نة،يمع ةيزمن ةمد خالؿ ةياالستهالك السلعأسعار  يف َتالتغ سيقي مؤشر عن عبارة :معدل التضخم 3-11-3
 استقرار وجود على االستدالؿ تميو  ،5ُتللمستهلك ةيقياغبق بالدخوؿ التضخم لربط وذلك شةياؼبع لتكلفة ليكدل عتربيو 

 ذلك دؿ للصفر أقرب ويف النمو معدؿ كاف فإذا لألسعار، اسييالق الرقم يف والنم معدؿ باحتساب عدموأو  اقتصادي
 كاف إذا ألسعارل العاـ ستوىاؼب ارتفاع على ليدل ذلكفإف  الصفر نع ابتعد إذا أما اقتصادي، استقرار وجود على

 .السالبة ميالق لةحا يف األسعار البفاض وعلى ،موجبا
  :عدة مؤشرات منها خالؿ من عادة التضخم ويقاس

 اؼبستهلكُتأسعار  مؤشرأو  اؼبستهلك ألسعار القياسي الرقم يشَت :المستهلك ألسعار القياسي الرقم (1
((Consumer Price Index، اختصارا ب  الذي يرمز لو(CPI)  اسيةاألس األسعار لسلة اغبالية الفًتة يف التكلفةإىل، 

 .األساس سنة تسمى ثابتة سنة يف نفس السلة تكلفةإىل  نسبة
 6:يلي ما منها نذكر ،طرؽ بعدة اؼبستهلك ألسعار القياسي الرقم احتساب يتمو 

                                           
 .63 ص: ،2010 األردف، عماف، دار الثقافة للنشر، ،إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيققاسم نايف علواف،  1

2  J. Robert, Macro Economics, Harris Coilins Publishers, U. S. A,1990, p: 575. 
3  P. Demetriades, Financial Markets & Economic Development, Eces Working Paper n° 27, 1998, p: 6. 

 .238،  237 ص ص: مرجع سبق ذكره،، دريد كامل آؿ شبيب 4
5
 W. Boyes, J. William, Macreeconomics: The Dynamics of Theory and Policy, South-Western Publishing, 

Cincinnat, U.S.A, 1984,p : 519. 
  :اعتمادا على اؼبراجع التالية 6
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وبسب وفق العالقة التالية:طالبسي القياسي الرقم :

وبسب وفق العالقة التاليةالرقم القياسي المرجح :

 باألسعاراالستهالكي الكلي مقيما  اإلنفاؽ: يستخدـ يف حسابو المستهلك ألسعار الرقم القياسي العام (2
وبسب وفق اؼبعادلة التالية: ،اعبارية

معدؿ التضخم وفق اؼبعادلة التالية: يبكن حساب اؼبستهلك، ألسعاروباستخراج الرقم القياسي 

 

، والذي يرمز لو (Producer Price Index)اؼبنتجُت أسعار  مؤشر من خالؿكما يبكن قياس معدؿ التضخم 
من خالؿ تكاليف سلة ، لألسواؽدخوؽبا قبل يعرب عن تكلفة السلع النهائية بالنسبة للمنتجُت  الذي (PPI) ػاختصارا ب

 .1قياسيةأو  أساسيةسلع 
الرقم الذي يعرب عن  : يقصد باؼبخفض الضمٍت للناتجاإلجماليالمخفض الضمني للناتج المحلي  (3

 األسعار)األساس ب سعار اإلصبايلعلى الناتج احمللي  ،اعبارية لسنة معينة باألسعار اإلصبايلالعالقة بُت الناتج احمللي 
؛الثابتة( لنفس السنة 

.133، ص: 2009، دار اعبناف للنشر، عماف، األردف، مقدمة في اإلحصاء التطبيقيعبد اللطيف شوماف، 
 .320ص:  ،2007لعاؼبي، عماف، األردف، ، دار جدار للكتاب ااالقتصاد الكلي ،نزار سعد الدين العيسى

1
 R. Frank & S. Bernanke, Principles of Economics, 3

rd
 edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2007, p: 524. 

100×  [ؾبموع أسعار سنة اؼبقارنة/ ؾبموع أسعار سنة األساس]الرقم القياسي البسيط =   

100×  [اإلنفاؽ االستهالكي االظبي / اإلنفاؽ االستهالكي اغبقيقي]الرقم القياسي العاـ = 

    
ؾبموع أسعار السلع  واػبدمات يف سنة اؼبقارنة
ؾبموع أسعار السلع واػبدمات يف سنة األساس

 الرقم القياسي اؼبرجح 

    
الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك لسنة سابقة ياسيالق ألسعار اؼبستهلك لسنة ما  الرقم 

الرقم القياسي ألسعار اؼبستهلك لسنة سابقة
معدؿ التضخم 
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قرب إىل موجبا أو سالبا وأ كاف النمو يف الرقم القياسي الضمٍت )اؼبخفض الضمٍت( للناتج احمللي اإلصبايل إذاف
ذلك يدؿ على فإف  ،أما إذا ابتعدت قيمة النمو اؼبوجبة عن الصفر، على وجود استقرار اقتصادي ف ذلك يدؿإف، الصفر

 .1والعكس بالنسبة للقيم السالبة ،االرتفاع يف اؼبستوى العاـ لألسعار

اغبقيقية  األرقاـ أساستكوف حسابات التكلفة والعائد على  أفالبد  زباذ اؼبستثمر لقراره االستثماريوعند ا
 ،تعترب البيانات االظبية للعوائد اؼبتولدة عن االستثمارات ال، دبعدالت عالية األسعارولذلك عندما تتغَت  ست االظبية،ولي

العائد يفقد جزء من قيمتو نتيجة االلبفاض يف القوة الشرائية خالؿ فًتة  أفذلك ، األداءلحكم على ل اجيد امؤشر 
تلك الفًتة. ؿ التضخم السائد خالؿتبعا ؼبعد ،االستثمار
 ًتؾي التضخم معدؿ فارتفاع ،ايسلب أو ايابهبإ شكال اسييالق والرقمأسعار األسهم  ُتب العالقة عةيطب وت خذ 

إىل  كذلك ؤديي وقد اؼبنشآت، ألرباح ةيقياغبق مةيالق البفاض بسبب وذلك ،ةيالسوقأسعار األسهم  على ايعكس أثرا
 مةيالق من ضفىب بدوره وىذا، ةيالنقد التدفقات البفاض يف مىساي افب النقود عرض ضيبتخف اؼبركزي البنك لتدخ

كما ،  ةياؼبستقبل األرباح على هَت ت ث خالؿ مناألسهم  عوائد على ضايأ مالتضخ ؤثري أف كنيبو  لألسهم، ةيالسوق
 النمو دؿمع ُتب ةيالعكس العالقة تتضمن اليت ، النقود على الطلب ةينظر  خالؿ من السالبة العالقة  Famaفسر

 .3ةياؼبالاألوراؽ  عوائد يف قيياغبق االقتصادي النمو تعكس واليت ،2التضخم ومعدؿ االقتصادي
 ألغراض اؼبوجو ولةيالس حجم نخفضي التضخم حدوث عند أي االستهالكي باعبانب ربطوي من وىناؾ 
 ،التضخم عن الناذبة ةيالشرائ القوة يف االلبفاض ضيلتعو ، لالستهالؾ صةاؼبخصاألمواؿ  ةيكم ادةيلز  جةينت ،االستثمار

 ةيضبا وقتها نياؼبستثمر  حاوؿيف لألسعار، العاـ اؼبستوى ارتفاع دبجرد ،ةيالشرائ قدرهتا بفقداف النقود تبدأ أخرى جهة ومن
 .4أسعارىا رفعي فبااألسهم  يف االستثمار حجم ادةيبز  اـيبالق، اؼبخاطر ىذه ضد مدخراهتم

 ارتفعت معدالت التضخم فإذا ،األسهم بالبفاض القوة الشرائية للنقود من ت ثراكثر أ تكوف السندات وعادة ما
البفاض اؼبعدؿ اغبقيقي للعائد على االستثمار عن إىل  القيمة اغبقيقية لعوائد االستثمار يف السند تنخفض، فبا يؤديفإف 

 .50 ص: ،2010 ردف،ألا عماف، دار جليس للنشر، العوامل المالية واالقتصادية المؤثرة في عوائد األسهم، الزرقاف، طاىر صاحل 1
2
 Fama, F. Eugene, Stock Returns, Real Activity, Inflation & Money, American Economic Review, 71, 1981, 

 p: 545-564. 
جامعة سات،ار دوال للبحوث مؤتة (،2111-1978) للفترة المالي عمان سوقي ألسعار األسهم ف اسييالق والرقم التضخم معدل نيب ةيالسبب العالقة، َتبش يب،غالز  3

 .203 -187: ، ص 5، العدد 2004مؤتة، 

.49 ، ص:1997 ،5العدد  ؾبلة البلقاء، ،في األردنأسعار األسهم  ريوتغ لألسعار العام المستوى ريتغ نيب العالقة ،صاحل ؿبمد راشد سالمة، 4 
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صم، وبذلك تنخفض القيمة اغبالية ارتفاع معدؿ اػبإىل  ارتفاع معدالت التضخم يؤدي أفكما ،  اؼبعدؿ االظبي
 .األجل لالستثمارات طويلة

الفائدة تنخفض وبالتايل أسعار فإف  وعليو، األسعاروبدث تكدس للسلع وبالتايل البفاض  ويف حالة االنكماش
 استثمارات جيدة.األجل  البيئة االنكماشية ذبعل االلتزامات طويلة أفقيمة السندات، ذلك ترتفع 

ف اؼبعدالت اؼبستقبلية  بش الت كدعدـ فإف  القصَت،األجل  يد صعوبة توقعها يفمعدالت التضخم تز  أفودبا 
 .1اؼبالية اليت يتم طرحها خالؿ تلك الفًتات األصوؿاستحقاؽ  آجاؿللتضخم غالبا ما ينتج عنو البفاض متوسط 

اليت  صايف القيمة اغبالية، أساسعلى األجل  سيما طويلة التضخم بوضوح عند تقييم االستثماراتأثر  ويظهر
اؼبايل،  لألصل وذلك خبصم التدفقات النقدية اؼبتوقعة التدفق النقدي، إيراداتبعُت االعتبار عامل الزمن يف تقييم  ت خذ

كانت صايف القيمة اغبالية   فإذا مع القيمة اغبالية لالستثمار اؼببدئي، بقصد ربديد قيمتها اغبالية، اليت يتم مقارنتها
 .2كانت سالبة فاالستثمار غَت ؾبدي  إذا أما االستثمار ؾبديفإف  ،وجبام

اؼبستثمرين عن  أحجاـإىل  البفاض قيمة االستثمارات، فبا يؤديإىل  ارتفاع معدؿ التضخم يؤديفإف  وعليو
)النمو اإلصبايللي فبا ينعكس سلبا على سبويل االستثمارات يف االقتصاد، وبالتايل على الناتج احمل،اؼبالية  األوراؽشراء 

 .3االقتصادي(
األسهم  خاصة اؼباليةاألوراؽ  وأسعار عوائدعلى  التضخم معدالت ارتفاعأثر  تناولت اليتالدراسات  تبنتوقد 

ؤؿ التايل:التسا عن اإلجابة العادية

 
 لعائدا يف اخسائر كل االستثمارات ربقق   فأ الضروري من ليسو نأ Archer & al  (1983) يرىويف ذلك 

 القوة خسائر عن تعويضلل يكفي ما وىو  ،إضافية اظبية عوائد توفرفالبعض منها  ،اؼبتوقع غَت التضخم بسبب اغبقيقي
 كانت إذا ،التضخم من ضباية ةلوسياعتبارىا  يبكن اؼبالية األصوؿ ف بفَتوف  Sharpe & Alexander(1999) أما الشرائية
.لألسعار العاـ اؼبستوى يفالتغَتات  من الرغم ىلع ،الزمن دبرورقوهتا الشرائية  ىلع ربافظ

1  W. Sharp & A. Gordon, Investments, Prentice-Hall International, Inc, U.S.A, 1990, p: 296 - 301. 
.193 ، 192 :ص  ، ص2014 ،2ط عماف، األردف، دار البداية للنشر، ،األسواق المالية والدولية أنيس البكري، وليد صايف،2 
 . 65ص: ،2003األردف، عماف، دار الكندي للنشر، ،أدواتها تنظيمها، طبيعتها، األسواق المالية،حسُت بٍت ىاٍل،  3

؟العام المستوى في التغير ودرجة تتناسبا عوائد يحقق التضخم ظل في الماليةاألوراق  في االستثمار لى
لالسعار
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 العائد معدؿ بُت السالب االرتباط يتحوؿ أف اؼبمكن منو نأ فَتوف (Schotman and Schweitzer, 2000) أما
 طويلإىل األجل   القصَت االستثمار فًتة تتغَت أف دبعٌت، االستثمار أفق تغَت إذا اؼبوجبإىل  التضخم ومعدؿ االظبي

  .Fisher نظريةليو ع تنطوي ما ذاىو م، التضخ من جيدة ضباية ةلوسياألسهم  تصبح مث ومن، ألجلا
 ،لألسعار العاـ اؼبستوى يف التغيَت مع التغيَت ىلعا قدرهت خالؿ من اؼبالية الورقة جودة تتحددعلى ذلك  وبناء 

 ارتفع إذا أما، الرديء النوع من تعترب الورقةفإف  الية،الشرائية للورقة اؼب القوة والبفضت لألسعار العاـ اؼبستوى ارتفع فإذ
 درجة ىلوع، اعبيد النوع من تعترب اؼباليةاألوراؽ  ففإ ،االستثمارعائد و  أصل لذلك تبعا وازداد لألسعار العاـ اؼبستوى

 . 1اؼبخاطرة من النوع ذاى ةهمواج يف اعبودة من عالية
 االقتصادير ؤشرات االقتصادية اؽبامة اليت تؤثر على االستقراسعر الصرؼ من اؼب يعد سعر الصرف: 3-11-4

 ت ثَتلو  األجنبيةفاالستقرار النسيب يف قيمة العملة احمللية يف مواجهة العملة  اؼبالية،األوراؽ  سوؽأداء  العاـ، ومن مث على
على  ت ثَتهمن خالؿ  ،الستهالؾعلى الصادرات والواردات وا ت ثَتهفهو يبارس  اؼبالية،األوراؽ  مباشر على نشاط سوؽ
وبالتايل فهي ، أجنبيةمقومة بعملة  أصوالاالستثمار فيها يضمن  أفذلك  اؼبالية،األوراؽ أسعار  الثروة الناشئة عن تقلبات

أسعار  الناذبة عن ربركات ،معرضة ؼبخاطر العملة، ويقصد هبا تلك اؼبخاطر والتقلبات اليت تتعرض ؽبا عوائد احملفظة
 فبا يؤدي، تنخفض قيمة العملة اليت يتم تقييم االستثمار هبا أفدبعٌت احتماؿ  احملفظة، أصوؿعمالت اؼبقومة هبا صرؼ ال

حيث  ،يف االذباه اؼبعاكس ت ثَت األجنبيةيكوف للعملة  أفقل عند قياسها بالعملة األساسية للمستثمر، ويبكن عوائد أإىل 
 ستثمر ؿبققة بذلك عائدا غَت متوقع، وترتفع ـباطر تقلبات العملة يف كثَت منللم األساسيةترتفع مقابل العملة  أفيبكن 

معدالت مرتفعة من التضخم  بسبب عدـ االستقرار االقتصادي، خاصة يف حاالت وجود شبو الناشئة والناشئةاألسواؽ 
 .2العملةخفض قيمة إىل  فبا يؤدي احمللي

 أفدؿ ذلك على  منخفضا الصرؼ معدؿ كاف فإذا ردات،والوا الصادرات حجم على الصرؼأسعار  تؤثركما   
 الصادرات حجم من يقلل فبا، األجنيب للمشًتي غالية احمللية السلع بينما احمللي للمشًتي رخيصة األجنبية السلعأسعار 

 3.التجاري اؼبيزاف عجز معو ويزيد الواردات حجم ويزيد

 .11:، صمرجع سبق ذكره ؿبمد علي إبراىيم العامري، واف،علي ؿبمد حسن الكش 1
2 D. Blake, Financial Market Analysis, Mc Graw-Hill, Book Company, Europe, 1990, p: 53. 
3 J. Bradford & L. Martha, Macroeconomics, 2th edition, McGraw-Hill, New York, 2006, p: 20. 
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، الشرائية القوة تنخفض التصدير على تعتمد اليت تدااالقتصا يف وخصوصا الصرؼ معدالت قيمةوعند ارتفاع  
 ،الرأظبالية وعوائدىاأسعار األسهم  البفاضإىل  يؤدي فبا ،االستثمار عن عوضا االستهالؾإىل  اؼبدخرات تتحوؿ وبالتايل
 .1األسهم وعوائد الصرؼ معدالت بُت عكسية عالقة وجود وبالتايل

 هوف ،اؼباليةاألوراؽ  سوؽأداء  على تؤثر اليت اتَت اؼبتغ أىم من النقدي العرض عديو :  عرض النقود 3-11-5
  .االقتصاد مبو مستوى على َتللت ث اغبكومة تستخدمها اليت ةيسيالرئ األدوات إحدى

 ارتفاع يف تمثلي ايبهباإل َتفالت ث، ايبهبإأو  سليب إما ُتجانب من َتت ث ةالسوؽ اؼباليأداء  على النقود ولعرض
، االستثمار مستوى على ايبهباإله وأثر ، النقد عرض ادةيلز  جةينت ،الفوائدأسعار  يف االلبفاض عن الناتجم أسعار األسه

أسعار  البفاض ؤديي أخرىومن ناحية  ،أسعار األسهم من رفعي فبا الشركات أرباح مستوى على بدوره ؤثري والذي
على  اؼبطلوب العائد معدؿ على بالتايلو ، االستثمار من ةاؼبتوقع ةيالنقد للتدفقات ةياغبال مةيالق ادةيز إىل  الفوائد

 العائد معدؿ على السليب هَت ت ث منأكرب  الشركات أرباح على النقد عرض ادةيلز  ايبهباإل َتالت ث كاف فإذا ،الستثمارا
 إذا أما ،ر األسهمأسعا على اابيهبإ اأثر  النقد عرض لزيادة كوفي أف توقعيف التضخم، عن الناجم االستثمار على اؼبطلوب

 على اؼبطلوب العائد معدؿ على السليب هَت ت ث من أقل الشركات أرباح على النقد عرض ادةيلز  ايبهباإل َتالت ث كاف
 .2أسعار األسهم على اسلبي اأثر  النقد عرض ادةيلز  كوفي أف توقعيف التضخم، عن الناجم االستثمار

 السلع من دياؼبز  شراء يف اؼببالغ ىذه إنفاؽ على شجعهمي داألفرا لدى اؼبتداولة النقود حجم يف ادةيفالز 
 أف أي واػبدمات، السلع من دياؼبز  إنتاج قيطر  عن دياؼبتزا الطلب ىذا ةيتلبإىل  اؼبنتجُت دفعي فبا اؼبختلفة، واػبدمات

 عجزإىل  ؤدييس ،داوؿاؼبت النقد حجم ادةيز  يف اإلفراط أف إال ،االقتصاد طيتنشإىل  أدى اؼبتداوؿ النقد ةيكم ارتفاع
، الكمية للنقود ةيالنظر  حسب التضخم مشكلة يف الوقوع مث ومن ،الكلي الطلب ةيتلب عن (الكلي العرض) الكلي الناتج
 عتوق من بدؿ ،للعائد ةياغبال مةيالق والبفاض نياؼبستثمر  قبل من اؼبطلوب العائد معدؿ ارتفاعإىل  بدوره ؤديي والذي

 اغبد أي للسهم مةيكق لدفعو ستعدادا على اؼبستثمر كوفي الذي السعر مستوى البفاض التايلوب، للسهم ةيعال ةيرحب
 .3لالستثمار اؼبطلوب األدٌل

                                           
1 I. Harouna, Macroeconomic variables & Stock Market Return in Ghana, Any Casual Link, Asian Economic & 
Financial Review, vol 3, n°8, 2013, p: 1050. 
2 A. Humpe & P. Macmillan, Can Macroeconomic Variable Explain Long-term Stock Market Movements, A 
Comparison of the US & Japan, Applied Financial Economics, 19, 2009, p: 111- 119. 
3 D. French, Security & Portfolio Analysis, Concept& Management, Merrill Publishing Company, Columbus, 
1989, p: 236. 
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جانب الناتج احمللي إىل  االقتصاد ككل ومقياسا لنم الصناعي اإلنتاجيعترب  :الصناعي اإلنتاجمؤشر  3-11-7 
ونات الصناعية يف االقتصاد.نو يركز على اؼبخرجات واؼبخز أ، غَت اإلصبايل

 اإلنتاج ؼبؤشر العالية فالقيمة ،األسهم وعوائد الصناعي اإلنتاج مؤشر بُت طردية عالقة وجود Bernardوقد بُت 
 توزيعاتأو  عوائد وبالتايل ،للشركات ؿبتملة حوأربا  اقتصادي مبو عن تعرب ألهنا وعوائدىا،أسعار األسهم  تدعم الصناعي

 يف الكامل التشغيل مستوى من االقًتاب مع اؼبتسارع الصناعي اإلنتاج مؤشر مبو ترافق إذا ولكن ،للمسانبُت ؿبتملة
إىل  يؤدي فبا حتميا، سيكوف الصناعي اإلنتاج مؤشر يف االلبفاض وبالتايل ،الذروةإىل  الوصوؿ على ذلك دؿ االقتصاد
 1.األسهم وعوائدأسعار  يف البفاض

جم اؼبوارد اؼبتاحة على ح بت ثَتىاوذلك ، اؼباليةاألوراؽ  على سوؽأثر  العاـ اإلنفاؽلسياسة  العام: اإلنفاق 3-11-8    
 أفيبكن  يف ظل االستغالؿ الكامل للموارد اإلنفاؽفزيادة ، ومن مث حجم القطاع اػباص يف االقتصاد للقطاع اػباص
:2من خالؿ ما يلي  اهبايب واآلخرحدىا سليب أ اؼبالية من جانبُتاألوراؽ  يؤثر على سوؽ

  العاـ لإلنفاؽخفض االستثمارات اػباصة نتيجة لسحب جزء من موارد القطاع اػباص. 
 وبالتايل أسعارىا البفاض إىل  فبا يؤدي اؼبالية،األوراؽ  ومن مث معدالت العائد اؼبطلوب على الفائدةأسعار  زيادة

 .كالودائع  األخرىاؼبالية  باألصوؿالبفاض جاذبيتها مقارنة 
   اػبدمات اليت ترفع  وأوجووذلك بتوفَت البنية التحتية ، يف النمو االقتصادي أنبيتوالعاـ  لإلنفاؽ أخرىومن جهة

.أسهمهاومن مث رحبيتها وقيم  ،اؼبشروعات إنتاجيةيرفع من  أفنو  والذي من ش، اؼباؿ البشريرأس  إنتاجيةمن 
 النمو االقتصاديدور القطاع المالي في  3-11

النجاح فإف  وبالتايل، النامية تاالقتصاديايف معظم قائمة اؼبشاكل االقتصادية  ظبايلالرأشكلة الًتاكم تتصدر م
وتوجيهها كبو النشاط االقتصادي بوجو عاـ واىل االستثمار بوجو خاص، يعد من  ،أحجامهايف تعبئة اؼبدخرات دبختلف 

ذلك و  ،االدخار واالستثمار يف قضايا النظاـ اؼبايل الذي يتعامل أنبيةوىنا تظهر ، اليت يتطلبها النمو االقتصادي اآلليات
 .وإدارهتاقليل اؼبخاطر وؿباولة ت ،وتسوية اؼبدفوعات وتسهيلها ،تعبئة االدخار وربفيز االستثمار من خالؿ

 ،النظاـ اؼبايل اؼبتطور يسمح بالتخصيص الكفء للموارد اؼبالية أف Gurley & Shaw( 1960)ويف ذلك يرى    
:3اؼبالية لألنظمة أنواعثالث  Gurley & Shaw وقد اقًتح النمو االقتصادي،إىل  فبا يؤدي

1 B. Bernard, op.cit, p: 180. 
  .151 ص: مرجع سبق ذكره، عاطف وليم اندراوس، 2

3 P. Llau, Economie Financière Publique, presses universitaire de France, 1ére édition, 1996, p: 177 - 180. 
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وبالتايل ،البفاض االدخار واالستثمار إىل  فبا يؤدي يعتمد على التمويل الذايت، يبثل نظاـ مايل متخلف :األوؿ
 ؛البفاض النمو االقتصادي

والذي يؤثر اهبابيا على  ،والسندات( األسهم)اآللية األوراؽ  ؽيبثل نظاما للتمويل اؼبباشر من خالؿ سو :الثاٍل 
 ؛االدخار واالستثمار

اليت تسمح بتنويع احملافظ اؼبالية من  حيث يربز دور الوساطة اؼباليةاؼبالية وتنوعها  األصوؿيتميز بتعدد  :الثالث
 .أخرىالكفء لالدخار كبو االستثمار من جهة  جهة والتوجيو

يعترب عامال مهما يف ربفيز النمو  تنمية النظاـ اؼبايل أف Hicks (1969)و Goldsmith (1969) كال منيؤكد  و    
وقد ساند ىذا التوجو العديد من  ،1كبح النمو االقتصاديإىل   تؤدي مبوا األقلاؼبالية  األنظمة أفباعتبار ، االقتصادي

وكيفية ربفيز  ،تطابقة اغبسابية اؼبتعلقة باالدخار واالستثماراؼبإىل  يف الوصوؿ النظاـ اؼبايل أنبيةمؤكدين على  االقتصاديُت
زيادة إىل  بدورىا اليت تؤدي اإلنتاجوبالتايل ربقيق زيادة يف ، زبصيصها على الوحدات االقتصادية إعادةو  اؼبدخرات

 .2الدخل القومي
 ، يفاألجل سبويل طويلإىل  تاجالكثَت من االستثمارات اؼبنتجة رب أفيف  السيولة لدى النظاـ اؼباؿ أنبيةوتكمن 

لية ما أصوالتوفر  ،اؼبالية عالية السيولة األنظمةفإف  يفضلوف فقداف السيطرة على مدخراهتم، وبالتايل اؼبدخرين ال أفحُت 
من خالؿ  ،األجل تقلل من اؼبخاطرة يف االستثمار طويل أهناكما ،  تكلفة تسييلها يبكن بيعها بسهولة مع البفاض

 .اؼبستثمرين لتنويع ؿبافظهم اؼبالية أماـالفرص  بإتاحة، وذلك زيع اؼبخاطرتقاسم وتو 
حد العوامل اؼبؤثرة يف تذبذب أ أفإىل  ،وصندوؽ النقد الدويل والبنك الدوليُت اؼبتحدة األممتقرير  أشاروقد 

 ،قات يف مصادر تعبئة االدخاروجود اختناجانب إىل  ،اؼبالية  أنظمتهاىو عدـ كفاءة  النمو االقتصادي يف الدوؿ النامية
 .االستثمارات علىالذي يعيق توزيع اؼبوارد اؼبالية  األمر

دبا يضمن  ، يقدـ خدمات مالية عميقة وواسعة وجود نظاـ مايل فعاؿإىل  شَت ؾبموعة العوامل اليت تؤديوت
فبا يرفع  وفَت عوائد تنافسية للمدخرينبت يسمح الذي، التطور اؼبايلإىل  اؼباؿ لرأس األمثلكفاءة تنويع اؼبخاطر والتوزيع 
 عرؼ وقد ،إنتاجية األكثرن السيولة اليت يتم توظيفها يف اؼبشاريع اؼبزيد م ، ويوفرمن مستوى مدخراهتم اؼبالية

(2004)Levine  زيادة كفاءة اػبدمات اؼبالية اؼبقدمة من طرؼ النظاـ اؼبايل  لتخفيض تكلفة اؼببادالت  ب نو التطور اؼبايل"

                                           
المالي على النمو االقتصادي في عينة من الدول النامية باستخدام نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء  رالتطو أثر  قياسأسامة جار اهلل، مرواف عبد اؼبالك ذنوف، رغد  1

 .36 ص: ،2013 ،35اجمللد  ،114ؾبلة تنمية الرافدين، ملحق العدد  (،2111 - 1961) للفترة ARDL الموزع
 .155 ص: مرجع سبق ذكره، ضبزة،حسن كرَل  2
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اهبابية على قرار االدخار واالستثمار  أثارادبا ينتج  وـباطر اؼبعلومات، وذلك بتجميعها وتداوؽبا يف االقتصاد القومي،
  .1وبالتايل النمو االقتصادي

من الناحية و  "درجة مباء وتطور القطاع اؼبايل من خالؿ اؼبؤشرات النقدية واؼبالية الرئيسية،ب نو أيضا   كما عرؼ
 .2"وأسواقومؤسساتو  أشكاؿليت تتضمن تطور وتنوع اؼبؤسسية ا

يكوف ىناؾ تطور مايل عندما يكوف ىناؾ ربسينات كمية ونوعية يف  العيد من االقتصاديُت آراءوحسب 
وجود اختالؼ كبَت فيما بُت الدوؿ إىل  .Levine R (2004) شَتقدمة من طرؼ النظاـ اؼبايل، كما ياػبدمات اؼبالية اؼب

  .3ـبتلفة على النمو االقتصادي ت ثَتاتالية تقدَل تلك اػبدمات، فبا ينتج عنو يف كفاءة وفع
يعرؼ  ما إطاروذلك باالعتماد على البنوؾ يف  عن طريق التمويل غَت اؼبباشر ماإيقـو النظاـ اؼبايل بوظيفتو و 

لف القطاعات االقتصادية، والقدرة التمويلية ؼبخت باقتصاد االستدانة، حيث يكوف ربقيق التوافق بُت االحتياجات
األسواؽ  فيما يعرؼ باقتصاد طريق التمويل اؼبباشر عنأو  من خالؿ عمليات الوساطة اؼبالية، أساسيمضمونا بشكل 

 ؛4اليت تتضمن السمسرة واؼبتاجرة أو وساطة السوؽ  اؼبالية
 وذلك ، عمليات التداوؿأو يقـو الوسيط اؼبايل بتسهيل عملية التفاوض سواء أثناء عملية اإلصدار : السمسرة

 مقابل عمولة؛
  طراؼ أخرى، حيث تعكس وساطة السوؽ جل إعادة بيعها ألأفتتمثل يف شراء األوراؽ اؼبالية من  المتاجرة

 عمل الوساطة اؼبالية يف التمويل اؼبباشر من خالؿ:
  تنفيذ أوامر العمالء مقابل عمولة.ذبميع و 
 .اؼبتاجرة يف األوراؽ اؼبالية 

أساسي  وليس كمموؿ ولكن كشريك ؼبختلف اؼبتعاملُت بنوؾ دورا مهما يف ىذا النوع من الوساطةويكوف لل
 5عن طريق إصدار الشركات لألوراؽ اؼبالية. غلب االحتياجات التمويلية لالقتصاد، أين يتم تغطية أ

                                           
1 R. Levine, op,cit, p: 145. 

ؾبلة أحباث اقتصادية  ،2113 - 1991ل الفترة أىم مؤشراتو في الجزائر خال التأصيل النظري لعالقة التطور المالي بالنمو االقتصادي، خاطر طارؽ،مفتاح صاحل، 2
  .143 ص: ،2014 اعبزائر، ، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة،16العدد  وإدارية،

3 R. Levine & al, Benchmarking Financial Systems around the World, Policy Research Working Paper, 6175, 2012, 
p: 5. 
4 J. François goux, Economie Monétaire & Financière, Théories, Institutions Politiques, Economica, Paris, 1998 
,p: 128.  
5 R. Levine,Bank-Based or Market-Based Financial System, Which is Better ?,William Davidson Working Paper, 
2002, p :17.  
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 بعض ربقيق نتيجة ظهرت ليةاؼبااألوراؽ  فسوؽ اؼبالية والنمو االقتصادي،األوراؽ  سوؽ بُت العالقة تبدو ىنا ومن
 توجد قد حُت يف عاطلة، سيولة شكل يف هبا االحتفاظ بدؿ استثمارىا يف ترغب و اليةم فوائضل االقتصادية الوحدات
 نشاطها ؼبواصلة الفوائض ىذه للبحث عن وتسعى ،اؼبالية اؼبوارد تلك يف اعجز  تعاٍل أخرى اقتصادية وحدات

 سوؽإىل  الدخوؿ العجز ذات الوحداتإىل  العرض جانب سبثل اليت الفائضة السيولة انتقاؿ على يًتتب و ،االقتصادي
 .اؼباليةاألوراؽ 

 يف اؽبامة اآلليات أحدتعترب  اليت ،األولية السوؽ عرب تمويلال يف ساىمت اقنواهت دبختلف اؼباليةاألوراؽ  سوؽو 
 ،اؼبايل العجز ذات القطاعاتإىل  اؼبايل الفائض ذات القطاعات مناألمواؿ  رؤوس وربريك الوطنية، اؼبدخرات ذبميع
 أيضا كما تعد التوظيف، مرحلة يف وتوزيعو التجميع مرحلة يف االدخار مصادر على ؿبسوسا ضغطا سبارس بذلك وىي

 .اإلنتاجية الوحداتإىل األمواؿ  تدفق لضماف رئيسيا مصدرا
 اػبدمة بتلك تقـو السوؽ ألف ونظرا ، اؼبالية ألوراؽا بتسييل قيامهافيظهر من خالؿ  الثانوية السوؽ دور عن أما

 زيادة بغرض قائمة لشركاتأو  مرة ألوؿ العاـ لالكتتاب تطرح اليتاألسهم  لشراء استعداداأكثر  يصبحوف اؼبستثمرينفإف 
 تكلفة وب دٌل وبسهولة بسرعة مالية أوراؽ من لديهم ما تسييلب على درجة من الثقة اؼبستثمرين أف طاؼبا أمواؽبا، رؤوس
 .1ميزة الكفاءة يف السوؽ سيما عند توفر فبكن سعر وأعلى فبكنة،

 النمو االقتصادياذج نم 3-11-1
 Harrod & Domar الكنزيُت عند مع النمو االقتصادي سنبدأ، مفاىيم النمو عند الكالسيكإىل  دوف العودة

النمو لتحقيق  أساسيكشرط   قناة االستثمارالؿ يف ربقيق النمو، من خ اؼبضاعف واؼبعجل أنبيةركزا على  اللذاف
 .االقتصادي
 لتشخص سبب الركود للنمو Solow-Swan وكرد فعل لركود عقد السبعينات وبداية الثمانينات ظهرت نظرية 

تتمثل  ؽبا دورىا يف النمو أخرى إنتاجبينما ىناؾ عوامل ، اؼباؿ اؼبادي فقطرأس  علىHarrod & Domar  اعتمادإىل 
 الذي اعترب اؼباؿ وعلى التقدـ التقٍترأس  يف مبوذجهما على تعميق Solow-Swan لذا ركز، لعمل والتقدـ التقٍتيف ا
 .ا يف مبوذج النمو االقتصادي خارجي امتغَت 

                                           
 .276، ص: 2002 بلد، بدوف النشر، دار بدوف ،المالي التحليل - ويلالتم االستثمار، اقتصاديات ،العزيز عبد ظبَت  1
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اعترب اؼبتغَت  ألنو Solow-Swan ػالنمو ل نظريةبشدة تنتقد  Romer عند نظرية العامل التقٍت للنمووجاءت  
يعمل كرافعة لكل متغَتات النمو االقتصادي  اداخليمتغَتا  Romer يف حُت يعتربهيف مبوذجو،  اخارجي االتقٍت متغَت 

 .الداخلية
لية يتحدد بعوامل داخاألجل  ف ربقيق النمو طويللتؤكد ب  عد مباذج النمو الداخلي )الذايت(وظهرت فيما ب

 أعماؿيق التطور التقٍت، واليت دعمتها فيما بعد عن طر  اإلنتاجيداخل النشاط  أي وليس نتيجة للعوامل اػبارجية
Rebelo (1991) وآخروف.

اؼباؿ رأس  ركزت على االستثمار يف غلب نظريات النمو اغبديثةأ فإف ،واستكماال لنماذج النمو الداخلي
 .اإلنتاجعوامل  إنتاجيةنو اؼبسانبة يف زيادة  البشري، والذي من ش

 و.Solow & Swan و ،Harrod & Domar عند  النمو االقتصادي مباذج دراستنا علىيف سنقتصر  أنناغَت 
Rebelo.

(.Coob –Douglas) اإلنتاجدالة إىل  التطرؽ أواللكن وقبل اػبوض يف تفاصيل تلك النماذج، ينبغي علينا  
 (Coob –Douglas) اإلنتاجدالة  3-11-1-1
تعطى صيغتها  ة االستعماؿ يف التحليل االقتصادي،من الدواؿ الواسع (Coob –Douglas) اإلنتاجتعترب دالة  

:1التالية وفق اؼبعادلة
  (   )

 حيث:
Y:اإلصبايل اإلنتاج. 
K: اؼباؿ رأس. 
L: العمل. 

 وبالتايل:اغبدية للعمل موجبة  واإلنتاجيةاؼباؿ  لرأساغبدية  اإلنتاجية أف اإلنتاجما يتميز دالة  أىم
  

  
  ،    

  
 0

، اإلصبايل اإلنتاجزيادة إىل  سيؤدي اؼباؿ ثابترأس  بقاء مع اإلنتاجيةالعملية إىل  إضايفزيادة عامل  أفدبعٌت 
 أفغَت  ،اإلصبايل اإلنتاجزيادة إىل  سيؤدي كذلك ،اؼباؿ مع بقاء حجم العمل ثابترأس  الزيادة يفإىل  بالنسبة أيضا

1 C.  Jones, Introduction to Economic Growth, 1st edition, Norton & company, USA, 1998, p: 20. 
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اؼباؿ رأس  قل منها وذلك اللبفاض درجة االستفادة منأ وإمبا ،اؼباؿرأس  يفتعادؿ الزيادة  ال اإلنتاجحجم  الزيادة يف
 .بسبب ؿبدودية عدد العاملُت اإلضايف

رأس ، lالعمل) اإلنتاجذلك والعناصر اؼبستعملة يف  اإلنتاج العالقة بُت (Coob –Douglas) اإلنتاجتبُت دالة 

الت ااغب حدأ ت خذ (Coob –Douglas) اإلنتاج دالة  فإف  ة ثابتةبنسب (  ) اإلنتاجتغَتت كافة عناصر  فإذا، ( kاؼباؿ
:1الثالثة التالية

(     )       :غلة اغبجم الثابتةدالة ذات     (   )

(     )      :غلة اغبجم متناقصةدالة ذات     (   )

(     )   :   غلة اغبجم متزايدةدالة ذات     (   )   

.مباذج النمو االقتصاديإىل  اآلف ننتقل (Coob –Douglas)  اإلنتاجدالة إىل  وبعد التطرؽ

 للنمو االقتصادي Harrod & Domar نموذج 3-11-1-2

  يعترب أف االدخار ورأس اؼباؿ أساس النمو االقتصادي، من أشهر مباذج الكنزيُت اعبدديعترب ىذا النموذج  
من  ،ويبحث يف الشروط اؼبطلوبة لتحقيق النمو االقتصادي ذبربة البلداف اؼبتقدمةعلى  Harrod & Domar يستند مبوذج

لنظاـ ا  حيث يؤدي، االدخار واالستثمارتتجسد يف عاملي  اليت التطور اؼبايل بالنمو االقتصاديخالؿ دراسة عالقة 
 الستثماراتا وتوجيهها كبوتعبئة اؼبدخرات على من خالؿ قدرة مؤسساتو ، الرأظبايلالتكوين دورا مهما يف زيادة  اؼبايل

.اؼبنتجة
يف زيادة  االدخار أنبيةكما يبُت ،  اقتصاد أليكضرورة   االستثمارعلى  Harrod & Domarيركز  إذف  
 K اؼباؿرأس  على افًتاض وجود عالقة تربط اغبجم الكلي لرصيديقـو النموذج  ،بالنمو االقتصاديوعالقتهما  االستثمار

تحدد ي k = K/Y  ويعرب عنو بالنسبة ،k رمز لو بالرمزي اؼباؿ،رأس  وتعرؼ ىذه العالقة دبعامل ،Y الناتج الوطٍت ايلبإصب
2:بناء على اػبطوات التالية  Harrod & Domar مبوذج

 معينة من الدخل الوطٍت يبثل نسبة االدخار :       

 اؼباؿرأس  االستثمار عبارة عن التغَت يف رصيد :   I = 𝚫K

1  R. Barro & S. Martin, Economic Growth, Mc Graw-Hill Advenced Series in Economics, New York, 1995, 
 pp: 19, 20. 

.127 ص: ،2006 السعودية،، دار اؼبريخ للنشر، اؼبملكة العربية التنمية االقتصادية ؿبمود حامد ؿبمود(، ؿبمود حسن حسٍت، )ترصبة: ميشيل تودارو 2



وتطور سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي  المالي تحريرال .................. عالقة...............الفصل الثالث: .....  

219 

  اؼباؿرأس  معامل أفودبا: k = K / Y ، فإف :   K = k    Y

𝚫K = k   𝚫Y  فإف وعليو:       
 االدخار يعادؿ االستثمار : I = S

 ومنو     𝚫Y  = s    .
 وبقسمة طريف اؼبعادلة علىk x Yاؼبعادلة النهائية للنموذج نتحصل على :

معدؿ النمو االقتصادي يتحدد طرديا  أفيتبُت  أساسووعلى ، اإلصبايل دؿ مبو الناتجمع GR  حيث سبثل النسبة
زاد معدؿ النمو  فكلما ارتفعت معدالت االدخار ،يدخره اجملتمع من دخلو القومي بنسبة ما أي ،sدبعامل االدخار 
يعٍت يف نفس الوقت ارتفاع  اؼباؿ الذيرأس  حيث كلما البفض معامل، k اؼباؿرأس  وعكسيا دبعامل، والعكس صحيح

برفع  ماإيزداد  أفالنمو االقتصادي يبكن فإف  وبالتايل، والعكس صحيح الناتج الوطٍتاالستثمارات زاد معدؿ مبو  إنتاجية
 .k اؼباؿرأس  بتخفيض معامل وأ  يف الدخل القومي s نسبة اؼبدخرات

عدؿ النمو اؼبرغوب فيو م إىل Harrod & Domar فقد تطرؽ، GR  الفعلي معدؿ النمو االقتصاديإىل  باإلضافة
وهبذا يصبح االستثمار متغَتا تابعا يرتبط داليا دبعدؿ مبو الدخل  ،اؼبعجل مبدأعلى  هحيث يعتمد يف ربديد ،)اؼبستحب(

:1القومي على النحو التايل
I = A 𝚫Y = sY =S  

  

 
  

 

 
   ̃

A :يبثل اؼبعجل.
 :2و الفعلي دبعدؿ النمو اؼبرغوب فيو قبدمعدؿ النمودبقارنة 

 كاف معدؿ النمو الفعلي  إذا  (GR)> االقتصاد يف حالة  أففهذا يدؿ على ،   ̃   من معدؿ النمو اؼبرغوب
عن  ةزيادة الكميات اؼبطلوبإىل  ، فبا يؤدياإلنتاجيةمن معدؿ مبو الطاقة  أسرعف الدخل اغبقيقي ينمو دبعدؿ أل تضخم،

.حدوث تضخمإىل  فبا يؤدي ،اإلصبايل عن تلبية الطلب اإلنتاجوبالتايل يعجز  ،عروضةالكميات اؼب

 ،3جامعة اعبزائر غَت منشورة، لـو االقتصادية،أطروحة دكتوراه يف الع، (2112-1989أثر السياسة المالية على النمو االقتصادي المستديم في الجزائر )ضيف اضبد، 1
 .24 ص: ،2015 اعبزائر،

 .ع  نفسواؼبرج 2
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 كاف معدؿ النمو الفعلي  إذا  (GR)< االقتصاد يف حالة   أففهذا يدؿ على ،   ̃   من معدؿ النمو اؼبرغوب
من أكرب  الكميات اؼبعروضة وبذلك تصبح، اإلنتاجيةقل من معدؿ مبو الطاقة ألف الدخل اغبقيقي ينمو دبعدؿ أ، كساد

 حدوث كساد.إىل  فبا يؤدي اإلنتاجاؼبطلوبة، وبالتايل يزيد 
يتطلب زيادة االدخار  ،زيادة يف النمو االقتصادي أيق يربق أف يتضح Harrod & Domar نموذجل ووفقا إذف
لتحقيق  افضروري فعامال ويعترباف ،حبجم االدخار يت ثراالستثمار فإف  وعليو ،زيادة االستثمارإىل  بالتبعية الذي يؤدي

 .النمو االقتصادي
اليت  حوؿ فرضياتو غَت الواقعية أساساسبحورت  تاالنتقادا من ىبلوا مل Harrod & Domar مبوذج أفغَت 

 :1يف أساساواليت تتمحورا  خاصة يف البلداف النامية، جعلت استخدامو ؿبدودا
 الذي يؤدي األمر ،الطويلاألجل   تتغَت يف أفحيث يبكن ، ؼباؿارأس  ثبات اؼبيل اغبدي لالدخار ونسبة فرضية 

 .تغَت متطلبات النمو االقتصاديإىل 
 متغَتة  أهنايف حُت  األسعار ثبات بافًتاضو الفائدة،أسعار  أو األسعارمستوى  مل يهتم النموذج الحتماؿ تغَت

 .باستمرار
 اؼباؿ مرحلة رأس  دخل إذااؼباؿ غَت واقعية، سيما  لرأس اؼباؿ واؼبعامل اغبديرأس  فرضية اؼبساواة بُت معامل أف

 .تناقص العوائد
  إنباؿجانب إىل  ،اإلحالؿ إلمكانيةاؼباؿ والعمل غَت واقعية وذلك رأس  فرضية ثبات نسب استخداـ أفكما 
 .التقدـ التقٍت ت ثَتات
  تاقتصاديا أفيف حُت  االدخار(،يساوي الدخل واالستثمار يعادؿ  اإلنتاج) االقتصاد مغلق أفالنموذج يفًتض 
.منفتحة على العامل اػبارجي البلداف

(النمو الخارجي) -Swan Solow (1956)  نموذج 3-11-1-3

اليت تقـو أساسا على اعتبار أف النمو ، ذج النمو اػبارجي أىم مباذج النمو النيوكالسيكية اؼبعروفة بنماويعد من بُت
 مع والثاٍل تقٍت تقدـ بدوف األوؿ ،فشكال النموذج ؽبذا  إلنتاجاتاح من عناصر االقتصادي يعتمد على مقدار ما ي

 . التقٍت التقدـ

.77، 76 :ص ، ص2007 األردف،، عماف وائل للنشر، دار ،التنمية االقتصادية،نظرياتها وسياساتها وموضوعاتها، مدحت القريشي 1



وتطور سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي  المالي تحريرال .................. عالقة...............الفصل الثالث: .....  

221 

3-11-1-3-1  Swan Solow-  تقنيبدون وجود العامل ال 

وذلك ، حاوؿ الباحثاف من خالؿ مبوذجهما تفسَت االختالؼ يف مستويات اؼبعيشة بُت الدوؿ الغنية والفقَتة
وقد حاوؿ الباحثاف بناء مبوذج للنمو على ، ذات غلة اغبجم الثابتة( Coob –Douglas) اإلنتاجباالعتماد على دالة 

:1على االفًتاضات التالية Solow-Swanيقـو مبوذج، اؼبدى الطويل

 اؼباؿ( ورأس)العمل  اإلنتاجبُت عناصر  اإلحالؿ إمكانية. 

 االدخار االقتصاد مغلق وعليو فالدخل يساوي الناتج واالستثمار يساوي.
  االقتصاد مكوف من قطاع العائالت واؼبؤسسات وتسوده اؼبنافسة التامة. 
 ثبات معدؿ مبو السكاف و معدؿ االدخار. 
 االدخار والعامل التقٍت متغَتاف خارجياف. 
 حيث  ،  اؼباؿ بقيمةرأس  ثبات غلة اغبجم واىتالؾ:     

:2الصيغة التالية ت خذاليت  يكيةالنيوكالس اإلنتاجدالة على  Solow-Swan يقـو مبوذج

  (   )        3-1...........................  
:3استوفت الشروط التالية إذا نيوكالسيكية اإلنتاجوتسمى دالة 

 اغبدية متناقصة دبعٌت: اإلنتاجية :1
  

  
      

   

    
  K  اؼباؿ لرأسبالنسبة 

  

  
      

   

    
بالنسبة للعمل      

             :غلة اغبجم ثابتة دبعٌت: 2

  (     )    (   )    

: حيث INADA ربقق شروط :3

    
   

( )     
   
 ( )   

   
   

 ( )     
   

 ( )   

 :اؼباؿ كما يليرأس  ونصيب الفرد من، حسب نصيب الفرد من الناتج ( 1-3) اإلنتاجيبكن كتابة دالة 

1 R. Barro & S. Martin, op.cit, p: 18. 
2 C. Jones, Introduction to Economic Growth, Edition Norton & Company, U. S. A, 1998, p: 20. 
3 R. Barro & Xavier Sala-I-Martin, op.cit, p: 20. 
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  (

 

 
 
 

 
)       

 
  (

 

 
  )

 نتحصل على اؼبعادلة التالية: 1العدد الثابت  وبإنباؿ
   ( )    3-2...........................  

 حيث:
K: اؼباؿ.رأس  نصيب العامل من 

y: نصيب الفرد من الناتج.  

 :وفق الصيغة التالية ،اؼباؿرأس  اليت توضح كيفية تراكم ،الرأظبايلدالة الًتاكم على  Solow-Swan يقـو مبوذج
    3-3 ...................................  

 :قبد( 3-3) يف (2-3) وبتعويض
    ( )     3-4.................................  

نصيب فإف  ،n ف عدد السكاف ينمو دبعدؿ ثابتأو  ،  اؼباؿ يهتلك دبقداررأس  نصيب الفرد من أفوباعتبار 
. (   ) ػاؼباؿ اؼبهتلك يقدر برأس  الفرد من

 اؼباؿ بالعالقة التالية:رأس  كما يعرب عن التغَت يف نصيب الفرد من ـبزوف
     (   ) 3-5................................  

:قبد( 5-3) يف (4-3وبتعويض )

اؼباؿ، رأس  التغَت يف نصيب الفرد من أفإىل  حيث تشَت Solow-Swan يف مبوذج الرأظبايلوىي معادلة الًتاكم 
 (   ) اؼباؿرأس  من واالىتالؾ الفعلي لنصيب الفرد ( )    يتحدد بعاملُت نبا حصة العامل من االستثمار

 :1ذلك يف شكل بياٍل كما يلي Solow –Swan وقد وضح

1 R. Barro & Xavier Sala-I-Martin, op.cit, p: 8

     ( )  (   )      (   )  ……...…….6-3 
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  Solow-Swan : التمثيل البياني لنموذج(2-3) شكل

Source: R. Barro & Xavier Sala-I-Martin, op.cit, p: 8

 ال تؤوؿ إىل ما  kيا عندماويصبح أفق، k=0 يكوف عموديا عندما ( )   تشًتط أف منحٌت  INADAإف شروط 
هناية.

 ، (   ) و ( )    تعطى باؼبسافة اؼبوجودة بُت ،يالحظ من الشكل أف تغَتات رصيد رأس اؼباؿ الفردي

تناسب ي y ودبا أف معدؿ مبو نصيب الفرد من حجم الناتج معدؿ مبوه يتناقص فإف   kحيث كلما ازداد رأس اؼباؿ الفردي
.يتناقص أيضا  y نصيب الفرد من حجم الناتجفإف  k نصيب العامل من رأس اؼباؿطرديا مع معدؿ مبو 

 :1يف شكل بياٍل كما يلي اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد Solow –Swan وضح كما
 Solow-Swan )التوازن( عند الحالة المستقرة لالقتصاد (:3-3شكل)

Source: H. Dwight & autre, Traduction de la 6éme édition Américaine par Bruno Baron-Renault, Economie 
du développement, 3éme édition, Bruxelles, 2011, p: 21. 

1 H. Dwight & Autre, Traduction de la 6éme édition américaine par Bruno Baron-Renault, Economie du
développement, 3éme édition, Bruxelles, 2011, p: 157.

ke 

y 

k

 ( )

  ( )

(   ) 

k = 0 

y 

k

  

  (  )

  
  (  )
  (  )

(   )  

 ( )

(   ) 

  ( )

k
0

k
*
*
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حيث يتساوى عنده ، ke من نصيب الفرد من ـبزوف رأس اؼباؿ وىو يبُت الشكل أعاله وجود مستوى واحد
اؼبستقرة وبدد اغبالة ،  ke ػاؼباؿ، وىذا اؼبستوى التوازٍل ل نصيب الفرد من االستثمار ونصيبو من االىتالؾ الفعلي لرأس

د حوالذي يعترب أ ن ـبزوف رأس اؼباؿكل اقتصاد مستوى معُت مل و)حالة التوازف على اؼبدى الطويل(، إذ أن لالقتصاد
اد حجم الناتج.كلما ز ألنو كلما كاف رأس اؼباؿ اؼبوافق للحالة اؼبستقرة مرتفعا   عوامل اختالؼ التقدـ بُت الدوؿ

:1اغباالت التاليةيوضح منحٌت اغبالة اؼبستقرة  
  ( )   (   ) 

ونصيب الفرد من حجم k أف نصيب الفرد من رأس اؼباؿ واليت تعٍت حالة التوازف )اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد(
،n ف بنفس معدؿ مبو السكافيرتفعا Y وحجم الناتج الكلي k يف حُت أف حجم رأس اؼباؿ الكلي، ثابتُت   الناتج
.Y يف حجم الناتج الكلي فباثلة  تؤدي إىل زيادة K كل زيادة يف رأس اؼباؿ اإلصبايلفإف   وعليو

  ( )  (   ) 

فبا يؤدي إىل البفاض ـبزوف رأس اؼباؿ حىت يصل إىل اغبالة  فيعٍت ذلك وجود حالة توسع للًتاكم الرأظبايل،
يقابلو البفاض نصيب الفرد من حجم  الذي k اؼباؿالبفاض نصيب الفرد من ـبزوف رأس تايل اؼبستقرة لالقتصاد، وبال

.حىت يصل اىل اؼبستوى اؼبوافق للحالة اؼبستقرة لالقتصاد  الناتج 
  (  )  > (   ) 

والذي يقابلو زيادة ، س اؼباؿيزيد من ـبزوف رأ وىذا ما، يف االقتصاد فيعٍت ذلك وجود تشدد على الًتاكم الرأظبايل        
،ke صادتفق للحالة اؼبستقرة لالقيصل إىل اؼبستوى اؼبواحىت  يستمر ـبزوف رأس اؼباؿ يف الزيادةكما ،  يف حجم الناتج

حىت يصل إىل  y يقابلو زيادة يف نصيب الفرد من حجم الناتج والذي ،k زيادة نصيب الفرد من ـبزوف رأس اؼباؿ وبالتايل
 وافق للحالة اؼبستقرة لالقتصاد .اؼبستوى اؼب

يلي: يبكن إهباد نصيب الفرد من حجم الناتج، ويتم ذلك كما، وانطالقا من اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد
         ( )  (   )             (   )    

(   ) 

  

  

(    )
 =     

1 G.Mankiw,Macroéconomie, 3eme édition, Boeck édition, Belgique, 2003, p :237. 

    (
 

   
)
 

   …………………………7-3 
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:كما يلي  اؼبستقرة لالقتصاداؼبوافق للحالة  نصيب الفرد من حجم الناتجد قب(3-2)  يف(3-6)  وبتعويض

اليت تبُت أسباب تباين معدالت النمو يف  =ye  y:  اإلنتاج الفردي للحالة اؼبستقرة حيث( 7-3) توضح اؼبعادلة
اليت تكوف فيها معدالت مبو  كما أف الدوؿ مابُت الدوؿ، فالدوؿ اليت ؽبا معدؿ ادخار أعلى تكوف بطبيعة اغباؿ غنية،

وبالتايل ، قل غٌت، ذلك أف ارتفاع معدؿ االدخار يزيد من نصيب الفرد من رأس اؼباؿأف تكوف سبيل أل سكانية مرتفعة
يؤدي إىل البفاض نصيب الفرد  ُت أف ارتفاع معدؿ النمو السكاٍلمن حجم الناتج، يف ح زيادة معدؿ مبو نصيب الفرد

ايل تراجع معدؿ مبو نصيب الفرد من حجم الناتج، وؽبذا البد أف تسعى الدوؿ إىل ربقيق معدالت من رأس اؼباؿ، وبالت
.1ادخار تفوؽ معدالت النمو السكاٍل

 الصدمات اػبارجية على النمو االقتصادي كما يلي:أثر  بدراسةوتسمح اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد 
إىل  ذلك يؤديفإف  االدخار معدؿ ارتفع إذا :لنمو االقتصاديعلى ا االستثماراالدخار و  ثر الزيادة في معدلأ (1

وبالتايل على  الرأظبايلعلى الًتاكم  امباشر  ات ثَت ؽبا  تغَتات معدؿ االدخار أفدبعٌت  ،زيادة معدؿ االستثمار يف االقتصاد
نورد الشكل التايل:الزيادة يف معدؿ االدخار واالستثمار على النمو االقتصادي أثر  ، ولتوضيحالنمو االقتصادي

االستثمار على النمو االقتصادي االدخار و الزيادة في معدلأثر  (:4-3شكل)

جامعة  ،التطور التكنولوجي على النمو االقتصادي،حالة االقتصاد الجزائريأثر  قياس اعلي ظبَت، اف بودضب عبد الكرَل،البشَت  :المصدر
.8 ص: ،2008، غاربةمنتدى االقتصاديُت اؼب اعبزائر، الشلف،

1 Charles.  Jones, op.cit, p :29. 

k2

y

k

 ( )
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  ) 

S1 f(k)

S2 f(k)

k1 

y1

y2
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)
 

   3-8...........................
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فذلك يعٍت زيادة حجم االستثمار يف االقتصاد، حيث ينتقل اؼبنحٌت  s2إىل  s1من  ارتفع معدؿ االدخار فإذا
يوافقها حالة  ،kمستوى توازٍل من إىل  وصولو غايةإىل  اؼباؿرأس  ـبزوف وبالتايل يرتفع، ( )    إىل ( )   من 

اؼباؿ رأس  طردية بُت ـبزوفالعالقة وذلك لوجود ال، ( )      (   ) =عندىا  يكوف ،جديدة لالقتصاد ستقرةم
الذي يؤدي  ،اؼباؿرأس  اؼباؿ يزيد من تراكمرأس  زيادة االستثمار عن اىتالؾفإف  وعليواؼباؿ،  لرأسواالىتالؾ الفعلي 

( )  = (   ) حيث يكوف kديد من مستوى جإىل  غاية وصولوإىل  اؼباؿ لرأسزيادة االىتالؾ الفعلي إىل  بدوره

 وىو ما ارتفاع حجم الناتج،إىل  يؤدي أعلى حالة مستقرةإىل  من حالة مستقرة لالقتصاد االنتقاؿ أفذلك ، k2 وىو
حيث ترتفع فيها معدالت االدخار بشكل يزيد من عملية الًتاكم  يفسر ارتفاع معدالت النمو يف الدوؿ اؼبتقدمة،

إىل  فبا يؤدي ،والدخل اإلنتاجىبلف صدمة اهبابية على  معدؿ االدخار وبالتايل االستثمارزيادة فإف  ليووع ،1الرأظبايل
زيادة معدل النمو االقتصادي.

Source: Y. Murat, Croissance Economique, Université Paul Cézanne, Marseille, France, 2001, p: 7. 

1 Y. Murat, Croissance Economique, Université Paul Cézanne, Marseille, France, 2001. http://www.yildizoglu.x10. 
mx/croissanceweb/node48.html,  

2

 

f(k)

1

1

2

http://www.yildizoglu.x10.mx/croissanceweb/node48.html
http://www.yildizoglu.x10.mx/croissanceweb/node48.html
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 بوجود العامل التقني Solow –Swan موذجن 3-11-1-3-2

ج العامل التقٍت يف مبوذ  إدخاؿفقد مت ، يف اغبالة التوازنية ايبقى ثابت الطويلاألجل  الدخل الفردي يف أفدبا 
Solow & Swan وعليو ، الطويلاألجل  خارجي، وذلك بغرض زيادة النمو يف متوسط الدخل الفردي يف كمتغَت

 :1ةالتاليالصيغة  خذت  اإلنتاجدالة  أصبحت
  (    )         3-9..........................  

 :حيث
A :يبثل كفاءة عنصر العمل. 

AL :يعرب عن حجم العمالة الكف ة. 
أثر  أفحيث ، AL األكفاءويف عدد العماؿ  K اؼباؿرأس  دالة يف عنصرY حجم الناتج أف اإلنتاجتبُت دالة 

  أفوبافًتاض  ،L ارتفاع وحدات عنصر العملأثر  ىو نفسو A الذي يربز من خالؿ كفاءة عنصر العملالعامل التقٍت 
فإف  وعليو ،(g+n) عدد العماؿ سينمو دبقدار فإف n ومعدؿ السكاف ينمو دبقدار g تنمو دبقدار A كفاءة عنصر العمل

. (     ): اؼباؿ يساوي لرأساالىتالؾ الفعلي 

على حجم العمالة  (8-3) اؼبستقرة لالقتصاد بوجود العامل التقٍت كمتغَت خارجي نقسم اؼبعادلةاغبالة  وإلهباد
:2فنتحصل على اؼبعادلة التالية AL الكف ة

 ̃   ( ̃  )   ( ̃) 3-10.................................  

 :حيث
.نصيب الفرد الكف  من حجم الناتج :̃ 
.اؼباؿرأس  نم ءنصيب الفرد الكف :̃ 

1 U. Faruk, Les Téories de la croissance,Université Pierre Mendés, France, 2005-2006. p: 45. http://web.upmf-
grenoble.fr/cepse/membres_cepse/Faruk/croissance2006,pdf. 
2 R. Barro & Xavier Sala-I-Martin, op.cit, p: 40. 
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وعليو :

واليت  تتحدد من  ،بوجود العامل التقٍت كمتغَت خارجي يف النموذج Solow –Swan لنموذج األساسيةوىي اؼبعادلة 
 يلي: خالؽبا اغبالة اؼبستقرة لالقتصاد كما

  ̃        ( ̃)  (     ) ̃         ̃  (     ) ̃ 
   

(     ) ̃

 ̃ 

  

(     )
=  ̃   

الفردي  اإلنتاجالطويل، كما يبكن استنتاج قيمة األجل  اؼباؿ الفردي للتقدـ التقٍت يفرأس  وىي تعرب عن نسبة
بالنسبة للتقدـ التقٍت كما يلي:

على كل من  اهبابيإ اأثر  صادتإىل أف للعامل التقٍت عند اغبالة اؼبستقرة لالق، يشَت النموذج بوجود العامل التقٍت
على حجم الناتج الكلي  ااهبابي اأثر  كما يكوف لو،  gالذي ينمو دبعدؿ مبو عنصر العمل ، فرد من حجم الناتج نصيب ال

 .1(n+ g)الذي ينمو دبعدؿ مبو 
 امرتفع كلما كاف معدؿ االدخارحيث  ، تفسَتا لسبب االختالؼ يف درجة التقدـ بُت البلدافكما تقدـ اؼبعادلة 

 البلد يكوف غنيا والعكس بالنسبة للدوؿ الفقَتة.فإف  عايل تقدـ تقٍت مع وجود منخفضا، السكاٍلنمو الومعدؿ 
 أف ذلك ،اخارجي انو يعتربه متغَت أإال  يفسر زيادة النمو بالتقدـ التقٍت Solow –Swan وبالرغم من أف مبوذج

 ذلك وفيما عدا ،لالقتصاد اؼبستقرة اغبالة وضع إىل االنتقاؿ ةيلعم عند مؤقتة بصفة ترتفع االقتصادي النمو معدالت
  .تكنولوجيال تطورال وجودب إال ليالطو  اؼبدى يف مستمر مبو ؾىنا كوفي لنفإنو 

 بُت الًتابطفإف  عليوو  ،سبويلو من بد الفإنو  بالتايلو  إنتاجو من بد ال التقٍت التقدـذبدر اإلشارة إليو أف  وما
.2التكنولوجية االخًتاعات إنتاج سبويل قناة عرب تمي ،وسوؽ األوراؽ اؼبالية دياالقتصا النمو

1 G. Mankiw, op.cit. p: 249. 
2 M. Aglietta , Macro Economie Financière, deuxième édition la découverte & Syros, Paris, 1998, p: 86. 

  ̃    (  ̃)  (     ) ̃ 3-11............................  

 ̃e (
 

     
)
 

    …………………………12-3 

 ̃e (
 

     
)
 

   3-13............................  



وتطور سوق األوراق المالية بالنمو االقتصادي  المالي تحريرال .................. عالقة...............الفصل الثالث: .....  

229 

Rebelo(1991) نموذج 3-11-1-4

 عن الناتج الطويل اؼبدى يف النمو إلمكانية استبعادىا للنمو النيوكالسيكية النماذج خالؿ من اؼبطروح اؼبشكل إف 
 يتميز الذي اؼباؿ، لرأس اؼبتناقصة اؼبردودية غياب ىي الداخلي النمو اذجلنم األساسية فاػباصية ،اؼبتناقصة الغلة مبدأ

الطويل، وكاف  النمو يف األجل يفتعددت مباذج النمو الداخلي يف دراسة اؼبتغَتات اؼبؤثرة ، وقد  التلقائي الًتاكم خباصية
على اعتبار  Rebelo وذجيقـو مب على خالؼ النماذج السابقةو ، AK الذي يعرؼ بنموذج Rebelo بسطها مبوذجأ

كما توضحو ،يف رصيد رأس اؼباؿ  ذات غلة اغبجم الثابتةإلنتاج ا، كما يعتمد على دالة  اداخلي االتقدـ التقٍت متغَت 
 1:أدناهاؼبعادلة 

Y = AK..............................14-3 

A  : ؛ التطور التكنولوجيثابت يشَت إىل 
Y؛ : اإلنتاج 
Kرأس اؼباؿ :. 

:على النحو التايلباعتبار ثبات  عدد السكاف ، وأف تراكم رأس اؼباؿ يكتب و    

                  

 حيث:

. راالدخانسبة :    s 

2:نو  يتم  التعبَت عن معدؿ مبو الدخل كما يليمتغَت ثابت، فإ A باعتبارو 

y       (     )   

 
    

   

 

 
 
     

1، وذلك على النحو التايل: Kعلى  معادلة تراكم رأس اؼباؿوذلك بقسمة  ، كما يتم التعبَت عن معدؿ مبو رأس اؼباؿ

1 R.Barro & Sala Martin ,Economic Growth,Mc Graw-Hill Advenced Series in Economics,New York,1995,p :39-41. 
2 A.Zakane,Depenses Publiques Productives,Croissance a Long Term & Politique Economique, essai d’analyse 
économétrique  appliquée au cas d’Algérie,Thése Doctorat d »Etat en Sciences Economiques ,Université d’Alger 
2003,P :54. 
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 حيث :

معدؿ النمو االقتصادي.:  GR 

ف ، وأمبو الدخل و معدؿ مبو رأس اؼباؿ ،  يتبُت أف  معدؿ مبو رأس اؼباؿ يساوي معدؿ مبو اإلنتاج معادليت معدؿمن  
؛مو دالة متزايدة يف معدؿ االدخارلنمعدؿ ا  

، وىو ما يعطي Rebeloوفق مبوذج  ، دبعٌت أف رأس اؼباؿ يًتاكم دبردودية ثابتةأف  اإلنتاجية اغبدية لرأس اؼباؿ ثابتة كما 
 تفسَتا للنمو االقتصادي يف اؼبدى الطويل.

1 Ibid. 
2 K. Robert & L. Ross, Finance & Growth :Schumpeter Might Be Right, World Bank Working Paper Series 
n°1083, Washington D.C, p : 2-12. 
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 والنمو االقتصاديية بين التطور المالي السبب عالقة3-21
، ق  اتتاا  الدارسنيال واملتغريات املالية من الدراسات اليتاالقتصاد احلقيقي  تغريات تعترب دراسة العالقة بني م

املايل يرفع  القطاع تطورأنرى يفالبعض  اجتاه عالقة السببية بني القطاع املايل والقطاع احلقيقي، تعلق منها بتحديد سياا ما
تو  ،اديالناو االقتص أن اآلخرحتقيق الناو االقتصادي، يف حني يرى البعض إىل  مما يؤدي املالرأس  من معدل تراكم

، التناية سرتاتيجيةاحتديد اجتاه السببية له دور مهم يف اختيار  أنذلك ، املايل يف القطاع حدوث التطورإىل  يؤدي الذي
  إذايف حالة ما  ماأذلك يستلز  االتتاا  بالقطاع املايل وحتريره، فإن  كان التطور املايل تو الذي حيفز الناو االقتصادي  فإذا

 تصادي.يستلز  الرتكيز على السياسات اليت تعزز الناو االق األمرفإن  ،كان الناو االقتصادي تو الذي حيفز التطور املايل
اليت ركزت على ، Rymond Goldsmith (1969)دراسة ور املايل والناو االقتصادي  الدراسات املتعلقة بالتط أوىلوتعترب 
 وأسواق التاويل من خالل البنوك أن إىلتوصل حيث  املؤسسات املالية يف حشد املدخرات اليت حيتاجها الناو ، أمهية

كاا بني،  األجلاملدى طويل  يفاالجيابية على الناو االقتصادي سياا  أثارهيف االقتصاد له   األسهم
 (1969) Rymond Goldsmith غري  ،الفرتات اليت يرتفع هبا الناو االقتصادي تزامن  مع فرتات التطور املايل املرتفع أن
 نه مل يظهر عالقة السببية بني التطور املايل والناو االقتصادي.أ

الدراسات  تلك نظرا لتعددو ، حبث  يف عالقة السببية بني القطاع املايل والقطاع احلقيقي وقد تعددت الدراسات اليت
.تلك العالقةاجتاتني ل فقد حدد

 السببية األحادية 3-12-1-2
رح التساؤل حول اجتاه وتذا ما يطالسببية بني التطور املايل والناو االقتصادي تسري يف اجتاه واحد،  عالقة مبعىن أن

تذا التأثري. من التطور املايل إىل الناو االقتصادي أ  العكس؟
 النمو االقتصاديإلى  عالقة السببية من التطور المالي -2
لي:ي وبذلك يكون اجتاه عالقة السببية كاا، لالقتصاديعترب الناو االقتصادي تابع للبنية املالية  وتنا

من أصحاب األموال  نقلوذلك ب، حيث يقو  القطاع املايل بأتم وظيفة، تتاثل يف الربط بني املدخرين و املستثارين
 كاا أن تطور القطاع املايل يؤدي بدوره االستثاار، حتسني عوائد وكفاءةإىل  أصحاب العجز، باإلضافةإىل  الفائض املايل

رتتب عليه إضافة مما ي، زيادة توفري التاويل للاشاريع اجلديدة، من خالل األدوات االئتاانية واملالية كاألسهم والسنداتإىل 
 .القتصاديا وزيادة الناإىل  بدوره يؤدي زيادة صايف االستثاار الذي، من خالل جديدة تنعكس على االقتصاد القومي

احمللية واألجنبية، وذلك بتفعيل املدخرات بواسطة املؤسسات املالية األموال  كاا تعترب عامل جذب لرؤوس
مالية غري مباشرة لصاحل وحدات الفائض، وقبول األصول املالية املباشرة من وحدات ، واليت تصدر بدورتا أصوال الوسيطة

 النمو االقتصادي التطور المالي
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أسواق  ذلك أن زيادة السيولة يف، 1اليت تعترب احملدد الرئيسي للناو االقتصادي ،تينعكس على تناية االستثاارا مما، العجز
 .األجل املالية، ميكن من تقدمي اخلدمات املالية الالزمة لتحفيز الناو االقتصادي طويلاألوراق 

 الدراسات،ن مر االجيايب لسوق األوراق املالية على الناو االقتصادي بالعديد ألثوقد تدعا  الرؤية املؤيدة ل
 :وكان من بينها 

سوق األوراق املالية تشجع أن إىل  اليت أشارت Greenwood, J & B, Jovanovic( 0991) الدراسة اليت قدمها
 كاا تقلل من تكلفة تعبئة املدخرات فيسهل بذلك،  حيازة املعلومات ونشرتاوعلى  للاوارد على التخصيص األمثل

يث يسعى ح أن تعزز الرقابة على الشركات من خالل حتقيق مصاحل املديرين واملالك،االستثاار، فضال عن ذلك ميكنها 
 .2تعظيم قياة الشركة وبذلك يعززون الناو االقتصاديإىل  املديرين

جاءت بغرض حتليل األثر الذي متارسه أسواق األسهم على  اليتB.  Javanovic&Atje  . R  ( 0991) أما دراسة
بلد، وقد  99األداء االقتصادي يف اثر اجيايب على له األسهم  فرضية أن سوق الباحثاناخترب  األداء االقتصادي، حيث

  أن العالقة بني أثبت كاا، )قياة اإلصدارات( هلا تأثري كبري على الناو االقتصادياألسهم  أن سوقإىل  الباحثني توصل
كاا وضح  النتائج املتوصل ، 3امل مهم للناو االقتصادييعترب عاألسهم  فإصدار، اجيابية السوق املايل والناو االقتصادي

تؤثر سواق األسهم أ إليها أمهية سيولة البورصة بسبب االرتباط املعنوي بني قياة التداول والناو االقتصادي، وقد تبني أن
 .4عبئة املدخراتحوكاة الشركات وت احلصول على املعلومات حول الشركات، السيولة وتنويع املخاطر، على الناو من خالل

ا اآلراء، فانهم فتعددت واختلف  فيه راق املالية على الناو االقتصاديأما الدراسات املتعلقة بأثر سيولة سوق األو 
 Bencivenga, Smith, ـدراسة ل ومنهم من يرى عكس ذلك، ففي ا على الناو االقتصادياجيابي امن يرى أن للسيولة أثر 

)(1996 & Starr 5عدل دوران السهم مهاة للناو االقتصاديمب مقاسة املاليةاألوراق  أن سيولة سوق بين  نتائجها. 
وذلك  دولة من اجل اختبار عالقة السيولة بالناو االقتصادي، 13مشل    Levine .R(1996)هبا   ويف دراسة قام

باستعاال مؤشر قيم األسهم املتداولة إىل الناتج احمللي اإلمجايل)معدل دوران السهم(، والذي مسح بتصنيف الدول 
  نتائج عالية السيولة، وقد بين سائلة، ضعيفة السيولة، جماوعات حسب الدرجة السيولة : غري سائلة متاما، 9إىل 

حقق  معدالت منو أعلى من الدول األخرى ،ذلك ،عالية السيولة  الدراسة أن الدول اليت متتلك سوق أوراق مالية

                                           
 .030 ص: ،0111 األردن، عاان، ،0ط للنشر، مؤسسة الوراق ،إدارة المصارفالزبيدي،  محزة حماود 1

2 Greenwood, J & B, Jovanovic, Financial Development Growth And The Distribution of Income, Journal of 
Political Economy, (98) 5, 1990,p :1076-1107. 

 eexamenUn R : Developpement Financier,instabilité Financier  & Croissance  EconomiqueJude C. EGGOH,  3

de la Relation n° 32, Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO), Université d’Orléans,2010, P : 4-10 
  .00 ص: سبق ذكره، سامي مباركي، مرجع 4
  .57 مرجع سبق ذكره، ص:، سامية زيطاري 5
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عدل الرتاكم وبالتايل زيادة م أن توفر حرية الدخول واخلروج من واىل السوق تؤثر اجيابيا على قرارات املستثارين،
 1الرأمسايل الخنفاض خطر السيولة .

 ومعدالت الناو طويل املاليةاألوراق  قسو خبصوص العالقة بني تناية  Levine & Zervos (1996)أما دراسة 
األجل ، فقد توصل الباحثني إىل وجود عالقة ارتباط طردي بني تناية سوق األوراق املالية ومعدل الناو االقتصادي يف 

لى املالية عاألوراق  عربتا تأثري سوق أربعة فنوات يتم Levine & Zervos (1996) وضح  دراسةاألجل  الطويل، كاا 
على  ، تشجيع املستثارين للحصولق االندماج مع األسواق العامليةتنويع املخاطرة عن طري السيولة، :االقتصادي وتيالناو 

 .2التحفيز على اإلدارة اجليدة للاؤسسات املعلومات اخلاصة باملؤسسات،
، قتصادييف حتقيق الناو اال األسواق املالية سيولةثر أاختبار إىل  اليت تدف  Zervos& Levine( 0993) دراسةأما 

املال ومنو رأس  تراكم ،املالية مرتبطة اجيابيا ومعنويا مبعدالت الناو االقتصادياألسواق  أن سيولةها إىل قد توصل  نتائجف
أس ر  ناة تراكممن قمرتبطة مع قناة منو اإلنتاجية  أكثر  دياملالية والناو االقتصابني األسواق اإلنتاجية، كاا أن العالقة 

 .3املال
أن السيولة املتزايدة تعترب عائقا للناو االقتصادي،  Demirguc & Levine (1996)وعلى اجلانب اآلخر يرى 

 :4وحجتهاا يف ذلك أن
 الت االدخار، من فاض يف معدقد يؤدي إىل اخنلناتج عن السيولة املرتفعة للسوق االرتفاع يف عوائد االستثاار ا

 وتذا ما قد يؤدي إىل كبح وترية الناو االقتصادي. ثر الدخل أو اإلحالل،خالل أ
  كاا أن السوق عالية السيولة تساح للاستثارين ببيع أسهاهم بسرعة، مما قد يضعف تعهدات املستثارين

ويضعف اتتاامهم مبراقبة إدارة الشركات، عن طريق مراقبة املسريين وتتبع إمكانيات وأداء املؤسسات، وعليه 
 قد تؤثر سلبا على الناو االقتصادي.فالسيولة الزائدة 
 كوينمن خالل مسامهته يف ت، املايل يؤثر على الناو االقتصادين التطور بأ لتؤكد  Ang(0113) وجاءت دراسة

 استثاار حقيقي، ذلك أن النظا  املايل املتطور له القدرة على التخفيض منإىل  املال، مبعىن حتويل األرصدة املاليةرأس 
 .5االستثاارات املنتجةإىل  مشكلة عد  متاثل املعلومات، مبا يضان توجيه املوارد املالية

                                           
1 R.Levine,Les Marchés Boursiers Stimulent la Croissance,les reforme monétaires :Finance&Développement,Mais 
1996,p :8 

  57 ص: مرجع سبق ذكره، سامية زيطاري، 2
3 R. Levine & S. Zervos, Stock Markets,Banks & Economic Growth, American Economic Review88,1998, p: 537 - 
558. 

  .55: مرجع سبق ذكره، ص، سامية زيطاري 4
, Jomnal of International  Financial Development. liberalization & Technological DeepeningJames B. Ang,  5

Money and Finance , PP. 688-701, Available at the following URL : 
www.sciencedirect.com/science/article/piUSOO142921.pdf   . 

http://www.sciencedirect.com/science/article/piUSOO142921.pdf
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بني خالهلا وجود عالقة سببية وباجتاه واحد بني تطور القطاع املايل  Al-Timimi Deb & al (2003)ـ ويف دراسة ل
، لى الناتج احمللي اإلمجايلع اموجب امعنوي ايكون للقطاع املايل تأثري  األجل نه يف املدى الطويلأقد تبني ، فوالناو االقتصادي

 .1تقدير القياسيبسبب عد  معنوية نتائج ال، القصري مل يستدل على وجود اجتاه واضح لطبيعة التأثرياألجل   ولكنه يف
 ،الناو االقتصادي  يفاملالية األوراق  تطور سوقختبار أثر الCoporal, Howells & Soliman (2005)دراسة 

 كاا، 2م فرضية  التطور املايل يؤثر على الناو االقتصادي من خالل قناة إنتاجية االستثااراتوقد جاءت نتائجها تدع
سوق األوراق ن تطور وأ الناو االقتصادي،سوق األوراق املالية إىل  تجه من تطورعالقة السببية تأن بين  نتائج الدراسة 
 .3زيادة ختصيص املوارد ورفع كفاءة االستثاارب االقتصادي، وذلكاملالية يسرع من الناو 

 اوالسعودي والناألسهم  الختبار فرضية وجود عالقة والسببية بني سوق (0115) لصاحل السحيبايندراسة ويف 
بيانات للسببية على  Granger من خالل اختبار التكامل املشرتك واختبار وذلك بتحليل السالسل الزمنية ،االقتصادي
اإلمجايل ومتغريات تعكس منو سوق األسهم السعودي ممثلة يف القياة السوقية لألسهم املدرجة وقياة األسهم  الناتج احمللي

املتداولة، وقد توصل  نتائج الدراسة إىل عد  وجود عالقة سببية بني إمجايل الناتج احمللي والقياة السوقية لألسهم املدرجة، 
 4بية تتجه من قياة األسهم املتداولة باجتاه إمجايل الناتج احمللي.يف حني وجدت عالقة سب

 وذلك، املالية العربية يف الناو االقتصاديأسواق األوراق  ثرتناول  أ اليت (0119)محد عاردينا أدراسة 
ضعيفة،  ملاليةااألوراق  أن العالقة بني الناو االقتصادي وسوقإىل  وقد توصل  نتائج الدراسة، دولة عربية 00 ـل 
 5 واعتبارات أخرى ذات عالقة بالنظا  املايل. عطيات يتسم هبا االقتصاد العريببناء على م

 الناو بني السببية العالقة فحصوقد تدف  الدراسة إىل  (0100أمحد حماد مشعل و زكية أمحد مشعل )دراسة 
 تعال املاليةاألوراق  سوق تناية أنوقد توصل  نتائج الدراسة إىل  ،األردين االقتصاد يف املايل القطاع وتناية االقتصادي

 .6القصرياألجل   يف االقتصادي الناو حتفيز على
 ممثال املايل عاان سوق نشاط أثر بيانإىل  الدراسة تدف  وقد (،0109موسى عيسى شحاتي  وآخرون )دراسة 

 عاان سوق لنشاط الكلي األثر األول يقيس ؛منوذجني الدراسة تضان ، حيث االستثاار على التداول حجم مبعدل
 7؛االستثاار على الصناعي والقطاع اخلدمات وقطاع املايل القطاع يف التداول حجم أثر الثاين ويقيس على االستثاار، املايل

                                           
 .079حسن كرمي محزة، مرجع سبق ذكره، ص:  1

2C.Howells&Soliman ,Endogenous growth models& Stock Market development,Evidence from four 
countries,Review of Development Economics,vol9, 2005,p:166-176. 

 .15مرجع سبق ذكره، ص:  رغد أسامة جار اهلل،مروان عبد املالك ذنون، 3
حول اخلدمات املالية يف املالكة العربية السعودية،مجعية  01،اللقاء السنوي  سوق األسهم السعودي والنمو االقتصادي،عالقات االرتباط والسببيةصاحل إبراتيم السحيباين،   4

   .      1:،ص0115االقتصاد السعودية،الرياض،
  5دينا أمحد عار ،اثر أسواق األوراق المالية العربية في النمو االقتصادي،جملة تناية الرافدين، اجمللد 10،العدد 91،املوصل ،العراق،،0111،ص:15-77.

متاح على  .91-30، ص: 0100، 0، العدد 19اجمللد ، دراسات العلو  اإلدارية، القطاع المالي في األردن والنمو االقتصادي، محد حماد مشعل و زكية امحد مشعلأ 6
 املوقع االلكرتوين:

https://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/download/2978/6275 
  7 موسى عيسى شحاتي  وآخرون، اثر نشاط سوق األوراق المالية على االستثمار في األردن،دراسات العلو  اإلدارية،اجمللد90،العدد0،0109،ص:11-00

file:///C:/Users/DG/Downloads/4165-17554-1-PB%20(1).pdf 
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 أثر وجود ىلوإ االستثاار، على املايل عاان لسوق إحصائية داللة ذي أثر وجود عد إىل  نتائج الدراسة توصل قد و 
 الصناعي للقطاع إحصائية داللة ذي أثر وجود وعد  االستثاار، على واخلدمي املايل للقطاعني إحصائية داللة ذي إجيايب
 ووجود املايل، عاان سوقإىل  االستثاار من واحد باجتاه سببية عالقة وجود عن ، كاا كشف  الدراسةاالستثاار على

 . االستثاارإىل  اخلدمات وقطاع املايل القطاع من كل يف التداول حجم من تتجه واحد باجتاه سببية عالقات
، باعتبار أن على املتغريات احلقيقية اثر اجيابيوفر أدوات مالية متنوعة يكون له أمتطور ي سوق مايلإذن فوجود 

دخار واالستثاار اجيايب على االثر ة من األدوات املالية، سيكون له أوجود شبكة واسعة من املؤسسات املالية وتشكيلة متنوع
إعاقة الناو ىل إ الناو االقتصادي، يف حني يؤدي قصور التطورات املاليةإىل  يؤدي وبالتايل يتحقق الناو املايل الذي

 .االقتصادي
 نمو االقتصادي إلى التطور الماليمن ال عالقة السببية 3-21-2-1

أن  عتربين يف ذلكم ن التطور املايل يسبب الناو االقتصادي،بأقتصاديني اجتاه السببية القائل بعض اال انتقد 
إىل  وبالتايل فهو نتيجة للناو االقتصادي، حيث أن الناو االقتصادي يؤدي ا للناو االقتصاديتابع االتطور املايل متغري 

 أن زيادة الطلب ىنمبع ،حدوث تطور مايلإىل  فتتوسع بذلك األنشطة املالية مما يؤدي ،مات املاليةزيادة الطلب على اخلد
 Devereux( 0999)و Mayer( 0933) وتو ما ذتب  إليه دراسات، على األصول املالية تو نتيجة لناو الدخل احلقيقي

& Smith1، يل، وعليه والذي بدوره يعزز الناو االقتصادي يف املدى الطو  ،فالناو االقتصادي يؤثر اجيابيا على التطور املايل
 كاا يلي: ينري يربز اجتاه العالقة بني املتغ

  
 

ث التطور ،ووفق تذا االجتاه حيدتو من يسبب  تطور القطاع املايل أبرزت عدة أحباث أن الناو االقتصادي  حيث
ون التاويل نتيجة فيك الذي يلز  النظا  املايل بتطوير خدماته وأدواته املالية،للنشاط االقتصادي الكلي املايل كاحصلة 

 ن القطاع املايل البأ يف دراستها اليت تقر فيها (Robinson 0970) وتو ما ذتب  إليهبيعية ملتطلبات القطاع احلقيقي ، ط
ترى أن العالقة السببية  وبذلك ،نتاج للتطورات احلادثة يف القطاع احلقيقي ن التطور املايل تووأ، الناو االقتصاديإىل  يدفع

ويل النظا  املايل وليس العكس، فالتناية حسب رأيها تي اليت ختلق الطلب على ترتيبات متإىل  تتجه من الناو االقتصادي
 2 سو  يستجيب تلقائيا لذلك الطلب والنظا  املايل، تناسبها

 ىير  ، ويف ذلكاالقتصادييف الناو  احمدود اهلا دور  أسواق األوراق املالية أظهرت أنكاا أن تناك دراسات 
Mayer (1988)  ناو ية غري مهم يف الاملالاألوراق  فسوق ف،للتاويل عن طريق إصدار األسهم ضعيأن جلوء الشركات
 .3متثل مصادر تامة لتاويل الشركات الكبرية الاألسواق  حىتاالقتصادي، و 

                                           
 .5، ص: 0111، سبتارب 10، رسائل البنك الصناعي، الكوي ، العدد الماليةاألوراق  سوقأداء  دراسة تحليلية ألثر المتغيرات االقتصادية علىتالة حلاي السعيد،  1

2 J. Robinson , The Generalization of the general theory in the rate of interest and other essays, 
McMillan, London, 1952 ,PP. 67-142. 

  .59 ص: سامية زيطاري، مرجع سبق ذكره، 3

 التطور المالي النمو االقتصادي
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 ذلك يفحجتهم و ، سلبياهلا دورا يكون  بين  دراسات أخرى أن أسواق األوراق املالية قد اجلانب اآلخروعلى 
اليت ، ز األزماتيعد أيضا مسؤوال عن حتفيفإنه أن القطاع املايل يف حالة اعتباره مسؤوال ولو جزئيا على الناو االقتصادي، 

ن تؤثر سلبا على الناو أميكن  أسواق األسهم ن تنايةأب Oemetriadcs & Arestis ويف ذلك يرى االقتصادي، تعثر الناو
نتيجة للتوسع يف  ،خاصة عندما ترتفع درجة املخاطر لدى املضاربني، االقتصادي نتيجة للاضاربات احملتالة يف السوق

 .1خنفاض الناواإىل  يف حني تنخفض االستثاارات مما يؤدي، الفائدة بسرعةأسعار  وبذلك ترتفع ،االئتاان السريع
ثر اجلهاز اختبار أإىل  يف دراستهاا اليت تدف  Ben Naceur & Ghazouani (2007)وقد ساند تذا التوجه 

وقد توصل الباحثان إىل (، MENA)الشرق األوسط ومشال إفريقيا  يف دول واألسواق املالية على الناو االقتصادي البنكي
نظاة املالية املتخلفة األإىل  أرجعها االقتصادي، واليت سلبية بني تطور اجلهاز املصريف واألسواق املالية والناو وجود عالقة
 2لتلك الدول.

   السببية الثنائية 3-21-1
)الثنائية(  ببية املزدوجةبالستناك من االقتصاديني من ينادي ، أما  االختال  يف حتديد عالقة السببية بني املتغريين

مستدلني بذلك على أن الناو االقتصادي يعال على تطوير نظا  الوساطة املالية ، بني التطور املايل والناو االقتصادي
ويع املخاطر وتن من خالل الكفاءة التخصيصية ء يستجيب لناو اقتصادي أسرع،ملربح،كاا أن تأسيس نظا  مايل كفا

ايل تتوسع الطاقة كفاءة توزيع املوارد وبالت حتسنحيث يعال النظا  املايل على ييم املشاريع ومراقبتها، وإدارة السيولة وتق
قتصاديات احلجم ن األ ،حجم القطاع املايلمن  ويف الوق  نفسه أن الكفاءة التقنية ستزيد، اإلنتاجية للقطاع احلقيقي

لقطاع املايل من خالل على ا ااجيابي القطاع احلقيقي قد ميارس تأثري الذلك فإن  وكنتيجة ،موجودة يف نشاطات القطاع املايل
 .3تطور املايل والناو االقتصادي يؤثران يف بعضهاا البعضفإن  لذلك، االدخار

 االقتصاد إىل تقنيات فيها حيتاج اليت املرحلة يف خاصة وبصفة ،للتناية األوىل املراحل يف نهأ الرأي تذا يعزز ما إن
ية، النام الدول يف حيدث ما وتذا احلقيقي، املايل إىل القطاع القطاع من العالقة اجتاه يسيطر نهإف اجملاالت، شىت يف عالية
 الطلبفإن  متقدمة، التناية إىل مراحل عالية وصول جمرد أن إذ املتقدمة، الدول على بالضرورة ينطبق ال الرأي تذا أن إال
 طلب إىل ، والذي يرجعاملالية اخلدمات على جديد طلب توليد و يؤدي إىل خلق االقتصاد فناو الظهور، يف يبدأ التابع

 عالية يعترب املايل النظا  يف تطور احلالة فإن أي تذه ويف اخلدمات، تلك على احلقيقي القطاع يف املدخرين و املستثارين
 املراحل تكون أحادية االجتاه ويفالعالقة يف املراحل األوىل للتناية وبالتايل فإن ،  االقتصادي الناو لعالية تابعة و مستارة

 .4 االجتاه الالحقة تكون ثنائية

                                           
 .013 ص: مرجع سبق ذكره حسن كرمي محزة، 1

2 S.Ben Gamra, M.Clevenot, Les effets ambigus de la libéralisation financière dans les pays en  développement 
Croissance  économique ou instabilité financière ? disponible sur, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00323334 

 :ص ص العراق، املوصل، ،90لعدد ا ،11اجمللد  جملة تناية الرافدين، ،لية والنمو االقتصادي في الدول الناميةاألسواق الما الدباغ مثىن عبد الرزاق، يونس مفيد ذنون، 3
030 - 119. 

 .019: ص ،نفسهاملرجع  4

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00323334
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 ،اليت وضح فيها عالقة السببية بني التطور املايل والناو االقتصادي يف دراسته Patrick (0911) ذتب إليهوتو ما 
والثاين ، الناو االقتصادي قودي وذلك باعتبار التطور املايل القائد بالعرضأوهلا يتعلق واليت يقر فيها على االجتاه الثنائي، 

وقد وضح أن اجتاه السببية بني التطور املايل والناو ، 1أي أن التطور املايل يتبع الناو االقتصادي الطلب التابعفرض 
 والذي، النظا  املايل التوسع يف مير هبا البلد، فالناو االقتصادي حيث االقتصادي خيتلف باختال  مراحل التناية اليت

توسع إن ف زيادة الطاقة اإلنتاجية للقطاع احلقيقي، وبالنتيجةإىل  مما يؤدي، املالرأس  ينعكس إجيابا على كفاءة ختصيص
تو  النظا  املايلفإن  ،الالحقة من التطور االقتصادي املراحل نه ويفطلب على اخلدمات املالية، مبعىن أالنظا  املايل حيفز ال

 املالية بشكل معترب يف االقتصاد. وذلك عندما تتوفر اخلدمات حيفز الناو االقتصادي، الذي

 ؛يف املراحل األوىل من عالية الناو يتحدد منوذج العرض القائد والناو االقتصادي 
 ؛ويف املراحل املتقدمة من الناو يتحدد منوذج الناو االقتصادي والطلب التابع 

 دد العالقة السببية الثنائية بني التطور املايل والناو االقتصادي يف االجتاتني كاا يلي:ومن الناوذجني تتح
 
 

وجود عالقة سببية ثنائية االجتاه بني اا إىل يف دراسته Greenwood, J & B, Jovanovic( 0991)كاا توصل
بذلك يسهل إنشاء و ، املاليةأسواق األوراق  عالية الناو حتفز املشاركة يفناحية فإن التطور املايل والناو االقتصادي، فان 

رفع كفاءة إىل  تؤدي، املؤسسات املالية من خالل مجع وحتليل املعلوماتفإن  ناحية أخرى ومن ،املاليةوتوسيع املؤسسات 
يص معدل الناو من خالل التخصرفع إىل  املايلالطويل، وتكذا يؤدي النظا  األجل   إنتاجية االستثاارات والناو يف

 .2للاوارد املالية الكفء
 ،السببية بني القطاع املايل والناو االقتصاديالعالقة  اجتاه فإن  Liang & Reichert(2007)ومن وجهة نظر 
ية تتجه من الناو العالقة السبب أنمن الناو وجد  األوىلالتناية اليت مير هبا االقتصاد، ففي املراحل  خيتلف حسب مرحلة
ن إتحقق الناو فنه وعندما يإف أخرىومن جهة  ،لطلب التابعاية وبالتايل حتقق فرضاملالية  سوق األوراق االقتصادي حنو 

سهيل الناو ن حتقق الكفاءة سو  يعال على تإويف تذه املرحلة ف ،العرض القائددور  ويأخذاجتاه السببية سو  ينعكس 
 3.املعامالتنتيجة الخنفاض تكاليف  وزيادته االقتصادي

ادي او االقتصالناليت حبث  يف عالقة األسواق املالية ب (0113مفيد ذنون ومىن عبد الرزاق )كاا توصل  دراسة 
املايل دول ذات التطور يف ال والناو االقتصادي أسواق األسهم بني االجتاهأن تناك عالقة سببية ثنائية يف الدول النامية، إىل 
 .مل تظهر العالقة يف الدول ذات التطور املايل املنخفضيف حني  املتوسط واملرتفع،

                                           
1 H. Patrick, Financial development & Economic Growth in Underdeveloped Countries, Economic Development 
& Cultural Change14, 1966, p : 174 - 189. 
2 P .Guidotti & J. Gregorio, Financial Development & Economic Growth ,World Development, vol 23, n° 3, 1995, 
p: 435. 
3Liang& Reichert, Economic Growth & Financial Sector Development, The International Journal of  Bisiness & 
Finance Research, Vol 1, 2007 

 التطور المالي النمو االقتصادي
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دي،  وتو الباحثني  بينوا يف دراساهتم العالقة السلبية للتطور املايل على الناو االقتصا بعضويف األخري نشري إىل أن
الذي يرى أن التطور املايل قد يعوق الناو االقتصادي من خالل تأثريه السليب على  Lucas (1988)دراسةإليه   ما توصل

ة دورا سلبيا يف تؤدي العوامل املالي وكثريا ما، قل أمهية بالنسبة للناوأالعوامل املالية تي أنمعدل االدخار وتو بذلك يعترب 
 .ذلكإىل  مع ظهور احلاجةتتطور  املاليةاألسواق  نأبكاا يقر ، بعض فرتات الناو االقتصادي

املالية وراق أسواق األويرى آخرون أن لسوق األوراق املالية أثرا سلبيا على الناو االقتصادي، وحجتهم يف ذلك أن 
مفرطة  جع تدفقات رؤوس األموال األجنبية قد يؤدي إىل تغريات سعريةيف حدوث التقلبات االقتصادية، إذ أن تراتتسبب 

كل ذلك من شأنه أن يؤدي إىل حدوث آثار  كاا يؤدي إىل تقلبات يف أسعار الصر ،وعد  استقرار االقتصاد الكلي  
1سلبية على الناو االقتصادي.

 :نستنتج أن لناو االقتصاديألوراق املالية باوبعد التطرق إىل الدراسات اليت تناول  عالقة سوق ا
   دي الزيادة يف حيث تؤ  املالية والناو االقتصادي،األوراق  سوق بني اجيابيةعالقة أغلب الدراسات تبني أن تناك

املالية يرتبط اق األور  ن االخنفاض يف درجة تناية سوقأو  زيادة معدل الناو االقتصادي،إىل  املاليةاألوراق  درجة تناية سوق
 ؛املاليةاألوراق  كاا أن الناو االقتصادي يساتم بدوره يف تناية سوق،  معدل الناوباخنفاض 
 فانهم من يرى أن العالقة أحادية، ومنهم من يرى أن العالقة ثنائية تسري  عد  حسم اجتاه العالقة السببية

الناو االقتصادي. يف االجتاتني؛ وقلة من الدراسات اليت تقر بالعالقة السلبية لسوق األوراق املالية على

.000عاطف وليم اندراوس، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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تمهيد 

 فبثلة لكل من مؤشرات استخداـ، فإنو البد من االقتصاديالنمو سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف ة أثر لدراس
سوق األوراق املالية،  كمتغريات مفسرة ومؤشر النمو االقتصادي كمتغري تابع. وللتحليل البد من اعتماد منهج يتالءم 

مع أهداف الدراسة، وقد مت استخدام األسلوب اإلحصائي القياسي، و ذلك بتحليل السالسل الزمنية للفرتة 

                                                  اخلطأ (Vector  Error Correction Model =VECM)؛ وال جناز (2016-2000)، من خالل منوذج متجه تصحيح

الدراسة مت احلصول على بيانات سنوية يف شكل سلسلة زمنية، مستخرجة من التقارير السنوية لسوق 

 والتقارير السنوية لبنك األردف اؼبركزي، اؼبتاحة على اؼبواقع االلكًتونية. عماف لألوراؽ اؼبالية،
ظبلة البورصية، معدؿ كما اعتمدنا يف الدراسة على اؼبتغَتات اؼبالية لبورصة عماف فبثلة للقطاع اؼبارل: وىي الر 

الدوراف ، معدؿ التداوؿ، إصدار األسهم، واؼبتغَت االقتصادي الذي يبثل القطاع اغبقيقي وىو معدؿ النمو يف الناتج 
بيانات الدراسة مرفقة  مع اإلشارة إذل أف ،(2016-1980) الفًتةخالؿ  احمللي اإلصبارل اغبقيقي )مقيما باألسعار الثابتة(

(.1)ضمن اؼبلحق 
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 األوراق المالية األردنية سوق نشأة 4-0
 عاتيتشر سن ت جعلها متفاوتة، بدرجات ولو هبا طةياحمل ةيالرأظبال للدوؿ ةياؼبال ماتيبالتنظ ةيالنام الدوؿ تأثرإف 

 يف شح من مثال كاألردف ةيالنام الدوؿ ىذه ويتعان وفبا ،ةيالرأظبال الدوؿ شاكلةعلى  ىااقتصاد ريوتطو  ةيلتنم ُتوقوان
على  اً يسلب أثرت اليت ،ةياػبارج ةيونياؼبدعلى  َتكب بشكل اعتمادىاإذل  ىأد قد منها، اؼبتاح استغالؿ وسوء ةياؼبال اؼبوارد
 .األردين االقتصاد واقع

 أسواقها ريبتطو  األردف، ومنها النامية الدوؿ من ديالعد بدأت ،السابق القرف من ناتيالتسع عقد وخالؿ لذلك
إذل  التحوؿ يف األسواؽ تلك ةيألنب إضافة، اؼبتاحة ةياؼبال اؼبوارد ليلتشغ ةياقتصاد ياتآل ادهبإ هبدؼ ،رىايوربر  ةياؼبال

 دل ،اؼبارل ريوالتحر  االقتصادي حيالتصح برامج أف من وبالرغم ح،يالتصح برامج خالؿ من ،اغبر السوؽ اتياقتصاد
 ملموسا تطورا شهد اؼبارل عماف سوؽ أف إال ،األردف يف واؼبارل النقدي واالستقرار التوازف خلق يف ةيسيالرئ أىدافها ربقق
 يف ُتاؼبتعامل وأعداد التداوؿ حجم ادةيوز  ،عماف بورصة يف اؼبدرجة الشركات عدد ادةيبز  سبثلت ،ةَت األخ السنوات يف

.السوؽ
 كاف حيث طويلة، فًتة منذ الشركات ىذهبأسهم  وذلك ،األردف يف العامة اؼبسانبة الشركات إنشاء متوقد 

 ،الثالثينات أوائل منذ اهب والتعامل باألسهم كتتابباال  ُتاألردني بدأ فقد األردنية، اؼبالية األوراؽ سوؽ إنشاء قبل ذلك
 شركات أوؿ إنشاء مع ذلك تزامن وقد، 1930سنة  إذل ردنيةاأل شركاتالبأسهم  التداوؿ عمليات أوذلحيث ترجع 

 يتم حينها التداوؿ وكاف 1951يف عاـ  األردنية االظبنت مصانع وشركة، 1930سنة  العريب البنك ونبا األردف يف اؼبسانبة
 يف مالية سوؽ إنشاء يف اعباد التفكَت إذل ىذا دفع وقد اؼبتخصصة، غَت اؼبكاتب بعض تقيمو منظمة غَت سوؽ يف

 للبنك التابعة الدولية التمويل مؤسسة مع بالتعاوفو  1976و 1975 السنتُت خالؿ اؼبركزي البنك فقاـ ،)عماف( العاصمة
 ألوراؽ عماف سوؽ أنشأت دبوجبو والذي 1976 لسنة 31 رقم القانوف فصدر، اؼبالية السوؽ إنشاء عمشرو  بتقييم ،الدورل
 اؽبدؼ وكاف  1978جانفي  1  يف نشاطاهتا باشرت واليت ،واحد آف يف وتنفيذية رقابية وكجهة منظمة كسوؽ اؼبالية
1:يلي ما القانوف ىذا يف احملدد

 ،الوطٍت االقتصاد ػبدمة اؼبدخرات وتوجيو، اؼبالية األوراؽ يف االستثمار تشجيع طريق عن اؼبدخرات تنمية
 .وسرعتو وسهولتو وعدالتو وسالمتو التعامل شفافية يضمن دبا اؼبالية األوراؽ وتداوؿ إصدار تنظيم و

 واؼبعلومات االتصاالتثورة  صعيد ىعل الكبَت والتقدـ ،العوؼبة عن الناذبة التحديات غبجم األردف إدراؾ ومع
 التشريعات من العديد إصدار أنبها من كاف مهمة خطوات بازباذ وبدأ ،العاؼبي االقتصاد يف بدؾبو االقتصاد بتحرير قاـ

https://www.ase.com.jo      اؼبوقع االلكًتوين لبوصة عماف،   1 

https://www.ase.com.jo/
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 وسبكينو عماف سوؽ تطوير قصد وباؼبؤسسات ،باالقتصاد للنهوض والقرارات اإلجراءات من العديد وتنفيذ ،االقتصادية
  .والعاؼبية احمللية التطورات تلك مسايرة من

 أنبها: داثاألحواؼبالية يف األردف صبلة من  االستثماريةشهدت البيئة  1980وبعد عاـ 
  ؛1985عدد األسهم اؼبتداولة منذ عاـ  ارتفاعخلق السوؽ اؼبوازية نتيجة 
 االقتصادية؛العديد من الشركات ويف ـبتلف القطاعات هبدؼ زيادة حجمها وقوهتا  اندماج 
  جانب إذل وتوسع البنك اؼبركزي يف إصدار سندات التنمية ،سناد القرض للشركات العامةأالتوسع يف إصدار 

 .1988البدء بتداوؿ أذونات اػبزينة يف عاـ 
نتيجة لزيادة عدد الشركات اؼبدرجة ، األردين وزيادة حجم التداوؿ يف سوؽ عماف اؼبارل االقتصادنظرا لتوسع و 
لتعزيز مبو القطاع اػباص وتنويع قاعدة  ،تبنت اغبكومة األردنية سياسة إصالح شاملة لسوؽ رأس اؼباؿ، يف السوؽ
 .ألوراؽ اؼباليةؾباؿ تنظيم سوؽ اللمعايَت الدولية يف  االرتقاءإذل  وسعيا ،الوطٍت االقتصاد
وقانوف األوراؽ اؼبالية  1997لسنة  22أىم حدث ضمن سياسة اإلصالح صدور قانوف الشركات رقم كاف و  

تعديل ىذا القانوف بإصدار  وقد مت ،الذي ألغي دبوجبو قانوف سوؽ عماف اؼبارل وتعديالتو، و 1997لسنة  23اؼبؤقت رقم 
استكماؿ بنيتو التحتية ، و نوعية يف إعادة ىيكلة وتنظيم سوؽ رأس اؼباؿنقلة أحدث  الذي ،2002لسنة  76القانوف رقم 

مؤسسات مالية إلدارة سوؽ رأس دبوجب ىذا التعديل أنشأت ثالث ، و وربقيقا للشفافية وسالمة التعامل باألوراؽ اؼبالية
 1:وىي اؼباؿ

 ىيئة األوراق المالية. 
 بورصة عمان. 
 مركز إيداع األوراق المالية. 

 ،الشفافية وإلزاـ الشركات هبذه التشريعاتتشريعات زبص اإلفصاح و  سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية،كما شهدت   
بورصة عماف لألوراؽ بدخوؿ  األجنيب غَت اؼبباشر لالستثمارجانب السماح ، إذل لضماف حقوؽ اؼبتعاملُت يف السوؽ

بة لربط اؼبناسىيئة األوراؽ اؼبالية التشريعات كما أعدت   ،وؽاؼبناسبة للس وتوفَت السيولةالبورصة  فاعليةلضماف  يةالاؼب
اؼبالية والسماح للمستثمر األردين  راج اؼبزدوج لألوراؽلضماف اإلدوذلك ، سيما سوؽ أبو ظيب السوؽ باألسواؽ اػبليجية

للنشاط اؼبتزايد لتداوؿ ونظرا ، 2000يف منتصف عاـ  التداوؿ اإللكًتوين آليةبعد أف مت إدخاؿ  ،بدخوؿ ىذه األسواؽ
وذلك ،2008يف عاـ  900C N Vاإللكًتوينمت تطبيق النسخة اعبديدة من نظاـ التداوؿ  ،األوراؽ اؼبالية يف بورصة عماف

                                           
 1اؼبرجع نفسو. 
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 باألوراؽوؿ اعلى عمليات التد ؤسسات السوؽولزيادة القدرة الرقابية ؼب، اإللكًتوينلنظاـ التداوؿ  االستيعابيةلزيادة القدرة 
 دبا يكفل تعزيز الشفافية يف السوؽ. اؼبالية

 من بورصة عماف ومركز إيداع األوراؽ اؼبالية ليضم كال، إعداد مشروع تأسيس اؼبركز اؼبارل الوطٍت األردين متكما 
معهد متخصص للخدمات ذات الصلة بسوؽ رأس  باإلضافة إذلومكاتب للوسطاء وقاعة للجمهور ومكاتب للبنوؾ، 

قياسية جديدة  واحتساب أرقاـ تاإلنًتنوتطبيق التداوؿ عرب  ،ربديث البنية التقنية للبورصةإذل  ىذا باإلضافة، اؼباؿ
 واستحداث أدوات مالية جديدة.

 مشكالت ومعاعبة ثةياغبد التطورات ؼبواكبة، 2000عاـ  أوائل يف االلكًتوين التداوؿ بنظاـ العمل بدأ كما
أصدرت بورصة  حيث، الصفقات ذيتنف يف والعدالة التداوؿ اتيلعمل ةيلشفافا َتتوفعلى  ساعد فبا ،االلكًتوين التداوؿ

ويأيت إصدار ىذه  ،26/3/2000اؼبالية واليت بُدئ العمل هبا اعتبارًا من تاريخ  األوراؽعماف تعليمات جديدة لتداوؿ 
سوؽ منظم وشفاؼ إذل  للوصوؿ 1997لسنة  (23متطلبات قانوف األوراؽ اؼبالية رقم ) استكماؿيف إطار  ،التعليمات

من خالؿ نظاـ التداوؿ  ،ولقد تضمنت ىذه التعليمات إجراءات تداوؿ األوراؽ اؼبالية يف البورصة .لألوراؽ اؼبالية 
 أىم مالمح ىذه التعليمات ما يلي:ومن ، اإللكًتوين
 يع شركات الوساطة اؼبالية تنظيم العالقة بُت شركات الوساطة اؼبالية وعمالئها، حيث ألزمت ىذه التعليمات صب

 قبل تنفيذ أي عملية لصاحل العمالء. ،بإبراـ اتفاقيات خطية مع عمالئها،
  أو من ؿبافظها اػباصة حسب تاريخ ورودىا ،من عمالئها الوارد التفاوضإلزاـ شركات الوساطة اؼبالية بًتتيب، 

الوسيط عند إدخاؿ على  اإللكًتوين، حيث يتوجبنظاـ التداوؿ إذل  ومراعاة ىذا التسلسل عند إدخاؿ األوامر
ترتيب على  احملافظةإذل  يؤدي ىنظاـ التداوؿ أف يبُت فيو رقم العميل اؼبعٍت، ومثل ىذا اؼبنحإذل  أي أمر

 األولويات عند قياـ النظاـ بتنفيذ الصفقات ومقابلة الطلب بالعرض.
  اولة يف البورصة:لألوراؽ اؼبالية اؼبتدالتالية إهباد ؾبموعات التسعَت 
 مجموعة التسعير المستمرContinuous : سبثل ىذه اجملموعة األوراؽ اؼبالية اليت يتم تداوؽبا خالؿ جلسة

يتم إدخاؿ األوامر خالؿ مرحلة ما قبل  ،واليت تتم خالؿ مراحل اعبلسة اؼبختلفة،التداوؿ على عدة أسعار 
ويقـو  ،على سجل أوامر الشركة بدوف إحداث أي تداوؿ حبيث يتم ظهورىا ،االفتتاح جملموعة التسعَت اؼبستمر

على نافذة سجل  ويتم ظهوره مباشرة ،بعد كل عملية إدخاؿ،(IEPالنظاـ باحتساب سعر التوازف التأشَتي )
 ،ؼبستمراألوامر لكل شركة، كما يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع اؼبدخلة خالؿ مرحلة االفتتاح جملموعة التسعَت ا



 (6106 – 0981النمو االقتصادي: دراسة قياسية للفترة ) فيالمالية  لألوراقثر سوق عمان أ..............................الفصل الرابع:........
 

 242 

إذا كاف التنفيذ سيحدث ضمن حدود تغيَت  ،على آخر سعر توازف تأشَتي عند تلك اللحظة لكل ورقة مالية
 ويكوف سعر االفتتاح ىو آخر سعر توازف تأشَتي مت عليو التنفيذ يف مرحلة االفتتاح.،األسعار اؼبسموح هبا 

  مجموعة التسعير الثابتFixing:على سعر ثابت خالؿ  الية اليت يتم تداوؽبامثل ىذه اجملموعة األوراؽ اؼب
 .االفتتاحيبثل آخر سعر توازف تأشَتي عند  ،جلسة التداوؿ

سجل أوامر على  حبيث يتم ظهورىا ،جملموعة التسعَت الثابت االفتتاحويتم إدخاؿ األوامر خالؿ مرحلة ما قبل 
بعد كل عملية إدخاؿ ويتم  (IEPالتأشَتي )ويقـو النظاـ باحتساب سعر التوازف  ،الشركة بدوف إحداث أي تداوؿ

 نافذة سجل األوامر لكل شركة.على  ظهوره مباشرة
على  لكل ورقة مالية، جملموعة التسعَت الثابت  االفتتاحكما يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع اؼبدخلة خالؿ مرحلة 

 د تغيَت األسعار اؼبسموح هبا.إذا كاف التنفيذ سيحدث ضمن حدو  ،آخر سعر توازف تأشَتي عند تلك اللحظة
 التعليمات مفهـو سعر التوازف التأشَتي أدخلت IndicativeEquilibrium Price،  والذي يقصد بو ذلك السعر

والذي يتم احتسابو من قبل نظاـ التداوؿ بعد إدخاؿ أي  ،الذي وبقق التوازف بُت الكميات اؼبعروضة واؼبطلوبة
 لو أو إلغائو.على الورقة اؼبالية أو تعدي أمر

 :باحتسابو وفقا للمعايَت التاليةيقـو  ،نظاـ التداوؿ اإللكًتوينفإف  وحوؿ طريقة احتساب ىذا الرقم
 من  ذلك السعر الذي وبقق أكرب كمية تداوؿ قابلة للتنفيذ، ويف حاؿ وجود أكثر يكوف سعر التوازف التأشَتي

 ؛البند التارلسعر وبقق ىذا الشرط يتم االنتقاؿ للمعيار الوارد يف 
  يكوف سعر التوازف التأشَتي السعر الذي وبقق أقل كمية تداوؿ غَت قابلة للتنفيذ، ويف حاؿ وجود أكثر من

 ؛سعر وبقق ىذا الشرط يتم االنتقاؿ إذل اؼبعيار الوارد يف البند التارل
 .يكوف سعر التوازف التأشَتي السعر األقرب إذل سعر اإلغالؽ السابق 

دبا يف ذلك  ،ؤخذ بعُت االعتبار عند احتساب سعر التوازف التأشَتي كميات صبيع األوامري ومن جانب آخر
 الكميات اؼبخفية واليت يسمح النظاـ بعدـ إظهارىا.

  األوامر  ألنواعوذلك من خالؿ التقسيمات اعبديدة  ،كرب للوسطاء عند إدخاؿ األوامر إذل النظاـأإعطاء مرونة
 ؛النظاـاؼبدخلة إذل 

 ألوامر من حيث السعر إلى:تقسم ا
 ( سعر مفتوحOpen ويقصد بو سعر األمر اؼبرسل يف مرحلة ما قبل االفتتاح لشراء أو بيع الورقة اؼبالية )

 (.IEPبسعر االفتتاح )
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 ( سعر السوؽMarketويقصد بو سعر األمر اؼبرسل يف مرحلة التداوؿ اؼبستمر )  على أفضل األسعار
 ،حبيث يكوف أفضل سعر معروض يف حالة إرساؿ أمر شراء،اؼبوجودة يف الطرؼ اؼبقابل على الورقة اؼبالية 

 أو أفضل سعر مطلوب يف حالة إرساؿ أمر بيع.
 ( سعر ؿبددLimitedويبثل ىذا السعر أعلى سعر يقبل بو اؼبشًتي يف حالة الشراء )،  وأقل سعر يقبل بو

 حالة البيع.البائع يف 
 وتقسم األوامر من حيث مدة سريانها إلى:

 ( أمر غبظيFOK )أو (FAK( حيث يتم إدخاؿ األمر اللحظي: )FAK( )FILL &Kill خالؿ جلسة )
مباشرة وإلغاء الكمية اؼبتبقية  ،على السعر احملدد لألمر على أساس تنفيذ الكمية اؼبمكنة ويتم،التداوؿ اؼبستمر 

على  ويتم ،( فيتم إدخالو خالؿ جلسة التداوؿ اؼبستمرFOK( )FILLorKillمر اللحظي )غَت اؼبنفذة، أما األ
 إلغائو يف حاؿ عدـ إمكانية تنفيذ الكمية كاملة. أو ،على السعر احملدد مباشرة أساس تنفيذ كامل كمية األمر

 ( أمر ليـو واحد فقطDay .حيث تكوف صالحية ىذا األمر ؼبدة يـو واحد فقط) 
شريطة أف ال يتجاوز ىذا التاريخ آخر يـو يف ،هبوز ربديد تاريخ معُت النتهاء سرياف األمر  بتاريخ ؿبدد:أمر 

 الشهر.
 ( أمر لنهاية جلسة تداوؿ آخر يـو بالشهرGTC) ( تكوف األوامر اؼبدخلة دبدة صالحيةGTC( )GoodTill 

Cancel) هناية جلسة تداوؿ آخر يـو بالشهر. سارية اؼبفعوؿ حىت 
 مفهـو الصفقات والذي يقصد بو التداوؿ الذي يتم بُت وسيطُت أو من خالؿ وسيط واحد )يف حاؿ  إدخاؿ

 ويتم تنفيذ الصفقة ضمن الشروط التالية:  وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة لشراء ،التنفيذ اؼبتقابل(
 ( دفعة واحدة بناءأف يتم تنفيذىا )؛على أمر العميل وتفويضو شراًء أو بيعا 
  حيث مت ، اؼبسموح بو ؽبذه الشركة واحملدد من قبل ؾبلس اإلدارة األدىنأف ال تقل قيمة األوراؽ اؼبالية عن اغبد

 ؛( ألف دينار200ربديدىا دببلغ ال يقل عن )
 ؛من العميل وف التفويض بذلك خطياأف يك 
 ؛فبلوكة من قبل شخص واحد دبفرده أف تكوف الورقة اؼبالية 

النافذة اؼبعدة على  ضمن الوقت احملدد لتداوؿ الصفقات ،الصفقة إدخاؽبا من قبل اعبانبُتكما يشًتط لتنفيذ 
و يتم تنفيذ الصفقة ، خالؿ الفًتة احملددة يتم إلغاؤىا ،ويف حالة عدـ إدخاؿ الصفقة من قبل أحد طريف العملية ،لذلك
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ؿبددة من قبل ؾبلس اإلدارة ؽبذه  ،غالؽأو بنسبة زيادة أو نقصاف عن سعر اإل ،سعر اإلغالؽعلى  من قبل الوسيط
 .%(5الغاية والبالغة )

  وبشكل أسرع.  أفضلالرقابة يف البورصة من القياـ دبهامو بصورة سبكُت جهاز 
 :1وىي اؼبارل عماف سوؽ ؿبل جديدة مؤسسات ثالث إنشاء مت مؤسسات سوق رأس المال األردني: 4-6
تتمتع بالشخصية ، الرقابية اؼبنظمة لسوؽ رأس اؼباؿ يف األردف ىي اؽبيئةو : المالية ىيئة األوراق 4-6-0

الصالحيات  مارسةؼب 1/9/1997 يف ألوؿ مرة عملوباش ؾبلس مفوضُت ، وللهيئة داريواإل االعتبارية واالستقالؿ اؼبارل
 :لتاليةا

 ؛إعادة مشاريع القوانُت واألنظمة اؼبتعلقة باألوراؽ اؼبالية 
 ؛االستثمارللشركات اػبدمات اؼبالية واؼبوافقة على تسجيل صناديق  منح الًتاخيص 
 ؛اؼبوافقة على األنظمة الداخلية و التعليمات اػباصة بالبورصة ومركز إيداع األوراؽ اؼبالية 
  والشركات اػبدمات اؼبالية اؼبرخصة من عمالئهم  لبورصة واؼبركزاتقاضاىا تاؼبوافقة على الرسـو و العموالت اليت

 ؛دودىا الدنيا و العلياحب
 إضافة لتحديد ، التقيد هباو  لرقابة اؽبيئةعايَت احملاسبية والتدقيق وتقوًن األداء من قبل اعبهات اػباضعة اؼب اعتماد

 ؛ؤىلُت لتدقيق حسابات تلك اعبهاتوالشروط الواجب توافرىا يف مدققي اغبسابات اؼب اؼبعايَت
 أقر اجمللس بذلك.إصدار أو تداوؿ أي ورقة مالية يف البورصة يف حاؿ  منع

 :يلي ماربقيق  : هتدؼ إذلأىداف ىيئة األوراق المالية
  ؛سالمة التعامل يف األوراؽ اؼباليةلتوفَت اؼبناخ اؼبالئم 
 ؛تنظيم سوؽ رأس اؼباؿ دبا يكفل ربقيق العدالة والكفاءة والشفافية 
 ؛يف األوراؽ اؼبالية ضباية اؼبستثمرين 
 ضباية سوؽ رأس اؼباؿ من ـباطر اليت قد يتعرض ؽبا. 
 ا سبارس اؼبهاـ اتآتية:فإهن ربقيق أىداؼ اؽبيئة ولغرض
 ؛تنظيم و مراقبة إصدار األوراؽ اؼبالية و التعامل هبا 

                                           
 اعتمادا على اؼبراجع التالية :  1

 https://www.ase.com.jo:  اؼبوقع االلكًتوين لبوصة عماف
  .142 -126:  ص مرجع سبق ذكره، التميمي،شد فؤاد ار 
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 مركز إيداع  ،األوراؽ اؼبالية وىي سوؽ ،تنظيم ومراقبة أعماؿ ونشاطات اعبهات اػباضعة لرقابة اؽبيئة وإلشرافها
 ؛االستثمارصناديق  ،األوراؽ اؼبالية، اؼبصدرين

 اؼبطلعُت  ؼبستثمرينتنظيم ومراقبة اإلفصاح عن اؼبعلومات اؼبتعلقة باألوراؽ اؼبالية واعبهات اؼبصدرة ؽبا، وتعامل ا
 ؛وكبار اؼبسانبُت

 ؛تاجرة باؽبامشاؼب وآلية اؼبكشوؼ لألوراؽ اؼباليةعلى  تنظيم عمليات البيع 
 .تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات اؼبسانبة العامة

لسنة  (23)األوراؽ اؼبالية دبوجب قانوف األوراؽ اؼبالية رقم  أنشأ مركز إيداع :األوراق المالية إيداعمركز 4-6-6
 ،إشرافهاىبضع لرقابة اؽبيئة و ، إداريمارل و  استقالؿذات  اعتبارية،صية يتمتع بشخ، 1999وباشر أعمالو يف عاـ  ،1997

وذلك ببناء سجل اؼبالية،  باألوراؽة استثماراهتم كينهم من متابعسباؼبالية، و  باألوراؽاؼبستثمرين  تعزيز ثقةإذل  يهدؼ اؼبركز
 أنظمةمن خالؿ وضع  ،اغبد من اؼبخاطر اؼبتعلقة بتسوية عمليات التداوؿ يف السوؽو  ،اؼبالية األوراؽكزي غبفظ ملكية مر 

 .األمافتتسم بالعدالة والسرعة و  وإجراءات وتشريعات
 مهاـ اؼبركز يف: تركزت: األوراق المالية مهام مركز إيداع4-6-6-0
  اؼبقاصة إجراءو  وإيداعهاوحفظ ونقل ملكيتها  ،اؼبالية يف السجل اؼبركزي للمسانبُت اؼبوثقُت األوراؽتسجيل 

اؼبعايَت الدولية اؼبوصي  أىمحد أالتسليم مقابل الدفع، الذي يعد  مبدأ أساسوعلى  ،والتسوية عرب نظاـ مركزي
اؼبالية اؼبباعة مقابل  األوراؽتسليم  أساسوالذي يقـو على ، هبا عاؼبيا لتسوية عقود التداوؿ اؼبنفذة لدي البورصة

 شبنها.تسديد 
 اؼبهنية ذات العالقة بعمل اؼبركز األنشطةعلى  والرقابة اإلشراؼ. 
 طبيق القواعد اػباصة باستخداـ مرافق وتسهيالت اؼبركز واالستفادة من خدماتووضع وت. 
 اية ضب يت تكفلال واإلجراءاتواقًتاح التشريعات  ،يف التشريعات وتعديالهتا ذات العالقة بعمل اؼبركز الرأي إبداء

 .اؼبالية األوراؽاؼبستثمرين مالكي 
 نشاط اؼبركز عن واإلحصاءاتالتقارير ونشر اؼبعلومات  إصدار. 
 صندوؽ ضماف التسوية وإدارة إنشاء. 
 اؼبالية  األوراؽيف ؾباؿ  ،والدولية اإلقليميةواعبمعيات واؼبنظمات العربية و  ،اإليداععالقات تعاوف مع مراكز  إقامة

 .اؼبركز أىداؼاالتفاقيات معها دبا ىبدـ  إبراـو 
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قاـ اؼبركز بتوسيع قاعدة ، لوجية اؼبتجددةو التكن هبدؼ مواكبة التطورات :خدمات المركز االلكترونية4-6-6-6
 :يلي ما نًتنيت ومن ىذه اػبدماتعلى شبكة األ عرب موقعوو اجملاالت اؼبتاحة  خدماتو للمستثمرين يف شيت

 عقد  باإلضافة إذلكافة اؼبعلومات عن االكتتابات العامة اؼبطروحة مثل نشرة اإلصدار وملخصها،   إتاحة
 .العاـ الالكتتاب أسهموساسي للشركة اليت تطرح التأسيس والنظاـ األ

  العاـ اإللكًتوين  االكتتابخدمة(e-ipo)  يف األوراؽ اؼبالية اؼبعروضة بسهولة  االكتتاباليت سبكن اؼبستثمر من
 .وتوفَتا للوقت واعبهد

  االنًتنيتخدمة منظمة األعضاء على شبكة(Intranet) على  لالطالعلتمكن كل عضو من الدخوؿ  ،للمركز
 ازباذلتمكينو من  ، وذلكعلى اؼبخالفات التشريعية اؼبوجودة لديو واالطالعبياناتو وطلب تعديلها الكًتونيا، 

اإلجراءات الالزمة لتصويبها دبا فيو خدمة اؼبصلحة العامة، إذل جانب نشر ىذه اؼبعلومات والبيانات على موقع 
 .تعزيزا للشفافية واإلفصاح  (Internet)اؼبركز اإللكًتوين على شبكة اإلنًتنت

  على اغبسابات  االطالعخدمة(On Line AccountViewing) و ظلتمكن اؼبستثمر من متابعة ؿباف
على  وكافة اغبركات اؼبنفذة، على أرصدة وكشوؼ حساباتو من األوراؽ اؼبالية اؼبودعة واالطالع، االستثمارية

 .وسيطو ىحساب اؼبستثمر لد ىمستو 
يتم نقل ملكية األوراؽ اؼبالية اؼبودعة من حساب :والتسوية وتحويل الملكية المقاصةإجراءات  -4-6-6-3

 على دبوجب قيود إلكًتونية وبناء ،الوسيط اؼبشًتي يحساب العميل اؼبشًتي لدإذل  ،الوسيط البائع يالعميل البائع لد
األوراؽ اؼبالية عالقة يف حساب اؼبشًتي غبُت إسباـ إجراءات  يحيث تبق ،اؼبلف اليومي للتداوؿ الوارد للمركز من السوؽ

وتكوف عقود التداوؿ إما عقود تداوؿ  ،رىنها خالؿ تلك اؼبدة أوها يعلوال هبوز إجراء أي ربويل  ،تسويتها ودفع شبنها
ة يف حساب العميل إذا كاف عدد األوراؽ اؼبالية اؼبسجل حيث يكوف عقد التداوؿ معلقا ،مقبولة أو عقود تداوؿ معلقة

وسيط البائع ال يكفي لتنفيذ عملية البيع، أو إذا كانت األوراؽ اؼبالية اؼبباعة مقيدة بقيد ملكية يبنع التصرؼ هبا  يلد
إزالة أسباب  عليو حيث يتوجب،ويتم إبالغ الوسيط إلكًتونيا يف حاؿ وجود عقود معلقة خاصة بو  ،)رىن، حجز(

 ى.ـ التداوؿ اؼبعٍت كحد أقصق يف اليـو التارل ليو يعلالت
ق، يعلويقـو اؼبركز باحتجاز اؼببالغ اليت سبثل قيمة عقود التداوؿ اؼبعلقة غبُت قياـ الوسيط بإزالة أسباب الت

 .1ويتخذ اإلجراءات الالزمة لشراء األوراؽ اؼبالية ،وخبالؼ ذلك وبل صندوؽ ضماف التسوية ؿبل الوسيط اؼبعٍت

                                           
 https://www.ase.com.jo/ar/node/832اؼبوقع االلكًتوين لبورصة عماف:1
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 بناء ،اؼبستحقة على الوسيط أو لو واليت يتم دبوجبها ربديد اؼببالغ اؼبالية ،اؼبقاصةإجراء عملية على  يعمل اؼبركز
من  ،وذلك بطرح إصبارل قيمة مشًتيات الوسيط من األوراؽ اؼبالية ليـو التداوؿ ،كافة عقود التداوؿ اؼبنفذة من قبلوعلى  

 :الوسيط دفعو إذلعلى  ؼببلغ الذي يتوجبويقسم ا ،قيمة مبيعاتو من األوراؽ اؼبالية لذلك اليـو
 الذي يزيد عن نصف مسانبتو يف صندوؽ ،وىو اؼببلغ اؼبطلوب دفعو من قبل الوسيط  :مبلغ احتياطي السيولة

 .ويدفع يف حساب احتياطي السيولة اػباص باؼبركز ،ضماف التسوية
 اؼبستحق على الوسيط واؼببلغ الذي دفعو  يبثل الفرؽ بُت اؼببلغ  ،يتم دفعو من قبل الوسيط :مبلغ التسوية

 .كاحتياطي سيولة
 يعترب ـبال ،إذا دل يقم الوسيط بتسديد مبلغ احتياطي السيولة أو مبلغ التسوية ضمن اؼبواعيد احملددة لذلك

ويتخذ اإلجراءات الالزمة إلسباـ التسويات  ،و، ووبل صندوؽ ضماف التسوية ؿبل الوسيط اؼبعٍتيعلبااللتزامات اؼبًتتبة 
 .اؼبالية من خالؿ صندوؽ ضماف التسوية

إذل  ودبوجب ربويالت مالية من حسابات الوسطاء ،يتم إجراء التسويات اؼبالية بُت الوسطاء من خالؿ اؼبركز
على  وبعد ذلك يعمل اؼبركز البنك اؼبركزي األردين الذي مت اعتماده كبنك تسوية، ىاػباص باؼبركز لد ،حساب التسوية

من حسابات  ربويل ونقل ملكية األوراؽ اؼبالية اؼبعنيةعلى  يعمل كماو  ،الوسطاء اؼبستحقُت ؽباإذل  ربويل ىذه األمواؿ
 .وسطائهم أيضا ىحسابات اؼبستثمرين اؼبشًتين لدإذل  وسطائهم ىاؼبستثمرين البائعُت لد

 أساس التسليم مقابل الدفععلى  حبيث تتم التسوية،مقابل نقل ملكيتها  يتم دفع أشباف األوراؽ اؼبالية اؼبباعة 
مت تسجيل بورصة عماف كشركة مسانبة عامة فبلوكة بالكامل  2007شباط  20يف عمان: شركة بورصة 4-6-3
وتدار من قبل ؾبلس إدارة مكوف من  ،لبورصة عمافاػبلف القانوين العاـ والواقعي  بورصة عماف شركةوتعترب  ،للحكومة

شركة بورصة هتدؼ ، و 1إدارة ومتابعة األعماؿ اليومية للبورصة يتوذليعينهم ؾبلس الوزراء ومدير تنفيذي  ،سبعة أعضاء
 :إذل عماف
 العرض والطلب على ىلضماف تفاعل قو  سليمةمُت بيئة أوت توفَت سوؽ يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية 

 :إذلولتحقيق ذلك عملت إدارة البورصة  ،اؼبالية اؼبتداولة األوراؽ
 توفَت بيئة سليمة لتداوؿ األوراؽ اؼبالية. 
 مات تتماشي مع اؼبعايَت العاؼبيةياؼباؿ بتطبيق أنظمة وتعل ضباية اؼبتعاملُت يف سوؽ رأس. 

                                           
 https://www.ase.com.jo/ar/node/864:بورصة عمافلاؼبوقع االلكًتوين  1
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 ديثةتوفَت أنظمة إلكًتونية ووسائل ربط وقاعات ؾبهزة باألدوات والوسائل التقنية اغب. 
 مراقبة عمليات التداوؿ يف السوؽ والتنسيق مع اؽبيئة يف متابعة تلك العمليات. 
 التداوؿ العادؿ والسليم لتزاـ أعضائها دببادئاَت للسلوؾ اؼبهٍت لضماف ايوضع مع. 
 نفس الوقت ويف النشر الفوري والصحيح للمعلومات عبميع اؼبهتمُت. 
 معها واؼبشاركة يف اؼبؤسبرات  االتفاقياتعالقات تعاوف مع البورصات واعبمعيات واؼبنظمات العاؼبية وإبراـ  إقامة

 والندوات العربية والعاؼبية.
بأسهم الشركات  يتم التداوؿ يف بورصة عماف سوق عمان لألوراق المالية:المتداولة في  األوراق المالية4-3

ألذونات  والوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار، وسندات التنمية اغبكومية، باإلضافة اؼبسانبة العامة
 القروض الصادرة عن اؼبؤسسات العامة والشركات اؼبسانبة العامة أسنادوسندات اػبزينة، وكذلك 

 :1شملتعريف األوراؽ اؼبالية يفإف  ،2002لسنة  (76ودبوجب قانوف األوراؽ اؼبالية رقم )
 الشركات القابلة للتحويل والتداوؿ أسهم. 
 إسناد القرض الصادرة عن الشركات أو اغبكومة أو اؼبؤسسات الرظبية العامة أو اؼبؤسسات العامة أو البلديات. 
 إيصاالت إيداع األوراؽ اؼبالية الصادرة عن شركات اػبدمات اؼبالية. 
  االستثمارالوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق. 
 سناد خيار اؼبسانبةأ. 
  التسوية جلةآالتسوية والعقود  آنيةالعقود. 
 البيع عقود خيار الشراء وعقود خيار. 

 وفقا ،التعامل باألوراؽ اؼبالية االسوؽ الذي يتم من خالؽب ىي: الثانوية لألوراق المالية ىيكل السوق4-4
 تنقسم إذل: يف بورصة عماف، مات اؼبعموؿ هبايعلألحكاـ القوانُت واألنظمة والت

 الذي يتم من خاللو التعامل بأوراؽ مالية ربكمها شروط إدراج  ،: ذلك اعبزء من السوؽ الثانويالسوق األول
 .إدراج األوراؽ اؼبالية يف بورصة عماف لتعليماتخاصة وفقا 

 الذي يتم من خاللو التعامل بأوراؽ مالية ربكمها شروط إدراج  ،: ذلك اعبزء من السوؽ الثانويالسوق الثاني
 .إدراج األوراؽ اؼبالية يف بورصة عماف لتعليماتوفقا  ،خاصة

                                           
 اؼبرجع نفسو .1
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 ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي الذي يتم من خاللو التعامل بأوراؽ مالية ربكمها شروط إدراج السوق الثالث :
 . بورصة عمافاألوراؽ اؼبالية يف لتعليمات إدراج وفقا ،خاصة

 ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي الذي يتم من خاللو التداوؿ حبقوؽ االكتتاب اؼبدرجة يف  :حقوق االكتتاب
 .البورصة

 ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي الذي يتم من خاللو التعامل يف قاعة التداوؿ بالسندات سوق السندات :
 .والشركات سناد القرض الصادرة عن اؼبؤسسات العامةأاغبكومية و 

رثية الذي يتم من خاللو إجراء التحويالت اإل : ذلك اعبزء من السوؽ الثانوي التحويالت المستثناة من التداول
 .ىوالعائلية واألخر 

من قانوف األوراؽ  (72)صادرة باالستناد ألحكاـ اؼبادة :6106األوراق المالية لسنة  إدراج تعليمات 4-5
واؼبقرة دبوجب قرار  2004من النظاـ الداخلي لبورصة عماف لسنة  (1/ب/24)وألحكاـ اؼبادة  2002لسنة  76اؼبالية رقم 

 .12/4/2016تاريخ 103/2016ؾبلس مفوضي ىيئة األوراؽ اؼبالية رقم 
 :1سوؼ نقتصر على بعض اؼبواد اليت نراىا ضرورية ودبا ىبدـ أىداؼ البحث

، يف السوؽ الثاين اإلدراجشروط بعد ربقيقها  البورصة تدرج أسهم أي شركة يف(: 5ألحكام المادة ) فطبقا
 يشًتط إلدراج أسهم الشركة يف السوؽ الثاين ما يلي:و 

 اؽبيئة ىتسجيل الورقة اؼبالية اؼبعنية لد. 
 اؼبركز ىتسجيل وإيداع الورقة اؼبالية اؼبعنية لد. 
  القيود الواردة يف التشريعات اؼبعموؿ هباعدـ وجود أية قيود على نقل ملكية األوراؽ اؼبالية اؼبعنية باستثناء. 
 توقيع اؼبصدر اتفاقية اإلدراج مع البورصة اليت ربدد حقوؽ والتزامات الطرفُت فيما يتعلق بإدراج األوراؽ اؼبالية. 
 ضمن ،حوؿ قدرة الشركة على االستمرار يف فبارسة نشاطها  تقرير مدقق حسابات الشركة شكوكا أف ال يتضمن

 .اػبارجي غبسابات الشركة واؼبتعلق بأحدث بيانات مالية تقرير اؼبدقق
  األقل تظهر نشاطا تشغيلياإصدار الشركة لبيانات مالية مدققة لسنة مالية واحدة على. 
  كما ىو يف التقرير السنوي تآخر ،من رأظباؽبا اؼبدفوع  %50أف ال يقل صايف حقوؽ اؼبسانبُت يف الشركة عن

 .سنة مالية

                                           
 https://www.ase.com.jo/ar/node/810:علي اؼبوقع االلكًتوين تاح، م2016لسنة  اؼبالية يف بورصة عماف األوراؽ إدراجتعليمات 1
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 من رأظباؽبا اؼبدفوع للشركات اليت  %5األسهم اغبرة يف الشركة بتاريخ انتهاء سنتها اؼبالية عن  أف ال تقل نسبة
 أومليوف دينار أردين  10رأظباؽبامن ذلك الشركات اليت يبلغ  ويستثٌت ،مليوف دينار أردين 10يقل رأظباؽبا عن 

 .أكثر
 إذا ربققت السوؽ الثاين إذل السوؽ األوؿينقل إدراج أسهم الشركة من فإنو  :(7)المادة  ألحكام وطبقا

 :التاليةالشروط 
 أف يكوف قد مضي عاـ كامل على األقل على إدراج أسهمها يف السوؽ الثاين. 
  من رأس ماؽبا اؼبدفوع %100أف ال يقل صايف حقوؽ اؼبسانبُت يف الشركة عن. 
 صافية قبل الضريبة يف سنتُت ماليتُت على األقل خالؿ السنوات الثالث  أف تكوف الشركة قد حققت أرباحا

على أف ال يقل معدؿ صايف أرباح الشركة قبل الضريبة تآخر ثالث سنوات عن  ،األخَتة اليت تسبق نقل اإلدراج
 .من رأس ماؿ الشركة اؼبدفوع %(5)
 إذا كاف رأس ماؽبا اؼبدرج  %10ال تقل نسبة األسهم اغبرة إذل رأس ماؽبا اؼبدرج بتاريخ انتهاء سنتها اؼبالية عن  أف

 أوأردين  دينار مليوف 50ويستثٍت من ذلك الشركات اليت يبلغ رأس ماؽبا اؼبدرج  ،مليوف دينار أردين 50أقل من 
 أكثر.

 مساىم 100ء سنتها اؼبالية عن أف ال يقل عدد مسانبي الشركة بتاريخ انتها. 
 مليوف دينار أردين. 5اؿ الشركة اؼبدفوع عن أف ال يقل رأظب 

 :يف اغباالت التالية التداوؿ بأسهم الشركة اؼبدرجة يف البورصة إيقاؼيتم : (03) المادة ألحكام طبقاو 
 اؼبوالية،من جلسة التداوؿ  اعتبارا ،صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة باؼبوافقة على زبفيض رأس ماؿ الشركة 

باستثناء الشركات اليت تقـو بذلك عن طريق شراء األسهم  ،اؽبيئة واؼبركز ىوغبُت استكماؿ كافة اإلجراءات لد
 الصادرة عنها من خالؿ السوؽ.

  متضمنا موجزا عن عقد االندماج، ونتائج إعادة التقدير واؼبيزانية  ،عن مراقب عاـ الشركات إعالفصدور
على االندماج من قبل أي جهة  باؼبوافقة إعالفأو صدور  ،االفتتاحية للشركة الداؾبة أو الناذبة عن االندماج

اؿ كافة اؼبذكور وغبُت استكم باإلعالفتبلغ البورصة  اؼبوالية،اعتبارا من جلسة التداوؿ  ىرظبية ـبتصة أخر 
 اؽبيئة واؼبركز. ىلد اإلجراءات
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 غبُت  ،أي حادث طارئ يؤثر على سالمة التعامل باألوراؽ اؼبالية اؼبصدرة من قبل الشركة أو على مركزىا اؼبارل
ؼبدة ال  اإليقاؼإذا كاف  استكماؿ إجراءات اإلفصاح عبمهور اؼبتعاملُت، وذلك بقرار من اؼبدير التنفيذي

 تتجاوز يومُت، وبقرار من ؾبلس اإلدارة إذا ذباوزت اؼبدة يومُت.
 وذلك بقرار من ؾبلس اإلدارة  ،على طلب من ؾبلس إدارة الشركة اؼبدرجة مع بياف األسباب اؼبربرة لذلك بناء

 وللمدة اليت يراىا مناسبة.
 ثة أشهر، دوف إبداء األسباب اليت تربر ىذا عند تبلغ البورصة بتوقف النشاط الطبيعي للشركة لفًتة تتجاوز ثال

 التوقف، وذلك بقرار من ؾبلس اإلدارة وللمدة اليت يراىا مناسبة.
  أو صدور قرار من جهة ـبتصة ،  إذل احملكمة ىعند تبلغ البورصة بتقدًن طلب التصفية اإلجبارية بالئحة دعو

 بتصفية الشركة وفق أي تشريع معموؿ بو.
 أو شطبها من سجالت وزارة الصناعة  ،رار من وزارة الصناعة والتجارة بتغَت صفتها القانونيةعند تبلغ البورصة بق

 والتجارة.
 هناية السنة وذلك بقرار من ؾبلس اإلدارة. دل تقم الشركة اؼبدرجة واؼبتداولة بتسديد اؼبستحقات اؼبالية حىت إذا  
بقرار من ؾبلس اإلدارة يف اغباالت  يف البورصةيلغي إدراج أسهم الشركة فإنو  :(05) المادة ألحكام طبقاو
 التالية:
 غ البورصة بقرار من وزارة الصناعة والتجارة بتغَت صفتها القانونية أو شطبها من سجالت وزارة الصناعة يبعد تبل

 والتجارة.
 غ البورصة بقرار احملكمة بإحالة الشركة للتصفية اإلجبارية.يبعد تبل 
 التصفية االختيارية الصادر عن اؽبيئة العامة غَت العادية للشركة.غ البورصة بقرار يبعد تبل 
 على أف تبدأ عملية احتساب تلك اؼبدة اعتبارا من تاريخ  استمرار إيقافها عن التداوؿ ؼبدة تزيد عن سنة

4/8/2016. 
 .بعد صدور قرار من جهة ـبتصة بتصفية الشركة وفق أي تشريع معموؿ بو 
 تزويد البورصة  ىرجة واليت يتبُت إخالؽبا بأي من شروط اإلدراج يف السوؽ الثاين لددل تقم الشركات اؼبد إذا

لتزويد البورصة بالبيانات  بالتعليمات اؼبدققة بتصويب أوضاعها قبل هناية اؼبدة احملددة ،بالبيانات اؼبالية السنوية
نات اؼبالية السنوية اؼبدققة الالحقة خالؿ أو عدـ قيامها بتزويد البورصة بالبيا ،اؼبالية السنوية اؼبدققة الالحقة

 اؼبدة احملددة لذلك.
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إلعادة التقدـ بطلب جديد  بإلغاء إدراج أوراقها اؼباليةصة للشركة اليت قامت البور (: 06) المادةألحكام  وطبقا
وربقيق صبيع شروط  إدراجها،على صدور قرار إلغاء  وذلك بعد مرور عاـ على األقل ،أوراقها اؼبالية يف البورصة إدراج

 اإلدراج يف السوؽ الثاين.
سنتاف على األقل ى أف يكوف قد مض يشًتط إلدراج األوراؽ اؼبالية غَت األردنية:(64المادة ) ألحكام وطبقا

هبوز جمللس اإلدارة إدراج األوراؽ اؼبالية اؼبصدرة بالعمالت ، كما على إدراج ىذه األوراؽ اؼبالية يف بورصة غَت أردنية
 يف البورصة. ويتم تسعَت ىذه األوراؽ اؼبالية وفقا ألحكاـ تعليمات تداوؿ األوراؽ اؼبالية اؼبعموؿ هبا،األجنبية 

  عاـ يف األردنية سوؽ األوراؽ اؼبالية شهدت :6106تطورات سوق عمان لألوراق المالية في عام  4-6 
 :عدة ؾباالت يف تطورات  2016

 العمل جوانب لكافة اؼبنظمة التشريعات دبراجعة ،مستمر وبشكل عماف بورصة تقـو :المستوى التشريعي 4-6-0      
 2016 عاـ خالؿ البورصة قامت حيث األردين، اؼباؿ سوؽ يف تطرأ تطورات أي مع يتالءـ دبا وتعديلها ،البورصة يف
 ونظرة جديدة مفاىيم ماتيالتعل ىذه أدخلت حيث، 2016 لسنة عماف بورصة يف اؼبالية األوراؽ إصدار تعليمات إدراجب

 اؼبدرجة غَت اؼبالية األوراؽ لتداوؿ آلية إهباد إطار ويف ،اؼبعلومات عن اإلفصاح إطار يف الدولية اؼبعايَت راعت ،متقدمة
 : هاياشتملت عل اليت التعديالت أىم من، هبا خاص بسوؽ
 اؼبراجعة واؼبرحلية اؼبدققة السنوية اؼبالية ببياناهتا البورصة تزويد عدـ حاالت يف ،التداوؿ بأسهم الشركات إيقاؼ 

 ؾباؿ يف اؼبعلومات عن اإلفصاح بأنبية ،الوعي التعديل إذل زيادة ىذا يهدؼ حيث، لذلك احملددة اؼبواعيد يف
 ؛اؼبالية األسواؽ

 وذلك طلبها، على بناءً  البورصة يف اػباصة اؼبسانبة الشركة أسهم بإدراج مرة ألوؿ ماتيعلالت ىذه ظبحت كما
 أوراقاً  ،اػباصة اؼبسانبة الشركات تصدرىا اليت والسنداتاألسهم  أف اعترب الذي ، بو اؼبعموؿ الشركات قانوف مع سباشياً 
 حاؿ يف اؼبالية األوراؽ إدراجتعليمات  أحكاـ عليها تطبق حيث بالسوؽ، وتداوؽبا إدراجها تطلب أف للشركة هبوز مالية
 احتساب عملية تبدأ أفعلى  ،سنة من ألكثر اؼبوقوفة الشركة أسهم إدراج إلغاء سيتم كما ،البورصة يف أسهمها إدراج
 16/4/2017 تاريخ من اعتباراً  الثالث السوؽ اعبديدة ماتيعلالت ألغت كما ،2016/8/4 تاريخ من اعتباراً  اؼبدة تلك

 األوراؽ سوؽإذل  تداوؽبا نقل أو ،الثاين السوؽ يف إلدراجها ،أوضاعها تصويب فرصة فيو اؼبدرجة الشركات ومنحت
 .أعاله اؼبذكور التاريخ حبلوؿ Over-the-Counter اؼبدرجة غَت اؼبالية
 باالستناد والصادرة 2016 ،لسنة عماف بورصة يف اؼبدرجة غَت اؼبالية األوراؽ لتداوؿ إصدار التعليمات اؼبنظمة 

 غَت اؼبالية األوراؽ سوؽ إنشاء مت حيث، 2002 لسنة (76)رقم  اؼبالية األوراؽ قانوف من (72)اؼبادة  ألحكاـ
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والتسهيل  الفرصة إتاحةإذل  السوؽ ىذا ويهدؼ ؽبذه التعليمات، تنفيذاً  اإللكًتوين التداوؿ اؼبدرجة على نظاـ
 التداوؿ نظاـ خالؿ من أسهمهم لبيع ،التداوؿ عن اؼبوقوفة والشركات، اؼبدرجة غَت الشركات على مسانبي
 ؛األسهم ىذه بشراء الراغبُت اؼبستثمرين سبكُت وكذلك والطلب، العرض ىلقو  ووفقاً  ،اإللكًتوين

 تستوجب اليت واغباالت السوؽ، ىذا يف أسهمها بتداوؿ السماح يتم اليت الشركاتالتعليمات  ىذه حددت وقد
 اغبق ،السوؽ ىذا يف اؼبتداولة الشركاتالتعليمات  أعطت كما ،السوؽ ىذا يف اؼبتداولة الشركاتبأسهم  التداوؿ إيقاؼ
 البورصة أسواؽ يف اإلدراج لشروط استيفائها بعد وذلك للبورصة، الثاين السوؽ يف اؼبالية أوراقها إلدراج بطلب بالتقدـ
 البورصة بتزويد الشركاتالتعليمات  ألزمت فقد ،السوؽ ىذا يف اؼبتداولة الشركات بالتزامات يتعلق فيما أماة، النظامي
 اؽبيئات اجتماعات أعماؿ وجدوؿ أسهمها، سعرعلى  تؤثر اليت اعبوىرية والقرارات السنوية، ونصف السنوية بالتقارير
 .ضرورية البورصة تراىا معلومات وأية عنها، الصادرة والقرارات العامة
 فرض التعديالت تضمنت حبيث وإقرارىا، 2004 لسنة عماف بورصة وعموالت لرسـو الداخلي النظاـ تعديل 

 ادخار سندات وإعفاء اإلسالمي، التمويل صكوؾ وتداوؿ وإصدار إدراج لقاء البورصة تتقاضها اليت العموالت
 .اؼبالية األوراؽ تداوؿ على اؼبقررة العموالت من ،اغبكومية األفراد
 هبا اؼبعموؿ البورصة إدارة ؾبلس قبل من إقرارىا مت واليت ،التأديبية اإلجراءات سياسة بتعديل البورصة قامت كما

 .اؼبخالفة اؼبدرجة الشركات حبق
 :إدخاؿ العديد من التطورات التقنية منها 2016 خالؿ عاـ فقد مت:  التقنية التطورات 4-6-6   
 التداوؿ متابعة لربنامج اػباص تطبيقها بإطالؽ عماف بورصة قامت :AseLive التداول متابعة تطبيق إطالق (0   

AseLive  ،اللوحية واألجهزة احملمولة اؽبواتف خالؿ من يعمل والذي iPhone & iPad  ،التشغيل نظاـ تستخدـ اليت 
iOS  التشغيل نظاـ تستخدـ اليت األجهزة على يعمل الذي للتطبيق إضافة Android ،البورصة قياـإذل  باإلضافة 
 بسهولة يبتاز والذي Market Watch Live االنًتنت على التداوؿ مراقبة برنامج من اعبديدة النسخة بإطالؽ

 .اؼبتصفح شاشة داخل اؼبتنقلة النوافذ بطريقة اؼبعلومات وعرض ،االستخداـ
 ؼبراقبة جديد رقابة نظاـ بتطوير البورصة قامت: (CTA) العمالء تداوالت لمراقبة جديد رقابة نظام تطوير (6 

 التداوؿ حركات صبيع عن االستعالـ خاصية توفَت مت حيث، Client Trading Analysis (CTA) العمالء تداوالت
 أي تداوالت عن االستعالـ خاصية توفَتإذل  باإلضافة البورصة، يف اؼبعنيُت يلد مباشرة بصورة وحساباهتم، للمستثمرين

 .اػبصوص هبذا متنوعة بتقارير اؼبعنيُت وتزويد الوساطة شركات صبيع ىلد ،عميل
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 البورصة موقع خالؿ من اجملانية Really Simple Syndication (RSS) خدمة إطالؽ مت(: RSS) خدمة إطالق (3 
 صدورىا، حُت فوري بشكل اإلفصاحو   والتعاميم البورصة أخبار آخر على اغبصوؿ من اؼبشًتؾ سبكن واليت اإللكًتوين

 .للبورصة اإللكًتوين اؼبوقع لزيارة اغباجة ودوف
 (6106-6111سوق عمان لألوراق المالية خالل فترة األلفية ) أداءو  تطور تحليل4-7

لدراسة وربليل أداء سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة األلفية، مت االعتماد على ؾبموعة من اؼبؤشرات اؼبتعلقة 
 التارل:على النحو  بسوؽ األسهم ،وذلك

يف سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية )سوؽ األولية من األسهم  : لدراسة تطور اإلصداراتاألولية اإلصدارات4-7-0
 األسهم(، ندرج اعبدوؿ التارل:

 (6106-6111) للفترة األسهم تطور إصدار(: 0-4)جدول

 
 
 
 

 الباحثة.كما أف النسب احتسبت من طرؼ  ،بورصة عمافالسنوية لتقارير على ال من إعداد الباحثة اعتمادا :المصدر

(، أف نسبة إصبارل اإلصدارات األولية من األسهم يف بورصة عماف، شهدت 1-4نالحظ من خالؿ اعبدوؿ)
 إذل 2000دينار يف سنة  مليوف 255.37تذبذبا بُت ارتفاع والبفاض، حيث ارتفعت قيمة اإلصدارات األولية من 

، حيث بلغ حجم إصدارات 2002ودبعدؿ الضعف مقارنة بسنة  ،%152دبعدؿ مبو  2003يف عاـ دينار  مليوف 642.61
نتيجة ، %57، بارتفاع نسبتو 2002مليوف دينار لعاـ  35.84 مليوف دينار مقارنة بػ 56.641ما قيمتو  2003األسهم لعاـ 

 إصدار األسهم التغير
 )د.أ(

 إصدار األسهم التغير السنوات
 )د.أ(

 السنوات

-1.606 317.321.922 6119 - 105.924.067 6111 

-1.664 119.281.271 6101 -1.466 60.730.051 6110 

1.045 136.671.251 6100 -1.419 35.842.157 6116 

1.159 144.825.273 6106 1.567 56.164.822 6113 

-1.686 45.979.161 6103 6.686 207.066.837 6114 

1.430 65.818.338 6104 3.696 888.825.951 6115 

-1.383 40.545.362 6105 0.701 2.408.835.009 6116 

3.396 178.242.008 6106 -1.636 885.771.902 6117 

      -1.165 827.957.704 6118 
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شركة  82شركة و  79الرتفاع عدد الشركات اؼبدرجة يف بورصة عماف، حيث بلغ عدد الشركات اؼبدرجة يف السوؽ األوؿ 
 يف السوؽ الثاين؛

، وقد ظبيت  %329وقد استمر االرتفاع بزيادة عدد الشركات اؼبدرجة ، حيث ارتفعت إصدارات األسهم بنسبة 
 امتصاصإذل  اؼبرتفع األسعار تضخم جةينت ،عماف وبورصة ةاؼبالي األوراؽ ئةيى عبأتكما ،  بسنة االكتتابات 2005سنة 
 لقطاع فبالنسبة، االكتتاب سعر من أقل هايف االفتتاح سعر كوفي ،دةيجد شركات أسهم إدراج خالؿ من ،التضخم ىذا

 100مستوى  عند دحد الذي ،البنوؾ لرأظباؿ األدىن اغبد خبصوص، األردين اؼبركزي البنكتعليمات  مع وسباشيا البنوؾ
ليسجل ما قيمتو  2006، وقد استمر االرتفاع يف إصدار األسهم يف عاـ رأظباؽبا ادةيبز  بنوؾ ةعد قامت ناريد وفيمل

، حيث انعكس النشاط الكبَت الذي شهدتو السوؽ الثانوية  2005مليوف دينار يف عاـ  1.63مليوف دينار مقارنة بػ  3.36
ة، وكذا تشجيع نشاط السوؽ األولية من خالؿ ربفيز قياـ شركات جديد على،  2005وارتفاع األسعار خالؿ عاـ 

الشركات القائمة على زيادة رؤوس أمواؽبا، وذلك يف ظل توفر سيولة لدى اؼبستثمرين، ناذبة عن ارتفاع أسعار األسهم، 
 وكذلك زيادة الطلب على االستثمار باألسهم نظرا الرتفاع عوائدىا. 

دينار، وقد استحوذ قطاعي  مليوف 356.4شركة مسانبة عامة برأظباؿ قدره  16تأسيس  2006كما مت يف عاـ 
شركات عقارية برأظباؿ قدره  7العقارات واػبدمات اؼبالية اؼبتنوعة على اعبزء األكرب من ىذه اإلصدارات حيث مت تأسيس 

 قياـ 2006مليوف دينار، كما شهد عاـ  98.5شركات خدمات مالية متنوعة برأظباؿ قدره  6مليوف دينار و 237.2
القانونية من شركات ذات مسؤولية ؿبدودة، إذل شركات مسانبة عامة بلغ ؾبموع شركات بتحويل صفتها  7 
 مليوف دينار. 57.9رأظباؽبا 

بنسبة  2007وقد البفض فيما بعد اإلصدار األورل خالؿ فًتة األزمة اؼبالية، حيث بلغ أقصى البفاض يف عاـ 
نظرا لتداعيات األزمة اؼبالية،   2010و 2009يف عامي ، وقد استمر االلبفاض 2006مقارنة باالرتفاع احملقق يف عاـ  63%

، إذ البفضت اإلصدارات بشكل دل 2008فقد كانت بورصة عماف القطاع األكثر تأثرا بتداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية 
ل ،بعدما كاف قد سج 2009مليوف دينار يف عاـ  3يسبق لو مثيل، كما البفض صايف استثمار غَت األردنيُت بقيمة 

 ادةيز  قابلو الذي الطلب البفاض ،نتيجةاألسهم  البفضت أسعار ، وبذلك2008دينار يف سنة  مليوف 309فائضا بقيمة 
غَت أف حرص ىيئة األوراؽ اؼبالية ،على زيادة عمق السوؽ ،ساىم يف مبو اإلصدارات ؾبددا، حيث  عليها، العرض

 حيث قامت ،2013يف عاـ  % 5 مقارنة بػ %43بارتفاع قدر ب  ،2014دينار يف عاـ  مليوفارتفعت قيمتها إذل 
مليوف دينار، غَت أف اإلصدارات األولية زادت  65.8مليوف سهم وبقيمة  69شركات قائمة بزيادة رؤوس أمواؽبا دبقدار  8 

شركة قائمة بزيادة رؤوس أمواؽبا دبقدار  13حيث قامت  ،2014مقارنة بعاـ  %38بنسبة  2015بوتَتة منخفضة يف عاـ 
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، حيث أرديندينار مليوف  5340.24بقيمة  2016لتعاود االرتفاع يف عاـ مليوف دينار،،  40.5مليوف سهم وبقيمة  22.3
 مليوف دينار؛ 178.24مليوف سهم وبقيمة  194.2شركة قائمة بزيادة رؤوس أمواؽبا دبقدار  17قامت 

 تطور إصدار األسهم لفًتة األلفيةوالشكل التارل يوضح  

(6106-6111) (: تطور إصدار األسهم خالل الفترة0-4شكل)

 
 .(1-4من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ)المصدر: 

 

إال أف قيمة األسهم اؼبصدرة  2006و 2005ومع أف برامج اػبصخصة أدت إذل إصدارات مهمة يف عامي 
 :كما ىو موضح باعبدوؿ التارل  2010منذ عاـ    %1ودل تتجاوز   دوف اؼبستوى  اإلصبارلاعبديدة إذل الناتج احمللي 

 (6106-6111) نسبة إصدار األسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة(: 6-4جدول )
 الناتج المحلي اإلجمالي (.أإصدار األسهم )د السنوات

 (د.أ)االسمي()
نسبة إصدار األسهم إلى الناتج 

  %المحلي اإلجمالي
6111 105.924.067 5.998.000.001 2% 

6110 60.730.051 6.363.000.001 1% 

6116 35.842.157 6.794.000.000 1% 

6113 56.164.822 7.228.000.001 1% 

6114 207.066.837 8.090.000.001 3% 

6115 888.825.951 8.925.000.000 10% 

6116 2.408.835.009 10.675.000.000 23% 

6117 885.771.902 12.131.000.000 7% 

6118 827.957.704 15.593.000.000 5% 

6119 317.321.922 16.912.000.000 2% 

0
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 اصدار االسهم
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6101 119.281.271 18.762.000.000 1% 

6100 136.671.251 20.476.000.001 1% 

6106 144.825.273 21.965.000.001 1% 

6103 45.979.161 23.851.000.001 0% 

6104 65.818.338 25.437.000.000 0% 

6105 40.545.362 26.637.000.000 0% 

6106 178.242.008 27.444.000.001 1% 

 .: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبورصة عماف وبنك األردف اؼبركزيالمصدر 
 والشكل اؼبوارل يبُت نسبة اصدار االسهم اذل الناتج احمللي االصبارل 

 (6106-6111(: نسبة إصدار األسهم إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )6-4شكل)
 

 
 (2-4: من اعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ)المصدر

سوؽ  لنشاط اىام مؤشرا عتربيو  ،هبا التعامل تمي اليتاألسهم  قيمة التداوؿ حجم حيوض: التداوالت 4-7-6
 اؼبتعاملعلى  بيتوج لذا ،اؼبستقبل يف ىبوطو أو صعوده توقعاتإذل  َتشيو  ،السوؽ تطورات يبُت فهو ،األوراؽ اؼبالية

 ُتب ما تتأرجح اليت التعامالت حالة يفو  األسعار، حركة مع متعارضا التعامل حجم كاف إذا ما حالة يف اغبذر أخذ
  د؛والصعو  اؽببوط

ولدراسة تطور حركة التعامل يف السوؽ الثانوية، نورد اعبدوؿ التارل الذي يبُت حجم تداوالت األسهم على 
 اؼبستوى الكلي والقطاعي.
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 (6106-6111) الكلي والقطاعي للفترةعلى المستوى  التداولقيمة (:3-4جدول )

 التغير
(%) 

 حجم التداول
في القطاع المالي 

 )د.أ(
 

 التغير
(%) 

 حجم التداول
في قطاع 

 الخدمات )د.أ(

 التغير
(%) 

 حجم التداول
في القطاع الصناعي 

 )د.أ(

 التغير
(%) 

إجمالي التداول 
 )د.أ(

عدد األسهم 
 المتداولة
 )سهم(

 السنوات

 138.597.051  58.156.874  91.042.612  287.796.537 228.365.333 2000 

134 323.691.265 52 88.584.016 182 256.377.393 132 668.652.674 340.550.460 2001 

23 397.744.122 15 101.470.613 76 451.058.259 42 950.272.994 461.815.018 2002 

109 832.182.588 100 203.120.441 82 819.872.983 95 1.855.176.012 1.008.564.620 2003 

189 2.403.764.844 87 379.944.408 23 1.009.541.799 104 3.793.251.050 1.338.703.981 2004 

449 13.200.688.924 215 1.195.920.637 145 2.474.442.386 345 16.871.051.948 2.581.744.423 2005 

-12 11.570.201.564 -21 942.189.854 -31 1.697.479.173 -16 14.209.870.592 4.104.285.135 2006 

-24 8.779.234.370 76 1.657.992.661 13 1.910.874.879 -13 12.348.101.910 4.479.369.609 2007 

10 9.638.936.814 227 5.422.241.866 175 5.256.835.871 65 20.318.014.551 5.442.267.689 2008 

-34 6.363.773.746 -63 2.030.846.061 -76 1.270.692.520 -52 9.665.312.327 6.022.471.335 2009 

-34 4.174.112.697 -14 1.744.663.490 -39 771.210.968 -31 6.689.987.155 6.988.858.431 2010 

-58 1.757.351.376 -67 576.006.319 -33 516.894.934 -57 2.850.252.629 4.072.337.760 2011 

-32 1.189.542.872 -30 403.893.684 -25 385.377.323 -31 1.978.813.879 2.384.058.415 2012 

87 2.221.449.153 1 408.120.453 3 397.685.580 53 3.027.255.186 2.705.796.950 2013 

-32 1.510.846.421 -8 373.463.671 -5 379.094.502 -25 2.263.404.594 2.321.802.789 2014 

55 2.347.790.662 94 723.462.452 -9 345.825.912 51 3.417.079.026 2.585.816.584 2015 

-49 1.202.107.859 -41 423.639.322 103 703.718.949 -32 2.329.466.130 1.836.711.983 2016 

        
 

معدل 
 التغير

 كما أف النسب احتسبت من طرؼ الباحثة. ،بورصة عمافالسنوية ل تقاريرعلى المن إعداد الباحثة اعتمادا  :المصدر

من بيانات اعبدوؿ ، أف حجم التداوؿ شهد تذبذبا سواء على اؼبستوى الكلي أو القطاعي، فخالؿ   نالحظ
  من اؼبستوى الكلي التداوؿ حجم( عرفت أحجاـ التداوؿ معدالت مبو موجبة، إذ ارتفع 2004-2001الفًتة )

ػ مقارنة ب يف عاـ %345 دبعدؿ مبو 2005دينار يف عاـ  وفيمل 16871.05إذل  2000 سنة ناريد وفيمل 228.36
 .2004 عاـيف  % 104
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 ىأقص بلغت(، 2005-2000 )الفًتة خالؿ موجبة دبعدالت ىامبو  لوحظ فقد ،القطاعيعلى اؼبستوى  أما
 رجعيو  ،بيالًتت على والصناعة اػبدماتاؼبارل و  قطاعال من لكل،  %215، %145، %449بنسبة  2005 سنة معدالهتا
، ارتفاع أسعار األسهم وزيادة عدد الشركات االستثمار ؾباؿ عيوتوس، ةاغبكومي الشركات بعض خصخصةإذل  ذلك

نتج عنو من تطبيق لألنظمة االلكًتونية، دبا يف وما ، 2002اؼبدرجة، إذل جانب النتائج االهبابية لقانوف األوراؽ اؼبالية لعاـ 
 ذلك أنظمة التداوؿ والتسوية واؼبقاصة االلكًتونية.

 بسبب ،البفاض على كاف ومييال التداوؿ معدؿ، فإف 2005 عاـ يف التداوؿ حجم يف اؽبائل النمو من وبالرغم
شركة، حيث ارتفعت  171بأسهم  2005وقد مت التداوؿ يف عاـ  ة،ياألول اإلصدارات كبو وتوجهها ولةيالس حجم البفاض

شركة، وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي غبجم التداوؿ فقد  37شركة فيما البفضت أسعار أسهم  134أسعار أسهم 
مث قطاع اػبدمات بنسبة  % 15من حجم التداوؿ، تاله القطاع الصناعي بنسبة  %78استحوذ القطاع اؼبارل على نسبة 

ألف عقد مقابل  2392.5مليوف سهم وعدد العقود اؼبنفذة إذل  2581.7،كما ارتفع عدد األسهم اؼبتداولة إذل  7%
 ؛%103.1وبنسبة ارتفاع مقدارىا  2004ألف عقد يف عاـ  1178.2مليوف سهم و  1338.7

مليوف  16871.05من  2007-2006يف عامي  لَتجع بعدىا حجم التداوؿ على اؼبستوى الكلي إذل االلبفاض
 %16، وصلت إذل  2006،بنسبة البفاض بلغت أقصاىا يف عاـ  2007يف عاـ  12348.10إذل  2005دينار يف عاـ 

شركة ،حيث ارتفعت  195، وفبا يذكر فإنو مت التداوؿ بأسهم %345واؼبقدر بػ  2005مقارنة باالرتفاع احملقق يف عاـ 
شركة ،واستقر سعر سهم شركة واحدة، إذ ارتفع عدد األسهم  133شركة ،والبفضت أسعار أسهم  61أسعار أسهم 

مليوف عقد مقابل  3.4، كما ارتفع عدد العقود اؼبنفذة ليصل إذل 2006مليوف سهم يف عاـ  4104.3اؼبتداولة ليصل إذل 
 ؛%41.66بنسبة ارتفاع  2005مليوف عقد يف عاـ  2.4

وأخَتا  %12تاله قطاع الصناعة بػ  ،%81طاع اؼبارل على نسبة وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي ،فقد استحوذ الق 
وبالنسبة لعدد األسهم اؼبتداولة، فقد احتل القطاع اؼبارل اؼبرتبة األورل حيث مت تداوؿ  ، %7قطاع اػبدمات بنسبة 

مليوف سهم  733.8، وجاء قطاع الصناعة يف اؼبرتبة الثانية بعدد أسهم متداولة  %72.7مليوف سهم بنسبة  2979.2
 .%9.4مليوف سهم وبنسبة  376.5، وأخَتا قطاع اػبدمات بعدد أسهم متداولة  %17.9وبنسبة 

،مقارنة  %65مليوف دينار بنسبة ارتفاع  20318.01أعلى قيمة متداولة وصلت إذل  2008فيما حقق عاـ 
، أما عن معدؿ التداوالت اليومية فقد ارتفع اؼبعدؿ اليومي غبجم التداوؿ %13واؼبقدر بػ  2007بااللبفاض احملقق يف عاـ 

،نتيجة  أسعارىا البفضت اليتاألسهم  شراءعلى  نياؼبستثمر  إقباؿ ادةيز مليوف دينار، والذي يرجع إذل  82.9إذل 
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شركة فيما  55ار أسهم شركة، حيث ارتفعت أسع 232، وقد مت التداوؿ بأسهم 2008لتداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية 
 شركة ، واستقر سعر سهم شركة واحدة،؛ 176البفضت أسعار أسهم 

تاله قطاع  ،%47وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي غبجم التداوؿ، فقد احتل القطاع اؼبارل اؼبرتبة األوذل بنسبة 
  .%26مث قطاع الصناعة بنسبة  ،%27اػبدمات بنسبة 

لتبلغ أقصى نسبة البفاض على  ، 2012- 2009خالؿ الفًتة االلبفاضإذل جع بعدىا أحجاـ التداوؿ لًت 
 على  مليوف دينار 1978.81 مليوف دينار و 2850.25 حيث بلغ حجم التداوؿ، 2012و  2011اؼبستوى الكلي يف عامي 

البفض التداوؿ يف يف حُت ، 2010 مقارنة بعاـ %57 واليت بلغت %201 أدناىا يف عاـإذل  البفاض وصلت بنسبة ،الًتتيب
بالنسبة  2012يف عاـ  % 25و %30و %32 بنسب البفاض و 2011 يف عاـ %33و %67و %58 القطاعات الفرعية بنسب

 ت أسعارالبفض حيث ،العاؼبية اؼبالية األزمة يرجع إذل تداعيات والذي للقطاع اؼبارل واػبدمات والصناعة على الًتتيب،
، حيث التداوؿ أحجاـ يف البفاض صاحبووالذي ، عليها العرض ادةيز  قابلو الذيو  الطلب البفاض عن الناتج، األسهم

 9شركة واستقرت أسعار  134شركة والبفضت أسعار  88شركة ارتفعت أسعار  231التداوؿ بأسهم  2012مت يف عاـ 
بسبب االضطرابات السياسية على الصعيد  ،2011مقارنة مع عاـ  %67شركات، كما البفض عدد العقود اؼبنفذة بنسبة 

 .2011العاؼبي والعريب، كما مت تعديل أوقات جلسات التداوؿ عبميع األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة يف عاـ 
 %20تاله قطاع اػبدمات بنسبة  %60أما على اؼبستوى القطاعي فقد احتل القطاع اؼبارل اؼبرتبة األوذل بنسبة 

 .%19 وأخَتا قطاع الصناعة بنسبة
لتسجل أدىن نسبة البفاض ، تذبذبا يف حجم التداوؿ بُت ارتفاع والبفاض 2016 - 2013فيما شهدت الفًتة 

 %49، نتيجة اللبفاض حجم التداوؿ يف القطاع اؼبارل واػبدمي بنسبة 2015مقارنة بعاـ  2016يف عاـ  %32وصلت إذل 
شركة  212، حيث مت التداوؿ بأسهم %103غت نسبتو على الًتتيب، فيما شهد القطاع الصناعي ارتفاعا بل %41و

شركات، كما البفض عدد العقود  9شركة يف حُت استقرت أسعار  116شركة والبفضت أسعار  87ارتفعت أسعار 
 .2015مقارنة بعاـ  %12.6اؼبنفذة بنسبة
 من ةيالسنو  وىامب معدالت تفاوتت ارتفاع والبفاض، تذبذبا بُت عرفت التداوؿ أحجاـ أف تضحي تقدـ اوفب

وىو ما يبكن توضيحو من ، اؼبارل على النسبة األكرب من حجم تلك التداوالت ، وعموما استحوذ القطاعخرتآ قطاع
 خالؿ الشكل التارل:
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 (6106-6111) الكلي والقطاعي للفترةحجم )قيمة( التداول على المستوى (: تطور 3-4شكل)

 
 .(2-4بيانات اعبدوؿ ) على من إعداد الباحثة اعتماداالمصدر: 

 كما يبكن توضيح نسب التداوؿ القطاعي باعبدوؿ التارل:
 (6106-6111)(: نسب التداول القطاعي للفترة4-4)جدول 

 نسبة التداول
 (%) في القطاع المالي

 نسبةالتداول
 في قطاع الخدمات

(%) 

 نسبة التداول
 (%) في قطاع الصناعة

 السنوات

48 20 32 2000 
48 13 38 2001 
42 11 47 2002 
45 11 44 2003 
63 10 27 2004 
78 7 15 2005 
81 7 12 2006 
71 13 15 2007 
47 27 26 2008 
66 21 13 2009 
62 26 12 2010 
62 20 18 2011 
60 20 19 2012 
73 13 13 2013 
67 17 17 2014 
69 21 10 2015 
52 18 30 2016 

 (5-4على اعبدوؿ رقم) الباحثة اعتمادامن إعداد  :المصدر
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 والذي يبكن سبثيل معطياتو يف الشكل التارل:
 (6106-6111) (: نسب التداول القطاعي للفترة4-4شكل)

 
 (.3-4على اعبدوؿ رقم) من إعداد الباحثة اعتمادا :المصدر

وراؽ االستثمارات يف سوؽ األمبو حجم على ىم اؼبؤشرات الدالة : يعد اتساع السوؽ من أحجم السوق4-7-3
 ويقاس حجم السوؽ دبعدؿ الرظبلة وعدد اشركات اؼبدرجة.، تطورىا ونضجها علىاؼبالية،فكلما اتسع حجمها دؿ 

ها البنك الدورل يف يعلحد اؼبؤشرات اؽبامة اليت يعتمد أ: يعد معدؿ رظبلة السوؽ رسملةال معدل4-7-3-0
دبا يسمح بتنويع ، وراؽ اؼبالية يف تعبئة اؼبدخراتيعكس ارتفاعو مسانبة سوؽ األلية، نظمة اؼبالأل قياس العمق اؼبارل

 وبسب معدؿ الرظبلة وفق العالقة التالية:، اؼبخاطر وربسُت معدؿ النمو االقتصادي
 
 

 .(2016-2000معدؿ الرظبلة للفًتة ) واعبدوؿ التارل يوضح تطور
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في قطاع 
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نسبة  التداول  
في قطاع 
 )%( الخدمات

نسبة التداول  
في القطاع 

 )%( المالي

 100(×اإلصبارل الناتج احمللي÷  اؼبدرجة لألسهممعدؿ الرظبلة= )القيمة السوقية 



 (6106 – 0981النمو االقتصادي: دراسة قياسية للفترة ) فيالمالية  لألوراقثر سوق عمان أ..............................الفصل الرابع:........
 

 263 

 (6106-6111ومعدل الرسملة للفترة )  : تطور الرسملة البورصية(5-4جدول)

 معدل الرسملة
)%( 

الناتج المحلي اإلجمالي 
 االسمي)د.أ(

 )بأسعار السوق الجارية(
 السنوات الرسملة )د.أ( التغير)%(

59 5.998.000.001 - 3.509.640.709 2000 
70 6.363.000.001 28 4.476.364.817 2001 
74 6.794.000.000 12 5.028.953.990 2002 

108 7.228.000.001 55 7.772.750.866 2003 
161 8.090.000.001 68 13.033.833.515 2004 
299 8.925.000.000 105 26.667.097.118 2005 
197 10.675.000.000 -21 21.078.237.222 2006 
241 12.131.000.000 39 29.214.202.327 2007 
163 15.593.000.000 -13 25.406.265.528 2008 
133 16.912.000.000 -11 22.526.919.428 2009 
117 18.762.000.000 -3 21.858.181.603 2010 
94 20.476.000.001 -12 19.272.757.327 2011 
87 21.965.000.001 -1 19.141.521.210 2012 
76 23.851.000.001 -5 18.233.491.417 2013 
71 25.437.000.000 -1 18.082.617.433 2014 
68 26.637.000.000 -1 17.984.673.970 2015 
63 27.444.000.001 -4 17.339.384.851 2016 

 .النسب احتسبت من طرؼ الباحثة أفكما  التقارير السنوية لبورصة عماف،على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  :المصدر

دينار يف عاـ مليون3509.64ت يف االرتفاع تدرهبيا من أف الرظبلة البورصية بدأنالحظ من خالؿ اعبدوؿ 
نتيجة لربامج ، 2004مقارنة بعاـ  %105معدؿ مبو بلغ  ىقصوذلك بأ 2005دينار يف عاـ مليون26667.09ذلإ2000

، واالستخداـ الواسع 2002النتائج االهبابية لقانوف اؼبالية لسنة إذل  باالضافةاػبصخصة والتوسع يف ؾباؿ االستثمار 
وزيادة  2005اؼبكتتب هبا لعاـ األسهم  سهم، وعددأسعار األنظمة التداوؿ االلكًتوين،ففيضوء التغَتات اليت شهدهتا أل

مليوف 26667.09إذل  اؼبدرجة لتصلفقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات ، 2004عدد الشركات اؼبدرجة مقارنة بعاـ 
يف حُت كانت ، من الناتج احمللي االصبارل % 299لتشكل مانسبتو 2004دينار يف عاـ  مليوف13033.83ػدينار مقارنة ب
 . 2000يف عاـ %59تشكل مانسبتو 

الشركات من وقياـ عدد كبَت ،وازدياد عدد الشركات اؼبدرجة ،2006يف عاـ األسهم  سعارأوكمحصلة اللبفاض 
مليوف دينار مقارنة 21078.23إذل  مواؽبا،فقد البفضت القيمة السوقية للشركات اؼبدرجة لتصلالقائمة بزيادة رؤوس أ

 .من الناتج احمللي االصبارل%197 لتشكل مانسبتو، %21 بالبفاض نسبتو 2005 يف عاـمليوف دينار 26667.09ػب
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مقارنة  %39بنسبة ارتفاع ، مليوف دينار 29214.20إذل  حيثوصلت،بلغت القيمة السوقية ذروهتا  2007ويف عاـ 
وذلك بسبب اغبركة ، احمللي االصبارل من الناتج %241لتشكل مانسبتو ، 2006يف عاـ  %21ػبااللبفاض اؼبقدر ب

وازدياد عدد الشركات ،األسهم سعارأيضا الرتفاع أردنية، وكمحصلة وراؽ اؼبالية األالتصحيحية اليت عرفتها سوؽ األ
 .جنيبمواؽبا، وارتفاع حجم االستثمار األأوقياـ عدد كبَت من الشركات بزيادة رؤوس ،اؼبدرجة 

سواؽ الناشئة اليت كاف ؽبا األإذل  ثَتىاأواليت وصل ت،زمة اؼبالية العاؼبية اليت اجتاحت البلداف اؼبتقدمة وخالؿ األ
مليوف دينار يف عاـ  29214.20سهم من ذ تدنت القيمة السوقية لألإ، شدةباألسهم  سعارأثرت أت، عالقات قوية معها

 %13الًتتيب بالبفاض نسبتو  على2009و 2008مليوف دينار يف عامي  22526.91مليوف دينار و 25406.26إذل 2007
 .2007عن االرتفاع احملقق يف عاـ  %22و

، 2015شركة هناية  228مقابل  2016شركة يف عاـ  224ونظرا اللبفاض عدد الشركات اؼبدرجة اليت بلغت 
مات يعلمليوف سهم، وذلك وفقا لت 13.75مواؽبا أشركات بلغ ؾبموع رؤوس  4دراج إنتيجة قياـ بورصة عماف بالغاء 

استمر البفاض القيمة السوقية طيلة ، سهمسعار األأيضا الستمرار البفاض أة وكمحصل، وراؽ اؼباليةدراج األإ
 .2016صبارل يف عاـ إلمن الناتج احمللي ا %63( لتشكل مانسبتو 2016-2012)الفًتة

 والشكل التارل يوضح تطورالرظبلة يف سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة األلفية.
 (6106-6111) خالل الفترة البورصية(: تطور الرسملة 5-4شكل )

 
 (.4-4على اعبدوؿ رقم ) من إعداد الباحثة اعتمادا :المصدر

فيما  عند أخذىا كنسبة من الناتج احمللي اإلصبارل، ،سيولة سوؽ األوراؽ اؼبالية تعترب الرظبلة مؤشرا جيدا لقياس و 
أي أف ىذه النسبة سبثل حجم السوؽ إذل االقتصاد، وىي بذلك تعكس مدى مسانبة السوؽ يف  يعرؼ دبعدؿ الرظبلة،
 ا كالتارل:وقد مت سبثيلها بياني الناتج احمللي اإلصبارل،
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 (6106-6111(: تطور معدل الرسملة للفترة )6-4شكل )

 
 (.4-4اعبدوؿ رقم)على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  :المصدر

خالؿ الفًتة  اإلصبارلالناتج احمللي  إذلاؼبكتتب هبا  لألسهموقد انعكس االلبفاض يف نسبة القيمة السوقية 
 األسعار . ( على سلوؾ مؤشر 2008-2016)

كرب عدد من شركات اؼبسانبة ألضم  ،اؼبالية لألوراؽسوؽ عماف  ى: تسعالمدرجة عدد الشركات4-7-3-6
زيادة عدد  أفكما  وزيادة دورىا يف التمويل لتحقيق النمو االقتصادي، ،وذلك بقصد زيادة نشاط البورصة، العامة

إذل  باإلضافة، كبو الشركات، فبا يساىم يف التنويع والتقليل من اؼبخاطر أوسعالشركات اؼبدرجة يبنح اؼبستثمرين خيارات 
 .التمويلعلى  تسهيل حصوؿ الشركات اؼبدرجة

 .اؼبالية  لألوراؽواعبدوؿ التارل يبُت تطور عدد الشركات اؼبدرجة يف سوؽ عماف 
 (6106-6111(: تطور عدد الشركات المدرجة للفترة )6-4جدول)

عدد الشركات  التغير)%( السنوات المدرجة الشركاتعدد  التغير)%(
 المدرجة

 السنوات

 272 6119 - 163 2000 
2 277 6101 -1 161 2001 

-11 247 6100 -2 158 2002 
-2 243 6106 2 161 2003 
-1 240 6103 19 192 2004 
-2 236 6104 5 201 2005 
-3 228 6105 13 227 2006 
-2 224 6106 8 245 2007 

 7 262 2008 
 التقارير السنوية لبورصة عماف.على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  المصدر:
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إذل  2000شركة يف عاـ  163البفاض عدد الشركات اؼبدرجة يف سوؽ عماف اؼبارل من ،أعالهنالحظ من اعبدوؿ 
غَت ، شركة يف السوؽ الثاين 82شركة و 79وؿعدد الشركات اؼبدرجة يف السوؽ األحيث بلغ ، 2003شركة يف عاـ  161
شركة  112األوؿحيث بلغ عدد الشركات اؼبدرجة يف السوؽ ، 2007شركة يف عاـ  245إذل ليصل  نو ارتفع بعد ذلكأ
الشركات اؼبدرجة نتيجة لزيادة عدد الشركات، نتيجة لقياـ الدولة  أمواؿكما ارتفعت رؤوس ،  شركة يف السوؽ الثاين 133و

تنشيط السوؽ، إذل  األسعارارتفاع  أدىوذلك ببيع جزء من مسانباهتا يف عدة شركات، كما  ،اػبوصصةبتنفيذ برنامج 
ونشر اؼبعلومات عرب  اإلفصاحزيادة  أفكما  ،أمواؽباالدخوؿ للسوؽ وزيادة رؤوس على  وربفيز الشركات اؼبسانبة العامة

ونتيجة  يف البورصة، وذلك بزيادة ثقة اؼبستثمرين بالسوؽ،زيادة ربفيز االستثمارات إذل  أدى نظاـ التداوؿ االلكًتوين،
 10أسهم، ونقل األوؿالسوؽ إذل  شركة من السوؽ الثاين 25إدراجكما مت نقل ،  شركة جديدة 18إدراجأسهملذلك مت 

 أفإذل  وقد استمر بعدىا عدد الشركات اؼبدرجة يف االرتفاع، 2007السوؽ الثاين يف عاـ إذل  األوؿشركات من السوؽ 
 السوؽ يف اؼبدرجة الشركات عدد بلغ حيث، 2009عاـ بنهاية مدرجة شركة 272 مقابل شركة 277إذل 2010وصل يف
 .شركة165يف حُت بلغ عددىا يف السوؽ الثاين شركة،112األوؿ

شركة بنسبة البفاض  224إذل  شركة 247من 2016-2011مث البفض بعدىا عدد الشركات اؼبدرجة طيلة الفًتة 
اؼبالية، كما مت  األوراؽ إدراجمات يعلوذلك بعد تعديل ت 2011شركة يف عاـ  32إلغاءإدراجحيث مت 9.31%

وذلك وفقا  الًتتيب،على  2016،2015،2014، 2013األعواـشركات يف  4و  8، 7، 5و 2012شركات يف عاـ 5إلغاءإدراج
 اؼبالية النافذة  األوراؽ ألحكاـ تعليمات إدراج
وقد احتل ، الصناعي واػبدمي القطاع اؼبارل، ثالث قطاعات رئيسية وىي:على  الشركات اؼبدرجةكما توزعت 
 .والتداوؿ وعدد الصفقات اؼبنفذة اإلصدارمن حيث عدد الشركات، وبالتارل حجم  األوذلالقطاع اؼبارل اؼبرتبة 

 .اؼبالية  لألوراؽيبُت تطور عدد الشركات اؼبدرجة يف سوؽ عماف  والشكل اؼبوارل
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 (.6106-6111) للفترة (:تطور عدد الشركات المدرجة7-4شكل)

 
 .(5-4اعبدوؿ )على  الباحثة اعتمادا إعداد: من المصدر

تاحة إعلى  وراؽ اؼبالية، وقدرهتاتطور سوؽ األعلى  تعد السيولة من اؼبؤشرات الدالةسيولة السوق:4-7-4
على   ف ينعكس اهباباأنو أجل، والذي من شاشرة االستثمارات طويلة األومب مستثمرين، لتقليل ـباطر تصريفالفرص لل

ليو يف اعبانب إمعدالت النمو االقتصادي، وتقاس سيولة السوؽ كما سبق االشارة علىكفاءة زبصيص اؼبوارد اؼبالية، و 
 دوران الومعدل  معدل التداولالنظري دبؤشربن نبا:

ويقـو ، اؼبؤشر دور البورصة يف توفَت السيولة الالزمة لالستثمارات: يعكس ىذا معدل التداول4-7-4-0
الرظبلة ا دبعدؿ ف تكوف السوؽ واسعة قياسلوجود احتماؿ أ، االقتصاديوف بالربط بُت مؤشر حجم السوؽ ومعدؿ التداوؿ

سبويل التنمية وربقيق وبالتارل من حيث مسانبتها يف ، طة من حيث التداوؿأو عدد الشركات اؼبدرجة، إال اهنا غَت نش
 النمو االقتصادي.

 ووبسب معدؿ التداوؿ وفق اؼبعادلة التالية:
 
 
والبفاض تكاليف اؼبعامالت وسرعة التداوؿ،لكن ،:يعكس درجة النشاط يف السوؽ معدل الدوران4-7-4-6

وليس انعكاسا  اؼبضاربةف يكوف ارتفاع معدؿ الدوراف ناتج عن عمليات أف يؤخذ ىذا اؼبؤشر حبذر، الحتماؿ أهبب 
 للنشاط االستثماري.

 ووبسب معدؿ دوراف السهم وفق اؼبعادلة التالية:
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 .واعبدوؿ التارل يبُت تطورىذين اؼبؤشرين 
 (6106-6111ومعدل التداول للفترة)األسهم  (: معدل دوران7-4جدول )

معدل دوران 
 األسهم )%(

معدل 
 التداول
)%( 

الناتج المحلي اإلجمالي  الرسملة
 االسمي)د.أ(

 )بأسعار السوق الجارية(

قيمة األسهم المتداولة 
 )د.أ(

 السنوات

10 6 3.509.640.709 5.998.000.001 334.724.633 2000 

15 11 4.476.364.817 6.363.000.001 668.652.674 2001 

19 14 5.028.953.990 6.794.000.000 950.272.994 2002 

64 66 7.772.750.866 7.228.000.001 1.855.176.028 2003 

29 47 13.033.833.515 8.090.000.001 3.793.251.050 2004 

63 189 26.667.097.118 8.925.000.000 16.871.051.948 2005 

67 133 21.078.237.222 10.675.000.000 14.209.870.592 2006 

42 102 29.214.202.327 12.131.000.000 12.348.101.910 2007 

80 130 25.406.265.528 15.593.000.000 20.318.014.547 2008 

43 57 22.526.919.428 16.912.000.000 9.665.310.642 2009 

31 36 21.858.181.603 18.762.000.000 6.689.987.155 2010 

15 14 19.272.757.327 20.476.000.001 2.850.252.628 2011 

10 9 19.141.521.210 21.965.000.001 1.978.813.878 2012 

17 13 18.233.491.417 23.851.000.001 3.027.255.186 2013 

13 9 18.082.617.433 25.437.000.000 2.263.404.594 2014 

19 13 17.984.673.970 26.637.000.000 3.417.079.026 2015 

13 8 17.339.384.851 27.444.000.001 2.329.466.130 2016 

 .األردينالتقارير السنوية لبورصة عماف والبنك اؼبركزي على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  :المصدر

معدؿ التداوؿ بلغ  أفالنتائج  أظهرتحيث ، جيد أداءسوؽ حققت ف الأ،عالهمن خالؿ اعبدوؿ أ نالحظ
مليوف دينار مقارنة  16871.05اؼبتداولة اليت بلغت قيمة األسهم  نتيجة لزيادة قيمة،%189دبعدؿ  2005يف عاـ  أقصاه

وقد استمرت السوؽ يف ، مليوف دينار 3793.25ػالذي يقابلو قيمة تداوؿ ب ،2004يف عاـ %47ػ دبعدؿ التداوؿ اؼبقدر ب
 مليوف 20318.01إذل  بقيمة تداوؿ وصلت %130بلغت نسبة التداوؿ  أين،2008غاية إذل  اعبيد أداءىاعلى  احملافظة
 أداؤىالكن سرعاف ما تراجع ، %102إذل  وصلت إذ2007والذي ساىم يف ربسُت نسبة التداوؿ مقارنة بعاـ ،دينار 

 2009البفض معدؿ التداوؿ ابتداء من عاـ إذ اؼبالية العاؼبية، األزمة أثناءاألسهم  أسعارنتيجة اللبفاض  ،وبشكل حاد
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إذل  بنسبة منخفضة جدا وصلت، 2016مستوياهتا يف عاـ  ىندأإذل  وصلت أفإذل  ،البفاض نسبة التداوؿإذل  أدىفبا 
 نار.مليوف دي 2329.46إذل  يقابلها قيمة تداوؿ منخفضة وصلت 8%

خذ نفس االذباه العاـ ؼبعدؿ التداوؿ يف أالذي يعكس سيولة السوؽ، فقد األسهم  وفيما ىبص معدؿ دوراف
يف عاـ  %80ػنسبة قدرت بلى أعإذل  وصل أفإذل  حيث تطور ودبعدالت مرتفعة يف فًتات ـبتلفة، البفاضو وارتفاعو،

والبفاض القيمة السوقية ، اؼبتداولة نتيجة لزيادة التعامالتاألسهم  نظرا الرتفاع قيمة، 2007يف عاـ  %42ػمقارنة ب 2008
بسبب زبادة اؼبعروض ، سعارىااليت البفضت أاألسهم  شراءعلى  اقباؿ اؼبستثمرينوزيادة  ،األسهم أسعارنتيجة اللبفاض 

 نتيجة اللبفاض قيمة، %10إذل  وصل أين، 2012نسبة لو يف عاـ  دىنأإذل  وصل أفإذل  فيما بعد نو تراجعأ إال، منها
 دينار. مليوف 1978.81إذل  وصلت مستوياهتا دىنأإذل  اؼبتداولةاألسهم 

 .2016يف عاـ  %13( بُت البفاض وارتفاع ليستقر عند 2016-2013مث تطور بعد ذلك خالؿ الفًتة )
 .(2016-2000للفًتة ) ومعدؿ التداوؿاألسهم  دوراف معدؿ والشكل التارل يوضح تطور

 (6106-6111)للفترة ومعدل التداولاألسهم  (: معدل دوران8-4) شكل

 
 (.6-4اعبدوؿ رقم)على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  :المصدر

حيث   ،ف بورصة عماف  تعاين من ضعف السيولةفإ  األردينتقرير  الصادر عن منتدى االسًتاتيجيات  فحسب
نو عند تنفيذ أوامر اؼبستثمرين ، كما أىبتاروهنا بغض النظر عن السعرغبظة  أياؼبستثمرين يف  أوامرنو من الصعب تنفيذ أ

 .1يتم ذلك بتكلفة عالية )ىامش سعر الشراء والبيع( فعادة ما

                                           
 .5،ص: مرجع سبق ذكره، 26-09-2017بورصة عماف  ورقة سياسات ،منتدى االسًتاتيجيات األردين1
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ى تنفيذ أوامر الشراء أو إف آلية التداوؿ يف بورصة عماف تعاين من ضعف رئيسي، وىو عدـ قدرة اؼبساىم عل
يظهر الشكل أدناه متوسط تكلفة السيولة يف بورصة عماف خالؿ يا وىو مايعرب عنو بسيولة ضعيفة ،حيث ظالبيع غب
كما ىو   كحد أقصى   %3.1كحد أدىن و %2.2تشَت القيم إذل أف تكلفة السيولة تًتاوح بُت  و( ،2016-2002الفًتة )

 1موضح بالشكل:
 (6106-6116) الفترة(: تكلفة السيولة في بورصة عمان خالل 9-4شكل)

 
 

 
 
 
 
 

 .15، مرجع سبق ذكره ، ص :26-09-2017بورصة عماف  منتدى االسًتاتيجيات األردين ورقة سياسات  المصدر:
 

ؾ وسوؽ ناسداؾ على الًتتيب، كما أف السائدة يف سوؽ نيويور  %0.37و  %0.18على بكثَت من النسبة  أوىذه 
كما  %0.22ويف الصُت  %0.21وكندا  %0.33وروبية ىو عليو يف األسواؽ األعلى فبا تكلفة السيولة يف بورصة عماف أ

 يوضحها الشكل التارل :
 6106في عام   في بورصات مختلفة تكلفة السيولة( : 01-4)شكل

 
 .15، مرجع سبق ذكره ، ص :26-09-2017بورصة عماف  منتدى االسًتاتيجيات األردين ورقة سياسات  المصدر:

                                           
 15:اؼبرجع  نفسو ، ص 1
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ولتكلفة السيولة اؼبرتفعة نسبيا يف بورصة عماف أثارا سلبية ،ويف مقدمة ىذه اتآثار العالقة بُت تكلفة السيولة وأسعار 
 يفقد ثقة اؼبستثمرين يف السوؽ. ما األسهم ،إذ سبيل األسعار إذل التقلب الشديد واؼبخاطرة وىذا

كرب عشر أحصة  ايقصد هبكيز درجة الًت فإف  ،كما سبق وتطرقنا لو يف اعبانب النظري: درجة التركيز4-7-5
رظبلة على  ىالشركات الكرب ىيمنة  ىىو مد ،االقتصادي ؽبذا اؼبؤشر يف قيمة التداوؿ، واؼبعٌت أوشركات يف رظبلة السوؽ 

اؼبالية من  لألوراؽوباعتبار سوؽ عماف  تلك الشركات، أوراؽالسوؽ بالتغَتات يف قيم  تأثر ىوبالتارل مد،السوؽ 
 كما يوضحها اعبدوؿ التارل:،  %70إذل  درجة الًتكيز هبا مرتفعةفإنو  ،شبو الناشئة األسواؽ

 (6106-6116من حيث القيمة السوقية للفترة ) األكبر الشركات العشرمساىمة  (: نسبة8-4جدول)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التقارير السنوية لبورصة عماف.على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  :المصدر

 اعبدوؿ التارل: فنعرضها من خالؿ 2016من حيث القيمة السوقية لعاـ  األكربفيما ىبص الشركات العشرة و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درجة التركيز 
)%( 

درجة  السنوات
 )%(التركيز

 السنوات

70 6101 68.7 6116 
71.2 6100 66.9 6113 
71.3 6106 67.7 6114 
66.1 6103 69.5 6115 
63.2 6104 65.4 6116 
65.3 6105 68.5 6117 
65.2 6106 69.3 6118 

    69.3 6119 
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 6106من حيث القيمة السوقية لعام  األكبرالشركات العشرة (: 9-4جدول )
 القيمة السوقية اسم الشركة

 ( أردني)مليون دينار 
المجموع إلى  النسبة

 (%الكلي)
 22.8 3953.7 البنك العريب

 13.5 2343.6 للنجارة والتمويل اإلسكافبنك 
 9.2 1598 البوتاس العربية

 4.3 745.5 لالستثمار اإلقباؿ
 3.3 579 األردين اإلسالمي البنك

 3.3 576 األردفبنك 
 2.5 433.1 األردنية االتصاالت

 2.3 394 الكوييت األردين البنك
 2 342 /جوبًتوؿاألردنية مصفاة البًتوؿ 

 1.9 333 بنك القاىرة عماف
 65.2 11.301 اجملموع

 .اؼبوقع االلكًتوينعلى  متاح،2016التقرير السنوي لبورصة عماف  :المصدر

على  اقتصادية تقـو بانتهاج سياسات األردنيةقامت اغبكومة : غير المباشر األجنبي االستثمار4-7-6
اليت  ،ؾبموعة من القوانُت والتشريعات إصدارمن خالؿ  وتوفَت اؼبناخ االستثماري اؼبناسب،استقطاب االستثمارات 

وضمن تسهيالت عديدة، وكاف ضمن سياسات االستثمار  أنواعوباالستثمار يف ـبتلف  األجنيبتسمح للمستثمر 
، اؼبالية لألوراؽيف بورصة عماف  ،األردنيةوغَت  األردنيةالشركات  أسهم، االستثمار يف األجانباؼبمنوحة للمستثمرين 

اؼبستثمر احمللي،   إسهاـيقارب نسبة  ،يف القيمة السوقية للشركات داخل البورصة األجنيباؼبستثمر  إسهاـ أصبححيث 
 رل:التاكما يوضحو اعبدوؿ 
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في القيمة السوقية  األردنيينوغير  األردنيينغير المباشر، ونسبة مساىمة  األجنبي(: تطور صافي االستثمار 01-4جدول )
 (6106-6111) للشركات المدرجة للفترة

  التقارير السنوية لبورصة عماف.على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  :المصدر

غَت اؼبباشرة يف القيمة السوقية لشركات اؼبسانبة  األجنبيةتزايد حجم االستثمارات  أعالهنالحظ من اعبدوؿ 
 .2005عاـ اؼبالية يف  األوراؽبعد ربرير سوؽ  خاصة، األردنيةالعامة 

)%( 
 مساىمة

المستثمرين 
 األجانب

)%( 
مساىمة 

المستثمرين 
 العرب

مساىمة 
غير 

 األردنيين
في القيمة 
السوقية)

)% 

مساىمة 
 األردنيين

في القيمة 
 السوقية
)%( 

صافي االستثمار لغير 
 )د.أ(األردنيين

بيع غير 
 )د.أ(األردنيين

غير  شراء
 )د.أ(األردنيين

 السنوات

5.6 36.1 41.7 58.3 -11.000.001 64.000.000,8 53.000.000 2000 

4.8 33.7 38.5 61.5 -107.000.001 212.000.000 104.000.001 2001 

9.5 27.9 37.4 62.6 900.000 232.000.001 233.000.000 2002 

9.4 29.4 38.8 61.2 81.000.000,9 199.000.000 281.000.000 2003 

10.2 31.1 41.3 58.7 68.000.000,9 311.000.000 380.000.000 2004 

9.1 35.9 45 55 413.000.000 1.739.000.000 2.152.000.000 2005 

11.2 34.3 45.5 54.5 180.000.001 1.814.000.001 1.995.000.000 2006 

13.2 35.7 48.9 51.1 466.000.000 2.359.000.000 2.825.000.000 2007 

13.2 35.7 48.9 51.1 309.000.001 3.910.000.000 4.219.000.001 2008 

15.5 33.4 48.9 51.1 -3.000.000,8 2.139.000.000 2.135.000.001 2009 

17 32.6 49.6 50.4 -14.000.001 1.051.000.000 1.036.000.001 2010 

17.6 33.7 51.3 48.7 78.000.000 477.000.000 555.000.001 2011 

17.9 33.8 51.7 48.3 37.000.000,6 285.000.000 322.000.001 2012 

14.4 35.5 49.9 50.1 146.000.001 792.000.001 939.000.001 2013 

12.8 36 48.8 51.2 -22.000.000 384.000.001 362.000.001 2014 

12.7 36.8 49.5 50.5 10.000.000,6 971.000.000 981.000.001 2015 

11 38.6 49.6 50.4 237.000.000 429.000.000 666.000.001 2016 
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من أسهم الشركات  ،غَت األردنيُت بلغت القيمة اإلصبالية لألسهم اؼبشًتاة من قبل اؼبستثمرين 2000 ففي عاـ 
اؼبباعة من األسهم  من حجم التداوؿ الكلي، يف حُت بلغت قيمة%15.8دينار مشكلة ما نسبتو مليوف  53اؼبتداولة
نسبة  ، وقد بلغتأرديندينار  مليوف 11األردنيُتلغَت صايف االستثمار االلبفاض يف وبذلك يكوف ، مليوف دينار 64قبلهم

، %41.7نسبة  األردنيُتيف حُت بلغت مسانبة غَت ، 2000يف هناية عاـ %58.3القيمة السوقية نسبة يف  األردنيُتمسانبة 

اؼبشًتاة من قبل اؼبستثمرين غَت  لألسهم اإلصباليةحيث بلغت القيمة ، (2005-2000)وقد ارتفعت فيما بعد وخالؿ الفًتة 
مليوف  1739اؼبباعة األسهم  ،يف حُت بلغت قيمة2005مليوف دينار يف عاـ  2152الشركات اؼبتداولة  أسهممن  األردنيُت
من القيمة السوقية يف  %45نسبتو  مشكال ما، مليوف دينار 413األردنيُتصايف االستثمار لغَت  ونتيجة لذلك بلغ، دينار

 ،%55األردنيُتحُت مثلت نسبة 
الشركات  أسهممن  األردنيُتمن قبل اؼبستثمرين غَت  اؼبشًتاة  لألسهم اإلصباليةبلغت القيمة  2008ويف عاـ 

األسهم  بلغت قيمةيف حُت ، من حجم التداوؿ الكلي %20.8نسبتو  مشكلة ما،مليوف دينار  4219قيمتو  اؼبتداولة ما
مليوف دينار  309قد ارتفع دبا قيمتو  األردينوبذلك يكوف صايف االستثمار غَت  ،مليوف دينار 3910اؼبباعة من طرفهم 

يف الشركات اؼبدرجة يف هناية  األردنيُتوقد بلغت مسانبة غَت  2007مليوف دينار يف عاـ  466مقارنة مع ارتفاع قيمتو 
موزعة  %48.9نسبتو  ما األردنيُتيف حُت بلغت مسانبة غَت  القيمة السوقية للبورصة، إصبارل من %51.1ما نسبتو  2008

 .%13.2غَت العرب بنسبة  األجانبو  %35.7بُت العرب بنسبة 
حيث  األوذلاالستثمارات السعودية ربتل اؼبرتبة  أفإذل  ،اؼبالية األوراؽ إيداعوتشَت البيانات الصادرة عن مركز 

مث اللبنانية بنسبة ،%6.8تلتها الكويتية بنسبة ، من القيمة السوقية للبورصة %7.8نسبتو  ما 2008بلغت قيمتها بنهاية 
 .%3.7بنسبة  األمريكيةشب%4.1مث القطرية بنسبة 5.8%

بلغت القيمة  إذ، 2010يف عاـ  أقصاهحيث بلغ االلبفاض ، 2010-2009لتنخفض فيما بعد يف عامي 
 مشكلة ما،مليوف دينار  1036الشركات اؼبتداولة  أسهممن  ،األردنيُتاؼبشًتاة من قبل اؼبستثمرين غَت  لألسهم اإلصبالية
وبذلك ، مليوف دينار 1051اؼبباعة األسهم  يف حُت بلغت قيمة من حجم التداوؿ الكلي يف البورصة، %15.5نسبتو 

مليوف دينار يف عاـ  3مقارنة مع البفاض قيمتو، مليوف دينار 14قد البفض دبا قيمتو األردينيكوف صايف االستثمار غَت 
من % 49.6نسبتو  ما ،2010يف الشركات اؼبدرجة يف البورصة يف عاـ  ،األردنيُتوقد بلغت نسبة مسانبة غَت ، 2009
 األجانبيف حُت شكلت مسانبة %32.6نسبتو  شكلت مسانبة اؼبستثمرين العرب ما القيمة السوقية للبورصة، إصبارل

 .%50.4يف الشركات اؼبدرجة  األردنيُتيف حُت بلغت نسبة مسانبة ،%17نسبتو  غَت العرب ما
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بنسبة  األوذلإذل أف االستثمارات السعودية ربتل اؼبرتبة  ،وتشَت البيانات الصادرة عن مركز إيداع األوراؽ اؼبالية
مث  %4.1مث القطرية بنسبة  %5.8مث اللبنانية بنسبة  %6.8الكويتية بنسبة تلتها  من القيمة السوقية للبورصة، 7.8%

  . %3.7األمريكية بنسبة 
 بلغت، حيث 2013ليصل إذل أقص قيمة ؿبققة يف عاـ  ،وقد ارتفع صايف االستثمار لغَت األردنيُت فيما بعد

 مشكلة ،دينار مليوف 939 اؼبتداولة الشركات أسهم يف األردنيُت غَت اؼبستثمرين قبل من اؼبشًتاة لألسهم اإلصبالية القيمة
 دينار، مليوف 792 قبلهم من قيمة األسهم اؼبباعة بلغت حُت يف البورصة، يف الكلي التداوؿ حجم من %31 نسبتو ما

 مسانبة نسبة بلغتقد ، و 2013 لعاـ دينارمليوف  146 قيمتو دبا ارتفع قد ،األردين غَت االستثمار صايف يكوف وبذلك
، شكلت مسانبة للبورصة السوقية القيمة إصبارل من %49.9ما نسبتو  2013 عاـ هناية اؼبدرجة الشركات يف األردنيُت غَت

يف حُت بلغت مسانبة األردنيُت نسبة  ،%14.4أما األجانب غَت العرب فقد شكلت نسبة ، %35.5األجانب العرب 
50.1%. 

 يف اللبنانية االستثمارات احتلت 2013و يف عاـ إذل أن ،اؼبالية األوراؽ إيداع مركز عن الصادرة البيانات وتشَت
 تلتها للبورصة، السوقية القيمة من %6.5نسبتها بلغت حيث ،األجنبية االستثمارات حيث من ذلاألو  اؼبرتبة عماف بورصة
 .%4.5 بنسبة األمريكية مث %،4.9 بنسبة السعودية مث%5.1 بنسبة القطرية مث %،6 بنسبة الكويتية

 22 ما قيمتو األردين غَت االستثمار صايف ، حيث بلغ مقدار االلبفاض يف2014وقد البفضت فيما بعد يف عاـ 

 مليوف دينار. 146البالغ مقدار  2013باالرتفاع احملقق يف عاـ  مقارنة ، دينارمليوف 
يف حُت بلغت نسبة ، %48.8ما نسبتو  عماف بورصة يف اؼبدرجة الشركات يف األردنيُت غَت مسانبة نسبة وبلغت
 .للبورصة السوقية القيمة إصبارل من%51.2مسانبة األردنيُت 

 قبل من اؼبشًتاة لألسهم اإلصبالية القيمة بلغتفقد ارتفع االستثمار األجنيب ؾبددا، إذ  2016وفيما ىبص عاـ 
 حجم من %28.6 نسبتو ما مشكلة ،دينارمليوف  666ما قيمتو  اؼبتداولة الشركات أسهم يف ،األردنيُت غَت اؼبستثمرين
 صايف يكوف وبذلك دينار،مليوف  429 قبلهم من قيمة األسهم اؼبباعة بلغت حُت يف البورصة، يف الكلي التداوؿ

 .دينار مليوف 237 قيمتو دبا ارتفع قد األردين غَت االستثمار
يف حُت بلغت نسبة مسانبة ، %49.6 اؼبدرجة لشركاتل القيمة السوقية يف األردنيُت غَت مسانبة نسبة بلغتوقد 

 ة.للبورص السوقية القيمة إصبارل من% 50.4 األردنيُت
 .والشكل اؼبوارل يبُت تطور صايف االستثمار األجنيب غَت اؼبباشر يف سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية خالؿ فًتة األلفية
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 (.6106-6111) للفترة غير المباشر األجنبيتطور صافي االستثمار :(00-4شكل )

 
 (9-4اعبدوؿ رقم)على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  :المصدر
 :يف القيمة السوقية للشركات اؼبدرجة فيبينها الشكل التارل األردنيُتوغَت  األردنيُتنسبة مسانبة عن تطور  أما

 (6106-6111) في القيمة السوقية للشركات المدرجة للفترة األردنيينوغير  األردنيين مساىمة:(06-4شكل )

 
 ( 9-4اعبدوؿ رقم)على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  :المصدر

على  فقد كاف موزعا، الشركات اؼبسانبة العامة قطاعيا أمواؿيف رؤوس  األجنيبالستثمار ؼبسانبة ا وبالنسبة
 كما يبينو اعبدوؿ التارل: األكرب، احتل القطاع اؼبارل منها النسبة اؼبارل، الصناعي واػبدمي : القطاعت الثالثاالقطاع
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 (6106-6111للفترة ) الشركات المساىمة العامة قطاعيا أموالفي رؤوس  األردنيين(: مساىمة غير 00-4جدول )
 السنوات القطاع المالي )%( قطاع الخدمات )%( القطاع الصناعي )%(

31 20 53 6111 
28 20 47 6110 
26 27 48 6116 
30 24 46 6113 
37 26 47 6114 
38 26 50 6115 
44 37 48 6116 
52 36 51 6117 
53 34 52 6118 
53 32 52 6119 
55 33 52 6101 
57 35 54 6100 
57 35 54 6106 
52 30 55 6103 
51 28 55 6104 
51 28 55 6105 
51 22 56 6106 

 .التقارير السنوية لبورصة عمافعلى  اعتماداالباحثة  إعدادمن المصدر: 

 النحو التارل:على  بيانياوالذي يبكن سبثيلو 
 (6106-6111للفترة)الشركات المساىمة العامة قطاعيا أموالفي رؤوس  األردنيين(: مساىمة غير 03-4شكل)

 
 .(10-4اعبدوؿ)على  الباحثة اعتمادا إعدادمن المصدر: 
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 في بورصة عماناألسهم  ألسعار ألرقام القياسيةا 4-7-7
وربديد  ،مستويات أسعار األسهمعلى  اليت تدؿ ،تعترب األرقاـ القياسية من أىم اؼبؤشرات يف األسواؽ اؼبالية

 .ىخالؿ فًتة معينة مقارنة مع فًتة أخر  ،األسهم أسعارعلى  تطرأ االذباه العاـ لألسعار، وتستخدـ لقياس التغَتات اليت
باحتساب رقم قياسي غَت مرجح ألسعار األسهم، ومت اختيار عينة مكونة  1980سوؽ عماف اؼبارل منذ عاـ  أبد

وذلك الحتساب الرقم القياسي العاـ، وقد مت ربديد أسعار افتتاح تداوؿ األوؿ من   ،شركة من كافة القطاعات 38من 
 1000إذل  نقطة، وقد مت تغيَت قيمة األساس 100حبيث تكوف قيمة الرقم القياسي  ،كفًتة أساس  1980كانوف الثاين 

يتم احتساب أرقاـ قياسية لكافة القطاعات  ،الرقم القياسي العاـإذل  علما بأنو إضافة ،2004نقطة اعتبارا من بداية عاـ 
 .وىي: قطاع البنوؾ والشركات اؼبالية، التأمُت، اػبدمات والصناعة

  31باحتساب رقم قياسي جديد مرجح بالقيمة السوقية ومت ربديد  1992بدأ سوؽ عماف اؼبارل منذ مطلع عاـ 
ويقـو  ،2004اعتبارا من بداية عاـ  1000إذل  نقطة(، مت تغيَته 100= كفًتة أساس ) الرقم القياسي   1991كانوف األوؿ 

سبعُت  إذلو  1994شركة يف عاـ  60إذل  مت زيادهتا ،شركة فبثلة للسوؽ 50أساس اختيار عينة مكونة من على  ىذا الرقم
، والختيار ىذه العينة فقد مت اعتماد طبسة معايَت تعكس حجم 2007شركة يف العاـ  100وارل 2001شركة يف عاـ 
سيولتها حيث سبثل ىذه اؼبعايَت: القيمة السوقية للشركة وعدد أياـ التداوؿ ومعدؿ دوراف السهم وحجم  يالشركات ومد
 .اؼبتداولة، كما يتم أخذ التمثيل القطاعي بعُت االعتبار عند اختيار العينةاألسهم  التداوؿ وعدد
عكس أداء على  وهبدؼ زيادة قدرة ىذه األرقاـ، احتساب األرقاـ القياسية تيجة للتطورات العاؼبية يف ؾباؿون

 أفضال حبيث يعطي سبثيال ،اغبرة )اؼبتاحة للتداوؿ(األسهم  على السوؽ، قامت البورصة بتطوير رقم قياسي جديد مبٍت
حيث ،وىبفف حدة تأثَت الشركات ذات القيمة السوقية العالية حبيث ىبفض ثقلها ،يف السوؽاألسهم  لتحركات أسعار

 يف الشركات، وليس بعدد بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة اؼبتاحة للتداوؿ ،مت احتساب ىذا الرقم من خالؿ الًتجيح
 .شركةالكلي اؼبدرج لكل األسهم 

 ،أساسهاعلى  يتم احتساب ىذا الرقم حيث،يف اختيار عينة الشركات Dowjonesوقد مت تطبيق معايَت شركة 
فيما يتم استثناء الشركات اليت سبثل دبجموعها  ،صبيع الشركات احمللية اؼبدرجة يف بورصة عمافعلى  ويشتمل نطاؽ اؼبؤشر

التداوؿ  أياـمن % 33.33على  تداوؽبا أياـوالشركات اليت ال تزيد نسبة ، من القيمة السوقية اإلصبالية للبورصة %1قل من أ
من حيث القيمة السوقية يف ،من الشركات اليت استوفت الشروط  ،شركة 100كرب أويتكوف اؼبؤشر من  ،الكلية يف كل ربع
كحد   %10الفردية بنسبة سهم األ فيما ربدد أوزاف ،ووبدد وزف اؼبؤشر بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة ،اؼبؤشر اعبديد

 أساس للرقم القياسي ( نقطة كقيمة1000كما مت اختيار الرقم )  ،اؼبؤشرعلى  الفرديةاألسهم  هبدؼ منع ىيمنة، يأقص
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فإنو  وكذلكيف السوؽ، األسهم  ربركات أسعار،أفضل  يعكس بشكلويتميز ىذا الرقم بأنو ، 1999كما يف هناية العاـ 
 .ذات القيمة السوقية الكبَتة ىبفف من تأثَت الشركات

 ،متوفرة للشركات اليت ضمن العينة أخر أسعار إغالؽعلى  بناء ،يتم احتساب األرقاـ القياسية يف بورصة عماف
لتغَتات أسعار أسهم الشركات  ،ولتمكُت الرقم القياسي من عكس الصورة اغبقيقة ،ويتم نشر ىذه األرقاـ بشكل يومي

من خالؿ دراسة نشاط الشركات اؼبدرجة يف  ،أشهر ثالثة اؼبدرجة يف البورصة، يتم مراجعة العينة بشكل دوري كل
طة، ويبكن إجراء بعض التعديالت ويتم سحب الشركات غَت النش ،العينةإذل  طةحبيث تضاؼ الشركات النش ،البورصة
يتم إجراء التعديالت ، و أو شطب إدراج ىذه الشركات ،إيقاؼ شركات عن التداوؿ لفًتة طويلةوذلك يف حالة ، الطارئة 
وذلك  ،أي تغَتات ناصبة عن عوامل غَت التغَت يف حركة أسعار األسهمأثر  وذلك الستبعاد ،األرقاـ القياسيةعلى  الالزمة

 .فقطاألسهم  لكي تعكس األرقاـ القياسية التغَتات يف أسعار
 :1اغبرة لألسهماؼبرجح بالقيمة السوقية  يف حساب الرقم القياسي ةاستخداـ الصيغة التاليويتم  
 
 

 حيث:
 .سهم الشركة إغالؽسعر :    
 .اؼبدرجة للشركةاألسهم  :عدد   
 .: اؼبعامل للشركة   
 .Devisor: الرقم القياسي  
 .t:يف زمن اليـو  
 الرقم اذباىات( 15-4) اعبدوؿ ُتبي ثيح، األسهم أسعار اذباىات ،معرفة راؼبؤش تتبع خالؿ من كنيبو 

 ي.والكل القطاعيعلى اؼبستوى  لألسهم اغبرة السوقية بالقيمة ألسعار األسهم اؼبرجح اسييالق
 
 
 
 

                                           
1https://www.ase.com.jo/ar/node/822 
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 الكلي والقطاعيالمستوى  على الحرة لألسهم(: الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية 06-4جدول)
 (6106-6111للفترة)

 نقطة0111= 0999إغالق                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتسبت من طرؼ الباحثة. سنوية لبورصة عماف، كما أف النسبالتقارير العلى  من إعداد الباحثة اعتمادا المصدر:

 ، وقد حقق2000نقطة يف سنة  813.3للمؤشر العاـ بلغ  القياسي الرقماعبدوؿ أعاله، نالحظ أف من خالؿ 
 كاف والتنظيمي، حيث السوؽ على اؼبستوى التشريعي اهتشهد اليت للتطورات استجابة، 2001يف عاـ  %30ا بنسبة مبو 

 أف كمابالتداوؿ،   اؼبرونة إعطاءإذل  باإلضافة الوسطاء كفاءة ورفع التداوؿ سهل األنبية، فبا االلكًتوين أثر بالغ للتداوؿ
 التجارة منظمةإذل  واالنضماـ باو وأور  ةيكياألمر  اؼبتحدة اتيالوال مع ،اغبرة اتياالتفاق عيمشار  إقباز يف األردف قباح

قطاع  (%التغير)
 الصناعة

قطاع  (%التغير)
 الخدمات

المؤشر  (%التغير) القطاع المالي (%التغير)
 العام

 السنوات

- 744,2 - 915,1 - 804,8 - 813,3 2000 

26 940,2 7 975,7 41 1130,9 30 1060,6 2001 

13 1065,3 -1 963,8 -5 1078,6 3 1090,9 2002 

49 1590,3 32 1268,9 95 2101,7 61 1761,5 2003 

47 2344,5 39 1762 67 3510,7 55 2729,1 2004 

20 2815,6 28 2259,4 92 6733,6 56 4259,7 2005 

-16 2372,3 -19 1833,1 -33 4486,3 -29 3013,7 2006 

31 3097,7 34 2460,3 14 5131 22 3675 2007 

-12 2736 -18 2025,6 -30 3609,1 -25 2758,4 2008 

0 2738,8 4 2107,9 -16 3026,8 -8 2533,5 2009 

-6 2576,6 -10 1897,2 -4 2911,7 -6 2373,6 2010 

-17 2149,9 -11 1693,7 -17 2423,9 -16 1995,1 2011 

1 2176,6 -3 1651,1 -2 2363,6 -2 1957,6 2012 

-10% 1964,9 0% 1648,8 14% 2703,9 6% 2065,8 2013 

-6% 1852 9% 1794,8 8% 2920,9 5% 2165,5 2014 

0% 1848,8 -4% 1726,7 -1% 2906,2 -1% 2136,3 2015 

13% 2093 -7% 1604,7 1% 2933,2 2% 2170,3 2016 

معدل   100%-    100%-  100%-
 التغير
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، 2004 سنةب مقارنة %55 ارتفاع بنسبة 2005سنة  مةيق ىأقص عرؼيل األسعار، ارتفاع يف ةياألنب بالغأثر  لو كاف،  اغبرة
 تراجعا السوؽ شهدت يف حُت ،2005يف سنة  مثيل ؽبا يسبق دل ،قياسية دبكاسب تعاملها عماف بورصة اختتمتحيث 

 بنسب أسعار األسهم تنمو بقيت مث كبَتة، سيولة تطلبت اليت االكتتاب لعملية نتيجة 2006 أسعار األسهم سنة يف
 اؼبارل. لقطاعل بالنسبة خاصة 2012- 2008 الفًتة طيلة سالبة

ارتفاع الرقم القياسي ألسعار األسهم خالؿ النصف األوؿ من  ،وقد أشارت البيانات الصادرة عن بورصة عماف
، إذ سجل الرقم القياسي ألسعار األسهم اؼبرجح بالقيمة السوقية لألسهم اغبرة أعلى مستوياتو، والذي يرجع 2008عاـ 

خاصة الصناعية منها اليت تستخرج اؼبواد األولية، واليت تأثرت أسعار أسهمها ،ركات إذل ارتفاع أسعار أسهم بعض الش
باالرتفاع الكبَت الذي شهدتو أسعار اؼبواد األولية عاؼبيا، والذي ساىم يف زيادة أرباح ىذه الشركات، فبا زاد الطلب على 

 أسهمها.
زمة اؼبالية العاؼبية اليت أثرت على  نتيجة لألهم تراجعا يف أسعار األس 2008يف حُت شهد النصف الثاين من عاـ 

كافة األسواؽ اؼبالية الدولية، فبا انعكس على األرقاـ القياسية للبورصات، حيث البفض الرقم القياسي يف هناية العاـ 
نقطة، أما على اؼبستوى القطاعي فقد البفض الرقم  2758.4ليغلق عند مستوى  2007مقارنة مع عاـ  %25بنسبة 

للقطاع اؼبارل، اػبدمات، والصناعة على الًتتيب، وذلك اللبفاض  % 12، % 18، %30لقياسي عبميع القطاعات بنسب ا
، البفضت القيمة السوقية 2008وكمحصلة اللبفاض أسعار األسهم يف عاـ  ،الرقم القياسي ؼبعظم القطاعات الفرعية

 للشركات اؼبدرجة.
ى مستو  عند ليغلق ،2011مستوياتو يف عاـ  لبفاض ليصل إذل أدىنوقد استمر بعدىا الرقم القياسي يف اال

 .2010مقارنة بعاـ  %16حيث البفض بنسبة  ة،نقط 1995.1
 ، وذلك2010 عاـب مقارنة %17 بنسبة الصناعة لقطاع القياسي الرقم البفض فقد ،أما على اؼبستوى القطاعي

 األرقاـ اللبفاض نتيجة، %17 بنسبة اؼبارل للقطاع القياسي الرقم البفضكما الفرعية،   القطاعات صبيع اللبفاض نتيجة
 بأكثر البنوؾ قطاع يؤثر ، حيث(والبنوؾ والتامُت والعقارات اؼبتنوعة اؼبالية اػبدمات )الفرعية القطاعات عبميع القياسية

 نتيجة وذلك، %11 بنسبة اػبدمات لقطاع القياسي الرقم البفض وأخَتا ،اؼبارل للقطاع القياسي الرقمعلى  70% من
 للقطاعات الفرعية أيضا. القياسي الرقم اللبفاض
 حيثربسنا،  اغبرة لألسهم السوقية بالقيمة اؼبرجح ،القياسي الرقم أداءشهد  2014و 2013وخالؿ عامي  

 أداء شهدفقد  2015نقطة، أما يف عاـ  2165.5ليغلق عند مستوى  ،2013مقارنة بسنة  %5بنسبة  2014يف عاـ  ارتفع
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 يف نشاطا وأكثرىا ،الشركات أكرب من شركة 100 يضم والذي اغبرة، لألسهم السوقية بالقيمة اؼبرجح القياسي الرقم
  .نقطة 2136.3ىمستو  عند ليغلق على البفاض 2015 العاـ لينهي تذبذبا والثاين، األوؿ السوقُت

لقطاعي اػبدمات واؼبارل، نتيجة اللبفاض الرقم القياسي  القياسي الرقم البفض فقد أما على اؼبستوى القطاعي
 هناية يف اؼبدرجة للشركات السوقية القيمة ، البفضت2015 أسعار األسهم لعاـ لتغَتات وكمحصلةللقطاعات الفرعية 

 .العاـ
 عند ليغلق 2016 ،عاـ هناية يف ربسنا اغبرة، لألسهم السوقية بالقيمة اؼبرجح القياسي الرقم أداء شهديف حُت 

 .2015مقارنة بعاـ  %2 نسبتو بارتفاع أي، نقطة 2170.3ى مستو 
على الًتتيب،  %1و %13 بنسبة واؼبارل الصناعةي لقطاع القياسي الرقم ارتفع قدي فأما على اؼبستوى القطاع

 وذلك ،%7 بنسبة اػبدمات لقطاع القياسي الرقم البفض فيماالفرعية،  قطاعاتلل القياسي الرقم الرتفاع نتيجة وذلك
 القيمة ، البفضت2016 أسعار األسهم لعاـ لتغَتات وكمحصلةالقياسي للقطاعات الفرعية،  الرقم اللبفاض نتيجة
 .العاـ هناية يف اؼبدرجة للشركات السوقية

 حيث ـبتلفة، وبنسب الدراسة فًتة خالؿ للتغَت عرضة كانت،أسعار األسهم  أف نالحظ تقدـ ما خالؿ ومن
لكل من القطاع اؼبارل  %123، %88، %224فكانت  قطاعيا أما %150 القطاعات عبميع السنوي التغَت معدؿ بلغ

واػبدمي والصناعي على الًتتيب، والشكل اؼبوارل يبُت التطورات اليت عرفها الرقم القياسي اؼبرجح بالقيمة السوقية ألسعار 
 اغبرة األسهم 

 الكلي والقطاعي للفترةالمستوى  على الحرة لألسهم بالقيمة السوقية (: تطور الرقم القياسي المرجح04-4شكل)
(6111-6106) 

 
 (11-4اعبدوؿ )على  : من اعداد الباحثة اعتماداالمصدر 
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 القطاع الحقيقي4-8
 اعتمدنا األردينلدراسة تطور القطاع اغبقيقي لالقتصاد :(GDPR)الحقيقي اإلجماليالناتج المحلي 4-8-0

 وقد جاءت معطياتووذلك لقياس معدؿ النمو االقتصادي،  )باألسعار الثابتة(اغبقيقي  اإلصبارلالناتج احمللي  تغَتمعلى 
 :فبثلة باعبدوؿ التارل

 (6106-6111) (:معدالت النمو االقتصادي للفترة03-4جدول )
 

 .اؼبركزي األردفالتقارير السنوية لبنك على  الباحثة اعتمادا إعدادمن  المصدر:
أف االقتصاد األردين حقق خالؿ فًتة األلفية معدالت مبو موجبة، رغم  نالحظ ،من خالؿ اعبدوؿ أعاله

وأدناه يف عاـ   ،% 9بنسبة2004تباطؤىا يف بعض السنوات، ويف تذبذب بُت ارتفاع والبفاض ،بلغ أقصاه يف عاـ 
 . %2سبةبن2009

 واجهها أنبها ارتفاععلى الرغم من بعض التحديات اليت ،حقق االقتصاد األردين أداء قويا  2007عاـ  ففي
اغباد  ألسعار النفط واؼبواد الغذائية يف األسواؽ الدولية ، حيث سجل الناتج احمللي اإلصبارل مبوا بأسعار السوؽ الثابتة 

،ويرجع ارتفاع مستوى النشاط االقتصادي إذل ارتفاع اإلنفاؽ الكلي على السلع واػبدمات االستهالكية،   %7نسبة 
لكلية إذل جانب استمرار تدفق االستثمارات األجنبية اؼبباشرة ،حيث حققت معظم القطاعات وارتفاع الصادرات ا

معدل النمو 
 GRاالقتصادي

الناتج المحلي 
 اإلجمالي

 د.أ()GDPRالحقيقي

النمو  معدل السنوات
 GRاالقتصادي

الناتج المحلي 
 اإلجمالي

 د.أ()GDPRالحقيقي

 السنوات

0.02148 8.083.000.000 2009 0.03155 4.446.000.001 1999 

0.03402 8.358.000.000 2010 0.04813 4.660.000.000 2000 

0.02117 8.635.000.000 2011 0.05793 4.930.000.000 2001 

0.03737 8.854.000.001 2012 0.06551 4.930.000.000 2002 

0.02755 9.098.000.001 2013 0.04284 5.476.000.001 2003 

0.03231 9.392.000.001 2014 0.08692 5.952.000.001 2004 

0.02608 9.637.000.001 2015 0.07594 6.404.000.000 2005 

0.02179 9.847.000.001 2016 0.08041 6.919.000.001 2006 

   0.07226 7.419.000.001 2007 

   0.06658 7.913.000.000 2008 
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االقتصادية مبوا ،خاصة قطاعات منتجو اػبدمات اغبكومية والنقل والتخزين واالتصاالت وخدمات اؼباؿ والتأمُت 
يف معدؿ مبو الناتج احمللي  %78.9والعقارات والصناعات التحويلية، وقد سانبت تلك القطاعات ؾبتمعة دبا نسبتو 

من الناتج احمللي اإلصبارل بأسعار األساس %74.8اإلصبارل بأسعار األساس الثابتة، وتشكل ىذه القطاعات ما نسبتو 
 الثابتة، والشكل اؼبوارل يبُت األنبية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي.

نسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة في عام (: األىمية ال05-4شكل)
6117 

 
 .10ص: ، 2007التقرير السنوي لبنك األردف اؼبركزي لعاـ  المصدر :
من الشكل أف معظم القطاعات االقتصادية اؼبكونة للناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي، سجلت معدالت  نالحظ

قطاع الصناعات  كما شهد،%21.8مبو موجبة، بلغت أقصى نسبة ؽبا يف قطاع اػبدمات اؼبالية والعقارية واألعماؿ بنسبة 
على %14.9و %17.9و %20.2قدرت ب  معتربةنسب مبو  واػبدمات اغبكومية التوقطاع النقل واالتصا التحويلية
 .الًتتيب

فبا ،   %2.2، والذي ذباوزت نسبتو معدؿ النمو السكاين اؼبقدر ب  2007وقد ساىم النمو االقتصادي يف عاـ 
يف ربسُت مستوى معيشة اؼبواطنُت، من خالؿ زيادة حصة الفرد من الناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي اليت ارتقت يف  ساىم
 ؛ %3.7بنسبة  2007عاـ 

مقاسا بالتغَت النسيب  2007وقد ربقق النمو يف ظل مستويات أسعار مقبولة ، حيث بلغ معدؿ التضخم يف عاـ 
وقد تأثر معدؿ التضخم بارتفاع أسعار اؼبواد الغذائية والسلع ، %5.4ستهلك يف متوسط الرقم القياسي ألسعار اؼب

 االستهالكية والرأظبالية اؼبستوردة.
سبكن االقتصاد األردين من ربقيق نتائج اهبابية وذلك على الرغم  من الصدمات اػبارجية اليت   2008ويف عاـ 

قة واؼبواد الغذائية والسلع األساسية خالؿ األرباع األوذل من عاـ تعرض ؽبا واؼبتمثلة يف ارتفاع األسعار العاؼبية للطا
وتداعيات األزمة اؼبالية العامية اعتبارا من الربع الثالث من العاـ، فقد سجل الناتج احمللي اإلصبارل مبوا حقيقيا  2008
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اعات اإلنتاج اػبدمي بوتَتة ومبو قط ،وقد جاء النمو اغبقيقي مدفوعا بنمو الصادرات بنسبة معتربة، %7بلغت نسبتو 
 مرتفعة باإلضافة إذل استمرار تدفق االستثمارات األجنبية.

(: األىمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة في عام 06-4شكل)
6118 

 
 .10ص:  ،2008التقرير السنوي لبنك األردف اؼبركزي لعاـ  المصدر :

نالحظ من الشكل أف معظم القطاعات االقتصادية اؼبكونة للناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي، سجلت معدالت 
قطاع الصناعات  كما شهد،%20.9مبو موجبة، بلغت أقصى نسبة ؽبا يف قطاع اػبدمات اؼبالية والعقارية واألعماؿ بنسبة 

على %15.1و %17.2و %19.6قدرت ب  معتربةنسب مبو  واػبدمات اغبكومية التوقطاع النقل واالتصا التحويلية
 .الًتتيب

وقد ربقق النمو يف ظل مستويات أسعار مرتفعة ،حيث بلغ التضخم مقاسا بالتغَت النسيب يف متوسط الرقم 
كما ارتفعت األسعار احمللية وفقا ؼبؤشر ،%5.4اؼبقدر ب  2007مقارنة بعاـ %14.6القياسي ألسعار اؼبستهلك نسبة 

 .%14.6الناتج احمللي اإلصبارل بنسبة  ـبفض
، ويرجع ذلك إذل تراجع وتَتة النشاط %2البفضت وتَتة النمو االقتصادي إذل معدؿ  2009ويف عاـ 

كما   االقتصادي لدى أبرز شركاء األردف، األمر الذي أدى إذل تراجع الصادرات السلعية واإليرادات اؼبتأتية من اػبارج،
 احمللي بشقيو، االستهالكي واالستثماري اؼبدفوع بتداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية دورا يف ىذا الًتاجع.كاف لًتاجع الطلب 

 والشكل اؼبوارل يبُت األنبية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي.
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اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة في عام (: األىمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي 07-4شكل)
6119 

 
 .10ص: ، 2009التقرير السنوي لبنك األردف اؼبركزي لعاـ  المصدر :

من الشكل أف معظم القطاعات االقتصادية اؼبكونة للناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي، سجلت معدالت  نالحظ
قطاع الصناعات  كما شهد،%20.3مبو موجبة، بلغت أقصى نسبة ؽبا يف قطاع اػبدمات اؼبالية والعقارية واألعماؿ بنسبة 

على %15.1و %18و %19.7قدرت ب  معتربةنسب مبو  واػبدمات اغبكومية التوقطاع النقل واالتصا التحويلية
 .الًتتيب

، فقد اكبسرت الضغوط التضخمية مدعومة بًتاجع 2009وفيما يتعلق بتطورات اؼبستوى العاـ لألسعار يف عاـ 
أسعار السلع األولية عاؼبيا وخصوصا النفط ،حيث بلغ معدؿ التضخم السنوي مقاسا بالتغَت النسيب يف متوسط الرقم 

، ويرجع الًتاجع يف 2008يف عاـ  14.6مقابل تضخم نسبتو  2009يف عاـ %0.7-نسبة ار اؼبستهلك القياسي ألسع
أسعار السلع واػبدمات االستهالكية بشكل أساسي، إذل صبلة من العوامل اػبارجية واحمللية، فعلى صعيد العوامل 
اػبارجية ، واليت تساىم بشكل واضح يف التأثَت على اؼبستوى العاـ لألسعار يف االقتصاد االردين نظرا النفتاحو على 

، 2008طاقة والغذاء، نتيجة البفاض الطلب العاؼبي بشكل كبَت نتيجة لالزمة العاؼبية اػبارج، فقد تراجعت أسعار ال
والذي ساىم بدوره يف تراجع تكاليف اإلنتاج احمللي وأسعار اؼبنتجات النهائية، أما العوامل الداخلية فقد ساىم التباطؤ 

االقتصاد األردين، دبا يف ذلك أسعار السلع  االقتصادي اؼبسجل يف مبو الطلب احمللي، يف زبفيف الضغوط التضخمية يف
 اؼبنتجة ؿبليا.  

(، ويف حدود مستويات منخفضة 2015-2010وقد استمر بعدىا النمو االقتصادي يف الثبات طيلة الفًتة )
وقد جاء ىذا النمو  ،%2،حيث بلغت نسبة النمو  2016للنمو، وقد ازداد الًتاجع يف معدؿ النمو االقتصادي يف عاـ 

خاصة خدمات اؼباؿ والتأمُت والنقل  م تراجعو مقارنة بالسنوات السابقة ،مدعوما بنمو معظم القطاعات االقتصادية،رغ
من  %70حيث سانبت ىذه القطاعات ؾبتمعة دبا نسبتو  والتخزين واالتصاالت والصناعة التحويلية والكهرباء واؼبياه،
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يبُت األنبية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلصبارل ، والشكل اؼبوارل 2016معدؿ النمو احملقق يف عاـ 
 اغبقيقي.

(: األىمية النسبية للقطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار األساس الثابتة في عام 08-4شكل)
6106 

 
 .10ص: ، 2016التقرير السنوي لبنك األردف اؼبركزي لعاـ  المصدر :

من الشكل أف معظم القطاعات االقتصادية اؼبكونة للناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي، سجلت معدالت  نالحظ
وأدناىا يف قطاع التعدين  ،%24.2مبو موجبة، بلغت أقصى نسبة ؽبا يف قطاع اػبدمات اؼبالية والعقارية واألعماؿ بنسبة 

و %19.3الت نسب مبو مرتفعة قدرت ب نقل واالتصاوقطاع ال قطاع الصناعات التحويلية كما شهد، %1.7بنسبة مبو 
القطاعات  اختيارعلى  يساعد اؼبستثمرينفإف ذلك  ،الناتج احمللي اإلصبارل مكونات تحليلوب ،على الًتتيب17.4%

 ؛األوراؽ اؼبالية اؼبناسبة  االقتصادية و
األسعار احمللية للمشتقات النفطية ونظرا الستمرار البفاض أسعار النفط والسلع واػبدمات، وانعكاس ذلك على 

وخدمات النقل، فقد واصل اؼبستوى العاـ لألسعار البفاضو ،حيث شهد ـبفض الناتج احمللي اإلصبارل، الذي يعكس 
، وقد جاء التباطؤ 2015يف عاـ %2.3مقارنة مع  ،2016يف عاـ  %1 أسعار السلع واػبدمات اؼبنتجة ؿبليا تباطؤا ليبلغ

البفاض أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية، والذي انعكس يف البفاض تكاليف اإلنتاج ؼبختلف القطاعات نتيجة استمرار 
االقتصادية، وتبعا لذلك شهدت معظم القطاعات االقتصادية تباطؤا يف أسعارىا ، وفيما يتعلق بالرقم القياسي ألسعار 

،ويرجع ذلك إذل استمرار  2015يف عاـ  %0.9نسبتو مقارنة بانكماش  %0.8فقد شهد انكماشا بنسبة  (CPI)اؼبستهلك
وانعكاس ذلك على أسعار السلع واػبدمات اؼبرتبطة هبا يف األسواؽ  البفاض أسعار النفط والغذاء يف األسواؽ العاؼبية،

 احمللية، واليت تشكل الوزف األكرب يف سلة اؼبستهلك. 
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األلفية سبكن من ربقيق أداء جيد، حيث شهد النشاط  وفبا سبق يبكننا القوؿ أف االقتصاد األردين ويف فًتة
االقتصادي طيلة الفًتة معدؿ مبو حقيقي موجب، بالرغم من تفاوتو بُت ارتفاع والبفاض من سنة إذل أخرى، والشكل 

 التارل يوضح  تطور معدالت النمو االقتصادي خالؿ فًتة األلفية.
 (.6106-6111) لفترةل(: معدالت النمو االقتصادي 09-4شكل)

 
 (.12-4اعبدوؿ )على  : من اعداد الباحثة اعتماداالمصدر 
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 بتفسَت ظبح الذي األمر القياس، بقابلية االقتصادية الظواىر أغلب تتميز: النموذج القياسي المعتمد في الدراسة 4-9
 تلك لتوصيف الرياضية الطرؽ على اليت تقـو ، القياسية النماذج ـبتلف إذل باالستناد وذلك ،ربكمها كميا اليت العالقات
 يف تساىم دقيقة نتائج إذل الوصوؿ بغرض الفروض، واختبار الصيغ معادل لتقدير اإلحصائية األساليب وعلى العالقات،

 .والذي سيتم اعتمادا على االختبارات التالية كميا  االقتصادية الظواىر فهم
 

 السالسل الزمنية اختبار استقرارية4-9-0
ذات تباين مشًتؾ مستقر إذا كانت أوساطها، تبايناهتا، وتبايناهتا  نقوؿ عن سلسلة زمنية أهنا مستقرة، أو

 اؼبشًتكة ثابتة عرب الزمن أي:
إذا تذبذبت حوؿ متوسط حسايب ثابت عرب الزمن :     ktt yEyE 

إذا كاف التباين ثابت عرب الزمن:           222
  ktktktttt yEyEyVaryEyEyVar 

معتمدا على الفجوة الزمنية بُت القيمتُت، وليس على القيمة  ،أف يكوف التغاير بُت أي قيمتُت لنفس اؼبتغَت
 .t1أو  t2وليس على  t1 ،t2التغاير، أي على الفرؽ بُت الفًتة  هالفعلية للزمن الذي وبسب عند

       sktktkttktt yyCovyyEyyCov   ,, 
 

 .إذل عدد فًتات اإلبطاءk: تشَت  حيث
 وىناؾ عدة اختبارات عبذر الوحدة أنبها :

 Augmente Dickey-Fullerاختبار4-9-0-0
 Augmented،اختبارا يسمى باختبار  Dickey-Fuller(1981)ففي حالة وجود ارتباط ذايت بُت االخطاء طور 

Dickey-fuller (ADF)، الوحدة يف يعترب ىذا االختبار من أكثر االختبارات استعماال للكشف عن وجود جذر
 .السالسل الزمنية

| |  1 ترتكز على الفرضية  ADFإف اختبارات   وعلى التقدير بواسطة اؼبربعات الصغرى:،  

𝛻  =      1  ∑  

 

 = 

𝛻     1  النموذج ( )   

𝛻  =      1  ∑  

 

 = 

𝛻     1  النموذج ( )     

𝛻  =      1  ∑  

 

 = 

𝛻     1  النموذج( )              
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حبيث يستخدـ الفروقات ذات الفجوة ، DFوبمل نفس خصائص اختبارADFإف اختبار
𝛻   1:حيث ،𝛻     1الزمنية =    1       ،𝛻    =  .اخل...           

 . Schwarzأو معيار Akaikeحسب معيار pنستطيع أف كبدد القيمة 
 من الفروقات ذات الفجوة الزمنية حىت مشكلة االرتباط الذايت.ويتم إدراج عدد 

 Phillips & Perron (PP)لـ جذر الوحدة ختبار ا4-9-0-6
يعترب ىذا االخيار غَت اؼبعلمي فعاال، حيث يأخذ بعُت االعتبار التباين الشرطي لألخطاء، فهو يسمح بإلغاء 

نفس التوزيعات احملدودة Philips & Perronالتحيزات الناذبة عن اؼبميزات اػباصة للتذبذبات العشوائية، حيث اعتمد 
 وهبرى ىذا االختبار يف أربعة مراحل: ، ADFوDFالختباري 

 مع حساب االحصائيات اؼبرافقة. ،Dickey-Fullerتقدير بواسطة النماذج الثالثة القاعدية الختبار
 = ̂ تقدير التباين قصَت اؼبدى: 

1

 
  ̂1

  
 سبثل البواقي.  ̂ حيث ، 1= 

1 تقدير اؼبعامل اؼبصحح  
اؼبسمى التباين طويل اؼبدى، واؼبستخرج من خالؿ التباينات اؼبشًتكة لبواقي النماذج   

 السابقة، 
 : حيث

، Tمن أجل تقدير ىذا التباين هبب من الضروري اهباد عدد التباطؤات، اؼبقدر بداللة عدد اؼبشاىدات الكلية 
 على النحو التارل:

   (
 

   
)
   

 

  : Philips & Perronحساب إحصائية  -4
 = √  

( ̂ 1)

 ̂ 
 
 (  1) ̂ 

√ 
= مع  

 ̂ 

  
 -1، والذي يساوي  

 تشويشا أبيضا.  ̂ عندما تكوف 
 Co-integrationالتكامل المشترك 4-9-6

مبوذج يبكن التعبَت عنها بواسطة فإنو  ،اؼبتغَتات تتميز خباصية التكامل اؼبشًتؾناؾ ؾبموعة من إذا كانت ى
النموذج ال يصبح صاغبا لتفسَت ىذا ، فإف اؼبتغَتات ال تتصف هبذه اػباصية، وإذا كانت ىذه (VECM)تصحيح اػبطأ
 .التكامل اؼبشًتؾ، وعليو فإنو وقبل التطرؽ إذل مبوذج متجو تصحيح اػبطأ البد علينا أوال دراسة سلوؾ الظاىرة
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من ظهرت تقنية التكامل اؼبشًتؾ يف أواسط الثمانينات :(Co-integration)رك لمشتمفهوم التكامل ا4-9-6-0
وارتكز تطورىا على صحة فرضية استقرارية السالسل الزمية، وىي ناذبة عن ، Engle (1987)وGranger (1983)طرؼ

 والتقارب اغبركي )الديناميكي( لنماذج تصحيح اػبطأ. Ljung–Boxعملية دمج بُت تقنية
ترتكز ىذه التقنية على السالسل الزمنية غَت اؼبستقرة، يف حُت تكوف الًتكيبات اػبطية اليت فيما بينها مستقرة،  

وجود التكامل اؼبشًتؾ مرتبط باختبارات اعبذر الوحدوي للتحقق من استقرار السالسل، كما تسمح ىذه االختبارات من 
 ورات السالسل الزمنية.أي التقارب بُت سَت  ،التأكد من وجود تكامل مشًتؾ

 خصائص درجة تكامل سلسلة زمنية وشروط التكامل المشترك: 4-9-6-0-0
مرة من أجل جعل السلسلة dإذا مت حساب الفروقات،dI(d)Xt تكوف سلسلة زمنية معينة متكاملة من الدرجة

 مستقرة.

 ،dإذا تضمنتا اذباىا عاما عشوائيا بنفس درجة التكامل ، Ytو  Xtنقوؿ أف ىناؾ تكامل مشًتؾ بُت السلسلتُت 
 وتوليفة خطية للسلسلتُت تسمح باغبصوؿ على سلسلة ذات درجة تكامل أقل.

 ليكن:
I(d)Xt 

I(d)Yt  

 

 Xt,Yt CI(d,b). نرمز بػ: d ≥ b ≥ 0مع1Xt + α2Yt I(d -b)αحبيث:

 يسمى بشعاع التكامل اؼبشًتؾ.[α1 α2]: حيث
 

 : فإف  العامة، إذا كاف لدينا متغَت،يف اغبالة 
I(d)X1t 

I(d)Y2t  

I(d)Ykt  

 Xt = [X1t X2t ...Xk ]:نضع

، Xt I(d - b)αحبيث  (k,1)ذوبعدα = [ α1 α2 … αk ]إذا وجد شعاع تكامل مشًتؾ

b > 0معXt CI(d,b): نضع. αربملخاصيةالتكامالؼبشًتكوشعاع التكامل اؼبشًتؾ ىوkاؼبتغَتاتالتيعددىافإن
1 

 

                                           
 .290،ص:2011نشر،  ، دوف مكاف1،2011اغبامد للنشر، طدار ، طرق االقتصاد القياسي محاضرات وتطبيقات، ؿبمد شيخي1
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 التكامل المشترك اختبارات4-9-6-0-6
 :1: يتم ىذا االختبار وفق خطوتُتGranger & Engel (1987)ل اختبار التكامل المشترك(0

 : اختبار درجة تكامل اؼبتغَتين:الخطوة األولى
إذا كانتا  ،الشرط الضروري للتكامل يتمثل يف أف السلسلتُت ينبغي أف تكونا متكاملتُت من نفس الدرجة )الرتبة(

 .غَت متكاملتُت من نفس الدرجة )الرتبة(، فهذا يعٍت أهنما ال ربققاف خاصية التكامل اؼبشًتؾ

 ُت.البد من ربديد نوع االذباه العاـ )ثابت أو عشوائي( لكل متغَت مث درجة التكامل للسلسلتُت اؼبدروست
 .كامل مشًتؾ بينهما من نفس الدرجة )الرتبة(، فهناؾ تإذا كانت السلسلتاف متكاملتُت 

 تقدير العالقة طويلة اؼبدى: :الخطوة الثانية
بطريقة Yt = α1Xt + α0 +εtبُت اؼبتغَتين األجلطويلة  العالقةإذا كاف الشرط الضروري ؿبققا، فينبغي تقدير 

 . OLSاؼبربعات الصغرى العادية

 .مستقرة ̂  التقديرمن أجل قبوؿ عالقة التكامل اؼبشًتؾ، هبب أف تكوف سلسلة بواقي 
 :حيث

  ̂ =     ̂1    ̂  . 
انطالقا من العالقة ،، فاالختبار يتم على البواقي Dickey-fullerال يبكن استخداـ جداوؿ يف ىذه اغبالة

 قيقية من عالقة التكامل اؼبشًتؾ.الساكنة وليس على البواقي اغب
لة اليت تظهر وعدد اؼبتغَتات اؼبستق ،عدد اؼبشاىداتدبحاكاة اعبداوؿ اليت تعتمد على mackinnom(1991)قاـ

عندما تكوف السلسلتاف غَت ، و إذا كانت البواقي مستقرة، يبكن تقدير مبوذج تصحيح اػبطأيف العالقة الساكنة،ف
 .ECMمستقرتُت وربمل صفة التكامل اؼبشًتؾ، فالبد من تقدير العالقة انطالقا من مبوذج

تقدير العالقة طويلة اؼبدى تشَت ، Yt I(1)و  Xt I(1)متكاملتُت منالدرجةاألوذل أيYtو  Xtلتكن السلسلتاف
 2باتباع اػبدوات التالية:ECM. نقدر مبوذجKt , Yt CI(1, 1)إذل استقرارية البواقي، نضع

 : OLS: تقدير العالقة طويلة اؼبدى بطريقةالخطوة األولى
  =  ̂   ̂ 1    ̂ 

 

                                           
 .292،291:، ص صؿبمد شيخي ،مرجع سبق ذكره،1
 .292،293، ص ص:نفسواؼبرجع 2
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 : OLSتقدير العالقة قصَتة اؼبدى )النموذج الديناميكي( بطريقة: الخطوة الثانية
𝛻  =  1𝛻      1̂    1        

 .ECMهبب رفض مبذجة فإذا دل يكن كذلك معنويا سالبا،  2αهبب أف يكوف اؼبعامل 
 Granger & Engel (1987)يتفوؽ ىذا االختبار على اختبار:  Johansen &   Juseliusـل اختبار التكامل المشترك(6

للتكامل اؼبشًتؾ، عندما يزيد عدد اؼبتغَتات ؿبل الدراسة عن متغَتين، الحتماؿ وجود أكثر من شعاع للتكامل اؼبشًتؾ، 
إجراء  Johansen & Juselius ويتناسب أكثر مع العينات صغَتة اغبجم، ولتحديد عدد أشعة التكامل اؼبشًتؾ اقًتح

 :1االختبارين التاليُت

 األثر  إخبارTrace test :( ربسب إحصائية األثرtraceλ :بالصيغة التالية ) 

 
     

=   ∑     (   
 
)

 

 =  1
 

 :حيث
n ،عدد اؼبشاىدات :k،عدد اؼبتغَتات :i ،القيم الذاتية :r رتبة اؼبصفوفة : :حيث 

r = 0,1,…, k-2, k-1 

 التالية:ومن خالؿ إحصائية األثر يتم اختبار الفرضيات 
أكرب  trace λفإذا كاف ، H1: r > 0مقابل الفرضيةH0: r = 0يساوي الصفر يكوفإذا كانت رتبة اؼبصفوفة  -

 وننتقل إذل االختبار اؼبوارل.H0نا نرفض الفرضيةفإن من القيمة اجملدولة
رفض مت  فإذا، H1: r > 1مقابل الفرضيةH0: r = 1يساوي الصفر يكوفإذا كانت رتبة اؼبصفوفة  -
 .وىكذا يف كل مرة وننتقل إذل االختبار اؼبوارلH0الفرضية

فإذا ، H1: r = kمقابل الفرضية البديلة H0:r = k - 1يتم يف األخَت اختبار الفرضية ، H0مت رفض صبيع فرضيات العدـ إذاو  -
 .I(0)العدـ فإف ذلك يعٍت عدـ وجود عالقة تكامل مشًتؾ ألف كل اؼبتغَتات متكاملة من الدرجة صفر  رفض فرضيةمت 

 اختبار اإلمكانية العظمى maximum Eigenvalue test  : تسمح ىذه االحصائية باختبار القيم الذاتية
 األكرب وتعطى ىذه االحصائية بالشكل التارل 

    =      (     1)             =            
 rمث لبترب، H1: r = 1الفرضية البديلة مقابل  H0: r = 0يتم من خالؿ ىذه االحصائية احتبار فرضية العدـ 

وذبدر االشارة إذل أنو قبل تطبيق  H1: r =kضد الفرضية1H1: r = k -وىكذا إذل غاية آخر قيمة......  r = 2ضدالفرضية1=

                                           
 ، 2017اعبزائر، ، ، أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، غَت منشورة، جامعة سطيفالتحرير المالي على الطلب على النقود في الجزائرأثر  قياس، وادة راضية1

 .238 -237ص ص:
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باالعتماد على varللسَتورةpاؼبشًتكيحب ربديد عدد فًتات اإلبطاء كريقة جوىانسوف للتكامل
اليت تقلل من قيميت ىاذين اؼبعيارين من خالؿ تقدير مبوذج لفًتات pحيث يتم اختيار فًتة، AkaikeوSchwarzمعياري

 ىو االبطاء األكرب اؼبقبوؿ بالنسبة للنظرية االقتصاديةh  (h .)إذل  0 ابطاء من
 بالطريقة التالية:Akaike (p)وSchwarz(p)يارين ووبسب ىذين اؼبع

   ( ) =   (   ∑  
 
)  

    

 
 

  ( ) =   (   ∑  
 
)  

     ( )

 
 

 حيث:
k ،عدد اؼبتغَتات :n،مصفوفة التباين والتباين اؼبشًتؾ اؼبقدرة لبواقي النموذج. :   : عدد اؼبشاىدات 
 (Vector Error Correction Model =VECM) تصحيح الخطأ  متجو نموذج  4-9-3

إف النموذج اؼبالئم يف تقدير أثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي، ىو مبوذج متجو تصحيح اػبطأ 
(VectorError Correction Model الذي يسمح باختبار مدى تأثَت سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو ،)

البعيد، كما يسمح بدراسة اذباه العالقة السببية بُت متغَتات السوؽ ومعدؿ النمو االقتصادي يف اؼبديُت القريب و 
االقتصادي، حبيث يقـو مبوذج متجو تصحيح اػبطأ ،على دراسة التكامل اؼبشًتؾ كخطوة أولية ،لكن وقبل تطبيق 

 النموذج البد من دراسة استقرارية السالسل الزمنية .
للعالقات االقتصادية،  السلوؾ القصَت والطويل األجلادة ، للتوفيق بُت ع تصحيح اػبطأمتجو يستخدـ مبوذج 

فاؼبتغَتات االقتصادية يفًتض أهنا تتجو يف األجل الطويل، كبو حالة االستقرار اليت يطلق عليها وضع التوازف، وىي يف 
ستقرار، إال إذا ثبت أهنا توجهها إذل ذلك الوضع قد تنحرؼ عن اؼبسار ألسباب مؤقتة، ولكن ال يطلق عليها صفة اال

تتجو لوضع التوازف طويل األجل، وبالرغم من وجود العالقة التوازنية على اؼبدى الطويل، إال أنو من النادر أف تتحقق، 
 وبالتارل قد يأخذ اؼبتغَت التابع قيما ـبتلفة عن قيمتها التوازنية، ويبثل الفرؽ بُت القيمتُت عند كل فًتة زمنية خطأ التوازف،

اغبالة اليت ففي مبوذج تصحيح اػبطأ يتم دراسة ، أو جزء منو على األقل يف اؼبدى الطويل ،حيث يتم تعديل ذلك اػبطأ
= نضع. [β,-1]وXt,YtCI(d,b)تكامل مشًتؾ حيثXtو Xtيكوف بُت  

  

  
 βXt – Ytشعاع التكامل اؼبشًتؾ أي

I(0)،كوف السلسلتُت متكاملتُت  يف ىذا النوع من النمذجةco-integratedدير، وغَت مستقرتُت يزيد من مشكل التق
 .1اؼبعنوية اإلحصائية للنموذج ىي السبب يف كوف أف السلسلتُت غَت مستقرتُت )أي ىناؾ تكامل مشًتؾ(حيث أف 

                                           
 .291مرجع سبق ذكره،ص:، ؿبمد شيخي1
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باعتبار أف العالقة اؼبفًتضة انطالقا من ىذا االكبدار  ،يعترب غَت فبكنXtعلى  Ytإف استعماؿ االكبدار اؼبباشر لػ 
 .Twotrendsليست واقعية، فينجم عن ذلك اغبصوؿ على عالقة بُت اذباىُت

ومن  ،ن اؼبشكل األساسي يف سحب العالقة اؼبشًتكة للتكامل اؼبشًتؾ )االذباه العاـ اؼبشًتؾ( من جهةمكي
فهو هبمع بُت  ،VECM تصحيح اػبطأ متجو وىو ىدؼ مبوذج ،تغَتينبُت اؼب يجهة أخرى البحث عن االرتباط اغبقيق

 . β2(Yt-1 – βXt-1) والنموذج الديناميكي )اغبركي( β1Xt النموذج الساكن

 : ليكن 
Yt = β1Xt + β2(Yt-1 – βXt-1) 

I(0)        I(0)            I(0)           
 

 تصحيح اػبطأ يف دمج التقلبات قصَتة اؼبدى.إضافة إذل العالقة طويلة اؼبدى، يسمح مبوذج 
، وىو يشَت )الرجوع( كبو التوازف طويل اؼبدىيبثل قوة اعبذب  ،الذي ينبغي أف يكوف سالبا 2β اؼبعاملحيث أف 

نتيجة اكبراؼ قيمة اؼبتغَت اؼبستقل يف األجل الطويل دبقدار وحدة واحدة، ويتوقع أف  ،إذل مقدار التغَت يف اؼبتغَت التابع
 .العالقة طويلة األجل كبو ألنو يشَت إذل اؼبعدؿ الذي تتجو بو العالقة قصَتة األجل ،اؼبعامل سالبيكوف ىذا 

 

 (Impulse Response) االستجابة ودوال لصدماتتحليال4-9-4
العالقات اغبركية، بُت ؾبموعة من اؼبتغَتات اؼبختارة لوصف ظاىرة اقتصادية ، إف ربليل  VARيدمج مبوذج 

 الصدمات ودواؿ االستجابة يسمح بدراسة أثر صدمة معينة على متغَتات النظاـ، كما يوضج ذلك النموذج التارل: 

(
 1 
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، فإذا حدثت صدمة يف اللحظة Y2t+1مث على  Y1t+1و  Y1tخالؿ فًتة زمنية معينة لو نتيجة على  1̂ يف  تغَت
tفإف أثرىا يكوف كالتارل: 1تساوي   1̂ على 

 
    ):                tيف الفًتة 
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(
𝛻 1   
𝛻     

) =  (
 ̂11
1  ̂11

 

 ̂ 1
1  ̂ 1

 )(
𝛻 1  1
𝛻    1
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 . اخل... 

 ؛تشكل ىذه القيم احملسوبة دالة االستجابة
بأهنا تأخذ بعُت االعتبار ؾبموع العالقات  ،تتميز دواؿ االستجابة غبساب اؼبضاعفات الديناميكية اؼبوجودة
 Smissحدوث صدمة يف األخطاء وحسب أثر  الديناميكية اؼبوجودة، حبيث أهنا تبُت فعل نظاـ اؼبتغَتات الداخلية على

 نفسها، وعلى باقي متغَتات النظاـ يف كل األوقات. على ةالبفاض وحيد ومفاجئ ؼبتغَت أثر  تبُت ،دواؿ االستجابةفإف 
 ذا كاف ىناؾ ارتباط قوي بُت صدمتُت إ

1 
 صدمة ما على فإف ،    و

1 
حتما ستكوف متبوعة بصدمة على  

 .1ولكن ال تشَت إذل اذباه السببية  ̂  و  1̂ يف ىذه اغبالة معامل االرتباط سيؤكد على الصلة اؼبشًتكة بُت البواقي،    
الفعل، يسمح بتتبع اؼبسار الزمٍت للتغَتات اؼبفاجئة والصدمات، اليت يبكن دبعٌت أف اختبار دالة االستجابة لردة 

أف تتعرض ؽبا متغَتات النموذج يف حدود اػبطأ للمتغَتات، مقدارىا اكبراؼ معياري واحد، ألحد اؼبتغَتات على القيم 
ختلفة يف النموذج، ألي تغَت مفاجئ يف اغبالية واؼبستقبلية ؼبتغَتات النموذج، كما تعكس أيضا كيفية استجابة اؼبتغَتات اؼب

 أي متغَت من اؼبتغَتات اؼبدؾبة يف النموذج مع مرور الزمن.
 سوؼ ذلك فإف،  One Standard Deviation واحدة وحدة معيارية دبقدار اػبطأ حد يف مفاجئ تغيَت حدث فإذا    
 .اؼبستقبل ويف اغبارل الوقت يف اؼبعتمد اؼبتغَت يغَت

 مقدار على للتعرؼ التباين زئةذب أداة تستخدـ: (Variance Decomposition) التباين ()تفكيكتجزئة  4-9-5
 يف التنبؤ خطأ ومقدار ،نفسو اؼبتغَت يف التنبؤ خطأ إذل يرجع الذي ،النموذجمتغَتات  من متغَت لكل، التنبؤ يف التباين

 تفسَت يف ،اؼبستقلةتغَتات اؼبو  التابع للمتغَت التفسَتية القدرة على التعرؼ أجل من ،VECMاألخرى يف مبوذج  اؼبتغَتات
ن م ،يف كل متغَت (Shock) مفاجئ تغَت أي ألثر النسبية األنبية يعطي االختبار بأف أيضا أنبيتو وتربز التباين، أخطاء

 .النموذج يفاؼبتغَتات  صبيع على النموذجمتغَتات 
 بداللة تباين اػبطأ اػباص بكل متغَت على حدا.h، نستطيع كتابة تباين خطأ التنبؤ لفًتة معينة رياضيا

 وؼبعرفة وزف نسبة مشاركة كل تباين نقـو بقسمة ىذا التباين على تباين خطأ التنبؤ الكلي.
 :2بعدما تصبح الصدمات طبيعية وشاقولية، يتم ربليل االستجابة بواسطة النموذج

                                           
 .281مرجع سبق ذكره،ص:، ؿبمد شيخي1

.284،283، ص ص : اؼبرجع نفسو 2 
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  =    ∑      

 

 = 

 

 يعطي بالعالقة التالية:hخطأ التنبؤ يف األفق

    =   (    ) =  ∑        

  1

 = 

 

 لدينا:. Yjtاليت نرمز إليها بػYtنقـو بتقسيم خطأ التنبؤ من أجل كل مركبة لػ

         (      ) =  ∑(  1   1                                     )

  1

 = 

 

 . يبكن التعبَت عنو بطريقة ـبتلفة:Mjاػباص باؼبصفوفة ( j,1)يعرب عن العنصر  mj1,i: حيث

         (      ) =  ∑(    1               1     1)

 

 =1

 

 :كما يلي  التنبؤ، يسهل حساب تباين خطأ 1ال تشكل أي ارتباط وذات تباين يساوي  Vدبا أف األخطاء 

 (         (      ))
 

= ∑(    1
          1

 )

 

 =1

 

 :مع

    1
          1

 = ∑( ́     )
 

  1

 = 

 

يف تباين خطأ التنبؤ يف kللمصفوفة األحادية واليت تعرب عن مسانبة خطأ اؼبتغَت  iيبثل العمود رقم  ei: حيث
 بالنسبة اؼبئوية، قبعل العبارة على الشكل: ذبزئة التباين. للحصوؿ على jللمتغَت  hاألفق 

∑∑     
 

  1

 = 

 

 =1

 

 

ودبا أف النماذج القياسية تستدعي دراسة اختبارات جذر الوحدة ، اؼبتعلقة باستقرارية السالسل الزمنية للمتغَتات 
 أوال.بارات فاف  ذلك يستدعي التطرؽ إذل تلك االختكخطوة أولية ،   اؼبدؾبة يف النموذج 
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 االقتصاديالنمو  في عمان لألوراق الماليةسوق  القياسية ألثرالنمذجة  4-01

باستخداـ مبوذج  (2016-1980لتقدير مبوذج قياسي ألثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي خالؿ فًتة )
VECM :وذلك باتباع اؼبراحل التالية ، 

 عليو تقـو الذي ىيكلو ربديد خالؿ من وذجمالن تعيُت يتمتحديد المتغيرات وصياغة النموذج:  4-01-0
 اليت العالقة وطبيعة، فسرهت اليت اؼبستقلة واؼبتغَتات، الدراسة ؿبل الظاىرة عن اؼبعرب التابع اؼبتغَت من ، ابتداءالدراسة
 يف اؼبقدمة الدراسات بعض على دمااالعت إذل باإلضافة ،يةاالقتصاد النظرية قلمنط مناسبة، من رياضية بصيغة تربطهم
  .الظاىرة بتحليل حميس مبوذج على واغبصوؿ العالقة تقدير بعدىا ليتم، اجملاؿ ىذا

 يلي: النموذج كما تغَتاتلقد مت ربديد م: تحديد المتغيرات 4-01-0-0
، الذي يقاس معدؿ النمو االقتصاديلقياس مستوى األداء االقتصادي، مت استخداـ االقتصاد الحقيقي: متغير   (0   

 دبعدؿ النمو السنوي يف الناتج احمللي اإلصبارل بأسعار األساس الثابتة.
 منا متغَتات خاصة بالسوؽ األوليةغَتات سوؽ األوراؽ اؼبالية استخدلتحديد مت: متغيرات سوق األوراق المالية  (6  

على  فبثلة ب الرظبلة،معدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ ومتغَتات خاصة بالسوؽ الثانوية)البورصة( صدار األسهم،فبثلة بإ
 :النحو التارل
 يعد اتساع حجم السوؽ، من أىم اؼبؤشرات الدالة على حجم االستثمارات، اليت بدورىا حجم السوق :

 ، ولقياس حجم السوؽ اعتمادنا مؤشر الرظبلة البورصية.تعكس درجة تطور ونضج السوؽ
 ولقياس سيولة السوؽ سنعتمد على مؤشري معدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ حيث:سيولة السوق : 
 أي ما مت تداولو يف الفًتة اؼبعنية كنسبة من إصبارل الناتج احمللي لنفس الفًتة، معدل التداول : 
 وراؽ اؼبالية اؼبتداولة نسبة إذل رظبلة السوؽ )البورصة(؛، الذي يبثل قيمة األ معدل الدوران 

وفيما يقيس معدؿ التداوؿ، السيولة اليت توفرىا سوؽ األوراؽ اؼبالية يف االقتصاد ككل، دبعٌت دور البورصة يف 
نفسو، ويعد توفَت السيولة لالستثمارات على مستوى االقتصاد الكلي، يقيس معدؿ  الدوراف السيولة اؼبوجودة يف السوؽ 

 معدؿ الدوراف أدؽ يف قياس السيولة الرتباطو بالسوؽ.
  :مؤشر إصدار األسهم. باالعتماد علىنشاط السوق األولية 

باالعتماد على التقارير السنوية لبورصة  (،2016-1980:  استخداـ بيانات سنوية تغطي الفًتة )مصادر البيانات  (3   
عماف، والتقارير السنوية لبنك األردف اؼبركزي، ومت مراعاة أف تكوف متغَتات الرظبلة البورصية وإصدار األسهم يف صورة 
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وذلك اللوغاريتم الطبيعي، يف حُت مت أخذ معدؿ الدوراف، معدؿ التداوؿ، معدؿ النمو االقتصادي يف شكلهم األصلي، 
 .اؼبعطيات معاعبة يف Eviews 9  برنامج على االعتمادب

، فبثلة يف تقدير العالقة بُت اؼبتغَتات اؼبستقلةل ،االقتصاد القياسي لقد مت استخداـ النموذج: صياغة 4-01-0-6
 مت كما،  االقتصاديفبثال يف معدؿ النمو واؼبتغَت التابع  مؤشرات تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية بشقيها األولية والثانوية،

 النظرية مع ينسجم دبا متغَتات الدراسة اختيار متوقد ، والقياسية اإلحصائية واألساليب األدواتدبجموعة من  االستعانة
أخذنا  ، حيثالقياسية النماذج تقدير يف عالية أنبية ذات تعترباليت  اللوغاريتمية الصيغة، وذلك باستخداـ االقتصادية

 جهة، من اؼبتغَتات على العاـ االذباه ضغوطات من التخلص هبدؼ وذلك تم،ياللوغار صيغة ب النموذج بعض متغَتات
 ةياالقتصاداؼبتغَتات  ألغلب زتافياؼبم السمتاف يعترباف ونبا ،التقلبات حجم اإلمكاف قدر صيتقلل ةيثان جهة ومن
 االقتصادي النمو دؿمع َتغتم ذلك من استثنيناوقد ، ةيزمن سالسل شكل يف ىذه األخَتة تكوف عندما وخاصة ة،يالكل
إضافة إذل متغَت معدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ، وذلك لبناء  ،َتاؼبتغا هبذ اػباصة السلسلة يف سالبة معدالت لوجود وىذا
؛ VECMاػبطأمتجو تصحيح  وذجمب

 ال ليالتحل عند أنو إذل باإلضافة ذاهتا، حد يف اؼبعلمات مةيبق سيول اؼبتغَتات باذباه هتتم ةيالتقن ىذه أف دباو  
 دواؿ ة،يالسبب )اختباراتVECM ػ أل ةيبتقن خاصة ليربل أدوات نستخدـ إمباو  ،للمعلمات اؼبباشر َتبالتفس نقـو

م شكله يف ومعدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ النمو معدؿ َتمتغ استخداـ ؤثري لن سوؼلذا  (،نيالتباذبزئة و  االستجابة
 والنموذج اؼبتغَتات ُتب العالقة على ،تميياللوغار  شكلها يف األخرى )الرظبلة وإصدار األسهم( اؼبتغَتاتو  ،األصلي
 ؛ليالتحل على وال يف الدراسة اؼبستخدـ
 معطيات على االعتماد متوالنمو االقتصادي،  اؼبالية ألوراؽل سوؽ عماف بُت أثَتالت درجة استنباط حملاولةو 
 تصبح بذلكو ، عاجملمو  يف مشاىدة 37 قيمتو ما على اغبصوؿ ليتم( 2016-1980زمنية سبتد على طوؿ الفًتة ) سالسل
:وفق اؼبعادلة التالية تقديره، واؼبتمثل يف أثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي النهائية للنموذج اؼبراد الصيغة

 :حيث
t  =1 ،2 ،3 ،4 ،5......،37 وىي عبارة عن الزمن .tالسلسلة الزمنيةفي (Time- Series)(2016-1980)خالؿ الفًتة.

؛ؼبتغَتات اؼبستقلةا معامالت:    ،  ،  ،1 
 ؛معدؿ النمو االقتصادييبثل اؼبتغَت التابع  :(   )       

؛إصدار األسهم متغَتا مستقال يبثل: (    )                    

𝑮𝑹𝒕 = 𝜷𝟎  𝜷𝟏𝑳𝑶𝑮(𝑴𝑪𝒕)   𝜷𝟐𝑳𝑶𝑮(𝑰𝑺𝑯𝒕)  𝜷𝟑𝑻𝑼𝑹𝒕  𝜷𝟒 𝑻𝑹𝑨𝒕  𝜺𝒕......1-4 

h
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متغريا مفسرا ميثل الرمسلة البورصية؛ 

:(Turnover rate (    ) 
(Trading rate (Tra) 

 .تقلل من تشتت البيانات اليت: ( LOG) وغاريتميةلال الصيغة
الدراسة كالتارل تضمنتها اؼبتغَتات اليت يلخص بياين شكل يلي وفيما

متغيرات الدراسة : (61-4)شكل :

.: من إعداد الباحثةالمصدر

 القيمة( للمعطيات ةالوصفي تاإلحصائيا ـبتلف حساب اػبطوة ىذه يف سيتم :للمتغيرات وصفي تحليل 4-01-0-3
 رتطو  ةكيفي عن فكرة بتكوين تسمح واليت ،ؼبتغَتات الدراسة ) طةساؼبتو  القيمة ،الوسطية القيمة ،الدنيا القيمة العظمى،
 ـبتلف
 وقد كانت النتائج كما يلي:، فًتة الدراسة أثناء اؼبعطيات ىذه قيم

 معدل النمو االقتصادي

 معدل التداول

معدل الدوران 
السهم

األسهم إصدار  

 الرسملة البورصية
 المتغير التابع

 المتغيرات

 المفسرة

 : Market Capitalization  (   )
 متغريا مفسرا ميثلمعدل الدوران؛ 

 : متغريا مفسرا ميثلمعدل التداول؛ 
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(: التحليل الوصفي للمتغيرات04-4جدول )

Eviews 9 نتائج برنامج المصدر:

 أعاله نالحظ:من اعبدوؿ 
  0.045باكبراؼ معياري مقداره  0.035بلغ متوسطها اغبسايب  ،مشاىدة لسلسة النمو االقتصادي 37من بُت ،

على الًتتيب؛ 0.108- و 0.164يف حُت بلغت أعلى وأدىن نسبة للمتغَت 
  1.282عياري قدره مليوف دينار أردين باكبراؼ م 22.074الرظبلة البورصية حوارل  ؼبرونةبلغ اؼبتوسط اغبسايب ،

 مليوف دينار على الًتتيب؛ 20.021مليوف دينار و 24.097بلغت أعلى وأدىن قيمة 
  بلغت 1.423 مليوف دينار باكبراؼ معياري قدره 18.002إصدار األسهم حوارل  ؼبرونةبلغ اؼبتوسط اغبسايب ،

 مليوف دينار؛ 15.653مليوف دينار و 21.602أعلى وأدىن قيمة للمتغَت 
  بلغت أعلى وأدىن نسبة للمتغَت 0.176باكبراؼ معياري قدره  0.147دوراف البلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ ،
 على الًتتيب؛ 0.065و 0.799
  1.890، بلغت أعلى وأدىن نسبة 0.424باكبراؼ معياري قدره  0.097بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؼبعدؿ التداوؿ

على الًتتيب. 0.031و

GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 

Mean 0.042 22.227 18.257 0.215 0.268 

Median 0.035 22.074 18.002 0.147 0.097 

Maximum 0.164 24.097 21.602 0.799 1.890 

Minimum -0.108 20.021 15.653 0.065 0.031 

Std. Dev. 0.045 1.282 1.423 0.176 0.424 

Skewness -0.369 0.022 0.211 1.873 2.515 

Kurtosis 5.728 1.589 2.653 5.911 8.519 

Jarque-Bera 12.319 3.069 0.460 34.725 85.991 

Probability 0.002 0.215 0.794 0.000 0.000 

Sum 1.573 822.404 675.522 7.969 9.935 

Sum Sq. Dev. 0.075 59.210 72.932 1.118 6.491 

Observations 37 37 37 37 37 
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 نقـوحيث ، ىذه اؼبتغَتات تطور عن فكرة إلعطاء سنقـو بتمثيلها، وذلك الدراسة تغَتاتم وتعريفربديد  بعد
.)عرب السنوات( كما تظهرىا األشكاؿ اؼبوالية الزمن بداللة بتمثيلها

يلي: وكانت كما،الدراسة بيانيا  متغَتاتتمثيل لقد قمنا ب :الدراسة تمتغيراتمثيل  4-01-0-4
للسالسل الزمنية المتعلقة بمتغيرات الدراسة التمثيل البياني(: 60-4شكل )

Eviews 9برنامج ـبرجات المصدر:

 الوحدة جذر اختبارات خداـاستلب يتطلذا فإف األمر  مستقرة، غَت أهنا الزمنيةالسل الس يتضح من منحنيات
Unit Root tests ، مدى من كدأوالت ،الدراسة قيدللمتغَتات  الزمنية سلالالس صائصخ صفح إذل هدؼيالذي 

ها، ومن أجل ربقيق ذلك وبتاج اليت الفروقات رتبة ربديد كوكذل، لوحده َتمتغ كل تكامل رتبة وربديد استقرارىا
Phillips-Perronو Augmente Dickey-Fullerاختباري   نستخدـ
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الزمنية الستقرارية السالسل  Philips & Perronو   Augmente Dickey-Fullerاختبار  4-01-0-4
 مشكلة لظهور ذبنبا وذلك ،؟ال أـ ساكنة ىي ىل الزمنيةل السالس اختبار من البد البيانات ربليل يف البدء قبل

 من اَت كث أف الدراسات من ديالعد أوضحت قدف ،2R التحديد ؼبعامل مرتفعة قيمة يعطي الذيالزائف  االكبدار
 أف دبعٌت،  Nonstationaryايإحصائ ساكنة َتغ أي الوحدة جذر على الحتوائها السكوف بعدـ تتسم ةيالزمن السالسل
 تؤثر نةيمع ظروؼ عكسي لذيا Trend االذباه عامل ويوب أغلبها وأف الزمن عرب ُتمستقل َتغ َتاؼبتغ نيوتبا متوسط
 هايعل اغبصوؿ تمي اليت ريالتقد نتائج علهب قد كما ،متعاكسة اذباىات أو االذباه نفس يف إما ، اتَت اؼبتغ عيصب على
.مرتفعا 2R ديالتحد معامل كوف من بالرغم ،معٌت ذا يااقتصاد ا َت تفس ـتقد وال زائفة

 Augmented Dickey-Fullerو Philips & Perron  (PP) اختبار إجراء مت السالسل الزمنيةولدراسة استقرارية 

(ADF) للوحدة جذر على اتَت اؼبتغ احتواء ةيفرض الختبار Unit Root  اؼبستوىيف   (level) األوؿ والفرؽ (First 

difference ،)الثابت اغبد باستخداـ (Intercept) ،العاـ واالذباه القاطع (Intercept (Trend and وبدوهنما (None).
اؼبلخصة باعبدوؿ التارل:على السالسل الزمنية ، ربصلنا على النتائج  وبتطبيق االختبار
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الستقرارية السالسل الزمنيةPhilips & Perronو Augmente Dickey-Fullerاختبار: (05-4جدول )
 (Level)في المستوى

(16-15-14-13-12-6-5-4-3-2)حقاؼبال ملخص، Eviews9برنامج  باستخداـعلى نتائج التقدير  باالعتمادإعداد الباحثة  من :المصدر

ماعدا سلسلة  معدؿ النمو  سل الزمنية غَت مستقرة عند اؼبستوىنستنتج أف السالالثالثة  النماذجمن خالؿ 
 %5ىي غَت معنوية عند مستوى داللة و  ،عبدوليةاtصغر من القيمة اؼبطلقةأاحملسوبة tحبيث القيمة اؼبطلقة  ،االقتصادي

. (st Difference 1)األوؿتطبيق االختبار على الفرؽ هببلذلك  ،  %5كرب من أ(Prob)،كما أف االحتماؿ
النتائج كما يلي: كانت  على الفرؽ األوؿ Philips & PerronوAugmente Dickey-Fullerوبتطبيق اختبار 

Prob PP  
لجذرال اإلحصائية

ألحادي

Prob 5%level 
اإلحصائية 

 لجدوليةا

ADF 
لجل اإلحصائية

ذراألحادي

النماذج

0.0021-4.22510.0016-2.945-4.316A
GR 0.0131-4.12330.0096-3.540-4.251B

0.0036-3.02160.0035-1.950-3.026C
0.5685-1.40600.5379-2.945-1.468A

LOG(MC) 0.7147 -1.7562 0.1904 -3.540 -2.850 B 
0.99042.11630.9968-1.9502.568C
0.0417-3.02800.2663-2.945-2.047A

LOG(ISH) 0.3822 -2.3819 0.3822 -3.540 -2.381 B 
0.70770.09850.7006-1.9500.076C
0.1126-2.55030.1376-2.945-2.443A

TUR 0.2860-2.59190.3616-3.540-2.424B
0.1515-1.38470.1406-1.950-1.427C
0.1567-2.37120.1974-2.945-2.236A

TRA 0.3677-2.41160.4622-3.540-2.224B
0.0524-1.92870.0620-1.950-1.849C

النماذج الثالثة باستخدام  

 (:باستخداـ الثابت؛Intercept)Aالنموذج  
الثابت واالذباه العاـ؛ باستخداـB (Trend&Intercept :)النموذج

بدوف ثابت وبدوف اذباه عاـ.C(None:)النموذج 
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فيالستقرارية السالسل الزمنيةPhilips & Perronو Augmente Dickey-Fullerاختبار( : 06-4جدول )
 st Difference 1)الفرق األول 

-19-18-17-11-10-9-8-7)حقاؼبال ملخص، Eviews9برنامج  باستخداـعلى نتائج التقدير  باالعتمادإعداد الباحثة  من  :المصدر

20-21.

وية معن مستوى اؼبتغَتات حققت استقرارا عند أف أعاله،اعبدوؿ  يف الواردة  ADFو PP  ختبارا نتائج أشارت
(.1st difference) الفرؽ األوؿ يف 5%

 كنيب األوؿ، الفرؽ ىا يفاستقرار  على تدل واليت اختبارات استقرارية السالسل الزمنية، نتائج على بناء إذف و
يف تقدير عالقة  VARدبا أف اؼبتغَتات تعترب مستقرة يف نفس الدرجة، فإنو بإمكاننا استخداـ مبوذج ، و  ليتحلال مواصلة

Prob PP  
لل اإلحصائية

جذراألحادي

Prob 5%level 
اإلحصائية 

 لجدوليةا

ADF 
لل اإلحصائية

جذراألحادي

النماذج

0.0000-10.41210.0000-2.945-9.1973A
D(GR)(-1)) 0.0000-1.32970.0000-3.540-9.1863B

0.0000-10.31260.0000-1.950-9.2552C
0.0004-4.81840.0000-2.945-4.8360A

D(LOG(MC(-1))) 0.0027-4.75840.0000-3.540-4.7766B
0.0000-4.49450.0000-1.950-2.7545C
0.0000-5.80660.0000-2.945-5.8053A

D(LOG(ISH(-1))) 0.0002-5.70820.0000-3.540-5.7573B
0.0000-9.9000.0000-1.950-5.8914C
0.0000-7.43880.0000-2.945-7.5451A

D(TUR(-1)) 0.0000-7.39580.0000-3.540-7.4886B
0.0000-7.54380.0000-1.950-7.6574C
0.0000-6.44550.0000-2.945-6.4535A

D(TRA(-1))
0.0000-6.38410.0000-3.540-7.6574B
0.0000-6.54110.0000-1.950-6.4535C

النماذج الثالثة باستخدام  

 ؛الثابت (:باستخداـIntercept)Aالنموذج  
(: باستخداـ الثابت واالذباه العاـ؛Trend&Intercept) Bالنموذج

بدوف ثابت وبدوف اذباه عاـ.C(None:)النموذج 
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يقتصر على التقدير يف األجل القصَت فقط، فقد استخدمنا مبوذج  VARاؼبتغَتات اؼبفسرة باؼبتغَت التابع، ودبا أف مبوذج 
وذلك لدراسة الظاىرة وعالقة اؼبتغَتات اؼبفسرة باؼبتغَت  ،(Vector Error Correction Model) متجو تصحيح اػبطأ

باإلضافة إذل دراسة السببية بناء على ،  VECMالتابع يف األجلُت القصَت والطويل، وذلك بتحديد معادلة تصحيح اػبطأ 
( وذبزئة )تفكيك( التباين Impluse Responseمع ربليل دواؿ االستجابة الفورية والصدمات )، VECMمبوذج 

(Variance Decomposition.)
 ىناؾ أف مؤداىا فرضية ىعل، اػبطأ تصحيح مبوذج متجو يقـو:  VECM متجو تصحيح الخطأ تقدير نموذج 4-00

األوراؽ عالقتو دبؤشرات سوؽ  ضوء يف االقتصادي للنمو التوازنية القيمة إطارىا يف تتحدد ،األجل طويلة توازنية عالقة
 يف التوازنية العالقة ىذه وجود من وبالرغم ،الرظبلة البورصية، إصدار األسهم، معدؿ الدوراف، معدؿ التداوؿ(  اؼبالية)
 متغَتات تأخذ مث ومن ،ؿبققة دائما ليست أهنا ، خاصة يف أسواؽ األوراؽ اؼبالية اؼبتطورة والكفء، غَتالطويل ىاؼبد

 أو تعديل ويتم، التوازف خطأ زمنية فًتة كل عند القيمتُت بُت الفرؽ ويبثل ،التوازنية القيم عن ـبتلفة قيما النموذج
؛الطويلى اؼبد يف جزئيا أو كليا اػبطأ ىذا تصحيح

 اتكمتغَت  مؤشرات سوؽ األوراؽ اؼبالية بُت ،العالقات من نوعُت وجود اػبطأ تصحيح متجو مبوذج ويفًتض
 :وىي تابع كمتغَت االقتصادي والنمو ةمستقل

ومؤشرات سوؽ األوراؽ  معدؿ النمو االقتصادي بُت الطويل ىاؼبد يف توازنية عالقة أي :الطويل ىالمد في عالقة (0
 ؛ؾاؼبشًت  للتكامل  Johansen منهج باستخداـ وذلك مفسرة، كمتغَتات اؼبالية

مؤشرات تطور و  النمو االقتصادي معدؿ بُت تظهر اليت ،اؼبباشرة أو اتآنية العالقة وىي :القصير ىالمد في عالقة (6
.اػبطأ تصحيح معامل باستخداـ وتقاس ،زمنية فًتة كل يفسوؽ األوراؽ اؼبالية 

 أهنا دبعٌت ،األوذل فروقها يف ومستقرة مستوياهتا يف مستقرة غَت ،الدراسة ؿبل تغَتاتملل الزمنية السالسل فألونظرا 
، اؼبتغَتات بُت األجل طويلة توازنية عالقة وجود على يدؿ ذلك فإف، (1)األوذل الدرجة أي الدرجة نفس من متكاملة
 التكامل اؼبشًتؾ. باستخداـ اختبار ؿبل سيكوف ما وىذا

: يعترب اختبار التكامل اؼبشًتؾ ىو األىم واغباسم لتطبيق مبوذج المشترك اختبار التكامل 4-00-0
VECM فإذا كاف ىناؾ عالقة تكاملية طويلة األجل نطبق مبوذج،VECM،  وإذا دل توجد عالقة توازنية طويلة األجل

، دبعٌت أننا نكتفي بتحليل العالقة بُت اؼبتغَتين يف األجل القصَت فقط، ويعترب اختبار التكامل VAR،نقـو بتطبيق مبوذج 
 كبو على اؼبتكاملة اؼبعادالت وجود ىبترب حيث، واستخداما شيوعا ثراألك Johansen & Juselius   (1990)اؼبشًتؾ ؿ 

 يزةماؼب للجذور احملسوبة القيم دبقارنة وذلكللمتجهات،  يزةماؼب اعبذور معنوية ربديد طريق عن، الدراسة ؼبتغَتات مشًتؾ
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 ،Trace test األثر ارياختب خالؿ من ،اؼبشًتؾ التكامل متجهات عدد rمن خالؽبا قيمة  تتحدد ليتاو ، اعبدولية بالقيم
.Eigen max test  ىمالعظ )اؼبعقولية( مكانيةواإل

فرضيتُت التاليتُت :النقـو بوضع التكامل اؼبشًتؾ  والختبار

 H0 : تكامل مشًتؾ عدـ وجود  

  H1 : تكامل مشًتؾ وجود  

اعتمادا على نتائج اختبار األثر أدناه النتائج موضحة باعبدوؿو 

(         ) األثر اختبار:(07-4)جدول 

Date: 04/21/18 Time: 01:05 

Sample (adjusted): 1982 2016 

Included observations: 35 afteradjustments 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized Trace 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.591095  70.82612  69.81889  0.0415 

Atmost 1  0.372342  39.52661  47.85613  0.2399 

Atmost 2  0.334732  23.22500  29.79707  0.2352 

Atmost 3  0.204899  8.960204  15.49471  0.3691 

Atmost 4  0.026366  0.935181  3.841466  0.3335 

 Trace test indicates 1cointegratingeqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values. 

9Eviewsـبرجاتربنامج :المصدر

 القيمة من أقل trace 𝛌 إلحصائية األثر احملسوبة القيمة
%5 معنوية مستوى عند )اعبدولية ( غبرجةا

 القيمة من أكرب trace 𝛌 إلحصائية األثر احملسوبة القيمة
%5 معنوية مستوى عند )اعبدولية (اغبرجة
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 اغبرجة ةالقيم من أكرباألثر،  إلحصائية احملسوبة ةالقيم األوؿ السطر يف أنو ،اعبدوؿ نتائج خالؿ من يتبُت
 تكامل وجود بعدـ القائلة العدمية الفرضية رفض يعٍت فبا، Prob<0.05أو أف ، %5 معنوية مستوى عند )اعبدولية(

ونقبل الفرض البديل بأنو توجد على األقل عالقة توازنية طويلة األجل،  ،)ال توجد عالقة توازنية طويلة األجل( مشًتؾ
 وباؼبرور إذل االختبار اؼبوارل تبُت أف االختبار غَت معنوي، يعٍت أننا نقبل الفرض الصفري )توجد على األقل عالقة توازنية

واحدة طويلة األجل(؛
 عدد أف حيث ،VECMوعليو نستنتج أنو توجد عالقة توازنية طويلة األجل، وبالتارل يبكننا تقدير مبوذج 

مؤشرات تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية   مع مشًتكا تكامال متكاملالنمو االقتصادي  وأف، r=1 اؼبشًتؾ التكامل متجهات
كما يظهر ذلك اؼبنحٌت أدناه: 

التكامل المشترك بيانيا (:66-4شكل )

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Cointegrating relation 1

Eviews   9 برنامج ـبرجات :المصدر

النمو االقتصادي ومؤشرات تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية،  بُت ،ساكنة خطية توليفة وجود على النتيجة ىذه تدؿ
 سلوكا وتظهر ،الطويل األجل يف البعض بعضها عن تبتعد ال اؼبتغَتات أف دبعٌت، األجل طويلة توازنية عالقة توجد أنو أي

 .متشاهبا
وبالرجوع إذل النموذج قيد الدراسة لتحديد عدد فًتات اإلبطاء)التأخر(، كانت نتائج االختبار كما يلي:
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VECMفي نموذج  المستخدمة اإلبطاء فترات تحديد اختبار نتائج(: 08-4جدول)

 .Eviews 9ـبرجاتربنامج :المصدر
،1كانت   Hannan-Quinnو Schwarz أف فًتة اإلبطاء احملددة وفق اختباري أعالهيتضح من خالؿ اعبدوؿ 

اؼبثلى. اإلبطاءفًتة  فهيعليو و 
الذي يقدر أثر سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية يف النمو االقتصادي، يف اؼبديُت  VECMاتآف يبكننا تقدير مبوذج  

 والتعرؼ، القريب ىاؼبد يف العالقة وتقدير اختبار من يبكنناالقريب والبعيد بعالقة توازنية واحدة وبتأخر واحد، والذي 
ى يتفاد أنو كما ،األجل طويلة التوازنية العالقة اذباه يف ،األجل قصَتال ىاؼبستو  ىعل اكبرافات ىناؾ كانت إذا ما لىع
الزائف. االرتباط عن ةالناذب ؼبشكالتا

 يف األوذل اؼبرحلة تتمثل حيث اؼبرحلتُت، ذات (Johansen)  ؼبنهج وفقا اػبطأ تصحيح مبوذجوقد مت تقدير 
 النموذج ىذا تقدير ومت اػبطأ، تصحيح مبوذج تقدير فيتم خالؽبا الثانية ؼبرحلةا أما،األجل ةطويل التوازنية العالقة تقدير
إبطاء واحدة يرمز ؽبا بالرمز بفًتة مستقل كمتغَت ،الطويل ىاؼبد اكبدار يف اؼبقدرة البواقي بإدخاؿ األجل، قصَت

 ECTt-1. 
:التارل اعبدوؿ يف ملخصة النتائج كانتوفق الربنامج   التقدير وبعد

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 

Exogenous variables: C  

Date: 04/30/18 Time: 00:07 

Sample: 1980 2016 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -4.792614 NA  1.22e-06  0.576036  0.800501  0.652585 
1  95.96437  165.9527  1.45e-08 -3.880257  -2.533469*  -3.420964* 
2  124.2401 38.25534* 1.32e-08* -4.072945 -1.603832 -3.230907 
3  151.7593  29.13806  1.51e-08  -4.221138* -0.629701 -2.996355 

* indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final predictionerror 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 
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VECMمتجو تصحيح الخطأ  تقدير نموذج: (09-4) جدول

معادلة قصيرة األجلمعادلة طويلة األجل
t-statistic  المعامالت المتغيرات t-statistic  المعامالت المتغيرات

(GR(-1))1.000000-CointEq1 0.794724- 4.04589]-[

D (GR(-1))) 0.022008 [ 0.13622]

LOG(MC(-1)) -0.012053 [-1.86507] D(LOG(MC(-1)))  0.039747 [ 0.81374]

LOG(ISH(-1)) -6.94E-05 [-0.01043] D(LOG(ISH(-1))) 0.021464 ][ 2.63570

TUR(-1)) 0.418349 ][ 3.93279 D (TUR(-1)))  0.110694 [ 1.10097]

TRA(-1) -0.143364 3.07284]-[ D(TRA(-1)) -0.086066 [-1.62347]

C 0.176103 - C -0.011000 1-

(22، ملخص اؼبلحق )Eviews 9ـبرجاتربنامج :المصدر
:كمايلي )معادلة تصحيح اػبطأ(األجل معادلة التوازف طويلة كتابة نايبكن أعاله اعبدوؿ معطيات على واعتمادا

(GR(-1))=0.176 +0.012 LOG(MC(-1))+6.94E-05 LOG(ISH(-1)) - 0.418 TUR(-1))+ 0.143 TRA(-1)
  ]+3.07284[  ] 3.93279 -[                        [+0.01043]                    [+1.86507]    

 الصيغة التالية: وفق عادلة قصَتة األجلاؼبمعادلة يف حُت تكتب 
D (GR(-1))) = -0.018+0.022 D(GR(-1))) + 0.039 D(LOG(MC(-1))) + 0.021 D(LOG(ISH(-1))) 

 ]+2.63570[       0.81374] +[       [ 0.13622]         

1-(GRECT0.794-))1-(TRAD(0.086 -)))1-(TURD(0.110+

4.04589-[      ]1.6234-[ [ 1.10097]   

فبا ،ومعنوية تصحيح اػبطأ بقيمة سالبة علمةم مقدر ظهور VECMمعادلة متجو تصحيح اػبطأ نالحظ من 
اؼبدى و يف فإن لذلك، البعيد ؼبدىيتساوى مع قيمتو التوازنية يف ا ال القريبمعدؿ النمو االقتصادي يف اؼبدى  يعٍت أف
؛تصحيح جزئي يف اذباه العالقة طويلة األجليكوف ىناؾ  القريب

من  باذباه قيمتو التوازنية م الفعلية ؼبعدؿ النمو االقتصاديمعلمة تعديل القيمقدر ويبثل معامل تصحيح اػبطأ 
 .Tالالحقةاليت يتم تعديلها يف الفًتة T-1فًتة ألخرى، وربديدا تقيس نسبة اختالؿ التوازف يف الفًتة السابقة 

تعدؿ قيمتو كبو القيم  وىذا يعٍت أف معدؿ النمو االقتصادي، 0.794 -معامل حد تصحيح اػبطأ مقدر بلغ
T-1أنو عندما ينحرؼ معدؿ النمو االقتصادي يف اؼبدى القريب يف الفًتة  دبعٌت ،%79.4التوازنية يف كل فًتة زمنية بنسبة
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أف معدؿ النمو  على فبا يدؿ، Tمن ىذا االكبراؼ يف الفًتة%79.4صحح بنسبةتيو فإن عن قيمتو التوازنية
 أشهر. 4أي حوارل سنة و 1/0.794يقدر ب  االقتصادي يستغرؽ وقتا ليصل إذل قيمتو التوازنية

فقد ورد بعضها معنويا والبعض  فيما ىبص معادلة التوازف قصَتة األجل: القريب المدىنتائج التقدير في 
أما بالنسبة ، خر غَت معنوي، فبالنسبة لغَت اؼبعنوية)الرظبلة ومعدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ( فسيتم إسقاطها من الشرحاتآ

فبا يسمح لنا بتفسَت أثره على النمو االقتصادي يف ، %5اللة إلصدار األسهم فقد كانت معلمتو معنوية عند مستوى د
 وذلك على النحو التارل:  القريباؼبدى 

 %1ػإصدار األسهم ب حيث كلما ارتفع، وموجبةمعنوية  معلمة إصدار األسهممقدر  أفنتائج التقدير  أوضحت
اغبقيقي اؼبتمثل يف حجم السلع  اإلنتاجزيادة  أف أي، نسبة ضعيفة وىي %0.021يرتفع معدؿ النمو االقتصادي بنسبة 

 أمواؿ ، يتطلب زيادة رؤوساألعماؿاستثمارية خاصة بقطاع ع العائلي أو واػبدمات سواء كانت استهالكية خاصة بالقطا 
ح عن طريق طر  إما يف حالة توفر فرص استثمارية مرحبة إذل طلب التمويل،االستثمار اغبقيقي، فبا يدفع بالشركات  لغرض
الوسيلة اليت ربصل من خالؽبا  سوؽ األوليةالباعتبار ، اؼباؿ رأسعن طريق الزيادة يف  أوكتتاب ) األسهم(لال اؼبالية األوراؽ

 فإذا قاـ، وىي بذلك تعد دبثابة سوؽ االستثمار اغبقيقيوارد اؼبالية لتمويل استثماراهتا الوحدات االقتصادية على اؼب
 مارل. األوراؽ اؼبالية يف السوؽ الثانوية فال يوجد استثمار حقيقي بل استثماراؼبكتتبُت  بإعادة بيع 

اليت (، 2012وقد جاءت نتائج دراستنا مطابقة لدراسة أضبد ؿبمد مشعل و زكية أضبد مشعل )
سوؽ  تنمية إذل أفاألردين،وقد توصلت نتائج دراستهما العالقةالسببيةبينالنمواالقتصاديوتنميةالقطاعاؼباليفياالقتصاداختربت

 1؛القصَت يف األجل االقتصادي النمو ربفيز على تعمل األوراؽ اؼبالية
وذلك  ،ضعيفنو إذل أ لكن وبالرغم من األثر االهبايب إلصدار األسهم على النمو االقتصادي يف دراستنا

يرى األسواؽ شبو الناشئة سيما العربية منها على البنوؾ)الديوف( يف ؾباؿ التمويل، حيث  تغلب اقتصادياالعتماد أ
سبوؿ حصة ؿبدودة من استثمارات الشركات من خالؿ إصدار األسهم، بينما  بعض االقتصاديُت أنو يف الدوؿ النامية

؛2أو من مصادر خارجية كالقروض اؼبصرفيةيبوؿ اعبزء األكرب من تلك االستثمارات من مصادر ذاتية، كاألرباح احملتجزة 

متاح على .96-81، ص: 2012، 1، العدد 39، دراسات العلـو اإلدارية، اجمللد القطاع المالي في األردن والنمو االقتصادي، ضبد ؿبمد مشعل و زكية اضبد مشعلأ 1
 اؼبوقع االلكًتوين:

https://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/download/2978/6275
112عاطف وليم اندراوس،مرجع سبق ذكره،ص: 2 
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سواؽ األوراؽ اؼبالية يف النمو أل بالدور احملدود يف دراستو اليت يقر فيهاMayer (1988) وىو ما أكده  
؛1عبوء الشركات للتمويل عن طريق إصدار األسهم ضعيفأف  ذلكاالقتصادي، 
 .ؽبذا سيتم إسقاطها من الشرح VECMغَت معنوية يف مبوذج تصحيح اػبطأفهي باقي اؼبتغَتات  أما

فقد ورد بعضها معنويا والبعض  عادلة التوازف طويلة األجلوفيما ىبص م :لبعيدنتائج التقدير في المدى ا
أما بالنسبة ؼبعدرل الدوراف ، فبالنسبة لغَت اؼبعنوية)الرظبلة وإصدار األسهم( فسيتم إسقاطها من الشرح خر غَت معنوي،اتآ

يف معدؿ النمو االقتصادي  يففبا يسمح لنا بتفسَت أثرنبا  ،%5كانت معلمتهما معنوية عند مستوى داللة والتداوؿ فقد  
 وذلك على النحو التارل:  البعيداؼبدى 

كما أف ،  0.418 -تومعلمحيث بلغ مقدر  سالب ومعنوي هتأثَت  كاففقد  : دورانالبالنسبة لمعدل 
سيخفض من معدؿ النمو االقتصادي  %1يعٍت أف ارتفاع معدؿ الدوراف بفبا  ،%5معنوية عند مستوى داللة tإحصائية

 ،اؼبالية األوراؽوعدـ الًتدد يف شراء وبيع  يشجع على زيادة االستثمار السيولة يف الوقت اؼبناسب توفَت أف ذلك ،0.418ػب
فبا يؤدي  رحبية أكثرقل ـباطرة و أاالستثمار  السيولة يصبحبتوفر عنصر ف، التنازؿ عنها يف السوؽ الثانويةإلمكانية  وذلك
عٍت زيادة نشاط ا قد تألهن ،ؤخذ حبذرهبب أف ت اؼبفرطة ةالسيول أفغَت  ،توسيع القاعدة االستثمارية للشركات إذل

 ؛ؼبارل مقارنة باالستثمار اغبقيقيزيادة االستثمار ا وبالتارل ،وليس البفاض يف تكلفة اؼبعامالت ،اؼبضاربة
ولو جزئيا على النمو  ع اؼبارل يف حالة اعتباره مسؤوالفإف القطا  Oemetriades&Arestisأما وجهة نظر 

فإف تنمية أسواؽ وبالتارل  اليت تعثر النمو االقتصادي، األزمات اؼبالية حدوثاالقتصادي، فإنو يعد أيضا مسؤوال عن 
رتفع درجة ضاربات احملتملة يف السوؽ، خاصة عندما تنتيجة للم ف تؤثر سلبا على النمو االقتصادييبكن أ سهماأل

وبذلك ترتفع أسعار الفائدة بسرعة يف حُت تنخفض نتيجة للتوسع يف االئتماف السريع،  اؼبخاطر لدى اؼبضاربُت
 .2فبا يؤدي إذل البفاض النمو االقتصادي االستثمارات

تؤدي إذل  ،السوؽ عن السيولة اؼبرتفعة يفاؼبضاربة الناذبة  ففإ  Demetriades & Husseinفمن وجهة نظر 
عائقا  يبثل ما وىو االستثمارية، توجيهها إذل اؼبشروعات من بدال غَت اؼبنتجة، توجو إذل األنشطة اليت اؼبالية اؼبوارد تبذير

 .74سامية زيطاري، مرجع سبق ذكره،ص:1
.138ص:، حسن كرًن ضبزة،مرجع سبق ذكره2
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 زماتلأل عرضة أكثر االقتصاد الفائدة، فبا هبعل سعر اؼبضاربة إذل ارتفاع نشاط أدى خاصة إذا االستثمارات، أماـ
 1.اؼبالية

الذين  ،اؼبضاربُت أماـ اجملاؿ تفسح ،سوؽ األوراؽ اؼبالية توفرىا اليت السيولة ففإ Ajit Singhومن وجهة نظر  
 وراء سعيا السوؽ يف تشًتؾ قد التأمُت، كشركات اؼبؤسساتكما أف بعض   بسهولة،  اؼبالية ؿبافظهم بتغيَت يقوموف
 يف النشاط ىذا بتمويل اؼبقرضة اؼبؤسسات تقـو ،الكثَت إذل اؼبضاربة اذباه وبسبب اؼبضاربة، من خالؿ اؼبرتفع العائد

 2لالستثمار. اؼبوجهة اؼبدخرات تنخفض وبالتارل عمالئها، فقداف من خوفا ،األجل القصَت
قد يقلل من النمو السيولة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية أف ارتفاع  Demirguc-Kunt&Levineيف حُت يعترب  

يرفع من مستوى عدـ التأكد بالنسبة  دخار، ذلك أف زيادة حجم السيولةاالقتصادي، من خالؿ التقليل من معدالت اال
من األسهم يف ىيكل أمواؿ لالدخار، كما أف زيادة السيولة يف السوؽ يؤثر على حوكمة الشركات، ذلك أف نسبة كبَتة 

النمو  األسهم، فبا يؤدي إذل البفاض نتيجة أعماؿ الشركة، فبا يقلل منيرفع من األداء غَت االهبايب اذباه ضبلة  الشركات
قد هبعل اؼبستثمرين يسرعوف يف بيع األسهم أكثر من مراقبة أداء إدارة زيادة السيولة يف السوؽ اؼبالية االقتصادي، كما أف 
 3تصادي.فبا يقلل من النمو االق نعكس سلبا على أداء االقتصاد ككلالشركة، والذي بدوره ي
اليت تسهم يف إحداث تقلبات وعدـ  ة تنتج الكثَت من أنشطة اؼبضاربةأف األسواؽ اؼبالي Keynesكما وضح 
 االستقرار يف االقتصاد.

يؤدي إذل عدـ قباح سياسة ربرير السوؽ عدـ كفاءة سوؽ األوراؽ اؼبالية فإف احتماؿ  Stiglitzومن وجهة نظر 
 4ومالو من انعكاسات سلبية على النمو االقتصادي. استقرار البورصةارجي، فبا يهدد على اؼبستوى اػب

يف ربقيق النمو  أساسياالسيولة يف سوؽ األوراؽ اؼبالية تلعب دورا  فإف  Bencivenga& alأما من وجهة نظر          
ؼبدخروف اليريدوف وا ،ؼبدة طويلة أمواؿتتطلب رؤوس  االستثمارات ذات اؼبردودية عادة ما أفاالقتصادي، بالرغم 

 أسهمهمف توفر السيولة بالسوؽ تسمح للمستثمرين ببيع إة دوف اغبصوؿ على سيولة، وعليو فؼبدة طويل أمواؽبمزبصيص 

1 Demetriades & Hussein, Does Financial Development cause economic growth? Time Series Evidence

From Sixteen Countries, Journal of Development Economic, 51, 1996 
2A. Singh, Financial liberalisation of Stock Markets & Economic Development, The Economic

Journal,107 , 1997. 
3Demirguc-Kunt& Levine,Stock Market Development& Financial Intermediaries: Stylized Facts, The World 
Bank Economic Review, Vol 10, 1996 
4E.Stiglitz,Financial Markets &Development,Oxford Review of Economic Policy v 5,1989,p :55-68. 
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يساىم يف ربقيق النمو  ،فبالتمويل مشاريعها  أمواؿوقت، كما تستطيع الشركات اغبصوؿ على رؤوس  أييف 
 .1االقتصادي

وبالرجوع إذل سيولة بورصة عماف اليت مت قياسها من خالؿ مؤشر معدؿ الدوراف، نالحظ أف  بورصة عماف تعاين من 
 ؛(2010-2005ضعف يف السيولة ،وذلك اللبفاض معدؿ الدوراف طيلة فًتة الدراسة ماعدا الفًتة )

جة على اإلصدارات يف السوؽ األولية ال يشجع الشركات اؼبدر  حيثولضعف السيولة أثرا سلبيا على عوائد األسهم  
لتمويل استثماراهتا من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي إذل زبوؼ اؼبستثمرين يف الدخوؿ إذل السوؽ بشقيها األولية و 
الثانوية، ألف اؼبستثمر يف ىذه اغبالة هبد صعوبة يف تصريف األوراؽ اؼبالية إذا أراد التنازؿ عنها ،وىو ما كاف لو انعكاسا 

بيا على أثر السوؽ األولية يف النمو االقتصادي، حيث ظهر متغَت إصدار األسهم غَت معنوي يف معادلة تصحيح سل
 اػبطأ ) معادلة طويلة األجل(.

يقيس معدؿ التداوؿ ولة اؼبوجودة يف السوؽ نفسو فيما يقيس معدؿ الدوراف السي :بالنسبة لمعدل التداول
ؼبالية لالقتصاد ككل ، دبعٌت دور البورصة يف توفَت السيولة لالستثمارات على مستوى السيولة اليت توفرىا سوؽ األوراؽ ا

 صة يف اقتصاد البلد اؼبعٍت معترب؛ارتفاعو يشَت إذل أف وزف البور  االقتصاد الكلي،
، فبا يدؿ على أف ارتفاع 0.143معلمتو  تأثَته موجب ومعنوي حيث بلغ مقدر ويف نتائج دراستنا تبُت أف  

.%0.143يؤدي إذل ارتفاع معدؿ النمو االقتصادي بنسبة  %1ػمعدؿ التداوؿ ب

 ،سبثل استثمارا ماليا حبتا إال أهنا تسهل من سبويل االستثمار اغبقيقي السوؽ الثانوية )البورصة( فبالرغم من كوف
من ناحية السيولة والعائد  اؼبالية اؼبتنوعة األصوؿ ، من خالؿالفوائض اؼبالية ألصحاباػبيارات  توفَتوذلك ب

قياـ السوؽ ، كما أف االستهالكي لصاحل االدخار اؼبوجو لالستثمار اإلنفاؽواؼبخاطرة، وبالتارل تشجيعها على تقليل 
 .لالكتتاب إصداراهتاتطرح  أفماؽبا  رأسالثانوية بوظيفة تسييل الورقة اؼبالية يسمح لشركات اؼبسانبة اليت ترغب يف زيادة 

شارت إذل أف سوؽ األوراؽ اليت أ doewnoerG&hcioonaooJ( 1990)دراستنا موافقة لدراسة وقد جاءت 

, The World Bank Costs & Capital Accumulation: An Illustration, Equity Markets, Transaction & alengaBenciv
Economic Review, Vol 10, 19961

2 J. Greenwood & B.Jovanovic, Financial Development Growth And The Distribution of Income, Journal of 
Political Economy, (98) 5, 1990,p:1076-1107. 

اااااااااااالللللككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
كككككككككككككككككككككككككككككككككك
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 1.زيادة معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي ويف 
االستثمار  لكن وبالرغم من األثر االجيايب لبورصة عمان يف النمو االقتصادي ، إال أن دورها يف النمو مازال متوسطا، 

فرغم  حترير سوق األوراق املالية األردنية ،وفتحها على االستثمار األجنيب غري املباشر، بغرض املسامهة يف زيادة دور 

التمويلية يف النشاط االقتصادي إال أهنا مازالت متوسطة.األدوات

 وعدـ ،األخطاء بُت الذايت االرتباط مشكل من وذجمالن خلو الختبارالنموذج :  استقرارية معلمات اختبار 4-00-6
 . التباين ذبانس
 تُتيفرضػالاالرتبػاط بػُت األخطػاء نقػـو بوضػع  الختبػار مشػكل: األخطـاء بـين الـذاتي االرتبـاط مشـكل اختبـار (0
 التاليتُت

  H0 :  عدـ وجود ارتباط ذايت بُت األخطاء 

 H1 : ارتباط ذايت بُت األخطاء  وجود

اختبار االرتباط الذايت بُت األخطاء. نتائج يوضح اؼبوارل اعبدوؿو 

سامي مباركي، تأثير األسواق المالية على النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، الترابط بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي، أطروحة دكتوراه يف 
2015العلـو االقتصادية، جامعة باتنة، اعبزائر،  1 

 5 % تفوؽ اإلبطاء فًتات لكل االحتماالت 

 5 % اإلبطاء أقل من فًتات لكل االحتماالت
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األخطاء بين الذاتي االرتباط اختبار (:61-4) جدول

Eviews. 9ـبرجاتربنامج:لمصدرا

اليت تقر بأنو ال يوجد  وبالتارل نقبل الفرضية الصفرية ،أف كل االحتماالت غَت معنوية توضح نتائج اعبدوؿ
 ارتباط ذايت بُت األخطاء.

:ذبانس تباين األخطاء نقـو بوضع الفرضيتُت التاليتُت والختبار: عدم التجانس اختبار(6

H0  سلسلة البواقي ؽبا تباين متجانس:

H1 : البواقي ليس ؽبا تباين متجانس سلسلة

اختبار ذبانس األخطاء. نتائج يعرض اؼبوارل اعبدوؿو 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 

Date: 04/21/18 Time: 01:24 

Sample: 1980 2016 

Included observations: 35 

Lags LM-Stat Prob 

1 19.46861 0.7741 

2 20.48545 0.7209 

3 29.34514 0.2497 

4 23.01421 0.5767 

5 24.25174 0.5049 

6 10.00863 0.9966 

7 22.00193 0.6356 

8 31.15754 0.1839 

9 16.13664 0.9107 

10 19.85731 0.7543 

11 24.94250 0.4656 

12 19.48877 0.7731 

Probs from chi-square with 25 df. 

%5أكربمنchi-sqاحتمالية

%5منأقل chi-sqاحتمالية
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األخطاء تجانس عدم : اختبار(60-4) جدول

 
 

.9Eviews برنامج ـبرجات :المصدر

دبعػٌت ، نقبػل الفرضػية الصػفريةإذف  %5كػرب مػن أ 0.6663تسػاوي Chi-sqنالحػظ أف احتماليػة  من اعبدوؿ أعاله
 .سلسلة البواقي ؽبا تباين متجانسأف 

 وكانت النتائج، تباينال ذبانس اختبار أجل من ARCHو  Breusch-Pagan-Godfreyيكما يبكن استخداـ اختبار 
كما يلي:

Breusch-Pagan-Godfreyاختبار  (:نتائج66-4جدول)

 
 

.(24،  ملخص اؼبلحق )Eviews 9برنامج  ـبرجات :المصدر

 =2  0.2288قيمة اإلحصائية  أف Breusch-Pagan-Godfreyنالحظ من خالؿ النتائج اؼبقدمة الختبار 
ذبانس تباين  اليت تنص على ،الفرضية العدمية قبوؿيعٍت  فبا ،5 % معنوية مستوى عند 0.6324 ػباحتماؿ يقدر ب

 األخطاء يف النموذج .
:فهي موضحة باعبدوؿ التارلARCHأما نتائج اختبار 

VEC Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 04/21/18 Time: 01:20 

Sample: 1980 2016 

Included observations: 35 

 Joint test: 

Chi-sq df Prob. 

 174.3054 180  0.6057 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.199165 Prob. F(1,32) 0.6584 

Obs*R-squared 0.228858 Prob. Chi-Square(1) 0.6324 
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ARCH اختبار (:نتائج63-4جدول )

(25، ملخص اؼبلحق)Eviews 9برنامج  ـبرجات :المصدر

 ػباحتماؿ يقدر ب = 2   0.0670 أف قيمة اإلحصائية ARCHنالحظ من خالؿ النتائج اؼبقدمة الختبار 
 عدـ مشكلة من يعاين ال النموذج أف على ،العدمية الفرضية معنوية يبُت ما وىذا، 5 % معنوية مستوى عند 0.7956

 ، وعليو فإف النموذج اؼبقدر ال يعاين من مشكلة عدـ التجانس، وال مشكلة االرتباط الذايت. ثبات التباين
وقد جاءت  وذجمالن معلمات استقرارية الختبار ،األحادية اعبذور ؼبقلوب البياين لمثيالت استخداـ يبكن ماك

:يلي امكالنتائج  
األحادية الجذور مقلوب باستخدام النموذج معلمات استقراريو(: 63-4شكل )

.9Eviewsـبرجاتربنامج:المصدر

 اؼبقدر وذجمالن أف يعٍت فبا الوحدة، دائرة داخل تقع األحادية اعبذور كل مقلوب أف الشكل خالؿ من نالحظ
 .الدراسة فًتة كل خالؿ االستقرارية شروط وبقق

عدـ  مشكل وال ،األخطاءاالرتباط الذايت بُت  يعاين من مشكل ال نموذجال أفسبق نستنتج  ومن خالؿ ما إذف
.ؿمالالستع صاحل فهو وبالتارلثبات التباين، 

إذل اختبار معنوية معادل النموذج. وبعد التأكد من صالحية النموذج ننتقل

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic 0.063468 Prob. F(1,34) 0.8026 

Obs*R-squared 0.067077 Prob. Chi-Square(1) 0.7956 
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:يلي نتائج اختبار معنوية معادل النموذج كماجاءت  :النموذج معالماختبار معنوية  4-00-3
تائج اختبار معنوية معالم النموذجن) 64-4جدول)

 

 
 
 
 
 

 

(.23، ملخص اؼبلحق)9Eviewsـبرجاتربنامج :المصدر

ف وىو معنوي أل 70.794 -ويساوي  سالبC1معامل تصحيح اػبطأ  أف أعالهنالحظ من عبدوؿ 
(Prob=0.0001) فبا يعٍت وجود عالقة توازنية طويلة األجل بُت متغَتات سوؽ األوراؽ اؼبالية فبثلة يف ، %5قل من أ

يف معدؿ النمو  فبثال ومتغَتات االقتصاد اغبقيقي دوراف ،معدؿ التداوؿال معدؿ إصدار األسهم، الرظبلة البورصية،
.ةرب معتوىي نسبة  تغَتات النمو االقتصاديمن  %79.47نو على اؼبدى البعيد متغَتات البورصة تفسر أ أي، االقتصادي

System: UNTITLED 

Estimation Method: Least Squares 

Date: 04/21/18 Time: 01:32 

Sample: 1982 2016 

Included observations: 35 

Total system (balanced) observations 175 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) -0.794724 0.196427 -4.045894 0.0001 

C(2) 0.022008 0.161563 0.136221 0.8918 

C(3) 0.039747 0.048845 0.813737 0.4172 

C(4) 0.021464 0.008144 2.635698 0.0093 

C(5) 0.110694 0.100543 1.100968 0.2728 

C(6) -0.086066 0.053013 -1.623469 0.1067 

C(7) -0.008111 0.008110 -1.000138 0.3190 

C(8) -0.566688 0.887931 -0.638212 0.5244 

C(9) 2.126015 0.730331 2.911031 0.0042 

C(10) 0.613962 0.220800 2.780623 0.0062 

C(11) 0.039460 0.036812 1.071926 0.2856 

C(12) 0.925893 0.454494 2.037195 0.0435 

C(13) -0.680423 0.239643 -2.839325 0.0052 

C(14) 0.028546 0.036659 0.778704 0.4375 

C(15) -0.867961 4.475193 -0.193949 0.8465 

Determinantresidual covariance 1.68E-09 

Equation: D(GR) = C(1)*(GR(-1) - 0.0120525783325*LOG(MC(-1)) - 

6.93989288225E-05*LOG(ISH(-1)) + 0.418349392094*TUR(-1) - 

0.14336406787*TRA(-1) + 0.176103164212 ) + C(2)*D(GR(-1)) + C(3) 

*D(LOG(MC(-1))) + C(4)*D(LOG(ISH(-1))) + C(5)*D(TUR(-1)) + C(6)

*D(TRA(-1)) + C(7)

Observations: 35 

R-squared 0.560330 Meandependent var -0.004083 

Adjusted R-squared 0.466116 S.D. dependent var 0.051970 

S.E. of regression 0.037973 Sumsquaredresid 0.040374 

Durbin-Watson stat 1.825661 
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) الرظبلة وبعضها غَت معنوي %5قل من أا )اصدار األسهم(كما نالحظ أف معادل اؼبدى القريب بعضها معنوي
اؼبعادلة قصَتة األجل. كما ىو موضح يف  ، %5كرب من أ البورصية، معدؿ الدوراف ، معدؿ التداوؿ(

 تطور مؤشراتأثر  وذلك الختبار إمكانية انعداـ: (Waldالمعالم في المدى القريب ) اختبار معنويةاختبار 4-00-4
يف التأخَتات الثالثة  ،معدؿ التداوؿ، إصدار األسهم، معدؿ الدوراف البورصية،  سوؽ األوراؽ اؼبالية فبثلة يف الرظبلة

 كما يلي:  االختبار نتائجوقد كانت  ،يف معادلة النمو االقتصادي القريبللمدى  األوذل
Walمعالم في المدى القريب باستخدام اختبارال(:نتائج اختبار معنوية 65-4جدول)

9Eviews برنامج ـبرجات :المصدر

 عماف سوؽ تطور ؼبؤشرات  يبكن أف تنعدـ اؼبعادل الثالثةيعٍت أنو ال Prob< 0.05)االحتمالية ) أفنالحظ 
الية يف معادلة النمو االقتصادي.األوراؽ اؼب

النمو  فيألوراق المالية عمان ل سوق تطور إشارة المعالم موجبة يعني أن األثر موجب لمؤشرات
 .االقتصادي في المدى القريب

 الصدمات ربليلو  ((Causalityدراسة السببية االنتقاؿ إذلإذف وبعد التأكد من صالحية النموذج بإمكاننا 
 . (Variance Decomposition)ذبزئة )تفكيك( التباين(و Impulse Responseاالستجابة ) ودواؿ

 اختبػػػػارات يبكػػػن تقسػػػيمها إذل ىنػػػػاؾ ؾبموعػػػة مػػػن اختبػػػارات السػػػػببية:(CausalityTest) الســـببية اختبـــارات5 -4-00
 واختبارات متعلقة باألجل الطويل؛ متعلقة باألجل القصَت

Wald Test: 

System: %system 

Test Statistic Value df Probability 

Chi-square  10.44254  3  0.0152 

Null Hypothesis: C(3)=C(4)=C(5)=0 

NullHypothesisSummary: 

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

C(3)  0.039747  0.048845 

C(4)  0.021464  0.008144 

C(5)  0.110694  0.100543 

Restrictions are linear in coefficients. 
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كمػػػا يبكػػػن إجػػػراء اختبػػػار السػػػببية ،  Grangerبالنسػػػبة الختبػػػارات األجػػػل القصػػػَت أشػػػهرىا علػػػى اإلطػػػالؽ اختبػػػار
النسػػػػبة الختبػػػػارات األجػػػل الطويػػػػل ىنػػػػاؾ أداتػػػػُت ؽبػػػػذا ، أمػػػػا بVECMقصػػػَتة األجػػػػل وفػػػػق مبػػػػوذج متجػػػػو تصػػػحيح اػبطػػػػأ 

،Toda& Yamamoto(1955)وأخػػػرى تػػتم وفػػق طريقػػة VECMاالختبػػار، إحػػدانبا تػػتم باسػػتخداـ طريقػػة متجػػو اػبطػػأ 

. VECMنا سندرس السببية بناء على مبوذجفإن ،VECMوماداـ ربليلنا ارتبط بنموذج

 Xسببية بُت اؼبتغَتات اؼبستخدمة يف النموذج، فإذا كاف اؼبتغَت العالقة  اختبار السببية لتحديد اذباهيستخدـ 
، Yوبوي معلومات ذات قوة تفسَتية أكثر من اؼبتباطئات الزمنية للمتغَت  Xيعٍت ذلك أف اؼبتغَت  Yيؤثر يف اؼبتغَت 

ديرىا :تعانة بالصيغة التالية وتقيتم االس ،عالقة السببية بُت متغَتات الدراسةوهبدؼ اختبار وجود 

1........ 
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 ويبكن سبييز أربع حاالت:
 0زبتلف إحصائيا عن ،1اؼببطأ يف اؼبعادلة tX: وىذا يعٍت أف معلمات اؼبتغَت  tYنحو tXاالتجاه من أحاديةسببية  (0

أي 
















m

j

j

1

0 ،ومعلمات اؼبتغَتtY أي  0ال زبتلف إحصائيا عن  2اؼببطأ يف اؼبعادلة
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0.

ال زبتلف إحصائيا  ،1اؼببطأ يف اؼبعادلة tXوىذا يعٍت أف معلمات اؼبتغَت  :tXنحو  tYة االتجاه منيسببية أحاد (6

أي  0عن 
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0 ،ومعلمات اؼبتغَتtY أي  0زبتلف إحصائيا عن ،2اؼببطأ يف اؼبعادلة
















q

j

j
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0.

عٍت ىذا أف صبيع اؼبعلمات للمتغَتين اؼببطئُت يف يو  :tXيسبب  tY، وtYيسبب  tXأي  سببية ثنائية االتجاه (3
 . 0زبتلف إحصائيا عن  2و 1اؼبعادلتُت 

 2و 1وبعٍت ىذا أف صبيع اؼبعلمات للمتغَتين اؼببطئُت يف اؼبعادلتُت  :tYو tXال توجد سببية بين المتغيرين (4
 . 0ال زبتلف إحصائيا عن 

 ما يلي :فيمكن توضيحها في Grangerبالنسبة للخطوات اؼبتبعة يف اختبار السببية لػ أما
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  تقدير صيغة اكبدار اؼبتغَتtY على مبطأتوitY  ومتغَتات أخرى إف كاف يعتقد أف ؽبا تأثَت علىtY  فقط
و تسمى بالصيغة اؼبقيدة، وانطالقا من ىذه الصيغة دبكن اغبصوؿ على ؾبموع  tXت اؼبتغَت آواستبعاد مبط،

. RRSSمربعات البواقي اؼبقيدة 
 تقدير صيغة اكبدارtY على مبطأتوitY   إف كاف يعتقد أف ؽبا تأثَت على،ومتغَتات أخرىtY  باإلضافة إذل

لى ؾبموع وانطالقا منها دبكن اغبصوؿ ع،و تسمى ىذه الصيغة بالصيغة غَت اؼبقيدة ،tXت اؼبتغَت آمبط
 .URRSSمربعات البواقي غَت اؼبقيدة 

 تتجو من اؼبتغَت  ،اختبار فرض العدـ والذي ينص على عدـ وجود عالقة سببيةtX  كبو اؼبتغَتtY  :أي

  0:0 jH .
  كاف اؼبتغَت   إذا وذلك قصد معرفة ما،2يبكننا إعادة نفس اػبطوات السابقة على النموذجtY  يسبب اؼبتغَتtX

.
واليت هبب أخذىا بعُت االعتبار أثناء إجراء ىذا االختبار وىي: ،اؼبهمة  اؼبالحظاتكما يبكن تسجيل بعض 

 . هبب أف تكوف السالسل الزمنية قيد الدراسة مستقرة 
  استخداـجل ربديدىا يبكن أ، ومن ؟كيفية ربديد عدد الفجوات الزمنية اؼبختارة يف اختبار السببية 

.Schwarzأو  Akaikeوىي : األكثر استعماال اؼبعايَتحد أ
  اػبطأ يف النموذجُت ادحهبب أف يكوفt1  وt2غرب مرتبطُت.

VECMفي إطار نموذج  قصيرة األجلطويلة و السببية  4-00-6

 فالنموذج ،ةياقتصاد عالقات عن سيول ةيإحصائ عالقات عن السببية تعبَتا  اتاختبار  نتائج تعد
يربز من خالؿ ـبتلف استخداماتو، العالقات االقتصادية الديناميكية فيما بُت اؼبتغَتات، ومن بُت  VECMاؼبقدر

 ف ذلك يف األجل الطويل أو القصَتاستخداماتو قبد اختبارات السببية ،سواء كا
تصحيح  معاملمقدر نالحظ أف ، (18-4)بالرجوع إذل نتائج اعبدوؿ :جل الطويل في األ اختبار السببية 4-00-6-0

 t  حيث بلغت إحصائية، %5عند مستوى داللة  (t-Statistic)وذلك حسب اؼبعنوية ( ومعنوي 0.7477-) سالب اػبطأ
وىذا ،Student (2.0262) توزيع اعبدولية اؼبستخرجة من جدوؿ tيف حُت بلغت قيمة  4.045احملسوبة بالقيمة اؼبطلقة 

إذل النمو االقتصادي  البورصة من وبالتحديد تتجو من سوؽ األوراؽ اؼبالية الطويلجود عالقة سببية يف اؼبدى يدؿ على و 
 Caporal,. وبالتايل حتقق فرضية العرض القائد يف املدى البعيد؛ 

Howells & Soliman (2005) وقد جاءت دراستنا مطابقة لدراسة
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يتم من خالؽبا تتبع العالقة بُت ـبتلف اؼبتغَتات االقتصادية اؼبكونة لنموذج  األجل: السببية قصيرةاختبار 4-00-6-6
VECMوذلك من خالؿ ربديد عالقة األسبقية بُت ىذه اؼبتغَتات استنادا إذل معيار القدرة التنبؤية، ، يف اؼبدى القصَت

نو يفضل أإال ، Waldائية أو باستخداـ إحص Fisherػ ؿ Fحيث يبكن أف يتم االختبار باالعتماد على إحصائية 
 . 1(Khideux -Wald)االعتماد على إحصائية 

 Waldنستخدـ اختبار )، VECMيف إطار مبوذج لنموذج النمو االقتصادي الختبار السببية قصَتة األجلو 

Tests)  الفرضيتُت التاليتُت:وذلك بناء على
: H0عالقة سببية بُت اؼبتغَتين عدـ وجود 

H1 : عالقة سببية بُت اؼبتغَتين وجود  

 كانت النتائج كما يلي:وبالتطبيق على مبوذج دراستنا  
VECMفي إطار نموذج  (Wald Tests) السببية قصيرة األجل اختبار نتائج(: 66-4جدول )

إحصائية الفرضيات الصفرية المختبرة
Chi-sq

حجم 
العينة

االحتمال
Prob

نتيجة االختبار

D(LOG(MC) does not Granger Cause
 D( (GR) 0.6621350.4158

Do not reject 
H0

توجد عالقة  ال
سببية

D (GR) does not Granger Cause 
D(LOG(MC)8.474104 35 0.0036 Reject H0توجد عالقة سببية

D(LOG(ISH))does not Granger Cause 
D( (GR)6.946905 35 0.0084 Reject H0توجد عالقة سببية

D(GR)  does not Granger Cause 
D(LOG(ISH))   3.677137 35 0.0552 Reject H0توجد عالقة سببية

D(TUR) does not Granger Cause D(GR)  1.212132 35 0.2709
Do not reject 

H0

توجد عالقة  ال
سببية

D(GR)  does not Granger Cause D(TUR) 13.23515 35 0.0003 Reject H0 توجد عالقة سببية

D(TRA)does not Granger Cause D(GR)  2.635652 35 0.1045
Do not reject 

H0

توجد عالقة  ال
سببية

D(GR)  does not Granger Cause D(TRA) 8.464143 35 0.0036 Reject H0 توجد عالقة سببية
(.26ملخص اؼبلحق)، Eviews 9ـبرجات برنامج على  إعداد الباحثة اعتمادا من :المصدر

1Hamilton James D, Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey, 1994,p :305. 

%  5 (Prob)> االحتمالية

%  5 (Prob)< االحتمالية
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وجود سببية تتجو  يظهر ،األجلقصَتة  االختبار اإلحصائي لعالقة السببيةفإف  من خالؿ نتائج اعبدوؿ أعاله
 %5عند مستوى معنوية  النمو االقتصادي ومن سوؽ األوراؽ اؼبالية إذل، من النمو االقتصادي إذل سوؽ األوراؽ اؼبالية

 نلخصها على النحو التارل:
  الرسملة البورصية والنمو االقتصادي السببية بينعالقة( دبا أف :<Prob0.05 فإنو )يتم قبوؿ فرض العدـ 

 يتم قبوؿكما،  عدـ وجود عالقة سببية من الرظبلة البورصية كبو النمو االقتصاديالذي ينص على 
تتجو من النمو االقتصادي كبو  و توجد عالقة سببيةأنونقوؿ  ،(Prob 0.05<يف اغبالة الثانية ) البديلفرض ال

االقتصادي، وبالتارل ربقق للنمو  اتابع امتغَت  فإف تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية )السوؽ الثانوية( ، وعليوالرظبلة البورصية
 ونكتب : فرضية  الطلب التابع 

 
 
 دبا أف والنمو االقتصادي:  معدل الدوران عالقة السببية بين(<Prob 0.05) ، فرض  قبوؿوبالتارل فإنو يتم

يتم كماالذي يبثل سيولة السوؽ كبو النمو االقتصادي،   معدؿ الدورافمنأي أنو ال توجد عالقة سببية العدـ، 
و توجد عالقة سببية تتجو من النمو االقتصادي ونقوؿ أن ((Prob<0.05البديل يف اغبالة الثانية فرض القبوؿ 

وعليو ربقق فرضية الطلب كبو معدؿ الدوراف ، دبعٌت أف النمو االقتصادي سببا يف سيولة سوؽ األوراؽ اؼبالية ، 
 ونكتب:التابع 

 
 

 دبا أف معدل التداول والنمو االقتصادي:  عالقة السببية بين(<Prob 0.05)  أي فرض العدـ،  قبوؿيتم فإنو
كبو النمو  صة يف توفَت السيولة لالستثماراتالذي يبثل دور البور معدؿ التداوؿ  منأنو ال توجد عالقة سببية 

توجد عالقة سببية تتجو من و ونقوؿ أن ((Prob<0.05البديل يف اغبالة الثانية فرض اليتم قبوؿ كمااالقتصادي،
النمو االقتصادي كبو معدؿ التداوؿ، دبعٌت أف النمو االقتصادي سببا يف سيولة سوؽ األوراؽ اؼبالية فبثلة دبعدؿ 

 :ونكتب الطلب التابع يةالتداوؿ، وبالتارل ربقق فرض
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من  تتجو نوية )البورصة( والنمو االقتصاديبُت السوؽ الثا إذف وفبا سبق نستنتج أف ىناؾ عالقة أحادية السببية 
نتاج للتطورات اليت ربدث  التابع، دبعٌت أف تطور البورصة ىووبالتارل ربقق فرضية الطلب  النمو االقتصادي إذل البورصة

والبورصة تستجيب تلقائيا لذلك  زبلق ترتيبات سبويل تناسبها  Robinson( 1952)حسب  فالتنمية يف القطاع اغبقيقي،
 الطلب.
 دبا عالقة السببية بين إصدار األسهم والنمو االقتصادي :( أف>Prob0.05 )العدـ رفض فرضيتم  فإنو 

 النمو االقتصادي، وقبوؿ الفرض البديل الذي يقر إصبارل اإلصدار كبو عدـ وجود عالقة سببية منب يقرالذي 
 ونكتب:  سوؽ األولية(كبو النمو االقتصاديمن إصدار األسهم )ال بوجود عالقة سببية تتجو

 
 

النمو االقتصادي سببا يف إصدار ونقوؿ أف  ((Prob= 0.05يف اغبالة الثانية  البديلفرض اليتم قبوؿ كما
يف سوؽ األوراؽ اؼبالية، ذلك أف زيادة النمو  إلصدارلزيادة امهم  عاماليعترب فزيادة النشاط االقتصادي ، األسهم

االقتصادي يؤدي إذل زيادة نصيب الفرد من الناتج، خاصة إذا ذباوز معدؿ النمو االقتصادي معدؿ النمو السكاين، فبا 
 يتيح الفرصة لزيادة مدخرات األفراد واؼبؤسسات االقتصادية يف سوؽ األوراؽ اؼبالية)السوؽ األولية(، مقابل زيادة
استثمارات أطراؼ أخرى من مؤسسات عمومية وخاصة، واليت يتطلب سبويلها طرح أوراؽ مالية يف شكل أدوات 

 ، ونكتب : يضمن تلبية احتياجاهتا التمويلية اإلصدارات دبامالية)أسهم( يف سوؽ 
 
 

الطلب  يةبفرضأوؽبا يتعلق ، ،ثنائية االذباه بُت النمو االقتصادي وإصدار األسهم سببية دبعٌت توجد عالقة 
 دبعٌت أف القائدالعرض  يةوالثاين فرض ،يتبع النمو االقتصادي تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية)سوؽ اإلصدار(أي أف  التابع،

التفاعل اؼبستمر بُت العرض القائد والطلب ويف ظل  ،النمو االقتصادي يقود تطور سوؽ األوراؽ اؼبالية)سوؽ اإلصدار(
 :تتحدد العالقة الثنائية كما يلي التابع والنمو االقتصادي

 
 

التطور اؼبارل والنمو  اليت تؤكد وجود عالقة سببية بُت  Liang & Reichert(2007) إليو دراسة  ما أشارتوىو 
 وبث على التوسع يف النظاـ اؼبارلحيث أف النمو االقتصادي زبتلف وفقا ؼبراحل التنمية اليت يبر هبا البلد،  االقتصادي
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ويزيد من الطاقة اإلنتاجية للقطاع اغبقيقي، وبالتارل النمو  هبابا على كفاءة زبصيص رأس اؼباؿوىذا ما ينعكس إ
احل لنظاـ اؼبارل وبفز الطلب على اػبدمات اؼبالية، دبعٌت أنو يف اؼبر االقتصادي وبفز التطور اؼبارل، وبالنتيجة فإف توسع ا

وذلك عندما تكوف اػبدمات اؼبالية  ىو الذي وبفز النمو االقتصادي فإف النظاـ اؼبارل الالحقة من التطور االقتصادي
 .متوفرة بشكل واسع يف االقتصاد

 فبا ،الدوؿ وتطور مبو يف ساىم، يلو اؼبكونة القطاعات إيرادات لزيادة نتيجة ،ما لبلد االقتصادي النمو فزيادة
ربسُت  إذل الدوؿ يدفع ما وىذا، النمو ذلك يف االستمرار تضمن حىت ،استثماراهتا لزيادة ضخمة مبالغ زبصص هبعلها
 ما مع، االقتصاد تفعيل يف دورىا زيادة وبالتارل ، وزيادة حجمها، وتنويع منتجاهتا،فروعها وتوسيع أسواقها اؼبالية، تنظيم

 ، حيث تتجواؼبالية األوراؽ سوؽ نشاط يف لالقتصاد النكماشوا الرواج حالة تؤثر ، كما االقتصاد تطورات مع يتماشى
 فنتائج، االقتصادي االنكماشو  الركود فتات يف واؽببوط ،االقتصادي االزدىار فًتات يف الصعود كبو أسواؽ األوراؽ اؼبالية

 حسب منها اػبروج أو األسهم لسوؽ للدخوؿ ،اؼبناسب الوقت اختيار على اؼبستثمرين تساعد ،االقتصادي التحليل
 فبا ،االقتصادي النمو معدؿ زيادة يف غَتىا دوف ،االقتصادية القطاعات إحدى تساىم قد ، كماللبلد االقتصادية اغبالة
 .ؽبا التابعة الشركات يف التعامل زيادة إذل يؤدي

مفيد ذنوف ومٌت عبد الرزاؽ دراسة منها قد جاءت دراستنا مطابقة للدراسات اليت تقر بالسببية الثنائية و 
(2008،)(2007 )Liang & Reichert ،  )ومطابقة للدراسات اليت تقر بالسببية األحادية بُت السوؽ الثانوية )البورصة

  ( 1988)دراسات ومنها ،االقتصادي كبو السوؽ الثانوية )البورصة(مع ربقق اذباه السببية من النمو  والنمو االقتصادي

Mayer ( 1994)و Devereux & Smith ( 1952) وRobinson، ضبد أضبد ؿبمد مشعل وزكية أومعاكسة لدراسة
 .A.Antonios(2010)و (2012)مشعل

 (Impulse Response)االستجابة ودوال الصدمات تحليل 4-00-7
 يبينو اعبدوؿ أدناه: دالة االستجابة لردة الفعل كما وقد جاء اختبار
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 لردة الفعل :تحليل الصدمات ودوال االستجابة(72-4) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
       Respo

nse of 
GR:      

 Period GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 
      
      

 1  0.037973  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.013641  0.011789  0.019200 -0.014988  0.004559 

 3  0.013503  0.006766  0.005675 -0.009019  0.011907 

 4  0.008326  0.005949  0.009276 -0.013956  0.010915 

 5  0.009092  0.001768  0.005585 -0.010004  0.012759 

 6  0.008945  0.002248  0.006336 -0.011382  0.012794 

 7  0.009836  0.001138  0.006065 -0.010223  0.012035 

 8  0.009957  0.001813  0.006276 -0.010540  0.012374 

 9  0.010198  0.001757  0.006409 -0.010460  0.011891 

 10  0.010143  0.001966  0.006438 -0.010500  0.012074 
      
       Respo

nse of 
LOG 
(MC):      

 Period GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 
      
      

 1  0.003494  0.171617  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.073774  0.217609  0.028823 -0.012949 -0.098026 

 3  0.052430  0.262037  0.054912 -0.025893 -0.083530 

 4  0.043031  0.276476  0.049037 -0.036914 -0.079355 

 5  0.029473  0.272863  0.050223 -0.040677 -0.077460 

 6  0.024521  0.268389  0.043573 -0.039265 -0.069671 

 7  0.023081  0.264366  0.042987 -0.039672 -0.070322 

 8  0.023780  0.261880  0.041577 -0.037713 -0.069371 

 9  0.024620  0.261836  0.041837 -0.037848 -0.069807 

 10  0.025322  0.261704  0.042042 -0.037410 -0.070356 
      
       Respo

nse of 
LOG 
(ISH):      

 Period GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 
      
      

 1  0.045728  0.281245  0.816863  0.000000  0.000000 

 2  0.278396  0.623483  0.668833 -0.007894  0.080362 

 3  0.207837  0.734168  0.889808 -0.151507 -0.127238 

 4  0.166752  0.762150  0.804866 -0.102935  0.003046 

 5  0.117978  0.780915  0.829984 -0.171906 -0.016087 

 6  0.104788  0.736190  0.802691 -0.137365  0.001165 

 7  0.096624  0.739036  0.798118 -0.149807  0.016640 

 8  0.102157  0.722311  0.796685 -0.140591  0.005324 

 9  0.103647  0.725176  0.795444 -0.140015  0.012132 
 10  0.106859  0.724573  0.797339 -0.140184  0.006402 
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 .Eviews 9برنامج ـبرجات :المصدر
 عبدوؿ أعاله نالحظ أف:ا اليت يوضحها سنوات 10 خالؿ تدةماؼب االستجابة دواؿ تقديرات فحسب

 (النمو االقتصاديGRي )الرظبلة البورصية  عن الناذبة بالصدمات تأثر(MC) إصدار األسهم ،(ISH) معدؿ ،
 السنة خالؿ االستجابة كانت حيث ،واحد معياري اكبراؼ ةمبقي(TRA) ، معدؿ التداوؿ(TUR)الدوراف
 اؼبتغَتات لباقي فورية استجابة أي، ودل تصدر 90.037دبقدار  نفسو اؼبتغَت يف الصدمة على فقط مقتصرة األوذل

 
 Respo
nse of 
TUR:     

 
 

 Period GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 
      
      

 1 -0.022049  0.031942 -0.007707  0.082169  0.000000 

 2 -0.015972  0.113285 -0.007751  0.026140  0.011884 

 3 -0.030742  0.098071  0.011386  0.028882 -0.020574 

 4 -0.043810  0.108743 -0.004741  0.027575  0.014933 

 5 -0.047622  0.100988 -0.001111  0.021730  0.002059 

 6 -0.049501  0.095818 -0.006400  0.027892  0.010284 

 7 -0.048884  0.095967 -0.006066  0.025461  0.009085 

 8 -0.047826  0.093791 -0.006107  0.027557  0.007955 

 9 -0.047432  0.094965 -0.006112  0.027110  0.008792 

 10 -0.047019  0.094813 -0.005678  0.027168  0.007702 
      
       Respo

nse of 
TRA:      

 Period GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 
      
      

 1 -0.037184  0.156310 -0.003115  0.116072  0.163601 

 2 -0.001935  0.287098  0.026045  0.003548  0.090852 

 3 -0.036338  0.271240  0.053062  0.021918  0.069219 

 4 -0.059573  0.298826  0.028232  0.005398  0.122512 

 5 -0.069076  0.279058  0.034328  0.000757  0.099686 

 6 -0.073996  0.272866  0.022929  0.009167  0.119281 

 7 -0.072785  0.270384  0.024248  0.005389  0.113895 

 8 -0.071130  0.266709  0.023259  0.009700  0.114110 

 9 -0.070112  0.268648  0.023603  0.008505  0.114561 

 10 -0.069295  0.268225  0.024290  0.009003  0.112833 
      
       Choles

ky 
Orderin
g: GR 
LOG 
(CM) 
LOG 
(ISH) 
TUR 
TRA      
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و يف إصدار األسهم (MC)الرظبلة البورصية  يف ضعيف ومتناقص تولد أثر إهبايب أين انية،ثال الفًتة منإال ابتداء 
(ISH)  يف حُت كاف األثر ، على الًتتيب، ليصبح أثر اؼبتغَتين شبو معدـو يف الفًتة العاشرة 0.0192و 0.0117بػ

يف الفًتة  0.012يف الفًتة الثانية مث تزايد ليصل إذل  0.0045ر ب قد (TRA)ضعيفا ومتزايدا يف معدؿ التداوؿ
يف  0.0149 -فقد كاف األثر أيضا ضعيفا وسلبيا قدر بػ  (TUR)العاشرة، أما بالنسبة ؼبعدؿ دوراف السهم 

 يف الفًتة العاشرة.  0.01-يف الفًتة الثالثة ليصل إذل  0.009-الفًتة الثانية و 
 ما يلي: سنوات 10 خالؿ تدةماؼب االستجابة دواؿ تقديرات خالؿ من يتضح امك
 الرظبلة البورصيةيف  عشوائية صدمة حدوث(MC)  يف، يكوف ؽبا أثر شبو معدـو 0.1716يف الفًتة األوذل بػ 

يف  0.0737يتزايد فيما بعد، لكنو يبقى ضعيفا بػ  مث 0.0034( خالؿ نفس الفًتة بػ GRالنمو االقتصادي )
يف الفًتة الثالثة، حيث يستمر التأثَت االهبايب الضعيف بُت ارتفاع والبفاض ليصل إذل  0.0524الفًتة الثانية و 

 يف الفًتة العاشرة؛  0.025
  أما حدوث صدمة عشوائية يف إصدار األسهم(ISH)  يؤدي إذل تأثَت إهبايب  0.8168يف الفًتة األوذل دبقدار

يف  0.2078يف الفًتة الثانية و ب  0.2783خالؿ نفس الفًتة، و بػ 0.0457دبقدار  (GR)على النمو االقتصادي 
يف الفًتة العاشرة وىي نسب  0.1068الفًتة الثالثة و يستمر األثر االهبايب بُت ارتفاع والبفاض ليصل إذل 

 متوسطة؛
  ؤدي إذل تأثَت سليب ي 0.0821كما نالحظ أف حدوث صدمة عشوائية يف معدؿ الدوراف يف الفًتة األوذل ب

، ويبقى التأثَت السليب الضعيف يف حالة تزايد 0.0220 –النمو االقتصادي خالؿ نفس الفًتة ب  يفضعيف 
 ابتداء من الفًتة الثامنة.  0.047 –يف الفًتة السادسة، مث يثبت عند  0.0495 –ليصل إذل 

 معدؿ التداوؿ يف عشوائية صدمة حدوث أف قبد حُت يف(TRA)  يف الفًتة األوذل، تؤدي إذل  0.1636ب
يف  0.001-خالؿ نفس الفًتة، و ب  0.0371 -ب (GR)النمو االقتصادي  يفحدوث أثر سليب ضعيف 

 –يف الفًتة الثالثة ويستمر التأثَت السليب الضعيف بُت ارتفاع والبفاض ليصل إذل  0.036-الفًتة الثانية وبػ 
 يف الفًتة العاشرة. 0.0692

 أو، ؽبا يتعرض اليت العشوائية للصدمةؼبعدؿ النمو االقتصادي،  ضعيفة جدا استجابة وجود استنتاجو يبكن وما
الرظبلة البورصية، معدؿ دوراف األسهم ومعدؿ التداوؿ، يف حُت كانت االستجابة فورية وملموسة يف حاؿ  ؽبا تعرضت

 الصدمات اليت يتعرض ؽبا إصدار األسهم.
 التالية: اؼبنحنياتمن خالؿ  وىو ما يبكن توضيحو
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 لرد الفعل بيانيا تحليل الصدمات و دوال االستجابة(:64-4شكل )
 )ب(                                                        ( أ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 )ج(                                                   )د(                                   

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .Eviews9برنامج ـبرجات :المصدر
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 بيانيا: ةيالفور  االستجابة دالة نتائج خالؿ من الحظي
 النمو االقتصادي،  يف معدؿ وضعيفا موجبا أثرا ربدثالرظبلة البورصية  يف موجبة ةيعشوائ صدمة ةيأ حدوث أف

 األجل لةيطو  العالقة مع تفقي ماوىو  ثابتا يكاد ينعدـ، َتالتأث صبحيل الرابعة الفًتة حىت يف االلبفاض ستمري
 )انعداـ األثر يف األجل الطويل(؛

 النمو االقتصادي، معدؿ  يفموجبا  أثرا دثإصدار األسهم، وب َتؼبتغ موجبة ةيعشوائ صدمة أي أف ُتتبي كما
 مع تفقي مامث يبدأ يف التذبذب بُت ارتفاع والبفاض إذل غاية ثبوتو عند مستوى ضعيف يف الفًتة الثامنة، وىو 

 )انعداـ األثر يف األجل الطويل(، األجل طويلة العالقة
 النمو االقتصادي  يف معدؿ اً يسلب أثراً  ربدث ويف موجبة ةيعشوائ صدمة حدوث فإف ؼبعدؿ الدوراف، بالنسبة أما

 العالقة نتائج أظهرتو مع ما تتفق ةيالعكس العالقة وىذه تستمر يف االرتفاع إذل غاية الفًتة الرابعة مث تثبت،
فزيادة السيولة يف السوؽ الثانوية )البورصة(، هبب أف يؤخذ حبذر ألنو قد يدؿ على  ،ليالطو  اؼبدى يف ةيالسلب

فاءة السوؽ، كما قد يدؿ على البفاض أسعار األسهم ، أو زيادة البفاض تكاليف اؼبعامالت فبا يعكس ك
 . األجل طويلةالسلبية  العالقة مع يتفق انشاط اؼبضاربة يف السوؽ، وىو م

 النمو  يف معدؿ ضعيفا اً يسلب أثراً  ربدثيف معدؿ التداوؿ  موجبة ةيعشوائ صدمة أي حدوث كما أف
 العالقة مع تفقي ال اضعيفا إذل أف يثبت يف الفًتة السادسة، وىو ماالقتصادي، يستمر يف االرتفاع مع بقائو 

  .األجل لةيطو االهبابية 
عند تطبيق االختبار على معادلة النمو : (Variance Decomposition) لتباينا تجزئة )تفكيك( 4-00-8

 االقتصادي، كانت النتائج كما يوضحها اعبدوؿ أدناه:
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 التباينجزئة )تفكيك(ت :نتائج(68-4) جدول
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (27حق)اؼبل ، ملخصEviews 9برنامج  ـبرجات :المصدر 

طأ نسعى من خالؿ تفكيك التباين إذل الوقوؼ على مدى مسانبة كل متغَت من اؼبتغَتات اؼبوجودة يف النموذج يف خ
وذل فإف تباين خطأ التنبؤ يتسبب فيو بنسبة األ من خالؿ اعبدوؿ نالحظ أنو يف السنةف،التنبؤ اػباص باؼبتغَت التابع

متغَت    68.37% الثانية فإف تباين خطأ التنبؤ يتسبب فيو بنسبة  متغَت النمو االقتصادي نفسو ، وابتداء من الفًتة 100%
 : إذل اؼبتغَتات اؼبتبقية أي ارجاعهااؼبتبقية من تباين خطأ التنبؤ يبكن  % 31.63  النمو نفسو، بينما 

LOG( MC) 5.83  بنسبة%   ،) LOG (ISH  15.48بنسبة %   ، TUR   و  % 9.43بنسبة TRA  0.87بنسبة% 
 ، والشكل التارل يبُت منحنيات تفكيك التباين.

 

 

 

 

 

       
       

 Varian
ce 

Decom
position 
of GR:       

 Period S.E. GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 
       
       

 1  0.037973  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.048796  68.37218  5.837234  15.48277  9.434768  0.873049 

 3  0.053521  63.19803  6.450349  13.99416  10.68228  5.675176 

 4  0.058045  55.78940  6.534567  14.45167  14.86322  8.361147 

 5  0.061229  52.34195  5.955842  13.81954  16.02676  11.85591 

 6  0.064556  49.00644  5.479126  13.39528  17.52591  14.59325 

 7  0.067466  46.99566  5.045129  13.07267  18.34294  16.54360 

 8  0.070411  45.14647  4.698265  12.79661  19.08138  18.27728 

 9  0.073189  43.72539  4.406005  12.61042  19.70259  19.55560 

 10  0.075900  42.44321  4.163908  12.44504  20.23370  20.71414 
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 تفكيك التباين منحنيات(:72-4شكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .Eviews 9برنامج  ـبرجات :المصدر 
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 خالصة الفصل الرابع
 

 لألوراؽسوؽ عماف  ألثر ،دبحاولة بناء مبوذج قياسي قمنا التطبيقية، للدراسة خصصناه الذي الفصل ىذا خالؿ من
لدراسة الظاىرة وربليلها، وذلك باستخداـ مبوذج ديناميكي  (2016-1980اؼبالية يف النمو االقتصادي خالؿ الفًتة )

الذي بُت وجود عالقة توازنية طويلة األجل بُت سوؽ عماف لألوراؽ اؼبالية   Johansenباستخداـ التكامل اؼبشًتؾ  ؿ 
ت وقد جاء VECMمتجو تصحيح اػبطأ استخداـ مبوذج وذلك ب ،دبواصلة التحليل ، فبا ظبح لناوالنمو االقتصادي

من ربليل السببية وربليل  VECMربليل مبوذج  أدواتظبحت  كما،  اإلحصائيةنتائج االختبارات مقبولة من الناحية 
يف األجل  لية األردنية يف النمو االقتصاديبتوضيح أثر متغَتات سوؽ األوراؽ اؼبا ودواؿ االستجابة الفورية الصدمات

 القصَت اؼبمتد إذل عشرة سنوات.
سببية يف األجل الطويل تتجو من وجود عالقة  VECMبينت نتائج اختبارات السببية طويلة األجل بناء على مبوذج  وقد

 ؛النمو االقتصادي متغَتات السوؽ الثانوية فبثلة يف معدؿ الدوراف ومعدؿ التداوؿ كبو 
 يف األجل القصَتأحادية االذباه وجود عالقة سببية  Waldباستخداـ اختبار اختبارات السببية قصَتة األجل  كما بينت

انوية )البورصة(، وعالقة سببية ثنائية االذباه بُت السوؽ األولية )سوؽ السوؽ الث ،تتجو من النمو االقتصادي كبو
 اإلصدار( والنمو االقتصادي .



اخلادتة



الخاتمة
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وتوظيفها يف ادلشروعات االستثمارية،  إحدى أىم آليات جتميع وتوجيو ادلوارد ادلالية تعترب سوق األوراق ادلالية
 وذلك بتجميع ادلدخرات الوطنية، وتوفَته باألحجام ادلناسبة أساسيا يف تطوير أساليب التمويلوىي بذلك تلعب دورا 
إىل القطاعات ذات العجز ادلايل، هبدف خلق قيمة مضافة يف  من القطاعات ذات الفائض ادلايل وحتريك رؤوس األموال

 ؛ االقتصاد القومي
وحتريرىا، سوق األوراق ادلالية  بتطوير التسعينات فًتة يف دناألر  بدأت ألعليتها يف حشد ادلوارد ادلاليةونظرا 

 السوق التحول إىل اقتصاديات يف تلك األسواق ألعلية ادلتاحة، إضافة ادلالية ادلوارد لتشغيل اقتصادية آليات إغلاد هبدف
 ؛التصحيح خالل برامج من، احلر

األردن خطوات مهمة يف رلال اإلصالح واالنفتاح على األسواق اخلارجية، هبدف إعادة تأىيل  خطىوقد 
اسات االقتصاد األردين وحتسُت قدرتو التنافسية، يف اقتصاد عادلي مفتوح أمام تدفقات رؤوس األموال، وكان ضمن سي

و توفَت  ة يف بورصة عمان لألوراق ادلاليةاألردنياالستثمار يف أسهم الشركات األردنية وغَت  االستثمار ادلمنوحة لألجانب
ادلناخ االستثماري ادلناسب لألجانب، ونتيجة لذلك أصبح إسهام االستثمار األجنيب يف القيمة السوقية للشركات داخل 

 بورصة عمان، يعادل نسبة إسهام االستثمار احمللي. 
 مؤشرات تطورl ، لقياس واختبار أثرظلوذج قياسي واستغالل نتائجسعت الدراسة إىل بناء وبناء على ذلك  

التقارير السنوية لسوق عمان لألوراق ادلالية  للبيانات اليت تقدمهاسوق عمان لألوراق ادلالية يف النمو االقتصادي، استنادا 
وعلى إثرىا فقد مت التوصل إىل مجلة من النتائج، ؽلكن ذكرىا (، 6102-0891)وبنك األردن ادلركزي خالل الفًتة 

كما يلي:
 النتائج النظرية -1

   ،األسهم والسندات،كتعترب سوق األوراق ادلالية أحد آليات التعامل باألوراق ادلالية متوسطة وطويلة األجل 
يصنفها آخرون على أساس  يصنفها البعض على أساس اإلصدار والتداول إىل سوق أولية وسوق ثانوية ،فيما

الورقة ادلالية زلل التعامل ،وبذلك صلد سوق األسهم وسوق السندات، أما تقسيمها على ادلستوى الدويل ،فنجد 
. األسواق ادلتقدمة ، الناشئة وشبو الناشئة
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  للقطاعات ما توفره من رؤوس أموال  تساىم سوق األوراق ادلالية يف تفعيل النمو االقتصادي، من خاللو
 ؛واحلقيقية ادلالية الثروة وتقوية بتعزيز يسمح ، شلااإلنتاجية، وما تقدمو من أرباح وفوائد دلقدمي تلك األموال

 

 من خالل  هاحتقق سوق األوراق ادلالية للمشروع استمرارية اإلمداد باألموال، كما حتقق للمدخر حرية توظيف ،
 .ة، أو عند زيادة رأس ادلال، أو من خالل السوق الثانوية إنشاء ادلشروع ألول مر اإلصدار اجلديد عند 

  فما ذلا، فسوق التداول يف خدمة سوق اإلصدار وليس بديال األولية والثانوية بُت السوق تكامليةىناك عالقة ،
، كما أن  يتحقق يف السوق الثانوية من مستويات نشاط مرتفعة، يظهر أثره االغلايب يف عمليات السوق األولية

ينعكس اغلابيا على ، وزيادة حجم مشاركة األفراد يف عملياهتا، صلاح عمليات السوق األولية يف تغطية إصداراهتا
 ؛إحدى السوق مرتبط بنجاح السوق األخرى فنجاحيف شكل زيادة أحجام التداول، ، نشاط السوق الثانوية

 ألن عملية  من ادلدخرين مقارنة بالسوق األولية،السوق األولية ، أهنا متاحة لعدد أكرب  تتميز السوق الثانوية عن
بينما إصدارات السوق األولية حتدث يف  إعادة البيع تسمح دلدخرين آخرين باستثمار أمواذلم يف أي وقت،

 فًتات قليلة وسلتلفة على مدار العام؛
 مؤشرات تساىم يف مؤشرا الجتاىات األسعار واالدخار واالستثمار، وىي  سوق األوراق ادلالية تعطي عمليات

فأسعار األسهم يف البورصة تعكس  .الدراسات اخلاصة باالقتصاد القومي، فيما يتعلق مبعرفة أىم القطاعات االقتصادية
 ؛صلاح أو فشل ادلشروعات اإلنتاجية، وىي بذلك توفر رقابة على األداء االقتصادي للمشروعات اخلاصة

  يف حتسُت عملية ختصيص األموال وتعزيز آفاق  ،السيولةقدر كايف من اليت تتمتع ب أسواق األوراق ادلالية تساىم
حيث تقلل تلك األسواق من سلاطر حيازة األوراق ادلالية، وذلك بالسماح للمدخرين بالشراء والبيع بسرعة ، النمو

شلا يشجع  اليةادل ألوراقامن خالل إصدار ، وبتكلفة منخفضة، كما توفر للشركات إمكانية احلصول على رؤوس األموال
 على االدخار واالستثمار؛

  يساىم حترير أسواق األوراق ادلالية يف جعلها أكثر فعالية وأكثر قدرة على ادلنافسة، يف رلال توفَت فرص
االستثمار ومصادر التمويل بتعبئة ادلدخرات احمللية واألجنبية، وبالتايل زيادة معدالت االستثمار ومصادر دتويل االقتصاد، 

 ن التحرير غَت الوقائي غلعلها أكثر عرضة لالزمات ادلالية، وبصفة خاصة عندما تكون مؤشراهتا االقتصادية ضعيفة؛غَت أ
  يؤدي االستثمار األجنيب غَت ادلباشر إىل حتقيق االنضباط واخلربة يف أسواق األوراق ادلالية احمللية، إذ أنو و يف سوق

أكرب لتخصيص وإنفاق ادلوارد ادلالية، يف البحث عن فرص االستثمار أعمق وأوسع، فإن ادلستثمرين لديهم حوافز 
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اجلديدة ،كما أن دخول ادلستثمر األجنيب يف السوق األولية أو سوق اإلصدار، يؤدي إىل االستفادة من جتربة 
 ؛ةاستخدام معايَت الشفافية يف األسواق العادلي

 عترب الكالسيك أن نظام ادلنافسة الكاملة، ىو النظام ي ترتبط سوق األوراق ادلالية بالنظرية الكالسيكية، حيث
وعلى ىذا األساس تعترب سوق األوراق ادلالية،  ،القادر على إقامة التوازن االقتصادي، وحتقيق ادلصاحل اخلاصة

 أقرب األسواق إىل ادلنافسة الكاملة، كما حتقق قانون العرض والطلب يف ظل توفر رلموعة من الشروط:
 البائعُت بادلشًتين مباشرة أو بواسطة الوسطاء ادلاليُت؛ اتصال 
 حرية ادلساومة يف حتديد السعر؛ 
 توافر العالنية الكاملة؛ 
 التعامل يف وحدات متجانسة. 
 (أسعار األوراق ادلالية ودافع ترتبط سوق األوراق ادلالية بالنظرية الكنزية من خالل األسعار و االستثمار

أعلية كبَتة دلستوى األسعار يف سوق األوراق ادلالية، كمحدد دلستوى J. Keynes االستثمار(، حيث أعطى 
االستثمار، ألهنا تعطي حكما وتقديرا قائما على أساس الظروف، حول العوائد ادلتوقعة على األصول اليت 

لية ودافع ل ادلضاربة )أسعار األوراق ادلاأجىل أن تفضيل السيولة من إ Keynes كما خلص،   دتلكها الشركات
عدم التأكد، وتوقع حدوث تغَتات يف أسعار األوراق ادلالية وأسعار الفائدة، فعندما بادلضاربة(، يرتبط أساسا 

سيفضلون شراءىا فورا وبسعرىا احلايل، يسود توقع بأن أسعار األوراق ادلالية سوف ترتفع، فإن األفراد 
ىت ؽلكنهم بيع ىذه األوراق مستقبال ،بسعر مرتفع مستخدمُت يف ذلك ما حبوزهتم من سيولة نقدية، وذلك ح

العكسية وعندما يسود توقع  أما احلالة؛ زلققُت بذلك أرباحا ،وىو ما يعرف حبالة ادلضاربة على الصعود
 باطلفاض أسعار األوراق ادلالية ، فهذا يعٍت تفضيل األفراد لالحتفاظ بالسيولة وتصفية مراكزىم ادلالية، حيث

 ىذه السيولة يف ادلضاربة مستقبال، وىو ما يعرف حبالة ادلضاربة على اذلبوط ؛ؽلكن استخدام 
 ؤثري ما ومنها اباغلإ ؤثري ما ، فمنها تأثَت ادلتغَتات االقتصادية الكلية ، على أداء سوق األوراق ادلالية تل ؼل 

الناتج احمللي اإلمجايل، معدل  :ومن بُت أىم ادلتغَتات االقتصادية ادلؤثرة يف أداء سوق األوراق ادلالية ، سلبا
  ؛اإلنفاق العام عرض النقود، مؤشر اإلنتاج الصناعي ، الفائدة، معدل التضخم، سعر الصرف،

 احملرك باعتباره، الدول اقتصاديات تطور تعكس اليت، االقتصادية ادلؤشرات أىم من االقتصادي النمو يعترب 
 بُت اختالف ىناك و، مقبول اقتصادي ظلو بدون اقتصادية تنمية إحداث ؽلكن ال حيث، االقتصادية للتنمية الرئيسي
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 من ومنهم، احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج ظلو مؤشر يعتمد من ، فمنهمالنمو حساب يف ادلعتمد ادلعيار يف االقتصاديُت
 ؛اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب ظلو مؤشر يعتمد
 وى اإلنتاج شلثلة يف العمل ورأس ادلال والتطور التكنولوجي، فمست االقتصادي بًتاكم عوامل اإلنتاج يرتبط النمو

 فيو؛عكاس لعوامل اإلنتاج ادلستخدمة ما ىو إال ان احملقق يف اقتصاد ما،
 زيادة الطلب الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار الفائدة ارتفاعا واطلفاضا، حيث يؤدي اطلفاض سعر الفائدة، إىل  يتأثر

من خالل مضاع  االستثمار، مؤديا بذلك إىل  ،على االستثمار، وىو ما يؤدي بدوره إىل زيادة النمو االقتصادي
زيادة الناتج القومي، الذي ينعكس بدوره على زيادة الطلب على األدوات االستثمارية ومنها األسهم، شلا يرفع 

 .أسعارىا وػلسن عوائدىا ويزيد من حجم تداوذلا
 الصعود يف أن سوق األوراق ادلالية تتجو إىل  وجدلتنبؤ باجتاه السوق ، ل الناتج احمللي اإلمجايل بتحليل مكونات

يساعد  ،الناتج احمللي اإلمجايل مكونات واذلبوط يف فًتات االنكماش، وبالتايل فإن حتليل حالة الرواج االقتصادي
 ؛ألوراق ادلالية ادلناسبة ا القطاعات االقتصادية و اختيارعلى  ادلستثمرين

  ركز ظلوذجHarrod & Domar ستؤدي االدخار زيادة أن ، ذلكقتصاديالا نموال إلحداث االدخار زيادة على 
يف  غَت أن فرضية ثبات نسب استخدام رأس ادلال والعملوبالتايل زيادة النمو االقتصادي، ، االستثمار زيادة إىل بالتبعية
 ؛تأثَتات التقدم التقٍت النموذج إىل جانب إعلال فيما بينها، غَت واقعية، وذلك إلمكانية اإلحالل النموذج
  ركز ظلوذجSolow –Swan مع افًتاضاالقتصادي للنمو احملددة العوامل أىم كأحد،  ادلالرأس و  العمل على ، 
 حيث: ديالبع ادلدى على النمو يف التوازن تحققي حىت، نهمايب اإلحالل ةيإمكان
  تسمح احلالة ادلستقرة لالقتصاد عندSolow –Swan  ،بدراسة أثر الصدمات اخلارجية على وبدون عامل تقٍت

النمو االقتصادي، ذلك أن زيادة معدل االدخار وبالتايل االستثمار، ؼلل  صدمة اغلابية على اإلنتاج والدخل، 
النمو السكاين، ؼلل  صدمة سلبية على اإلنتاج  شلا يؤدي إىل زيادة النمو االقتصادي، كما أن ارتفاع معدل

 والدخل، شلا يؤدي إىل اطلفاض النمو االقتصادي؛
  يشَت ظلوذجSolow –Swan وجود العامل التقٍت، إىل أن ذلذا األخَت عند احلالة ادلستقرة لالقتصاد، أثرا  إىل

العمل، كما يكون لو أثرا اغلابيا على اغلابيا على نصيب الفرد من حجم الناتج، الذي ينمو مبعدل ظلو عنصر 
 العمل والسكان؛ يحجم الناتج الكلي، الذي ينمو مبعدل ظلو عنصر 

  يقدم ظلوذجSolow –Swan   بوجود العامل التقٍت تفسَتا لسبب االختالف يف درجة التقدم بُت البلدان، حيث
ن البلد يكون إفتقدم تقٍت عايل،  كلما كان معدل االدخار مرتفعا، ومعدل النمو السكاين منخفضا، مع وجود
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 تفسَت من إعطاء نؽلك مل ،Solow –Swan ظلوذج يف خارجيا عامال التقٍت التقدم اعتبارغَت أن  ،غنيا والعكس
.االقتصادي للنمو حقيقي

  أما ظلوذج النمو الداخلي لRebelo  يعترب التقدم التقٍت متغَتا داخليا يف ظلوذج النمو االقتصادي ،فقد  الذي 
تبُت أن معدل ظلو ، كما الناتج لرأس ادلالأن معدل ظلو دخل الفرد، يعتمد على معدل االدخار ونسبة توصل إىل 

 ؛رأس ادلال يساوي معدل ظلو اإلنتاج، وأن معدل النمو دالة متزايدة يف معدل االدخار
اإلنتاجية احلدية لرأس ادلال ثابتة، مبعٌت أن رأس ادلال يًتاكم مبردودية ثابتة ، وىو ما يعطي   فإن Rebeloوفق ظلوذج 

.البعيدتفسَتا للنمو االقتصادي يف ادلدى 

 النتائج التطبيقية -2
والقطاع الحقيقي  نتائج تحليل أداء سوق عمان لألوراق المالية 1 -2

 النقدي  واالستقرار التوازن خلق يف الرئيسية أىدافها حتقق ادلايل، مل والتحرير االقتصادي برامج التصحيح أن رغم
 زيادة عدديف  األخَتة، دتثلت السنوات يفة ملموس تتطورا تشهدعمان لألوراق ادلالية،  سوق أن األردن، إال يف وادلايل

أو زلليُت  سواء كانوا السوق يف ادلتعاملُت دعدو ، التداوالتقيمة و ، شلا أدى إىل زيادة رمسلة السوق ادلدرجة الشركات
أنو يف فصل دور الرقابة عن التنفيذ، مع العلم  تأجانب، كما شهدت تطورات على ادلستوى التنظيمي والتقٍت، دتثل

 ، فضال عن إدخال تكنولوجيا ادلعلومات؛هبذين الدورين يف آن واحدسابقا كانت السوق األردنية تقوم 
 جيدا يف السنوات األوىل، اء بتحليل أداء سوق عمان لألوراق ادلالية خالل فًتة األلفية، وجد أهنا قد حققت أد

 التشريعي ادلستوى على السوق شهدىا اليت للتطورات استجابةعلى األسهم احلرة، مؤشر السوق ادلبٍت حيث ارتفع 
ادلرونة يف  إعطاء إىل باإلضافة، الوسطاء كفاءة ورفع لتداولا عمليات سهل الذي االلكًتوين للتداول ، نتيجةوالتنظيمي
 إىل واالنضمام، وأوربا  األمريكية ادلتحدة الواليات مع احلرة اتياالتفاق عيمشار  إصلاز يف األردن صلاح أن كماالتداول،  
 ؛األسعار ارتفاع يف ةياألعل بالغ اأثر  لو كان،  احلرة التجارة منظمة
   أين بلغت قيمة ادلؤشر 6112استمرت سوق عمان لألوراق ادلالية يف احملافظة على أداءىا اجليد إىل غاية ،
مث تراجع بعدىا أداء السوق، نتيجة لًتاجع أسعار األسهم بسبب األزمة ادلالية العادلية ، %66نقطة بنسبة ارتفاع  5223

 انعكس على األرقام القياسية للبورصات؛اليت أثرت على كافة األسواق ادلالية الدولية، شلا 
   استمر أداء سوق عمان لألوراق ادلالية يف االطلفاض، متأثرا بتداعيات األزمة ادلالية العادلية، وحالة عدم

االستقرار يف بعض الدول العربية، لتغلق بورصة عمان يف كل سنة على تراجع، نتيجة سيطرة اذلبوط على تداوالت 
السوق، الذي استمر طيلة أربع سنوات ؛
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 نكماشية دورا يف ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتايل تشجيع ادلدخرين على نقل بعض مدخراهتم للسياسة النقدية اال
إىل السندات وأذونات اخلزينة منخفضة ادلخاطر، شلا يدفع بأسعار األسهم إىل االطلفاض، وعليو فإن  ،من األسهم

 ؛االطلفاض يف أسعار األسهم، قد يكون أحد أعراض سياسة نقدية انكماشية
  من النجاح يف حتقيق أول ارتفاع ذلا، حيث أغلق ادلؤشر العام ادلبٍت على  6105نت بورصة عمان يف عام دتك

.%6بنسبة ارتفاع  6102نقطة يف عام  6021.5، وليغلق عند %2نقطة بنسبة ارتفاع  6123.9األسهم احلرة عند 
 آلخر، وعموما  قطاع من السنوية امعدالت ظلوى تفاوتت التداول تذبذبا بُت ارتفاع واطلفاض، أحجام عرفت

كما توزعت الشركات ادلدرجة على ثالث قطاعات رئيسية ،  استحوذ القطاع ادلايل على النسبة األكرب من تلك التداوالت
من حيث عدد الشركات، وبالتايل حجم  ،وىي: القطاع ادلايل، الصناعي واخلدمي، وقد احتل القطاع ادلايل ادلرتبة األوىل

 ؛ادلنفذةوعدد الصفقات  ،والتداول ،اإلصدار
  حيث تطور معدل الدوران بنسب منخفضة، ماعدا الفًتة ادلمتدة من  ضعفا يف السيولة  بورصة عمانتعاين
، ويرجع ذلك إىل زبادة 6119يف عام  % 91قدرت ب ، أين وصل معدل الدوران إىل أقصى نسبة  0101اىل  6113

غَت أنو تراجع فيما بعد ليسجل يف عام واقتناء السندات يف فًتة األزمة ادلالية العادلية،  اقبال ادلستثمرين على بيع أسهمهم
 ؛%05نسبة   6102
   60باعتبار سوق عمان لألوراق ادلالية من األسواق شبو الناشئة، فإن درجة الًتكيز هبا مرتفعة إىل أكرب من%، 

 .ىيمنة الشركات الكربى على رمسلة السوقشلا يدل على 
  فيما ؼلص درجة حترير السوق تبُت ارتفاع نسبة ملكية األسهم لغَت األردنيُت، اليت وصلت إىل نسبة جتاوزت و
، وذلك بالسماح لألجانب بالتملك،  6113نتيجة لعمليات التحرير ادلايل اليت شهدهتا السوق األردنية ابتداء من  ،31%

 انب يف سوق األوراق ادلالية األردنية.فضال عن زيادة ثقة ادلستثمرين احملليُت والعرب واألج
 رغم تباطؤىا يف بعض السنوات، ويف  ل فًتة األلفية معدالت ظلو موجبةحقق االقتصاد األردين خال

. %6بنسبة  6118تذبذب بُت ارتفاع واطلفاض، أدناه فًتة األزمة ادلالية العادلية 
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 واختبار الفرضيات لألوراق المالية في النمو االقتصاديألثر سوق عمان   نتائج النمذجة القياسية 2-2
 يف ادلستوى مستقرة غَت الدراسة زلل للمتغَتات الزمنية السالسل أن الوحدة جذر اختبارات نتائج دلت ،
الزمن،  عرب معا تتحرك الزمنية السالسل وأن، األوىل الدرجة من متكاملة أهنا يعٍت ذلا، شلا األول الفرق أخذ عند ومستقرة
 .الزمنية السالسل متغَتات بُت مشًتك تكامل وجود إمكانية إىل يشَت ما وىو

  عمان  سوقتطور  مؤشرات مع  مشًتكا تكامال متكامل النمو االقتصادي أن بُت اختبار التكامل ادلشًتك
 الطويل األجل يف البعض بعضها عن تبتعد ال وأهنا، ادلتغَتات ىذه بُت ساكنة خطية توليفة توجد أنو أيألوراق ادلالية، ل

طويلة األجل، مقابل الفرض البديل  توازنية وىو ما ينفي فرض العدم القائل بعدم وجود عالقةمتشاهبا،  سلوكا وتظهر
  األقل عالقة توازنية طويلة األجل.الذي يقر بوجود على 

  ال  القريبالقتصادي يف ادلدى بقيمة سالبة ومعنوية، يعٍت أن معدل النمو امعلمة تصحيح اخلطأ مقدر ظهور
يكون ىناك تصحيح جزئي يف اجتاه العالقة  القريب، لذلك فإنو يف ادلدى البعيديتساوى مع قيمتو التوازنية يف ادلدى 

 طويلة األجل؛
 يف كل  النمو االقتصادي تتعدل قيمتو ضلو القيم التوازنية أن، شلا يدل على  1.280 -معامل تصحيح اخلطأ  بلغ

وىذا يعٍت أنو عندما ينحرف معدل النمو االقتصادي يف ادلدى القريب يف الفًتة %،28.0فًتة زمنية بنسبة 
(t-1 عن قيمتو التوازنية، فإنو يتصحح بنسبة )يف الفًتة %28.0 (t)، سنة وأربعة أشهر إىل تقريبا ػلتاج وبالتايل فهو 

 التوازن؛ حالة إىل للعودة
  وىو إلصدار األسهم على النمو االقتصادي يف ادلدى القريب، اغلايب  قصَتة األجل تبُت وجود أثرمن ادلعادلة

، النمو االقتصادي يفسوق عمان لألوراق ادلالية دلؤشرات تطور أثر ما ينفي فرض العدم القائل بعدم وجود 
 ؛ الثانية الفرضية إثبات، وبالتايل مت األثرمقابل الفرض البديل الذي يقر بوجود 

   إصدار األسهم بـ  كلما ارتفع  حيثمعلمة إصدار األسهم معنوية وموجبة، مقدر أوضحت نتائج التقدير أن
غلب اقتصاديات أوذلك العتماد منخفضة، وىي نسبة  %1.160يرتفع معدل النمو االقتصادي بنسبة  0%

دتول حصة زلدودة من استثمارات  حيثاألسواق شبو الناشئة سيما العربية منها على البنوك يف رلال التمويل، 
أو من مصادر ، الشركات من خالل إصدار األسهم، بينما ؽلول اجلزء األكرب من مصادر ذاتية كاألرباح احملتجزة

 ؛  يف النمو االقتصاديوق اإلصدارات زلدودا ن دور سوبالتايل فإ، خارجية كالقروض ادلصرفية
 تبُت استجابة  النمو االقتصادي للصدمات اليت حتدث يف مؤشرات تطور  ،من  حتليل دوال االستجابة لرد الفعل

اليت نوضح نتائجها كمايلي:سوق عمان لألوراق ادلالية 

وبالتايل فقد مت اثبات الفرضية األولى.
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 يف الفًتة األوىل، غَت أهنا  ادلتغَت نفسو ذلا يتعرض اليت العشوائية للصدمةللنمو االقتصادي  توجد استجابة فورية
؛1.152ضعيفة يف حدود 

 النمو االقتصادي، يستمر  يف وضعيفا موجبا أثرا حتدث يف الرمسلة البورصية موجبة عشوائية صدمة أية حدوث
(؛ ادلدى البعيداألجل )انعدام األثر يف  طويلة مع العالقة يتفق ينعدم، وىو ما حىت يف االطلفاض

 أثرا موجبا يف النمو االقتصادي، مث يبدأ يف  ػلدث إصدار األسهم يف موجبة عشوائية صدمة أي حدوث
 األجل طويلة مع العالقة يتفق التذبذب بُت ارتفاع واطلفاض إىل غاية ثبوتو عند مستوى ضعي ، وىو ما

 (؛ادلدى البعيدانعدام األثر يف ) 
 النمو االقتصادي، تستمر يف االرتفاع يف  ايسلب أثرا حتدث الدورانعدل م حدوث أي صدمة عشوائية موجبة يف
  البعيد )وجود أثر سليب(؛ ادلدى يف ةيالسلب العالقة نتائج أظهرتو مع ما تتفق ةيالعالقة العكس ، وىذهأن تثبتإىل غاية 
  االقتصادي، يستمر يف النمو  يف ضعيفا ايسلب أثرا حتدث، موجبة يف معدل التداول ةيعشوائ صدمة أي حدوث

 .األجل لةياالغلابية طو  العالقة مع تفقي االرتفاع مع بقائو ضعيفا إىل أن يثبت، وىو ما ال
وىو ما ينفي فرض العدم القائل بعدم وجود استجابة فورية للنمو االقتصادي للتغَتات الناجتة عن حدوث صدمات 

، وبالتايل مت االستجابةمقابل الفرض البديل الذي يقر بوجود  يف مؤشرات تطور سوق عمان لألوراق ادلالية ،
 ؛ الرابعة إثبات الفرضية

 الفًتة يف التباين مكونات من 100%يفسر  النمو االقتصادي أظهرت نتائج اختبار حتليل مكونات التباين، أن 
 ؛نفسو ادلتغَت يف واحد معياري اضلراف مبقدار صدمة عشوائية حدوث عند األوىل
  يعكس دور البورصة يف التداول الذي  تبُت أن دلعدل  )معادلة تصحيح اخلطأ(معادلة التوازن طويلة األجل من

ما ينفي وىو ، ا ومعنويا يف معادلة النمو االقتصادي موجب اتأثَت  الكلياالقتصاد ستوى متوفَت السيولة لالستثمارات على 
، مقابل الفرض البديل النمو االقتصادي يفسوق عمان لألوراق ادلالية دلؤشرات تطور  أثرفرض العدم القائل بعدم وجود 

 ؛ الثانية الفرضية إثبات، وبالتايل مت األثرالذي يقر بوجود 
 وىو ما  أثرا سالبا ومعنويا يف معادلة النمو االقتصادي،تبُت أن دلعدل الدوران  من معادلة التوازن طويلة األجل

، مقابل الفرض  دلؤشرات تطور سوق عمان لألوراق ادلالية يف النمو االقتصادي ود أثرينفي فرض العدم القائل بعدم وج
 الثانية؛ الفرضية إثباتالبديل الذي يقر بوجود األثر، وبالتايل مت 

  لضع  السيولة يف بورصة عمان أثرا سلبيا على عوائد األسهم، حيث ال يشجع الشركات ادلدرجة على
اإلصدارات يف السوق األولية  لتمويل استثماراهتا من جهة، ومن جهة أخرى يؤدي إىل ختوف ادلستثمرين يف الدخول إىل 
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على أثر السوق األولية يف النمو االقتصادي، حيث ظهر السوق بشقيها األولية و الثانوية، وىو ما كان لو انعكاسا سلبيا 
 متغَت إصدار األسهم غَت معنوي يف معادلة تصحيح اخلطأ ) معادلة طويلة األجل(.

 ( دل اختبار معنوية ادلعامل يف ادلدى القريبWald)  سوقتطور أنو ال ؽلكن أن تنعدم ادلعامل الثالثة دلؤشرات 
يعٍت أن األثر  إشارة ادلعامل موجبة، شلا أنألوراق ادلالية يف معادلة النمو االقتصادي، كما بُت االختبار ل عمان
 ؛يف ادلدى القريب اغلايب

 

  وىذا يدل على وجود عالقة سببية ، اومعنوي امعامل تصحيح اخلطأ سالب مقدر أن تبُت قصَتة األجلعادلة ادلمن
القائل إىل النمو االقتصادي، وىو ما ينفي فرض العدم )البورصة ( تتجو من سوق األوراق ادلالية  البعيديف ادلدى 

مقابل الفرض البديل  ،ألوراق ادلالية والنمو االقتصاديعمان لسوق  مؤشرات تطور بعدم وجود عالقة سببية بُت
  ؛الثالثةالفرضية  اثباتبوجود عالقة سببية، وبالتايل مت  الذي يقر

 Caporal, Howells & Solimanوقد جاءت دراستنا مطابقة لدراسة التايل حتقق فرضية العرض القائد، وب

(2005). 
 بينت اختبارات السببية قصَتة األجل باستخدام إحصائية Wald   تتجو من النمو قصَتة األجل وجود سببية

، %3عند مستوى معنوية  النمو االقتصاديراق ادلالية إىل ومن سوق األو  قتصادي إىل سوق األوراق ادلاليةاال
عمان لألوراق ادلالية والنمو  سوق مؤشرات تطور القائل بعدم وجود عالقة سببية بُت وىو ما ينفي فرض العدم 

و اليت نوضح  الثالثةالفرضية  اثباتوبالتايل مت ، بوجود عالقة سببية  القائلمقابل الفرض البديل  االقتصادي
 نتائجها كما يلي:

  ؛تتجو من النمو االقتصادي ضلو الرمسلة البورصيةقصَتة األجل توجد عالقة سببية 
 ؛دوران التتجو من النمو االقتصادي ضلو معدل  لجقصَتة األ توجد عالقة سببية 
 التداول؛تتجو من النمو االقتصادي ضلو معدل قصَتة األجل توجد عالقة سببية 

أن تطور سوق األوراق ادلالية ػلدث كمحصلة للنشاط االقتصادي  ، مبعٌتالتابع وبالتايل حتقق فرضية الطلب
 ؛الكلي، حيث يتطلب التوسع االقتصادي ادلستمر مزيدا من اخلدمات واألدوات ادلالية

( 0836) و Devereux & Smith ( 0880)و Mayer( 0899)دراسات وقد جاءت دراستنا مطابقة ل 

Robinson ( و2012) محد مشعلأمحد زلمد مشعل وزكية أ، وغَت مطابقة  لدراسةA.Antonios (2010).  
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وجود عالقة ثنائية السببية بُت السوق األولية شلثلة بإصدار األسهم  ئج اختبارات السببية قصَتة األجلكما بينت نتا
 ؛الطلب التابع -والنمو االقتصادي ، وبالتايل حتقق فرضية العرض القائد

 .Liang & Reichert( 2007)(،6119مفيد ذنون ومٌت عبد الرزاق ) وقد جاءت دراستنا مطابقة لدراسة 

 االقتراحات  -3
  ىو مرجو منها يف زيادة  حىت حتقق ما ادلالية األوراقكفاءة سوق ورفع   حتسُتعلى متخذي القرار العمل على

كما  رلاالت االستثمار ادلختلفة، إىل يف توجيو االدخار أعليةدلا ذلذه الكفاءة من األجل، معدل النمو االقتصادي طويل 
 ؛واالستثمارات اخلاصة األجنيبتقدم فرصا لالستثمار  أهنا

ن السوق األولية تعد خاصة وأوذلك لضعفها ودورىا احملدود مقارنة بسوق التداول،  اإلصدارالنظر يف سوق  إعادة
 اليت تسمح بتوفَت التمويل لطاليب رؤوس األموال؛ احلقيقي، دلا ذلا من دور يف طرح األوراق ادلاليةمبثابة سوق االستثمار 

  ليالطو  األجل يف التداولحجم على  َتالتأث يف ، دلا ذلا من دورهايصانع قبل من ةيأعل ةيالنقد اسةيالس إعطاء 
 يف َتالتغ عن النامجة اآلثار ،االعتبار ُتبع أخذت أن اتالسلط على نبغيي لذلككوهنا تؤثر على األسعار، ،  َتوالقص
 النمو طيتنش إىل هتدف اليت ،ةيالنقد اسةيبالس تتعلق قرارات ةيأل اغتهايص عند، ةيادلال األوراق سوق على الفائدة أسعار
 .؛االقتصاد
 وذلك بتشجيع صغار ادلستثمرين على االستثمار، من خالل إنشاء  عميق الوعي االدخاري واالستثماريت

 متخصصة مبا ؼلدم سوق عمان لألوراق ادلالية؛صناديق استثمارية 
 توجيو االىتمام إىل دتويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة عن طريق سوق األوراق ادلالية؛ 
 ة، وتشجيع الفرص وتقليل ادلخاطر أمام واليت تضمن للسوق توسعا وفعالي تنويع أدوات االستثمار ادلايل
 ؛ادلتعاملُت
  بعدما مت تشجيع وحتفيز ادلستثمرين على االستثمار يف سوق األوراق ادلالية بدل االستثمارات العقارية، خاصة

 ، واليت تتوافق مع قناعات األفراد.6102وألول مرة يف سوق عمان لألوراق ادلالية يف عام  إصدار الصكوك اإلسالمية
 البحث آفاق-4

جاذبية للمستثمرين من  أكثر وأصبحت األسواقانتشارا يف بعض  تعرف يةاإلسالمادلالية  األدوات ننظرا أل
بالتطبيق على ماليزيا يف النمو االقتصادي،  اإلسالميةادلالية  األوراقسوق  ثرقياس أموضوعنقًتح  فإنناالتقليدية،  األدوات

 القطاع ادلايل موضوعللدراسات اليت حبثت يف  أخرى السودان، ديب، قطر، البحرين كإضافةأو بعض األسواق العربية منها 
 ي.والنمو االقتصاد
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 (6112-1891) لفترةخالل ا المتغيرات المستخدمة في النموذج القياسي(: 1ملحق )

 .ن النسب احتسبت من طرف الباحثةمادا على التقارير السنوية، كما أمن اعداد الباحثة اعت : المصدر
   https://www.ase.com.jo/ar/node/1652 ....... : ، متاحة على الموقع االلكترونيالتقارير السنوية لبوصة عمان  -1
 
 http://www.cbj.gov.jo  ....... :االلكترونيقع التقارير السنوية لبنك االردن المركزي ، متاحة على المو  -6

الناتج المحلي االجمالي 
)مليون .د.أ (الحقيقي  

النمو  معدل
دوران المعدل  االقتصادي  الرسملة البورصية 

 السنوات )د.أ( إصدار األسهم معدل التداول )د.أ(

422442 0,11990847 0,08361021 495526486 0,03559371 47764260 1980 
4.0544 0,16469146 0,0903615 834614580 0,05208358 74547574 1981 
750544 0,07368421 0,12397249 1034818001 0,07779804 91308682 1982 
411942 -0,02254902 0,13426309 1053358110 0,07918651 62010000 1983 
790944 0,05683718 0,06506473 911686265 0,03107314 6283630 1984 
75044. -0,02973742 0,07199314 926905946 0,03387354 10675000 1985 
442241 0,05771112 0,07795735 891808105 0,03103705 11420000 1986 
779544 0,02034525 0,15943772 929380379 0,0648199 28159538 1987 
7774 0,0081571 0,12005787 1104677475 0,05646029 7000000 1988 

414049 -0,10848067 0,26248789 1400406829 0,15158344 21845074 1989 
410.42 -0,00235294 0,20792121 1293210890 0,09742245 10478065 1990 
757041 0,02257412 0,17745861 1707095165 0,10241336 20722028 1991 
771.49 0,11960461 0,38636171 2295649288 0,24569279 54608973 1992 
709044 0,03472631 0,27962856 3463930183 0,24938563 228394905 1993 
701542 0,04948805 0,14521368 3409293505 0,11362774 460920711 1994 
710.44 0,07262873 0,11985865 3495438521 0,08887538 322932733 1995 
257044 0,01945427 0,07182089 3461156739 0,05061766 154882113 1996 
29.547 0,03593556 0,09198578 3861951391 0,0691541 327356278 1997 
2795 0,03110048 0,11172086 4156558122 0,08279092 47522780 1998 

222041 0,03155452 0,09411743 4137711690 0,06739889 53294587 1999 
200549 0,04813315 0,09537291 3509640709 0,05580604 105924067 2000 
2175 0,05793991 0,14937403 4476364817 0,1050845 60730051 2001 

040947 0,06511156 0,18896037 5028953990 0,13986944 35842157 2002 
024040 0,04284898 0,23867689 7772750866 0,25666519 56164822 2003 
010440 0,08692476 0,29103111 13033833515 0,46888146 207066837 2004 
025244 0,07594086 0,63265424 26667097118 1,89031394 888825951 2005 
019140 0,08041849 0,67414891 21078237222 1,33113542 2408835009 2006 
429141 0,07226478 0,42267462 29214202327 1,01789646 885771902 2007 
419747 0,06658579 0,79972456 25406265528 1,30302152 827957704 2008 
.5.742 0,02148363 0,42905611 22526919428 0,57150617 317321922 2009 
.70.44 0,03402202 0,3060633 21858181603 0,35657111 119281271 2010 
.07044 0,02117732 0,14789024 19272757327 0,13919968 136671251 2011 
..0240 0,03737551 0,10337809 19141521210 0,09008941 144825273 2012 
151.40 0,02755817 0,16602718 18233491417 0,12692362 45979161 2013 
171440 0,03231479 0,12517019 18082617433 0,0889808 65818338 2014 
107440 0,02608603 0,1899995 17984673970 0,12828318 40545362 2015 
1.244. 0,02179101 0,13434537 17339384851 0,08488071 178242008 2016 

https://www.ase.com.jo/ar/node/1652
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 (A-B-Cباستخدام النماذج ) GRللسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF) (: اختبار2ملحق)

 في المستوى
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: GR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.316768 0.0016 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:17   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     

     
GR(-1) -0.667560 0.154643 -4.316768 0.0001 

C 0.026044 0.009701 2.684737 0.0111 
     

     
R-squared 0.354036 Mean dependent var -0.002725 

Adjusted R-squared 0.335037 S.D. dependent var 0.051865 

S.E. of regression 0.042294 Akaike info criterion -3.434408 

Sum squared resid 0.060818 Schwarz criterion -3.346434 

Log likelihood 63.81934 Hannan-Quinn criter. -3.403703 

F-statistic 18.63449 Durbin-Watson stat 2.125627 

Prob(F-statistic) 0.000129    
 

Null Hypothesis: GR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.251123  0.0096 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:18   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
GR(-1) -0.666541 0.156792 -4.251123 0.0002 

C 0.022179 0.016200 1.369141 0.1802 

@TREND("1980") 0.000207 0.000688 0.300183 0.7659 
     

     
R-squared 0.355795     Mean dependent var -0.002725 

Adjusted R-squared 0.316752     S.D. dependent var 0.051865 

S.E. of regression 0.042871     Akaike info criterion -3.381579 

Sum squared resid 0.060652     Schwarz criterion -3.249619 

Log likelihood 63.86842     Hannan-Quinn criter. -3.335522 

F-statistic 9.112956     Durbin-Watson stat 2.134606 

Prob(F-statistic) 0.000706    
 

Null Hypothesis: GR has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.026985  0.0035 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:19   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     GR(-1) -0.386588 0.127714 -3.026985 0.0048 

D(GR(-1)) -0.255868 0.148299 -1.725352 0.0938 
     

     
R-squared 0.355028     Mean dependent var -0.004083 

Adjusted R-squared 0.335483     S.D. dependent var 0.051970 

S.E. of regression 0.042365     Akaike info criterion -3.429567 

Sum squared resid 0.059227     Schwarz criterion -3.340690 

Log likelihood 62.01742     Hannan-Quinn criter. -3.398886 

Durbin-Watson stat 1.897736    
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 باستخدام النماذج  LOG(MC)للسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF) (: اختبار3ملحق)                     
(A-B-C)  في المستوى  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.468362  0.5379 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(CM))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:20   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
LOG(CM(-1)) -0.042320 0.028821 -1.468362 0.1512 

C 1.037818 0.640565 1.620159 0.1144 
     

     
R-squared 0.059633     Mean dependent var 0.098753 

Adjusted R-squared 0.031975     S.D. dependent var 0.221818 

S.E. of regression 0.218243     Akaike info criterion -0.152463 

Sum squared resid 1.619420     Schwarz criterion -0.064489 

Log likelihood 4.744327     Hannan-Quinn criter. -0.121758 

F-statistic 2.156088     Durbin-Watson stat 1.470164 

Prob(F-statistic) 0.151197    

 

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 

     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.850455  0.1904 

Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  

 10% level  -3.207094  

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(CM))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:21   

Sample (adjusted): 1983 2016   

Included observations: 34 after adjustments  

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

LOG(CM(-1)) -0.308025 0.108062 -2.850455 0.0080 

D(LOG(CM(-1))) 0.297571 0.167758 1.773807 0.0866 

D(LOG(CM(-2))) 0.428310 0.172218 2.487018 0.0189 

              C 6.171956 2.144825 2.877604 0.0074 

@TREND("1980") 0.036323 0.013467 2.697211 0.0115 

     

     
R-squared 0.292032     Mean dependent var 0.082905 

Adjusted R-squared 0.194381     S.D. dependent var 0.214721 

S.E. of regression 0.192726     Akaike info criterion -0.320045 

Sum squared resid 1.077153     Schwarz criterion -0.095580 

Log likelihood 10.44076     Hannan-Quinn criter. -0.243496 

F-statistic 2.990578     Durbin-Watson stat 1.960908 

Prob(F-statistic) 0.035000    

 

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.568251  0.9968 

Test critical values: 1% level  -2.630762  

 5% level  -1.950394  

 10% level  -1.611202  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(CM))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:22   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   Prob.   
     

LOG(CM(-1)) 0.004300 0.001674 2.568251 0.0146 
     

     
R-squared -0.012967     Mean dependent var 0.098753 

Adjusted R-squared -0.012967     S.D. dependent var 0.221818 

S.E. of regression 0.223252     Akaike info criterion -0.133650 

Sum squared resid 1.744445     Schwarz criterion -0.089663 

Log likelihood 3.405699     Hannan-Quinn criter. -0.118297 

Durbin-Watson stat 1.436573    
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 A-B-C)باستخدام النماذج ) LOG(ISH)للسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF) (: اختبار4ملحق)

 في المستوى
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.047430  0.2663 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(ISH))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:23   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(ISH(-1)) -0.221060 0.107969 -2.047430 0.0484 

C 4.067997 1.974955 2.059792 0.0471 
     

     R-squared 0.109760     Mean dependent var 0.036580 

Adjusted R-squared 0.083577     S.D. dependent var 0.959456 

S.E. of regression 0.918487     Akaike info criterion 2.721776 

Sum squared resid 28.68305     Schwarz criterion 2.809749 

Log likelihood -46.99196     Hannan-Quinn criter. 2.752481 

F-statistic 4.191969     Durbin-Watson stat 1.823622 

Prob(F-statistic) 0.048405    
 

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.381954  0.3822 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(ISH))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:24   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
LOG(ISH(-1)) -0.291767 0.122491 -2.381954 0.0231 

C 4.987431 2.107638 2.366360 0.0240 

@TREND("1980") 0.020002 0.016718 1.196430 0.2401 
     

     R-squared 0.146771     Mean dependent var 0.036580 

Adjusted R-squared 0.095060     S.D. dependent var 0.959456 

S.E. of regression 0.912715     Akaike info criterion 2.734869 

Sum squared resid 27.49059     Schwarz criterion 2.866829 

Log likelihood -46.22764     Hannan-Quinn criter. 2.780926 

F-statistic 2.838304     Durbin-Watson stat 1.780189 

Prob(F-statistic) 0.072876    
 

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.076091  0.7006 

Test critical values: 1% level  -2.630762  

 5% level  -1.950394  

 10% level  -1.611202  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(ISH))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:24   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(ISH(-1)) 0.000666 0.008748 0.076091 0.9398 
     

R-squared -0.001329     Mean dependent var 0.036580 

Adjusted R-squared -0.001329     S.D. dependent var 0.959456 

S.E. of regression 0.960094     Akaike info criterion 2.783813 

Sum squared resid 32.26231     Schwarz criterion 2.827800 

Log likelihood -49.10864     Hannan-Quinn criter. 2.799166 

Durbin-Watson stat 2.006693    
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 (A-B-Cباستخدام النماذج ) TURللسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF)(: اختبار 5)ملحق 

 في المستوى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: TUR has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

        t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.443333  0.1376 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TUR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:26   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TUR(-1) -0.293639 0.120180 -2.443333 0.0199 

C 0.065321 0.033617 1.943102 0.0603 
     

R-squared 0.149359     Mean dependent var 0.001409 

Adjusted R-squared 0.124341     S.D. dependent var 0.135390 

S.E. of regression 0.126694     Akaike info criterion -1.240136 

Sum squared resid 0.545744     Schwarz criterion -1.152163 

Log likelihood 24.32245     Hannan-Quinn criter. -1.209431 

F-statistic 5.969875     Durbin-Watson stat 2.202963 

 

Null Hypothesis: TUR has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

        t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.424361  0.3616 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TUR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:26   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TUR(-1) -0.321882 0.132770 -2.424361 0.0210 

C 0.049571 0.045249 1.095525 0.2812 

@TREND("1980") 0.001184 0.002246 0.527083 0.6017 
     

R-squared 0.156461     Mean dependent var 0.001409 

Adjusted R-squared 0.105337     S.D. dependent var 0.135390 

S.E. of regression 0.128061     Akaike info criterion -1.192964 

Sum squared resid 0.541188     Schwarz criterion -1.061004 

Log likelihood 24.47336     Hannan-Quinn criter. -1.146907 

F-statistic 3.060444     Durbin-Watson stat 2.157702 

Prob(F-statistic) 0.060358    

 

Null Hypothesis: TUR has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.427281  0.1406 

Test critical values: 1% level  -2.630762  

 5% level  -1.950394  

 10% level  -1.611202  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TUR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:27   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TUR(-1) -0.111934 0.078425 -1.427281 0.1624 
     

R-squared 0.054897     Mean dependent var 0.001409 

Adjusted R-squared 0.054897     S.D. dependent var 0.135390 

S.E. of regression 0.131622     Akaike info criterion -1.190388 

Sum squared resid 0.606348     Schwarz criterion -1.146401 

Log likelihood 22.42698     Hannan-Quinn criter. -1.175035 

Durbin-Watson stat 2.390570    
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 (A-B-C)باستخدام النماذج  TRAللسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF) (: اختبار6ملحق)

 في المستوى
 
 

 

 

 في المستوى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: TRA has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.236746  0.1974 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TRA)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:27   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TRA(-1) -0.254901 0.113961 -2.236746 0.0320 

C 0.071121 0.057460 1.237741 0.2243 
     

R-squared 0.128273     Mean dependent var 0.001369 

Adjusted R-squared 0.102634     S.D. dependent var 0.305682 

S.E. of regression 0.289571     Akaike info criterion 0.413117 

Sum squared resid 2.850937     Schwarz criterion 0.501090 

Log likelihood -5.436103     Hannan-Quinn criter. 0.443822 

F-statistic 5.003032     Durbin-Watson stat 1.981946 

Prob(F-statistic) 0.031969    

 

Null Hypothesis: TRA has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.849284  0.0620 

Test critical values: 1% level  -2.630762  

 5% level  -1.950394  

 10% level  -1.611202  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TRA)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:28   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TRA(-1) -0.178349 0.096442 -1.849284 0.0729 
     

R-squared 0.088994     Mean dependent var 0.001369 

Adjusted R-squared 0.088994     S.D. dependent var 0.305682 

S.E. of regression 0.291763     Akaike info criterion 0.401635 

Sum squared resid 2.979397     Schwarz criterion 0.445621 

Log likelihood -6.229421     Hannan-Quinn criter. 0.416987 

Durbin-Watson stat 2.047573    

 

Null Hypothesis: TRA has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.224937  0.4622 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(TRA)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 17:28   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
TRA(-1) -0.278962 0.125380 -2.224937 0.0330 

C 0.031600 0.099736 0.316830 0.7534 

@TREND("1980") 0.002492 0.005111 0.487583 0.6291 
     

     
R-squared 0.134508     Mean dependent var 0.001369 

Adjusted R-squared 0.082054     S.D. dependent var 0.305682 

S.E. of regression 0.292872     Akaike info criterion 0.461494 

Sum squared resid 2.830545     Schwarz criterion 0.593454 

Log likelihood -5.306894     Hannan-Quinn criter. 0.507552 

F-statistic 2.564301     Durbin-Watson stat 1.949172 

Prob(F-statistic) 0.092223    
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الفرق على ( A-B-Cباستخدام النماذج ) GRللسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF) (: اختبار7ملحق)
 ولاأل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.197323  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 
10% 
level  -2.612874  

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:06   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(GR(-1)) -1.426308 0.155079 -9.197323 0.0000 

C -0.005226 0.008054 -0.648842 0.5209 
     

R-squared 0.719366     Mean dependent var -0.001402 

Adjusted R-squared 0.710862     S.D. dependent var 0.088492 

S.E. of regression 0.047583     Akaike info criterion -3.197217 

Sum squared resid 0.074718     Schwarz criterion -3.108339 

Log likelihood 57.95129     Hannan-Quinn criter. -3.166536 

F-statistic 84.59075     Durbin-Watson stat 1.872498 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.186325  0.0000 

Test critical 
values: 1% level  -4.243644  

 5% level  -3.544284  

 10% level  -3.204699  
     

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:08   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(GR(-1)) -1.433900 0.156091 -9.186325 0.0000 

C -0.017862 0.017268 -1.034364 0.3087 

@TREND("1980") 0.000664 0.000802 0.828335 0.4136 
     

R-squared 0.725257     Mean dependent var -0.001402 

Adjusted R-squared 0.708085     S.D. dependent var 0.088492 

S.E. of regression 0.047811     Akaike info criterion -3.161289 

Sum squared resid 0.073150     Schwarz criterion -3.027973 

Log likelihood 58.32256     Hannan-Quinn criter. -3.115268 

F-statistic 42.23618     Durbin-Watson stat 1.897388 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.255208  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:09   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(GR(-1)) -1.421115 0.153548 -9.255208 0.0000 
     

R-squared 0.715786     Mean dependent var -0.001402 

Adjusted R-squared 0.715786     S.D. dependent var 0.088492 

S.E. of regression 0.047177     Akaike info criterion -3.241683 

Sum squared resid 0.075671     Schwarz criterion -3.197244 

Log likelihood 57.72945     Hannan-Quinn criter. -3.226342 

Durbin-Watson stat 1.858596    
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على ( A-B-Cباستخدام النماذج ) LOG(ISH)للسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF) (: اختبار8ملحق)
 الفرق االول

                                                          
                                                                                                                      
                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 9 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 

     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.757355  0.0004 

Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  

 10% level  -3.233456  

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:26   

Sample (adjusted): 1991 2016   

Included observations: 26 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

D(LOG(ISH(-1))) -5.030081 0.873679 -5.757355 0.0000 

D(LOG(ISH(-1)),2) 3.697074 0.751350 4.920572 0.0002 

D(LOG(ISH(-2)),2) 3.341330 0.681573 4.902378 0.0002 

D(LOG(ISH(-3)),2) 3.128573 0.628481 4.977995 0.0002 

D(LOG(ISH(-4)),2) 2.649827 0.570982 4.640820 0.0004 

D(LOG(ISH(-5)),2) 2.156710 0.473408 4.555711 0.0004 

D(LOG(ISH(-6)),2) 1.803746 0.401750 4.489718 0.0005 

D(LOG(ISH(-7)),2) 1.344365 0.338744 3.968682 0.0014 

D(LOG(ISH(-8)),2) 1.113547 0.264552 4.209173 0.0009 

D(LOG(ISH(-9)),2) 0.474339 0.185443 2.557867 0.0228 

C 1.224076 0.513240 2.384998 0.0318 

@TREND("1980") -0.032196 0.020319 -1.584541 0.1354 

     

R-squared 0.826160     Mean dependent var 0.085208 

Adjusted R-squared 0.689571     S.D. dependent var 1.207504 

S.E. of regression 0.672775     Akaike info criterion 2.349226 

Sum squared resid 6.336768     Schwarz criterion 2.929886 

Log likelihood -18.53994     Hannan-Quinn criter. 2.516435 

F-statistic 6.048509     Durbin-Watson stat 2.429311 

Prob(F-statistic) 0.001189    

 

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.805324  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 
10% 
level  -2.612874  

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:26   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(LOG(ISH(-1))) -1.042329 0.179547 -5.805324 0.0000 

C 0.024708 0.166436 0.148451 0.8829 
     

R-squared 0.505261     Mean dependent var 0.029587 

Adjusted R-squared 0.490268     S.D. dependent var 1.379132 

S.E. of regression 0.984638     Akaike info criterion 2.862360 

Sum squared resid 31.99389     Schwarz criterion 2.951237 

Log likelihood -48.09129     Hannan-Quinn criter. 2.893040 

F-statistic 33.70178     Durbin-Watson stat 1.931961 

Prob(F-statistic) 0.000002    

 

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.891496  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:27   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(LOG(ISH(-1))) -1.042464 0.176944 -5.891496 0.0000 
     

R-squared 0.504930     Mean dependent var 0.029587 

Adjusted R-squared 0.504930     S.D. dependent var 1.379132 

S.E. of regression 0.970374     Akaike info criterion 2.805884 

Sum squared resid 32.01525     Schwarz criterion 2.850323 

Log likelihood -48.10297     Hannan-Quinn criter. 2.821224 

Durbin-Watson stat 1.930401    
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على ( A-B-Cباستخدام النماذج ) LOG(MC)للسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF) اختبار(: 9ملحق)
 الفرق االول

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.836091  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(CM),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:32   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(LOG(CM(-1))) -0.777928 0.160859 -4.836091 0.0000 

C 0.063890 0.039137 1.632464 0.1121 
     

R-squared 0.414767     Mean dependent var -0.015940 

Adjusted R-squared 0.397032     S.D. dependent var 0.270360 

S.E. of regression 0.209937     Akaike info criterion -0.228575 

Sum squared resid 1.454425     Schwarz criterion -0.139698 

Log likelihood 6.000055     Hannan-Quinn criter. -0.197894 

F-statistic 23.38777     Durbin-Watson stat 2.116096 

Prob(F-statistic) 0.000030    

 

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
  

   

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented D3ickey-Fuller test statistic -4.776611  0.0026 

Test critical values: 1% level  -4.243644  

 5% level  -3.544284  

 10% level  -3.204699  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(CM),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:33   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
  

 
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
D(LOG(CM(-1))) -0.789904 0.165369 -4.776611 0.0000 

C 0.094005 0.081795 1.149281 0.2590 

@TREND("1980") -0.001520 0.003612 -0.420891 0.6766 
     

     
R-squared 0.417989     Mean dependent var -0.015940 

Adjusted R-squared 0.381613     S.D. dependent var 0.270360 

S.E. of regression 0.212604     Akaike info criterion -0.176952 

Sum squared resid 1.446418     Schwarz criterion -0.043637 

Log likelihood 6.096666     Hannan-Quinn criter. -0.130932 

F-statistic 11.49088     Durbin-Watson stat 2.097972 

Prob(F-statistic) 0.000173    

 

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.754573  0.0074 

Test critical values: 1% level  -2.634731  

 5% level  -1.951000  

 10% level  -1.610907  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LOG(CM),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:34   

Sample (adjusted): 1983 2016   

Included observations: 34 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     

D(LOG(CM(-1))) -0.510547 0.185345 -2.754573 0.0096 

D(LOG(CM(-1)),2) -0.273313 0.157490 -1.735435 0.0923 
     

R-squared 0.401744     Mean dependent var -0.007399 

Adjusted R-squared 0.383049     S.D. dependent var 0.269590 

S.E. of regression 0.211753     Akaike info criterion -0.209774 

Sum squared resid 1.434853     Schwarz criterion -0.119988 

Log likelihood 5.566156     Hannan-Quinn criter. -0.179154 

Durbin-Watson stat 1.877395    
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على الفرق ( A-B-Cباستخدام النماذج ) TURللسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF) (: اختبار01ملحق)
 ولاأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.545117  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  
 5% level  -2.948404  
 10% level  -2.612874  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TUR,2)   
Method: Least Squares   
Date: 05/02/18      Time: 18:20   
Sample (adjusted): 1982 2016   
Included observations: 35 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(TUR(-1)) -1.268682 0.168146 -7.545117 0.0000 

C 0.002073 0.022712 0.091292 0.9278 
     

R-squared 0.633043     Mean dependent var -0.001783 
Adjusted R-squared 0.621923     S.D. dependent var 0.218465 
S.E. of regression 0.134330     Akaike info criterion -1.121597 
Sum squared resid 0.595466     Schwarz criterion -1.032720 
Log likelihood 21.62794     Hannan-Quinn criter. -1.090916 
F-statistic 56.92880     Durbin-Watson stat 2.000370 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.488635  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.243644  
 5% level  -3.544284  
 10% level  -3.204699  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TUR,2)   
Method: Least Squares   
Date: 05/02/18   Time: 18:21   
Sample (adjusted): 1982 2016   
Included observations: 35 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
D(TUR(-1)) -1.274610 0.170206 -7.488635 0.0000 

C 0.026790 0.048979 0.546973 0.5882 
@TREND("1980") -0.001300 0.002276 -0.571210 0.5718 

     
R-squared 0.636747     Mean dependent var -0.001783 
Adjusted R-squared 0.614044     S.D. dependent var 0.218465 
S.E. of regression 0.135722     Akaike info criterion -1.074598 
Sum squared resid 0.589456     Schwarz criterion -0.941283 
Log likelihood 21.80547     Hannan-Quinn criter. -1.028578 
F-statistic 28.04642     Durbin-Watson stat 2.008851 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.657471  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TUR,2)   
Method: Least Squares   
Date: 05/02/18   Time: 18:23   
Sample (adjusted): 1982 2016   
Included observations: 35 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(TUR(-1)) -1.268336 0.165634 -7.657471 0.0000 
     

R-squared 0.632950     Mean dependent var -0.001783 
Adjusted R-squared 0.632950     S.D. dependent var 0.218465 
S.E. of regression 0.132356     Akaike info criterion -1.178487 
Sum squared resid 0.595616     Schwarz criterion -1.134048 
Log likelihood 21.62352     Hannan-Quinn criter. -1.163147 
Durbin-Watson stat 2.000545    
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على الفرق ( A-B-Cباستخدام النماذج ) TRAللسلسة  Augmented Dickey-Fuller (ADF) (: اختبار00ملحق)
 ولاأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.550589  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  
 5% level  -1.950687  
 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TRA,2)   
Method: Least Squares   
Date: 05/02/18   Time: 18:24   
Sample (adjusted): 1982 2016   
Included observations: 35 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
D(TRA(-1)) -1.116099 0.170381 -6.550589 0.0000 

     
R-squared 0.557920     Mean dependent var -0.001711 
Adjusted R-squared 0.557920     S.D. dependent var 0.463292 
S.E. of regression 0.308039     Akaike info criterion 0.510972 
Sum squared resid 3.226184     Schwarz criterion 0.555411 
Log likelihood -7.942010     Hannan-Quinn criter. 0.526312 
Durbin-Watson stat 2.019383    

 

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     

   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.550589  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  
 5% level  -1.950687  
 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TRA,2)   
Method: Least Squares   
Date: 05/02/18   Time: 18:24   
Sample (adjusted): 1982 2016   
Included observations: 35 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
D(TRA(-1)) -1.116099 0.170381 -6.550589 0.0000 

     
R-squared 0.557920     Mean dependent var -0.001711 
Adjusted R-squared 0.557920     S.D. dependent var 0.463292 
S.E. of regression 0.308039     Akaike info criterion 0.510972 
Sum squared resid 3.226184     Schwarz criterion 0.555411 
Log likelihood -7.942010     Hannan-Quinn criter. 0.526312 
Durbin-Watson stat 2.019383    

 

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
   t-Statistic   Prob.* 
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.388752  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.243644  
 5% level  -3.544284  
 10% level  -3.204699  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(TRA,2)   
Method: Least Squares   
Date: 05/02/18   Time: 18:24   
Sample (adjusted): 1982 2016   
Included observations: 35 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(TRA(-1)) -1.121026 0.175469 -6.388752 0.0000 

C 0.045273 0.114217 0.396378 0.6945 

@TREND("1980") -0.002317 0.005309 -0.436335 0.6655 
     

R-squared 0.560542     Mean dependent var -0.001711 
Adjusted R-squared 0.533076     S.D. dependent var 0.463292 
S.E. of regression 0.316576     Akaike info criterion 0.619309 
Sum squared resid 3.207049     Schwarz criterion 0.752624 
Log likelihood -7.837906     Hannan-Quinn criter. 0.665329 
F-statistic 20.40848     Durbin-Watson stat 2.022390 
Prob(F-statistic) 0.000002    
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  (Levelفي المستوى ) (A-B-C) باستخدام النماذج GRللسلسلة  Philips & Perron  (PP) اختبار(: 12ملحق )

                                            
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: GR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -4.225190  0.0021 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.001689 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001368 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:57   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments   
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

GR(-1) -0.667560 0.154643 -4.316768 0.0001 

C 0.026044 0.009701 2.684737 0.0111 
     

R-squared 0.354036     Mean dependent var -0.002725 

Adjusted R-squared 0.335037     S.D. dependent var 0.051865 

S.E. of regression 0.042294     Akaike info criterion -3.434408 

Sum squared resid 0.060818     Schwarz criterion -3.346434 

Log likelihood 63.81934     Hannan-Quinn criter. -3.403703 

F-statistic 18.63449     Durbin-Watson stat 2.125627 

Prob(F-statistic) 0.000129    

 

Null Hypothesis: GR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -4.123316  0.0131 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.001685 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001238 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:58   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
 

 
   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

GR(-1) -0.666541 0.156792 -4.251123 0.0002 

C 0.022179 0.016200 1.369141 0.1802 

@TREND("1980") 0.000207 0.000688 0.300183 0.7659 
     

R-squared 0.355795     Mean dependent var -0.002725 

Adjusted R-squared 0.316752     S.D. dependent var 0.051865 

S.E. of regression 0.042871     Akaike info criterion -3.381579 

Sum squared resid 0.060652     Schwarz criterion -3.249619 

Log likelihood 63.86842     Hannan-Quinn criter. -3.335522 

F-statistic 9.112956     Durbin-Watson stat 2.134606 

Prob(F-statistic) 0.000706    

 
Null Hypothesis: GR has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -3.021674  0.0036 

Test critical values: 1% level  -2.630762  

 5% level  -1.950394  

 10% level  -1.611202  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.002048 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001637 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:59   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

GR(-1) -0.382326 0.121929 -3.135644 0.0035 
     

R-squared 0.217095     Mean dependent var -0.002725 

Adjusted R-squared 0.217095     S.D. dependent var 0.051865 

S.E. of regression 0.045891     Akaike info criterion -3.297696 

Sum squared resid 0.073711     Schwarz criterion -3.253709 

Log likelihood 60.35853     Hannan-Quinn criter. -3.282343 

Durbin-Watson stat 2.408552    
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  باستخدام النماذج  LOG(MC)للسلسلة  Philips & Perron  (PP) اختبار(: 13ملحق ) 

(A-B-C) ( في المستوىLevel) 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -1.406008  0.5685 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.044984 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.066502 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(CM))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 18:59   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(CM(-1)) -0.042320 0.028821 -1.468362 0.1512 

C 1.037818 0.640565 1.620159 0.1144 
     

R-squared 0.059633     Mean dependent var 0.098753 

Adjusted R-squared 0.031975     S.D. dependent var 0.221818 

S.E. of regression 0.218243     Akaike info criterion -0.152463 

Sum squared resid 1.619420     Schwarz criterion -0.064489 

Log likelihood 4.744327     Hannan-Quinn criter. -0.121758 

F-statistic 2.156088     Durbin-Watson stat 1.470164 

Prob(F-statistic) 0.151197    

 

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -1.756244  0.7047 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.044029 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.068085 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(CM))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:00   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(CM(-1)) -0.124685 0.101573 -1.227540 0.2283 

C 2.672356 2.036422 1.312280 0.1985 

@TREND("1980") 0.010439 0.012340 0.845966 0.4037 
     

R-squared 0.079593     Mean dependent var 0.098753 

Adjusted R-squared 0.023811     S.D. dependent var 0.221818 

S.E. of regression 0.219161     Akaike info criterion -0.118362 

Sum squared resid 1.585046     Schwarz criterion 0.013598 

Log likelihood 5.130513     Hannan-Quinn criter -0.072304 

F-statistic 1.426857     Durbin-Watson stat 1.380225 

Prob(F-statistic) 0.254487    

 

Null Hypothesis: LOG(MC) has a unit root 

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic  2.116330  0.9904 

   Test critical values: 1% level  -2.630762  

 5% level  -1.950394  

 10% level  -1.611202  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.048457 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.070608 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(CM))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:00   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(CM(-1)) 0.004300 0.001674 2.568251 0.0146 
     

R-squared -0.012967     Mean dependent var 0.098753 

Adjusted R-squared -0.012967     S.D. dependent var 0.221818 

S.E. of regression 0.223252     Akaike info criterion -0.133650 

Sum squared resid 1.744445     Schwarz criterion -0.089663 

Log likelihood 3.405699     Hannan-Quinn criter. -0.118297 

Durbin-Watson stat 1.436573    
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 (A-B-C) باستخدام النماذج LOG(ISH)للسلسلة  Philips & Perron  (PP) اختبار( :14ملحق )
 Level) في المستوى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis:LOG (ISH ) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -3.028063  0.0417 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  1.25E+17 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.28E+17 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(ISH)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:01   

Sample (adjusted): 1981 2016   
Included observations: 36 after adjustments  

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

ISH(-1) -0.417865 0.138955 -3.007207 0.0049 

C 1.01E+08 68770419 1.468751 0.1511 
     

R-squared 0.210098     Mean dependent var 3624382. 

Adjusted R-squared 0.186865     S.D. dependent var 4.04E+08 

S.E. of regression 3.64E+08     Akaike info criterion 42.31723 

Sum squared resid 4.51E+18     Schwarz criterion 42.40521 

Log likelihood -759.7102     Hannan-Quinn criter. 42.34794 

F-statistic 9.043292     Durbin-Watson stat 1.953620 

Prob(F-statistic) 0.004932    

 

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -2.381954  0.3822 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.763628 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.763628 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(ISH))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:01   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(ISH(-1)) -0.291767 0.122491 -2.381954 0.0231 

C 4.987431 2.107638 2.366360 0.0240 

@TREND("1980") 0.020002 0.016718 1.196430 0.2401 
     

R-squared 0.146771     Mean dependent var 0.036580 

Adjusted R-squared 0.095060     S.D. dependent var 0.959456 

S.E. of regression 0.912715     Akaike info criterion 2.734869 

Sum squared resid 27.49059     Schwarz criterion 2.866829 

Log likelihood -46.22764     Hannan-Quinn criter. 2.780926 

F-statistic 2.838304     Durbin-Watson stat 1.780189 

Prob(F-statistic) 0.072876    

 

Null Hypothesis: LOG(ISH) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic  0.098536  0.7077 

Test critical values: 1% level  -2.630762  

 5% level  -1.950394  

 10% level  -1.611202  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.896175 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.798504 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(ISH))  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:02   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(ISH(-1)) 0.000666 0.008748 0.076091 0.9398 
     

R-squared -0.001329     Mean dependent var 0.036580 

Adjusted R-squared -0.001329     S.D. dependent var 0.959456 

S.E. of regression 0.960094     Akaike info criterion 2.783813 

Sum squared resid 32.26231     Schwarz criterion 2.827800 

Log likelihood -49.10864     Hannan-Quinn criter. 2.799166 

Durbin-Watson stat 2.006693    
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 (A-B-C) باستخدام النماذج TUR للسلسلة Philips & Perron  (PP) اختبار( : 15ملحق )
 (Level) في المستوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: TUR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

     
Phillips-Perron test statistic -2.550366  0.1126 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.015160 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.017037 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TUR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:02   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TUR(-1) -0.293639 0.120180 -2.443333 0.0199 

C 0.065321 0.033617 1.943102 0.0603 
     

R-squared 0.149359     Mean dependent var 0.001409 

Adjusted R-squared 0.124341     S.D. dependent var 0.135390 

S.E. of regression 0.126694     Akaike info criterion -1.240136 

Sum squared resid 0.545744     Schwarz criterion -1.152163 

Log likelihood 24.32245     Hannan-Quinn criter. -1.209431 

F-statistic 5.969875     Durbin-Watson stat 2.202963 

Prob(F-statistic) 0.019898    

 

Null Hypothesis: TUR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -2.591946  0.2860 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.015033 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.017454 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TUR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:03   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TUR(-1) -0.321882 0.132770 -2.424361 0.0210 

C 0.049571 0.045249 1.095525 0.2812 

@TREND("1980") 0.001184 0.002246 0.527083 0.6017 
     

R-squared 0.156461     Mean dependent var 0.001409 

Adjusted R-squared 0.105337     S.D. dependent var 0.135390 

S.E. of regression 0.128061     Akaike info criterion -1.192964 

Sum squared resid 0.541188     Schwarz criterion -1.061004 

Log likelihood 24.47336     Hannan-Quinn criter. -1.146907 

F-statistic 3.060444     Durbin-Watson stat 2.157702 

Prob(F-statistic) 0.060358    

 

Null Hypothesis: TUR has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -1.384773  0.1515 

Test critical values: 1% level  -2.630762  

 5% level  -1.950394  

 10% level  -1.611202  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.016843 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.015803 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TUR)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:03   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TUR(-1) -0.111934 0.078425 -1.427281 0.1624 
     

R-squared 0.054897     Mean dependent var 0.001409 

Adjusted R-squared 0.054897     S.D. dependent var 0.135390 

S.E. of regression 0.131622     Akaike info criterion -1.190388 

Sum squared resid 0.606348     Schwarz criterion -1.146401 

Log likelihood 22.42698     Hannan-Quinn criter. -1.175035 
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 (A-B-C) باستخدام النماذج TRAللسلسلة  Philips & Perron  (PP) اختبار(: 16) ملحق
 (Levelفي المستوى )

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: TRA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -2.371255  0.1567 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.079193 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.091705 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TRA)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:04   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

TRA(-1) -0.254901 0.113961 -2.236746 0.0320 

C 0.071121 0.057460 1.237741 0.2243 
     

R-squared 0.128273     Mean dependent var 0.001369 

Adjusted R-squared 0.102634     S.D. dependent var 0.305682 

S.E. of regression 0.289571     Akaike info criterion 0.413117 

Sum squared resid 2.850937     Schwarz criterion 0.501090 

Log likelihood -5.436103     Hannan-Quinn criter. 0.443822 

F-statistic 5.003032     Durbin-Watson stat 1.981946 

Prob(F-statistic) 0.031969    

 

Null Hypothesis: TRA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -2.411633  0.3677 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.078626 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.093215 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TRA)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:04   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TRA(-1) -0.278962 0.125380 -2.224937 0.0330 

C 0.031600 0.099736 0.316830 0.7534 

@TREND("1980") 0.002492 0.005111 0.487583 0.6291 
     

R-squared 0.134508     Mean dependent var 0.001369 

Adjusted R-squared 0.082054     S.D. dependent var 0.305682 

S.E. of regression 0.292872     Akaike info criterion 0.461494 

Sum squared resid 2.830545     Schwarz criterion 0.593454 

Log likelihood -5.306894     Hannan-Quinn criter. 0.507552 

F-statistic 2.564301     Durbin-Watson stat 1.949172 

Prob(F-statistic) 0.092223    

 

Null Hypothesis: TRA has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -1.928768  0.0524 

Test critical values: 1% level  -2.630762  

 5% level  -1.950394  

 10% level  -1.611202  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.082761 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.091294 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TRA)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:05   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

TRA(-1) -0.178349 0.096442 -1.849284 0.0729 
     

R-squared 0.088994     Mean dependent var 0.001369 

Adjusted R-squared 0.088994     S.D. dependent var 0.305682 

S.E. of regression 0.291763     Akaike info criterion 0.401635 

Sum squared resid 2.979397     Schwarz criterion 0.445621 

Log likelihood -6.229421     Hannan-Quinn criter. 0.416987 

Durbin-Watson stat 2.047573    
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 st Difference 1))على الفرق االول   GRللسلسلة  Philips & Perron  (PP) اختبار (:17ملحق ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 

     

Phillips-Perron test statistic -10.41213  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.002135 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001322 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:05   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(GR(-1)) -1.426308 0.155079 -9.197323 0.0000 

C -0.005226 0.008054 -0.648842 0.5209 
     

R-squared 0.719366     Mean dependent var -0.001402 

Adjusted R-squared 0.710862     S.D. dependent var 0.088492 

S.E. of regression 0.047583     Akaike info criterion -3.197217 

Sum squared resid 0.074718     Schwarz criterion -3.108339 

Log likelihood 57.95129     Hannan-Quinn criter. -3.166536 

F-statistic 84.59075     Durbin-Watson stat 1.872498 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -10.32977  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.243644  

 5% level  -3.544284  

 10% level  -3.204699  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.002090 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001328 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:06   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(GR(-1)) -1.433900 0.156091 -9.186325 0.0000 

C -0.017862 0.017268 -1.034364 0.3087 

@TREND("1980") 0.000664 0.000802 0.828335 0.4136 
     

R-squared 0.725257     Mean dependent var -0.001402 

Adjusted R-squared 0.708085     S.D. dependent var 0.088492 

S.E. of regression 0.047811     Akaike info criterion -3.161289 

Sum squared resid 0.073150     Schwarz criterion -3.027973 

Log likelihood 58.32256     Hannan-Quinn criter. -3.115268 

F-statistic 42.23618     Durbin-Watson stat 1.897388 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Null Hypothesis: D(GR) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -10.31267  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.002162 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001413 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:07   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(GR(-1)) -1.421115 0.153548 -9.255208 0.0000 
     

R-squared 0.715786     Mean dependent var -0.001402 

Adjusted R-squared 0.715786     S.D. dependent var 0.088492 

S.E. of regression 0.047177     Akaike info criterion -3.241683 

Sum squared resid 0.075671     Schwarz criterion -3.197244 

Log likelihood 57.72945     Hannan-Quinn criter. -3.226342 

Durbin-Watson stat 1.858596    
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 st Difference 1))  على الفرق االول LOG(MC) للسلسلة Philips & Perron  (PP) اختبار (:18ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -4.818413  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.041555 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.038984 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(CM),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:07   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

D(LOG(CM(-1))) -0.777928 0.160859 -4.836091 0.0000 

C 0.063890 0.039137 1.632464 0.1121 
     

R-squared 0.414767     Mean dependent var -0.015940 

Adjusted R-squared 0.397032     S.D. dependent var 0.270360 

S.E. of regression 0.209937     Akaike info criterion -0.228575 

Sum squared resid 1.454425     Schwarz criterion -0.139698 

Log likelihood 6.000055     Hannan-Quinn criter. -0.197894 

F-statistic 23.38777     Durbin-Watson stat 2.116096 

Prob(F-statistic) 0.000030    

 

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -4.758418  0.0027 

Test critical values: 1% level  -4.243644  

 5% level  -3.544284  

 10% level  -3.204699  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.041326 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.039219 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(CM),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:08   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(LOG(CM(-1))) -0.789904 0.165369 -4.776611 0.0000 

C 0.094005 0.081795 1.149281 0.2590 

@TREND("1980") -0.001520 0.003612 -0.420891 0.6766 
     

R-squared 0.417989     Mean dependent var -0.015940 

Adjusted R-squared 0.381613     S.D. dependent var 0.270360 

S.E. of regression 0.212604     Akaike info criterion -0.176952 

Sum squared resid 1.446418     Schwarz criterion -0.043637 

Log likelihood 6.096666     Hannan-Quinn criter. -0.130932 

F-statistic 11.49088     Durbin-Watson stat 2.097972 

Prob(F-statistic) 0.000173    

 

Null Hypothesis: D(LOG(MC)) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -4.494506  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.044911 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.048331 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(CM),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:09   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(LOG(CM(-1))) -0.667171 0.149379 -4.466294 0.0001 
     

R-squared 0.367506     Mean dependent var -0.015940 

Adjusted R-squared 0.367506     S.D. dependent var 0.270360 

S.E. of regression 0.215016     Akaike info criterion -0.208057 

Sum squared resid 1.571878     Schwarz criterion -0.163618 

Log likelihood 4.640995     Hannan-Quinn criter. -0.192717 
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 st Difference 1))  على الفرق االول LOG(ISH) للسلسلة Philips & Perron  (PP) اختبار( :19ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -5.900006  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.914721 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.968691 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:11   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

D(LOG(ISH(-1))) -1.042464 0.176944 -5.891496 0.0000 
     

     

R-squared 0.504930     Mean dependent var 0.029587 

Adjusted R-squared 0.504930     S.D. dependent var 1.379132 

S.E. of regression 0.970374     Akaike info criterion 2.805884 

Sum squared resid 32.01525     Schwarz criterion 2.850323 

Log likelihood -48.10297     Hannan-Quinn criter. 2.821224 

Durbin-Watson stat 1.930401    
 

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -5.806605  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  
 5% level  -2.948404  
 10% level  -2.612874  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.914111 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.921733 

     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)  
Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:09   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(LOG(ISH(-1))) -1.042329 0.179547 -5.805324 0.0000 

C 0.024708 0.166436 0.148451 0.8829 
     

R-squared 0.505261     Mean dependent var 0.029587 

Adjusted R-squared 0.490268     S.D. dependent var 1.379132 

S.E. of regression 0.984638     Akaike info criterion 2.862360 

Sum squared resid 31.99389     Schwarz criterion 2.951237 

Log likelihood -48.09129     Hannan-Quinn criter. 2.893040 

F-statistic 33.70178     Durbin-Watson stat 1.931961 

Prob(F-statistic) 0.000002    

 

Null Hypothesis: D(LOG(ISH)) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -5.708255  0.0002 

Test critical values: 1% level  -4.243644  

 5% level  -3.544284  

 10% level  -3.204699  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.913393 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.967413 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(LOG(ISH),2)  

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:10   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(LOG(ISH(-1))) -1.040301 0.182707 -5.693816 0.0000 

C -0.025823 0.360590 -0.071613 0.9434 

@TREND("1980") 0.002660 0.016769 0.158622 0.8750 
     

R-squared 0.505649     Mean dependent var 0.029587 

Adjusted R-squared 0.474752     S.D. dependent var 1.379132 

S.E. of regression 0.999512     Akaike info criterion 2.918716 

Sum squared resid 31.96875     Schwarz criterion 3.052032 

Log likelihood -48.07754     Hannan-Quinn criter. 2.964737 

F-statistic 16.36569     Durbin-Watson stat 1.937365 

Prob(F-statistic) 0.000013    
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 st Difference 1))على الفرق االول  TURللسلسلة  Philips & Perron  (PP) ( :اختبار20ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -7.438858  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  
 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.017013 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.019466 
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(TUR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:11   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(TUR(-1)) -1.268682 0.168146 -7.545117 0.0000 

C 0.002073 0.022712 0.091292 0.9278 
     

R-squared 0.633043     Mean dependent var -0.001783 

Adjusted R-squared 0.621923     S.D. dependent var 0.218465 

S.E. of regression 0.134330     Akaike info criterion -1.121597 

Sum squared resid 0.595466     Schwarz criterion -1.032720 

Log likelihood 21.62794     Hannan-Quinn criter. -1.090916 

F-statistic 56.92880     Durbin-Watson stat 2.000370 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -7.395855  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.243644  

 5% level  -3.544284  

 10% level  -3.204699  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.016842 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.018951 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TUR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:12   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(TUR(-1)) -1.274610 0.170206 -7.488635 0.0000 

C 0.026790 0.048979 0.546973 0.5882 

@TREND("1980") -0.001300 0.002276 -0.571210 0.5718 
     

R-squared 0.636747     Mean dependent var -0.001783 

Adjusted R-squared 0.614044     S.D. dependent var 0.218465 

S.E. of regression 0.135722     Akaike info criterion -1.074598 

Sum squared resid 0.589456     Schwarz criterion -0.941283 

Log likelihood 21.80547     Hannan-Quinn criter. -1.028578 

F-statistic 28.04642     Durbin-Watson stat 2.008851 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Null Hypothesis: D(TUR) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -7.543803  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.017018 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.019472 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TUR,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:12   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(TUR(-1)) -1.268336 0.165634 -7.657471 0.0000 
     

R-squared 0.632950     Mean dependent var -0.001783 

Adjusted R-squared 0.632950     S.D. dependent var 0.218465 

S.E. of regression 0.132356     Akaike info criterion -1.178487 

Sum squared resid 0.595616     Schwarz criterion -1.134048 

Log likelihood 21.62352     Hannan-Quinn criter. -1.163147 
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 st Difference 1))  على الفرق االول  TRAللسلسلة  Philips & Perron  (PP) (: اختبار21ملحق ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -6.445585  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  

 5% level  -2.948404  

 10% level  -2.612874  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.092175 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.095005 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TRA,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:13   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(TRA(-1)) -1.116134 0.172949 -6.453554 0.0000 

C 0.001245 0.052853 0.023549 0.9814 
     

R-squared 0.557927     Mean dependent var -0.001711 

Adjusted R-squared 0.544531     S.D. dependent var 0.463292 

S.E. of regression 0.312668     Akaike info criterion 0.568098 

Sum squared resid 3.226130     Schwarz criterion 0.656975 

Log likelihood -7.941716     Hannan-Quinn criter. 0.598778 

F-statistic 41.64835     Durbin-Watson stat 2.019353 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -6.384173  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.243644  

 5% level  -3.544284  

 10% level  -3.204699  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.091630 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.093372 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TRA,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:13   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(TRA(-1)) -1.121026 0.175469 -6.388752 0.0000 

C 0.045273 0.114217 0.396378 0.6945 

@TREND("1980") -0.002317 0.005309 -0.436335 0.6655 
     

R-squared 0.560542     Mean dependent var -0.001711 

Adjusted R-squared 0.533076     S.D. dependent var 0.463292 

S.E. of regression 0.316576     Akaike info criterion 0.619309 

Sum squared resid 3.207049     Schwarz criterion 0.752624 

Log likelihood -7.837906     Hannan-Quinn criter. 0.665329 

F-statistic 20.40848     Durbin-Watson stat 2.022390 

Prob(F-statistic) 0.000002    

 

Null Hypothesis: D(TRA) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     

   Adj. t-Stat   Prob.* 
     

Phillips-Perron test statistic -6.541159  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.632688  

 5% level  -1.950687  

 10% level  -1.611059  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

Residual variance (no correction)  0.092177 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.095007 
     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(TRA,2)   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/18   Time: 19:14   

Sample (adjusted): 1982 2016   

Included observations: 35 after adjustments  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

D(TRA(-1)) -1.116099 0.170381 -6.550589 0.0000 
     

R-squared 0.557920     Mean dependent var -0.001711 

Adjusted R-squared 0.557920     S.D. dependent var 0.463292 

S.E. of regression 0.308039     Akaike info criterion 0.510972 

Sum squared resid 3.226184     Schwarz criterion 0.555411 

Log likelihood -7.942010     Hannan-Quinn criter. 0.526312 

Durbin-Watson stat 2.019383    
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 VECM الخطأنموذج  تصحيح (: 22) ملحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vector Error Correction Estimates    
 Date: 04/21/18   Time: 01:10    
 Sample (adjusted): 1982 2016    
 Included observations: 35 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

      
Cointegrating Eq:  CointEq1     

      
GR(-1)  1.000000     

LOG(MC(-1)) -0.012053     
  (0.00646)     
 [-1.86507]     

LOG(ISH(-1)) -6.94E-05     
  (0.00665)     
 [-0.01043]     

TUR(-1)  0.418349     
  (0.10637)     
 [ 3.93279]     

TRA(-1) -0.143364     
  (0.04666)     
 [-3.07284]     

C  0.176103     
      

Error Correction: D(TC) D(LOG(MC)) D(LOG(ISH)) D(TUR) D(TRA) 
      

CointEq1 -0.794724 -0.566688 -0.867961 -1.679414 -3.267696 
  (0.19643)  (0.88793)  (4.47519)  (0.47177)  (1.32956) 
 [-4.04589] [-0.63821] [-0.19395] [-3.55985] [-2.45773] 

D(GR(-1))  0.022008  2.126015  7.058410  1.411661  3.181558 
  (0.16156)  (0.73033)  (3.68088)  (0.38803)  (1.09357) 
 [ 0.13622] [ 2.91103] [ 1.91759] [ 3.63801] [ 2.90932] 

D(LOG(MC(-1)))  0.039747  0.613962  1.989494  0.545353  1.221427 
  (0.04885)  (0.22080)  (1.11284)  (0.11731)  (0.33062) 
 [ 0.81374] [ 2.78062] [ 1.78777] [ 4.64870] [ 3.69436] 

D(LOG(ISH(-1)))  0.021464  0.039460 -0.186858 -0.007295  0.026781 
  (0.00814)  (0.03681)  (0.18553)  (0.01956)  (0.05512) 

 

 [ 2.63570] [ 1.07193] [-1.00714] [-0.37300] [ 0.48586] 
      

D(TUR(-1))  0.110694  0.925893 -0.426851 -0.081911  0.625754 
  (0.10054)  (0.45449)  (2.29066)  (0.24148)  (0.68055) 
 [ 1.10097] [ 2.03720] [-0.18634] [-0.33921] [ 0.91949] 
      

D(TRA(-1)) -0.086066 -0.680423  0.366776 -0.168126 -0.913139 
  (0.05301)  (0.23964)  (1.20780)  (0.12732)  (0.35883) 
 [-1.62347] [-2.83932] [ 0.30367] [-1.32045] [-2.54474] 
      

C -0.008111  0.028546 -0.160881 -0.050262 -0.115234 
  (0.00811)  (0.03666)  (0.18476)  (0.01948)  (0.05489) 
 [-1.00014] [ 0.77870] [-0.87075] [-2.58059] [-2.09930] 
      

 R-squared  0.560330  0.463731  0.346078  0.636981  0.434359 
 Adj. R-squared  0.466116  0.348817  0.205952  0.559192  0.313151 
 Sum sq. resids  0.040374  0.825009  20.95674  0.232890  1.849764 
 S.E. equation  0.037973  0.171653  0.865133  0.091200  0.257027 
 F-statistic  5.947365  4.035440  2.469762  8.188507  3.583566 
 Log likelihood  68.72313  15.92206 -40.68731  38.05652  1.792224 
 Akaike AIC -3.527036 -0.509832  2.724989 -1.774658  0.297587 
 Schwarz SC -3.215966 -0.198762  3.036059 -1.463588  0.608657 
 Mean dependent -0.004083  0.086679  0.024906  0.001257  0.000937 
 S.D. dependent  0.051970  0.212715  0.970866  0.137364  0.310133 

      

 Determinant resid covariance (dof adj.)  5.12E-09    
 Determinant resid covariance  1.68E-09    
 Log likelihood  105.2847    
 Akaike information criterion -3.730555    
 Schwarz criterion -1.953015    
 Sum sq. resids  0.040374  0.825009  20.95674  0.232890  1.849764 
 S.E. equation  0.037973  0.171653  0.865133  0.091200  0.257027 
 F-statistic  5.947365  4.035440  2.469762  8.188507  3.583566 
 Log likelihood  68.72313  15.92206 -40.68731  38.05652  1.792224 
 Akaike AIC -3.527036 -0.509832  2.724989 -1.774658  0.297587 
 Schwarz SC -3.215966 -0.198762  3.036059 -1.463588  0.608657 
 Mean dependent -0.004083  0.086679  0.024906  0.001257  0.000937 
 S.D. dependent  0.051970  0.212715  0.970866  0.137364  0.310133 

      

 Determinant resid covariance (dof adj.)  5.12E-09    
 Determinant resid covariance  1.68E-09    
 Log likelihood  105.2847    
 Akaike information criterion -3.730555    
 Schwarz criterion -1.953015    
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 معنوية معالم النموذج (:23ملحق )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System: UNTITLED   

Estimation Method: Least Squares  

Date: 04/21/18   Time: 01:32   

Sample: 1982 2016   

Included observations: 35   

Total system (balanced) observations 175  
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -0.794724 0.196427 -4.045894 0.0001 

C(2) 0.022008 0.161563 0.136221 0.8918 

C(3) 0.039747 0.048845 0.813737 0.4172 

C(4) 0.021464 0.008144 2.635698 0.0093 

C(5) 0.110694 0.100543 1.100968 0.2728 

C(6) -0.086066 0.053013 -1.623469 0.1067 

C(7) -0.008111 0.008110 -1.000138 0.3190 

C(8) -0.566688 0.887931 -0.638212 0.5244 

C(9) 2.126015 0.730331 2.911031 0.0042 

C(10) 0.613962 0.220800 2.780623 0.0062 

C(11) 0.039460 0.036812 1.071926 0.2856 

C(12) 0.925893 0.454494 2.037195 0.0435 

C(13) -0.680423 0.239643 -2.839325 0.0052 

C(14) 0.028546 0.036659 0.778704 0.4375 

C(15) -0.867961 4.475193 -0.193949 0.8465 

C(16) 7.058410 3.680883 1.917586 0.0572 

C(17) 1.989494 1.112838 1.787765 0.0760 

C(18) -0.186858 0.185533 -1.007140 0.3156 

C(19) -0.426851 2.290660 -0.186344 0.8524 

C(20) 0.366776 1.207804 0.303672 0.7618 

C(21) -0.160881 0.184761 -0.870751 0.3854 

C(22) -1.679414 0.471765 -3.559852 0.0005 

C(23) 1.411661 0.388031 3.638014 0.0004 

C(24) 0.545353 0.117313 4.648699 0.0000 

C(25) -0.007295 0.019558 -0.373003 0.7097 

C(26) -0.081911 0.241476 -0.339208 0.7350 

C(27) -0.168126 0.127324 -1.320454 0.1888 

C(28) -0.050262 0.019477 -2.580592 0.0109 

C(29) -3.267696 1.329560 -2.457726 0.0152 

C(30) 3.181558 1.093574 2.909320 0.0042 

C(31) 1.221427 0.330619 3.694360 0.0003 

C(32) 0.026781 0.055121 0.485858 0.6278 

C(33) 0.625754 0.680545 0.919489 0.3594 

C(34) -0.913139 0.358833 -2.544744 0.0120 

C(35) -0.115234 0.054892 -2.099298 0.0376 
     
     Determinant residual covariance 1.68E-09   
     
     Equation: D(GR) = C(1)*( GR(-1) - 0.0120525783325*LOG(MC(-1)) - 

        6.93989288225E-05*LOG(ISH(-1)) + 0.418349392094*TUR(-1) - 

        0.14336406787*TRA(-1) + 0.176103164212 ) + C(2)*D(GR(-1)) + C(3) 

 

        *D(LOG(MC(-1))) + C(4)*D(LOG(ISH(-1))) + C(5)*D(TUR(-1)) + C(6) 

        *D(TRA(-1)) + C(7)   

Observations: 35   

R-squared 0.560330     Mean dependent var -0.004083 

Adjusted R-squared 0.466116     S.D. dependent var 0.051970 

S.E. of regression 0.037973     Sum squared resid 0.040374 

Durbin-Watson stat 1.825661    
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 Breusch-Godfrey  ـاختبار عدم التجانس ل( :24ملحق )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ARCH  اختبار عدم التجانس ل( : 25ملحق )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.199165     Prob. F(1,32) 0.6584 

Obs*R-squared 0.228858     Prob. Chi-Square(1) 0.6324 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 05/04/18   Time: 11:45   

Sample: 1980 2016   

Included observations: 37   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(MC) 0.000718 0.006162 0.116588 0.9079 

LOG(ISH) -0.000886 0.007537 -0.117602 0.9071 

TUR 0.001998 0.104649 0.019093 0.9849 

TRA -0.001015 0.043451 -0.023359 0.9815 

RESID(-1) 0.082545 0.184964 0.446279 0.6584 
     
     R-squared 0.006185     Mean dependent var 1.03E-05 

Adjusted R-squared -0.118041     S.D. dependent var 0.041503 

S.E. of regression 0.043885     Akaike info criterion -3.289417 

Sum squared resid 0.061628     Schwarz criterion -3.071725 

Log likelihood 65.85421     Hannan-Quinn criter. -3.212670 

Durbin-Watson stat 1.929971    
     
     

 

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.063468     Prob. F(1,34) 0.8026 

Obs*R-squared 0.067077     Prob. Chi-Square(1) 0.7956 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/04/18   Time: 11:46   

Sample (adjusted): 1981 2016   

Included observations: 36 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001689 0.000694 2.432857 0.0204 

RESID^2(-1) -0.043034 0.170816 -0.251929 0.8026 
     
     R-squared 0.001863     Mean dependent var 0.001615 

Adjusted R-squared -0.027494     S.D. dependent var 0.003725 

S.E. of regression 0.003776     Akaike info criterion -8.266456 

Sum squared resid 0.000485     Schwarz criterion -8.178482 

Log likelihood 150.7962     Hannan-Quinn criter. -8.235751 

F-statistic 0.063468     Durbin-Watson stat 1.891544 

Prob(F-statistic) 0.802612    
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    Wald Tests األجل(: اختبار السببية قصيرة 26) ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Date: 04/23/18   Time: 22:51  
Sample: 1980 2016   
Included observations: 35  

    

Dependent variable: D(GR)  
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    

D(LOG(MC))  0.662169 1  0.4158 
D(LOG(ISH))  6.946905 1  0.0084 

D(TUR)  1.212132 1  0.2709 
D(TRA)  2.635652 1  0.1045 

    

All  10.57203 4  0.0318 
    

Dependent variable: D(LOG(MC))  
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    

D(GR)  8.474104 1  0.0036 
D(LOG(ISH))  1.149026 1  0.2838 

D(TUR)  4.150165 1  0.0416 
D(TRA)  8.061765 1  0.0045 

    

All  12.73001 4  0.0127 
    

Dependent variable: D(LOG(ISH))  
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    

D(GR)  3.677137 1  0.0552 
D(LOG(MC))  3.196104 1  0.0738 

D(TUR)  0.034724 1  0.8522 
D(TRA)  0.092217 1  0.7614 

    

All  13.45779 4  0.0092 
    

Dependent variable: D(TUR)  
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    

D(GR)  13.23515 1  0.0003 
D(LOG(MC))  21.61041 1  0.0000 
D(LOG(ISH))  0.139131 1  0.7091 

D(TRA)  1.743600 1  0.1867 
    

All  41.10626 4  0.0000 
    

Dependent variable: D(TRA)  
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    

D(GR)  8.464143 1  0.0036 
D(LOG(MC))  13.64830 1  0.0002 
D(LOG(ISH))  0.236058 1  0.6271 

D(TUR)  0.845460 1  0.3578 
    

All  20.80527 4  0.0003 
    

    

    



 المالحق

 390 

 
 (: تجزئة التباين 27ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variance 
Decomposition of 

GR:       
 Period S.E. GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 

       
 1  0.037973  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  0.048796  68.37218  5.837234  15.48277  9.434768  0.873049 
 3  0.053521  63.19803  6.450349  13.99416  10.68228  5.675176 
 4  0.058045  55.78940  6.534567  14.45167  14.86322  8.361147 
 5  0.061229  52.34195  5.955842  13.81954  16.02676  11.85591 
 6  0.064556  49.00644  5.479126  13.39528  17.52591  14.59325 
 7  0.067466  46.99566  5.045129  13.07267  18.34294  16.54360 
 8  0.070411  45.14647  4.698265  12.79661  19.08138  18.27728 
 9  0.073189  43.72539  4.406005  12.61042  19.70259  19.55560 
 10  0.075900  42.44321  4.163908  12.44504  20.23370  20.71414 

       

 Variance 
Decomposition of 

LOG 
(MC):       

 Period S.E. GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 
      

 

 1  0.171653  0.041434  99.95857  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  0.304743  5.873628  82.70421  0.894559  0.180554  10.34705 
 3  0.418262  4.689294  83.15215  2.198507  0.479075  9.480973 
 4  0.513126  3.818981  84.28005  2.374015  0.835850  8.691107 
 5  0.590591  3.131896  84.96663  2.515227  1.105330  8.280913 
 6  0.655535  2.682003  85.72773  2.483361  1.255940  7.850965 
 7  0.713103  2.371216  86.18894  2.461972  1.370854  7.607014 
 8  0.765262  2.155557  86.55111  2.432983  1.433220  7.427132 
 9  0.814153  1.995886  86.81110  2.413604  1.482359  7.297046 
 10  0.860286  1.874201  87.00430  2.400509  1.516734  7.204253 

       
 Variance 

Decomposition of 
LOG 
(ISH):  

 
     

 Period S.E. GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 
       

 1  0.865133  0.279385  10.56825  89.15236  0.000000  0.000000 
 2  1.291723  4.770329  28.03813  66.80076  0.003735  0.387049 
 3  1.755463  3.984597  32.67189  61.86171  0.746892  0.734915 
 4  2.085364  3.463014  36.50954  58.73353  0.772920  0.520996 
 5  2.385618  2.890728  38.61302  56.98374  1.109860  0.402651 
 6  2.628177  2.540742  39.66100  56.27885  1.187627  0.331778 
 7  2.850006  2.275559  40.45146  55.70120  1.286239  0.285549 
 8  3.051099  2.097592  40.89949  55.41886  1.334605  0.249454 
 9  3.240110  1.962334  41.27614  55.16875  1.370176  0.222601 
 10  3.419090  1.859944  41.55885  54.98237  1.398582  0.200257 
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Variance 

Decompositio
n of TUR: 

 
      

 Period S.E. GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 
       

 1  0.091200  5.844932  12.26680  0.714120  81.17415  0.000000 
 2  0.149301  3.325442  62.15044  0.536006  33.35451  0.633609 
 3  0.185043  4.924920  68.54887  0.727522  24.14995  1.648744 
 4  0.221339  7.359772  72.04739  0.554361  18.43098  1.607490 
 5  0.248868  9.483288  73.45646  0.440493  15.34139  1.278374 
 6  0.272931  11.17425  73.39980  0.421233  13.79984  1.204875 
 7  0.294717  12.33443  73.55225  0.403625  12.58134  1.128356 
 8  0.314328  13.15840  73.56403  0.392576  11.82899  1.056006 
 9  0.333047  13.74918  73.65782  0.383367  11.19931  1.010324 
 10  0.350642  14.20203  73.76234  0.372081  10.70383  0.959722 

       

 Variance 
Decompositio

n of TRA:       
 Period S.E. GR LOG(MC) LOG(ISH) TUR TRA 

 1  0.257027  2.092910  36.98397  0.014686  20.39389  40.51454 
 2  0.396783  0.880596  67.87344  0.437026  8.565581  22.24336 
 3  0.490322  1.125908  75.04877  1.457296  5.809016  16.55901 
 4  0.590845  1.792004  77.26391  1.231933  4.008896  15.70325 
 5  0.665476  2.490047  78.48997  1.237202  3.160271  14.62251 
 6  0.733230  3.069554  78.50332  1.116905  2.618834  14.69139 
 7  0.793487  3.462474  78.64451  1.047094  2.240807  14.60511 
 8  0.848216  3.733286  78.71013  0.991520  1.974047  14.59102 
 9  0.900173  3.921402  78.79290  0.949118  1.761671  14.57491 
 10  0.948926  4.062078  78.89438  0.919619  1.594305  14.52962 

 Cholesky 
Ordering: GR 

LOG 
(MC) LOG 
(ISH) TUR 

TRA       

       
 





 
 ملخص
الدراسة إىل بيان أثر نشاط سوق عمان لألوراق املالية، ممثال مبؤشرات عن السوقني األولية والثانوية) إصدار  هتدف

وذلك  ،(6102-0891) النمو االقتصادي خالل الفرتة يفاألسهم، الرمسلة البورصية ، معدل الدوران ، معدل التداول( 
سوق عمان  تطور بافرتاض وجود نوعني من العالقات بني مؤشرات، (VECM)باستخدام منوذج متجه تصحيح اخلطأ

 ىاملد يف توازنيةال عالقةوالنمو االقتصادي كمتغري تابع ، إحدامها طويلة األجل تعكس ال لألوراق املالية كمتغريات  مفسرة
 العالقة وهي القصريى املد يف وأخرى، املشرتك للتكامل Johansen منهج باستخدام وذلك متغريات النموذج بني الطويل
 .اخلطأ تصحيح معامل باستخدام وتقاس ،بني متغريات النموذج زمنية فرتة كل يف تظهر اليت املباشرة أو اآلنية

على النمو االقتصادي يف املدى القصري، وانعدامه يف  للسوق األوليةثر اجيايب ومعنوي أتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود 
ومتباينا يف األجل الطويل، حيث كان اجيابيا  الثانوية منعدما يف األجل القصرييف حني كان أثر السوق  األجل الطويل،

رات على مستوى االقتصاد يف توفري السيولة لالستثما ومعنويا بالنسبة ملؤشر معدل التداول، الذي يعكس دور البورصة 
 .، وأثرا سلبيا بالنسبة ملؤشر معدل الدوران الكلي

تتجه من مؤشرات تطور سوق األوراق املالية إىل الطويل  األجلكشفت الدراسة عن وجود عالقة أحادية السببية يف 
القصري تتجه من النمو  األجلعالقة أحادية السببية يف وجود  وعنالنمو االقتصادي وبالتايل حتقق فرضية العرض القائد، 

عالقة ثنائية السببية بني السوق األولية  االقتصادي حنو السوق الثانوية )البورصة( وبالتايل حتقق فرضية الطلب التابع، و
 .الطلب التابع -وبالتايل حتقق فرضية العرض القائد االقتصاديوالنمو 

 . بورصة عمان، متجه تصحيح اخلطأ  تصادي،االقألوراق املالية، النمو سوق ا الكلمات المفتاحية:
Abstract  

The study aimed at showing the impact of the Amman Stock Exchange's activity on the 
economic growth during the period )1980-2016(, which is represented by indicators on the primary 
and secondary markets (issuance of shares, Market capitalization, turnover rate, and trading rate) , 
using the VECM model, and assuming that there are two types of relations between ASE growth 
indices as explanatory variables, and economic growth as a dependent variable; one long term that 
reflects the long-term equilibrium relationship between model variables using Johansen's co-
integration approach, and another in the short term; the immediate or direct relationship that appears 
at each time interval between the model variables, and measured using the error correction 
coefficient. 

The study showed a positive and significant effect of the primary market on short-term 
economic growth, and its absence on the long-term, while the secondary market effect was absent on 
the short-term and marked in the long run, as it was positive and significant for the trade rate index, 
which reflects the role of the stock exchange in providing liquidity for macroeconomic investments, 
and negative and significant for the turnover rate index. 

The study also revealed a long-term single-causal relationship moving from the indices of stock 
market development to economic growth and thus achieving the hypothesis of the leading supply 
hypothesis and the existence of a short-term causality relationship that tends from economic growth 
to the secondary market, the study confirms existence of a causal bilateral relationship between the 
primary market and economic growth, thus achieving the Lead-Order Offerhy pothesis. 

Keywords: Stock Market, Economic Growth , Amman Stock Exchange's, VECM 
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