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 لهماومن  برضاهما هللا رضا تبطار  من إلى املتواضع العمل هذا أهدي

علّي، أهدي عملي  وسهرا وأرشداني ربياني، إلى من وجودي في بعده الفضل

 إلى من قال هللا فيهما:

ْحَمِة وَ  } َواْخفِضْ  لِّ ِمَن الرَّ ْل َربِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربَّيَانِي قلَهَُما َجنَاَح الذُّ

 َصِغيًرا{

 الغاليين الوالدين إلى 

 أبي وأمي
 

 ي العزيززوج إلى

 إلى زينة الحياة وقرة عينّي، ولدّي الصغيرين
 

ْيهإلى أخي 
َ
 الحبيب وزوجه وابن

 

 إلى أختي الغالية وزوجها
 

 

 وألاحباب قاءوألاصد الزمالءجميع  إلىوعائلة زوجي، و  عائلتي أفرادكل  إلى

، إلى كل من أنار  لي طريق النجاحمن كل لى إ
 
 نافعا

 
مني علما

ّ
  عل
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 :تمهيد

 ،واالنفتاح االقتصادياليت رافقت عصر العوملة  رات االقتصاديةة يف ظل التطو لية األسواق املاتزايدت أمهي
اهل دورها يف وصارت أخبار األسواق املالية حتتل الصدارة يف األخبار االقتصادية واملالية، ومل يُعد يف اإلمكان جت

ق لألموال من قنوات تدف شكالتو زمة للتمويل، صادر املالية اللا تعمل على توفري امل فهي ،التنمية االقتصادية
األمر ، (Deficit Units)إىل الوحدات اليت تعاين من العجز  (Surplus Units)ئض ليت حتقق فاالوحدات ا

 .ياة واألجنبيةساعد على إنشاء مناخ ملئم الستقطاب االستثمارات احمللي الذي

أحجام ومات املتوفارة عن أسعار األسهم و حتليل البيانات واملعل، على املالية التعامل مع هاته األسواق يعتمد
ات اليت حُتدثها الدولة يف سياسااها النقدية واملالية ري وكذا معرفة أثر التغي ألسهم املتداولة،والقيمة السوقية لالتداول 

لون احمللا  إذ يقومل النفسية للمستثمرين، على األسعار، إضافة إىل العوامل السياسية الداخلية واخلارجية، والعوام
 غرض الوصول إىل نتائج يستغلها املستثمرون يف اختاذ قرارات استثمارية سليمة.ل املعلوماتهذه تحليل ب

باتت الدول أكثر وتفاقم نسبة املديونية واملنافسة،  حركة رؤوس األموال بني البلدانزيادة تنامي  يف ظلو 
دة األصع س كافةجذرية تُ  بإصلحاتالقيام  أوجب عليهاما العاملية، املالية والصدمات عرضة للهزات االقتصادية 

ومل يُعد بوسع االقتصاديات النامية مبا فيها العربية إال ُمسايرة تلك األوضاع، مما حتام عليها إعادة النظر  وامليادين.
التنظيمية، اإلدارية والتشريعية،  :ى مجيع املستوياتة أسواقها املالية علوترقيعلى عصرنة يف أنظمتها املالية والعمل 

 األدوات املالية املتداولة. إىل جانب زيادة وتنويع

ا األسواق املالية حمل اهتمام الباحثني واالقتصاديني بُغية دراستها وحتليلها، ونظر   لذلك غدى موضوع
كن يُ اليت ، الكلية االقتصادية املتغرياتبعض و  ق املاليةاسو األ مستوى أداءالعلقة بني طبيعة للخلف القائم حول 

ة ودراسة مدى تأثُر األسواق املالية العربيواقع بتحليل الدراسة احلالية قوم تسوالتأثري عليها. التأثر هبا املايل لسوق ل
 يف األجلني القصري والطويل.الكلاية املتغريات االقتصادية بعض ب مؤشر السوق

 البحثإشكالية أوال: 

 األسواق املالية أغلب تقوم ةعدا رات السوق املايل من خلل مؤش أداءاملستثمرون على مستوى  دلُ يست
سلوك ويعترب املؤشر العام للسوق املايل أمهها، إذ يساعد على استقراء االجتاهات املستقبلية للسوق وحتليل  ،بنشرها
 واالجتماعية االقتصادية والسياسية العوامل من عةمبجمو  األداء هذا يتأثر . وقداألوراق املالية املتداولةأسعار 
معدالت  االقتصادي، املعروض النقدي، النمو معدالت يف املتمثلة االقتصادية املتغريات أبرزها هي ولعل وغريها،
اليت يتفاوت الصرف وغريها من املتغريات،  وأسعار البنوك، يف املطبقة الفائدة أسعار البلد، يف السائدة التضخم

 .، وحسب الظروف اليت تار هبابلدأثريها بني السلب واإلجياب حسب طبيعة اقتصاد كل ت
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على السوق  االقتصاديةاملتغريات تأثري وبالنظر للجدل القائم بني االقتصاديني حول  ،من خلل ما تقدام
إىل حماولة اهدف الية احل دراستنا فإن، السابقة يف الدراساتلف النتائج املتوصل إليها إضافة إىل اختاملايل، 

معدل ، مبفهومه الواسع دو عرض النقي اإلمجايل، )الناتج احمللا الكلاية ات االقتصادية  بعض املتغري ريأثتتوضيح 
 :نيعربي نيمالي ( على مؤشار سوقني8002لسنة  ةالعامليزمة املالية األو  ألجل على الودائع التضخم، أسعار الفائدة

متغري يف األجلني  كلة لديد األمهية النسبيتقدير منوذج قياسي لكل سوق وحت ، من خللواألردن السعودية
 القصري والطويل.

 ي التايل:الرئيس السؤال سنحاول اإلجابة على  لنا القيام بذلك فإنناحىت يتسنا 

صة السعودية وبور ة السوق المالي مؤشر كل  منية على المتغـيرات االقتصـادية الكل  بعض ما مدى تأثير    
  ؟(0202-0222)ان خالل الفترة عم  

 :األسئلة الفرعية التالية طرحمتا  السؤالهذا وهبدف اإلجابة على 

يف األجلني ان وبورصة عما  السوق املالية السعوديةكل من  مؤشر على للناتج احمللاي اإلمجايلتأثري هل يوجد  .0
 ؟(8002-8000)خلل الفرتة  الطويل والقصري

على مؤشر كل من السوق املالية السعودية وبورصة عماان يف  النقود مبفهومه الواسع لعرضتأثري هل يوجد   .0
 ؟(8002-8000)األجلني الطويل والقصري خلل الفرتة 

لتضخم على مؤشر كل من السوق املالية السعودية وبورصة عماان يف األجلني الطويل عدل املتأثري هل يوجد   .3
 ؟(8002-8000)والقصري خلل الفرتة 

على مؤشر كل من السوق املالية السعودية وبورصة عماان ألجل ألسعار الفائدة على الودائع تأثري ل يوجد ه .4
 ؟(8002-8000)يف األجلني الطويل والقصري خلل الفرتة 

على مؤشر كل من السوق املالية السعودية وبورصة عماان يف  8002لسنة لألزمة املالية العاملية تأثري هل يوجد  .5
 ؟(8002-8000)الطويل والقصري خلل الفرتة  األجلني

 

 البحثفرضيات ثانيا: 
 الفرضيات التالية: طرحارتأينا  لإلجابة على هذه األسئلة

على مؤشر كل من السوق املالية السعودية وبورصة عماان يف األجلني ي اإلمجايل لناتج احمللا ل تأثري إجيايبوجد ي  .1
 ؛(8002-8000)الطويل والقصري خلل الفرتة 

على مؤشر كل من السوق املالية السعودية وبورصة عماان يف مبفهومه الواسع عرض النقود تأثري إجيايب لوجد ي  .2
 ؛(8002-8000)األجلني الطويل والقصري خلل الفرتة 
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على مؤشر كل من السوق املالية السعودية وبورصة عماان يف األجلني التضخم عدل يوجد تأثري إجيايب مل  .3
 ؛(8002-8000)لقصري خلل الفرتة الطويل وا

على مؤشر كل من السوق املالية السعودية وبورصة عماان  ألجل على الودائعسعار الفائدة أل يوجد تأثري سليب  .4
 ؛(8002-8000)يف األجلني الطويل والقصري خلل الفرتة 

الية السعودية وبورصة عماان على مؤشر كل من السوق امل 8002 لسنة ألزمة املالية العامليةيوجد تأثري سليب ل  .5
 ؛(8002-8000)يف األجلني الطويل والقصري خلل الفرتة 

 

 ثالثا: أهمية البحث    
يكتسب البحث أمهيته من أمهية األسواق املالية يف حتقيق النمو واالستقرار االقتصادي، واليت بات من 

وإدارة  ختاذ القرار، واليت تعترب أساليب حديثة الالضروري االهتمام مبواضيعها خاصة من الناحية الكمية والقياسية
يف مراجعة األدبيات والنظريات االقتصادية للموضوع، كما سيقوم حبثنا  املخاطر. كما تكمن أمهية البحث أيضا  

للمتغريات االقتصادية  احلايل بِتبيان عنصر مهم ينبغي حتليله يف أي سوق مايل، وهو مدى استجابة هذا األخري
خلل الفرتة حمل الدراسة فق منوذج قياسي، باإلضافة إىل االطلع على نشاط وواقع األسواق املالية العربية ة و الكليا 

، وتقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اليت تساعد متخذي القرار واملستثمرين على اختاذ قرارات (8000-8002)
 استثمارية رشيدة.

 البحث أهدافرابعا: 
شار إليها، فإن حبثنا يهدف بشكل عام إىل دراسة مدى تأثري املتغريات امل يف ضوء إشكالية البحث

 االقتصادية الكلاية حمل الدراسة على األسواق املالية العربية )األردن، السعودية(، كما يهدف إىل حتقيق ما يلي:

 تصادية؛املالية وفهم آلياة عملها وحتديد دورها يف التنمية االق للسوق النظري اإلطار حتديد -

 التعريف باألسواق املالية العربية من حيث النشأة، الواقع والتحديات اليت تواجهها؛ -

حماولة الوقوف على العوامل اليت تساعد على تطوير األسواق املالية العربية، نظرا  للدور الذي أصبحت تلعبه يف  -
 اح االقتصادي؛تعبئة املدخرات احمللاية واألجنبية يف ظل تنامي العوملة واالنفت

 الكلاية املالية واملتغريات االقتصادية مؤشرات األسواق األدبيات والنظريات اليت تعكس اجتاه العلقة بني إبراز -
 حمل الدراسة؛

 ،(8002-8000) الفرتة املالية السعودية وبورصة عماان خلل مؤشرات األداء لكل من السوق تطور حتليل -
 التطبيقية؛ للدراسة كمدخل السوق نشاط طبيعة حول ُمسبقة نظرة ألخذ
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 ؛(8002-8000)ي السعودي واألردين خلل الفرتة حتليل تطور متغريات االقتصاد الكلا  -

املالية السعودية وبورصة عماان  املتغريات االقتصادية الكلاية حمل الدراسة على مؤشر كل من السوق تأثري دراسة -
 من مدى قدرة منوذجي الدراسة على التنبؤ بأسعار املؤشر العام للسوقني، يف األجلني القصري والطويل، والتأكد

 السابقة؛ التطبيقية والنتائج اليت توصلت إليها الدراسات النظرية األدبيات مع عليها املتحصال النتائج ومقارنة
 

 البحثونموذج  منهجخامسا: 
بعض  تأثريبيان تل جاء الذي بحثالولتحقيق أهداف واختبار مدى صحة الفرضيات، لغايات التحليل 
 .(8002-8000)خلل الفرتة حمل الدراسة  األسواق املالية العربيةمؤشرات ية على املتغريات االقتصادية الكلا 

الذي يستند على توظيف اإلطار النظري والتحليلي لألسواق املالية التحليلي،  الوصفي املنهجعلى االعتماد سيتم 
وتصنيفها،  البيانات مجعوكذا  ،اجع املختلفة ذات الصلة باملوضوعباالعتماد على املر الكلاية، واملتغريات االقتصادية 

قع من خلل التقارير الشهرية للبنوك املركزية واملواللدراسة  فصليةالبيانات المجع  متا حيث  .وحتليلها املعلوماتو 
ويكن صياغة منوذج الدراسة  .ارير صندوق النقد العريبباإلضافة إىل تق ،لألسواق املالية العربيةالرمسية لكرتونية اإل

 يف الشكل املوايل:

 الدراسة نموذج: (0)الشكل رقم 

 
 

 : من إعداد الباحثة.المصدر      
 

باالعتماد على  تات صياغة النموذج القياسي التايل ،البحثالتحليل ولتحقيق أهداف من أجل 
 :ةاللوغاريتم الطبيعي ملتغريات الدراس

المتغيرات 

الُمفسرة 

 )المستقلة(

المتغير 

 التابع
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)i,t(index L .املؤشر العام للسوق املايل باللوغاريتم الطبيعي : 

)t(GDP L  :  ي اإلمجايل باللوغاريتم الطبيعي.الناتج احمللا 

)2(M L .عرض النقود مبعناه الواسع باللوغاريتم الطبيعي : 

)tnf(I  .معدل التضخم : 

)t(IR ع ألجل.: أسعار الفائدة على الودائ 

)t(Cris  8002: األزمة املالية العاملية لسنة .)متغري ومهي( 

إجراء ب (EViews 9)تحليل البيانات باستخدام برنامج لالكمي  القياس أسلوب استخدام كما سيتم
على باالعتماد  (Stationary Test-Unit Root) اختبار سكون السلسل الزمنية :العديد من االختبارات

 فيليبس بريون اختبارو  (ADF) (Augumented Dickey-Fuller Test)فولر املواسع ديكي اختبار 
(Philips-Perron) اختبار العلقة قصرية وطويلة األجل بني و ، عدد فرتات التباطؤ الزمين اختبار، باإلضافة إىل

ختبار احلدود اليت منهجية او  (ARDL)منوذج االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة  باستخداماملتغريات 
 .(Pesaran et al. 2001)اقرتحها 

  سادسا: دوافع اختيار موضوع البحث
إىل أنه ة املربارات األساسية الختيار املوضوع إىل االهتمام الشخصي مبوضوع األسواق املالية، إضاف تتمثل

الطريقة اليت سيعاجلها هذا بالرغم من تعُدد األحباث والدراسات اليت عاجلت هذا املوضوع، إال أهنا مل تكن ب
وذلك باستخدام طرق قياسية حديثة حملاولة معرفة مدى استجابة مؤشر  .)يف حدود إطلع الباحثة( البحث

السوق املايل يف األسواق املالية العربية )عينة الدراسة( جلملة من املتغريات االقتصادية الكلاية، واليت هلا تأثري على 
 لني الطويل والقصري.   األسواق املالية يف األج

 للبحث والزمنية المكانية الحدودسابعا: 
 قياسأجل  من وذلك ،السعودية وبورصة عماان املالية سوقمن ال كل يف للبحث المكاني اإلطار يتمثل

متدة امل الفرتةفكان  الزماني اإلطار أما ني.سوقمن مؤشر الية حمل الدراسة على كل االقتصادية الكلا  املتغريات ريثتأ
من ُمنطلق أنا بورصة عماان بدأت باستخدام املؤشر العام ، 8002غاية ديسمرب إىل  8000سنة جانفي من 

 .لسوقنيبني ا لتوحيد الفرتة الزمنية 8000املرجاح باألسهم احلرة ابتداء  من سنة 
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  الدراسات السابقةثامنا: 
موضوع دراسات كثرية يف  حيث كاناهتمام العديد من الباحثني واالقتصاديني،  البحثنال موضوع 

 الناشئةأمهية هذه الدراسات من طبيعة األسواق املالية يف الدول  وتأيتأسواق مالية متعددة وعرب فرتات خمتلفة. 
ورغم  .واختلفها عن مثيلاها يف الدول املتقدمة، من حيث الكفاءة، السيولة، مستوى التطور، الشفافية واملنافسة

ن شأهنا اليت م االقتصادية وربطه جبملة من املتغريات ،يف األغلب اهدف إىل تقييم السوق املايل تعدادها إال أهنا
-الدراسات اليت تناولت املوضوع  ك شٌح يفربية هناعلى صعيد الدول الع .العام للسوق التأثري على حركة املؤشر

ل ظروف التحرار املايل والعوملة. يف ظ بالرغم من أمهيته -الدراسات حوهلادت اليت تعدان بورصة عما على غرار 
 وسنقوم فيما يلي بعرض بعض الدراسات واألحباث ذات الصلة باملوضوع وفق إطلع الباحثة: 

 العام والمؤشر يبين متغيرات االقتصاد الكل   الديناميكية العالقةبعنوان " (0202) النيف خالددراسة  .0
، 5، اجلامعة األردنية، عماان، األردن، اجمللد نية للعلوم االقتصاديةاجمللة األرد) ان لألوراق المالية"لبورصة عم  

 (8العدد 

من  وعدد ،عماان بورصة يف األسهم ألسعار العام املؤشر بني الديناميكية العلقة اختبار إىل اليت هدفت
 منهجية دامباستخ الصناعي، لإلنتاج القياسي والرقم والتضخم النقود عرض مشلت يالكلا  االقتصاد متغريات
 ، وقد(8002أكتوبر شهر غاية  إىل 8000جانفي شهر من ) الفرتة خلل جراجنر، املشرتك وسببية التكامل
 النتائج أشارت . كماالنقود وعرض البورصة مؤشر بني الطويل األجل يف توازنية علقة وجود الدراسة إىل توصلت
 لإلنتاج القياسي والرقم التضخم، معدل من وكل البورصة مؤشر بني الطويل األجل يف توازنية علقة وجود إىل عدم
 متغريات مجيع إىل البورصة مؤشر من تتجه االجتاه، أحادية سببية علقة وجودالنتائج عن  وبينتي، الصناع

 .األجل القصري يف يالكلا  االقتصاد

 بعنوان: Dercio and Patricia (0202)ة دراس  .0

"The Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Performance: 

A Case of Malaysia" (Edelweiss Applied Sciences Technology, Asia Pacific 

University of Technology and Innovation, Kuala Lumpur, Malaysia, Vol :2, 

N:1) 

ماليزيا، باستخدام كل  يفاألسهم سوق و سعر الصرف والتضخم  :لدراسة العلقة بني متغريين مها جاءت
وجدت نتائج حتليل املدى القصري أن  (،8002-8002) خلل الفرتة (OLS) من اختبار السببية جراجنر ومنوذج

سعر الصرف والتضخم ال يؤثران على مؤشر السوق. كما أظهرت النتائج أن هنالك علقة سببية أحادية االجتاه 
أناه يكن استخدام القيم السابقة للمؤشر من أجل التنبؤ مبستوى شري إىل وهذا يمن مؤشر السوق إىل التضخم، 
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فأشارت النتائج إىل أن سعر الصرف والتضخم هلما تأثري  (OLS) ق بنموذجالتضخم املستقبلي. أما فيما يتعلا 
 سليب على أداء سوق األسهم يف ماليزيا.

 بعنوان:Faiza Saleem and Mohd Norfian  (0202 )دراسة .3

"Causal Relationship Between Macroeconomic Variables And Stock Prices 

In Pakistan" (Jurnal Kemanusiaan, Special Edition, Faculty of Management, 

University of Teknology, Johor, Malaysia, Vol: 26, Issue 1) 

الصرف مع أسعار األسهم يف لتحليل العلقة السببية بني سعر الفائدة ومعدل التضخم وسعر  جاءت
إىل وجود علقة سلبية بني سعر املشرتك أشارت نتائج اختبار التكامل  ،(8005-0111) باكستان للفرتةسوق 

كما أظهر اختبار جراجنر أُحادية االجتاه فقط من سعر   ،الفائدة ومعدل التضخم وسعر الصرف مع أسعار األسهم
 من معدل التضخم وسعر الصرف.  الك علقة لكلهنالفائدة إىل أسعار األسهم؛ ومل يكن 

العوامل المؤثرة على أسعار األسهم في سوق المال "بعنوان  (0202)أبو النصير  صالحدراسة   .4
كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة   ،جملة كلية االقتصاد والعلوم السياسية)" السعودي: دراسة قياسية

 (3، العدد 02القاهرة، مصر، اجمللد 

يف السوق املالية السعودية، ف على أهم العوامل اليت تؤثر على أسعار األسهم إىل التعرا الدراسة  هدفت
أهم العوامل املعنوية  إىل أنتوصالت نتائج الدراسة (، 8005-8000) باالعتماد على بيانات فصلية خلل الفرتة

لرحبية، ومعدل النمو االقتصادي احلقيقي اليت تؤثر على أسعار األسهم هي: العائد على السهم، ومضاعف ا
ومعدل التضخم، بينما مل يكن لسعر الفائدة على الودائع وعرض النقود ونسبة املديونية بالشركات املتداولة 

قة بالقوائم املالية للشركات بالسوق أي تأثري معنوي، كما أوصت الدراسة بالعمل على توفري ونشر البيانات املتعلا 
 صحيح. على اختاذ قرارات استثمارية بشكلستثمرين ساعدة صغار املسوق، وذلك ملسجلة يف الامل

 بعنوان:Mahmoud Barakat and al.  (0202 )دراسة .5

"Impact of Macroeconomic Variables on Stock Markets: Evidence from 

Emerging Markets" (International Journal of Economics and Finance, The 

Canadian Center Of Science and Education, Ontario, Canada, Vol :8 (1)) 

 املستهلك، أسعار ي )مؤشراالقتصاد الكلا  ومتغريات األسهم سوق مؤشر بني العلقة اليت هدفت الختبار
 باستخدام، (8002-0112) الفرتة وتونس خلل مصر من كل يف الصرف( الفائدة وسعر سعر، النقود عرض

 ِكل السوقني، يف متغريات الدراسة بني مشرتك تكامل وجود إىل جراجنر، توصلت الدراسة وسببية املشرتك املالتك
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بالنسبة لسوق  أما املصري، السوق يف األربعة يالكلا  ومتغريات االقتصاد السوق مؤشر بني سببية علقة ووجود
 .املستهلك أسعار ؤشرم سببية مع علقة وجود عدم باستثناء نفس النتائج فكانت تونس

 بعنوان: Francisco and Loredana (0202)دراسة  .2

 " US Stock Market And Macroeconomic Factors" (The Journal of Applied 

Business Research, The Clute Institute, Littleton, U.S.A, Vol: 32, N: 1) 

ي ي كالناتج احمللا ية وبعض عوامل االقتصاد الكلا سوق األسهم األمريك إىل حتليل العلقة بني مؤشر هدفت
وأسعار الفائدة طويلة األجل،  اإلمجايل ومؤشر أسعار املستهلك، ومؤشر اإلنتاج الصناعي ومعدل البطالة

بني املتغريات،  (t)وباستخدام االرتباط بإحصائية  (8002-8002) باالعتماد على بيانات فصلية خلل الفرتة
ما مع املؤشر، بين الصناعي والتضخم يرتبطان إجيابياي اإلمجايل ومؤشر اإلنتاج الناتج احمللا  أن لت الدراسة إىلتوصا 

 لسابقة.ألدبيات اوهذا ما يتوافق مع نتائج ا املتغريات الباقية ترتبط سلبا  

 بعنوان:Haruna and al.  (0203 )دراسة  .2

"Macroeconomic Variables And Stock Market Returns In GHANA: Any 

Causal Link?  "  (Asian Economic and Financial Review, Asian Economic and 

Social Society (AESS), Pompano Beach, Florida, U.S.A, N: 3(8)) 

عرض النقود، سعر الصرف، سعر ) يحتليل العلقة السببية بني متغريات االقتصاد الكلا الدراسة إىل  هدفت
، يف غانا وعائد أسهم السوق املايل تهلك واالستثمار األجنيب املباشر(ت اخلزينة، أسعار املسالفائدة على أذونا

 (VECM)حيث يتم استخدام منوذج تصحيح خطأ املتجه (، 8000-0115) باستخدام بيانات شهرية للفرتة
طردية معنوية طويلة  لت نتائج الدراسة إىل وجود علقةتوصإلنشاء علقة طويلة وقصرية املدى بني املتغريات. 

من التضخم وسعر الصرف واالستثمار األجنيب املباشر لكنها غري معنوية مع  وكلاألجل بني عوائد األسهم 
ا على املدى القصري، فقد كشفت وجود علقة . أمأذونات اخلزينة، بينما كانت سلبية معنوية مع العرض النقدي

أن  (VECM) لقة سلبية مع معدل التضخم، كما أوضح معاملإجيابية بني عوائد األسهم والعرض النقدي، وع
 ف مع وضع التوازن يف حالة حدوث صدمة يف االقتصاد.شهر ا للتكيا  80يستغرق حوايل ة سوق األوراق املالي

 بعنوان: Yu Hsing (0203) دراسة .2

"The Stock Market and " Macroeconomic Factors in Japan and Policy 

Implications" (International SAMANM Journal of Finance and Accounting, 

College of Business, Southeastern Louisiana University, Louisiana, U.S.A, 

No:1) 
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تأثري جاءت لتحليل مدى ، (8001-0125) خُتص سوق األوراق املالية الياباين خلل الفرتةدراسة  هي
الناتج احمللاي اإلمجايل إىل  ي اإلمجايل، نسبةالناتج احمللا إىل  ي املختارة: نسبة العجز احلكوميمتغريات االقتصاد الكلا 

ي ومعدل التضخم املتوقع على ، مؤشر اإلنتاج الصناعي، سعر الفائدة احلقيقي احمللا عرض النقود مبفهومه الواسع
لدراسة أن مؤشر سوق األوراق ، وجدت ا(EGARCH) مؤشر السوق، وبتطبيق معادلة لوغاريتمية بنموذج

من نسبة العجز احلكومي إىل  كلويرتبط بشكل سليب ب ي،املالية الياباين يتأثر بشكل إجيايب مبؤشر اإلنتاج الصناع
 ي اإلمجايل، وسعر الفائدة احلقيقي ومعدل التضخم املتوقع.الناتج احمللا 

في أسعار األسهم والتذبذبات في العالقة بين التذبذبات بعنوان " (0200) ندى الحموري دراسة  .9
)أطروحة دكتوراه منشورة، ختصص اقتصاد األعمال، كلية  "المتغيرات االقتصادية الكل ية: دراسة تطبيقية
 الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عمان، األردن(

املتغريات  إىل اختبار العلقة السببية بني التذبذبات يف أسعار األسهم والتذبذبات يف عدد من هدفت
االقتصادية الكلاية اليت مشلت: معدل سعر الفائدة، عرض النقود، الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي ومعدل 

وذلك  (8001-8000)التضخم، يف كل من السوق املايل لألردن، تركيا، تونس، الكويت ومصر خلل الفرتة 
نتائج  أوضحت .بات الشرطية احلاصلة فيهلتفسري حتركات أسعار األسهم والتذبذ (GARCH) باستخدام منوذج

عدم ثبات التباين الشرطي ملعظم متغريات الدراسة،  (GARCH(1,1))تقدير معادلة التباين باستخدام منوذج 
وجود  (VECM)إال أنه يوجد تكامل مشرتك بينها، كما بينت نتائج اختبار سببية جراجنر باالعتماد على منوذج 

ل من التذبذبات يف العائد على السهم إىل التذبذبات يف سعر الفائدة يف األردن وتركيا، علقة توازنية طويلة األج
وبني مجيع املتغريات االقتصادية والعائد على السهم يف تونس، بينما خلصت النتائج إىل وجود علقة سببية طويلة 

عدل الفائدة، وكانت علقة أحادية األجل باجتاهني يف سوق الكويت يف مجيع املتغريات باستثناء التذبذبات يف م
 االجتاه بني املتغريات االقتصادية األربعة إىل التقلبات يف العائد على السهم يف سوق مصر. 

 بعنوان:Jafari et al-Al (0200 ) . دراسة  .02

"Investigating the Relationship between Stock Market Returns and 

Macroeconomic Variables: Evidence from Developed and Emerging 

Markets" (International Research Journal of Finance and Economics, Victoria 

Mahé, Seychelles, Issue 79) 

الصرف، النشاط االقتصادي احلقيقي، التضخم، سعر : يلفحص العلقة بني متغريات االقتصاد الكلا  جاءت
-8008)ة متقدمة خلل الفرت سوق ناشئة و  ستة عشرةعينة من ل ،ار األسهموأسع أسعار الفائدة وعرض النقود

تكامل املشرتك. بيانت النتائج واختبار ال (Granger Causality) باستخدام عداة اختبارات كاختبار، (8002



 ...... مقدمة..............................................................................................................

 ي 

اشئة واملتقدمة إليها وجود علقة سببياة تتجه من املتغريات االقتصادية إىل أسعار أسهم األسواق املالية الن التوصل
ة تتجه من أسعار األسهم إىل هذه املتغريات ض النقود، وكذلك وجود علقة سببيباستثناء أسعار الفائدة وعر 

ماعدا سعر الصرف وعرض النقود. كما أظهرت وجود علقة موجبة طويلة األجل بني النشاط االقتصادي وأسعار 
ز بالثبات مماا هي األسهم يف األسواق الناشئة تتمي قتصاد وعائداألسهم، باإلضافة إىل أن العلقة بني متغريات اال

 عليه يف األسواق املتقدمة.

للسهم:  السوقية القيمة على وأثرها المال رأس سوق كفاءةبعنوان " (0202) لطرش سميرةدراسة   .00
القتصادية، كلية " )أطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االعربية المال رأس أسواق من مجموعة حالة دراسة

 ئر(ااجلز  جامعة منتوري، قسنطينة،لعلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ا

الدراسة إىل معرفة مدى تأثري كفاءة رأس املال على القيمة السوقية للسهم، ومشلت الدراسة ستة  هدفت
 البيضاء، نقولة بالدارامل القيم بورصة مصر، السعودية، بورصة املالية عماان، السوق أسواق مالية عربية: بورصة

، وذلك من خلل استخدام جمموعة (8002-8000)اجلزائر خلل الفرتة  املالية وبورصة لألوراق الكويت سوق
من مؤشرات األداء وطريقة األمناط الطارئة الختبار كفاءة السوق يف شكلها الضعيف، كما تت دراسة ارتباط 

ة مشلت: معدالت التضخم والبطالة ومنو الناتج احمللاي اإلمجايل من مؤشر السوق مع جمموعة من العوامل االقتصادي
أجل قياس كفاءة السوق يف صيغتها املتوسطة. توصلت نتائج الدراسة إىل أن كل من بورصة عماان والسوق املالية 

كفؤة يف   السعودية وسوق الكويت لألوراق املالية كفؤة يف املستوى الضعيف، وأن كل األسواق حمل الدراسة ليست
 األسهم أسعار أن أي االقتصادية، السوق والعوامل مؤشرات بني ارتباط وجود لعدم نظرا صيغتها املتوسطة، وذلك

 .الدراسة حمل االقتصادية العوامل يف للتغري ال تستجيب

 بعنوان: Ali et al. (0202) دراسة  .00

"Causal Relationship between Macro-Economic indicators and Stock 

Exchange Prices in Pakistan" (African Journal of Business Management, 
Publishes by Academic Journals, Sapele, Nigeria, Vol. 4, N :3) 

بيانات  مااستخدعلى حتليل التكامل املشرتك واختبار السببية يف السوق املالية الباكستانية، ب اعتمدت
مشلت الدراسة حيث (، 8002ديسمرب شهر إىل غاية  0110 جويليةشهر من ) ةلفرت شهرية للمتغريات غطت ا

، معدل التضخم، مؤشر اإلنتاج الصناعي، سعر الصرف (8M)مبفهومه الواسع  دو على املتغريات: عرض النق
ي وامليزان التجاري. دلات النتائج يف األخري على وجود علقة طويلة األجل بني عرض النقد واإلنتاج الصناع

 وأسعار األسهم، بينما مل تثبت مثل هذه العلقة يف حالة سعر الصرف ومعدل التضخم وامليزان التجاري. ويف
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 ك 

ة االجتاه بني مؤشر اإلنتاج الصناعي وامليزان التجاري ومؤشر أسعار األسهم، ئية ثنااملقابل تبنيا وجود علقة سببي
 من جهة أخرى. ن جهة ومؤشر أسعار األسهموعدم وجود علقة سببية بني عرض النقد وسعر الصرف م

 سعر لتحركات األسهم أسعار استجابة قياس" بعنوان: (0229) الخفاجي علي جيراندراسة   .03
 اإلدارة كلية جملة)" المالية لألوراق العراق سوق في يةالمحل   الشركات عينة من على تطبيقية دراسة الصرف:
 (455، اجمللد 2 العددبل، العراق، جامعة با ،االقتصادية للدراسات واالقتصاد

بقياس مدى استجابة أسعار األسهم ملتغري واحد هو سعر الصرف، بالتطبيق على عينة من الشركات  قامت
إىل نتائج الدراسة توصالت  (.8002-8003)لفرتة شركة خلل ا 02لألوراق املالية، بلغت  احمللية يف سوق العراق

مشاهدة، كانت ترتبط فيها التقلبات يف أسعار األسهم  58زمنية مشلت مشاهدة فقط من أصل سلسلة  02 أن
 . ارتباط علقة أياملشاهدات األخرى ظهر بات العملة، بينما مل تُ بعلقة عكسية مع تقلا 

 بعنوان: Humpe and Macmillan  (0229)دراسة  .04

"Can Macroeconomic Variables Explain Long-term Stock Market 

Movements? A Comparison of the US and Japan  " (Applied Financial 

Economics, Economics and Econometrics Finance, Chapman & Hall, Vol :19) 

كات أسعار األسهم لكل من سوق ريات االقتصادية شرح حتر انية املتغإىل حتليل إمكدراسة ال هدفت
 0125جانفي شهر من )باالعتماد على بيانات شهرية خلل الفرتة  ،يف املدى الطويلالواليات املتحدة واليابان 

مبؤشر إىل أن أسعار أسهم الواليات املتحدة تتأثر إجيابيا الدراسة نتائج توصلت  (،8005جوان شهر إىل غاية 
اإلنتاج الصناعي وسلبيا مع كل من التضخم وسعر الفائدة طويل األجل، بينما عرض النقود ال يؤثر مطلقا على 
األسعار. أما فيما خيص اليابان فقد وجد أن هناك علقة تكامل ثنائية االجتاه: األوىل أكدت أن أسعار األسهم 

رض النقود، أما الثانية فدلات على وجود ارتباط سليب ملؤشر مع ع ترتبط إجيابا مبؤشر اإلنتاج الصناعي لكن سلبا  
اإلنتاج الصناعي مع كل من املتغريين: سعر الفائدة على القروض طويلة األجل ومعدل التضخم، وهذه النتائج قد 

 .0110تكون متناقضة خصوصا بسبب الركود الذي حدث يف االقتصاد الياباين بعد 

 بعنوان:Türsoy et al.  (0222 )دراسة  .05

"Macroeconomic Factors, the APT and the Istanbul Stock Market" 

(International Research  Journal of Finance and Economics, IRJFE Editorial 

Office, Victoria Mahé, Seychelles, Vol: 22) 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2002
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2003
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Chapman%20&%20Hall&tip=pub
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 ل 

ام كلا من: عرض النقود، باستخديف بورصة إسطنبول  (APT)باختبار لنظرية املراجحة الدراسة  قامت
اإلنتاج الصناعي، سعر النفط اخلام، مؤشر أسعار املستهلك، االسترياد والتصدير، سعر الذهب، سعر الصرف، 

باالعتماد على ي اإلمجايل، االحتياطي األجنيب ومعدل البطالة كمؤشرات اقتصادية، و سعر الفائدة، الناتج احمللا 
إىل أن هذه توصلت الدراسة  ،(8005سبتمرب حىت  8000فيفري شهر من ) خلل الفرتة (OLS)معادلة 

ر بشكل كبري وأنه يوجد اختلف بسيط بني تأثريها على األسعار، وهذا ما يدل على وجود عوامل املتغريات ال تؤث
 أخرى تؤثر على أسعار األسهم.

 بعنوان: Horobet and Dumitrescu (0222) دراسة  .02

"On the Causal Relationships between Monetary, Financial and Real 

Macroeconomic Variables: Evidence from Central and Eastern Europe" 

(Available online at: http://www.nber.org/papers/w14269.pdf?new_window=1.) 

اختبار العلقة السببية بني املتغريات االقتصادية: الناتج احمللي اإلمجايل ومؤشر أسعار املستهلك،  إىل هدفت
ومتغريات سوق املال اليت تضمنت: عرض النقود، معدالت الفائدة وأسعار الصرف احلقيقية وذلك بالتطبيق على 

ريا، بولندا ورومانيا. مت فيها التحليل اجلمهورية التشيكية، هنجامن أوروبا الوسطى والشرقية هي  أربع دول  
ظفت طريقة التكامل املشرتك واختبار جراجنر، باالعتماد وو  (VAR) باستخدام أسلوب متجه االحندار الذايت

توصلت فيها الدراسة إىل  (.8002مارس شهر إىل غاية  0112جانفي شهر من ) للفرتة على بيانات ربع سنوية
مل تتفق مع املنطق االقتصادي، حيث أن أسعار املستهلك ترتبط بشكل إجيايب مع املتغريات يف منوذج التكا أن

مؤشر أسعار األسهم يف حني أن سعر الصرف يسلك سلوكا  معاكسا  باستثناء سوق رومانيا، أما بالنسبة ألسعار 
ا ترتبط بعلقة طردية مع أسعار أسهم ال فسر نقص السيولة يف يتشيك، بولندا ورومانيا وهذا ما الفائدة فوجدت أهنا

 ي اإلمجايل فكانت إجيابية ألسعار أسهم الدول األربع.األسواق املالية، أما بالنسبة الستجابة الناتج احمللا 

" معوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعيلها"بعنوان  (0222) بوكساني رشيد دراسة  .02
 ة وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر(كلية العلوم االقتصادي  )أطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية،

إىل حماولة اإلحاطة مبختلف اجلوانب النظرية والفنية إلقامة سوق مالية فعالة، ودراسة واقع األسواق  هدفت 
املالية العربية يف ظل عصر العوملة وخوصصة مؤسسات القطاع العام، وذلك من خلل مؤشرات األداء خلل 

وكذلك الوقوف على معوقات تطوير األسواق املالية العربية من أجل تقدمي إسهامات ، (8002-8000)الفرتة 
لتطويرها وخلق الرتابط بينها وجعلها أداة للتكامل االقتصادي العريب، كما قامت بتحليل واقع االقتصاديات العربية 

عدم توفر األطر التشريعية والتنظيمية يف  من خلل عرض ألهم املؤشرات الدولية. توصلت الدراسة يف األخري إىل
األسواق املالية حمل الدراسة، وأن العديد منها يعاين من غياب العدالة يف احلصول على املعلومات املتعلقة بأسعار 

http://www.nber.org/papers/w14269.pdf?new_window=1
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 م 

أسهم الشركات املدرجة، وأوصت الدراسة مبجموعة من التوصيات واالقرتاحات من أجل جتاوز خمتلف املعوقات 
 األسواق إىل املستوى املطلوب. والوصول هبذه 

 :بعنوان Bashtawi -Al (0222)دراسة   .02

"Macroeconomic Determinants of Common Stock Returns: Evidence from 

Amman Stock Exchange  " (Master Thesis not Published in Finance and 

Banking Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Yarmouk 

University, Irbid, Jordan) 

باستخدام حتليل االحندار يف بورصة عماان إىل للبحث عن حمدادات االقتصاد الكلاي لعوائد األسهم  هدفت
هناك علقة ذات داللة إحصائية بني التغري يف أن حيث بينت نتائج الدراسة  (،8005-8000)خلل الفرتة 

ة اإلنتاج الصناعي، بينما مل جتد الدراسة تأثريا  عرض النقد والرقم القياسي لكميتغري يف أسعار األسهم وكل من ال
ذا داللة إحصائية ملتغريات اقتصادية أخرى كنسبة التضخم وأسعار الفائدة على ودائع االدخار. كما أوصت 

ة اليت تؤثر على االقتصاد تجربة مناذج أخرى ودراسة عوامل جديدة كاملتغريات السياسية واالجتماعيبالدراسة 
 األردين.

السياسة النقدية وكفاءة سوق األسهم: دليل قياسي من " :بعنوان (0999) وديابي البازعيدراسة  .09
، 0112، جامعة امللك عبد العزيز، الرياض، السعودية، جملة االقتصاد واإلدارة" )سوق األسهم السعودية

 (00اجمللد:

بني عوائد األسهم ومتغري التضخم يف اململكة العربية السعودية، إىل إيضاح العلقة الدراسة  هدفت
حيث احتسبت عوائد األسهم بالفرق األول للوغاريتم الطبيعي . (0115-0112) باستخدام بيانات سنوية للفرتة

 ملؤشر أسعار السوق ككل وملؤشر القطاعات الثلث، وقد متا تطبيق اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك، الذي بنيا 
قة سببية يف األجل القصري بني املتغريين. كما أظهرت باملقابل وجود عل األجلعدم وجود علقة سببية طويلة 

 التضخم والعائد على أسهم قطاع اخلدمات.معدل  فقط بني

 :بعنوان Juhani -Bassam & Al-lA)1997(دراسة   .02

 " The Impact of Some Major Economic Variables on the Saoudi Stock 

Market Index: An Empirical Study " ( Economic Horizon, Academic 

Publishing Platforms, Prague Development Center, Bílina, Czech Republic, 

Vol:18 (70)) 
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 ن 

ي اإلمجايل، سعر : الناتج احمللا اليت مشلت املتغريات االقتصادية التاليةالدراسة إىل قياس أثر بعض  هدفت
على أسعار األسهم يف السوق املالية السعودية، واعتمدت  سي وأسعار األسهم التارخييةلفائدة، االستقرار السياا

توصل فيها الباحثان إىل  (.0112فيفري شهر إىل غاية  0125فيفري شهر من )على بيانات فصلية غطات الفرتة 
. أما على مستوى القطاعات االستقرار السياسيالسابقة وب أسعر األسهم تتأثر فقط بأسعار األسهم للفرتات أن

فقد تبنيا أن قطاع البنوك يتأثار بشكل واضح بالتغريات اليت حتدث يف إمجايل الناتج واالستقرار السياسي، كما أن 
ع االمسنت مؤشر أسعار األسهم لقطاع اخلدمات والقطاع الزراعي أكثر تأثرا  بتغري أسعار الفائدة، يف حني قطا 

 .ر ألي من هذه املتغرياتاء مل يُبِد أي تأثوالكهرب

 ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةما ي  تاسعا: 
 ،ختارينحلديثة على السوقني العربيني املالدراسات اة قلا  نلحظ السابقةالدراسات  ستعراضا خلل من

 بني املتغريات. تعراض العلقةة السواستخدامها طرق بسيط حديثة، غري لفرتات سنوية على بيانات أغلبها واعتماد
قابل املنهجيات شرتك مُ ببية أو علقات التكامل املصور يف دراسة السمن قتعاين التقنيات هذه  باإلضافة إىل أنا 

 القادرة على معاجلة مثل هذه العلقات.

ثة من وجهة نظر الباح-ي أهم متغريات االقتصاد الكلا تأثري قوم باختبار ه سيأنا ب حبثنا احلايلز ميا تحني ي يف
لسوقيني عربيني مها: السوق املالية  (Market Index) على مؤشر السوق -وباالطلع على أدبيات الدراسة

 212ت تتلك اململكة أكرب بورصة عربية بقيمة سوقية تعدا إذ  ،السعودية كعينة من دول جملس التعاون اخلليجي

 البحث ستخدمسي كما  .ان كعينة من دول الشرق األوسطعما  بورصةكذا و (، 8002)سنة أمريكي  دوالرمليار 
( 8002ديسمرب شهر حىت  8000جانفي سنة  شهر من) املمتدة الفرتة غطيست بيانات ربع سنوية )فصلية(

 لدراسة العلقة طويلة وقصرية األجل.

 للسوق املايلة، و لألسواق املالية العربية بصفة عامتأيت هذه الدراسة بإضافة حديثة  أن ةل الباحثأمُ ت
 ،اجلزائر بورصةوتنشيط يف تفعيل يد أيضا  بتقدمي بعض املقرتحات اليت قد تفو  ،السعودي واألردين بصفة خاصة

ختارة ي املمن خلل دراسة وحتليل وفهم طبيعة العلقة القصرية وطويلة األجل بني متغريات االقتصاد الكلا وذلك 
 ئةستخدام منوذج االحندار الذايت ذات الفجوات الزمنية املبطا با، الرقم القياسي العام ملؤشر السوقو 

Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) غري النماذج التقليدية املعتمدة يف بعض ،
 .الدراسات
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 س 

 البحث خطةعاشرا: 
الية املق سوامن األ ية وعينةتغريات االقتصادية الكلا املبعض ة بتحليل العلقة القائمة بني الدراسة احلالي اهتم

الواردة يف اإلشكالية. وسيتم تقسيم  األسئلةلإلجابة على  ،انوبورصة عما  السعوديةالسوق املالية  :عربية هيال
من ، المالية : الجوانب النظرية لألسواقالفصل األولسيتناول حيث  ،خاتةو  مقدمةو  فصول أربعةالعمل إىل 
هم خصائصها وتقسيمااها وأمهية هذه األسواق يف االقتصاد، مثا أ ،سواقق إىل نشأة وماهية هذه األخلل التطرا 

 سواق واحلركة العشوائية لألسعار.والعلقة بني كفاءة األالسوق املايل، كفاءة احلديث عن الصيغ املختلفة ل

الضوء على  تسليطفسيتم فيه ، واالقتصاديات العربيةاألسواق المالية العربية واقع : الفصل الثاني أما
اد العريب واملناخ االستثماري وحملة عن االقتصقرتحات لتطويرها، وإعطاء م سواق املالية العربيةنشأة وخصائص األ

يف و  والرتكيز على عينة الدراسة، مث التطرق إىل النشأة واإلطار التشريعي والتنظيمي لألسواق املالية العربية، هفي
وحجم التداول من خلل املؤشر العام للسوق،  انعما  وبورصة السعودية املالية السوق سيتم حتليل أداءاألخري 

  (.8002-8000) بالسوق املايل وذلك خلل الفرتة املدرجةمة السوقية لألسهم وعدد الشركات والقي

، سيتناول يف البداية الكليةاالقتصادية  المتغيراتمداخل التحليل و : الثالثالفصل أن حني  يف 
ماهية املتغريات  التطرق إىلسيتم  من خلل مفهومهما وطرق حتليلهما، كما ،مداخل التحليل الفين واألساسي

لنظريات اليت تفسر العلقة بينها وبني األسواق ل عرض أخريا   سيتمو  ،أنواعها وطرق حساهباو  يةاالقتصادية الكلا 
 .املالية

اختبار فسريكز على التحليل القياسي و  ،الدراسة القياسية واختبار الفرضيات: بعللفصل الرابالنسبة  أما
ة ، وذلك من خلل تقدير العلقة بني املتغريات التابعة واملستقلا توصل إليهااملنتائج فرضيات الدراسة وعرض أهم ال

وق املالية السعودية وبورصة وقياس تأثري املتغريات االقتصادية الكلاية على مؤشر كل من الس يف مناذج قياسية
مث عرض تطور  االختبارات اليت سيتم استخدامها يف حتليل النماذج القياسية،التعريف ب ، حيث سيتم أوال  عماان

 املدرجة البحثومن مثة اختبار فرضيات  ،(8002-8000)متغريات االقتصاد السعودي واألردين خلل الفرتة 
 .ليها مع ما توصلت إليه الدراسات التطبيقية السابقة، ومقارنة النتائج املتوصل إا  سابق

وتقدمي بعض من اختبار الفرضيات النتائج املتحصال عليها أهم االستنتاجات و  اخلاتةعرض تاألخري س ويف
 . واآلفاق املستقبلية للبحث الدراسة ذههل قرتاحاتاال
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 الفصل  تمهيد
 

ّوسوا ّاملالةة،األمتثلتّيفّّقنواتّمتويلّتطورإىلّّ،واالنفتاحّالعامليّةاالقتصاديمّتطلباتّالنظّ تّمّ أدّ  لقد
أصبحتّّو،ّةاإلنتاجةةّيفّاالقتصادياتّالقومةبنيّالقطاعاتّّدخراتّالقطاعّاخلاصوساعدتّعلىّتوزيعّمّ ّاليت

ّلدعمّاقتصادياهتا.وسواءّّعلىّحدّ الركةزةّالتنمويةّاليتّتعتمدّعلةهاّالدولّاملتقدمةّوالنامةةّ

ّوسو ّلتبادهلا،ّفإ وجدّلكلّبضاعةّوسو وكماّتّ  تتعاملّبنوعّخرىّا ّاألاألوسّوّاملالةةّعلىّغراراألورا ّن 
ّالس ّمن ّبخاص ّاملالةة ّاألورا  ّيف ّتتمثل ّلع ّلتبادل ّواملشرتون ّالباعة ّيلتقي ّحةث ّأنواعها، األوسهمّاختالف

ّمنّاألدواتّّوالسندات ّكالّويتدخلّبعضّاملتعاملّوّواملالةة،ّوغريها ّاملالةنيّوالسماوسرةّيفّعملةاتن عّالبةّوسطاء
يّ  ّموالّوممانّحقو ّاملتعاملني.انتقالّملكةةّاألّلسهّ والشراء،ّمماّ 

اخللفةةّالنظريةّلألوسوا ّاملالةةّاليتّمتحورتّيفّّاحلديثّعنجبّومنّأجلّومعّأرمةةّملوموعّالبحث،ّتوّ 
ّمباحث:ّةولّمنّهه ّالدراوسة،ّلهاّارتييناّتقسةم ّإىلّلاللأهمّالنقاطّاليتّوسةعاجلهاّالفصلّاأل

،ّباإلمافةّإىلّتقسةماتّاتّوماهةةّاألوسوا ّاملالةةنشيةّالبورصّالهيّوسنتحدثّفة ّعنّاألولّالمبحث

ّالبحثّنتطر ّفسوفّالثانيّالمبحث،ّأماّقوماتّجناحهاالسو ّومّ  ّكفاءةّّ،فة ّإىلّجانبّمهمّيفّهها وهو
وسةتناولّمؤشراتّّالثالثّالمبحثّاألوسوا ّاملالةةّمنّخاللّتقدميّتعريفهاّومتطلباهتاّوأهمّصةغها،ّيفّحنيّأنّ 

ّاملؤشراتّّواألوسوا ّاملالة ّهه  ّعلىّماهةة ّمنّخاللّتسلةطّالضوء ّة أهمّاملؤشراتّاليتّتساعدّيفّحتلةلّذكر
ّ.اتاملؤشّرهه ّكةفةةّحسابّإىلّّّإمافةّ ،ّالسو ّاملايل

ّ
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 المبحث األول: ماهية األسواق المالية
 
وسواء،ّّلنامةةّعلىّحدّ بالغّيفّالدولّاملتقدمةّواّهتمامّ اموموعّاألوسوا ّاملالةةّمنّاملوامةعّاليتّحتظىّبّعدّ يّ 

ّ ّمنّدور ّب  ّتقوم ّيفّقنواتّاوستثماريّهاموذلكّملا ّاملدخراتّوتوجةهها ّتعملّعلىّدعيفّحشد ّاالقتصادّة م
ّكل .وترفعّمنّرفاهةةّاألفرادّممّ ّ،القومي ّاّيعودّبالفائدةّعلىّاجملتمع

يفّههاّّإىلّبعضّالنقاطّوذلكّمنّخاللّالتطر ّ،بناء ّعلة ّوسةتمّإعطاءّنظرةّشاملةّعنّاألوسوا ّاملالةةّو
ّمفهوم،ّ؟السو ّاملالةةّنشيةّوتطوربدايةّمبعرفةّّ.املبحث ّالتعاريفمنّخاللّتقدميّأهمّّهاوما مثّالتطر ّإىلّ،

ّ ّأهم ّندرجّفةها ّالوظائفصائ ّّواخلنقطة ،ّ ّوسويفّاألخري ّأبرز يتّتساعدّعلىّالعواملّواملقوماتّالةتمّحتديد
ّ. جناح

 هاة ومفهومالماليالمطلب األول: نشأة األسواق 
ّكبريةّيفّالنظامّاملايلّ لنموّمنّدورّيفّاوستقطابّاألموالّودعمّلملاّتؤدي ّّ،حتظىّاألوسوا ّاملالةةّبيمهةة

ّكةوماّيّ االقتصادي،ّ ّ؟ّ؟ّوماّمفهومهانشيتفّأّ همناّيفّهه ّالنقطةّهوّمعرفة
 األسواق الماليةالبورصة و تطور الفرع األول: 

ّتتبّ ّإنّ  ّالسو  ّلتاريخ ّأنّ عنا ّلنا ّيكشف ّنتةجةّ ّاملايل ّجاءت ّاملتزايدة،ّّنشيهتا ّواالحتةاجات للظروف
بلّوساعدهاّيفّذلكّ،ّوملّتكنّبالصدفةّبالنسبةّللبلدانّاليتّوجدتّفةهاّقتضةاتّالتطورّالتجاريّواالقتصاديملّو

ّ.ّكّاألوسوا إىلّاوستثمارّههاّالفائضّمنّخاللّتلّبدورهاّوسعتّ،ايلاملفائضّالرّالعلميّونشوءّشركاتّالتطوّ 
 أوال: نشأة البورصة 

ملةالدّعرفتّعامّقبلّا0444ّفمنهّحوايلّّدخرات ،تفكريّاإلنسانّباوستغاللّمّ منهّّفكرةّاألوسوا ّظهرت
ّالرافدين ّوادي ّّ)*(حضارة ّالتمويل ّأشكال ّنظّ ّ،والصريفةأقدم ّاليت ّالتشريعاتّالقانونةة ّخالل متّالتجارةّمن

ّكانّتّالتجارةّوظهرتّأشكالّالتعاملّاملايلّوالنقديّّربعدّأنّتطوّ وذلكّّ،وأعمالّالصريفة ّبةوتّاليت أمهها:
ّّّّ.(1)املال،ّعملةاتّاالقرتاض،ّالتمويل،ّتسويةّاملدفوعاتّوغريهاّمنّأعمالّالصريفة

 كامحّ ّكل ف حةثّالصرافة، مهنة دتل ّوّ  اليت النقد ددّ تعّ  إىلّفكرة املالةة األورا  بورصة نشية أصل وديعّ ّو
 وتتطور املهنة هه  لتنتشر ها،دنّاملتواجدينّفةمالتّالزائرينّباملبتبديلّعّ  صر افةهمّاملةالد قبل 527 امع الةونان

ّ.(2)وسريعّعربّخمتلفّاملناطق بشكلّ  ذلك بعد
                                                           

يفالرافدين بالدّ(*) ّ.والفرات دجلةّالعرا ،ّوسورياّوتركةاّماّبنيّهنريّ:ّت عدّمنّأوىلّاملراكزّاحلضاريةّيفّالعامل،ّوتقعّحالةاّ 

(1)ّّ ّالدعمي، ّكاظم ّالسياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق الماليةعباس ّط ّاألردن، ّعمان، ّوالتوزيع، ّوالنشر ّللطباعة ّصفاء ّدار ،1ّ ،0212ّ،
ّ.111-111ص:

 .01ص: ،2009عمان،ّاألردن،ّد.ط،ّ والتوزيع، للنشر زمزم ،األساسي والتحليل العلمية المالية: األصول األسواق النيب، عبد أمحد حممد(2ّ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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ّقرونّ*()لمةظامل العصور مرحلة يف أوروبا دخول بعد املهنة هه  رتتيلّ  وقد  لتشهد ،اليتّدامتّمخسة
عادتّلتظهرّمثّ ّ(عام 550 حوايل املرحلة هه  دامت)ّبةةالعّر املنطقة وستثناءابلّكامّّبوغةا كونوسّ  مرحلة بدورها

ّاملشرعونّالرومانةونّومعّالقواننيّوالتشريعاتّاملتعلقةيفّ ّبعملةاتّاإليداعّوتبادلّالنقود.ّمشالّإيطالةاّعندماّقرر 
 تبوأت الشر ، مع جتارهتاّهرتوازدوفلورنسا،ّ وفةنةسةا جنوةكّاإليطالةة بعضّاجلمهورياتّبرزتبعدهاّ

 مهنة ظهور إعادة اوستدعى ما ،بكثافة علةها تتدفق األموال رؤوس وبدأتّ،عاملةاّ  امرموقّ بهلكّمركزا ّّإيطالةا
 تتجمع كانت أين البلجةكةة،ّ (Bruges)بروج مدينة حنو لتحتوّ ّ(40)ّعشر الرابع القرن بداية ويف الصرافة،
 Van Der)ّدعىي ّ كان الهي رئةسال منزلّيف دوري بشكل الصرافة جمال يف الكربى الست العائالت

Bourse)ّاوسمّ إىل نسبةّ  البورصة مفهوم فةها لدوّ  اليت السنة هي 4331وسنةّ أنّ  خونؤّرامل ،ّويعتقدبورز دي فان
ّّ.(1)يفّمنزل ّوممثليّاملصارفّاإليطالةةّحةثّكانّههاّالشخ ّيستقبلّرجالّاألعمالّ،هه ّالعائلة
 النقود، وشراء بةع عملةاتب بصلة تيّ  ماّوكلّ ّ*()*التيمني بوال  كتابة تتوىل ّ جتماعاتاال هه  تكان قد

 بني التعامل رتطوّ  وقد،ّالعامل مناطق كافة من للتجار بلةّ بورزّقّ  دي فان عائلة متتلك  الهي الفند  وباتّبهلك
ّبعد ّا وتعهدات، دعقّو شكل يف تتمّ  بةنهم فةما التعامالت وأصبحت ذلك؛ التجار  البضائع وستبدلتكما
ّبا  ّعنعرب ّي ّ (Bourse)لفظّ بهلك وأصبح،ّنياملتعامل بني الثقة أوساسّعلى قائمة مستقبلةة لتزاماتاحلامرة

ّ.(2)ودوري نظممّ بشكلّ نلّوواملتعام التجار فة  جيتمع الهي املكان
ّكمركز ربتاعتّ  واليت ،4331مّعاّسيإنفّر مدينة هي أخرى بلجةكةة مدينة إىل ذلك األمرّبعد انتقل وقد

 كسو ّ  البورصة مفهوم تبلور وهكها أوروبا. يف ظهرت ةنقديّوسو  أول عتربوتّ ؛ّالدولةةالتجارةّ أنواع لكافة رمسي
 تداول جيريّهبا كان حةث ومتنوعة، خمتلطة كانت داخلها املربمة والعقود الصفقات طبةعةّأنّ  غري للتداول، منظمّ 
ّ.الوقت ذلك يف بعد تظهر مل ووسندات أوسهم من املالةة األورا  ألنّ  ؛التجارية را األّوّوّاملختلفة السلع

ّمثّ ،4131ّوسنةّمبدينةّلةونّببلجةكا،ّمث ّانتقلّإىلّفرنسا4331ّّمت ّإنشاءّأولّوسو ّمايلّوسنةّوعلة ّفقدّ
الشمالةةّواجلنوبةةّّريكةتنيويفّفرتةّاكتشافّاألمّ.(41)ّإىلّباريسّوإىلّأمسرتدامّولندنّيفّالقرنّالتاوسعّعشر

ّاالقتصاديّوإب ان ّالفكر ّالكبريّيفّتطو ر ّاأللر ّهلا ّكان ّاليت ّالصناعةة ّوسنةّيفّّانتظمتّاألوسوا ّ،الثورة حدود

                                                           
الديينّالشديدّوتعاظمّّلتزاماجلهلّواالواليتّمتةزتّبتفشيّّتقريبا ،1122ّ-122وهيّالفرتةّماّبنيّاألعوامّ أوروباّمتثلّالعصورّالووسطىّيف:ّالعصور المظلمةّ(*)

بانتشارّاحلروبّالعسكريةّبنيّالشعوبّاألوروبةةّواجلرمانةة ّ.دورّالكنةسةّيفّخمتلفّجماالتّاحلةاةّوأيضاّ 
 .9-8ص: ،1ّ،2008عمان،ّاألردن،ّطّ والتوزيع، للنشر أوسامة دار ،المالية )البورصة( األوراق أسواق حسني، عصامّ(1)

(**ّ بةانّأوّولةقةّتضمنّملالكهاّاحلصولّعلىّتعويضّمايلّمنّقبلّشركةّالتيمني،ّوذلكّيفّحالّتعر م ّلكارلةّأوّحادلةّأوقعتّب ّ:ّعبارةّعنّأمينبوالص الت(
ّكلّفرتةّمعة نةّي دعىّالقسطّأوّاالشرتاك. ّمايل  ّالضرر،ّلكنّيفّاملقابلّتلزمّهه ّالبولةصةّمالكهاّبدفعّمبلغ 

 .12 ،ّص:2000اإلوسكندرية،ّمصر،ّد.ط،ّ الفنةة، اإلشعاع ومطبعة مكتبة ،عملياً -علمًيا المالية األوراق رصةبو  جودة، السةد صالحّ(2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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ّكبريا 4914ّ ّكانّاالوستثمار ّحةث ،ّ ّالسككّاحلديديةتالشركاتّاملّ*()أوسهميفّشراء ّيفّبناء ّلتحتلّخص صة ،
ّّ.(1)املركزّاألولّيفّحجمّاألموالّاملتداولةّيفّالسو ّبورصةّلندنّونةويوركّوطوكةوآنهاكّكل ّمنّ

ّكانتّببلجةكاّانتقلتّبعدهاّإىلّظهورّالنواةّاألوىلّاّوسبقّنستخل ّأن ّالممّ  مثّّبةةّأخرى،أورّودولّلبورصة
ّكاملّأحناءّالعامل. ّّإىلّأمريكاّالشمالةةّواجلنوبةةّلتع م

 السوق المالي تطورثانياً: 

ّللتطورّاالقتصادي ّملّوزيادةجتمعاتّللمّ ّنتةجة ّاحلاجاتّالتمويلةة بسببّختلفّالوحداتّاالقتصادية،
ّوتووسّ تعدّ  ّّعد ّاألخرية ّهه  ّوزيادنشاط ّاالقتصاديات، ّومنو ّاملدخرات ّحجم ّاملؤوسساتّة ّمن ّالعديد ظهرت

ّ،املخاطرةمنّدرجةّّي قللأمثلّوتوظةفهاّبشكلّ،ّاملالةةّلدىّاألفراداالوستفادةّمنّالفوائضّّتحاولّواألوسوا ّاليت
ّبدأت ّّوبهلك ّاملالةة ّاألوسوا  ّإنشاء ّيتّ فكرة ّاملالةةاليت ّالصفقات ّإجراء ّطريقها ّعن ّنياملسامهّكنيمتّوّ،م

ّه ّالصفقات.نّمنّبةعّحصصهمّواالكتتابّيفّهيواملستثمّر

ّيلفتّانتباهناّهوّ،اصرةعندّالنظرّإىلّنشيةّاألوسوا ّاملالةةّاملع ّبنشيةّاملؤوسساتّاملالةةّّما اليتّارتباطها
ّأ ّمعةنة ّالعامة،ّوذلكّعربّأدواتّمالةة ّالبنوكّالتجاريةّوشركاتّاملسامهة ّبةنها،ّوأمهها مههاّتقومّبدورّالووساطة

ّ ّوالتجارية. ّاملالةة ّيّ األورا  ّاملؤوسساتّواألدواتّاملالةة ّهه  ّنشية ّفبداية ّبدايةّ وعلة  ّاملالةةّّعد  ّاألوسوا  لنشية
إيطالةاّيفّالبندقةةّبّ(41)منتصفّالقرنّالثاينّعشرّّمبفهوم ّاملعاصرّبنكّ مبفهومهاّاملعاصر،ّحةثّمت ّإنشاءّأولّ

ّّّ.(2)م4431وسنةّ
ّالقرنّ،ّوذلكّيف(Securities)ّلتداولّاألورا ّاملالةةّ ّ شهدتّمةالدّأولّوسّوّأولّدولةّ ّفرنساوتعتربّ

لووساطةّاملالةةّلّنظامّ ّبّاعتمادوالهيّتطلّ ّ،رّالنشاطّالتجاريّواالقتصاديتطوّ كانّهنالكّحةثّّمةالدي؛43ّّ
حةثّظهرتّهباّأولّبورصةّلألورا ّاملالةةّّ،الةةّقصريةّومتووسطةّوطويلةّاألجلوسعّيفّاوستخدامّاألورا ّاملوالتوّ 

(Stock Exchange) ّّمبوجب ّلكيأمر ّالتداول، ّّمت ّمّ وّ فةها ّتنظةم ّتسهةلّفق ّعلى ّوقواننيّمساعدة عني
ّ.(ّمهنةّالسماوسرةّوالووساطة4340إىلّغاية4119ّّملمتدةّبنيّبهلكّالوقتّ)الفرتةّاكماّظهرتّّّ.مهااوستخدا

شهدتّجارّجيتمعونّلتبادلّالصفقاتّحةثّالتّ ّوبدأّ،بلجيكارتّاملبادالتّالتجاريةّيفّوخاللّنفسّالفرتةّتطوّ 

بورصاتّاألورا ّآنهاكّاوستقرتّّومصطلحّالبورصةّألولّمرةّظهرّبهلكّّويفّالتبادل،ّّاهه ّاحلركةّالتجاريةّتطورّ 
                                                           

فهوّجزءّمنّّعبارةّعنّأداةّملكةةّذاتّصفةّمالةةّقابلةّللتداولّحلامل ّاحلقّيفّاحلصولّعلىّعوائدّغريّلابتةّباإلمافةّإىلّحصت ّيفّموجوداتّالشركةّالسهم:ّ(*)
ّكماّحلامل ّاحلقّيفّالتخل ّمنّالسهمّببةع ّوالتنازلّعن ،ّومنّأنواعّرأمساهلا، هاّاألوسهمّالعاديةّحلامل ّاحلقّيفّالتصويتّيفّمجعةاتّاملسامهنيّواحلقّيفّاألرباح،

 واألوسهمّاملمتازة.ّ

 .41-41،ّص:1ّ،0210ألردن،ّطّ،ّدارّاملسريةّللنشرّوالتوزيعّوالطباعة،ّعمان،ّااألسواق المالية والنقديةدريدّكاملّآلّشبةب،ّّ(1)

،1ّ،ّدارّالنفائسّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّطّتحويل بورصة األوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية: دراسة تطبيقيةحممدّوجة ّحنةين،ّّ(2)
 .41-42،ّص:0212ّ
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41ّو41ّظهرتّخاللّالقرننيّونتةجةّهلهاّالتطورّ،ّ(1) (Royal Exchange)طلقّعلة ّملالةةّيفّمبىنّخاصّأّ ا
ّرك وألمانيا.اا وبريطانيا والدانمكهولنداملةالديّأوسوا ّلتداولّاألورا ّاملالةةّيفّبلدانّأخرىّ

عّيفّعددّالبنوكّوسّ حلاجةّإىلّالتوّ زادتّاّ،تصاديّوزيادةّمتطلبات ّالتمويلةةموّاملستمرّللنشاطّاالقومعّالنّ 
ّبالبحثّعنّ ّتواملؤوسساتّاملالةةّمنّأجلّقةامها ّأدىّإىلّإصدارّيّالغرضّالتمويلي،ّممّ فّ مواردّمالةةّجديدة ا

ّ ّمن ّاملالةة ّاألورا  ّاملق بل ّواملؤوسسات ّوالبنوك ّاحلكومات ّخاصةّ الةة ّاملسامهة ّشركات ّمنهاّوبعض ّ،الكبرية
مت ّإنشاءّّأينّوانتشرتّحىتّوصلتّلقارةّأمريكا.اّلتداولّهه ّاإلصداراتّددّ حمّ ّكاناّ وأصبحتّاألوسوا ّاملالةةّم
)*( يفّالشارعّالهيّكانتّتتم ّفة ّهه ّاملعامالتّواليتّأطلقّعلةهاّوولّوسرتيت1114ّأولّبورصةّيفّأمريكاّعامّ

(Wall Street) (2)،ّّرىّب41ّومعّحلولّالقرن ّاألوسوا ّجي  ّرمسيّيفّأغلبّشكلمّأصبحّالتعاملّيفّهه 
ّالدولّاملتقدمة.

ّ ّيفّأما ّاألوسوا ّاملالةة ّّالعربةةالدول ّاليتّاحتلتّمناطقهّانتشرتفقد ّالدولّاالوستعمارية ّا،منّخالل
ّهه ّالدول.لتصديرّبعضّمنتجاهتاّإىلّاّظمهاّاالقتصاديةّوممانّ لنّ ّوأنشئتّالعديدّمنّالبنوكّوالبورصاتّتطبةقاّ 

ّاإلطارّ بورصةّاألورا ّاملالةةّيفّحةثّأنشيتّ،41ّهنايةّالقرنّّمصريفّوسو ّاألورا ّاملالةةّإنشاءّّمتّ ويفّهها
ّكسو ّ،ّوقدّمتكنّ 4140وبورصةّالقاهرةّعامّّم4993ّوسنةّاإلوسكندرية تّهه ّالسو ّاملالةةّمنّالقةامّبدورها
ّقويةّحىت ّعلىّمستوىّالعاملّمنّحةثّالنشاطّّوّأصبحتّالسو ّاألوىلّيفّإفريقةا؛ ّالشرّواخلامسة كاتّعدد
تحقةقّبرنامجّسو ّيفّظلّوسةاوسةّالدولةّلالتنظةمّّإعادةبعدّذلكّلتتمّ،ّوحجمّرؤوسّاألموالّاملستثمرةاملدرجةّ

ّ.(3)اإلصالحّاالقتصادي

ّباقي ّّأما ّاألخرى ّالعربةة ّفاملناطق ّوسوى ّالعريب ّالعامل ّيف ّيكن ّإّمخسلم ّإمافة ّالبورصةّبورصات ىل
،4111ّّالكويت،4119ّّتونس،4111ّّالمغرب،4114ّّلبنانبورصةّّهي:ّو4191ّعامّّوذلكّحىتّ،املصرية
بسببّظروفّاحلروبّخاصة4113ّّالنشاطّإىلّغايةّّعطلةّ هه ّالبورصاتّبقةتّمّ ّأكثرّ،ّإالّأنّ 4119ّاألردن

ّلبنان،ّويفّعامّ ّتنشّ والعراقّالبحرينيفّّأخرىّمتّإنشاءّبورصات4191ّبورصة طّيفّ،ّوبدأتّالسو ّاملالةة

                                                           
 .111،ّص:مرجع سبق ذكرهعباسّكاظمّالدعمي،ّ(1ّ)

 نسبةّإىلّاحلائطّالهيّبنا ّاهلولنديونّحلمايةّقطعاهنمّمنّاألبقار.Wall Streetّائطّمسيّاملكانّبشارعّاحلّ(*)

 .111-111ص:مرجع سابق، عباسّكاظمّالدعمي،ّّ(2)

مالّاحلديثةّخاللّ،ّحبثّمقدمّملؤمتر:ّالقضاياّامللحةّلالقتصادياتّالناشئةّيفّبةئةّاألعتكامل األسواق المالية العربية: آفاق وتحدياتأشرفّحممدّدواب ،ّّّ)3(
ّكلةةّإدارةّاألعمال،ّاجلامعةّاألردنةة،ّعمان،ّاألردن،2009ّأفريلّ 14-15 الفرتةّمن      .10،ّص:0229،
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ّكلّ الّمت ّإنشاء4111ّويفّعامّّ،السعودية إنشاءّبورصةّّوّ،وفلسطينّوالجزائرّوقطرّالسودانمنّّبورصاتّيف
 .(1)1441وسنةّّيفّاإلماراتّاملتحدةّأبو ظبيوبورصةّّدبي

 (Financial Market) السوق المالي مفهومالفرع الثاني: 
بالتطورّاالقتصاديّوالصناعي الّوسةماّعاملّللهيّمرتّب ّمعظمّدولّااّ،ارتبطّتطورّاألوسوا ّاملالةةّتارخيةاّ 

ّ ّشركاتّاملسامهة ّاالقرتاضّوارتفاعّعدد ّاحلكوماتّعلى ّإقبال ّأدى ّوقد ّمنها، ّقويةّ ّإىلالرأمسالةة ّحركة ّخلق
ّ.بورصاتّاألورا ّاملالةةالعديدّمنّاّيفّظهورّوسامهتّبدوره

ّمجةعهاّتص بّيفّالةنيللسو ّاملايلّباختالفّآراءّاالقتصادينيّواملّلفظيبّاملدلولّالوقدّتشعّ  ،ّغريّأن 
رؤوسّاألموالّمنّأصحابّوتوفريّقومّبعملةةّجهبّيّهيالّاآللةةّواإلطارّ:اجتا ّواحدّي ديلّبين ّالسو ّاملايلّهو

ّّقصدّمتويلّالفرصّاالوستثماريةّاملتاحة.ّالعجزاملايلّإىلّأصحابّالفائضّ
ّوالمال:*()السوقمها:ّكلمةّمركبةّمنّكلمتنيّ )Market Financial(والسو ّاملايلّ

ألنّالتجارةّّاهبةتّمسّ اليتّيتعاملّفةهاّواجلمعّأوسوا ،ّّوّ-البةعّوالشراء–اتّاعّ ةّ مومعّالبّ السو ّهوّّ:لغةً 
منّاألشةاء،ّّامللكةةةّاملالّعلىّكل ّماّيقعّعلة ّأماّاملالّفةطلقّالعربّكلمّ.(2)سا ّاملبةعاتّحنوهالبّإلةهاّوتّ جتّ 

ّ.(3)ةعّاألشةاءفهوّكل ّماّملكت ّمنّمج
ّاصطالحاً  ّيّ : ّبالسو : ّالسلعّقصد ّفة  ّوتتبادل ّواملشرتون ّالبائعون ّفة  ّيلتقي ّالهي ّاجلغرايف املكان

تداولّدّبالنظرّإىلّالسلعةّاليتّتّ دّ واخلدمات،ّويفّالوقتّاحلامرّملّيعدّهناكّأمهةةّللمكانّوأصبحتّالسو ّحتّ 
ّاملالّيفّاصطالحّاملتعاملنيّيفّاألّ.(4)فةها ّواملتخصصنيّيفّشؤونّالبورصاتأما ّنوعّفةّ ّ،وسوا ّاملالةة قصدّب 

ّوبهلكّ ّالنقدية، ّاملالّيفّصورت  ّالغرضّمنّخاصّمن ّاألورا ّافإن  ّيفّالسو ّاملايلّمنّأوسهمّملمجةع صدرة
ّ.(5)حتصةلّومجعّاألموالّيفّصورهتاّالنقديةّالسائلةهوّوسنداتّوشهاداتّإيداعّوغريها،ّّو

ّ تكونّمنّطرفنيّأوساوسةني،ّيندرجّممنّاإلطارّالعامّملاهةةّالسو ّوامل ّاملايلّمفهومّالسّوومنّهناّفإن 
ّ ّوعادةّ ّالبائعأوهلما ّوم صدرها، ّاملالةة ّّوهوّصاحبّالورقة ّيتمثلّيفّاحلكومة ّيفّّوالشركاتما ّالفاعلة املصدرة

                                                           
ّ.14ّّّّّص:مرجع سبق ذكره، أشرفّحممدّدواب ،ّّ)1)

ّمنهاّالواردّيفّقال ّتعاىل:ّّ(*) اّالر وس ولّ »ّملصطلحّالسو ّيفّالقرآنّعدةّمعان  ّه ه  ّاأل وْسو ا ّو ق ال واّم ال  يّيف   .1،ّوسورةّالفرقان،ّاآلية:»ي ْيك ل ّالط ع ام ّو ي ْش 

ّكلمة:ّالسو ،ّدارّصادر،ّبريوت،ّلبنان،ّطّلسان العربابنّمنظور،ّ (2)  .118،ّص:12ّ،ّاجمللد4ّ،1991ّ،

ّكلمة:ّمول،ّاجمللدّمرجع سبق ذكرهابنّمنظور،ّ (3)  .141،ّص:11ّ،

ّ.011،ّص:1991ّ،ّديوانّاملطبوعاتّاجلامعةة،ّاجلزائرّالعاصمة،ّاجلزائر،ّد.ط،ّقتصاديةالرياضيات االمشعونّمشعون،ّ(4ّّ) 

ّكنوزّإشبةلةاّللنشرّوالتوزيع،ّالرياض،ّالسعودية،ّطّأحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرةمباركّبنّوسلةمانّبنّحممدّآلّوسلةمان،ّ(5ّ)  ،1ّ،ّج1،ّدار
   https://books.google.dz/books?id=UBOoSjEvSoAC: لكرتوين.ّمتوفرّعلىّاملوقعّاإل44،ّص:0221

https://books.google.dz/books?id=UBOoSjEvSoAC
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ّولانالسو  ّة، ّ)املدخراتُّمشتريهما ّاألموال ّرؤوس ّمتتلك ّاليت ّاجلهة ّوهو ّاملالةة ّوسواءّ الورقة ّمنّّّ( كانت
ّوسو ّيتّ احلكوماتّأوّ ّالبنوك.ّوكيي  ّأو ّيتحدّ األفراد ّاملالةة ّالورقة ّوسعر ّالتداولّفإن  دّمنّتفاعلّجانيبّمّفةها

ّ.األنرتنةتالتداولّأوّعربّشبكاتّّالعرضّوالطلبّيفّقاعات
ّعنّمجلةّمنّاألماكنّالسو ّاملايلّيّ ّأنّ جندّومنّالتعاريفّالسائدةّ التفاوضّوالتبادلّّيت مّفةهاّحةثعرب 

بّنّمعّرغباتّالطلاملد خرّوماّتكونّطويلةّاألجل(،ّواليتّيتلكهاّّ)عادةّ غباتّالعرضّاخلاصةّبرؤوسّاألموالّبّر
ّ.(1)ناملستثمرّو

حةثّّّظمّاالقتصاديات،رّاملايلّالهيّعرفت ّمع ّمعّالتطوراتّاحلاصلةّواالنفتاحّاالقتصاديّوالتحرّ إالّأنّ 
لكبريةّوبدأّأصحابّظهرتّاالوستثماراتّاقدّفلرّالكبريّيفّزيادةّنشاطّاألوسوا ّاملالةة،ّللثورةّالصناعةةّاألّنكا

تقدميّمفاهةمّجديدةّللسو ّّمنّماّمك نوههاّعنّفرصّتسمحّهلمّبتعظةمّأرباحهم.ّالبحثّرؤوسّاألموالّيفّ
منّخاللّقنواتّالوستثمار،ّحلقةّالوصلّبنيّاالدخارّواّاالسو ّعلىّأهنّ ّتر فعّ ّإذّ.واإلملامّجبوانبّأكثرّاملايل

ّ ّأدواتّومؤوسساتّّتتمثلرئةسةة ّيف ّكما ّّأنّ متخصصة، ّفاعٌل ّدور  ّل  ّلألرصدةّيف ّالفرصّاالوستثمارية هتةئة
ّّ.(2)النقدية

خللقّوتبادلّّرفّالسو ّباملكانّالهيّيتمّفة ّتبادلّاألصولّاملالةة،ّمعّأنّ كماّعّ  مرورياّ  وجود ّلةسّشرطاّ 
ّ.(3)األصولّاملالةةّختلقّويتمّاملتاجرةّهباّبعدّذلكّيفّأوسوا ّمالةةّمنظمةفّ،االقتصادياتاألصولّاملالةةّيفّمعظمّ

ّ،ومنّمثّتداوهلاّتعملّعلىّإصدارّاألورا ّاملالةةّشبكةّمتويلّطويلةّاألجل ّينّ بكنّتعريفّالسو ّاملايلّويّ 
ّّّّّّّ     .(4)مم اّيسمحّبتحريكّاالدخارّالقوميّالفردي

املد خرةّواليتّترغبّباالوستثمار؛ّّاإلطارّالهيّجيمعّبنيّالوحدات" ّالسو ّاملايلّعلىّأنّ عرفّيّ يكنّكماّ
ووحداتّالعجزّاليتّهيّحباجةّإىلّاألموالّلغرضّاالوستثمار،ّعربّفئاتّمتخصصةّعاملةّيفّالسو ّبشرطّتوافرّ

ّ.(5)"قنواتّاتصالّفعالةّ
ّ ّمن ّيّ خالل ّالسابقة ّاملالتعاريف ّالسو  ّبين  ّالقول ّعنكن ّعبارة ّاملتعاملنيّّوسو ّ ّايل ّبالتقاء تسمح

وفقّإطارّمّفة ّإصدارّاألورا ّاملالةةّوتداوهلاّيفّالسو ،ّ،ّحةثّيتّ االقتصادينيّأصحابّالعجزّوالفائضّاملايل

                                                           
(1) Bernard Bellettante, Dictionnaire De La Bourse, Edition Hatier, Paris, France, 1998, P :12. 

(2) Frederic Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Market, Addition –Wesley, U.S.A, 6th 

Edition, 2001, p:3. 
(3) Frank J. Fobozzi and Modigliani Franco, Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice -Hall Inc, 

Prentice, New Jersy, U.S.A, 1992, P: 11. 

(4) Pierre Canso, Farouk Hemici, Gestion Financière De L’entreprise, Edition Dunord, Paris, France, 10eme 

Edition, 2002, p:387.  

 .112،ّص:1ّ،0221،ّدارّاملسريةّللنشر،ّعمان،ّاألردن،ّطّاالستثمار باألوراق الماليةأرشةدّفؤادّالتمةمي،ّأوسامةّعزميّوسالم،ّ(5ّ)
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ّفهيّمتّ تنظةميّوقانوين ّوبنوكّاالوستثمارّوغريها،ّ، ّكالبنوكّالتجارية ّمالةة ّبواوسطة ّلالقتصاد ثلّالسو ّالتمويلةة
ّّفالسو ّمبثابةّمرآةّتعكسّمستوىّاالنتعاشّوالركودّيفّاالقتصادّالوطين.وبهلكّ

لةةّةهاّاملقرمونّبشراءّاألورا ّاملايقومّفّ،مباشرةيفّالسو ّبطريقتني:ّاألوىلّّةعملةةّتبادلّاألورا ّاملالةّتتمّ 
وسةطّاملايلّبشراءّاألورا ّاملالةةّالّوفةهاّيقومّّ،غير مباشرةأماّالثانةةّفهيّ،ّشرةّ االيتّت صدرهاّالشركاتّواحلكومةّمب

ّمثّيعةدّبةعهاّلألفراد.
ّ

 ثاني: خصائص ووظائف السوق الماليالمطلب ال
ّ،اولةّمعرفةّأهمّاخلصائ ّاليتّتتمةزّهباحملّأكثربعدّأنّتعرفناّعلىّمفهومّالسو ّاملايلّنييتّاآلنّللتعمقّ

ّّ؟وماّهيّالوظائفّاليتّتقومّهبا
 لماليالفرع األول: خصائص السوق ا

يفّالنظامّاملايل حةوياّ  املايلّلسو ّولّ.ساهمّيفّرفعّاقتصادّالبالدّورفاهةت حةثّيّ ّ،يلعبّالسو ّاملايلّدوراّ 
ّ:نهكرّمنهاّتوفرّفة جيبّأنّتّ-لةسّكغري ّمنّاألوسوا -بعضّاخلصائ ّ

ّكاألوسهمّوالسنداتّومامنّخاللّتسهةلّعملةةّاحلصولّعلىّالسةولةّّ (1 ب ّإىلّنقدّشاّحتويلّاألدواتّاملالةة
 ؛جاهزّعندّاحلاجةّإلة 

ّالسو جتّزّ (2 ّالعرضّوالطلبّّ؛ئة الهينّالّيستطةعونّّ،دخلنيّاملستقلنياملتكبريّمنّّّبنيّعددّ حةثّيتجزأ
الّيدخلّهؤالءّيفّعالقةّمباشرةّبلّيتعاملونّمنّخاللّجمموعةّمنّفالتيلريّيفّالسو ّأوّتوجة ّاألوسعارّب ،ّ

 ؛(1)الووسطاء
ّالسو ّبالاتصافّّ (3 ّ(Depth)عمق ّجيأيّأنّ ، ّفة ،ّّهبّعددا ّ  ّاملتعاملنيّواملستثمرين كبريا ّومتنوعا ّمن

غريّاملربرةّيفّّحبةثّيهتديّهؤالءّمبعطةاتّالعرضّوالطلبّالختاذّقراراهتمّاالوستثمارية،ّوهوّماّينعّالتقلبات
 ؛(2)أوسعارّاألورا ّاملالةةّاملتداولة،ّإالّبتيلريّبعضّاألزماتّوالظروفّالطارئة

نّحةثّشفافةةّوعالنةةّالبةاناتّواملعلوماتّاملتعلقةّبالشركاتّاملدرجةّوالوحداتّاملصدرةّلألورا ّاملالةة،ّمّ (4
 ؛حجمّالتداولّوأوسعارّأوسهمها

اّّي عتربّ (5 ّلكونّاملتعاملنيّفة ّمنّالوكالءّخمتصني،ّوهناكّشروطٌّوسوا نّباقيّاألعأكثرّتنظةم  وقةودّّ،ّنظر ا
ديرّالعملةاتّيفّمعظمّالبلدانّإداراتّمستقلةّذاتّصالحةاتّتّ توجدّ،ّلهلكّاملالةةّفة ّنونةةّلتداولّاألورا قا

 .(3)وفرّللمتعاملنيّاملعلوماتّالضروريةيفّأوسوا ّاألورا ّاملالةةّوتّ 
                                                           

 .14،ّص:1ّ،0211،ّاملركزّالقوميّلإلصداراتّالقانونةة،ّالقاهرة،ّمصر،ّطرقابة هيئة سوق رأس المال على شركات المساهمةّحممدّأمحدّحممودّعمارنة،ّ(1)

ّكمالّأبوّعمشة،ّّ(2) ،ّحبوثّاقتصاديةّعربةة،ّجملةّصادرةّعنّاجلمعةةّالعربةةّللبحوثّأهمية تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجيحممد
 ّّّّّ  .114ّ،ّص:11ّ،0211ّ-11اديةّبالتعاونّمعّمركزّدراوساتّالوحدةّالعربةة،ّالقاهرة،ّمصر،ّالعددانّاالقتص

 .11،ّص:0220ّ،ّدارّالصفاءّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّد.ط،ّاألسواق المالية والنقديةمجالّجويدانّاجلمل،ّّ(3)
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املرونةّيفّاإلجراءاتّاليتّةّبةعا ّوشراء ّمنّمستثمرّآلخر(ّباإلمافةّإىلّوسهولةّتنفةهّالصفقاتّ)نقلّامللكةّ (6
 تنفةهّالصفقات؛ّوإجنازّتتعلقّب

ّيفّّ (7 ّاالوستثمار ّّالسو ّاملايليتمةز ّخماطرة ّأكثر ّبكون  ّألن ّوأقلّوسةولة ّيفّالسو ّالنقدي، منّاالوستثمار
ّكالسنداتأدوا ّفة  ّاألجلّيّ*()تّاالوستثمار ّخمتلفةمّ تحطويلة ّوسوقةة ّوسعرية، ّوكهلكّاألوسهمّعلىّلّخماطر ،

ّكبريةّأيضاّة اّإالّأنّ ائدّأكربّنسبـــــــــــالرغمّمنّأهناّذاتّع  ؛(1)خماطرها
8) ّّ ّاألجل،ارتباط ّطويلة ّاملالةة ّباألورا  ّاملالةة ّاألورا  ّّو وسو  ّأمهةةّّاليت ّتكتسب ّمتويلّكبرية ّيف خاصة

 ؛(2)سددّعلىّأمدّطويلاملشروعاتّاإلنتاجةةّاليتّحتتاجّإىلّأموالّتّ 
ّلعملةاتّالتداولا (9 ّالكاملة ّاحلرة ّواملنافسة ّاالقتصادية سحّاجملالّلقوىّالعرضّوالطلبّيفّحتديدّوفّ؛حلرية

 األوسعارّغريّالعادلة؛ّتداولبأوسعارّاألورا ّاملالةة،ّوعدمّالسماحّ
11) ّ ّّبنيالتكامل ّتقنةاتّمتطورة ّواوستخدام ّالبةاناتّواملعلوماتّّوذلكّ،للربطّبةنهااألوسوا ّاملالةة بتوفري

ّ.قاتّوتسهةلّمهمةّالووساطةّاملالةةوإجنازّالصف
ّوسبقّممّ  ّالسو ّاملايلاخلصائ ّالّلومنّخالا ّذلكّ،يتّيتمةزّهبا ّيفّتوجة ّجيّفإن  ّيلعبّدورا ّهام ا عل 

 املدخراتّواملسامهةّيفّدفعّعجلةّاالقتصادّالوطين.
 الفرع الثاني: وظائف السوق المالي

ّمنّخاللّاجلمعّبنيّأصحابّالعجزّ ّالسو ّاملايلّيفّتوفريّالسةولة، ّاألوساوسيّالهيّيلعب  نظرا ّللدور
ّأداةّ ّفإن ّفوائضّاملالةة،وال ّاجملاالتّاالوستثماّهامةّ ّأصبح ّحنو ّاملتاحة ّاملوارد ّتوجة  ّلالقتصادياتّيف ّاملرحبة رية

ّالقومةة.
ن ربزّّاقتصادّمنّشين ّأنّيساهمّيفّأداءّجمموعةّمنّالوظائفّوجودّوسو ّمايلّيفّأيّ ّينّ بويكنّالقولّ

ّ:فةماّيليّأمهها
ومؤشرا ّللحالةّاالقتصاديةّاليتّّ،ةّملدىّجناحّالسةاوساتّاملالةةّواالقتصاديةمرآةّعاكسّاعتبارّالسو ّاملايلّ (1

 اوسةةّلألوسعارّيفّالسو ّاملايل؛تؤولّإلةهاّالبالد،ّمنّخاللّاألرقامّالقة
وذلكّعنّطريقّتسهةلّحتويلّاملدخراتّواوستثمارهاّيفّاألوسهمّّ؛تشجةعّاألفرادّواملؤوسساتّعلىّاالدخارّ (2

وحتملّمستوىّمعنيّمنّّغةةّاحلصولّعلىّعائدّمعنيب ّّ،ورا ّاملالةةّاملتداولةّيفّالسو وغريهاّمنّاألّوالسندات
 ّاملخاطر؛

                                                           
صدرّبدفعّقةمةّااللتزامّحلامل ّعندّتاريخّاوستحقا ّمعنيّمثبتّعلىّالشهادةّإمافةّإىلّوسعرّفائدةّحمققّمسبقا ،ّ:ّعبارةّعنّشهادةّيتعهدّمبوجبهاّاملالسندّ(*)

ّكماّتقسمّحسبّفرتاتّاوستحقاقهاّإىلّوسنداتّقصرية،ّمتووس طةّوطويلةّحةثّيطرحّالسندّلالكتتابّبقةمةّامسةةّمعةنةّعادةّماّتكونّوسنويةّأوّنصفّوسنوية،
 حبّالسندّاحلقّيفّالتدخلّيفّاإلدارةّوالّيشرتكّيفّمجعةاتّاملسامهنيّالعامة.ّاألجل.ّوالّيلكّصا

(1) J. Pilverdier, Tereyt, Le Marché Boursier, Eddition Economica, Paris, France, 1998, p: 10. 

 .40،ّص:9911ّ،ّدارّاملستقبلّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّد.ط،ّمبادئ االستثمارطاهرّحةدرّحردان،ّّ(2)
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ملنّيطلبّّاكنّاحلصولّعلةهوفرّالسو ّاملايلّأدواتّمتعددةّيّ حةثّيّ ّ،*()تسهةلّاحلصولّعلىّاالئتمانّ (3
 ؛(1)التيمنيّممنّتتوفرّفةهمّالشروطّوالضماناتّالالزمةّلالقرتاض

ّمنّّاملسامهةّ (4 ّمتعددة ّأشكال ّوتوفري ّاألوسهم، ّقةمة ّمن ّوالرفع ّاملالةة ّلألورا  ّالرأمسالةة ّالقةمة ّتعظةم يف
ّللجمهورّاملستثمر ّيّ ّ،األدواتّاملالةةّبالسو ّوإتاحتها ّويّ ما كنّمنّاحلصولّعلىّالسةولةّيفّس هلّالتداولّهبا

 ؛(2)قل لّمنّدرجةّاملخاطرةاّيّ وسب،ّمالوقتّاملنا
 ؛(3)لوماتّوتكالةفّالبحثّعنّالصفقاتختفةضّكلفةّاملعّ (5
واملسامهةّيفّاوستقرارّأوسعارّالفائدةّمنّخاللّإجيادّمصادرّمتويلّّ،ختفةضّالضغطّعلىّالنظامّاالئتماينّ (6

 ؛(4)بديلة
ي كنّّوالهيّ،تووسطّاألجلاملقصريّّوالتووسةعّرقعةّالنشاطّالتجاري،ّحةثّحيتاجّههاّاألخريّإىلّالتمويلّّ (7

 ؛(5)ألورا ّاملالةةّاليتّتتمتعّبالسةولةّالعالةةّواوستقرارّاألوسعاربضمانّاّاحلصولّعلة 
ّ

 ساعدّعلىّتوجة ّاملستثمرينّإىلّشراءّوبةعّاألورا ّاملالةةّاليتّالسو ّاملايلّيّ ّأنّ هوّّ ستخلصنّإذنّما
ّاألرباحّتّ  ّعلةهم ّالهيّيّ مأمواهلنّبدلّختزيّاملرغوبّفةهادر ّاألمر ّالشرّ، ّرؤوسّأموال كاتّؤديّإىلّزيادة

ّالنموّ ّمعدل ّزيادة ّعلى ّينعكس ّالهي ّاالوستثماري ّالنمو ّمعدل ّزيادة ّوبالتايل ّاالوستثمارية، واملؤوسسات
ّاالقتصاديّللبالد.

 
 
 
 
 
 

                                                           
أمّمعنويا ،ّمبنح ّمبلغا ّمالةّاالئتمان:ّ(*) الوستخدام ّيفّغرضّحمددّمقابلّوعدّاّمعةنّايعينّالثقةّاليتّيولةهاّالبنكّأوّاملؤوسسةّاملالةةّلشخ ّماّوسواءّأكانّطبةعةاّ 

 ئدةّمتفقّعلةها.بالوفاءّيفّاملستقبل،ّوذلكّخاللّفرتةّزمنةةّمتفقّعلةهاّوبشروطّمعةنةّمقابلّعائدّماديّأوّفا

 .1،ّص:1ّ،0211ّ،ّاملنظمةّالعربةةّللتنمةةّاإلدارية،ّالقاهرة،ّمصر،ّطاألسواق المالية: تركيبها، كفاءتها، سيولتها والتجربة العربيةدياّولةدّحناّالربضي،ّ(1ّ)
 .11،ّص:مرجع سبق ذكرهدريدّكاملّآلّشبةب،ّّ(2)

 .01،ّص:1ّ،0210ّالةازوريّالعلمةةّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّطّ ،ّدارفي التنظيم وتقييم األدواتاألسواق المالية: إطار أرشدّفؤادّالتمةمي،ّّ(3)

 .01،ّص:ّمرجع سبق ذكرهأرشدّفؤادّالتمةمي،ّّ(4)

 .02،ّص:1ّ،0229،ّدارّالفكرّاجلامعي،ّاالوسكندرية،ّمصر،ّطّبورصات األوراق الماليةمصطفىّكمالّط ،ّشريفّمصطفىّكمالّط ،ّّ(5)
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 هتنظيمتصنيفات السوق المالي و : المطلب الثالث
 ّوههاّماّوسةتمّالتطر ّإلة ّيفّالنقاطّالتالةة:ّ،عد ةّأوسسّو فقكنّتصنةفّاألوسوا ّاملالةةّيّ 

 ع األول: تصنيفات األسواق الماليةالفر 
،ّخلةّومنّالصعبّإجيادّفاصلّبةنهاتبقىّمتداّارغمّذلكّفإهنّ ،ّّوخمتلفةّ ّألوسوا ّاملالةةّعلىّأوسسّ ت صنفّا

،ّوخيتلفّالنوعّاألولّعنّوأوسوا ّالنقدّعلىّنوعنيّأوساوسةنيّمها:ّأوسوا ّرأسّاملالّيشتملإالّأهناّأكثرهاّشةوعاّ 
،ّوكهلكّيفّنوعّهه ّاألدواتّوطبةعةّاملؤوسساتّاملالةةّالعاملةّاألدواتّاملالةةّاملتداولةّتحقا الثاينّيفّآجالّاوس

ّالّالسوقني.ّوفةماّيليّعرضّبإجيازّهلهينّالنوعني:ّيفّكّ 
  (Capital Market) المالرأس  سوقأواًل: 

دّبيموالّاتّللتزوّ دهاّاملؤوسسسامهاتّوقروضّطويلةّاألجل،ّحةثّتقصّ مبفةهاّالتعاملّّهيّالسو ّاليتّيتمّ 

ّكلّ  ّلالكتتابّإمافةةّمقابلّالتخليّعنّجزءّأو أوّقدّّ،ملكةتهاّوهيّشركاتّاملسامهة،ّوذلكّبطرحّأوسهمها
ّ.(1)جتمعّتلكّاألموالّيفّصورةّدينّبطرحهاّللسندات

ّ:ّآجلةوا ّأوسوا ّحامرةّوأوسقسمني:ّينقسمّوسو ّرأسّاملالّإىلّّو
 :(Spot Markets) )الفوريّة( ةاألسواق الحاضر  (1

وتنفةهّالصفقاتّمبختلفّأنواعهاّاليتّيتمّفةهاّعرضّوتداولّوتسجةلّاألدواتّاملالةةّالفوريةّهيّاألوسوا ّ
ّفوري ّوتتّ بشكل ّبنوعّ ، ّالسوقةةّسم ّلظروفها ّالةومي ّالتيكد ّأوّّ،من ّبعضّالتقلباتّاحلاصلة ّعن بغضّالنظر

ّ.(2)الظروفّالناجتةّعنّاوستمرارّفرتاتّالركودّمثالّ 
 الثانوية:السو ّاألولةةّّو:ّالسو ّقسمنيألوسوا ّاحلامرةّإىلّوتنقسمّا

ت عرفّبسو ّاإلصداراتّاجلديدة،ّلةسّهله ّ: (Primary Market) )سوق اإلصدار( األوليةالسوق  -أ
ّويتمّفةهاّإصدارّاألورا ّاملالةةّاجلديدةّألولّمرة،ّإذّت تةحّلألعوانّاالقتصادينيّاحلصولّ ّحمدٌد السو ّمكاٌن

ّواملقرتضعلىّاألموا ّالووسةطّبنيّاملستثمر ّتلعبّدور ّوبهلكّفهي ّاوستثماراهتم، ّلتمويل ّالالزمة ّحةثّ(3)ل ،
ّ ّاالوستثمار" ّ"مصارف ّت دعى ّمالةة ّمؤوسسات ّفةها ّالن صحّ ،(Investment Bankers)تعمل ّبتقدمي تقوم

 ؛(4)رواملشورةّللشركاتّفةماّيتعلقّبينسبّأنواعّاألورا ّاملالةةّاملصدرةّوأنسبّتوقةتّلإلصدا
 وتنقسمّالسو ّاألولةةّإىلّوسو ّالتمويلّاملباشرّووسو ّالتمويلّغريّاملباشر:

                                                           
 .110،ّص:1ّ،0212ّملةلة،ّاجلزائر،ّطّ،ّدارّاهلدىّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّعنيأسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات واالستراتيجياتحمفوظّجبار،ّ(1ّ)

 .11-11،ّص:1ّ،0229،ّدارّصفاءّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّطّاالستثمارات واألسواق الماليةهوشةارّمعروف،ّّ(2)

(3) Pierre Remage, Finance De Marché, Eddition D’organisation, Paris, France, 2002, p: 26. 

ّ.41،ّص:مرجع سبق ذكرهحممدّأمحدّعبدّالنيب،ّّ(4)
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 أنواع جبمةع تتعامل اليت السو  هي :(Market for Direct Finance) سوق التمويل المباشر  -
ّاملقرتمة تصدرها اليت األولةة املالةة األورا   دون ومن التسويق، خرباء خالل من أو مباشرة وتسوقها الشركة
 الووسطاء؛ تدخل

ويقصدّهباّالسو ّاليتّتتضمنّمجةعّ :(Market for Direct Finance) سوق التمويل غير المباشر  -
ّمالةةّ ّمؤوسسة ّيكون ّما ّوعادة  ّاملالةة، ّاألورا  ّبشراء ّيقوم ّمعني ّمايل ّووسةط ّخالل ّمن ّيتم املعامالتّاليت

ّكبنكّاالوستثمارّالهيّيتوىلّمهمةّبةعهاّمرةّأخرىّل لجمهورّواملؤوسساتّاليتّترعبّباالوستثمارّيفّمتخصصة
 تلكّاألورا .

بورصةّاألورا ّاملالةة،ّّي طلقّعلةهاّأيضاّ : (Secondary Market)السوق الثانوية )سوق التداول(   -ب
لقواننيّ حةثّيتمّيفّهه ّالسو ّالتداولّباألورا ّاملالةةّاليتّأصدرهتاّالسو ّاألولةة،ّوتتحددّفةهاّاألوسعارّوفقاّ 

 .(1)الصادرةّمنّالعمالءّبالبةعّأوّالشراءّ*()رضّوالطلب،ّوتتمثلّاألورا ّاملتعاملّهباّيفّاألوامرالع
ّوتنقسمّالسو ّالثانويةّإىلّأوسوا ّمنظمةّوأوسوا ّغريّمنظمة:

ّّو": (Organized Market) المنظمةالسوق  - ّيف ّوزمانّتتمثل ّمبكان ّفةها ّالتعامل ّيتم ّاليت البورصة
ّشرك ّوبيوسهم ّحبةثّحمددين، ّالواحدة، ّللصفقة ّاألدىن ّاحلد ّحتكم ّمعةنة ّشروط ّو فق ّالسو ، ّيف اتّم درجة

ي سمىّوحدةّالتعامل حمدداّ   .(2)"يتكونّههاّاحلدّمنّعدد ّمنّاألوسهمّيبلغّجمموعّقةمتهاّاالمسةةّمبلغاّ 
األورا ّ اءّوبةعلشّر املتعاملون فةها منتظمة(،ّيلتقي(دوريةّ أوقات يف مركزية أماكن يف وتنعقدّهه ّاألوسوا 

د دة ولوائحّوقوانني لابتة لنظم وفق ا السو ، تلك يف املقة دة املالةة  والشروط الصفقات وعقد التعامل قواعد ت نظم حم 
ّ.(3)املتعاملني يف توف رها الواجب

ّاملعامالتّ: (Unorganized Market))الموازية(  المنظمةالسوق غير  - وهيّاألوسوا ّاليتّجتريّفةها
ّاألورا ّاملتداولةّخارجّ ّأن  ّكما ّلةسّهلاّّالّختضعّلقواننيالسو ّاملنظم، السو ّالنظامي،ّإذّتعتربّوسوقا ّع رفةة 

يتم ّوالشروط،ّّو القةود من حتررها حبكم فةها بسهولةّالتعامل متتازنظاٌمّرمسيّوالّمكانّحمددّإلجراءّاملعامالت،ّ
ّالتعامل ّبنيّفةها ّتربط ّوسريعة ّاتصاالت ّشبكة ّخالل ّاملستثمرّّمن ّجيري ّإذ ّواملستثمرين، ّوالتجار السماوسرة

 .(4)اتصاالت ّبالسماوسرةّوالتجارّلةختارّمنهمّمنّي قدمّل ّأفضلّوسعر

                                                           
وجيبّأنّ يتّتنفةههاّفةماّبعد.هيّطلباتّالشراءّوالبةعّاليتّيقومّاملستثمرونّبإصدارهاّإىلّوكالئهمّالسماوسرةّأوّيقومونّبهلكّبينفسهمّإلكرتونةا ،ّلةيّاألوامر:ّ(*)

 يكونّاألمرّاآليتّمنّاملستثمرّمكتوب اّبشكلّدقةقّلكيّينفهّبطريقةّجةدةّمنّطرفّالووسةطّالهيّل ّصالحةةّتنفةهّاألوامر

 .08،ّص:مرجع سبق ذكرهمصطفىّكمالّط ،ّشريفّمصطفىّكمالّط ،ّّ(1)

 .1،ّص:ّمرجع سبق ذكرهدياّولةدّحناّالربضي،ّّ(2)

(3) Alain Martinet, Lexiques de Gestion, 5eme Edition, Dalloz, Paris, France, 2000, p: 53. 
 .42،ّص:مرجع سبق ذكرهحممدّأمحدّحممودّعمارنة،ّّ(4)
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وعادة ّماّتتوالهاّبةوتّالووساطةّوالسماوسرة،ّومتتازّهه ّالسو ّببساطةّاإلجراءاتّوك ربّحجمّاملعامالت،ّ
وسعارّعلىّأوساسّالتفاوضّولةسّاملزادّالعلين،ّوههاّماّيتطلبّووسرعةّعملةيتّالبةعّوالشراء،ّواليتّتتحددّفةهاّاأل

 .(1)خربةّوكفاءةّعالةةّيفّالتعامل
ّ:الرابعوالسو ّّالثالثاملنظمةّإىلّنوعنيّمها:ّالسو ّغريّتنقسمّالسو ّكماّ

   السوق الثالثة(Third Market):ٌّّّجزء ّالثالثة ّاملنظمةّالسو  ّغري ّالسو  ّبةوتّّ؛من ّمن وتتكون
ّكانّالسمسرةّ تلكّاألوسوا ،ّبتعاملّيفّاألورا ّاملالةةّاملسجلةّلاحقّمّهلمنّغريّأعضاءّاألوسوا ّاملنظمة،ّوإن

ّحةثّ ّأما ت، ّكرب  ّأو ّصغ رت ّمهما ّكمةة ّأي ّبشراء ّالسمسرة ّبةوت ّخي ّتقوم ّفهّ فةما ّالعمالء مّمجهور
 ؛(2)ديرهاّالبنوكّالتجاريةعلةهاّاليتّتّاملؤم ناملؤوسساتّاالوستثماريةّالكربىّكصناديقّاملعاشاتّواألصولّ

   الرابعة السوق(Fourth Market):ّ ّشريّإىلّالصفقاتّاليتّتتمّبنيّاملستثمرينّاألفرادّالسو ّالرابعةّت
ّاملؤوسسي ّواملستثمر ّتدخّ ّ*()واألغنةاء، ّحةثّتشملبدون ّالسمسار، ّالسو ّّل ّاملالةةّتعامالتّهه  األورا 

ّداخل ّوخارجهاالّاملتداولة ّحةثّويفّ ،(3)بورصة ّالصفقة، ّبووسةطّمنّأجلّإمتام بعضّاألحةانّتتمّاالوستعانة
ّكما  .يفّإمتامّالصفقاتّوبتكلفةّمنخفضةبالسرعةّتتمةزّالسو ّّيتقامىّعمولةّأقلّمنّعمولةّالسمسرة،

 (Electronicشبكةّاتصاالتّالكرتونةةّّيفّاألولىتتمثلّالصةغةّ:ّرئةسةتنيّوتيخهّالسو ّالرابعةّصةغتني

(Communication Networkّ ّّأماّيت ّوشفافةة، ّبسرعة ّاملستثمرين ّبني ّوالشراء ّالبةع ّأوامر ّإروسال ّفةها م
اتّمتقابلةّلتنفةهّصفقّيفّنظامّخاصمثلّتوتّ(Crossing Network)فهيّشبكاتّالتقاطعّّالثانيةالصةغةّ

 ّ.ّ(4)بسرعةّوبيقلّتكلفةاألوامرّبةعّوالشراءّللمتعاملنيّيفّحالةّ
 :Forward Markets األسواق اآلجلة (2

ّتّ   Financial Derivative)بيوسوا ّاملشتقاتّاملالةةّّ(Future Markets)عرفّاألوسوا ّاملستقبلةة

Markets) ّاشتقا ّمبدأ ّعلى ّتقوم ّألهنا ّوالسنداتّ*()، ّكاألوسهم ّالرئةسةة ّاملالةة ّأدواتّاألوسوا  ،ّ(5)أوسعار

                                                           
 .11،ّص:1ّ،0228ّ،ّدارّوائلّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّطاالستثمار في بورصة األوراق المالية: األسس النظرية والعمليةفةصلّحممودّالشواور ،ّّ(1)

 .01،ّص:مرجع سبق ذكرهعصامّحسني،ّّ(2)

ّكةانّيقومّبتجمةعّاألموالّلشراءّاألورا ّاملالةةّواملمتلكاتّالعقاريةّواألصولّاالوست:ّالمستثمر المؤسسيّ(*) ويشملّالبنوكّّ،ثماريةّاألخرىّأوّالقروضّالناشئةهو
ّّ. ثمارّالعقاريّومستشاريّاالوستثمارّواألوقافّوصناديقّاالوستثمارّاملشرتكةوشركاتّالتيمنيّواملعاشاتّوصناديقّالتحوطّوصناديقّاالوست

 .121-121،ّص:مرجع سبق ذكرهأرشدّفؤادّالتمةمي،ّّ(3)

 .121،ّص:ّمرجع سابقأرشدّفؤادّالتمةمي،ّّ(4)

سّاملالّدونّأنّيصاحبّذلكّزيادةّيفّحقو ّامللكةة،ّهيّعملةةّزيادةّعددّاألوسهمّأوّالسنداتّاملكونةّلرأ:ّ)Split-التجزئة)ّاشتقاق األسهم أو السنداتّ(*)
ّوههاّماّيعملّعلىّاخنفاضّالقةمةّالسوقةةّللسهمّأوّالسند.

 .11-11،ّص:مرجع سبق ذكرههوشةارّمعروف،ّّ(5)
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ّاألوسوا ّبنفسّاألدواتّاليتّتتداولّيفّاألوسوا ّاحل ّواتفاقةاتّيتمّوتتعاملّهه  ّولكنّمنّخاللّعقود امرة
ّتنفةههاّيفّتاريخّالحق.

ّ:أوسوا ّالعقودّاملستقبلةةّوأوسوا ّعقودّاخلةاراتّوأوسوا ّعقودّاملبادالتلاللةّأنواعّهيّسمّإىلّتنقّو
   :(Future Contracts Market)العقود المستقبلية  سوق -أ

ّمّ هيّوسو ّ ّمنطةّ نظمة ّملزمة ّعقود ّإبرام ّفةها ّيتم ّّ(Standardized)ة ّواملشرتين، ّفةهاّبنيّالباعة ويتم
ّكمةةّمـنّأصـلّمعنيّ)قدّيكونّوسلعةّأوّورقةّمالةة(ّبسعرّبّالتعامل عقودّتعطيّحلاملهاّاحلقّيفّشراءّأوّبةع

ّاملستقبل ّيف ّالحق ّتاريخ ّيف ّالتسلم ّأو ّالتسلةم ّيتم ّأن ّعلى ّمسبقا، ّكماّّحمدد ّالعقد، ّاوستحقا  ّتاريخ هي
ّيفّالتحوطّواالوستثمارّحبةثّيّ اتّأيضّ ستخدمّاملستقبلةتّ  ّبةعّالعقدّقبلّتاريخّاالوستحقا ّوحتقةقّا كنّإعادة

يفّصورةّنقديةّأوّأورا ّمالةةّلدىّالسمسار،ّّّي فرضّعلىّطريفّالعقدّإيداعّممانوعادةّماّّأرباحّجراءّذلك.
ّ.(1)كماّيتمّتداولّاملستقبلةاتّمبساعدةّغرفّللمقاصةّأوّبةوتّللتسوية

ّ :(Option Contracts Market) خياراتود العق سوق  -ب
ّ ّوسنة ّيفّالسو ّاألمريكةة ّألولّمرة ّالتعاملّب  ّّو1911وهيّنوعّجديدّمنّاالوستثماراتّظهر عتربّت،

ّم صدرّاالختةاراخلةاراتّعقودا ّيّ  ّمقابلّمبلغّّنحّمبوجبها ّالعملةةّأوّإمتامها أوّاملشرتيّحقّاالختةارّيفّإلغاء
يتمّاالتفا ّعلة ّّنّاملالّي سمىّ"عالوةّاخلةار"ّيتمّدفعهاّملصدرّاخلةارغّمم قابلّمبلحمددّيدفعهاّللبائعّيفّوقتّ

ّ.(2)مسبقاّ 
 :(3)كنّالتمةةزّبنيّنوعنيّمنّاخلةاراتّمها:ّخةارّالشراءّوخةارّالبةعويّ 

ةّعطيّحامل ّاحلقّيفّشراءّالورقعبارةّعنّعقدّيّ الشراءّعقدّخةارّّ:(Call Option)ّخيار الشراء  -
 ؛املالةةّاملعنةةّبسعرّحمددّلفرتةّحمددةّمنّالزمن

الورقةّاملالةةّّبةععطيّحامل ّاحلقّيفّعبارةّعنّعقدّيّ ّالبةعّعقدّخةارّ:(Put Option)ّخيار البيع  -
ّاملعنةةّبسعرّحمددّخاللّفرتةّزمنةةّمعةنة.

 :(Swaps Contracts Market)سوق عقود المبادالت  -ج
بيهناّوسلسلةّمنّالعقودّالالحقةّالتنفةه،ّحةثّيتمّوتعرفّبنيّطرفنيّأوّأكثرّعبارةّعنّعقدّعقودّاملبادلةّ

لزمّلطريفّالعقدّوعقدّاملبادلةّمّ ، (4) ية،ّربعّوسنوية،ّنصفّوسنوية.....ّ(تسويةّعقـدّاملبادلةّعلىّفرتاتّدوريةّ)شهّر
                                                           

 .018،ّمرجعّوسبقّذكر ،ّص:أسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات واالستراتيجياتحمفوظّجبار،ّ(1ّ)

(2) Frank J. Fabozzi and Franco Modgiliani, Op. cit , P:5. 
(3) The Options Industry Council (O.I.C), http://www.optionseducation.org, The Option Strategies Quick Guide, 

Chicago, U.S.A, p :5-6.  Available at web site : 

http://www.optionseducation.org/content/dam/oic/documents/literature/files/options-strategies-quick-guide.pdf   

     

ّ.111-114،ّص:مرجع سبق ذكرهعباسّكاظمّالدعمي،ّّ(4)

http://www.optionseducation.org/content/dam/oic/documents/literature/files/options-strategies-quick-guide.pdf
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العقودّاملستقبلةةّوالّمرةّواحدةّّّكماّأن ّاألرباحّواخلسائرّالّتتمّتسويتهاّيومةا ّكماّيف،ّّعلىّعكسّعقودّاالختةار
ّيفّالعقودّ ّ،ّويّ اآلجلةكما ّاملخاطر ّالصنفّمنّالعقودّغالبا ّلتغطةة ّخاصةّ ّ(Hedging Risks)ستخدمّهها

ّ،ّوأهمّأنواعّعقودّاملبادالت:خماطرّتغةريّأوسعارّالفائدةّوالصرف
 ؛(Interest Rate Swap)عقودّمبادلةّأوسعارّالفائدةّّ -
ّ.(Currencies Swap)تّعقودّمبادلةّالعمالّ -

 (Money Markets) ثانياً: أسواق النقد
ّتتعاملّباألدواتّاملالةةّقصريةّاألجلّواليتّالّتتجاوزّفرتاتّ"أوسوا ّالنقدّهيّ ّتنافسةة، أوسوا ّمفتوحة

وسنةّواحدة،ّوبالتايلّفإنّتسمةةّاأل ةّجاءتّبسببّوسرع،ّوا ّاملعنةةّهبه ّاألدواتّأوسوا ّنقديةوساوستثمارهاّغالباّ 

ّللسةولةووسهولةّحتوّ  ّأداةّ وتّ ّ.(1)"هلا للسةاوسةّالنقديةّومبطّحجمّالكتلةّالنقديةّاملتداولةّيفّّعتربّالسو ّالنقدية
ّبنيّالعارمنيّوالطالبنيّللقروض.ّتابعةّحركاتّاألصولّاملالةةّمنّخاللّحتلةلّومّ ّ،االقتصاد

،ّشهاداتّاإليداعّاملصرفةةّالقابلةّ*()ّاخلزينةومنّأهمّاألدواتّاليتّتتعاملّهباّهه ّالسو ّهيّأذوناتّ
ّ.**(***)األورا ّالتجاريةّ،)****(والقبوالتّاملصرفةةّ*(**)،ّشهاداتّاالدخارّطويلةّاألجل)**(للتداول

حتتّّ(النقودقروضّالسماوسرةّ):ّأوسوا ّاخلصم،ّاألوسوا ّاملفتوحةّّولالثّأقسامّوتنقسمّأوسوا ّالنقدّإىل
ّ:ي،ّوههاّماّوسندرج ّفةماّيلالطلب

ّ
                                                           

 .19ص:ّسبق ذكره،مرجع هوشةارّمعروف،ّّ(1)

االوستحقا ّّأداةّدينّتباعّخبصمّعنّالقةمةّاالمسةةّبطريقةّاملزايدةّالعلنةة،ّوحيقّحلاملهاّاحلصولّعلىّالقةمةّاالمسةةّاملثبتةّبشهادةّاإلذنّعندّالخزينة:أذونات ّ(*)
ّكماّشهرا (ّأيّأهناّمتلكّالقدرةّعلىّخلقّاإليرادّوعدمّتعرمهاّلإلفالس10ّ-4)ترتاوحّعادةّبنيّ ،ّوتصدرّمنّطرفّاحلكومةّبغرضّمتويلّالعجزّيفّموازنةّالدولة،

أوّشركات.ّ ّكانواّأفراداّ  ّيقومّالبنكّاملركزيّبتسويقهاّإىلّاملستثمرينّوسواء

**(ّ ّاحلقّيفّاحلصولّشهادات اإليداع المصرفية القابلة للتداول: ( ّويلكّحاملها صدرة
 
ّامل ّوأصلّاملبلغّعندّيثلّإيصاال ّباملبلغّاملودعّلدىّاجلهة علىّالفائدة

ّغالبا ّبنيّشهرّإىلّأربعةّأشهرّوقدّتصلّإىلّ ّأوّباوسم10ّّاالوستحقا ،ّوترتاوحّمدهتا شهر،ّفهيّبهلكّتؤكدّإيداعّمبلغّنقديّمعنيّ)تصدرّلصاحلّصاحبها
أوّمعوما .  مشرتيهاّاألول(ّمقابلّوسعرّفائدةّلابتاّ 

ّالعمل،ّمن تعترب شهادات االدخار طويلة األجل:ّ)***( ّوتنشةطّوسو  ّاألجل ّطويلة ّالبنوكّجلهبّودائع ّاليتّتقدمها ّاجلديدة ّاالدخارية ّهه ّ األوعةة ومتكن
السةولةّواعتباراتّّالشهاداتّالبنوكّمنّجدولةّودائعهاّبالشكلّالهيّيساعدّعلىّاوستثماراتّمتووسطةّوقصريةّاألجل،ّمباّحيققّمصاحلّالبنكّويوازنّبنيّمتطلبات

ّعّقةمةّهه ّالشهاداتّيفّهنايةّمدةّالشهادة.الرحبةةّويتمّدف

متثلّأداةّدينّتصدرّمنّطرفّالبنوكّالتجاريةّوتتضمنّتعهدّالبنكّبدفعّقةمةّالدينّعندّاالوستحقا ّيفّحالةّعدمّتسديدها،ّوترتاوحّالقبوالت المصرفية: ّ)****(
ّكولائقّدفع012ّ-42فرتةّتسديدهاّبنيّ آجلةّعندّحماولةّالتجارّيفّبلدّماّاوستريادّوسلعّمعةنةّمنّبلدّآخر،ّإذّتعدّّيوما ،ّوتستخدمّعادةّمقابلّخصمّمعني

علىّقةمةّهه ّالسلعّحلنيّتسلةمهاّإىلّاملستوردين.  مماناّ 

غريّمضمونّبيصولّماديةّتباعّخبصمّعنّالقةمةّاالمسةة،ّوحيقّللمستثمرّاحلصولّعلىّقةمتهاّاالمسةةّعّاألوراق التجارية:ّ*(**)** ندّتاريخّاالوستحقا ّمتثلّتعهداّ 
ّكالبنوكّالتجارية،ّشركات التيمنيّوصناديقّالتقاعد،ّّالهيّيرتاوحّبنيّيومّواحدّإىلّتسعةّأشهر،ّوت صدرّمنّطرفّالشركاتّذاتّاملراكزّاالئتمانةةّواملالةةّالعالةة

 يوسعارّالفائدةّاملفرومةّعلىّقروضّالبنوك.وتعدّأداةّقابلةّللتداولّيفّالسو ّاملايلّمقابلّعوائدّمعةنةّعادةّماّتكونّمنخفضةّمقارنةّب
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 : (Discount Markets)الخصمأسواق  (1
ّاألورا ّالتجاريةّّثلّأوسوا ّاخلصمّالسو ّاليتّيتمّ متّ  فةهاّخصمّأدواتّاالئتمانّقصريةّاألجل،ّوأمهها:

عدّهه ّاألدواتّمنّأكثرّأنواعّوتّ .ّ(1)العاديةّ)الكمبةاالتّوالسنداتّاألذنةة(،ّالقبوالتّاملصرفةة،ّأذوناتّاخلزينة
ّنّقبلّالبنوكّالتجاريةّواألفراد.هاّمّؤولةّبعدّالنقودّوالودائعّحتتّالطلب،ّويتمّاقتنارؤوسّاألموالّوسة

  : (Open Markets)ةالمفتوحاألسواق  (2
ّوسوقمتّ  ّاألوسوا ّاملفتوحة ّّاّ ثل ّفةها ّالسنداتّوّّ،ضّوالعمالتّاألجنبةةالقّرّبإوسناديتعامل ّوشراء ّبةع كها

ّكسنداتّاخلزينةّاليتّتستخدمهاّالدولة كيداةّلتخفةضّأوّلزيادةّعرضّالنقودّيفّالسو ّالنقدي،ّمنّّّ،احلكومةة
ّّّ.ّ(2)ةاربةّحالةّالتضخمّأوّالكسادّالواقعأجلّحمّ 

 : (Brokers Call)تحت الطلبقروض السماسرة   (3
شرتياتّالزبائنّمنّلتمويلّمّ ّ،ثلّالقروضّحتتّالطلبّاملبالغّاليتّت قرمهاّالبنوكّلسماوسرةّاألورا ّاملالةةمتّ 
واليتّّ،هاّمنّق بلّأحدّالبنوكادّمتويلّ ّرمنّقةمةّالصفقةّاملّومّالسمسارّباقرتاضّجزءّ والسندات،ّحةثّيقّ األوسهمّ

ثلّ ّدعنّويتفقّالسمسارّمعّالبنكّاملعينّبإعادةّالقرضّمباشرةّ ،ّ(Loan Call)األموالّاملقرتمةّحتتّالطلبّمت 
ّ.(3)قرضطلب ّمنّقبلّالبنكّامل

ّ

  ّلّتلعبّظنّهه ّالتقسةماتّاملتعددةّواملختلفةّلألوسوا ّاملالةة،ّإالّأهناّتللقولّفإن ّبالرغمّمّوخالصة
يفّاالقتصادّالوطينّمنّخاللّالدمجّبنيّالعارمنيّوالطالبنيّلرؤوسّاألموال،ّوتزويدهمّمباّحيتاجون ّ مهماّ  دوراّ 

يلخ ّتصنةفاتّّوالشكلّاملوايلّمنّأدواتّمالةةّقصريةّومتووسطةّوطويلةّاألجلّمباّيسمحّبتحقةقّالتوازن.
ّ.تناوهلاّيفّالنقاطّالسابقةّكماّمتّ األوسوا ّاملالةةّّ

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .91،ّص:1ّ،0212دارّالفكرّناشرونّوموزعون،ّعمان،ّاألردن،ّطّاألسواق المالية والنقدية في عالم متغير، متويلّعبدّالقادر،ّّ(1)

ةّللبحوثّالعلمةة،ّجامعةّأمّدرمانّاإلوسالمةة،ّأمّدرمان،ّ،ّجملةّالعلومّاإلداريأسواق األوراق المالية: مفهومها ومستويات كفاءتهااهلاديّآدمّحممدّابراهةم،ّّ(2)
 .049ّّّّّّّّّّ،ّص:1ّ،0212السودان،ّالعددّ

 .81-82،ّص:مرجع سبق ذكرهأرشدّفؤادّالتمةمي،ّّ(3)
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 تصنيفات األسواق المالية: (1،1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 منّإعدادّالباحثة.المصدر: 
 
 

 المالية قاألسوا

 أسواق رأس المال أسواق النقد

 احلامرةّ األوسوا  األوسوا ّاآلجلة

 

النقودّحتتّ
 الطلب

ّاألوسوا 
 املفتوحة

 أوسوا ّاخلصم

 

أوسوا ّالعقودّ
 املستقبلةة

 األوليةاألسواق 

األسواق 
 الثانوية

أوسوا ّ
 املبادالت

وسو ّالتمويلّ
 املباشر

وسو ّالتمويلّ
 غريّاملباشر

 املنظمةّاألوسوا 

األوسو ّغريّ
 املنظمة

 اخلةارات أوسوا 

 السو ّالثالث السو ّالرابع
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 وطبيعة التعامل فيه الفرع الثاني: تنظيم السوق المالي
بلد،ّفهيّتلعبّدورّالووساطةّاملالةةّمنّّنظامّمايلّيفّأيّ ّنةةّاألوساوسةةّأليّ ةةّالبّ شكلّاألوسوا ّاملالتّ 

عربّآلةاتّخاصةّلبةعهاّوستثمارّيفّاألورا ّاملالةة،ّعنّطريقّتشجةعّاالوتنمةةّاالدخار؛ّخاللّتوجة ّاملدخراتّ
وأنواعّّمّوسو ّاألورا ّاملالةةالنظامّالهيّيشتغلّب ّوسو ّاألورا ّاملالةة،ّولتومةحّتنظةّوشراءها،ّوذلكّبواوسطة

،ّاملتعاملونّوّظامّتشغةلّأوسوا ّاألورا ّاملالةةنّالعناصرّاآلتةة:ّالتطر ّإىلنحاولّوسّاألورا ّاملالةةّاملتداولةّفة ،
ّباإلمافةّإىلّأهمّاألدواتّاملالةةّاملتداولةّيفّالسو ّاملايل.

ّسوق الماليالأواًل: نظام تشغيل 

ّالتنظةمةة ّاإلجراءات ّخيتلفّختتلف ّكما ّآخر ّإىل ّبلد ّمن ّاملالةة ّاألورا  ّتداول ّالسو ّّألوسوا  تنظةم
ّمكوناتّنظامّالتشغةلّتتكونّمن:وعلة ّفإن ّّباختالفّنوعّالسو ،

ّوهنالكّأكثرّمنّبديلّحةثّيوجدّنظامّّصالة التداول )قاعة التداول(:  (1 هيّاملكانّاملخص ّللتداول،
ّالتداولّبا ّللتداولّونظام ّالواحدة ّاحلاوسباتّاإللكرتونةةالصالة ّعملةاتّاملتابعةّّوستخدام ّالنظام الهيّي سهلّهها

ّكافةّاألورا ّاملالةة ،ّويتمةزّنظامّالقاعةّالواحدةّبتوفريّالفرصةّالكافةةّلسالمةّعملةةّالفوريةّلعملةاتّالتداولّيف
ّ.(1)ّتوازنةةّ التداول،ّحةثّتكونّأوسعارّاألوسهمّالناجتةّعنّعملةاتّالتداولّيفّههاّالنظامّأوسعاراّ 

ّاملالوسطاء المرّخص لهم بالعمل في السوق المالي:   (2 ّالهينّالووسطاء ّالسو ّهم ّيف ّبالعمل رخ  ّهلم
أنّيكونّالووسةطّمنشيةّفرديةّأوّشركاتّّويكنيقومونّبتنفةهّأوامرّعمالئهمّيفّبةعّأوّشراءّاألورا ّاملالةة،ّ

ّالب ّأوامر ّعلى ّحيصل ّأن  ّكما ّالسمسرة. ّجمال ّيف ّأوّمتخصصة ّاهلاتف ّطريق ّعن ّالعمالء ّمن ّوالشراء ةع
ّكاملةّمباّحيدثّيفّالسو ّاملايل،ّبالدوافعّواألوسبابّّجيبكماّّ.(2)الفاكس علىّالووسطاءّأنّيكونواّعلىّدراية

اليتّتكمنّوراءّتقلبات ،ّوأنّيكونواّم لمنيّبقواعد ّوتوازنات ّمنّخاللّالتحصةلّالعلميّواخلربةّاملكتسبةّيفّجمالّ
 .(3)ّالوسو ّامل

التوص لّإىلّوسعرّتنفةهّصفقةّاألورا ّاملالةةّبنيّالبائعّواملشرتيّّيتم ة:ق التداول بسوق األوراق الماليطر   (3
 :(4)عنّطريقّالووسطاءّبإحدىّالطريقتني
                                                           

 .91،ّص:1ّ،0229،ّدارّمؤوسسةّروسالنّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّدمشق،ّوسوريا،ّطّبورصة األوراق الماليةمصطفىّيووسفّكايف،ّ(1ّ)

 .91-91،ّص:مرجع سبق ذكرهمصطفىّيووسفّالكايف،ّّ(2ّ)

ّكلةةّالعلومّ ،ّأطروحةّدكتورا ّغريّمنشورةّيفّالعلومّاالقتصادية،معوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعيلها،ّبوكساينرشةدّّ(3) ختص ّعلومّاقتصادية،
 .19،ّص:0221االقتصاديةّوعلومّالتسةري،ّجامعةّاجلزائرّالعاصمة،ّاجلزائر،ّ

 .91،ّص:مرجع سبق ذكرهمصطفىّيووسفّالكايف،ّّ(4ّ)
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ّوأوسعارّّ:(Negotiation)طريقة المفاوضة  -أ ّ)البةع( ّالعرض ّأوسعار ّعن ّاإلعالن ّيتم ّالطريقة ّهه  يف
،ّمثّيتمّالتفاوضّبنيّالبائعّواملشرتيّللوصولّإىلّاتفاقةةّعلىّوسعرّالتنفةه،ّومت كنّالطلبّ)الشراء(ّلكلّووسةط

ّهه ّالطريقةّمنّإعطاءّالفرصةّلتحديدّالسعرّالعادلّللورقةّاملالةة؛
يتمّالتزايدّعلىّالسعرّحىتّيتمّاالتفا ّعلىّأحسنّّالتزايدّ:ّيفّطريقة(Auctioning)ّطريقة المزايدة -ب

ورا ّأماّاإلعالنّعنّاألوسعارّفةتمّعلن ا،ّوينتهيّالتداولّبعقدّصفقةّاأل،ّ(Lowest-Offer)عرضّللمشرتيّ
ّ.مّالفعلييتمّتسويتهاّبالتسلةمّوالتسلّ املالةة،ّّو

ّبطرحّ :المالي الهيئة الُمشرفة على إدارة السوق  (4 ّتقوم ّاليت ّالشركاتّاجلديدة ّبإلزام ّاملشرفة ّاهلةئة تقوم
ّكماّتقومّبالرقابةّعلىّتداولّأوسهمّهه ّأوسهمهاّلالكتتابّالعامّبإصدارّنشّر ةّاكتتابّلتومةحّأغرامهاّوبراجمها،

ّمتطلباتّ ّأيضا ّعلىّومع ّاهلةئة ّوتعمل ّللمستثمرين، ّوذلكّمحاية ّاملؤقتّلألوسعار ّباجلدول الشركاتّاجلديدة
ّ ّوذلكّبتقةةدّتداولّاألوسهمّللمؤوسسنيّقبلّمرورّفرتة زمنةةّلإلفصاحّعنّتداولّاألشخاصّألوسهمّشركاهتم،

 .(1)معةنة

 ثانياً: المتعاملون في السوق المالي

ّالتصنةفّحسبّاهلدفّإىلّمستثمرينّ ّمها: ّاملالةة ّاألورا  ّيفّوسو  ّتصنةفنيّلألطرافّاملتعاملة هناك
  ،ّوالتصنةفّإىلّعارمنيّوطالبنيّللمال:ومتآمرينومضاربنيّ

ّاليتّتتعاملّيفّبةعّّيكنّتصنةف تصنيف المتعاملين حسب الهدف إلى مستثمرين ومضاربين: (1 األطراف
ّاملالةة،ّوهنالكّمنّ ّاألورا  ّاالوستثمارّيف ّالعائدّمن ّإىلّحتقةق ّيهدف ّاهلدف،ّفهنالكّمن ّاملالةةّباختالف ّاألورا  وشراء

ّإ ّامليهدف ّالشركة ّإدارة ّالسةطرةّعلى ّإىلّمستثمرينّومضاربنيّهواةّومضاربنيّىل ّاملتعاملون ّاألورا .ّوي صنف صدرةّهله 
 ّومتآمرين:حمرتفني

 :(2)هناكّنوعانّمنّاملستثمرين: )Investors(المستثمرون  -أ

  الةةّهبدفّاحلصولّعلىّعائدّمناوسب؛مستثمرّيتعاملّيفّاألورا ّامل:ّهوّالمستثمر العادي 

  ّاألولّالمستثمر الداخلي ّهدف  ّويكون ّمعةنة، ّلشركة ّاملالةة ّاألورا  ّبشراء ّيقوم ّالهي ّاملستثمر ّوهو :
ّمنّاألوسهمّفةها،ّيفّحنيّأن ّاملشاركةّيفّإدا ّكاف  رياتّأمورهاّمنّخاللّمتل ك  ّلعدد رهتاّوالتيلريّعلىّجم 

 حتقةقّالعائدّيكونّهدف ّالثاين.ّ

                                                           
 .91-91،ّص:مرجع سابقمصطفىّيووسفّالكايف،ّّ(1ّ)

      .100،ّص:1ّ،0228،ّدارّالفكرّاجلامعي،ّاإلوسكندرية،ّمصر،ّطّالبورصاتحممدّالصرييف،ّ(2ّ)
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حةثّ ،هتدفّهه ّاجملموعةّإىلّاالوستفادةّمنّفروقاتّاألوسعارّ:(Speculators) المحترفون المضاربون -ب
ّالصنفّمبتابعةّحتركاتّاألوسعارّبصفةّدائمة ّالسو ّلتخطةطّعملةات ،ّيهتمّهها ّالتنبؤّباجتا  ،ّباإلمافةّإىلّحماولة

ويستخدمّاملضاربّاحملرتفّأدواتّالتحلةلّاإلحصائيّواالقتصاديّاليتّمتكن ّمنّتفسريّالعواملّاخلارجةةّاملؤلرةّعلىّ
 .(1)السو ،ّكماّيكونّعلىّدرايةّبالعملةاتّالفنةةّاليتّتدورّداخل 

عبارةّعنّجمموعةّمنّاملضاربنيّهدفهمّاالوستفادةّمنّفروقاتّاألوسعارّّ: (Outsiders)الهواة المضاربون -ج
ّومتينة ة ّكافةة ّدراوسة ّمنّدونّأنّتكونّقراراهتمّمدرووسة ّواجتاهاتّّ،(2)بنيّعملةاتّالبةعّوالشراء، للعواملّاملؤلرة

ّتحقةقّخسائر.السو ،ّوعادة ّماّخيتفيّهؤالءّمنّالسو ّنتةجةّل

وهبوط اّ : (Manipulations)المتآمرون -د هتدفّهه ّاجملموعةّإىلّالتحكمّيفّاألوسعارّوتوجة ّالسو ّصعوداّ 
أوّبسعرّأدىنّّ(Over Valued)السائدّيفّالورقةّاملالةةّبالسو ّأعلىّّالسعر بووسائلّمصطنعة،ّهبدفّأنّيصبح

(Under Valued)ّملواردّاملالةةّمنّالسعرّالعادلّالناتجّعنّقوىّالعرضّوالطلبّالعاديني،ّويتمةزّهؤالءّبتوافرّا
 .(3)الضخمةّلديهمّاليتّمتكنهمّمنّحتقةقّأهدافهم

ويتمةزّههاّالتصنةفّبين ّيعتمدّعلىّاهلدفّمنّوراءّالتعاملّيفّوسو ّالتداولّمتجاهال ّاألطرافّاملتعاملةّ
ّيفّوسو ّاإلصدار،ّهلهاّنوردّفةماّيليّالنوعّالثاينّمنّالتصنةف:

 رؤوس األموال ووسطاء مالين:تصنيف المتعاملين إلى عارضين وطالبين ل (2

ّإىلّعارمنيّوطالبنيّلرأسّاملالّوالووسطاءّاملالةني:السو ّاملايلّي كنّتقسةمّاملتعاملنيّيفّ

ويقصدّبالعارمنيّلرؤوسّاألموالّأوّاملقرمنيّيفّ :(Lenders))الُمقرضون( العارضون لرؤوس األموال  -أ
نقديّعنّإنفاقهمّاالوستهالكيّمنّاألفرادّواملؤوسسات،ّالسو ّاملايلّجمموعةّاملستثمرينّالهينّيزيدّدخلهمّال

اإلقراضّاملباشر؛ّوالهيّيتمثلّيفّإيداعّاألموالّيفّحسابّمصريفّلالدخارّ :(4)ويتمّاإلقراضّبثالثّطر ّهي
شراءّالسنداتّأوّولائقّصناديقّاالوستثمارّ،ّباإلمافةّإىلّشراءّاألوسهمّوّأوّدفعّأقساطّالتيمنيّلشركاتّالتيمني

 يقّالتقاعد.أوّصناد

 ويصنفّعارموّاألموالّيفّالسو ّاملايلّإىلّعدةّأقسامّتتمثلّيفّاجملموعاتّالتالةة:
                                                           

 .91،ّص:مرجع سبق ذكرهمصطفىّيووسفّكايف،ّ(1ّ)

 .100ّّّّّ،ّص:ذكره مرجع سبقحممدّالصرييف،ّ(2ّ)

 .91،ّص:مرجع سابقمصطفىّيووسفّكايف،ّ(3ّ)

 .12،ّص:مرجع سبق ذكرهمتويلّعبدّالقادر،ّ(4ّ)
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ّباملدخرينّ :(Individual investors)المستثمرون األفراد )العائالت(   - ّاألفراد ّاملستثمرون وي عرف
ّللحجمّاهلائلّالهيّيتلكون ّمنّالتقلةديني،ّإذّي شكلونّالعددّاألكربّمنّاملتعاملنيّيفّاألوسوا ّاملالةة،ّنظر ا

 السةولةّماّيعطيّحركةةّبالسو .
ّكبري اّخاللّالسنواتّاملامةة،ّجراءّوسعيّ وقدّع رفّتدخلّهؤالءّاملتعاملنيّيفّوسو ّاألورا ّاملالةةّتطور ا

اتّاليتّمنّخاللّالتشريعاتّوالتنظةمّ،احلكوماتّإىلّزيادةّاالدخارّاملايلّوالتحفةزّعلىّاوستثمار ّيفّهه ّالسو 
ّوك ّيفّالسو ّاملايل، ّالسرقةّّهاتشرعها ّمن ّومحايتهم ّالكبار، ّنفسّحظوظّاملدخرين ّالصغار ّاملدخرين بإعطاء

ّ:(1)والتدلةس،ّوذلكّبإمالءّجمموعةّمنّشروطّالتعاملّخاصةّيفّالسو ّاملنظمةّ)البورصة(ّأمهها
ةّومحايتهاّمنّالغش،ّإمافة ّإىلّاطتنظةمّمهمةّالووستّبنيّفئاتّالسو ّومنعّاالحتكار،ّّوتنظةمّالتعامال

ّالرقابةّعلىّاألوسعارّومنعّالتالعباتّباملعلومات.
ي عدّاملستثمرونّالتيوسةسةونّمنّأهمّاملتدخلنيّ :(Institutional investors) المستثمرون التأسيسيون  -

ّالت ّصناديق ّمن: ّكل  ّعلى ّاجملموعة ّهه  ّوتشتمل ّاملالكنيّللسةولة، ّوأكرب ّصناديقّيفّالسو ّاملالةة، عاقد،
ّإمافةّ  إىلّهةئاتّالتوظةفّاجلماعيّلألورا ّاملالةةّّّالضمانّاالجتماعي،ّصناديقّالبطالةّوشركاتّالتيمني،

 االوستثمار،ّوالبنوكّالتجارية.وصناديقّكشركاتّ
ّلديهمّي ّ :(Borrowers)الطالبون لرؤوس األموال )المقترضون(  -ب ّمن ّوهم ّالعجز، ّبوحدات عرفون

 ويلّمشاريعهمّواوستثماراهتم،ّويتمثلونّيفّالوحداتّالتالةة:ّنق ّيفّالسةولةّلتم

ّمنّ :(Governments)الحكومات والهيئات الحكومية   - ّدورا ّهاما ّيفّاألوسوا ّاملالةة تلعبّاحلكومة
ّاإليراداتّ ّبني ّما ّأي ّعنها ّالناشئة ّالتدفقاتّالنقدية ّاعتبار ّعلى ّاالقرتاضّواإلقراض، ّيف ّأنشطتها خالل

ّإليراداتّاحلكومة،ّوالنفقاتّالعا ّالرئةسي ّاملصدر ّمتثل ّما ّعادة ّواليت ّالضرائبّوالروسوم ّحةثّجند ّهلا، مة
ّوكهاّ ّاملنتجة، ّواخلدمات ّالسلع ّمن ّاحلكومةة ّاملشرتيات ّيتضمن ّوالهي ّاحلكومة ّتنفق  ّما ّإىل باإلمافة

 ؛(2)املدفوعاتّالتحويلةة
ّكانتّتابعةّصناعةةّأوّّوتتمثلّيفّمجةعّأصنافّالشركاتّوسواءّ  الشركات:  - جتاريةّأوّزراعةةّأوّخدمةة،ّووسواء 

للقطاعّالعامّأوّاخلاص،ّويرغبّأصحاهباّيفّإقامةّمشاريعّجديدةّأوّتووسةعّوجتديدّاملشاريعّالقائمةّبالفعل.ّ
فه مّبهلكّيعم دونّإىلّتكوينّشركاءّودعوةّمدخرينّج ددّللمسامهةّمعهم،ّأوّيةلونّإىلّزيادةّرأسّاملالّ

 ؛(3)جددّأوّإصدارّوسنداتّأوّاإللننيّمعاّ ّبقبولّمسامهني
                                                           

(1ّ ّكلةةّبورصة القيم المتداولة ودورها في تحقيق التنمية: دراسة حالة الجزائرحممدّبرا ،ّ( ،ّأطروحةّدكتورا ّغريّمنشورةّيفّالعلومّاالقتصادية،ّختص ّمالةة،
ّ.141،ّص:1998ّقتصاديةّوالتجاريةّوعلومّالتسةري،ّجامعةّاجلزائرّالعاصمة،ّاجلزائر،ّالعلومّاال

 .141-141،ّص:مرجع سبق ذكرهعباسّكاظمّالدعمي،ّّ(2)

ّ.41،ّص:0220،ّدارّالكندي،ّعمان،ّاألردن،ّد.ط،ّاألسواق الماليةحسنيّبنّهاين،ّ (3)
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ّالسو ّاملايلّ الوسطاء الماليون:  - ّمبوجبّقانون رخ ّهلم
 
ّاألشخاصّامل ّاملالةنيّجمموعة ّالووسطاء ّفئة متثل

وأنظمت ّوتعلةمات ،ّوالهينّي شكلونّحلقةّوصلّبنيّأصحابّالفائضّاملايلّمنّاملدخرين،ّوأصحابّالعجزّ
مرينّيفّشراءّوبةعّاألورا ّاملالةةّمنّأوسهمّووسنداتّوغريها،ّمقابلّتقاميّروسومّاملايلّمنّاملقرتمنيّواملستث

 ّ.ّ(1)أوّعمولةّلقاءّخدماهتمّعندّتنفةهّأوامرّالبةعّوالشراءّاخلاصةّبعمالئهمّمنّالطرفني
 

  هاقومات نجاحمُ أهمية األسواق المالية و المطلب الرابع: 
االهتمامّهباّّمماّزادبتطورّالعديدّمنهاّّتاقرتنّلقرنّالعشرين،ّواليتهنايةّاّعتربةّ مّعرفتّاألوسوا ّاملالةةّنقلةّ 

ّّخاصةّ  ّالنامةة، ّالدول ّبلدى ّقةامها ّاوستهدفتّاندماجهاّعملةاتّالتحرّ بعد ّاليت ّاالقتصادي ّواالنفتاح ّاملايل ر
احبّذلكّمنّبصرفّالنظرّعم اّصماّوساعدّعلىّتعبئةّاملدخراتّعموما ّوتكاملهاّمعّاألوسوا ّاملالةةّالعاملةة،ّ

ّوسلبةة.إجيابةةّّوانعكاوساتّ
 أهمية األسواق الماليةالفرع األول: 

ّيفّّاملالةةّتلعبّاألوسوا  ّبالغة ّمنّخاللّجهبّرؤوسّاألموالّواملدخراتّاالأمهةة قتصادياتّالقومةة،
ّ:(2)واالوستثماراتّاألجنبةة،ّفهيّتعملّعلى

 متويلّخططّالتنمةةّاالقتصادية؛ّ (0
 ارجةة؛نّاللجوءّإىلّمصادرّمتويلّخعغنةهاّماّيّ ّ،للدولّالنامةةتوفريّالتمويلّالالزمّّ (2
 ؛وسائلّاالوستثمارّوتشجةعّاملدخراتاعتبارّالسو ّمنّّوّ (3
 ؛معدالتّالتضخمّيفّهةكلّاالقتصادّالوطينمنوّاحلدّمنّ (4
ّاليت (5 ّاملالةة ّاألدوات ّمن ّجمموعة ّلهتّ ّبدورهاّتوفري ّأووسع ّفرصا  ّللمستثمر ّجماالتّة  ّشىت ّيف الختةار

 عنّوجو ّاالوستثمارّاليتّتناوسبهم؛ّنبّاملدخرينّمشقةّالبحثاّجيّ ممّ وستثمار،ّاال
  ؛فزّاجلمهورّعلىّاالوستثمارّيفّهه ّاألوسواماّحيّ ّ،نشرّوسلوكّاالوستثمار (6
املزيدّمنّاملصادرّّتراكمساهمّيفّي ّّما،ّالنشاطاتّقصريةّاألجلّباألنشطةّاالوستثماريةّطويلةّاألجلربطّ (7

 ها؛التمويلةةّفة
8) ّ ّممان ّاملستقر ّالنمو ّاحلفاظّعلى ّاألدواتّيفالتوازنّمنّخالل ّّعوائد ّعنّطريق عملةاتّاالوستثمارية

 ؛*()طالتحوّ 

                                                           
 .11،ّص:مرجع سبق ذكرهحممدّالصرييف،ّّ(1)

 .49،ّص:المرجع السابقصرييف،ّحممدّال(2ّ)

 النامجةّعنّحتركاتّاألوسعارّيفّاالجتا ّغريّاملرغوبّللمستثمر.ّاخلسائرّمنعبارةّعنّجمموعةّمنّاإلجراءاتّاملتخهةّللتقلةلّّالتحوط:ّ(*)
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ساعدّعلىّماّيّ اوستعمالّاألموالّالفائضةّ،ّّومنّ آّمنّأمواهلاّبشكلّ ّفّجزءّ توظةّمنالتجاريةّّنيّالبنوكمتك (9
ّ.احتةاطيّنقديّلابتبحتفاظّاال

ّوجودّالسو ّاملايلّيّ  لةةّاليتّتعملّاآلباعتبار ّّ،ثلّمؤشرا ّملدىّقوةّأوّمعفّاالقتصادّالقوميوعلة ّفإن 
ّّماّيرفعّمنّمعدالتّمنوّاالقتصاد.ّ،علىّمجعّاملدخراتّوتوجةههاّإىلّاألنشطةّاالقتصاديةّاملختلفة

 لنجاح السوق المالي المقومات األساسية: الفرع الثاني
منّأجلّتةسريّ،ّاوستوجبتّنشيهتاّلتطوراتّاقتصاديةّنتةجةّ وإمناّقامتّّ،ملّتنشيّاألوسوا ّاملالةةّمنّفراغ

اليتّدولةّعلىّجمموعةّمنّاملعايريّواملقوماتّّسو ّاملايلّيفّأيّ اليعتمدّوتطويرّاملعامالتّاالقتصاديةّواملالةة،ّّو
ّالنقاطّالتالةة:هاّيفّ،ّنهكّر ّوتطور ساعدّعلىّجناحتّ 

ّصةيُؤمن بالملكية الخاوجود نظام اقتصادي أواًل: 
ّوجودّ وتتمةزّأخرى،ّّإىلوانتقالّامللكةةّمنّجهةّّسمحّبإنشاءّالشركاتيّنظامّي ؤمنّبامللكةةّاخلاصةإن 

ّكمّ  ّالربح ّدافع ّوبوجود ّاحلرة ّالرأمسالةة ّفضال ّاالقتصادياتّبصفة ّللنشاطّاالقتصادي، ّالسو ّحرك ّعنّوسةادة
ّالسلعّواخلدماتالعرضّوالطلبّّىلقّوّتال ّ ّو ّلتحديدّأوسعار ّوهها ّالثرواتّيفّاجملتمعّبدافعّ، ّزيادة منّشين 

ّكماّ لةلّالتعرضّللمخاطرّإىلّهتدفّإىلّتقدراوسةّمكثفة؛ّاختاذّالقراراتّاالوستثماريةّعملةةّّتسبقّعادةّ الربح،
ّ.(1)ممكنأكربّقدر ّ

 تشريعية والتنظيمية للسوق المالياألطر الثانياً: 
ّاألطّ تّ  ّالتشّرعترب ّاألوساسّاليتر ّهي ّوالتنظةمةة ّعلةهّتيعةة ّمنّّأيّ ّاقوم ّوتتمث لّيفّجمموعة ّمايل، وسو 

ّواإلجراءاتّاليتّتضبطّفعالة ّواألنظمة ّوتّ ت القواننيّوالقواعد ّوسواءّ ، ّخمتلفّعملةات  ّتداولّّنظ م ّأو منّإصدار
ّامّالصفقاتّوغريهاّمنّالعملةات.وإشرافّعلىّإمتّ،لألدواتّاملالةةّوإدراجّللشركات

الهيّعلىّأوساوس ّي قامّالسو ّّّ،طرّقانونّخاصّبإنشاءّالسو ّاملايلوجيبّأنّيكونّيفّمقدمةّهه ّاأل
اخلاصةّبعملةاتّّ*()كمؤوسسةّمالةةّذاتّصفةّاعتبارية،ّباإلمافةّإىلّالقواننيّاإلجرائةةّلفقراتّالالئحةّالداخلةة

فّواملؤوسساتّاملالةةّدققيّاحلساباتّوقواننيّاملصاّرالتداولّ)تنظةماتّإدراجّاألورا ّاملالةة(،ّوالقواننيّاخلاصةّمبّ 
ّ.(2)وشركاتّاملسامهة

 
                                                           

،ّمتوفر08/24/0211ّ،11:49ّيخّ،ّمنتدياتّشبكةّاألوسهمّالقطرية،ّبتاّر11/9/0221،ّمقومات نجاح األسواق الماليةأمحدّحسنيّرشدّالكبةسي،ّّ(1ّ)
 http://www.qatarshares.com/vb/showthread.phpعلىّاملوقعّااللكرتوين:ّ

ةةّللجانّ:ّوتضمّهةكلّاإلدارةّوكةفةةّتشكةلّجملسّاإلدارة،ّصالحةاتّرئةسّجملسّاإلدارةّواألجهزةّالفنةةّواإلداريةّالتابعةّل ،ّالنصوصّالقانونالالئحة الداخلية(ّ*)
ومتطلباتّالتوظةفّيفّّم،ّإجراءاتّتصنةفّالشركاتّاملدرجةّواألورا ّاملالةةّاملسموحّبتداوهلا،ّالضوابطّالتنظةمةةّاليتّخت ّحركةّرأسّاملالّاحملليّواألجنيبالتحكة

 السو ّاملايل.
 .118-111،ّص:ّمرجع سبق ذكرهبشريّهاديّعودة،ّّ(2)
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ّالمالي لدى المتعاملين في السوق ر الوعي االستثماريتوفُ ثالثاً: 
ّّ ّاملستثمر ّجيبّعلى ّإذ ّاملالةة ّييفّاألوسوا  ّبالشركاتّأن ّاملعلوماتّاخلاصة ّأوسهمهاستخدم ّ،وأوسعار

معرفةّاملركزّاملايلّللشركةّّألنّ ّ،ءّعملةةّالشراءبعّأوسلوبّالرشادةّيفّاختاذّالقرارّخاصةّألنابطريقةّوسلةمةّوأنّيتّ 
ددّعلىّموئهاّوسعرّالورقةّاملالةةومستقبلّمشاريعهاّيّ  ّ.(1)عتربّمنّاألوسسّاليتّحي 

 العاملة في السوق الماليالمؤسسات المالية  رتوفّ رابعاً: 
جهزةّاألهه ّّدّأدىنّمنرّحوينبغيّتوفّ ّ،ومّالسو ّاملايلّبناء ّعلىّوجودّجمموعةّمنّاملؤوسساتّاملالةةيقّ 
ّيفّ،االئتمانةة ّاملّاملتمث لة ّومكاتبّاؤوسسات ّّ،لووساطةاملصرفةة ّوالتقنةاتّاليت ّالكفاءة ّمن ّعالةة ّبدرجة تتمةز

ّاملتقد مة ّلاإلدارية ّاوستخدامها ّوكها ّوالدولةة، ّاحمللةة ّاالتصاالت ّّشبكات ّيساعدها ّما ّالساعة، ّمدار يفّعلى
وسوا ّاملالةةّألصولّالرأمسالةةّداخلّوخارجّالبالد،ّماّيسمحّجبههباّإىلّاأللوصولّإىلّكافةّنطا ّعرضّوطلبّال

 .(2)يفّبالدها
 األدوات المالية الالزمة للتداولوجود :ّخامساً 

ومتنوعةّرهاّمبستوياتّخمتلفةّعتربّوجودّاألورا ّاملالةةّمنّأهمّعواملّقةامّالسو ّاملايل،ّحةثّجيبّتوفّ يّ 
ّحتةاجاتّوالشروطّاملختلفةّللمستثمرينّبالسو .منّاملخاطر،ّوههاّلتلبةةّاال

 من االستقرار السياسي واالقتصاديوجود حد أدنى سادساً: 
ّاالوستقرارّالسةاوسيّمنّالعواملّاليتّتّ  األجنبةةّّخاصةّ ّ،ساعدّعلىّجهبّواوستقطابّرؤوسّاألموالي عد 

ةّللسو ّاملايل.ّّيوفرّعلة ّالدولةّاملنشّ وههاّماّجيبّأنّتتّ،ّتسهةالتّللمستثمرينّاألجانبريوفمنّخاللّتّمنها،
نّاملستثمرينّمنّالتنبؤّباملستقبلّبدرجةّعالةةّكّ يّ مستمرة،ّّكماّأن ّعدمّتعرضّالسو ّاملايلّأليةّهزاتّاقتصادية

ّ.ّّّ(3)بهمّاملخاطرّغريّاملتوقعةّاليتّتؤديّإىلّحتقةقّخسائرّفادحةنّ منّالدقة،ّوجيّ 
 لسابعاً: توفر نظام اتصاالت فّعا

فإن ّحركةّالسو ّتتيلرّبشكلّمباشرّباملعلوماتّاجلديدة،ّوهلهاّّ،ّألنّ لّلالتصاالتانظامّفعّ ّجيبّتوفري
ّكاهلاتفّوالفاكسّوالكمبةوترّواإلرّأتوفّ  ل ّدورّفعالّيفّإيصالّآخرّاملستجداتّّ،نرتنةتجهزةّاالتصالّاملتطورة

ّالربطّبنيّاأل ّإىلّإمكانةة ّباإلمافة ّوبالتايلّالتعر فّوالتطوراتّبيقصىّوسرعة، ّببعضها، ّوالدولةة وسوا ّاإلقلةمةة
ّ.(4)علىّالفرصّاالوستثماريةّاملوجودةّيفّهه ّاألوسوا 

                                                           
 .41،ّص:ّمرجع سبق ذكرهحممدّالصرييف،ّّ(1)ّ

 .81ص:ّّمرجع سبق ذكره،ارّمعروف،ّهوشةّ(2)

 .11-11،ّص:ّمرجع سابقحممدّالصرييف،ّّ(3)

ّعّ(4) ّ.عصام ّتحليل اقتصادي لمتطلبات أسواق األوراق المالية في الدول الناميةالوهابّحممد، ّمتّاالطالعّبتاريخ00ّ،ّص:0211، ،01/4/0211ّ،
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2546921متوفرّعلىّاملوقعّااللكرتوين:ّ،00:12الساعةّ

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2546921
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 التحتية للسوق المالي نىوفرة البُ ثامناً: 
ّعلىّتوفريّالبّ ّ ّوشركاتّجيبّأنّتعملّاحلكومة ّالبورصة ّمنّخاللّتطوير ّللسو ّاملايل، ّاألوساوسةة نةة

ّجيبّأنّتعمل ّكما ّتّوّاهلةئةّاملقاصة، ّللسو ّعلىّمرورة ّالتكنولوجةاّريفالعامة ّواوستخدام ّاملقوماتّاألوساوسةة
ّلقةامّبيدوارهمّيفّتنشةطّالسو .لاحلديثةّيفّنظامّالتداول،ّوتشجةعّمجعةاتّالسماوسرةّوغريهاّ

ّجيبّتوفريّقدرّ  ّّ،كافّمنّاإلفصاحّعنّاملعلوماتّاملالةةّّكما
 
حققةّاليتّتعكسّاملركزّاملايلّواألرباحّامل

ملهنةّاملراجعةّواحملاوسبة،ّاليتّتعملّعلىّنشرّاملعلوماتّّوفعالّ ّكماّجيبّتوفريّتنظةمّقويّ ّّ.وتوقعاهتاّيفّاملستقبل
ّوالقوائمّاملالةةّاخلاصةّبالشركاتّاملدرجةّيفّالسو ّبدقةّوبكلّشفافةةّوولو .

ّ

 ّّ ّيكنّالقولّأن  ّمتّتقدي ، ّمنّخاللّما ّيفّالنشاطّّأمهةتهاتستمدّاألوسوا ّاملالةة منّخاللّدورها
يفّتطويرّأوسالةبّالتمويلّوجتمةعّوتوجة ّاملواردّاملالةةّألجلّتوظةفهاّيفّ أوساوسةاّ  االقتصادي،ّإذّتلعبّدوراّ 

ّكفاءةّهه ّاألوسوا ّيعتربّأمرا ّمروريا ّمنّأجلّحتلةلّاملشروعاتّاالوستثمارية،ّإال ّأنّ دراوسةّومعرفةّمدى
ّّّّقراراتّاالوستثمارية،ّوههاّماّوسنحاولّتسلةطّالضوءّعلة ّيفّاملبحثّالتايل.املعلوماتّوالبةاناتّواختاذّال
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 واق الماليةالمبحث الثاني: كف اءة األس
 

ّكفاءةّالسو فقدّّةةوسوا ّاملالاألللتطوراتّاحلاصلةّيفّّنتةجةّ  والهيّألارّاجلدلّبنيّّ،املايلّظهرّمفهوم
ّكفّؤّرالشخصائص ّّو،ّاملالةنيّواالقتصادينيّحولّمدلول  ّماّوسنعرف ّيفّاّ وطّالواجبّتوفرهاّلةكونّالسو  ،ّوهها
ّالنقاطّالالحقةّمنّههاّاملبحث.ّ

ّكفاءةّالسو ّاملايل،ّوأهمّالّأين رهاّيفّالسو ّمنّفّ شروطّاليتّجيبّتّووسةتمّالتطر ّيفّالبدايةّإىلّمفهوم
كفاءةّاالقتصادية،ّوالتعرفّعلىّ،ّباإلمافةّإىلّدراوسةّالفر ّبنيّالكفاءةّالكاملةّوالءّ سو ّكفاليكونّأنّّأجل

أشكالّالسو ّالكفءّمنّشكل ّالضعةف،ّشب ّالقويّوالقوي،ّأماّيفّاألخريّفسةتمّاحلديثّعنّالعالقةّبنيّّ
ّكفاءةّالسو ّواحلركةّالعشوائةةّلألوسعار.

 المطلب األول: ماهية الكفاءة في األسواق المالية

ّكفاءةّ كنتةجةّلقةامّّ،ليتّحتتويّعلةهاّالقوائمّاملالةةاملعلوماتّابّالسو ّاملايلّوعالقت بدأّاالهتمامّمبفهوم
ّيّ حمّ  ّمبا ّاألوساوسيلليّاألورا ّاملالةة ّهبدفّّعرفّبالتحلةل ّاملالةة، ّالقوائم ّحتلةل ّتسعرياّ أو ّاألورا ّاملالةة تسعري

ّكل ّصغريةّوكبريةّحولّاملعلوماتّاملتعلقةّباألورا ّاملالةةّ،صحةحاّ  لسوقةةّرافّالقةمةّااحنمعرفةّمدىّ،ّّوومعرفة
ّوحتقةقّأرباحّغريّعادية.ّللسهمّعنّقةمت ّاحلقةقةة

ّكفاءةّالسو ّوالشروطّاألوساوسةةّللسو ّالكفءّباإلمافةّإىلّ ويفّالنقاطّاملوالةةّوسةتمّالتطر ّإىلّمفهوم
ّ.ءمساتّالسو ّاملايلّالكف

 (Market Efficiency Concept) مفهوم كفاءة السوقالفرع األول: 
ّكفاءةّالسو ّاملايللتعاريفّاليتّومعهاّالباحثونّدتّاتعدّ  ّيفّمعىنّواحد.ّمجةعهاّتصّ ّ،ّإالّأنّ ملفهوم ب 

ّكفاءةيعّ ّو ّنظرية ّأصل ّاملامي )*(ود ّالقرن ّبداية ّإىل ّالسو  ّالريامةاتّ، ّعامل ّقام وسنةّّ)Bachelier(عندما
ّأوسعارّالسو ّتعكسّمجةعّاألحداث4144ّّ ّفةهاّأن  ظهرّاملامةةّواحلامرة،ّلكنّالّتّ بتقدميّأطروحت ّاليتّبني 

ّ.(1)واوستنتجّأهناّتتغريّعشوائةاّ ّأي ّعالقةّمعّتغرياتّاألوسعارّادةّ ع
ّ ّقام ّذلك ّّ(Pearson)بعد ّبعد4143ّوسنة ّفةما ّاوستخدم  ّالعشوائةة، ّللحركة ّمفهوم ّباقرتاح

(Kendallّ )ّ ّأنّ 4133ّوسنة ّووجد ّأوسبوعةة، ّلبةاناتّأوسعار ّالزمنةة ّالسالوسل ّمن ّعدد ّهه ّّلتحلةل حركة

                                                           
ّكافي ّعلىّالشيء:ّجازا ،ّواملصدرّالكفاءةّوالكفيةّيفّالنخل:ّمحلّوسنتها،ّوهوّيفّاألرض:ّزراعةّوسنة.ّواوستكفيتّفالنا ّإبل ؛ّأيّوسيلتلغةّ(*) جّإبل ّوسنةّ ّنتّا:

ّكفي،ّلسان العرب:ّابنّمنظور،ّللمزيد انظرفيكفينةها:ّأيّأعطاينّلبنهاّووبرهاّوأوالدهاّمن .ّ ّكلمة:  .149،ّص:12،ّاجمللد:مرجع سبق ذكره،

ية في سوق العراق لألوراق تحليل العالقة بين كفاءة األسواق المالية والقيمة السوقية لألسهم: دراسة تطبيقحاكمّحمسنّحممد،ّعد يّعباسّعبدّاألمري،ّّ(1)
ّكلةةّاإلدارةّواالقتصادّللدراوساتّاالقتصادية،ّجامعةّبابل،ّالعرا ،ّالعددّالمالية  ّّ.111،ّص:111ّ،0211،ّاجمللد11ّ،ّجملة
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ّ ّعشوائةة ّأاألوسعار ّدون ّهبوطها ّاحتمال ّيث ل ّاألوسعار ّاحتمالّصعود ّحدثّيفّأيّأن  ّملا ّأيّدور ّيكون ن
ّاملامي.

اليتّّ؛عددّمنّاملقاالتّنشرب )*(Fama Eugene قاموانطالقا ّمنّأمهةةّهه ّالدراوساتّوإمكانةةّالتنبؤّ
لقةاسّاحلركة1911ّّدراوسةّوسنةّّنشربّحةثّقام،ّبنظرية كفاءة السوقوسسّمسة تّجمموعةّمنّاألّ ومعّفةهاّ

قامّ فّبتحديدّاملصطلحّالدقةقّلفرمةةّالسو ّالكفؤةّوعرّ 1911ّوسنةّّ(Robert)العشوائةةّملؤشرّداوجونز،ّمثّ 
ّوالقوية،ّ ّالضعةفة ّّنتائجّ(Fama)مث ّطو رّمستوياتّالكفاءة ّ(Robert)دراوسة بنشرّأول1912ّّمّوسنةّاوق،

 .(1)هريةّعنّفرمةةّالسو ّالكفؤةّوعرضّفةهاّمستوياتّالكفاءةّالثالثمقالةّمنّمقاالت ّالش
اّ(Fama) ّعرفهاإذّ،ّريفافتّالكفاءةّبعدةّتعرّ وقدّعّ  مجةعّ السو ّاليتّتعكسعلىّأهن  فة ّاألوسعارّمتاماّ 

 .(2)املعلوماتّاملتاحةّولةسّهلاّقابلةةّلالختبارّالتجرييب
وبنيّّ-خاصةّاألوسهم-مدىّالعالقةّبنيّأوسعارّاألورا ّاملالةةّ "ّعناّتعرب ّفةماّبعدّعلىّأهنّ ّر فتعّ كماّ

ّاملتعاملنيّوسواءّ ّ،البةاناتّواملعلوماتّاملتاحة ّلدىّمجهور ّأوّّواملتوفرة ّعامة ّأو ّاملعلوماتّتارخيةة أكانتّهه 
ّقّ  ّأي ّأيّ خاصة، ّعكس ّعلى ّالسو  ّاحلقدرة ّبقةمتها ّاملالةة ّالورقة ّتقةةم ّعلى ّمعلومات ّةة  Intrinsic)قةة

)Value،ّّّوبكلفة ّوالكمةة ّالنوعةة ّوبنفس ّنفس  ّالسو  ّوخارج ّداخل ّاملستثمرين ّإىل ّاملعلومات ّتصل وأن
ّ.(3)"منخفضة

ّيّ  ّكما ّالقول ّالسو ين ّّبكن ّّاملايلّكفاءة ّتعين يفّ للمعلوماتّ(Fully Reflect)االنعكاسّالكامل
تعكسّأوسعارّاألورا ّاملالةةّّأنّ ّالنعكاسّالكاملباقصدّويّ  ،مّووسريعّوغريّمتحةزأوسعارّالورقةّاملالةةّوبشكلّدائ

املعلوماتّاحلالةةّاملتاحة،ّإذّيقومّاملتعاملونّبتحلةلهاّوعكسهاّيفّتوقعاهتم،ّحبةثّالّيكنّللمستثمرينّالتنبؤّهباّ
ّ.(4)والّيكنهمّاوستغالهلاّلتحقةقّعوائدّغريّعادية

ّكونّوعلة ّيكونّالسعرّاملعلنّعن ّهوّحصةلةّتصرفاتّوتوقعاتّ املتعاملنيّبناء ّعلىّاملعلوماتّاملستلمة،
معظمّهؤالءّالّحيتاجونّإىلّوقتّكبريّللبحثّعنّاملعلوماتّوالوصولّإلةها،ّإذّالّيوجدّفاصلّزمينّبنيّحتلةلّ

ّاملعلوماتّوالوصولّإىلّنتائجّحمددةّبسعرّالورقةّاملالةة.
                                                           

(*) Fama Eugene :(ّّحاصلّعلىّجائزةّنوبلّاشت هرّبيحبال ّالنظريةّوالتجريبةةّيفّنظريةّاحملفظةّوت1949عاملّاقتصادّأمريكي)ّسعريّاألصول،ّحتص لّعلى
 ماجستريّيفّإدارةّاألعمالّودكتورا ّيفّاالقتصادّوالتمويلّمنّجامعةّشةكاغو،ّويعد ّأشهرّمنّدر سّكفاءةّالسو ّاملايل.

ّكلةةّاألعمال،ّ،ّجملةّدراوساتّللعلومّاإلداّرعشوائية حركة األسعار ومستوى كفاءة السوق المالي: حالة سوق عمان لألوراق الماليةوسامّوسعدّحممد،ّّ(1) ية،
 ّّّّ.118،ّص:11ّ،0211ّ،ّاجمللد0ّاجلامعةّاألردنةة،ّعمان،ّاألردن،ّالعددّ

(2) Fama Eugene F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, The Journal of 

Finance, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance Association, 

New York, U.S.A, Vol. 25, No. 2, 1970, p: 384. 
ّ.11-12،ّص:مرجع سبق ذكرهدريدّكاملّآلّشبةب،ّاألوسوا ّاملالةةّوالنقدية،ّّ(3)

(4) Pyemo N. Afego, Market Efficiency In Developing African Stock Markets : What Do We Know?, The 

Journal of Developing Areas, Volume 49, No. 1, Tennessee State University, Nashville, U.S.A, 2015, p :244.       
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اتّاليتّتصلّإلة ّعلىّأوسعارّاألورا ّاملالةةّعكسّاملعلومالسو ّالهيّيّتعينّ،املايلكفاءةّالسو ّكماّأن ّّ
ّكانّافورّ  ّإذا ّأخرى، ّوبعبارة ّّأيّ ّتوبشكلّصحةح. ّاحلصولّعلةت ّيأخرىّمعلومة ّيفّالسو ّالّم عنّّت نب ها

ّكفؤةالسّفإن ّتلكإيراداتّإمافةةّللمستثمر،ّ ّ.(1)و ّيكنّوصفهاّبيهنا
ةّهيّالسو ّاليتّتستجةبّفةهاّأوسعارّاألورا ّفيالكّ ّالسو ّاملايلّبينّ ّ،كنّالقوليّ منّخاللّماّوسبقّّو

وقتّوصوهلا،ّبسرعةّفورا ّّوحبةثّحتدثّاالوستجابةّ،ّة البةاناتّواملعلوماتّاملتدفقةّإلاملالةةّللتغرياتّاحلاصلةّيفّ
وتكونّالقةمةّالسوقةةّدالةّيفّاملعلوماتّاملتاحةّحبةثّّ؛لسهمّمعّقةمت ّاحلقةقةةلتساويّالقةمّالسوقةةّتوبهلكّ

 ولّالفار ّبنيّالقةمتنيّبوجودّهه ّاآللةةّيفّالسو .يزّ 
 (Efficient Capital Market Hypothesis) الشروط األساسية للسوق الكفءالفرع الثاني: 

ّّوّأومحنابعدّأنّ     ّكفاءةّاألوسوا ّاملالةة، ّمفهوم ّأوّقانونّالّخيلوّمنّشروطّوقواعدّّأيّ باعتبارّأن  قاعدة
ّيفّالسو ّاملايلّمنّأجلّأنّيكونّوسوقاّ فّ جيبّتّوعلىّأهمّالشروطّاليتّفّالتعرّ ّوسنحاوللتطبةق .ّ ا،ّئ ّفكّ ّّرها

ّ:(2)أمههاّو

ّكبريّمنّالبائعنيّواملنتجنيّهلمّّودّالسو ّاملالةةّحالةّاملنافسةّالكاملة،ّوههاّالشرطّمرهونٌّأنّتسّ ّ (1 بتوافرّعدد
 يةّالدخولّإىلّالسو ّواخلروجّمن ؛حّر

ّيعينّأنّ ّمامنّاوستغاللّلرواهتم،ّ ونّإىلّتعظةمّاملنفعةأيّأهنمّيسعّ ّاجلماعيّشدرّ أنّيتصفّاملستثمرونّبالّ (2
 ؛(3)والّتؤلرّعلىّاألوسعارّ،السلوكةاتّغريّالعقالنةةّمنّاملستثمرينّهيّمستقلة

حبةثّالّتّ ّ (3  ذاتّاألحجامّالكبريةّعلىّاألوسعار؛ؤلرّاألوامرّأنّيكونّالسو ّعمةقاّ 

ةّالسةولةّلألورا ّاملالةةّاملتداولةّفةها،ّوههاّماّيتةحّالفرصّأمامّاملستثمرّلبةعّأنّتوفرّالسو ّاملالةةّخاصةّ (4
 ؛ةالسرعةّاملناوسببالتكلفةّوالوقتّّوورا ّاملالةةّوشراءّاأل

و فرّللمتعاملنيّمعلوماتّدقةقةّوحديثةّحولّاألوسعارّتّـ ّ،أنّتتوفرّللسو ّاملايلّووسائلّوقنواتّاتصالّفعالةّ (5
 افةّإىلّمؤشراتّالعرضّوالطلب؛اإلمبّوأحجامّالتداول

 ؛يفّالسو ّيوسعارّاألورا ّاملالةةّجلمةعّاملتعاملنياخلاصةّبوماتّاملعلّيوفرّويتةحّبقدرّ عنصرّالشفافةةّرّتوفّ ّ (6

 
                                                           

(1) Ayhan Kapusuzoglu, Testing Weak Form Market Efficiency on The Istanbul Stock Exchange (ISE), 

Int.J. Buss. Mgt. Eco. Res., Ankara, Turkey, Vol 4:(2), 2013, p: 700. 
 .111-111،ّد.ط،ّص:0229ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّإدارة االستثمار، قاوسمّنايفّعلوان،ّّ(2)

(3) Emmanuel O. Nwosu, Anthony Orji and Ogomegbunam Anagwu, African Emerging Equity Markets 

Re‐examined: Testing the Weak Form Efficiency Theory, African Development Review, African Development 

Bank, Published by Blackwell Publishing Ltd, Malden, U.S.A, Vol. 25, No. 4, 2013, p: 486. 
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 ؛(1)عدمّوجودّأيةّقةودّعلىّالتعاملّمثلّالضرائبّوتكالةفّاملعامالتّاألخرىّ (7

 عرضّأوامرّتنفةهّالصفقات؛لتداولّّوحلركةّاّاملناوسبىةرّالتقنةاتّاحلديثةّتوفّ ّ (8

ومّمبراقبةّوتنفةهّالقواننيّواللوائح،ّواالعرتاضّعلىّعرفّهبةئةّاألورا ّاملالةة،ّتقوجودّهةئةّمشرفةّحمايدةّتّ ّ (9
ّصدرتّ ّإذا ّالفرعةة، ّوجلاهنا ّالبورصة ّوجلنة ّالعامة ّقراراتّاجلمعةة ّمجةع ّأوّمنها ّالبورصة ّلقواننيّولوائح خمالفة

 للصاحلّالعام.

ّكفيّ،قةققتّالشروطّالسابفإذاّحت ةثّتستجةبّحبةّتعكسّاملعلوماتّاملتاحة،ّفإن ّذلكّيعينّوجودّوسو 
ةّفواصلّزمنةةّبنيّورودّاملعلوماتّاجلديدةّإىلّالسو ّالّتوجدّأيّ ّحبةثّ،األوسعارّبشكلّفوريّهله ّاملعلومات

ّحصولّاملستث ّأن  ّإذ ّالسو ، ّوبنيّانعكاسّتلكّاملعلوماتّعلىّأوسعار علوماتّاجلديدةّمرينّعلىّاملوحتلةلها
ّيكونّبنفسّالوقت.

 الكفؤ السوق المالي سماتالفرع الثالث: 

ّاملواردّإىلّصة ّالكّ لكفءّعلىّحتقةقّالتخيعملّالسو ّاملايلّا ّاملتاحة،ّحةثّيت مّتوجة  ّللموارد فء
ّولكيّحيّ  ّرحبةة. ّاهلدفّجيبّأناجملاالتّاألكثر ّالسو ّهها ّالتسعريّيتصفّمبةزتنيّأوساوسةتنيّمهّقق ّكفاءة ا:

ّوههاّماّوسنشريّإلة ّيفّالنقاطّاملوالةة.ّوكفاءةّالتشغةل.

  )y)Price Effichienc كفاءة التسعير  أواًل:

ّ ّعلةها ّيطلق ّاخلارجةة ّاملعلوماتّويّ  ،(External Effichiency)بالكفاءة ّوصول ّممان ّهبا قصد
ّكافةّاملعلوماتّاملتاحة،ّاجلديدةّإىلّمجةعّاملتعاملنيّيفّالسو ّبسرعةّوبيدىنّتكلفة،ّحب ةثّتعكسّأوسعارّاألوسهم

ّتساعدّيفّتشكةلّردودّ لّ،ويقتضيّحتقةقّذلكّوجودّشبكةّمنتظمةّلالتصاالتّعلىّدرجةّعالةةّمنّالكفاءة
ّ.(2)ماّيسمحّهلمّباختاذّالقراراتّاملناوسبةّ،بسرعةّجتا ّاملعلوماتّاجلديدةّ،أفعالّاملتعاملنيّيفّالسو 

فجمةعّاملتعاملنيّّ،مبثابةّمنافسةّعاديةّوّ(Market Fair Game)لعبةّعادلةّلسو ّصبحّالتعاملّيفّاويّ 
ققّاملستثمرونّالهينّيفقدونّحيّ قل ّفرصّحتقةقّأرباحّغريّعادية،ّإذّ،ّوت(3)لديهمّنفسّالفرصةّلتحقةقّاألرباح
ّعظمى.ّخسائروعدمّدرايتهمّباملعلوماتّالقدرةّعلىّحتلةلّاملعلوماتّاملتوافرةّ
                                                           

 .40،ّص:ّمرجع سبق ذكرهحممدّالصريف،ّّ(1)

،ّمؤوسسةّشبابّاجلامعة،ّاإلوسكندرية،ّمصر،ّد.ط،ّخالل فترة التحول القتصاد السوقالسياسة المالية وأسواق األوراق المالية عاطفّولةمّأندراوس،ّّ(2)
 .111،ّص:0221

 .10،ّص:سبق ذكرهّمرجعحممدّأمحدّعبدّالنيب،ّّ(3)
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 (Operational Effichiency) كفاءة التشغيل   ثانياً:

درةّالسو ّعلىّخلقّالتوازنّويقصدّهباّقّ ؛ّ(Internal Effichiency)طلقّعلةهاّبالكفاءةّالداخلةةّي ّّو
 (*)جارّواملتخصصنيّ)صناعّالسو (للتّ ّدونّحتم لّتكالةفّعالةةّللسمسرةّودونّأنّي تاحّ،بنيّالطلبّوالعرض

ّ.(1)فة ّالغّ فرصةّلتحقةقّهامشّربحّمب
ّالتشغةلّإىلّحدّ  ّكفاءة ّالتسعريّعلى ّكفاءة كبري،ّفلكيّتعكسّالورقةّاملالةةّاملعلوماتّالواردةّيفّّّتعتمد

ّماّ ّوهها ّاألدىن، ّحدها ّعند ّاملعامالت ّإلمتام ّاملستثمرون ّيتحملها ّاليت ّالتكالةف ّتكون ّأن ّينبغي السو ،
ّكانّحجمّتيلريّتلكّاملعلوماتّّ،ديدةّوحتلةلهاأكربّللحصولّعلىّاملعلوماتّاجلّدّ هجعهمّعلىّبهلّجشيّ  مهما

ّ.علىّوسعرّالورقةّاملالةة

ّوالتشغةل ّالتسعري ّكفاءة ّإىل ّباإلمافة ّكفاءتان ّتوجد ّت ّّ،كما ّ،للسو ّبالكفاءة التنظيميةعرفّاألوىل
تنظةمّمهمةّّمسؤولةةّالقائمنيّعلىّإدارةّشؤون ،ّوكهاّددّخالل وتتحددّمنّخاللّتوافرّإطارّتنظةميّللسو ،ّحتّ 

ّللسو ّ ّواملناوسبة ّالكافةة ّالتشريعات ّومع ّإىل ّباإلمافة ّالصفقات، ّعقد ّعند ّاختصاصاهتم ّوحتديد الووسطاء
دّعدّ تحددّمنّخاللّتّ اليتّتّ ّ،بالكفاءة الفنيةعرفّأماّالثانةةّفتّ ّمنّطرفّاألجهزةّالفنةةّاملختصة.ّوالرقابةّعلةها

علىّاألوسهمّوالسنداتّوأذوناتّاخلزينةّفقط،ّوههاّبالعملّبنظامّوعدمّاعتمادهاّيفّاألوساسّّ،أدواتّاالوستثمار
 .(2)توحةدّاألوسعارّيفّالعرضّوالطلبعلىّاملزادّاملكتوبّيفّالتداولّالهيّيعملّ

 ،ّفماّنقصدّهبما؟إالّأن ّيوجدّمصطلحانّآخرانّمهاّالكفاءةّالكاملةّوالكفاءةّاالقتصادية

 

 

 

 

 
                                                           

ّكمنظمّمزادّيؤمنّاوستمرارّالسو ّويقومّبتوفريّاملعلوماتّللمستثمرين،ّوالسةطرةّعلىّّ:)Maker Market(ّصانع السوقّ(*) حركةّهه ّيعملّيفّالسو 
ّكماّيعملّعلىّإجيادّالسعرّاحلقةقيّالهيّيعكسّنقطةّالتوازنّبنيّالعرضّّو الطلبّيفّحلظةّزمنةةّاملعلوماتّواحلدّمنّعملةاتّاملضاربةّلضمانّاوستمراريةّالسعر،

 معةنة،ّوذلكّمنّخاللّاالحتفاظّمبخزونّخاصّمنّاألصولّاملالةةّبغرضّحتقةقّالتوازن.ّ

 .44،ّص:سبق ذكرهمرجع حممدّاملصريف،ّّ(1)
 .010-011،ّص:مرجع سبق ذكرهعباسّكاظمّالدعمي،ّّ(2)
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ّفاءة االقتصاديةاءة الكاملة والكالمطلب الثاني: الكف

ّزّبنيّنوعنيّمنّالكفاءة:ّمهاّالكفاءةّالكاملةّوالكفاءةّاالقتصادية.ةيكنّالتمة
 (Perfect Efficient Market) للسوق الكفاءة الكاملةالفرع األول: 

دةّالواّرّالكفاءةّالتامةّأوّالكاملةّهيّالكفاءةّاليتّينعدمّفةهاّالفاصلّالزمينّماّبنيّتلقيّاملعلوماتّاجلديدة
ّّإىلّالسو  ّلألدواتاواالوستجابة ّحةثّحيدّ (1)املتداولةّلسعرية ،ّ ّتاحّأليّ الّيّ ّحبةثثّتغةريّفوريّيفّالسعر،

ّتتاحّلغري  ّال ّفرصة ّّ.(2)مستثمر ّمعرفة ّهيّجيبّيفّالبداية ّالكاملةما ّالكفاءة ّعلةها وماّّ،الشروطّاليتّتقوم
ّ؟تطبةقهادونّّاملعوقاتّاليتّحت ول

بالكفاءةّالكاملةّيقتضيّتوافرّالشروطّالتالةةمّ ّاملايلكونّالسو ّيلكيّ: ة الكاملةأواًل: شروط الكفاء  :(3)تصفاّ 

ّبالسو ّللجمةع (1 ّاملعلوماتّاخلاصة ّإتاحة ّللتكالةف، ّجيعلّتوقعاتّيفّنفسّالوقتّودونّوجود  ّما ّوهها ،
 ؛لتجانسّمعلوماهتمّاملستثمرينّمتجانسةّ 

 ؛(4)حريةّخروجّأوّدخولّاملستثمرينّمنّوإىلّالسو ،ّمعّعامالتدّعلىّالتعاملّكتكالةفّاملعدمّوجودّقةّو (2

ّمنّاملستثمرين،ّاألمرّالهيّينعّتيلريّتصرفاتّبعضهمّعلىّأوسعارّاألوسهموجودّ (3 ّكبري  والّيسمحّهبةمنةّّ،عدد 
 املستثمرينّعلىّالسو ؛ّبعضّ

 اءّاوستغاللّلرواهتم.ونّإىلّتعظةمّاملنفعةّاليتّحيصلونّعلةهاّوّرمّيسعّ رشادةّاملستثمرينّأيّأهنّ  (4

 معوقات الكفاءة الكاملةثانياً: 

ضرائبّيفّاألوسوا ّالتكالةفّّوالّجندحةثّا ّمرةّواحدة،ّنظرا ّلصعوبةّحتقةقّمجةعّالشروطّاملدرجةّوسابق
ّاحملظةني ّاملستثمرين ّوجود ّوكها ّّخاصةّ ّ،مبعلوماهتم (*)والبورصات، ّقدرةّّرتوفّ مع ّهلا ّووسةطة ّمالةة مؤوسسات

ّكب ّيّ لوماتّوحتلةلها،ّعلىّاملعّرية،ّوإمكانةةّواوسعةّيفّاحلصولاوستثمارية ؤلرّعلىّأوسعارّاألورا ّاملالةةّذلكّما
 فإن ّحتق قّالكفاءةّالكاملةّللسو ّغريّممكن.لهلكّ،ّ(5)بواوسطةّصفقاهتمّومعامالهتمّالواوسعة
                                                           

 .11،ّص:مرجع سبق ذكرهمصطفىّيووسفّكايف،ّّ(1)
 .41،ّص:مرجع سبق ذكرهحممدّالصرييف،ّّ(2)
 .40،ّص:مرجع سبق ذكرهعصامّحسني،ّّ(3)
 .11،ّص:مرجع سابقمصطفىّيووسفّكايف،ّّ(4)
طلعّوهوّأي ّمسؤولّأوّموظفّأوّعضوّيفّجملسّاإلدارةّأوّأيّشخ ّآخرّل ّعالقةّأوّصلةّبييّمنهمّأوّبالشركة،ّأوّاملّ:)Insider(المستثمر المحظي ّ(*)

ّالنوعّمنّ ّبعدّلعامةّاملستثمرين،ّومتنعّاألوسوا ّاملالةةّجلمةعّدولّالعاملّهها املستثمرينّمنّالتداولّإالّيكونّمطلعا ّعلىّمعلوماتّجوهريةّملّيتمّاإلعالنّعنها
 معةنةّودرجةّمعةنةّمنّاإلفصاح.ّبشروط

 .11،ّص:المرجع نفسهمصطفىّيووسفّكايف،ّّ(5)
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 (Economically Efficient Market) للسوق الفرع الثاني: الكفاءة االقتصادية

بول ّهوّالكفاءةّاالقتصادية،ّفماّفإن ّذلكّأوجبّوجودّنوعّآخرّيكنّقّ ّ؛الّتتحققكفاءةّالكاملةّكونّال
ّوماّهيّمتطلباهتا؟ّ؟هوّمفهومها

 مفهوم الكفاءة االقتصاديةأواًل: 

ّوسعي على أوساوساّ  االقتصادية الكفاءة تقوم ّّو تعظةم إىل السو  يف املتعاملني غالبةة مبدأ  اوفقّ لرواهتم،
اّممّ .ّ(1)علىّاألوسعارّتيلريهابدأّوصولّاملعلوماتّإىلّالسو ،ّحىتّيّبعضّالوقتّمنهّفإن ّيتوقعّأنّيرّ  اهملفهوم

القةمةّالسوقةةّللسهمّقدّتبقىّأعلىّأوّأقلّمنّقةمتهاّاحلقةقةةّلفرتةّزمنةةّعلىّاألقل،ّولكنّبسببّّيعينّأنّ 
اّيسمحّللمستثمرّ،ّممّ (2)الكّفار ّبنيّالقةمتنيلنّيكونّهنّ،املعلوماتّوالضرائبّوتكالةفّاالوستثمارّوغريها

ّ.الطويلاملدىّّعلىاءّذلكّغريّعاديةّجّرّبتحقةقّأرباحّ 
 متطلبات الكفاءة االقتصاديةثانياً: 

ّ ّشّ حتقّ إن  ّأنّ ق ّتعين ّاالقتصادية ّالكفاءة ّّروط ّاألوسوا  ّللمواردّتّ تلك ّاألمثل ّالتخصة  ّعلى ساعد
ّ:(3)وحتقةقّذلكّيتطلبّشرطنيّمها،ّملختلفةاالقتصاديةّبنيّاالوستخداماتّا

ّ؛كنةّللتبادلبلّاملتعاملنيّبيقلّتكلفةّممّ األوسوا ّمنّقّ ّاوستخداميكونّّ:ّأنّ األول
تكونّمتناوسبةّمعّّةثحبّ،لةّيفّتلكّاألوسوا ّالقةمّاحلقةقةةّلألصولّاملالةةتعكسّاألورا ّاملالةةّاملتداّوّ:ّأنّ الثاني

ّكلّفرتةّمعدالتّالعوائدّخاللّ ّيفّتلكّاألصول.ّتثماراوسحةاة
 أنّتستجةبّأوسعارّاألوسهمّيفّوسو ّاألورا ّاملالةة،ّوعلىّوج ّالسرعةّلكلّمعلومةّجديدة يتوقعبهلكّ

تتج ّ حبةثّ،أوّوسلبةاّ ّاملنشيةّاملصدرةّللسهم؛ّاجيابةاّ ّإىليكونّمنّشيهناّتغةريّنظرهتمّّوّ،دّإىلّاملتعاملنيّفة ترّ 
تبعاّ  أوّهبوطاّ  ّكانتّوسارة ّأوّأوسعارّاألوسهمّصعوداّ  ّ.غريّوسارةّ  لطبةعةّاألنباءّإذا

 

 

 

 

                                                           
 .121ص:ّمرجع سبق ذكره، السةدّمتويلّعبدّالقادر،(1ّ)
 .40ص:ّمرجع سبق ذكره، حممدّالصرييف،(2ّ)
قدمّإىلّاملؤمترّالعلميّالدويلّالسنويّاخلامسّاقتصادّاملعرفةّ،ّحبثّمالكفاءة االقتصادية لألسواق المالية وارتباطها باقتصاد المعرفةعبدّاهللّبنّحممدّالرزين،ّ(3ّ)

ّكلةةّاالقتصادّوالعلومّالسةاوسةة،ّجامعةّالزيتونة،ّعمان،ّاألردن،0221ّأفريل01ّّ-01والتنمةةّاالقتصاديةّخاللّالفرتةّ       .8،ّص:0221،
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 الفرع الثالث: سلوك األسعار في ظل الكفاءة الكاملة واالقتصادية

ّكل ّوسو ،ّويكنّوسلوكّاألوسعارّيفّظلّالسو ّالكفيةّوغريّالكفيخيتلفّ ةّبناء ّعلىّاملعلوماتّالواردةّإىل
ّ:(1)فةماّيليّاألوسعاروحركةّالتغريّاليتّحتصلّيفّكل ّوسو ّّّفعلتومةحّردةّ

يفّحالةّوصولّمعلوماتّجديدةّومشجعةّعنّإحدىّالشركات،ّوسةنعكسّذلكّمباشرةّيفّاوستجابةّفوريةّّ (1
اّيؤديّإىلّحتقةقّالتعادلّبنيّالقةمةّالسوقةةّوالقةمةّاحلقةقةةّللسهمّوهوّماّوتلقائةةّيفّوسعرّالسهمّباالرتفاع،ّممّ 

 ؛(أ،1،4)الشكلّرقمّّققّللسو ّكفاءةّعالةة،ّوههاّماّيومح حيّ 

ّذلكّوسةنعكسّوسلبا ّّ (2 وسعرّالسهمّباالخنفاضّيفّّعلىويفّحالةّوصولّمعلوماتّغريّوسارةّإىلّالسو ،ّفإن 
ّمتيخرةّ  ّفتكونّاالوستجابة ّاحلقةقةة، ّعنّالقةمة ّالسوقةة ّاملعلوماتّالقةمة ّجيعلّّ.حىتّيستوعبّالسو ّهه  مم ا

 ؛(ب،1،4)فاءة،ّوههاّماّيومح ّالشكلّلسو ّتتصفّبعدمّالكوهوّماّجيعلّاحيققونّأرباحا ،ّّالّاملستثمرين

وسعرّالسهمّمستوىّأعلىّمنّالسعرّاحلقةقيّنتةجةّلوغّقصدّهباّبّ واليتّيّ ّ،فةهاّأماّيفّحالةّاالوستجابةّاملغاىلّ (3
ينخفضالسعرّيفّأعلىّمستويات ّّوسةصبحّبهلكاملبالغةّيفّتيلريّهه ّاملعلومات،ّ  ا .بعدّذلكّتدرجيةّمثّ 

ّلّاملوايلّيومحّالتغرياتّاحلاصلةّيفّوسعرّالسهمّيفّظلّالكفاءتنيّالكاملةّواالقتصادية:والشك

 : التغير في سعر السهم في ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية(2،1)الشكل رقم 

  
 العربية المالية وراقاأل أسواق لواقع المالية: دراسة األوراق سوق كفاءة متطلباتصاحلّمفتاح،ّفريدةّمعاريف،ّ:ّالمصدر 

ّ،ّّكفاءتها رفع وسبل ّبسكرة، ّجامعة ّالتسةري، ّوعلوم ّوالتجارية ّاالقتصادية ّالعلوم ّاجلزائر،كلةة ّّبسكرة، 1ّالعدد ،0212، 
ّ.194ّّّّّّّّص:

                                                           
كلةةّالعلومّ،ّجملةّالباحث،ّّكفاءتها رفع وسبل العربية المالية األوراق أسواق لواقع ةالمالية: دراس األوراق سوق كفاءة متطلباتصاحلّمفتاح،ّفريدةّمعاريف،ّ(1ّ)

 .184،ّص:1ّ،0212بسكرة،ّاجلزائر،ّالعددّاالقتصاديةّوالتجاريةّوعلومّالتسةري،ّجامعةّبسكرة،ّ
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       المالي المطلب الثالث: الصيغ المختلفة لكفاءة السوق

ّالسو ّاملايلّتعينّأنّ  ّكفاءة ّفإن ّورد ّاألّكما ّإالّأنّ تعكسّأوسعار ّاملعلوماتّاملتاحة، ّكافة ّورا ّاملالةة
ّيّ ر.ّطبةعةّوماهةةّهه ّاملعلوماتّختتلفّمنّوسو ّآلخ ّما تتمثلّكفاءةّالسو ،ّومحّوجودّصورّخمتلفةّلهها

ّا ّالسو ّالكفءّيفّشكل ّشب  ّالضعةف، ّالسو ّالكفءّيفّشكل  ّأنواع: ّالصورّيفّلاللة لقويّوالسو ّهه 
ّّوسنلقيّالضوءّعلةهاّبالتفصةلّيفّالنقاطّاملوالةة.الكفءّيفّشكل ّالقوي،ّواليت

ّماّأمفىّأمهةةّللموموعّهوّقةام ّ(Fama)بالرغمّمنّوجودّالعديدّمنّاالنتقاداتّحولّنظريةّ ،ّإال ّأن 
ّيتفقّمعّالدراوسات ّمبا ّومفاهةمّمستوياهتا ّفتحّاجملالّلّبتطويرّمضموهنا ّما حولّّعديدةدراوساتّاليتّتناولتها،

ّلك ّجيعلّوسو ّواحدة ّما ّالسو ّاملايلّالّيتصفّمبستوىّمعنيّبشكلّدائم، ّكون ّخمتلفة، نّيفّفرتاتّزمنةة
ّالكفاءةّختتلفّوترتبطّبفرتةّالدراوسة.

 (The Weak Form Efficient Market)لكفاءة السوق  الصيغة الضعيفةالفرع األول: 

هه ّّفإنّ معلومةّتارخيةةّيفّالسو ،ّّأنّتعكسّأوسعارّاألورا ّاملالةةّمجةعّالعوائدّاملامةةّوأيةّمعّافرتاض
ّاوستخدامّ ّأي  ّوأن  ّاملستقبلةة، ّالعائد ّمعدالت ّمع ّعالقة ّهلا ّلةست ّتارخيةة ّمعلومات ّأية ّأن  ّتفرتض الصةغة

Famaّ )1991(اقرتحّوقدّّ.(1)للمعلوماتّالتارخيةةّمنّقبلّاملستثمرينّالّي كنهمّمنّحتقةقّعوائدّغريّعادية
الهيّيعتمدّعلىّتوق عّالعوائدّعلىّأوساسّبعضّّ؛دّمنّاملتغرياتّكاختبارّالتنبؤّبالعوائدلّاملزيهه ّالصةغةّلةشمّ 

ّإىلّبعضّمتغرياتّ ّباإلمافة ّإىلّاألرباح، ّونسبّالسعر ّاملؤوسسة ّحجم ّاألرباح، ّكتوزيع خصائ ّاملؤوسسات
ّّ.(2)االقتصادّالكليّكيوسعارّالفائدةّوالعوائدّاملومسةة

ّبت ّالصةغة ّاختباراتّهي:ّيكنّالتفصةلّيفّهه  ّعلىّلاللة ّوسلسلةّاالرتباطاتّوقواعدّالتصفةةقسةمها
ّّ:واختبارّاألمناطّالطارئة،ّوههاّماّوسندرج ّيفّالنقاطّالتالةة

ّ(Serial Correlation)ّسلسلة االرتباطاتأواًل: 

ّمتغريّم ّباالرتباطّمدىّاوستجابة ّيفّمتغريّّانقصد ّويقّآخرللتغرياتّاحلاصلة اسّخاللّفرتاتّمتتالةة،
ّ.(Correlation Coefficient)ملّاالرتباطّاعاالرتباطّمبّ 

                                                           
-2113ة: دراسة تحليلية لقياس كفاءة مؤشر بورصة عمان للفترة إمكانية التنبؤ بعائد مؤشر السوق ومدى ارتباطه بالمؤشرات القطاعيفارو ّرفةقّالتهتموين،ّّ(1)

 .011ّص: ،01ّ،0229،ّاجمللد1ّوسلسلةّالعلومّاإلنسانةةّواالجتماعةة،ّمؤتةّللبحوثّوالدراوسات،ّالكرك،ّاألردن،ّالعددّ، 2117

(2) Emmanuel O. Nwosu, Anthony Orji and Ogomegbunam Anagwu, Op. cit, p :487. 
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 يعتمدّو،ّاألجل قصرية زمنةة فرتة خالل مالةة ورقة لسعر السعرية التغريات دراوسة إىل االختبار هها يستندّو
 هها ويرجع ،يفّاألوسعارّمنط وجود عن الغالب يف يكشف وسوف الطويل املدىّنّ ألّفقط،القصريّ املدى على

ا 34األوسعارّعلىّ الجتا  قامّباختبارّالهي ،(Eugene Fama)ّإىل االختبار  من داوجونزمؤشرّ من وسهم 
 يتغري األوسهم من نسبةّمئةلة أن وم ح،ّّو(مأيا 10 إىل يوم) منّامتدتّلفرتة االرتباط معامل اختبار خالل
ّ.(1)لألوسعارّةالسابق التغريات مع هارتباطنتةجةّال وسعرها

املالةنيّاملعروفنيّمنهّالستةناتّمنّالقرنّاملامي،ّمدىّارتباطّأوّاوستقاللةةّاحملللنيّولقدّاختربّالكثريّمنّ
بفكرةّأن ّ،ّ Osborne and Robertّأوسعارّاألوسهمّعنّبعضهاّالبعضّخاللّفرتاتّمتتالةة،ّفبعدّأنّجاء

ّكل ّماألوسعارّتتبعّحركةّعشوائةةّيفّتطوّ   Fama (1962)،ّMorgenstern and Garangerنّرها،ّاجت 
(1963)ّّ،Solnok (1973)ّ،Moore Branch (1977)ّ،Roll (1982)ّ،Reinganum (1983)ّ،

Golden Berger (1988)،ّّّألوسعار ّللتغرياتّاملتتالةة ّاالرتباط ّمعامل ّطريق ّعن ّالصةغة ّهه  ّاختبار إىل
 .(2)مفادهاّوجودّاوستقاللةةّبنيّتلكّالتغرياتّ،ّوتوصلواّإىلّنتةجةّ األوسهم

ّّ(Moore)درسّّفمثالّ  ّلـ 11ّّالتغرياتّاألوسبوعةة ّالفرتة ّخالل ّعشوائةة -4134وسهما ّخمتارا ّبطريقة
ّيّ ّ(4.41)معاملّاالرتباطّيقاربّّنّ ،ّووجدّأ4139 ّكماّما ؤكدّاوستقاللةةّاألوسعارّوتغرياهتاّيفّالفرتاتّالتالةة،
ّمتتالةةّرتةّمخسّوسنواتثلّمؤشرّداوّجونزّالصناعيّلفوسهما ّمتّ 34ّالتغرياتّالةومةةّألوسعارّّ(Fama)درسّ

(4131-4111ّ ّومعّأنّ (4.43)ّبلغّقةمةّجداّ ّمعاملّاالرتباطّمنخفضٌّّووجدّأنّ (، ّووسعّالفرتاتّالزمنةةّ،  
أن ّاملعاملّ قريبّظلّ لكل ّيومنيّولاللةّأيام،ّإالّ  ّ.ّّ(3)منّالصفرّاّ دوماّ 

 (Filtering Rules) ثانياً: قواعد التصفية

الكتشافّاألمناطّ كافّ  وغري بسةط أوسلوب  عتباّربا ،االرتباطات حتلةل مدخل على البعض يعرتض
ّكفاءة الضعةفة الصةغة خطي أو صحة إللبات اواقعةّ  بديالّ  ويقرتحون األوسعار، حلركة املعقدة اليتّ،ّالسو  لفرض

رّاملستثمرينّققّل ّعائدا ّمتمةزا ّعلىّغرابالشكلّالهيّحيّ ّ،توقةتّأوامرّالبةعّوالشراءّحتديدملستثمرّمنّاكنّمتّ 
ّ.(4)عرفّبقواعدّأوّتقنةاتّالتصفةةالهينّالّيتبعونّمثلّهه ّالقواعدّواليتّتّ 

                                                           
 .11ّّّّّّ،ّص:0212،ّدارّالنهضةّالعربةة،ّالقاهرة،ّمصر،ّد.ط،ّاقتصاديات كفاءة البورصةالدوسوقي،ّّبإيها(1ّ)

 .424ّ،ّمرجعّوسبقّذكر ،ّص:ّأسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات واالستراتيجياتحمفوظّجبار،ّّ(2)

 .421ّملرجعّالسابق،ّص:،ّاأسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات واالستراتيجيات،ّحمفوظّجبار(3ّ)

 .121ّص:ّ،1ّ،1999منشيةّاملعارف،ّاإلوسكندرية،ّمصر،ّط،ّالمالية وأسواق رأس المال األوراق،ّمنريّإبراهةمّهندي(4ّ)
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ّكونّاألوسعارّتتغريّ ّو ّيّ انطالقا ّمن ّفإنّتقنةةّقواعدّالتصفةة ّمعةنة، ّملدة كنّاوستخدامهاّّيفّنفسّاالجتا 
باوستعمالّاوسرتاتةجةةّاشرتّواحتفظّلتحقةقّأرباحّغريّعادية،ّأوّلتحقةقّأرباحّأكربّمنّتلكّاليتّيكنّحتقةقةهاّ

(Buy and Hold Strategy)، مسةّالعشوائةةّوإمكانةةّرصدّمنوذجّيتغريّوفق ّوسعرّالورقةّّوبهلكّفهيّت لغي
اّوسبقّوانطالقاّممّ ّ.(1)ققّرحبا ّأكربكنّمنّخاللّهه ّالقواعدّبرجمةّعملةةّالبةعّوالشراءّمباّحيّ ،ّإذّيّ ةاملالةةّاملعنة

 ّ:(2)وعاتّهيتوجدّأربعّجمم

 :األولى المجموعة  (1

 فمثال،ّاملالةة بةعّاألورا  أو شراء قرار الختاذ كيوساس اعتمادها كنيّ  اليت،ّاملؤشرات من جمموعة مضّ وت
 اجتا  هورظّ ّأنّ  حني يف قرارّالشراء، اختاذ على املستثمر شجعوسةّ  معةنة، بنسبة السهم وسعر الرتفاع اجتا  ظهور

يومحّقواعدّالتحلةلّالفين،ّحةثّوالشكلّاملوايلّّالبةع.قرارّ اختاذ إىل  وسةدفع معةنة ةبنسب السهم وسعر الخنفاض
 (%X+)أماّالشراءّفةكونّعندّارتفاعّالسعرّبـّّ،(%X-)يظهرّلناّأنّعملةةّالبةعّتتمّيفّحالةّنقصانّالسعرّبـّ

لتغريّالزمنّ ّ.(t)وفقاّ 

 التصفية: قواعد (3،1)رقم  الشكل

ّ
Source : Jacquillat; Bertrand, Solinique; Bruno, Marchés Financiers,   Gestion 

de Portefeuilles et Des Risques, 4ème Edition, Edition Dunod, Paris, France, 

2002, p : 59. 

                                                           
 .421ّ،ّاملرجعّالسابق،ّص:أسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات واالستراتيجيات، حمفوظّجبار(1ّ)

 ّ.505ص:ّ،قرجع السابالم هندي،منريّإبراهةمّ(2ّ)
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 ة:الثاني المجموعة (2

ّ ّاجملموعة ّهه  ّمووسم الصةف بين تقضي اليت تلك بةنها من ،املومسةة الدورات قواعدمتثل  تفاعاّر هو
 شهري يف بوموح األوسهمّتنخفض أوسعار بينّ  يقضي ما كهلك ،ّومنهاهااخنفام مووسم هو والشتاء األوسعار

يومحّتوقةتّالدوراتّوالشكلّاملوايلّّالتوقةت. بتيلري يسمى ما وهو السنة، شهور بباقي مقارنةّ  وسبتمربّوأكتوبر
ّّنخفضّيفّاملواوسمّاألخرىّالباقةة.يعةنةّّويرتفعّالسعرّيفّمواوسمّمّبشكلّيشب ّالشكلّاجلةيبّللدوال،ّحةث

 الموسمية : توقيت الدورات(4،1)رقم  الشكل

 
Source : Jacquillat; Bertrand, Solinique; Bruno, Marchés Financiers, Gestion de 

Portefeuilles et Des Risques, 4ème Edition, Edition Dunod, Paris, France, 2002, p:55. 

 

 :ة الثالثةالمجموع (3

ّكماّّيفّهه ّاجملموعةّأوسعارّاألوسهممتةلّ حةثّ،املتووسطّاملتحركّتضم  يلتقيإىلّالتحركّيفّاجتا ّمعني،
ّاملمثل املنحىن ّالبةعّ احملسوبة املتحركة للمتووسطات البةاينّاملنحىنب املالةة الورقة لتغرياتّوسعر البةاين ّنقاط يف
ّ أوساس علىوذلكّّ،والشراء يومّأوّلاللونّأوسبوعا (144ّّماّتكونّ)عادةّّ ّ(t)ّزمنةة فرتةبتيخرةّمالتغرياتّهه ّأن 
ّ.(1)اّ أوساوس

 مع الصعود حنو املتج  املالةة املمثلّلتغرياتّالورقة البةاين عندماّيتقاطعّاملنحىننقطة الشراء ويتمّحتديدّ
ّدّذلكّاألوسعارّحنوّاالرتفاع.مث ّتتج ّبعّ،(اّ صعودياملنحىنّ)أيّعندماّيكونّاملتحركةّ املمثلّللمتووسطات املنحىن

                                                           
 .111ص:ّّمرجع سبق ذكره،ي،ّمنريّإبراهةمّهندّ(1)
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)أيّعندماّّاالخنفاض املالةةّإىل املمثلّلتغرياتّالورقة البةاين املنحىن يتج  حني حتديدها مكنفةّ  البيع نقطةأماّ
 كما ،ّوههالتنخفضّاألوسعارّبعدّهه ّالنقطة (1)ةاملتحرك للمتووسطات البةاين املنحىن يتقاطعّمثّ ّ(،اّ يكونّنزولة

ّ:ايلالشكلّاملّو  يومح

 : تقاطع منحنى سعر الورقة مع منحنى المتوسطات المتحركة(5،1)رقم  الشكل

 
  Source : Jacquillat; Bertrand, Solinique; Bruno, Marchés Financiers, Gestion de 

Portefeuilles et Des Risques, 4ème Edition, Edition Dunod, Paris, France, 2002, p : 31. 

 

 :لرابعةاّالمجموعة (4

 السهم يف االوستثمار على العائد معدل علىفةهاّ االعتماد يتم ما ّعادةّ اليت،ّةّللسهمالقوةّالنسبةّ تضمّ 
 للسهم االوستثمار على العائد معدل متووسط حساب خالل من النسبةةّلهلكّالسهم، القوة على للحكم كمؤشرّ 
 قوة ذاتّامّ أوسه فةها االوستثمار عائد متووسط يف اعّ تفااّر تعرف اليت وبالتايلّتكونّاألوسهم ،معةنة زمنةة فرتة خالل
 مؤشرات أحد إىل معةنة زمنةة فرتة خالل السهم وسعر نسبة حساب كهلك كماّيكنّّ.الفرتة نفس خالل نسبةة

ّّّ.(2)للسهم املنشيةّاملصدرة إلة  تنتمي الهي القطاع أو الصناعة مؤشر إىل السهم وسعر نسبة حبساب أو السو ،

 

                                                           
(1ّ ّلطرش( ّيفّالعلومّكفاءة سوق رأس المال وأثرها على القيمة السوقية للسهم: دراسة حالة مجموعة من أسواق رأس المال العربية،   ،مسرية ّدكتورا  أطروحة

 .111،ّص:0212وري،ّقسنطةنة،ّاجلزائر،ّاالقتصادية،ّكلةةّالعلومّاالقتصاديةّوعلومّالتسةري،ّجامعةّمنت

 .110ص:ّمرجع سبق ذكره،،ّمسريةّلطرش(2ّ)
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  (Test of Emergency Patterns)الطارئة  األنماط اراختبثالثاً: 

 آن من تيخه قد اأهنّ  إالّ،الوقت معظم عشوائةة تكون قد السعرية التغريات بينّ  املدخل هها أنصار يعرتف
 ملعرفةّاختبارات ةعدّ ّاوستخدام كنذلكّيّ  حدوث إمكانةة مدى من ألر ،ّوللتيكد تتبع يكن منط اّمعةناّ  آخر إىل
ّ.(1)تغريّاجتا ّاألوسعارّوطولّالفرتةّيفّكل ّمرة فةها حدث اليت املرات دعد

فح ّإمكانةةّالتنبؤّبيوسعارّاألوسهمّاملستقبلةةّمنّخاللّ رتكزّاختباراتّالكفاءةّيفّههاّاملستوىّعلىوت
ّ ّللشركاتاالقوائم ّالتارخيةة ّأمهّ.ملالةة ّّها:ومن ّالدورة ّّ(Run Test)اختبار ّاملرشح ّ(Filter Test)واختبار

ّ ّاحلسايب ّاملتووسط ّ(Moving Avarade Mean)وطريقة ّفإذا ّأ، ّلبتت ّاوستخدامّإمكانة االختباراتهه  ة
ّ ّلتحقةقّأرباحّغريّعاديةمبنةّ اوسرتاتةجةاتّاوستثمارية، ّعلىّأوساسّمعلوماتّوسابقة ّكفءّّ،ة يكونّالسو ّغري

ّ.(2)عندّههاّاملستوىّؤٌّكفّّ،ّوإذاّأشارتّإىلّعشوائةةّحركةّاألوسهمّفإنّالسو علىّاملستوىّالضعةف

 منّقةاس نناكّ يّ   أنّ  هوالتصفةة(،ّ وقواعد االرتباط، )وسلسلة السابقني املدخلني عن املدخل هها ةزيّ  ماّو
 معربين وسالبة، التغرياتّموجبةّأو هه  كانت وسواءّ  السهم لسعر الزمنةة السلسلة يف تظهر اليت الطارئة التغريات

 تغريّ  أيّ  وجود عدم حالة يفّاصفرّ  نضع بةنماّ.الثانةة احلالة يف (-) باإلشارة األوىل لةاحلا يف (+) باإلشارة عنها
ّكل اليت املدةّالزمنةة االعتبار بعني األخه مرورة مع،ّاألوسعار يف ّ.(3)تغريّ  يستغرقها

 عداالرتباط،ّقوا املداخلّالثاللة:ّوسلسلة من أكثر أو اواحدّ  اوستخدمت عديدة مةدانةة دراوسات تؤكدّو
ّ. السّو كفاءةلالضعةفةّ الصةغة مصداقةة على ،الطارئة األمناط اختبارالتصفةةّّو

 (The Semi-Strong Form Efficient Market)لسوق لكفاءة ا الصيغة شبه القويةالفرع الثاني: 

ّ ّالقوية ّشب  ّالكفاءة ّاملايل ّالسو  ّيكتسب ّوامل)املتووسطة(، ّالعامة ّاملعلومات ّتنعكسّمجةع ّتاحةعندما
ّ،األوسعارّالتارخيةةّفقطّاألوسعارّالّتعكسظهرّفرمةةّالسو ّأنّحةثّتّ ّالسوقةة،ووسريعّباألوسعارّّكاملّ ّّشكلّ ب

ّالشركة ّأو ّظروفّالصناعة ّأو ّالعامة ّبالظروفّاالقتصادية ّبعضّاملعلوماتّاملتعلقة ّعنّّ:مثلّولكن اإلعالن

                                                           
 .505ص:ّمرجع سبق ذكره،ي،ّمنريّإبراهةمّهندّ(1)

 .81،ّص:ّمرجع سبق ذكره،ّدياّولةدّحناّالربضيّ(2)

 .111ص:ّمرجع سبق ذكره، ،مسريةّلطرش(3ّ)
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ّاملسامهني، ّعلى ّاألرباح ّتوزيعات ّأو ّالفصلةة ّالدّوّاألرباح ّ (1)مجعملةات ّالفائدة، ّمعدالت ّتغري  ظروفّّوأو
ّ.األوسعارّالسوقةةّللورقةّاملالةةخمّوغريهاّمنّالظواهرّاليتّتؤلرّعلىّالتض

مستثمرّمةزةّّالّمتنحّأيّ ّ،علينّفإنّاألوسعارّالسابقةّواملعلوماتّالعامةّواملتاحةّبشكلّ ّ،طبقا ّهلهاّاملفهوم
وحتقةقّعوائدّّاملعلنةباالوستفادةّمنّاملعلوماتّغريّّاملطلعنيأمامّّلتحقةقّعوائدّغريّإمافةة،ّوتبقىّالفرصةّمتاحةّ 

ّ.(2)ّاألوسعارّيفّاألجلّالقصريمنّتغريّ 

املتووسطةّمدىّوسرعةّاالوستجابةّيفّتعديلّحركةّأوسعارّاألورا ّاملالةةّإىلّاملعلوماتّّصةغةالربتّقدّاختّ ّو
ّالواردة ّيّ ّ.العامة ّاليت ّاملعايري ّأهم ّاألومن ّاوستجابة ّقةاس ّلتغريّ كن ّاألوسعار ّاشتقا  ّجند: ّالتغرياتّها وسهم،

ةماّف.ّّو(3)عالنّعنّاألرباحّوالتوزيعاتّوحجمّالتعاملّعلىّاألورا ّاملالةةاحملاوسبةة،ّالتغرياتّيفّعرضّالنقود،ّاإل
ّ:ههاّاملستوىاختباراتّيليّوسنعرضّأهمّ

 (Stocks Split) أواًل: اشتقاق األسهم

وتقسةمّالسهمّّ،عملةةّزيادةّعددّاألوسهمّاملكونةّلرأسّاملالهيSplitّ) )اشتقا ّاألوسهمّأوّالتجزئةّ
وههاّماّيعملّعلىّاخنفاضّالقةمةّّ.صاحبّذلكّزيادةّيفّحقو ّامللكةةالواحدّإىلّوسهمنيّأوّأكثر،ّدونّأنّيّ 

ّالسوقةةّللسهم،ّماّي سهلّالتعاملّمعها.

زّهؤالءّعلىّوسلوكّحةثّركّ ،ّ(Roll, Jensen Fisher, Fama)ّهممنّاوستعملّههاّالنموذجّّوأولّ 
على104ّّأوسعارّاألوسهمّاملرافقةّلعملةاتّاالشتقا ،ّومنّخاللّنتائجّالدراوسةّاليتّأ جريتّواليتّمشلتّ اشتقاقاّ 

ارتفاعّلوحظّفوستخدمّفةهاّمنوذجّتسعريّاألصولّاملالةةّلتقةةمّالعوائدّاإلمافةةّلألورا ّاملالةة،ّاّ شهرا ،14ّّمدىّ
ّنسبةا ّبعدّوّ،شهراّ 34ّباالشتقا ّخاللّنةةّعأوسعارّاألوسهمّامل إمتامّعملةةّّاليتّوسبقتّعملةةّاالشتقا ّولباهتا

لّعلةهاّاملستثمرونّالّيؤديّاوستعماهلاّإىلّحتقةقّأرباحّغريّاملعلوماتّاليتّحيصّ ّدّالنموذجّأنّ ،ّحةثّأكّ التجزئة
ّّّ.(5)(4)عادية

                                                           
(1) Pradipta Kumar Sanyal, Padma Gahan, Smarajit Sen Gupta, Market Efficiency in Emerging Economics: An 

Empirical Analysis, Globsyn Management Journal (GMJ), Globsyn Business School, Kolkata -West Bengal, 

India, Vol: 8, Issue 1 & 2, 2014, p: 22. 

 .18-11قّذكر ،ّص:،ّمرجعّوسباألسواق المالية: إطار التنظيمأرشدّفؤادّالتمةمي،ّّ(2)

 .12،ّص:مرجع سبق ذكرهإيهابّالدوسوقي،ّّ(3)

 .411-414مرجعّوسبقّذكر ،ّص:، أسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات واالستراتيجياتحمفوظّجبار،ّ(4ّ)

)5( Fama Eugene F., Op. Cit, p :405.        
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 (Accounting Informations)  ثانياً: المعلومات المحاسبية

ّلدىّاملؤوسسةالتغريّ ّمنّشين ّيفّإجراءاتّاحملاوسبة ّحةثّيلجيّأنّتّ ّاتّاحلاصلة غريّمنّالنتائجّاحملققة،
ّأحسن ّمالةة ّيفّومعةة ّمؤوسساهتم ّإلظهار ّبعضّالتقنةاتّاحملاوسبةة ّإىل ّكتغةرياملديرون ،ّ ّتقةةم ملخزونّاّطر 

ّالسو ّتستجةبّملوحسابّاالهتالكات.ّولقدّأكّ  واليتّّ،ثلّهه ّالتغرياتّيفّالتقنةاتدتّبعضّالدراوساتّأن 
ّالّحتّ متّ  ّغريّأهنا ّللمستثمرينّألهنمّيّ سّالقوائمّاملالةة ّتلكّالقواعدّعلىّققّأرباحا ّغريّعادية دركونّمسبقا ّألر

ّ.(1)النتائجّوعلىّاألوسعار

ّاملعلوماتّاخلاصةّبتغةريّالقواعدّاحملاوسبةةّوسرعانّماّتنعكسّعلىّأوسعارّاألوسهم،ّّو لّههاّماّيدّ وعلة ّفإن 
ّكفاءةّالسو ّعندّاملستوىّاملتووسط،ّولقدّاختّ  ّالشكلّباوستعمالّعدةّمؤشراتّأمهها:ّاإلصداراتّعلى ربّهها

دّبين ّهه ّاملعلوماتّوسرعانّماّتنعكسّيفّالسعرّ.اجلديدة،ّحجمّالتعاملّواالندماج ققّأرباحاّ ،ّوالّحتّ حةثّو ج 
ّ.(2)متمةزة

ّ ّّاالختباراتّفإنعموما  ّهترتكز ّعند ّاملستوى، ّعاديةّها ّغري ّتراكمةة ّعوائد ّوجود ّدراوسة على
(Cumulative Abnormal Returns)ّفإذاّلبتّوجودّّ.حولّاإلعالنّعنّحدثّمعنيّكتوزيعاتّاألرباح

 ّملّيعكسّاملعلوماتّاجلديدةّالواردةّبشكلّغريّكفءّعلىّاملستوىّاملتووسط،ّألنّ يكونّهه ّاألرباحّفإنّالسو ّ
لبعضّاملستثمرينّباوستغاللّهه ّاملعلوماتّلتحقةقّأرباحّغريّعاديةّعلىّحسابّمستثمرينّفوري،ّوههاّماّمسحّ

ّ.(3)آخرين

 (The Strong Form Efficient Market) لكفاءة السوق الصيغة القويةالفرع الثالث: 

ّكت ّإذا ّالقوية ّعلينّوبشكلّ،تعكسّمجةعّاملعلوماتّاملتاحةّللجمةعّانتّاألوسعارتمتعّالسو ّبالكفاءة
 ّالّيكنّ،ّمبعىنّأنّ لّيفّاألوسعارّتكونّعشوائةةّومستقلةاتّاليتّحتصّ التغريّ ّألنّ ّ،حىتّاملعلوماتّاخلاصةّوالسرية

حىتّولوّاوستعانّخبرباتّمستشاريّاألوسوا ّعلىّحسابّمستثمرينّآخرينّمستثمرّحتقةقّعوائدّإمافةةّّأليّ 
ّ.(4)املالةة

                                                           
 .411-411،ّص:مرجعّوسبقّذكر ، اتيجياتأسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات واالستر حمفوظّجبار،ّّ(1)

ّ.318-317،ّص:السابقالمرجع حمفوظّجبار،ّّ(2)

 .81،ّص:مرجع سبق ذكرهدياّولةدّحناّالربضي،ّّ(3)

 .18،ّص:مرجع سبق ذكرهأرشدّفؤادّالتمةمي،ّ(4ّ)
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ّمّ  ّاملستوىّهي ّهها ّاختبار ّمنهجةة ّاحملظةّقارنةبهلكّتكون ّاملستثمرين ّعلىّّ،نيأداء ّيتحصلون الهين
ّبنيللنيّاملالةني،ّّوألورا ّاملالةةّأوّاوستنتاجاتّاحمللصدرةّمنّطرفّأعضاءّإدارةّاملؤوسساتّاملاملعلوماتّاخلاصةّ

ّ:أمههاّباوستعمالّعدةّمؤشراتهه ّالصةغةّقدّاختربّّولتحقةقّأرباحّغريّعادية.ّأداءّاملستثمرينّالعادينيّ

 Investment Specialized Financial) المؤسسات المالية المتخصصة في االستثمار :أوالً 

Institutions) 

ّاألموالتّ  ّاوستثمار ّتعاونةات ّأو ّاالوستثمار ّصناديق ّيفّ *()عد ّاملتخصصة ّاملالةة ّاملؤوسسات ّأهم من
الرتددّعلىّالسو ّّيكثرّيّّهامديريكونّوعّمنّاملؤوسساتّلتكونّحملّاختبار؛ّّاالوستثمار،ّولقدّمت ّاختةارّههاّالن

ؤهلهمّكنهمّاحلصولّعلىّمعلوماتّقبلّغريهمّماّيّ املايلّوهلمّعالقاتّخاصةّواتصاالتّيفّاجملالّاملايل،ّإذّيّ 
ّ.(1)تحقةقّأرباحّأعلىّمنّاألرباحّالعاديةل

سّحةثّدّر (Irwin Friend)ةّاختباراتّعلىّمثلّهه ّاملؤوسساتّأمههاّاختبارّقامّب ّلقدّأ جريتّعدّ 
ّ ّبعضّاالقتصاداملسالنتائج ّهبا ّقام ّواختباراتّأخرى ّاملتخصصة، ّاالوستثمارية ّاملؤوسسات ّمن ّجملموعة ّنييجلة
…)Williamson, Glemviet, Cheney, Sharpe W.F(ّ(2) ّّيفّجم ّوجدوا ّدلةلّ، ّوجود ّعدم ملها

ّالهيّيّ يّ  ّيفو ّالعائد ّعائد ّاملؤوسساتّعلىّحتقةق ّمثلّهه  ّقدرة ّباوستؤكد ّاشرتّكنّحتقةق  ّاوسرتاتةجةة خدام
هه ّاملؤوسساتّعلىّالتنبؤّّيريدرةّمدههاّماّيؤكدّعدمّقّ ّمنّالتحلةل،ّنوعّ ّواليتّالّتطلبّالقةامّبييّ ّواحتفظ،

ّ.(4)(3)وحتقةقّأرباحّغريّعاديةّباجتا ّأوسعارّاألوسهمّيفّاملستقبل

 (Shares' internal trading) ثانياً: المتاجرة الداخلية لألسهم

ّاملستوىّعلىّجمترتكزّاالخ ّبالتداولّموعةّمعةنةّمنّاملستثمرينّاملطلعنيتباراتّيفّهها ّقامّهؤالء ّفإذا ،
ّخاص ّاعتمادا ّعلىّمعلوماتّداخلةة ّالشركة، ّداخل ّمن ّعنها ّمعلن ّغري ّمّ ة ّوغري ّغريّعادية ّعوائد ربرةّحققوا

ّ.(5)اليتّيتضمنهاّاالوستثمارّباملخاطر

                                                           
ّ)Funds Mutual(ّتعاونيات استثمار األموالّ(*) :ّ ّتقوم ّاألموالّهيّمؤوسساتّمالةة ّاملستثمرينمنّصّعادةجبمع ّيفّأورا ّمالةةّغار ّبتوظةفها ّوتقوم ،

منّإيداعهاّيفّالبنوكّبسعرّفائدةّلابتّومحايتهمّمنّاملخاطرّاليتّتك  ونّمنخفضة.ّلصاحلها،ّفهيّتوفرّلصغارّاملدخرينّووسةلةّلتنويعّمدخراهتمّبدالّ 

 .419وسبقّذكر ،ّص:ّّمرجع، أسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات واالستراتيجياتحمفوظّجبار،ّ(1ّ)

 .402-419مرجعّوسابق،ّص:ّ، أسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات واالستراتيجياتحمفوظّجبار،ّ(2ّ)

 .111،ّص:مرجع سبق ذكرهمنريّإبراهةمّهندي،ّ(3ّ)

)4( Fama Eugene F., Op. Cit, p :041.        
 .81،ّص:مرجع سبق ذكرهدياّولةدّحناّالربضي،ّّ(5)
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 Zaman, Rozeff, Born)،(Neiderhoffer & Lorie)وههاّماّأكدت ّبعضّالدراوساتّكدراوسةّ
& Sheyn)ّّ،ّاملسؤولنيّالهينّيّ علىّوغريها متمةزةّأن  تاجرونّيفّاألورا ّاملالةةّالتابعةّملؤوسستهمّحيققونّأرباحاّ 

ثرّقبلّارتفاعّالسعرّلألورا ّاملعنةةّويبةعونّأكّشرتونحةثّعادة ّماّيالوستحواذهمّعلىّمعلوماتّغريّمنشورة،ّ
 .(1)السو ّغريّكفءّعلىّاملستوىّالقويؤكدّأن ّقبلّاخنفامها،ّوههاّماّيّ أكثرّ

ّكونّبعضّاملتعاملنيّيشرتونّهه ّاألوسهمّعلىّأوساسّماّتقلبّأوسعارّبعضّاألوسهمّومنّواقعّتقلب ،
ّوسابقاّ  ّّ،حققت  ّاحلقةقةة، ّاحلالةة ّّمنّخاللولةسّعلىّأوساسّقةمتها ّتعامالتّاألوسوا ؛ ّتقس مّيّ واقع كنّأن

ّ:(2)وا ّإىلّجزئنياألوس

 نةّللمستثمرينّواملؤوسساتّاملالةة؛حسّبتوفرّمعلومات:ّيتمةزّكفاءةالمرتفع  الجزء  -

عنّانعدامّاملعلوماتةةّاحلسنةّللمستثمرينّأوّصغارّاملستثمرين،ّحبةثّتكونّكفاءةالجزء األقل   - :ّيكونّناجتاّ 
عنّكونّاملعلوماتّشائعةّعدمّاتسا ّاملعلوماتظاهرةّ ّّومعةفةّاحملتوى.ّموجودةّفضالّ 

كلّصةغةّمنّالكفاءةّتعتمدّعلىّنوعّمعنيّمنّاملعلوماتّّّّيكنّأنّنستخل ّأنّ منّخاللّماّوسبقّّ
ّ:كماّيفّالشكلّاملوايل

 الصةغةّالضعةفةّتعتمدّعلىّاملعلوماتّالتارخيةة. -

 تعتمدّعلىّاملعلوماتّالتارخيةةّواملعلوماتّالعامة.ّ( ّالقويةبشاملتووسطةّ)الصةغةّ -

 .)املتمةزة(ّتعتمدّعلىّاملعلوماتّالتارخيةة،ّالعامةّواملعلوماتّاخلاصةّقويةالّالصةغة -

ّلخ ّمستوياتّكفاءةّالسو ّاملايلّالثالث:والشكلّاملوايلّيّ 

                                                           
 .410،ّص:مرجع سابقأوسوا ّرؤوسّاألموال:ّاهلةاكل،ّاألدواتّواالوسرتاتةجةات،ّجبار،ّّحمفوظ(1ّ)

 .081،ّص:مرجع سبق ذكرهحممودّحممدّالداغر،ّ(2ّ)
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 مستويات كفاءة السوق المالي (:6،1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ّمنّإعدادّالباحثة.المصدر
ّ

ّالثالّتومةعكنّويّ  ّبنيّصةغّالكفاءة ّمنّخاللّالشكلّأدنا ثّللسو ّاملايلّالعالقة ّأن ّّبنييتّإذ، لنا
ّكفؤّ  ّجيبّأنّيكون ّاملتووسطة، ّأو ّالقوية ّشب  ّالسو ّبالكفاءة ّّالةتمتع ّأوال ، ّالضعةفة ّكفؤّ ّيكّوبصةغت  ّايكون

ّصفّبالكفاءةّشبةّالقويةّوالضعةفة.بصةغت ّالقويةّجيبّأنّيت

ّّ(1،4)رقمّيظهرّلناّمنّخاللّالشكلّحةثّ التباينّالكبريّبنيّوسعرّالورقةّيفّيعكسّ (A)ىنّاملنحأن 
ّللسو .ّيفّحنيّأنّاملنحىنّ ّالضعةفة ّوهوّيثلّالكفاءة ّاحلقةقةة، ومحّعدمّوجودّي ّّ(B)السو ّوبنيّقةمتها

ّإذّتكادّالفروقاتّتكونّمساويةّللص ّاحلقةقةة، ّجدا ّبنيّوسعرّالورقةّوقةمتها ّكبرية رّلتعكسّالكفاءةّففروقات
ّّّأماّاخلطّاملستقةمّفةعكسّحالةّالتوازنّاملستمرّأينّتتساوىّالقةمةّاحلقةقةةّمعّوسعرّالورقةّاملالةة.القويةّللسو .ّ

 

 

 

 السوق المالي مستويات كفاءة

 الضعيف المستوى المستوى المتوسط المستوى القوي

 املعلومات 

 التارخيةةّ

 التارخيةة املعلومات 

 ّاملعلوماتّالعامة 

  املعلوماتّالتارخيةة 

  املعلوماتّالعامة 

 ّوماتّاخلاصةاملعل 
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 : العالقة بين صيغ الكفاءة لسوق األوراق المالية(7،1)الشكل رقم 

 
ّعزميّوسالم،المصدر:     ّأوسامة ّالتمةمي، ّفواد ّّاالستثمار باألوراق المالية تحليل وإدارة، أرشد ّوالنشرّدار ّللطبع املسرية

 .111،ّص:0221والتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّد.ط،ّ
 

          المطلب الرابع: كفاءة السوق والحركة العشوائية لألسعار

ّكفاءةّالسو ّواحلركةّالعشوائةةّألوسعارتّو األوسعارّتتحركّاألورا ّاملالةةّاملتداولة،ّإذّّجدّعالقةّولةقةّبني
بّأنّتتبعّوسلوكّالسريّالعشوائيّالناتجّعنّحركةّاملستثمرينّيفّالسو ّاملايل،ّوجي،ّالكفؤةبعشوائةةّيفّالسو ّ

ّاأل ّلتحقةق ّحماولة ّّوباحّريف ّالكفاءة العالقة إىل نتطر وس املطلب هها خالل من. ّوههاّ،األوسعار وحركة بني
ّوأّظاهرة علىّرفالتعب ّالعشوائةة ّاألوسعار(Louis Bachelier) ّعمالاحلركة ّعشوائةة ّباإلحول ّإىلّ، مافة

ّلألوسعار. العشوائةة واحلركة األوسوا  كفاءة بني العالقةحتلةلّ
ّ(The Random Walk Theory)ة العشوائي الحركة نظريةالفرع األول: 

اهتمّالعديدّمنّاخلرباءّاملالةنيّواالقتصادينيّبتطويرّواختبارّمناذجّوسلوكّأوسعارّاألوسهم،ّومنّبنيّالنماذجّ
ّكفاءةّالسو .املهمةّمنوذجّنظريةّالسريّا لتحقةق ّكافةاّ   ظاهرة اكتشاف يرجعّوّلعشوائي،ّوالهيّكانّيعتربّشرطا 

)Louis *() ّباشةلة للباحثّالفرنسيّلويسّ)k)Random Walأوّالسريّالعشوائيّلألوسعارّ العشوائةة احلركة

Bachelier, 1900)ّّّالعشوائيّيف ّالسري ّكشفّخاصةة ّحةثّأنّ املايلسو ّالالهي ّيفّّ، السو ّاملضاربة
غريّعاديةّعلىّحسابّغري كنّيفّظلهاّأنّحيّ تصبحّلعبةّعادلةّالّيّ  ّ.(1)ققّالبائعّأوّاملشرتيّأرباحاّ 

                                                           
 وسعاراأل حتديدّاجتاهات أن املايل،ّحةثّأكد باألوسوا  االحتماالت عامل بربط أعمال  خالل منعاملّريامةاتّفرنسيّقامّّ(:1946-1871)ّباشيليه لويس(ّ*)

،La Théorie de la Spéculationّأمهها:ّ األعمال من باألوسعار،ّوقدّأل فّجمموعة التنبؤ ويستحةل العوامل، من الّمتناهي عدد البورصةّيكونّبتيلري يف
La Théorie Mathématique du Jeuّ،Théorie Des Probabilités. 

 .121،ّص:مرجع سبق ذكرهالسةدّمتويلّعبدّالقادر،ّّ(1)
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 متحةز غري تقدير ا األمر حقةقة يف عدت ّ ،املايل سو ال يف للعقودّاملستقبلةة احلالةة األوسعار أنّ  وأماف بل
 نّ أ السو  كفاءة مبفهوم يعين وهها ؛دالعق لتنفةه دداحمل التاريخ يف ،احلامرة يفّالسو  يسود وسوف الهي للسعر

 علىّموئهاّتتحددّاألوسعارّواليت للتنفةه، داحملدّ  التاريخ يف ودتسّ  أن يتوقع اليت الظروف تعكس األوسعارّاحلالةة
 .(1)العقد لتنفةه احملدد التاريخ يف عنّالسو  املتاحة املعلومات تعكس احلالةة األوسعار مبعىنّأنّ  التاريخ، ذلك يف

وقامّ(Kendallّ،4133ّ)ّاوستخدم ّوّالعشوائةة، احلركة مفهوم بتقدمي(Pearson4143ّ,بعد ّ) قاممثّ
 السالوسل هه  يف األوسعار حركةن ّأ ووجد األوسبوعةةّاخلاصةّباألوسعار، السعرية الزمنةة السالوسل من عدد بتحلةل

ّ.(2)املامي يف حدث ملا دور أيّ  هبوطهاّدون احتمال الليّ  صعوداّ  األوسعار حترك احتمال أنّ  عشوائةة،ّأي
ّ،قد مّدلةال ّعلىّصحةّفرمةةّالسريّالعشوائيّألوسعارّاألورا ّاملالةةتلFama) ،(1965ّدراوسةمثّجاءتّ

وذلكّخاللّّ*())Jones Dow 30(مبؤشرّداوّجونزّّقةاسّعشوائةةّأوسعارّلاللنيّوسهما ّم سجالّ منّخاللّ
تسابّمعاملّاالرتباطّبنيّالتغرياتّيفّلوغاريتمّأوسعارّاألوسهمّبفجوةّزمنةةّحةثّمت ّاح(،4114ّ-4131)ّلفرتةا

ّكانتّقريبةّمنّالصفرّيفّمعظمّق درتّبنيّ ّمعامالتّاالرتباط ّكانتّنتةجةّاالختبارّأن  يومّإىلّعشرةّأيام،ّوقد
ّ.(3)احلاالت،ّوكانتّعلىّعالقةّعكسةةّمعّالفاصلّالزمينّاملستخدم

علىّاألوسعارّالتارخيةةّهلا،ّوالّيّ كنّال ّالّيّ وعلة ّفإنّ  كنّللمستثمرّمنّحتقةقّأرباحّتنبؤّباألوسعارّاعتماداّ 
ّالسلسلةّالزمنةة.قةمةّاألوسعارّقدّتنخفضّأوّترتفعّمنّدونّوجودّارتباطّبنيّقةمتهاّعلىّطولّّغريّعادية،ّألنّ 

للمعلوماتّواألحداثّامل بالقةمّاحلالةةّّتاحةّخاصةّ بهلكّفاألوسعارّالسوقةةّتتحددّيفّالسو ّالكفءّوفقاّ 
اهاهتاّداخلّالدولةّأوّوالسابقةّوالنتائجّاملالةةّللشركاتّاملصدرة،ّوالتغرياتّاالقتصاديةّوالسةاوسةةّواالجتماعةةّواجت

ّي ّإذ ّاملعلوماتّبفعالةةّخارجها، ّتجاوبّالسو ّمعّهه  ّمعّمجةعّيّ ما ّومتاللها ؤلرّعلىّاألوسعارّبشرطّتوفرها
ّ.(4) ّمنّمستثمرينّوممولنياملتعاملنيّيفّالسّو

ّهه ّاألوسعارّتتبعّصةغةّ ومن ّفإنّفرمةةّالسريّالعشوائيّيفّوسو ّاألورا ّاملالةةّالّيكنّالتنبؤّهبا،ّألن 
ّكاملالّيّ ّ،عشوائةةّفريدةّمنّنوعها سو ّالنظرا ّلتوافرّمجةعّاملعلوماتّلكلّفردّيفّّكنّأنّيت مّحتلةلهاّبشكل

ّ.املايل
                                                           

 .111-111،ّص:مرجع سبق ذكرهمنريّإبراهةمّهندي،ّّ(1ّ)

كلةةّاألعمال،ّاجلامعةّ اإلدارية، العلوم دراوساتالمالية،  لألوراق عمان سوق حالة المالي: السوق كفاءة ومستوى األسعار حركة عشوائية،ّوسامّوسعدّحممدّ(2)
 .118،ّص:0ّ،0211،ّالعدد11ّاألردنةة،ّعمان،ّاألردن،ّاجملل دّ

،ّوهوّأقدمّمؤشرّيفّالعاملّوكانّحيتويّعلى1891ّأنشيّوسنةّ بورصةّنةويوركّيف أمريكةةّشركةّصناعةة42ّ:ّمؤشرّصناعيّألكربّ Jones Dow 30 مؤشر(ّ*)
ّكانتّأولّشركات ّشركة10ّأكربّ ،ّومنّالشركاتّاليتّمت1928ّّشركةّعام42ّ،ّلةزدادّعددّالشركاتّاملدرجةّحىتّوصلّإىلّجنرالّالةكرتيكّشركةّأمريكةةّإذ
 .0228وسنةّ وبنكّأوفّأمريكا شةفرونّهاّيفّاملؤشرّشركيتإدراج

 .121،ّص:مرجع سابقالسةدّمتويلّعبدّالقادر،ّ(3ّ)

ّّّ.19ّّّّّّّّ،ّص:1ّ،0228دارّوائلّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّطّالمالية: األسس النظرية والعملية،  االستثمار في بورصة األوراق،ّفةصلّحممودّالشواور ّ(4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A3%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A3%D9%88%D9%81_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
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 لألسعار العشوائية والحركة األسواق كفاءة بين قةالعالالفرع الثاني: 
ّتغرياتّاألوسعارّ ,Bachelier)  (1900بلتطويرّمنوذجّالسريّالعشوائيّأولّمرةّمنّقّ بعدّ ّأن  الهيّأكد 

رّالعديدّمنّاالقتصادينيّاجلدلّحولّاألّ.لّعلىّالسلوكّأوّالطبةعةّالعشوائةةّلألوسعاراّيدّ يبا ،ّمغريّمرتابطةّتقّر
ّالنموذج ّحةثّ، ّمنّ بعدقام ّ,Fama)ّ(1965,ّSamuelson)ّ(1965ّكل  ،(Jennergeen and 

Korsvoldّ(1974,ّ ّبنتةجةّ، ّواخلروج ّاالرتباط ّاختبارات ّتطبةق ّخالل ّمن ّاألوسهم ّعوائد ّوسلوك بفح 
ّالتغرياتّبالعديدّمنّالدراوساتّاملةدانةةّّ ألبتتمنّخاللّماّ .(1)مفادهاّأن ّاألوسوا ّتتمةزّبالكفاءة ّثداليتّحتين 

كنّحتقةقّأرباحّغريّاألوسهمّتكونّمستقلةّعنّبعضهاّالبعض،ّوأنّالتنبؤّهباّمستحةل،ّوبالتايلّالّيّ ّأوسعارّيف
ّيّ  ّال ّأي ّحسابّآخرين، ّمعةننيّعلى ّمستثمرين ّطرف ّمن ّيفّعادية ّاألوسعار ّلتطور ّعام ّاجتا  ّتسجةل كن

ّ.Randomness( (2)(بالعشوائةةّمتتازّأوسعارّاألوسهمّّألنّ البورصة،ّ
ّ يتضحوعلة ّ  إىل يهدفون املستثمرينّنّ أ هو السو  كفاءة مفهوم علة  يقوم الهي األوساوسي الفرضأن 

 ما بيوسرع السو  إىل الواردة املعلومات لتحلةل- اآلخر اوستقاللّعن يف منهم كل – ويسع ون أرباحهم، تعظةم
ّ.املعلومات لتلك عاكسةّمرآة األوسعار إىلّاعتبار النهاية يف ييؤد ما كن،يّ 

ّكونّ غري  قد علةها تنطوي اليت األخبار نّ وأ منظم، غري أو منطّعشوائي ويف وقت أي يف دترّ  املعلوماتأن 
 املتوقعة فاحلركة السو ، يف األوسعار حركة الجتا  اّ معةن اّ منط يتوقع أن ألحد كنالّيّ  فإن  وسارة، غري أو وسارة تكون

ّاملناخ ظل يف ّبعضّاألوسوا ّت بد .(3)ئةةعشوا تكون أن بد ال هها ّأن  ّمنّحةثّكما ّالكفاءة يّشهوذا ّعن
ّلألوسهمّحتقة ّلعوائدّغريّاعتةادية ّوذلكّقها ّاألوسبوعّّ،االلننيّواجلمعةأيام ّهناية ّعطلة ّيدلّعلىّآلار ّما وهها

)Effect Weekend(ّ(4).ّ
 األوسعار ألننظراّ ّلةة،احلا األوسعار على تنعكس الكفء للسو  الواردة املعلوماتينّب يكنّالقول وعلة 

 للتغريات بالنسبة احلال فكهلك مقدم ا هبا التنبؤ يكن الّكما،ّّجديدة معلومات وردت إذا إال تتغري أن يستحةل
ّ.عنها الناتج األوسعار مستويات يف

                          
 

                                                           
(1) Arvind Kumar, Dharmendra Singh, Testing Weak Form Stock Market Efficiency On Muscat Securities 

Market: Oman, Skyline Business Journal, Skyline University College, Sharjah, U.A.E, Volume IX, Issue 1, 

2014, P: 9. 

 .084،ّص:مرجع سبق ذكرهةاكل،ّاألدواتّواالوسرتاتةجةات،ّحمفوظّجبار،ّأوسوا ّرؤوسّاألموال:ّاهل(2ّ)

 .101-102،ّص:مرجع سبق ذكرهمنريّإبراهةمّهندي،ّ(3ّ)

 .081،ّص:، مرجع سبق ذكرهحممودّحممدّالداغر(4ّ)
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 مؤشرات األسواق المالية الثالث:المبحث  
 

ّاالقتصاديونّمؤشراتّالسو ّ ّحةثّمتّفّعلىاملايلّللتعرّ يستخدم ّللدولة، ّاالقتصادية ثلّمقةاوساّ احلالة
ّايّ  ّاألورا  ّلتحركاتّأوسعار ّالعام ّويعكسّاالجتا  ّالسو ، ّوتطور ّاجتا  ّعلى ّشاملة ّفالسؤالّعطيّصورة ملالةة،

ّسب؟أمهةت ؟ّوكةفّحي؟ّوفةماّتتمثلّماّاملقصودّمبؤشرّالسو ّاملايلاملطروح:ّ

ّاملبحثّالتعّر ّوأهمّاملؤشراتّاملستخدمةّيفّحتلةلّالسو ّاملايل،ّوسةتمّيفّهها ّاملؤشرات، فّعلىّماهةة
ّّكةفةةّبناءّوطر ّحسابّاملؤشرّالعامّللسو ّاملايل.ّّباإلمافةّإىل

 المالي المطلب األول: ماهية مؤشرات السوق

ّيف ّمنّالشركاتّاملدرجة ّعلىّعةنة ّحةثّيقوم ّيفّالسو ، ّالسو ّاملايلّمستوىّاألوسعار ّيقةسّمؤشر
السو ّوسواءّاملنظمةّأوّغريّاملنظمة،ّويت مّاختةارّالعةنةّبعنايةّماّيسمحّللمؤشرّبينّيعكسّحالةّالسو .ّويفّ

ّاملؤشراتّاملستخدمةّيفّحتلةلّاألوسوا ّاملالةة.ّوأهمّطّالضوءّعلىّمفهومّمؤشرّالسو ،ّتسلةههاّاملطلبّوسةتمّ

 تعريف مؤشرات السوق وأنواعهاول: الفرع األ

فرتةّالثمانةناتّمنّالقرنّالعشرينّقفزةّّفقدّشهدت،ّاملايلّتعكسّاجتا ّالسو ّووسةلةّ رّالسو ّعتربّمؤشيّ 
ّكوهناّأداة ّفقطّتعكسّصد ّالسو ّاملايلنوعةة رهاّيفّإىلّأداةّمنّاألدواتّالواجبّتوفّ ّ،،ّإذّانتقلتّمنّجمرد

ّأوال ّبتعريفّمؤشراتّالسو ّاملايلّّايفّههّالسو . ّجيبّالبدء ّيفّلتطر ّإىلّمثّاالصدد املؤشراتّاملستخدمة
ّ.وسوا ّاملالةةاألحتلةلّ

 (Market Indexes) تعريف مؤشرات السوقأواًل: 

الووسائلّاملهمةّاليتّيسرتشدّهباّاملستثمرونّيفّاألوسوا ّاملالةةّاحمللةةّوالدولةةّمنّّيعتربّمؤشرّالسو ّمن
 ّّومؤشراتّالسّلتومةحّمفهومّعاريفّاملقدمةتعددتّالت.ّوقدّأجلّحتديدّتوقةتّتنفةهّعملةاهتمّاالوستثمارية

ّاملايل،ّومنّهه ّالتعاريفّجند:

ّمؤشرّالسو ّ همّداخلّالسو ،ّوالهيّأداةّأوّمقةاسّيعتمدّعلىّجمموعةّمنّاألوسّ" ّعرفّعلىّأنّ يّ أن 
مرّعلىّأمّاجتا ّحنوّاهلبوط،ّبالشكلّالهيّيساعدّاملستثهلّهوّاجتا ّحنوّالصعودّّ مّمعرفةّاجتاهتّ منّخالل ّت
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ساعدّللتغرياتّاليتّحدلتّخاللّفرتةّزمنةةّمعةنة،ّمباّيّ ّةوعلة ّفإنّاملؤشرّحمص لّ.اختاذّالقرارّاالوستثماريّالسلةم
 .(1)ّ"علىّكشفّاالجتا ّالعامّللسو 

،ّباالعتمادّوسهمخلاصةّجملموعةّمنّاألأوّنسبةّمعةنةّمنّاملتووسطاتّاّاملؤشرّأوّالرقمّالقةاوسيّمعدالّ  يثل
ّحتديدّوسنةّاألوساسّ)فرتةّزمنةةّمامةة(ّواليتعلىّوسلس ّيتمّفةها ّالقةاوسةة، ّلألرقام ّزمنةة ّالقةمةّّلة حتسبّمنها

 .ّ(2)،ّلةتمّبعهّذلكّالتنبؤّبالفرتاتّاملستقبلةةّاألصلةةّللرقمّالقةاوسي

أداةّتستعملّللتعرفّعلىّاجتاهاتّووسلوكّالسو ّاملايلّبصد ،ّأوّّّ" كنّتعريفّاملؤشرّعلىّأنّ كماّيّ 
ّ.(3)ّ"كيداةّلقةاسّالتغرياتّيفّاألوسعارّوحماولةّالتنبؤّهباّمنّخاللّاوستخدامّاملؤشرات

ّيّ  ّالسو ّكما ّّ"ثلّمؤشر ّمطلقة ّرقمةة ّمتووسطاتّ(Absolute)قةمة ّأرقامّ (Average) بصورة أو
ّ(Fallowing)،ّالتتبعّ(Wathing)املالحظةّ ،(Comparing)تصلحّلعملةاتّاملقارنةّّ(Indeces)قةاوسةةّ

ّبنيّالشركاتّوالصناعاتّواألوسوا ّواألقالةمّ(Measuring)والقةاسّ ّالتغرياتّاملقطعةة ّأو ّللتغرياتّالزمنةة ،
ّيفّوسو ّرأسّاملالّوبشكلّرئةسي ّواحلاصلة ّكانتّّ،وسو ّاألوسهم ودولّالعاملّيفّمستوىّزمينّمعني، وسواء

ّّّ.(4)ّ"وسو ّمنظمةّأوّغريّمنظمة

األوسهم،ّويعكسّّمنّداءّخاللّالزمن،ّإذّيقةسّالتغريّيفّأوسعارّحمفظةعتربّاملؤشرّجمردّمقةاسّلألكماّيّ 
ثّ ّبيكمل مستوىّالسو ّّعددّأوسهمّهه ّاحملفظة ّ.(5)ّلّمبؤشر والهيّي 

اخلاصةّمبختلفّاألورا ّاملالةة،ّوههاّمستخلصةّمنّاملتووسطاتّأوّمعدال ّّنسبةّ ّأيضاّ ّالرقمّالقةاوسيّويعين
حبةثّتتكونّ،ّالقاعدةّمنّاملعلوماتّوالقةمّنفسمنّيتمّإعدادهاّرقامّالقةاوسةةّالسلسلةّالزمنةةّلألّماّيدلّأن

أنّتكونّهه ّاألرقامّصاحلةّللمقارنةّلهلكّيتمّاختةارّفرتةّّشرطواحد،ّرقمّأو44ّّأوّرقم444ّّموعةّمنّاجمل

                                                           
 .414،ّص:0211د.ط،ّّ،ّدارّالتعلةمّاجلامعيّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّاإلوسكندرية،ّمصر،االستثمار في البورصةحممدّعبدّاحلمةدّعطةة،ّّ(1)

ّكلةةّالعلومّاالقتصاديةّمؤشرات أسواق األوراق المالية: دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق الماليةحسنيّقبالن،ّّ(2) ،ّجملةّالعلومّاالقتصاديةّوعلومّالتسةري،
ّ.94،ّص:11ّ،0211اجلزائر،ّالعددّ، وسطةف وعلومّالتسةري،ّجامعة

(3)ّّ ّفي األوراق المالية )أسهم، سندات، وثائق االستثمارات، الخيارات( االستثمارعبدّالغفارّحنفي، ّالدارّاجلامعةة،ّاإلوسكندرية،ّمصر،ّد.ط، ،0222ّ،
ّ.11ص:

 .098،ّص:مرجع سبق ذكره حممودّأمحدّالداغر،ّ(4)

(5) Course 8: Market Indices and Market Sectors, Copyright 2010 ASX Limited ABN, Division of The 

McGraw-Hill Companies Inc, 2010, p: 3. Available at: 

http://www.asx.com.au/documents/resources/shares_course_08.pdf?shares_course_08_text 

http://www.asx.com.au/documents/resources/shares_course_08.pdf?shares_course_08_text
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ّاألوساس ّوسنة ّمبثابة ّتعترب ّمامةة ّواال، ّالقةاوسي ّللرقم ّاألصلةة ّاحتسابّالقةم ّمنها ّيتم ّالفرتاتّاليت ّإىل نتقال
 .(1)املستقبلةة

ّالّه فقّعةنةّصم مّّوت ّّ،عنّأرقامّإحصائةةّرةٌّاكنّالقولّبينّاملؤشرّعبيّ كر،ّمنّخاللّالتعاريفّالسابقة
ّتّ ّ،خمتارةّعلىّأوسسّمعةنةّمنّأوسهمّالشركاتّاملدرجةّيفّالسو ّاملايل ّيت مّاختةارّالعةنةّبطريقة تةحّوغالبا ّما

 .السو لعامّهله ّمعرفةّاالجتا ّاّللمؤشر

 سواق الماليةاألالمؤشرات المستخدمة في تحليل ثانياً: 

معرفةّّواألوسوا ّاملالةةّلقةاسّأداءّونشاطّّ،واحملل لونّيتفقّعلةهاّاالقتصاديونومعايريّخمتلفةّّهناكّمؤشرات
ّتقدّ  ّلتحقةقّالربحّوذلكّمنّأجلّ،مهادرجة ّوالتمويلةة ّالقراراتّاالوستثمارية ّأوّلتفادّالتنبؤّيفّبناء ّيوتعظةم 

ولةّوسةاملؤشرّالعامّألوسعارّاألوسهم،ّمؤشرّحجمّالسو ،ّمؤشرّ:ّيفوتتمثلّأهمّهه ّاملعايريّاخلسارةّاملتوقعة.ّ
 :زّالسو ،ّووسةتمّعرمهاّفةماّيليالسو ّباإلمافةّلدرجةّتركّ 

 :(Stock Prices Index)ّالمؤشر العام ألسعار األسهم  (1

ّ لهيّيتمّاحتساباّ،ستخدمّلقةاسّاألداءّالكليّللسو ي ّّا ،إحصائةّاّ مؤشّرّيثلمعدلّأوّمؤشرّالسو ّ
ّ.لسو ّاملايلختارةّمنّااملمنّمعدلّأوسعارّجمموعةّمنّاألوسهمّّعادةّ 

ّأنّاملؤشرّيقةسّ األوسعارّيفّالسو ،ّفإنّهناكّنوعانّمنّاملؤشرات،ّمؤشراتّتقةسّالعامّستوىّاملمبا
ّالسو ّبصفةّعامة ّ)Average Industrial Jones Dow(ّملتووسطّالصناعةمؤشرّداوّجونزّّ:مثل حالة

ومؤشراتّتقةسّحالةّالسو ّبالنسبةّلصناعةّمعةنةّّ،)Poor's & tandardS 050(زّآندّبوّروستاندرّومؤشرّ
ّكنّأنّتكونّمرآةوهه ّاملؤشراتّيّ ّ.جونزّلصناعةّالنقلّاوكمؤشرّدّّ،أوّقطاعّمعنيّوتسمىّاملؤشراتّالقطاعةة

ّصاديةّللبلد.عاكسةّللحالةّاالقت

ّالهيّيّ ّ،منّخاللّاجتا ّخطّمةلّالسو ّاملايلّالسو العامّألوسعارّاألوسهمّيفّجتا ّاالويكنّمعرفةّ عرب 
إىلّأنّيتغريعن ّخبطّمستقةمّختةليّملدةّزمنةةّمعةنة،ّحةثّيبقىّ لاللةّحاالتّللسو ّ،ّوتوجدّهه ّاالجتا ّقائماّ 

ّ:(2)تتمثلّفةماّيلي

                                                           
 .11،ّمرجعّوسبقّذكر ،ّص:ّالخيارات-وثائق استثمار-سندات-بورصات األوراق المالية: أسهمفي،ّعبدّالغفارّحنّ(1)

ّ غازي إبراهةمّاحلمداين،ّعمر رافعة (2)  اإلدارية للعلوم تكريت ،ّجملةالمالية لألوراق عمان األسهم بسوق أسعار حركة في المالية المعلومات أثرالعبادي،
ّكلةةّاإلدارة واالقتصاديةّواحملاوسبةةاإلداريةّ واالقتصاديةّللبحوث  .1،ّص:4ّ،0221ّ،ّاجمللد1ّاملوصل،ّالعرا ،ّالعددّ واالقتصاد،ّجامعة واملعلوماتةة،
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سلسلةّتصاعديةّكّالعامّألوسعارّاألوسهمّحةثّتكونّحتركاتّاملؤشرّ:(Bull market)السوق الصاعدة  -أ
ّفّ،منّاالرتفاعاتّواالخنفامات ّخبطّمستقةمّيشريّإىلّاألعلىّوتزداد ّالشراءّي كنّالوصلّبةنها ّحركة ة 

 لألوسهمّعلىّالبةع؛

 تّاملؤشرّفة ّباجتا ّأفقيّنسبةا ؛حةثّتكونّحتركاّ:(Static market)السوق الساكنة  -ب

:ّحةثّتكونّحتركاتّاملؤشرّوسلسلةّتنازلةةّخبطّمستقةمّإىلّاألوسفل،ّ(Bear market)السوق النازلة  -ج
 .وفة ّتنخفضّحركةّالشراءّلألوسهمّعلىّالبةع

العائدّعلىّاالوستثمارّاخلايلّمنّاملخاطرّمنّّأعلىّ-مؤشرللوفقاّ –ققاحملّمعدلّالعائدّيكونهلكّعندماّل
(Riskless Security)ّ ّضارب على الصعودبالمُ يفّهه ّالسو ّّاملضاربنّصفّوويّ  صعوديا ،ّيكونّالسو

(Bullish)ّأماّعندماّيكونّمعدلّالعائدّأقلّمنّالعائدّعلىّّالسو ّوستيخهّمنحىنّالصعود،ّبينّ ّالعتقادهم
ّاألوسعارّمتجهةّحنوّطلقّعلىّاملضاربّالهيّيعتقدّأنّ منّاملخاطرّفةكونّالسو ّنزولةا ،ّويّ االوستثمارّاخلايلّ

 . Bearish((1) (ضارب على الهبوطبالمُ اهلبوطّ

ّبالنسبةّملختلفّاملتعاملنيّيفّالسو ّّيكتسبّاملؤشرّالعامّألوسعارّاألوسهمّأمهةةّ  ذلكّمنّخاللّ،ّكبرية
ّاألورا ّاملالةّمإعطائه ّاملتولدّعنّحمفظة ّعنّالعائد ّفكرة ّيّ ة، ّما ّفهوّة ّاملالةاوسّواألمؤشراتّّتتبعمنّكنهم ،
ّمستيّ بهلكّ ّنثمريللمست اّ مرجعةّوىّ ثل ّّإذ، ّحتديد ّأجل ّمن ّب  ّيسرتشدون ّاالوستثماريةّتوقةتّاختاذ قراراهتم
 لبةعّوالشراء.عملةاتّالّبالنسبة

ّاملؤشر، ّتتمّمنّخاللّهها ّاألوسوا ّاملالةة ّكفاءة ّبني ّأصبحتّاملقارنة حتّالصحفّالعاملةةّوأمّكما
ّيومةا ّقائمةّ تنشّ  ّتطوراتمبختلفّاملؤشراتّّر ّأوسعاّعن ّاألوسهم، ّّوامحةّ ّعطيّصورةّ ي ّّمار للتنبؤّللمستثمرين

ّكفاءة ّواوستقرارا ،ّههاّماّيدفع همّإىلّاملستقبلةة،ّباألوماعّ باإلمافةّإىلّالتعرفّتوجة ّأمواهلمّحنوّاألوسوا ّاألكثر
 ّّّ.(2)ّالسنواتّالسابقةيداءّمقارنت ّبوالقدرةّعلىّعلىّنشاطّالسو ّ

 :(Market Volume)مؤشر حجم السوق   (2

ّيّ غالبّ ّّّّ ّما ّالسو ا ّالسوقةةّ:مبؤشرينّأوساوسةنيّمهاّاملايلّقاسّحجم ّاملتداولةّالقةمة ّالسو (ّّلألوسهم )رمسلة
ّ.وعددّالشركاتّاملدرجة

 
                                                           

 .48،ّص:مرجع سبق ذكرهعصامّحسني،ّّ(1)
ّ.10،ّد.ط،ّص:0220ّبةتّاحلكمة،ّبغداد،ّالعرا ،ّّاندماج األسواق المالية،عمادّحممدّعليّالعاين،ّّ(2)
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 :(Market Capitalization)القيمة السوقية )رسملة السوق(   -أ

سو ّت ّالاهولتحديدّدرجةّتطورّّ.يلاملاّههاّاملؤشرّإىلّإمجايلّقةمةّاألورا ّاملالةةّاملدرجةّيفّالسو ّي شري
قاسّمنّخاللّقسمةّالقةمةّالسوقةةّلألوسهمّاملدرجةّيفّالسو ّعلىّالهيّيّ يتمّاوستخدامّمعدلّرمسلةّالسو ،ّ

 .(1)يدّمنّاملستثمريند،ّويتمّاوستخدامّههاّاملؤشرّمنّطرفّالعالناتجّاحملليّاإلمجايل

ّالسو ّمستوىّ ّنشاطّالتعكسّرمسلة ّدلّ املايلّالسو الهيّحيقق  ّارتفعتّقةمتها ّفكلما ذلكّعلىّّ،
ّارتفاعّمستوىّ ّّوّالسو أداء ّاألوسهم ّعدد ّحةثّزيادة ّمن ّوسواء ّأو ّفة ، ّحةثّالشركاتّاملدرجة ارتفاعّمن

ّداخلّالسو ّاملايل.ّحجمّاملعامالتّاملالةةّالتساعاّاألوسعارّالهيّيكونّانعكاوسّ 

ّأنّ  ّيّ غري ّال ّكلة  ّاالعتماد ّّةّ كن ّاملؤشر ّهها ّالسو على ّتطور ّعلى ّيّ ّاملايل،ّللداللة ّبعضّإذ عاينّمن
وسوا ّاملالةةّتتمةزّبارتفاعّالقةمةّالسوقةةّفةها،ّيفّحنيّيكونّحجمّالتعامالتّهباّاألبعضّّأنّ ّحبةث،ّالقصور
ّّ،صغرياّ  ّيعين ّأنّ والهي ّكرب ّمن ّبالرغم ّل  ّاملتداولة ّاألورا  ّقةمة ّلإمجايل ّّ،املايلسو  ّأهنا ّإال  ّغريّاّ وسوقتضل 
 .(2)نشطة

 :(Number of Companies)ّعدد الشركات المدرجة -ب

أوراقهاّاملالةةّيفّتداولّواليتّيتمّ،ّاألورا ّاملالةةّبورصةّيفواملقةدةّقصدّهبهاّاملؤشرّعددّالشركاتّاملدرجةّيّ 
ههاّاملؤشرّقدّّيفّالبلد،ّإالّأنّ ّاملايلسو ّالشريّالزيادةّيفّعددّالشركاتّإىلّتطورّوتّ ،ّلسو ّاملنظمةّ)البورصة(ا

ّكبرياّ يفقدّداللت ّإذاّملّيّ  ولكنّإمجايلّّصاحب ّاوستخدامّمؤشرّالقةمةّالسوقةة،ّفقدّيكونّعددّالشركاتّاملدرجة
 .(3)اصغريّ يكونّقةمةّاألورا ّاملالةةّلتلكّالشركاتّ

 ّ:(Market Liquidity)مؤشر سيولة السوق   (3

ّالقّ  ّالسو  ّوسةولة ّاملالةةتعين ّاألورا  ّشراء ّعلى ّّدرة ّيف ّبسهولة ّالوبةعها ّجتعلّاملايلسو  ّفالسةولة ،

ّخطرّ  ّأقل ّاملايل ّّ.ااالوستثمار ّتقةس  ّاليت ّاملؤشرات ّبني ّالسو ومن ّّاملايل،ّوسةولة ّمها: ّمهمان حجمّمؤشران
ّ،ّواللهانّوسنعرمهماّفةماّيلي:التداول،ّومعدلّدورانّاألوسهم

ّ

                                                           
(1) Ross Levine and Sara Zervos, Stock Markets, Banks, and Economic Growth, The American Economic 

Review, American Economic Association, U.S.A, Vol. 88, No. 3, 1998, p :540.        
ّ.91،ّص:سبق ذكرهّمرجععاطفّولةمّأندراوس،ّ(2ّ)

ّ.118،ّص:مرجع سبق ذكرهعباسّكاظمّالدعمي،ّّ(3)
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 : (Value of Trading)حجم التداول نسبة   -أ

اإلمجايل،ّلتداولّقةمةّاألورا ّاملالةةّاملتداولةّيفّالسو ّاملايلّمقسومةّعلىّالناتجّاحملليّثلّنسبةّحجمّامتّ 
ّالقوميّللبلد،ّتعكسّّإىلشريّإذّّ  ّالنسبةّحجمّاملعامالتّيفّالسو ّبالنسبةّحلجمّاالقتصاد كبريّّّبشكلّ هه 

 .قعاتّصعود ّأوّهبوط ّيفّاملستقبلشريّإىلّتّوتّ بنيّمالمحّالسو ّّوتّ ،ّّو(1)مستوىّالسةولةّيفّاالقتصادّالوطين

 :(Share Turnover Ration)معدل دوران األسهم  -ب

وعلة ّ، معةنةّبقسمةّقةمةّإمجايلّاألوسهمّاملتداولةّعلىّالقةمةّالسوقةةّخاللّفرتةّزمنةةسبّههاّاملؤشرّحيّ 
ّّفإنّ  ّالدوران ّاملعامالتّيقةسّمعدل ّالسو حجم ّحلجم ّويّ املايلّبالنسبة الخنفاضّتكلفةّكمقةاسّستخدمّّ،

فهوّيقةسّالنسبةّاملئويةّلتداولّأوسهمّشركةّمعةنةّأوّجمموعةّشركاتّداخلّقطاعّواحد،ّللتعرفّ .(2)املعامالت
ّيّ معةنة،ّّّعلىّنشاطّهه ّاألوسهمّخاللّفرتةّزمنةة ّكثافةّالتداول،ّفاملّشريّارتفاعكما ّزادّمعدلّعدلّإىل كلما

ّكانّوسع ّكلماّزادتّوسةولت ّوكلما  .والعكسّصحةحّ،ر ّأقربّللسعرّالعادلّل دورانّالسهم

مؤشرّيعكسّّ،ّإذمستوىّنشاطّالسو ّاملايلتومةحّلمؤشرّرمسلةّالسو ّاألوسهمّدورانّمعدلّّلكمّ ويّ 
ّكبريا ّلفلةسّبالضرورةّحجمّالسو ،ّّالرمسلة ّكبرياّ ّأنةكونّالسو  يتمتعّبالسةولةّالعالةة،ّفيحةانا ّيكونّالسو 

ّ.(3)دورانّمنخفض ّمعدلّول،ّلكن ّغريّنشطّرتفعةويلكّمؤشرّرمسلةّوسوقةةّم

ّ:(Degree of Concentration) السوق زمؤشر درجة ترك  (4

منّزّكّ الرتقةاسّدرجةّّ،ّويتمةوسةطرةّعددّحمددّمنّالشركاتّاملدرجاملايلّزّيفّالسو ّكّ قصدّبدرجةّالرتيّ 
ّ.(4)ككلّّيفّالسو ّقةمةّالتداولّوإمجايلّخاللّحتديدّنصةبّأكربّعشرّشركاتّمنّإمجايلّرأسّاملالّالسوقي

،ّوهوّماّاملايلّالسو ّيفّللشركاتّزيادةّدرجةّوسةطرةّأوسهمّمعةنةاملرتفعةّدلةال ّعلىّزّدرجةّالرتكّعتربوتّ 
ّيّ  ّأن  ّكما ّأمامّاملستثمرّلتنويعّاوستثمارات ، يفّّؤديّإىلّزيادةّدرجةّاحتمالّحدوثّخللّ يعينّاخنفاضّالفرصة

درجةّّارتفاعماّيؤديّإىلّوههاّ،ّأوسهمّالشركاتّالكربىّلزيادةّالطلبّعلىّنتةجةّ ّ،التوازنّبنيّالعرضّوالطلب
 .املايلسو ّالالوستثمارّيفّعندّااملخاطرّ

 
                                                           

 .96:،ّصمرجع سابقعاطفّولةمّأندراوس،ّّ(1)

(2) Ross Levine and Sarra Zerous, Capital Control Liberalization and Stock Market Development, The World 

Development, Elsevier Science Ltd, Amsterdam, Netherlands, Vol. 26, No. 7, 1996, p: 1171.                        

(3) Ross Levine and Sara Zervos, Stock Markets, Banks, and Economic Growth, Op.Cit, p :540. 
ّ.91،ّص:مرجع سبق ذكرهأندراوس،ّعاطفّولةمّّ(4)

https://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
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 المالي السوقمؤشر  الفرع الثاني: استخدامات

ّالسو ّمّ  ّمنّاملؤشراتّاألخرىاملايلّّؤشر ّعامةّّاّ بارومرّتيعتربّّ،كغري  ّتطورّاالقتصادّبصفة لقةاسّدرجة
ّخاصةاملايلّلسو ّوا ّّلخ ويّ ّبصفة ّالسو ّبيكمل ، ّاملؤشرّجيبّأنّتكونّممثّ الشركاتّعةّ فأداء ّللسو ّنة لة

ّوسواءّ ءوتعكسّأدا ّالقطاعي.ّ  ّأو ّالونظرّ ّعلىّاملستوىّالعام نّوسو ّإىلّأخرىّومنّقطاعّختالفّاملؤشراتّما
 هيّتؤدي ،ّومنّبنيّتلكّاالوستخداماتّنهكر:للدورّالّنظراّ ّهلاؤديّإىلّاختالفاتّاهتماماتّاألطرافّخر،ّفههاّيآل

 االستثماريةمتابعة أداء المحافظ أواًل: 

 حىت املتداولة،ّوبالتايل األوسهم أوسعار يف التحركات كافة األوسعار مؤشرات على يطرأ الهي التغريّ  يعكس
ّ.لهاّبشكلّمناوسبث ّيّ جيبّأنّّ،اليتّتت شكلّمنها املالةة االوستثمارية احملافظ أداء وسهماأل مؤشر ءأدا عكسي

ّكانتّالعةنةّممثّ  ّكلما ّكفاءةّاملؤشر يعكسّأداءّاحملفظةّّأيّ ّ؛املايلّلكافةّاألوسهمّيفّالسو أكثرّلةّترتفع

ّتغريّيطرأّعلىّالعالقةّطرديةّبنيّالتغريّيفّوسعرّّجودوّ نةّهله ّاألوسهم،ّماّيعينّاالوستثماريةّاملالةةّاملكوّ  سهمّوأي 
ّكافةّاألوسهمّاملتداولةّيفّالسو ّاانعكاوسّ ّثليّ ّههاّاملؤشر،ّوههاّما ّ.(1)املايلّحلركةّأوسعار

ّ،العائدّالسوقيقارنّبنيّالعائدّعلىّاحملفظةّاالوستثماريةّاليتّحيتفظّهباّوبنيّي كنّللمستثمرّأنّيّ ّبهلك
ّت كاف ّحمفظة ّاوستثمارية ّالسو ،ّي كنّل ّتكوينّحمفظة ّرغبّاملستثمرّيفّاالوستثمارّو فقّاجتا  االوستثمارّّفإذا

 .(2)اليتّيتمّعلىّأوساوسهاّحسابّاملؤشر
ّّو ّأنّ هها ّأوساسّقطاعيكّملهناّجيبّمراعاة ّعلى ّحساهبا ّبورّّ:مثلّؤشراتّيتم ّآند ّوستاندر مؤشر

ّومؤشرّداوّجونزّلشركاتّالنقل ،(Standard and Poor's Index for Utilities)ّلشركاتّاملنافعّالعامة
(Dow Jones Transportation Average-DJTA)،ّّتكمؤشراّّّهه ّاحلالةّالّجيبّاالعتمادّعلةهاويف

ّ.(3)فقطّأوسهمّالشركاتّاملنافعّالعامةّوشركاتّالنقلعلىّملّتتشألهناّّ،لكلّاألوسهمّاملتداولةّبالسو 
ّلتنبؤ بحركة أسعار األسهمثانياً: ا

التحلةلّمنّخاللّّاملايل،ّحركةّالسو ّاليتّتقةسؤشراتّاملتغرياتّاليتّتطرأّعلىّصلّإىلّمنطّالكنّالتوّ يّ 
ّّالتارخييّهلت  ّواملتووسطاتّاملتحركةاملتغريات، ّالزمنةة ّالسالوسل ّّ،باوستخدام ّما ّّناكنيّ وهها ّبالتطوراتّمن التنبؤ

ّ.(4)ملتوقعةّحلركةّالسو ّيفّاملستقبلا
                                                           

 .011ص:ّّمرجع سبق ذكره،منريّإبراهةمّهندي،ّّ(1) 

 .044،ّص:1998ّمركزّجامعةّالقاهرةّللتعلةمّاملفتوح،ّالقاهرة،ّمصر،ّد.ط،ّبورصة األوراق المالية، أمحدّوسعدّعبدّاللطةف،ّّ(2)

 ،ّالصفحةّنفسها.مرجع سبق ذكرهأمحدّوسعدّعبدّاللطةف،ّّ(3)

 .041،ّص:ّالمرجع السابقوسعدّعبدّاللطةف،ّّأمحدّ(4)
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ّ ّّويّ كما ّاالقتصادية ّاملتغريات ّبني ّالعالقة ّحتلةل ّالكن ّتغريات ّاحلاصلة ّاألوسهم ّأوسعار خدامّباوستيف
ّك ّاإلحصائةة، ّواالرتباطاألوسالةب ّاالحندار ّوحتلةل ّالصغرى ّاملربعات ّالقةاوسةةّّطريقة ّاألوسالةب ّإىل باإلمافة

ّ.(1)القرارّهماختاذالقرارّاالوستثماريّيفّترشةدّعملةةّّيتخهكنّمنّالتنبؤّحبركةّالسو ،ّوتفةدّمّ واليتّمتّ ّ؛احلديثة

ّّالمحترفين الحكم على أداء المديرينثالثاً: 

ّاّ ققّعائدكنّللمستثمرّالعاديّأنّحيّ يّ فإن ّ ،(Naive Diversification)ّوفقاّلفكرةّالتنويعّالعشوائي
معدلّعائدّالسو ّالهيّّعادلّتقريباّ ،ّيّ دّغريّحمدد(د)أيّعّامنّأورا ّمالةةّخمتارةّعشوائةّ ّكونةّ علىّحمفظةّمّ 

ّيعينّأنّ  ويعملّّ،عييستخدمّأوسالةبّمتقدمةّيفّالتنّوّلمحفظةلّاحملرتفاملستثمرّأوّاملديرّّيعكس ّاملؤشر،ّهها
ققّعلة ّأنّحيّ ّيكونّلزاماّ ،ّ..(وك،ّشركاتّتيمني،ّشركاتّاوستثمار.)بنّمالةةمؤوسسةّعلىّاالوستثمارّيفّحمفظةّ

املوجودّبنيّخماطرّّجيبّعلىّاملديرينّأنّييخهواّيفّاحلسبانّالتباينّكماّ.(2)أعلىّمنّمتووسطّعائدّالسو اّعائدّ 
ّةّوخماطرّالسو .احملفظ

ّقتصاديةالتنبؤ بالحالة االرابعاً: 

ّأمكنّللمّ شريّبعضّالباحثنيّيفّاالقتصادّإىلّأنّ يّ  عضّاملتغرياتّحللنيّالوقوفّعلىّطبةعةّالعالقةّبنيّب ّإذا
 Financial)ّ"بالتحلةلّاألوساوسي"عادةّّإلة ّشارهوّماّيّ ّو،ّالسو ّاملايلّمؤشراتعلىّطرأّتغرياتّاليتّتاالقتصاديةّوال

Analysis)اختاذّالقرارّّماّي ساعدّعلىمباّوسةكونّعلة ّحالّالسو ّيفّاملستقبل،ّوههاّّقدماّ التنبؤّمّ ّ،ّفإن ّي كنهم
 ّ.(3)يفّالتوقةتّاملناوسبّالسلةم

ت ّهل منط وجود عن كشفي قد السو ، حالة تقةس اليت وتارخييّللمؤشرات فين حتلةل إجراء نّ أ كما
 حركة اجتا  يف املستقبلةة بالتطورات التنبؤ عندئه يكن  النمط، هها معرفة احملللّإىل توصل ما إذاّوّ،لتغرياتا

ّ.السو ّاملايل يف األوسعار

حتديدّاجتاهاتّّوّالةةّالدولةةوسوا ّاملاألمبؤشراتّّ،قارنةّأداءّمؤشرّاألوسوا ّاملالةةّاحمللةةللمستثمرينّمّ ّكنيّ 
ّكانزيّيعملّعلىاّمّ،بيوسوا ّأخرىّقارنةّ السو ّمّ  السو ّمنّّتادةّاالوستثماراتّاألجنبةةّخاصةّيفّحالةّماّإذا

ّّ.(4)اعدةاألوسوا ّالص

                                                           

 .111،ّص:مرجع سبق ذكرهرشةدّبوكساين،ّّ(1)ّ

 .011،ّص:ّمرجع سبق ذكرهمنريّإبراهةمّهندي،ّّ(2)

ّ.018،ّص:ّمرجع سابقمنريّإبراهةمّهندي،ّّ(3)

 .010مرجعّوسبقّذكر ،ّص:أسواق المال والمؤسسات المالية، حممدّصاحلّاحلناويّوآخرون،ّّ(4)
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 السوق كأداة للمتاجرةخامساً: 

ةاتّلمنّخاللّعقودّاملستقبّ(Derivatives Markets)للمتاجرةّيفّأوسوا ّاملشتقاتّّأداةّ عدّاملؤشرّيّ ّّّّّ
ّوذلكّ ّاملستثمرّوواخلةارات، ّيتحوط ّأن ّأجل ّخماطمن ّمد ّتغريّ ن ّحةثّتّ ر ّاملالةة، ّاألورا  ّعقودّّأوسعار عترب

ّمؤشراتّاألوسهم ّّمربمةّ ّاعقودّ ّ،خةاراتّشراء ّأحد ّاملؤشراتعلى ّأوسهمّّو، ّمؤشر ّشراء ّحق ّحلاملةها تضمن
ّ.(1)اّمسبقاّ بيوسعارّخمتلفةّمتفقّعلةه

ّالمحفظة مخاطر تقديرسادساً: 

 اليتّهي،ّّواملالةة حملفظةّاألورا (Systematic Risk) ّالنظامةة املخاطر لقةاس املؤشرات اوستخدام كنيّ 
ّالسو  العائد ومعدل (Risky Assets) ذاتّخماطرة ألصول العائد معدل بني العالقة  من املكونة حملفظة

ّ.ذاتّخماطرة أصولجمموعةّمنّ

وأوسّ،املايلّباإلمافةّإىلّهه ّاالوستخداماتّواملزاياّاليتّيتمتعّهباّمؤشرّالسو  جيبّفإنّهنالكّشروطاّ  ساّ 
ّ:(2)أمههاّفة فرهاّتّو

 ثلّمجةعّاألنشطةّاالقتصادية؛همّمتّ عبارةّعنّأوسأنّيكونّاملؤشرّ -

 محةّبالنسبةّإىلّاملستثمرّالعادي؛أنّتكونّطريقةّحساب ّوا -

منّاألوسهم؛ -  أنّيتضمنّحجما ّكبرياّ 

د دّوزنّوأمهةةّنسبةةّّ - ّكلّوسهمّوأنّيكونّالوزنّمعروفا .أنّحي 

 

 

 

 

 
                                                           

(1) ّ إمكانية التنبؤ بعائد مؤشر السوق ومدى ارتباطه بالمؤشرات القطاعية: دراسة تحليلية لقياس كفاءة مؤشر بورصة عمان للفترة فارو ّرفةقّالتهتموين،
 ّّ.019ّّّ،ّص:01ّ،0229،ّاجمللد1ّ،ّوسلسلةّالعلومّاإلنسانةةّواالجتماعةة،ّمؤتةّللبحوثّوالدراوسات،ّالكرك،ّاألردن،ّالعدد2113-2117ّ

ّ.111،ّص:ّمرجع سبق ذكرهعباسّكاظمّالدعمي،ّّ(2)
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 مؤشر السوق المالي وحساب بناءيفية كالمطلب الثاني:  

ّ ّمعرفة ّإىل ّاملالةة ّاملؤشرات ّاملالةةاالهتدف ّالسو  ّيف ّاألوسعار ّحلركة ّالعام ّارتفاعهاّّ،جتا  ّحةث من
ّكماّتساعدّيفّاختاذّقراراتّالشراءّوالبةعّاخلاصةّبالع ملةاتّاالوستثمارية.ّغريّأن ّتوجدّبعضّالعواملّواخنفامها،

تعاملنيّعلىّدرةّاملالسو ّاملايل،ّوقّ ّاملوجودةّيفافةةّاألخبارّفمدىّدقةّوشاتّتتمثلّيفّاملؤلرةّعلىّهه ّاملؤشّر
ّاألخبار ّهه  ّالتداول،ّاوستخدام ّوحجم ّاألوسعار ّحركة ّعلى ّالتيلري ّالتوقةتّيف ّإىل وطبةعةّّ)الزمن(ّباإلمافة

ّاملتغرياتّاالقتصادية.

أهناّتعتمدّعلىّلاللةّّالؤشراتّاألوسوا ّاملالةة،ّإر ّواألوسالةبّاليتّت بىنّهباّمعلىّالرغمّمنّتفاوتّالطّ 
وطريقةّّ،ملؤشروحتديدّاألوزانّالنسبةةّلكلّوسهمّممنّعةنةّاّ،أوسسّتتمثلّيف:ّبناءّالعةنةّ)اختةارّعةنةّاملؤشر(

ّيفّههاّاملطلب.ّعرم  احتسابّقةمةّاملؤشر،ّوههاّماّوسةتمّ

 مالئمة العينةحجم و الفرع األول: 

ّيت مّاحتساهبمنّأدواتّحتلةلّالسو ّاملايلّوالتنبؤّحبركت ّيفّاملستقبل،ّّوّقةةّأداةّ تعتربّاملؤشراتّالسّو منّا
عرفّالعةنةّاليتّيٌبىنّعلةهاّاملؤشرّبيهناّجمموعةّاألورا ّاملالةةّوتّ ،ّاملتداولةألورا ّاملالةةّخاللّاختةارّجمموعةّمنّا

ّاملؤشر ّحساب ّيف ّّوّ.(1)املستخدمة ّبهلك ّيّ فاملؤشر ّاألداء ّلخ  ّاملايللالكلي ّالظروفّويعكّ ّ،لسو  س
شخ ّاملشاكلّاليتّتؤديّإىلّاحنرافّاألوسعارّمنّأجلّتصحةحهاّوتصويبّاجتا ّالسو ّلةعكسّويّ ّاالقتصادية

ّ.بدقةّأوسعارّاألورا ّاملالةة

ّجةدا ّ ّبناحىتّيكونّاالختةار ّّء ويت م ّاملختابشكلّوسلةم ّبثاللةّينبغيّأنّتكونّاألورا ّاملالةة ّتتمةز رة
 :(2)باإلمافةّإىلّعنصرّاملالئمةّ،احلجم،ّاالتساعّواملصدرّ:هيّفاتّأوساوسةةص

عددّّلهاّاملؤشر،ّفكلماّاحتوىّاملؤشرّعلىّثلّعددّاألورا ّاملالةةّاليتّيشمّ ويّ : (Sample Size) أوال: الحجم
عنّواقعّالسو ّكبري وصدقاّ  ّكانّأكثرّمتثةالّ  ّكلما  .املايلّمنها

ّمتّ ويّ  :(Breadth) ثانياً: االتساع ّاملختارة ّالعةنة ّتكون ّأن ّب  ّيفّالسو ّقصد ّخمتلفّالقطاعاتّاملشاركة ثل
ّبالنسبةّللمؤشراتّالقطاعةةّفتكونّالعةنةّاملختارةّ ّفةماّخي ّاملؤشرّالعام،ّأما م كونةّمنّعددّمنّاملايل،ّهها

ثلّالقطاع.  الشركاتّاليتّمت 

                                                           
(1)ّّ ّاملعهدّالعريبّللتخطةط،ّالعددتحليل األسواق الماليةحسانّخضر، ّالتنمةةّيفّاألقطارّالعربةة، ّالكويت،01ّ:ّ،ّوسلسلةّدوريةّتعينّبقضايا ّالثالثة، ،ّالسنة

ّ.8،ّص:0221الكويت،ّ

 .91-94،ّص:ّمرجع سبق ذكرهدريدّكاملّآلّشبةب،ّّ(2)
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أوسعارّاألورا ّاملالةةّاليتّيتمّهباّبناءّاملؤشر،ّوينبغيّأنّث لّمصدرّاحلصولّعلىّيّ : (Source) ثالثاً: المصدر
 األورا ّاملالةة.هه ّيتمّفة ّتداولّّيكونّاملصدرّهوّالسو ّاألوساوسيّالهي

هاّمبعىنّمنّالسهلّفهمّ؛أيّجيبّأنّتكونّوحداتّاملؤشرّمناوسبةّ  :(Convenient Units)رابعاً: المالئمة 
ّوالتوصلّمنّاملؤشرلإلجابةّعلىّبعضّاالوستفساراتّاليتّخت  ّاجتاهاتّّ،ّوذلكّمنّأجلّاوستخدامها(1)وقراءهتا
ّإىلّإجاباتّمالئمةّعلىّاألوسئلةّاملطروحة.ّخالل 

 الترجيح(عملية ) النسبية لمفردات العينةالثاني: األوزان الفرع 

حتديدّاألوزانّالنسبةةّّيفّتييتّاملرحلةّاملوالةةّاليتّتتمثلّ،واختةارّالعةنةّاملالئمةّللمؤشربعدّأنّمت ّحتديدّ
ّكلّورقةّمالةةّدا ّخلّالعةنةّوالقةمةّالسوقةةّهلااليتّي بىنّعلةهاّاملؤشر،ّوجيبّاألخهّبعنيّاالعتبارّأوسلوبّمتثةل

ّ.ّّاملايلّةّملؤشرّالسو نكّووعددّاألورا ّاملالةةّامل

ّاملؤشراتّعلىّأهنات ّّو ّللسهمّالّوّ:عرفّاألوزانّالنسبةةّيفّبناء ّالنسبةة ّوهنالكّالقةمة احدّداخلّالعةنة،
 :يف،ّوتتمثلّ(2)لاللةّمداخلّالحتسابّوحتديدّالوزنّالنسيبّللسهمّداخلّجمموعةّاألوسهمّاليتّيقومّعلةهاّاملؤشر

السوق المبني على أساس ومؤشرّّالسوق الموزون بالقيمة السوقية،ّمؤشرّالسوق الموزون باألسعارمؤشرّ
ّالنقاطّالتالةة:،ّوههاّماّوسنعرم ّيفّاألوزان المتساوية

  (Market Value Price Index) على أساس السعرمؤشر السوق الموزون أواًل: 

بإصدارّمؤشر4993ّّوسنةّّ*()(Charles Dow)ّحلسابّاملؤشرّإذّقامّتشارلزّداوّطريقةّعدّأقدمويّ 
مّيفّوسهما ّمنّأنشطّاألوسه41ّباعتماد ّعلىّ،ّ(Dow Jones)الهيّمسيّباوسمّلسو ّاألوسهمّاألمريكةة،ّ

حةثّمت ّ،ّ(3)أوسهمّلشركاتّالنقلّبالسككّاحلديديةّووسهمنيّمنّشركاتّالقطاعّالصناعي(44ّ)ّبورصةّنةويورك
حساب ّبقسمةّأوسعارّجمموعةّمنّاألوسهمّوالسنداتّاملتداولةّيفّوسو ّاألورا ّاملالةةّبنةويورك،ّعلىّعددّاألوسهمّ

مثلةّهلهاّاملؤشر.
 
ّامل

                                                           
ّ.19،ّمرجعّوسبقّذكر ،ّص:الخيارات-وثائق االستثمار-سندات-بورصات األوراق المالية: أسهمعبدّالغفارّحنفي،ّّ(1)

 .91،ّص:مرجع سبق ذكرهحسنيّقبالن،ّّ(2)

نزّالصناعيّّرائدّأعملّوصحفيّاقتصاديّأمريكي،ّأوسسّصحةفةّوولّوسرتيت،ّواخرتعّمؤشرّداوّجّو Charles Dow (1851-1912:)تشارلز داو ّ(*)
ّكماّطو رّوسلسلةّمنّاملبادئّمنّأجلّفهمّوحتلةلّوسلوكّالسو ّالهيّأصبحّفةماّبعدّيعرفّباوسمّنظري ةّداوّواليتّت عدّكجزءّمنّأحبال ّيفّجمالّحتركاتّالسو ،

 .معّإدواردّجونزّوتشارلزّبريجسرتيسريّ "Dow Jones & Company"كماّشاركّيفّتيوسةسّمؤشرّّ.األوساسّللتحلةلّالفين
 .91،ّص:ّمرجع سبق ذكرهدريدّكاملّآلّشبةب،ّّ(3)
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منّحجمّّ%13شكلّتّ اليتّّوشركةّمنّالشركاتّالصناعةة،34ّّارّاملؤشرّيعكسّأوسعّأماّاآلنّفـيصبح
ّكماّيليّ.وهوّأكثرّاملؤشراتّاوستخداماّ ّ،األمريكيّالتداولّيفّالسو ّاملايل ّ:(1)ويكنّبناءّههاّاملؤشر

ّ

ّ
 

ّ:ومحّطريقةّاحتسابّاملؤشرّاملبينّعلىّأوساسّالسعرواملثالّالتايلّيّ 

يفّالةومّاألولّوكانتّّظهرتّأوسعارها(ّب، ج أ،)لاللةّأوسهمّّبالسعرّيتضمنّالنفرضّأنّمؤشرا ّموزونّ 
ّتكون:ّيفّالةومّاألولّ)يومّاألوساس(ذنّعندّحسابّقةمةّاملؤشرّإّ.علىّالتوايلّون14ّوون94ّّ،ّون414ّ

ّ67.86
3

2080160



indexّ

مّاملوايل،ّ)بافرتاضّلباتّأوسعارّاألوسهمّاألخرى(ّيفّالةّوّ%44ّارتفعّبنسبةّّ)أ(ّلنفرضّأنّوسعرّالسهم
ّ(.411=4.44*414)حّفإن ّالسعرّيصب

92ّّّ:قةمةّاملؤشرّيفّالةومّالثاينوبهلكّتصبحّ
3

2080176



indexّ

ّويكونّعائدّالسو ّيفّالةومّالثاينّمقارنةّبالةومّاألول:

061.2
67.86

67.8692

0

01 






P

PP
returnّ

ّا ّالسو ّصعودي.ماّيدلّعلىّأن ّاجتنقطة،ّّ(1.414) وههاّيعينّأن ّمعدلّالعائدّارتفعّمبعدل

ّ ّالسهم ّبافرتاضّأنّوسعر ّ)ج( الثلثّأما ّالثالثّبنسبة ّّ%12ارتفعّيفّالةوم نقطة،11ّّلتصبحّقةمت 

6.92ّّّ:قةمةّاملؤشرّيفّيوم ّالثالثّكونتّبالتايلّو
3

2280176



indexّ

ّة:مقارنةّمعّيوم ّاألولّكماّت ومح ّاملعادلةّالتالة1.411ّبنسبةّرتفعّأيّأن ّعائدّالسو ّي

069.2
67.86

67.866.92

0

01 






P

PP
returnّ

                                                           
 ،ّالصفحةّنفسها.مرجع سابقدريدّكاملّآلّشبةب،ّّ(1)

 مجموع أسعار األسهم المختارة     =قيمة المؤشر 
 عدد األسهم في المؤشر                    
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ّزةّلألوسهمّذاتّاألوسعارّاملرتفعة.ةبنةةّعلىّأوساسّالسعرّهيّمؤشراتّممّ هوّأنّاملؤشراتّاملّ ماّيكنّقولّّّّّّ
ّ:ّ(1)منهاههاّالنوعّّبشّووالعةوبّتّ كّجمموعةّمنّاالنتقاداتّلهناأن ّوماّيكنّقول ّ

يفّالسو ّاملايل،ّوإمناّيةلّإىلّالشركاتّاملختارةّالكبريةّ)عةنةّغطيّمجةعّالشركاتّاملدرجةّههاّاملؤشرّالّيّ ّأنّ ّ-
ّاملؤشر(.

ّ.بالسو ي هملّحجمّالشركةّوقةمتهاّماّّ،ارتفاعّاألمهةةّالنسبةةّوتيلريّأوسعارّاألوسهمّبشكلّكبريّ-

  (Market Value Weighted Index)مؤشر السوق الموزون بالقيمة السوقية ثانياً: 

لّشركةّالقةمةّالسوقةةّالكلةةّلعددّاألوسهمّلكّ ّسللسهمّعلىّأوساّمّإعطاءّوزنّ حسبّهه ّالطريقةّيتّ 
النظرّىّوزهناّالنسيبّداخلّاملؤشر،ّبغضّممثلةّيفّاملؤشر،ّفاملنشآتّاليتّتتساوىّالقةمةّالسوقةةّألوسهمهاّيتساّو

ّ.(2)عنّوسعرّالسهمّأوّعددّاألوسهمّاملصدرة

وكانتّ ،)أ، ب، ج، د(أوسهمّّؤشرّمعنيّيتكونّمنّأربعةنّهناكّمكاواملثالّالتايلّيومحّذلك،ّفإذاّّ
ّونّعلىّالتوايل.04ّون،34ّّون،94ّّون،34ّّأوسعارّاألوسهمّهي:ّ

بهلكّّوّ،فرديّعلىّجمموعّأوسعارّأوسهمّاملؤشرالسهمّالبقسمةّوسعرّالواحدّيتمّحتديدّالوزنّالنسيبّللسهمّ
ّكماّيومح ّاجلدولألوسهمّاألربعيكونّالوزنّالنسيبّل ّ:التايلّة

 مثال توضيحي عن حساب مؤشر السوق الموزون بالقيمة السوقية (:1،1)الجدول رقم 

 الوزن النسبي ألسهم المؤشر السعر السهم )و.ن( وحدة نقدية السهم

 4.43=  144÷  34 34ّأ

 4.0=  144÷  94 94ّب

 4.13=  144÷  34 34ّج

 4.1=  144÷  04 04ّد

 4 144ّالمجموع

ّعدادّالباحثة.:ّمنّإالمصدرّّّّّّ

                                                           
 .91،ّص:مرجع سابقدريدّكاملّآلّشبةب،ّّ(1)

 .91،ّص:مرجع سبق ذكرهحسنيّقبالن،ّّ(2)
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ّالوزنّالنسيبّألوسعارّاألوسهمّاألربعةّبلغ:ّ علىّ 4.1، 4.13، 4.0، 4.43منّخاللّاجلدولّنالحظّأن 
ّالتوايل.

ّالنوعّمنّاملؤشراتمماّيّ  ّاملؤشرّ،ّهوّعابّعلىّهها متجاهال ّبهلكّالشركاتّيرتفعّتبعا ّلقوةّالشركة،ّأن 
ّّّ.(1)صدرةوذاتّالعددّالضعةفّمنّاألوسهمّاملالصغريةّ

 (Equally-Weighted Index)مؤشر السوق المبني على أساس األوزان المتساوية ثالثاً: 

اليتّيتكونّمنهاّّوّ،بالغّمتساويةّيفّاألوسهميكونّمبوستثمارّاالّعلىّافرتاضّأنّ يعتمدّحسابّههاّاملؤشرّ
ّتكوين ، ّالتحةّ يزيبالتايلّّاملؤشرّعندّبداية ّاملبينّعلّفكرة ّوبهلكّفإن ّلىّأوساسّالسعرزّلألوسعارّمثلّاملؤشر ،

للتغرياتّاحلادلةّيفّأوسعارّجمموعةّاألوسهمّاليتّيتكونّ حقةقةاّ  التغرياتّالالحقةّيفّقةمةّههاّاملؤشرّتعكسّاجتاهاّ 
ّ.(2)منهاّالسو 

ّمؤشر ّاألوساس ّهها ّعلى ّتعتمد ّاليت ّاملؤشرات ّأهم ّّمن ّتايز  (Financial Times 30)فاينانشل

FT30 ()* (3)اللنيّورقةّمالةةّيفّبورصةّلندنجيمعّأهمّلّياله.ّ

ّيعتمد ّاملؤشر ّهها ّفإن  ّنسّوعلة  ّقةمة ّإعطاء ّاخلطواتّعلى ّوفق ّاملؤشر ّداخل ّلكلّوسهم ّمتساوية بةة
ّ:(4)التالةة

 ؛ألقلاللسهمّأوّلألوسهمّذاتّالسعرّّاساويّواحدّ حتديدّوزنّنسيبّيّ ّ (1

 العالقةّالتالةة:حتديدّالوزنّالنسيبّأليّوسهمّآخرّيتكونّمن ّاملؤشرّمنّخاللّّ (2

ّ
 

ّحسابّقةمةّاملؤشرّبضربّاألوزانّالنسبةةّلكلّوسهمّيفّوسعرّالسهمّالسوقي.ّ (3

                                                           
 .11،ّص:مرجع سبق ذكرهعصامّحسني،ّّ(1)

ّ.181،ّص:مرجع سبق ذكرهعباسّكاظمّالدعمي،ّّ(2)

وسهماّمنّأكربّالشركاتّالصناعةةّبربيطانةا،42ّّويضم1941ّّأقدمّمؤشراتّاألوسوا ّاملالةةّالربيطانةة،ّأنشيّعامّ Chares Index 30 (0FT3:)شر مؤ ّ(*)
ّمنّمجلةّقةمةّاألوسهمّاملتداولةّببورصةّلندن.ّ%41ويثلّ

 .191،ّص:مرجع سبق ذكرهمتويلّعبدّالقادر،ّّ(3)

  .189،ّص:0214دارّالتعلةمّاجلامعي،ّاإلوسكندرية،ّمصر،ّد.ط،ّأسواق المال والمؤسسات المالية، ّحممدّصاحلّاحلناويّوآخرون،ّ(4)

 الوزن النسبي = قيمة السهم ذو السعر األقل / سعر السهم
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يفّتمّيحةثّّ.ب، ج أ،رّلاللةّأوسهمّعوذلكّبيخهّوسّ،املؤشرّاملثالّالتايلّيومحّطريقةّحسابّهها
مثّحسابّاأل(ّج)للسهمّّ(4)رقمّواحدّبالإعطاءّالوزنّالنسيبّاخلطوةّاألوىلّ وزانّالنسبةةّللسهمنيّاألقلّوسعراّ 

ّ:كماّهوّمبنيّيفّاجلدولّأدنا ،ّّيفّاخلطوةّالثانةةأ، ب( )ّالباقةني

 أساس األسعار النسبية: مثال توضيحي عن حساب مؤشر السوق على (2،1)الجدول رقم 

 الوزن النسبي لكل سهم سعر السهم السهم

 414ّأ
160

20

8

1
125.0  

 94ّب
80

20

4

1
25.0  

 4 14ّج

ّالمصدرّّّّّ :ّ ّمصر،ّأسواق المال والمؤسسات المالية، حممدّصاحلّاحلناويّوآخرون، ّاإلوسكندرية، ّاجلامعي، ّالتعلةم دار
ّّبتصرف.192ّ،ّص:0214د.ط،ّ
ّّّّّّ

ّبالعالقةّالتالةة:ّقةمةّاملؤشرأماّاخلطوةّالثالثةّفهيّحسابّ

 

 

قيمة المؤشر 
















 160

8

1
80

4

1
)201(20202060ّ

ّيّ ّّ ّاألوسلوبعاما  حةث للمؤشر، ةنلألوسهمّاملكّو اإلمجالةة السوقةة القةمة يعكس أن ّالّبّعلىّهها
ّباإلمافةل ةناملكّو األوسهم عدد عن النظر بصرف السهم وسعر على الرتجةح يقتصر  النسيب الوزن تغريّ  إىل  ،
 حجم تباين احتمال رغم لألوسهم، متساوية أوزان ا يعطي أن ّكماّ.(1)يفّالسو  السهم وسعر تغري مع للسهم
ّاليتّأصدرهتا.املؤوسساتّ وأمهةة

 

 
                                                           

ّ.041،ّص:مرجع سبق ذكرهأمحدّوسعدّعبدّاللطةف،ّّ(1)

 أوزانها النسبية xقيمة المؤشر = حاصل ضرب أسعار األسهم 
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 (Relative-Price Index)مؤشر السوق المبني على أساس األسعار النسبية :ّرابعاً 

ذلكّمنّخاللّ،ّوسهمّداخلّاملؤشرتعتمدّفكرةّالرتجةحّيفّههاّاملؤشرّعلىّإجيادّالسعرّالنسيبّلكلّّ
،ّ(Geometric Mean)يتمّحسابّالووسطّاهلندوسيّّبعدّذلك،ّنيفرتتنيّزمنةتّمعرفةّالتغريّالنسيبّللسعرّبني

قةمةّأوساسّاملؤشر،ّملعرفةّةّيفّحددّيفّاألخريّقةمةّاملؤشرّبضربّالووسطّاهلندوسيّلألوسعارّالنسبةةّاملستخرجتّ لت
ّ.(1)التغريّيفّحالةّالسو 

ّأوسهمّ ّافرتاميّيتكونّمنّلاللة ّحسابّمؤشر ّلثأ، ب، ج)املثالّالتايلّيومحّطريقة )ّ ،ّشركاتاللة
ّاجلدولّأدّحةثّيثل ّكل ّّرّاإلقفالّلةومنيّمتتالةنياوسعأنا  ّوقدّمت ّحسابّالتغريّالنسيبّلسعر ّاألوسهم، هله 

ّ.(443)ّبلغتّقةمةّاملؤشرّاألوساوسةةّ،ّعلماّأنّ وسهمّكخطوةّأوىلّبقسمةّوسعرّالةومّالثاينّعلىّوسعرّالةومّاألول

 أساس األسعار النسبيةالسوق على  : مثال توضيحي عن حساب مؤشر(3،1)الجدول رقم 

لليوم األول سعر اإلقفال  السهم
)1P( 

  لليوم الثاني سعر اإلقفال
)2P( 1P 2/= PnX 

 1.1=  20÷  22 22 20 أ

 0.857=  35÷  30 30 35 ب

 1.2=  50÷  60 60 50 ج

الشرو ّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّاألردن،ّّ،ّداراألسواق المالية: مؤسسات أوراق البورصاتحممودّأمحدّالداغر،ّ:ّالمصدرّّّّّ
ّ.410،ّص:1ّ،0221طّ

ّ

ّيتمّحسابّالووسطّاهلندوسيّمنّخاللّالعالقةّالتالةة:ّكخطوةّلانةة مث

042.11.20.8571.1 Mean 33
321  XXXّ

 x  443=119041 4.401 =ّقةمةّاألوساسxّتكونّقةمةّاملؤشرّيومّاملقارنةّ=ّالووسطّاهلندوسيّّو

2.4042.0%أماّعائدّالسو ّفةكون:ّ
105

10541.109



returnّ

 

                                                           
 .410،ّص:مرجع سبق ذكرهحممودّحممدّالداغر،ّّ(1)
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 وطرق حسابها المؤشرات العالمية والعربيةالمطلب الثالث: 

علىّ املؤشرات معظم حساب يتم حةث ،املؤشر قةمة على املتووسط حساب يف املستخدمة الطريقة ؤلرتّ 
أوساسّاملتووسطّاحلسايبّوأخرىّعلىّأوساسّاملتووسطّاهلندوسي،ّوباختالفّطر ّاحلسابّختتلفّوتظهرّمؤشراتّ

ّوههاّماّوسةتمّالتطر ّإلة ّيفّههاّاملطلب.ّ. ّمنّاألوسوا ّاملالةةّالعاملةةّوالعربةةّمنهاعديدةّلكلّوسّو

 العالمية والعربية: بعض المؤشرات الفرع األول

ّنظرّ  ّيفّاألوسوا ّاملالةة ّاملتداولة ّالختالفّاألورا ّاملالةة ّللسو ّوا ّالعام ختتلفّّ،طر ّحسابّاملؤشر
عتمدّعلةهاّيفّاحلسابّهيّاملبنةةّعلىّأوساسّىلّأخرى،ّومنّأهمّالطر ّاليتّيةّإمؤشراتّاألوسوا ّاملالةةّمنّدول

ّيفّهه ّالنقطةّوسةتمّالتطر ّإىلّأهمّاملؤشراتّالعاملةةّوالعربةةّحسبّكل ّأوسلوب.ة.ّالقةمّوالسعرّ

 : المؤشرات المبنية على أساس القيمةأوالً 

ّكولسّومؤشرّوستاندرّآندّبور:مهاّانّمعروفانمنّاملؤشراتّاملعروفةّواليتّتبىنّعلىّأوساسّالقةمةّمؤشّر     :ّمؤشر

ّ :(Cowlex Index)مؤشر كولس   (1 ّقدم ّعندما ّاملؤشر ّهها ّاوستخدام ّكولس"بدأ ّّ"ألفريد 4101ّوسنة
األوسهمّاملسجلةّيفّبورصةّنةويورك،ّحةثّكانّأولّمؤشرّيقومّعلىّأوساسّإعطاءّّلكلّ 4914ّبةاناتّمنّعامّ

ويعتربّاألوسلوبّالهيّاوستخدم ّّ مسلةّاخلاصّبالسهمّأوّالقةمةّالسوقةةّل .وزنّلكلّوسهمّبناء ّعلىّمعدلّالّر
ّكولسّاألوساسّملؤشر(1)كولسّأفضلّووسةلةّلتحديدّاجتا ّالسو ّبشكلّإمجايل ،ّوتتمّ S&P 500،ّوي عدّمؤشر

 حسابّاملؤشرّوفقّالعالقةّالتالةة:

ّ

 

ّ

ههاّاملؤشرّةسّيق :(Standard & Poor’s 500 Index ) (S & P 500)ّستاندر آند بورّمؤشر  (2
،ّوقدّاألمريكيّسو ّاملايلاليعطيّفكرةّجةدةّعنّاجتاهاتّاألوسعارّيفّشركةّأمريكةة،ّإذ344ّّمتووسطّأوسهمّ
ّكانتّأوسهمّشركاتّكبريةّأو4131ّّمت ّإنشاؤ ّوسنةّ ّعنّللثّاألوسهمّاملسجلةّلدىّبورصةّنةويورك،ّوسواء  وي عرب 

ّكانتّم سجلةّلدىّبورصةّنةويوركّأوّيتمّتداولّأوسهمهاّيفّالسو ّاملوازيةّووسواءّّصغرية،ّراحبةّأمّخاوسرة،ّووسواء 
األوىلّموعةّاجملمنّأربعّجمموعاتّرئةسةة،ّتتكونّّ(S&P 500)يتكونّمؤشرّّكانتّشركةّصناعةةّأوّخدمةة.

                                                           
 .119ص:ّمرجعّوسبقّذكر ،أسواق المال والمؤسسات المالية، حممدّصاحلّاحلناويّوآخرون،ّّ(1)

 القيمة السوقية الحالية           ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
  X  (للمؤشر القيمة االفتتاحية)قيمة المؤشر =    

 ساس(قيمة السوقية )األال                                                               
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تّاملنافعّالعامةّأيّوسهمّمنّمنشآ13ّأماّاجملموعاتّاألخرىّفتتكونّمن:ّصناعةةّالّوسهمّللشركات013ّمنّ
ّواملاءق ّالكهرباء ّ...إخلطاع ّاخلدماتّالعامةّوسهم34ّو، ّشركة ّالو.م.أّ.من ّيف ّالبورصة ّعن ّأكثر ّي عرب ّ،وألن 

ّكبرية ّ.(1)اكتسبّشهرة

ّ:(2)مؤشراتّأخرىّأمههاماّوسبقّهناكّباإلمافةّإىلّ

 ؛ Amerecan Stock Exchange Composite Index (ASECI)ّاملؤشرّاملركبّلبورصةّنةويوركّ -

  ّ(NAZDAQ)ّمعةةّالدولةةّلنظامّاملتاجرةّاآليلّلألورا ّاملالةةمؤشرّاجلّ -

ّ The National Association of Securitie Dealers Automated Qnatation System  

 ّ ؛ّTokyo Stock Exchange (TSE)مؤشرّبورصةّطوكةوّّ -

 ؛NYSE, NASDAQ, AMEXّ:ؤشراتامل،ّوهوّمركبّمنWilshire 5000ّمؤشرّولشريّّ -

 املؤشرّالعامّلسو ّاملالّيفّمصر.ّ -

 المبنية على أساس السعرثانًيا: المؤشرات 

  .(Dow-Jones)داو جونز  مؤشرّ:منّأهمّاملؤشراتّالعاملةةّاملبنةةّعلىّأوساسّالسعرّجند       

34ّ،ّويتكونّمن4990ّوسنةّحةثّنشرّألولّمرةّيفّصحةفةّوولّوسرتيتّهوّأولّمؤشرّمايلّأمريكيّ
ّتّ  ّرئةسةة ّحوايلّشركة ّالسو ّ%34شكلّأوسهمها ّفهوّبهلكّيقةسّحالة ّنةويورك، ملتووسطّّمنّأوسهمّبورصة

ّ.(3)الشركاتّالصناعةةّواليتّتعكسّأداءّالبورصةّاألمريكةةّوالشركاتّاملدرجةّيفّوسو ّاملالّاألمريكي

كّأيّعشرةّأوسهمّمنّأوسهمّشركاتّالسكّ؛وسهماّ 41ّّمن مكونة عةنة على البداية يف املؤشر قام وقد
أيّّا؛وسهمّ  14 داوجونز تضمنّمؤشر وسنوات 0 ووسهمنيّمنّأوسهمّالشركاتّالصناعةة،ّوبعدّمرورّ،احلديدية

لريتفعّحجمّالعةنةّإىلّ،4141ّوسنةّّ(4)منّأوسهمّالسككّاحلديديةّووسهمنيّمنّأوسهمّالشركاتّالصناعةة49ّ
وسنةّنيلالل ّ.العةنة إىل وسهم أي يضف مل التاريخ ذلك ومنه ،4119ّوسهماّ 

                                                           
ّكلةةّإدارةّاألعمال،ّجامعةّامللكّفةصل،ّاألحساء،ّالسعودية،ّأسواق األوراق المالية وحلول اإلدارة االلكترونيةحممدّأمحدّاجلةزاوي،ّّ(1)  .11ّ،ّص:0219ّ،

 .182-119مرجعّوسبقّذكر ،ّص:أسواق المال والمؤسسات المالية، حممدّصاحلّاحلناويّوآخرون،ّّ(2)

 .121،ّص:مرجع سبق ذكرهشبةب،ّدريدّكاملّآلّّ(3)

 .000ص: ،سابق مرجع أمحدّوسعدّعبدّاللطةف،ّ(4)
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 المبنية بطرق أخرىالمؤشرات ثًا: ثال

،ّباإلمافةّإىلّمنّاملؤشراتّالعاملةةّاملشهورةّيفّمؤشراتّاألوسوا ّاملالةةّيفّالو.م.أ،ّالةابانّوفرنساّواجنلرتا
ّاملؤشراتّيفّاألوسوا ّاملالةةّالعربةةّيفّدولّاخللةجّوالشر ّاألووسطّومشالّإفريقةا،ّوههاّماّوسنعرم ّفةماّيلي:

 سواق المالية في الواليات المتحدة األمريكية:مؤشرات األ  (0

ّ :*())NASDAQ(مؤشر ناسداك  -أ ّللسو ّاملايلّاألمريكي4114ّّظهرّوسنة ببورصةّّاملعروفوهوّمؤشر
ناوسداكّوهيّأكربّبورصةّتعملّعلىّأوساسّالشاشاتّااللكرتونةةّيفّالو.م.أّومقرهاّنةويورك،ّيشملّاملؤشرّأكثرّ

ّاألخرىّوشركاتّالنقلّواملنافعّاعةةّوسهمّللشركاتّالصن3444ّمنّ والبنوكّوشركاتّالتيمنيّوالشركاتّاملالةة
ّكلهاّمرجحةّبالقةمة ،ّويتمّتبادلّههاّاملؤشرّعربّاملنصاتّفقطّولةسّالعامةّويتكونّمنّوستةّمؤشراتّمنفصلة

ّكماّيتمّنشرّبةاناتّههاّاملؤشرّيفّجريدةّوولّوسرتيتمنّخاللّالبورصة ،(1). 

ّ: (NYSE)مؤشر نايس  -ب ّاملالةلألورا ّنةويوركّلبورصةّوهوّمؤشر ّإىلة ّ،4111ّعامّاليتّتعودّجهورها
34ّدرجةّماّيقاربّمةّالسوقةةّاإلمجالةةّلألوسهمّامل"ّاليتّيبلغّإمجايلّالقةWall Streetكماّت عرفّالبورصةّ"

ّدوالر ّأمريكيّتريلةون ّواخل، ّالصناعةة ّالشركات ّوأنواع ّالقطاعات ّمجةع ّعلى ّوهوّدموحيتوي ّواإللكرتونةة، ةة
 .Exchange Stock York New(ّ(2)(ّوسماختصارّال

 من تتكون بعةنة م 4113 الو.م.أّوسنة يف املؤشر هها أنش  :(Value Line 1400)ّمؤشر فاليو الينّ-ج
 اخلدمات لقطاع تابعة شركة 430 صناعةة، شركة4141ّّ:يلي كما خمتلفّالقطاعات على مقسمة شركة 4044

 السعر أوساس على موزون وهو ،4114عامّ األوساس نقطةّوسنة 444 قةمة ل  عطةتأ ّ قطاعّالنقل،ل شركة 11و
 .(3)املالةة العملةات من غري  أو املال برأس رفع هناك كان كلما وبالتايلّي عدل

 

 

 

                                                           
 NASDAQ (National Association of Securities Dealer Automated Quotations System:)  ناسداك بورصة مؤشر (*)

ّمؤشرّاجلمعةةّالدولةةّلنظامّاملتاجرةّاآليلّلألورا ّاملالةة.
 .121،ّص:مرجع سبق ذكرهدريدّكاملّآلّشبةب،ّّ(1)

ّ،ّالصفحةّنفسها.مرجع سابقدريدّكاملّآلّشبةب،ّّ(2)

 .121،ّص:مرجع سبق ذكرهحسنيّقبالن،ّ(3ّ)
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 المؤشرات اليابانية:  (2

وساكا،ّأمههاّمؤشرّنةكايّتوجدّالعديدّمنّاملؤشراتّاهلامةّيفّالبورصاتّالةابانةةّخاصةّبورصيتّطوكةوّوأّو
ّ:(2)(1)عاملةةّنوجزمهاّفةماّيليّوتوبةكسّاللهانّيكثرّاوستخدامهماّوهلماّشهرةٌّ

ّكبرية113ّويتكونّمن4134ّّمت ّإنشاؤ ّوسنةّّ:(NIKKEI)ّنيكايّمؤشرّ-أ يقةسّأن ّإذّّ،مؤوسسةّيابانةة
ّطوكةو، ّبورصة ّمعنيّيف ّقطاع ّعلى ّي ركز ّوال ّعام ّبشكل ّّالسو  ّحساب  ّالووسطّوطريقة ّعلى ّببساطة تعتمد

ومنّنقائ ّههاّاملؤشرّّمؤوسسةّوقسمتهاّعلىّعددها.113ّل ّأيّجبمعّأوسعارّاألوسهمّّاملكونةاحلسايبّللعةنةّ
ّ ّّأوسعارّأوسهمّاملؤوسساتّذاتّالقةمةّالسوقةةّالكبرية.ّأن ّيتيلرّباألوسعارّالعالةةّنسبةا ،ّواليتّقدّالّتكونّبالضرورة

نقطةّبنفسّالتاريخ444ّّ،ّوأ عطةتّل ّقةمة4119ّأنشيّههاّاملؤشرّوسنةّّ:(Topix)ّتوبيكسّمؤشرّ-بّّ
ّ ّحوايل ّي غطي ّألن  ّالسابق ّمن ّأهم ّاملؤشر ّهها ّوي عترب ّاألوساس، ّوسنة ّاعترب ّكل4413ّّالهي ثل ّمت  مؤوسسة

علىّأوساسّالقةمةّ ّكماّجاءّموزوناّ   ّكونةّللمؤشر.السوقةةّبكافةّاملؤوسساتّاملالقطاعاتّيفّبورصةّالةابان،

 :مؤشرات األسواق المالية في فرنسا  (3

 :(3)04منّأهمّاملؤشراتّاخلاصةّباألوسوا ّاملالةةّيفّفرنساّجندّمؤشريّكاكّوكاكّ

ّ لكافة األسهم: (CAC)مؤشر كاك  -أ ّوسنة ّأنشي ّككل، ّفرنسا ّيف ّاملالةة ّاألورا  ّوسو  ثل ومت 4194ّّي 
نقطة444ّّوبلغتّقةمةّاملؤشر4114ّّوسنةّّمؤوسسة344ّاوستخدام ّمنّطرفّالبورصاتّالفرنسةة،ّويتكونّمنّ

 Compagnie Des Agents en deإىلّشركةّأعوانّالصرفّ) CACويشريّالرمزّ،34/41/4194ّبتاريخّ
Charge.) 

ّبتاريخّ :(CAC 40) 41مؤشر كاك  -ب ّاملؤشر ّالعملّوالتداولّهبها 34ّّبدأ مبقدار4191ّّديسمربّلعام
شركةّفرنسةةّواملدرجةّيفّبورصةّباريس،ّوهوّأهمّاملؤشراتّيف04ّّهوّمؤشرّيعكسّنشاطّأكربّنقطة،4444ّّ

ّكم ؤشرّفاينانشالّتايزّومؤشرّبورصةّباريسّويفّأوسوا ّاألوسهمّاألوروبةة،ّويساهمّمعّاملؤشراتّاملهمةّاألخرى
ّككل.ّداكسّاألملانةني عةّتمّمراجحةثّت،ّومؤشراتّرئةسةةّأخرىّيفّنشاطّاالقتصادّيفّأوروباّخاصةّويفّالعامل

                                                           
 .121،ّص:مرجع سابقحسنيّقبالن،ّ(1ّ)

 .102،ّص:مرجع سبق ذكرهرشةدّبوكساين،ّ(2ّّ)

 .101،ّص:مرجع سابقرشةدّبوكساين،ّ(3ّّ)
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ّكلّلاللةّأشهر،ّلةّ  عادّترتةبّأوسهمّالشركاتّاملدرجةّبناء ّعلىّنشاطّوأداءّوإدارةّاملؤشرّبشكلّربعّوسنويّأي
  .(1)هه ّالشركاتّخاللّوسنةّوسابقة

 مؤشرات األسواق المالية في إنجلترا:  (4

ّ:(2)منّأهمّاملؤشراتّاملستخدمةّيفّأوسوا ّاألورا ّاملالةةّالربيطانةةّجند

ّ : (Financial Times Stock Exchange 100) (FT-SE 100)تايمز  انشالالفاين مؤشر -أ ي عد 
 قةمة ومتثل الشركات أكرب من شركة 100 متثل وسهم 100 من ويتكون ،بريطانةايفّ حساب  يتممؤشرّ أحدث

34ّّيفّاإلقفال أوسعار أوساس على املؤشر هلها حساب أول كان وقدّ.املتداول املال رأس من %14 هه ّاألوسهم
 املؤشر هها حساب التاريخ؛ّويعتمد هها نقطةّيف444ّقدرهاّ ملؤشر قةمةّأوساوسةة إعطاء ،ّومت4193ديسمربّ

ويتمّ املؤشر، قةمة على تؤلر قد اليت التغريات الوستةعاب الضرورة عند تعديل  ويتم احلسايبّاملرجح، املتووسط على
 .(3)النشر ودور اإلذاعة خالل من قةمت  نشر كماّيتم إلكرتوين، نظام خالل من دقةقة كل حساب 

عتربّمنّأقدمّمؤشراتّاألورا ّاملالةةّي ّ :(FT 30-Chares Index 30) 31تايمز الـ  الفاينانشالمؤشر  -ب
ّ ّاألمريكةة ّوأكثرها ّحسابا  ّعام 4133ّمن ّويض م ّيثل34ّّ، ّوهو ّالربيطانةة، ّالشركاتّالصناعةة وسهما ّألكرب

ببورصةّلندن.ّويعتمدّيفّحساب ّعلىّاملتووسطّاهلندوسي،ّوالّيتمّترجةحّأوسهمّمنّإمجايلّاألوسهمّاملتداولة33%ّّ
متساوية،ّأيّأن  ّكافةّأوسهمّاملؤشرّأوزاناّ   ّّصدرةّألوسهمّاملؤشر.ّّي هملّحجمّالشركاتّاملّاملؤشرّحىتّيتمّإعطاء

ّا :(FT-All Share) لكافة األسهمتايمز  الفاينانشالمؤشر  -ج ّمن ّجمموعة ّاملؤشر ّهها ملؤشراتّيضم
ّ ّالعام، ّاملؤشر ّواليتّمتثلّقةمة ّمقايةسّيّ الفرعةةّخت ّقطاعّمعني، ّبوجود ّاملؤشر كنّاوستخدامهاّّويسمحّهها

 ّويتمّحسابّههاّاملؤشرّعلىّأوساسّاملتووسطّاحلسايب.كمؤشراتّعامةّللمحافظّاالوستثماريةّالنوعةة،ّ

 مؤشرات األسواق المالية في ألمانيا:  (5

شركة34ّّمنّأكربّ (Deutscher Aktien Index) تكونّمؤشرّداكسي: (DAX 30)مؤشر داكس  -
ّيتمّتداوهلاّيفّبورصةّفرانكفورتّلألورا ّاملالةة ّبلغت4191ّّديسمرب34ّّومتّإنشاؤ ّيفّّأملانةة 4444ّبقةمة

42ّّمنّالقةمةّيفّبورصةّفرانكفورتّلألورا ّاملالةة.ّإذّيعكسّمؤشرّداكسّ%11شكلّاملؤشرّنسبةّويّ ،ّنقطة
وهوّمؤشرّالقةمةّماّيتمّمقارنت ّمبؤشرّداوّجونزّالصناعيّيفّالوالياتّاملتحدة.ّّاالقتصادّاألملاين،ّوعادةّ ومعّ

                                                           
 /www.fxcc.ae/blog،ّمتاحّعلىّاملوقعّاإللكرتوين:19:21ّ،ّالساعة:02/24/0211ّ،ّمتّاالطالعّيوم41ّتعرف إلى مؤشر كاك عاملّالبورصة،ّ(1ّ)

 .104،ّص:مرجع سبق ذكرهرشةدّبوكساين،ّّ(2)

 .040-041،ّص:مرجع سبق ذكرهأمحدّوسعدّعبدّاللطةف،ّّ(3)

http://www.fxcc.ae/blog/
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ّاملرجحةّ ّالسوقةةّجلمةعّاألوسهمّوفقاّ السوقةة ّل ّعلىّأوساسّالقةمةّللقةمة ،ّحةثّيتمّاختةارّالشركاتّاملكونة
 .(1)كلّلاللةّأشهرّّالسوقةةّوحجمّطلباتّاالكتتاب،ّوتتمّمراجعةّمكوناتّاملؤشر

 :بعض المؤشرات العربية  (6

البحرين،ّاألردن،ّّالسعودية، العربةة اململكةقطر،ّّ:الدولّالتالةةّمؤشراتهيّومنّأهمّاملؤشراتّالعربةةّ
ّّ:(3)(2)واجلزائرّاملغرب،ّاملتحدة العربةة اإلمارات،ّمصر،ّلبنانّالكويت،ّمان،وسلطنةّع

وسهماّ 14ّنقطةّإذّيقومّبقةاسّأكرب444ّّبـ4191ّّوسنةّ املؤشر هها إطال  متّ: (QEI)بورصة قطر مؤشر -أ
ّ السوقةةّللتداول القةمة إمجايل أوساس على يفّالسو ّالقطريّوأكثرهاّوسةولة،ّوحيتسب  يف مدرجة شركة14ّلـ

ّاألوساس. القةمةّالسوقةةّلةوم إمجايل على األوساس لةوم األوسعار مؤشر مرب املؤشر

 مؤوسسة قبل من املؤشر هها ومع: (TASI) )السعودية العربية المملكة(المالية  لألوراق العام المؤشر -ب
 السو ّاملايلّالسعودي، يف املدرجة الشركات مجةع يضم هو،1981ّمعّبدايةّ(SAMA) مّوسا السعودي النقد

 .1444شركةّوسنة11ّّاملدرجةّفة ّ الشركات وبلغّعدد

ّاملؤشرّأعمال ّرمسةاّ : ) (BSEX)البحرين(المالي  البحرين سوق مؤشرّ-ج  ،4191جوان41ّّبتاريخّ بدأ
شركةّمدرجةّيفّالسو ،ّوبعدّأنّحل تّحملهاّبورصةّالبحرينّ 10 بـ ومر جح السو  رمسلة ويتمّاحتساب ّبطريقة

 شركةّمدرجة.34ّأصبحّيض مّ 2010ّوسنة

 السوقةة بالقةمةّمرجح قةاوسي رقم احتساب املايل عمان وسو  بدأّ:(ASE) )األردن( انعم بورصة مؤشرّ-د
 شركة 34 من مكونة عةنة اختةار أوساسّعلى املؤشر ههاّيقومّو نقطة،444ّـّب األوساس وسنة وبدأت ،4111 وسنة
ّ.1444وسنةّ شركة 14 ،ّمثّصارت4110وسنةّ شركة 14 أصبحت مث للسو ، ممثلة

أنش ّمؤشرّوسو ّمسقطّلألورا ّاملالةةّ: (MSM 30)سلطنة ُعمان( (المالية  اقاألور  مسقط مؤشر -ه
ّاملؤشر4114ّّعلىّاعتبارّوسنةّاألوساسّهي4111ّّوسنةّ ّلعةنة الحتسابّاملؤشر،ّوبلغّعددّالشركاتّاملكونة

ّككل،ّحةثّاعتمدّمنهّإنشائ34ّأنشطّ  ّشركةّمنّحةثّالسةولةّوالرحبةةّوالقةمةّالسوقةةّعلىّمستوىّالسو 
ّكما1222ّإىلّّمتّتغةريّالرقم1440ّكرقمّقةاوسيّلسنةّاألوساس،ّإالّأن ّابتداءّمنّجوانّوسنة444ّّّعلىّرقمّ ،

                                                           
،ّمتاحّعلىّاملوقعّاإللكرتوين:19:21ّ،ّالساعة:02/24/0211ّ،ّمتّاالطالعّيومّس األلمانيتداول مؤشر داكّ،UFX.comموقعّ(1ّ)

https://www.ufx.com/ar 
ّ.121،ّص:مرجع سبق ذكرهحسنيّقبالن،ّ(2ّ)

http://www.arab-،ّمتوفرّعلىّاملوقعّااللكرتوين:ّالبورصات: األعضاءاحتادّالبورصاتّالعربةة،ّّموقع(3)

KW-exchanges.org/Members/Exchanges.aspx?lang=ar،ّّ:11:11،ّالساعة21/28/2017ّمتّاالطالعّعلة ّبتاريخ.ّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.arab-exchanges.org/Members/Exchanges.aspx?lang=ar-KW
http://www.arab-exchanges.org/Members/Exchanges.aspx?lang=ar-KW
http://www.arab-exchanges.org/Members/Exchanges.aspx?lang=ar-KW
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ّلألوسهمّاحل ّالسوقةـة ّالرتجةـحّبالقةمة ّعلىّأوساسّاملؤشر ّللتـداولّيفّالشركاتيتمّاحتساب  ّاملتاحـة ّمنّّرة بداية
 .ّالشركاتّذاتّالقةمةّالسوقةةّاألكربكسقفّأعلىّلتيلريّّ%44ّ،ّومت ّحتديدّنسبة1441شهرّجويلةةّ

ّ(BK Main 50)مؤشرّالسو ّالرئةسيّ :) (BKM50)الكويت( المالية لألوراق الكويت سوق مؤشر -و
بقةمةّأوساسّّ،شركةّمنّحةثّأعلىّقةمةّوسةولةّيفّالسو 34ّمؤشرّوزينّللسو ّالرئةسيّيتكونّمنّعبارةّعنّ
ّكوييت3444ّمقدارهاّ يتمّإدراجّأوّخروجّالشركاتّؤشرّالوزينّمبنهجةةّالعائدّالسعري،ّإذّويتمّاحتسابّاملّدينار

 ّ.(ADTV)ّمنّاملؤشرّبناء ّعلىّاحتسابّمتووسطّالقةمةّالةومةةّاملتداولةّللشركةّاملدرجة

 وسنة لبنان بنك قبل من املؤشر هها ومع( )لبنان(: BLOM 30)مؤشر بلومفي  مؤشر بورصة بيروت -ز
ّدوالر بلةون1.3ّبـّ األوسهم إلمجايل األوساوسةة القةمة تثبةت مع نقطة1222ّبـّ ةةاألوساوس وحددتّقةمت  ،4111
ّ.أمريكي

شركة34ّّالقاهرةّواإلوسكندريةّبـّ وسوقي يضم وهو 4119 وسنة املؤشر ومع)مصر(:  CASE كاس مؤشر -ح
 نقطة. 4444 األوساس فرتة يف املؤشر قةمة وبلغت مدرجة،

،1444ّنوفمربّوسنة43ّّمت ّانشاءّههاّاملؤشرّيفّ: (ADI)المتحدة(  العربية اإلمارات(ظبي  أبو مؤشر -ط
املالةة،ّواليتّمتثلّ لألورا  وديب ظيب أبو وسو  يف مدرجة شركة 39 يضم السو  رمسلة بطريقة م رجح مؤشر وهو
11ّوشركةّتيمني41ّّمؤوسسةّمالةةّمصرفةة،49ّّمنّالسو ّالكلي،ّموزعةّعلىّالقطاعاتّالتالةة:ّّ%14حنوّ
 ةّخدمات.شرك

إذّ،2004ّّّإنشاؤ ّوسنة،ّمتّ لبورصةّالدارّالبةضاءّالرئةسي املؤشرّهو: (MAZI) )المغرب( مازي مؤشر -ي
ّللرمسلة،ّ مؤشراّ  كون البةضاءّّّييخهّمجةعّالقةمّاملدرجةّيفّبورصةّالدار مؤشرّمادكسّالهيّّعلىّعكسشامال 

ّكيعتربّفقطّالقةمّاألكثرّنشاطاّوغريّاملنقطعةّالتداولّيفّالسو  لّوسهمّيفّمؤشرّمعنيّحبجم ّ،ّأيّربطّوزن
  املتداولّيفّالسو ،ّولةسّبرأمسالّالشركةّاملصدرة.

ّاجلزائر أطلقت: (DZAIR INDEX) )الجزائر( أندكس مؤشر دزاير -ك ّإمجايلّّبورصة ّيضم مؤشر
ّأوساسّ ّعلى ّللسو  ّالعائمة ّالرمسلة ّترجةح ّمبدأ ّبإتباع ّحساب  ّويتم ّالرئةسي، ّالسو  ّيف ّاملسعرة املؤوسسات

ّكلّقةمةّمتضمنةّيفّاملؤشرّموافقةّلعددّاألوسهمّالقابلة1449ّنقطةّبدايةّمنّوسنةّّ(4444) ،ّحبةثّيكونّوزن
ّكلّحصةّ للتداولّلكلّشركةّمدرجةّبالبورصة،ّويتمّحساب ّاعتمادا ّعلىّأوسعارّقةمّالعةنةّعندّاإلغال ّهناية

ّ تداول.ّ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
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 الفرع الثاني: طرق حساب المؤشرات

سبّعلىّأوساوسها،ّومنّهه ّالطر ّجندّجمموعةّمنّختتلفّاملؤشراتّمنّحةثّال كةفةةّوالطريقةّاليتّحت 
املؤشراتّحتسبّقةمتهاّعلىّأـساسّاملتووسطات،ّوجمموعةّأخرىّعلىّأوساسّاألرقامّالقةاوسةة،ّوههاّماّوسنورد ّيفّ

ّالنقاطّالتالةة:

 أواًل: طريقة الحساب على أساس المتوسطات

المتوسط وساسّاملتووسطاتّاوستنادا ّإىلّأوسلوبني،ّيتمثلّاألولّيفّيتمّاعتمادّطريقةّحسابّاملؤشرّعلىّأ
ثلالحسابي علىّعددها،ّحبةثّتكونّالنتةجةّمقسومة ّلمؤشرّكونةّلجمموعّأوسعارّأوسهمّالشركاتّاملّ،ّالهيّي 

ّ ّعلى ّفةعتمد ّاألوسلوبّالثاين ّأما ّاملؤشر. ّنقاط ّحيّ المتوسط الهندسيعدد ّوالهي ّالنّو؛ ّاجلهر ينّسبّبيخه
ّ:(1)ّالتالةة ،ّوفقّالعالقةكونةّللمؤشرمربّأوسعارّاألوسهمّاملحلاصلّ

 
 

 ّّّّاملؤشر.ّت كو ن:ّحجمّالعةنةّأيّعددّاألوسهمّاليتnّ:ّوسعرّالسهم،xّحةثّيثلّ

بيهناّترتفعّببطءّشديدّوتنخفضّقةمتهاّّ،يفّحساهباّعلىّاملتووسطّاهلندوسياملؤشراتّاليتّتعتمدّّوتتمةز
ليتّتعتمدّيفّحساهباّعلىّاملتووسطّاحلسايب،ّوههاّماّجيعلهاّتستغر ّفرتاتّطويلةّمعّاملؤشراتّاّ،ّمقارنةبسرعة

 ّيفّحالةّمقارنةّأداءّحمافظّاألورا ّاملالةةّاليتّيقومّاملستثمرونّبتكوينهاّباإلمافةّإىلّأنّ ّدائهاّالضعةف.لتحسنيّأ
سّاملتووسطّه ّاحملافظّعلىّأوسايفّإطارّهه ّاملؤشرات،ّوست ظهرّدوما ّنتائجّأفضل،ّحةثّيتمّحسابّالعائدّهل

ّامل ّلهلكّفمن ّوأداءّاحلسايب، ّاحملافظّاالوستثمارية ّبنيّأداء ّاملقارنة ّإجراء ّقبل ّأوساسّحسابّاملؤشر ّمعرفة هم
ّكمؤشرّعامّللمحفظةّاالوستثمارية ّّ.(2)املؤشر،ّأوّقبلّاوستخدام 

 

 

 

                                                           
 .011ّص:،ّمرجع سبق ذكره أمحدّوسعدّعبدّاللطةف،(1ّ)

 .010،ّص:مرجع سبق ذكرهمصطفىّيووسفّكايف،ّّ(2)

n=  المتوسط الهندسي XnXX  ...21 



 الفصل األول: الجوانب النظرية لألسواق المالية................................................... ..............   

 73 

 ثانياً: طريقة الحساب على أساس األرقام القياسية

كونةّجلمةعّالشركاتّاملّةالسوقةّالقةمةؤشرّبإجيادّرقمّقةاوسيّعنّطريقّقسمةّإمجايلّتتمّطريقةّحسابّامل
ّعلىّ ّالبسطّمعّلباتّّةالسوقةّالقةمةللمؤشر ّبتغريّأوسعار ّالقةمة ّوتتغريّهه  ّيفّأولّيومّحلسابّاملؤشر، هلا

 .(1)املقام

 :(2)ويتمّحسابّمؤشرّالسو ّاملوزونّعلىّأوساسّالقةمةّوفقّالعالقةّالتالةة

ّ

ّ
ّّ

ّ؛(t):ّقةمةّاملؤشرّيفّالفرتةtIndexّحةثّمتثل:ّ

 tPّّإقفالّأوسعارّاألوسهمّيفّالفرتة:(t)،ّّtQّّعددّوحداتّاألوسهمّيفّالفرتة:(t)ّ؛

bP،ّإقفالّأوسعارّاألوسهمّيفّيومّاألوساس:ّّbQ.ّعددّوحداتّاألوسهمّيفّيومّاألوساس:ّ

                                                           
 .010،ّص:مرجع سابقمصطفىّيووسفّكايف،ّّ(1)

 .14،ّص:مرجع سبق ذكرهحسنيّعصام،ّّ(2)
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ّ
 خاتمة الفصل 

ّ
ّالفصلّ ّباألوسوا ّاملالةة،ّمنّحةثّاملفهومّىّالضوءّعلّتسلةطلقدّحاولناّيفّهها أهمّاجلوانبّاملتعلقة

ّالسو ّاملايلّيّ املسو ّالواخلصائ ّومقوماتّإنشاءّ سمحّيّ،عتربّوسوقا ّمنّنوعّخاصالةة،ّحةثّاتضحّلناّأن 
ّوالفائضّاملايل، ّاملتعاملنيّاالقتصادينيّأصحابّالعجز ّمبختلفّأنواعويّبالتقاء ّاملالةة ّاألورا  ّتداول ّفة  هاّتم

آلجالّاالوستحقا ّإىلّوسو ّنقدّووسو ّرأسّمالّوكلّقسمّل ّكماّقسمناهاّّّإطارّتنظةميّوتشريعي،ّممن وفقاّ 
ّممةزات ّوخصائص .

ّ ّالفصلما ّهها ّمن ّاوستخالص  ّّأمكن ّأن  ّمرآةّ هو ّمبثابة ّيفّّالسو  ّوالركود ّاالنتعاش تعكسّمستوى
صفّالسو ّ ّعلىّأوسعارّاألورا ّاملالةةّجيبّأنّيتّ عكسّاملعلوماتّالداخلةّإىلّالسّوولكيّتنّ،االقتصادّالوطين

متاليتّبالكفاءة،ّ ّأشكالّق س  ّّيفّمتمثلةّ ّإىلّلاللة ّوالقوية، ّواملتووسطة ّالضعةفة، تتغريّفة ّوسعرّّحةثالكفاءة
لكل ّنوعّحبسبّطبةعةّاملعلوماتّالواردةّإىلّالسو ّ ّكانتّتارخيةة،ّعامةّأوّخاصة،الورقةّاملالةةّوفقاّ  رفةّوملعّوسواء

ّ.اجتا ّالسو ّاملالةةّبصفةّجةدةّجيبّاتباعّحركةّاملؤشراتّاليتّتعكسّأداء 
ّمؤشراتّ ّالسو ّعلى ّيعتمد ّكما ّالتطوراتّعد ةأداء ّومتابعة ّاألوسوا ّومدىّّلرصد ّيفّهه  احلاصلة

ّفعالةتها ّاجتاهاهتّوكهلك، ّعلى ّّاالتعرف ّألجل ّباألوسوا  ّمقارنت  ّاملالةة ّأهنا ّكما ّاألخرى، ّعلى  ّةجّوتتعمل
ّاألوسوا ّاملالةة.ّمعلوماتّحولّنشاطّوأداءمنّّ،املستثمرينّالختاذّقراراهتمّعلىّموءّماّتعكس 

نتةجةّللتطوراتّاليتّشهدهتاّصناعةّاألورا ّاملالةةّعاملةا ،ّقامتّالعديدّمنّالدولّالعربةةّبإنشاءّأوسوا ّ
ولّإلكرتونةةّبدلّالةدويةّملاّتوفر ّمنّشفافةةّمالةةّوعملتّعلىّإعادةّهةكلتهاّوتطويرّتشريعاهتا،ّوتبينّأنظمةّتدا
وخصائصهاّّاألوسوا ّاملالةةّالعربةةهه ّواقعّوكفاءةّيفّعملةاتّالتداولّوالرقابة،ّإالّأنناّجيبّأنّنتعرفّعلىّ

 ههاّماّوستجةبّعلة ّالدراوسةّاحلالةةّيفّفصلهاّالثاينّبشيءّمنّالتفصةل.،ّهلاواإلطارّالتشريعيّوالتنظةميّ
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 والاقتصاديات العربية العربية ليةاملبحث ألاول: واقع ألاسواق املا

بعض املبحث الثاني: النشأة وإلاطار التشريعي والتنظيمي ل

 )السوق املالية السعودية وبورصة عمان( سواق املالية العربيةألا 

 اناملالية السعودية وبورصة عم   سوق الأداء املبحث الثالث: 

         (0202-0222)لفترة خالل ا

                      

 نيالفصل الثا
واقع األسواق المالية   

 العربية
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 الفصل  تمهيد

جذب الفائض من رؤوس و  تنمية اقتصاديات الدولبالغ األمهية يف  من دورا تلعبه األسواق املالية ظرًا ملن
اليت  ياالنفتاح االقتصادالتطورات وعمليات فإّن ، سائل االستثمار لألفراد والشركاتأهم و  واعتبارها، األموال

بأغلب الدول النامية إىل إنشاء أسواق مالية  ما دفع، على عملهابشكل كبري  أثرتعرفها العامل يف اآلونة األخرية 
 جناحها. مات اليت تضمن  تتوفر فيها الشروط واملقوّ 

 ورغبة الدول يف تنمية اقتصادياهتا، قامت بالعديد من اإلصالحات اليت تعتربظل نظام االقتصاد احلّر  يف
لسريورة  من متطلبات االنفتاح االقتصادي، حيث قامت بإنشاء العديد من األسواق املالية باعتبارها آلية ضرورية

النظام الرأمسايل ومظهر من مظاهره. باإلضافة إىل عّدة عوامل ساعدهتا على ذلك كاعتمادها آليات لتسيري السوق 
الذي أتاح زيادة التدفقات املالية على املستوى  املتسارعلتكنولوجي املالية وفق معايري عاملية، باإلضافة إىل التطور ا

 الدويل، وإزالة احلواجز اليت ت عيق االستثمار األجنيب.

، من واقع األسواق املالية العربية المبحث األولهذا الفصل سيتم عرض ثالثة مباحث يتضمن فيها  يف
التطرق إىل  ، باإلضافة إىلأهم املقرتحات لتطوريهاو  واجههاوخصائصها والعوائق اليت تنشأهتا، خالل التطرق إىل 

النشأة واإلطار فسيعرض  المبحث الثانيأما . يف الدول العربية يملناخ االستثمار احتليل واقع االقتصاديات العربية و 
السعودية املالية ق سو الوهي  حمل الدراسةوالرتكيز على األسواق املالية  التشريعي والتنظيمي لألسواق املالية العربية

وبورصة  ةالسعودياملالية )السوق  هذه األسواقتطور أداء عرضاً ل الثالث المبحثيف حني سيكون  .انوبورصة عمّ 
السوقية لألسهم وعدد القيمة و ، العام حجم التداولو املؤشر العام للسوق، من خالل تطور كّل من:  ان(عمّ 

 .(0202-0222) خالل الفرتة السوقدرجة يف الشركات امل
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  واالقتصاديات العربية  العربيةسواق المالية  واقع األ المبحث األول:
 

املايل يف سوق الهتا يف الدول املتقدمة كبنظر  رنةقام   ،()األسواق املالية العربية من األسواق املالية الناشئة عدت  
 نشأهتا، العربية بالتطرق إىل على األسواق املاليةالضوء  تسليطاملبحث  هذا يفسنحاول و  نيويورك ولندن،

داول وعدد والقيمة السوقية وأحجام التلصندوق النقد العريب، وحتليل أدائها من خالل املؤشر املركب  خصائصها
مقرتحات لتطوير مثل هذه تقدمي و ، العربية املالية سواقاأل واجهت   اليت أهم العوائق وعرضدرجة هبا، املالشركات 
يف الدول  يستثمار االناخ واملصائص االقتصاديات العربية واقع وخعرض لباإلضافة إىل ، ينهاوالربط فيما ب األسواق
 .العربية

 األسواق المالية العربيةخصائص نشأة و المطلب األول: 

ملا هلا من دور يف تفعيل  مالية يف الدول العربية،هتمام يف السنوات األخرية بضرورة إنشاء أسواق اال تزايد
لصدد يف هذا ا. إلقامة هذه األخرية والعوامل الداخلية واخلارجيةر بعض اخلصائص توف  نظرًا لتصادية، التنمية االق

 تواجهها. اليت والعيوب العوائقوأهم وأبرز مساهتا  ،األسواق املالية العربيةسنحاول إعطاء نظرة عامة لنشأة 

 نشأة األسواق المالية العربيةالفرع األول: 

: السعودية، سوق وتتمثل يف كّل من ،سوقاً  (02)املالية العربية من مثانية عشر  سواقاألهيكل  يتكون
قطر، لبنان، تون،، اجلزائر، ، ، ديبردن، مصر، املررب، تون،، سلطنة ع ماناألالكويت، ، البحرين، أبو ظيب

م رجح ؤشر مركب من خالل احتساب مأداءها جمتمعة . ويتم رصد تطور فلسطني، السودان، سوريا، العراق وليبيا
 .(0202 سنة) والعراق سوقاً مالياً عربياً باستبعاد ليبيا 06 ، ويضم املؤشر حاليابالقيمة السوقية

كانت البداية   إذ، بثالثة مراحل رئيسية ت األسواق املالية العربية منذ نشأهتا يف بداية القرن املاضيمرّ 
 حيث، 0021وبورصة القاهرة عام  0221إلسكندرية عام إنشاء بورصة األوراق املالية يف اب األولى بالمرحلة
حىت أصبحت األوىل يف أفريقيا واخلامسة على مالية قوية، من احتالل مكانتها كسوق  هذه األخريةمتكنت 

                                                           
()  األسواق المالية الناشئة)Markets Stock Emerging(: بعدما كانت يف حالة  هي أسواق قائمة يف الدول النامية اليت شهدت حالة من التطور والنمو

كفاءهتا وفعالية أدائها، كوهنا قطب جلذب رؤوس االموال احمللية    ع القيمة السوقية لألسهم. لديها القدرة على تطويرها وحتسني درجةركود، وأهم ما مييزها هو ارتفا 
ية ذات منو قوي من اليت حققتها. وتعود كلمة ناشئة يف األصل إىل بنوك االستثمار األمريكية، اليت كانت تبحث عن مناطق جرراف والدولية من خالل العوائد املرتفع

 أجل االستفادة من العوائد املرتفعة فيها، فكل سوق مالية قد مرت مبرحلة النشوء يف بداية تطورها.
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 0001لت معطلة حىت عام ، واليت ظ0002سنة  إنشاء بورصة لبنان، كما مّت يةالعاملاملالية سواق األمستوى 
  .(1)0000ألهلية يف لبنان، يليها بعد ذلك إنشاء بورصة الدار البيضاء باملررب سنة بسبب ظروف احلرب ا

، تليها بورصة الكويت 0060تأسي، بورصة تون، سنة ب الثانية المرحلةبدأت  سنة 02توقف دام  بعد
انت بعد فقد كالثالثة  المرحلة. أما 0029والبحرين سنة  0020، السعودية 0099، مّث األردن سنة 0090عام 

صة أبو ظيب، ديب، الدوحة، مّث بورصة اخلرطوم وبورصة اجلزائر سنة ر سنة، حيث مّت فيها تأسي، بو  01توقف دام 
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة يف سبيل تطوير هذه  .(2)0220أيت تأسي، بورصة فلسطني سنة ، لي0221

ذلك كمحدودية األدوات املالية املتداولة هبا، ما جعلها  اليت حت ول دون املعوقاتاألسواق، إاّل أهنا تعاين من بعض 
 .الدول املتقدمةأسواق على غرار ما تتسم به  ،تتّسم بضعف وركود األداء واخنفاض يف أحجام التداول

  خصائص األسواق المالية العربيةالفرع الثاني: 

، وهذا ثيالهتا يف أسواق الدول املتقدمةمب املشرتكة م قارنةً  اتالعربية بالعديد من السماألسواق املالية  تتمّيز
املالية العربية: ضآلة  ه الدول. ومن أهم ما مييز األسواقتاه التطور االقتصادي والتكنولوجي يف هملا يلعب   نتيجةً 

القابلة للتداول وغريها من اخلصائص، وهذا ما  األوراقحمدودية وكذا حجم السوق وعدد الشركات املدرجة، 
  يف النقاط التالية:  ق إليهالتطر سيتم 

 وضيق نطاقه أواًل: ضآلة حجم السوق

وعدد الشركات املدرجة هبا ومدى  ،العربية من حيث حجم الصفقات املربمةاملالية ختتلف األسواق 
نطاقها وركود يف  بضيق -ملهاجم  يف - دة على هذه االختالفات فهي تتميزمسامهتها يف االقتصاد الوطين، وزيا

بأسواق الدول املتقدمة، على خالف بعض أسواق دول جمل، التعاون اخلليجي اليت تتميز  نةوهلا مقار حركة تدا
 ةمرتفع ةفردي توحتقيق مدخرا ،بتوفر فائض القدرة على التمويل هذه األخريةحيث تتميز  معترب نوعًا ما. شاطنب

                                                           
، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، مركز حبوث اقتصادية عربية، 4007-4002دروس وعبر: فورة أسواق رأس المال العربية وتراجعها هشام البساط،  (1)

 .          30، ص: 7002، 83لوحدة العربية، عمان، األردن، العدد دراسات ا

           الصفحة نفسها.مرجع سبق ذكره، هشام البساط،  (2)
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لتنظيمية والتشريعية اليت قامت هبا خالل اإلصالحات ابعض يف أسهم السوق املايل، هذا على غرار  يتم استثمارها
 . (1)السنوات األخرية من أجل تشجيع االستثمارات األجنبية هبا

الذي ي قاس بعدد و  ،من جهة بضيق نطاقها من حيث اخنفاض العرض املالية العربية تميز األسواقوت
 يبلغحيث  .من جهة أخرى واخنفاض الطلب املتمثل يف اخنفاض عدد وحجم أوامر الشراء ،الشركات املدرجة

ة عترب هذا العدد منخفضًا مقارنشركة، وي   92العربية حوايل املالية متوسط عدد الشركات املدرجة يف األسواق 
 .شركة 222صل فيها عدد الشركات حوايل شركة، واملتقدمة اليت ي 112اليت تبلغ حوايل باألسواق الناشئة 

 خالل الفرتة ()األسواق املالية العربيةيف  وعدد األسهم املتداولةرجة اجلدول املوايل ميثل عدد الشركات املد 
 ي:كما يل وفق هذين املترريين ()(، حيث سيتم التحليل0222-0202)

 (0202-0222)في األسواق المالية العربية  األسهموعدد عدد الشركات المدرجة  :(0،0)ول رقم الجد

البيان            
 )%( التغير )مليون سهم( عدد األسهم المتداولة )%( التغير ات المدرجةعدد الشرك   السنوات

0222 1678 - 0291726 - 

0220 1687 0,54 01100711 010706 

0220 0206 8,24 06226712 01700 

0222 0901 -5,64 61122761 19710 

0222 0109 -7,31 19202790 -02721 

0222 0661 4,26 002209720 00719 

0222 1623 -2,52 062120 10722 

0222 1550 -4,50 101202 00760 

                                                           
ت، الكويت، ، سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية يف الدول العربية، جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط بالكويخصائص أسواق األسهم العربيةإبراهيم أونور،  (1)

 .         8، ص: 7002، السنة الثامنة، 30العدد 

()  هي: بورصة عمان، بورصة البحرين، بورصة تون،، السوق املالية السعودية،  سوقاً  67تضم جمموعة األسواق املالية العربية املشاركة يف حساب املؤشر املركب
بورصة املصرية، بورصة الدار البيضاء، سوق أبو ظيب، سوق ديب املايل، بورصة قطر، سوق اخلرطوم، سوق مسقط لألوراق املالية، سوق الكويت، بورصة بريوت، ال
 (. 7003بورصة اجلزائر، سوق فلسطني وسوق دمشق لألوراق املالية )سنة 

( )صلية لصندوق النقد العريب. مّت حتليل بيانات اجلداول اخلاصة خبصائص األسواق املالية من خالل االعتماد على التقارير والنشرات الف 
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0222 1542 -0,52 280373,68 -01702 

0222 1495 -3,05 350816,30 01700 

0202 1411 -5,62 200757,89 -00799 

0200 1392 -1,35 152496,56 -00720 

0200 1358 -2,44 223945,58 06721 

0202 1373 1,10 272937,00 00722 

0202 1404 2,26 356000,30 12701 

0202 1407 0,00 231457,38 -10702 

0202 0001 0,02 208130,36 -02722 

0202 0100 9712 200108,77 -1721 

0202 0100 0,98 000291.22 37,59- 

 ،(0202-0222) صندوق النقد العريب للسنواتوتقارير النشرات الفصلية  من إعداد الباحثة باالعتماد علىالمصدر:   
 .www.amf.org.aeمتاح على املوقع االلكرتوين:  أعداد خمتلفة،

 

 درجة:عدد الشركات الم .6

درجة يف األسواق املالية العربية يف الحظ أّن عدد الشركات املن أعاله، بيانات اجلدولحتليل من خالل 
عرفت نوعًا من  إال أهنانتيجة لشطب واندماج عدد من الشركات هبذه األسواق،  مستمر، اخنفاضملها يف جم  

 0206إىل  لرتتفع 0222سنة  شركة 0692 وبلغ عددها، 0222االستقرار يف خضم األزمة املالية العاملية لسنة 
غاية  إىل تواصل االخنفاضشركة،  0661 ويصل إىل 0221نخفض بعدها حىت سنة ي، 0220سنة كة شر 

 0100خالل السنوات املوالية حىت تصل إىل  ، ت عاود االرتفاع من جديدشركة 0112 ويبلغ عددها 0201
 .0202سنة شركة 

كسوق الكويت، اق األخرى  مث تأيت األسو  ،ةالسعودي سوق املايلالعلمًا أن النسبة األكرب تعود إىل 
 0291داً يف عدد شركاهتا املدرجة من ياملررب، تون، ومسقط، على غرار البورصة املصرية اليت شهدت نزوالً شد

http://www.amf.org.ae/
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 0201سنة  011من إمجايل عدد الشركات املدرجة يف األسواق العربية( إىل  %60شكل )ت   0222سنة شركة 
 .(1) 0202شركة مدرجة سنة  012إىل أن وصلت إىل 

  جة يف غريها سواق املالية العربية واملدر األوبالنظر إىل هذا فال وجه للمقارنة بني عدد الشركات املدرجة يف
من حيث العدد أو  حيث تفوق الشركات هبا ما عليه احلال يف األسواق العربية سواءً ، من األسواق املتقدمة

 املالية للشركات. األوراقحجم وقيمة 

 دة منط إىل سيا يرجعيف األسواق املالية العربية درجة ات املالعدد القليل من الشركّن فإ ،كنتيجة ملا سبق
يف الدول العربية، وعدم رغبتها يف إدراج أسهمها تفاديًا لاللتزام بقواعد اإلفصاح والشفافية الشركات العائلية 

 املطلوبة يف البورصات.

 عدد األسهم المتداولة: .4

-0222)خالل الفرتة  األسواق املالية العربيةاليت مّت تداوهلا يف قاعات فيما خيص األسهم املتداولة 
، ليتضاعف 0220سنة  %010,06ارتفع بنسبة  ،0222سنة  ممليون سه 0291,26 عددها بلغ(، 0202

 التحسن بسبب؛ 0220 سنة سهم مليون 06226,12 ويصل إىل %022بنسبة تقريباً عدد األسهم املتداولة 
 من كل يف تراجع فيما ،املررب لبنان، ،عمان سلطنة األردن، البحرين، السعودية،من:  كلّ  لية يفاملا سواقاأل يف

 .ومصر تون،

 األخصب ،ةجديد مأسهإدراج  بسبب سهم مليون 61122,61 عدد األسهم بلغ فقد 0221سنة  أما
 إىل املتداولة سهماأل اخنفض عدد فقد ،0220سنة  أما .اخلرطوم سوقو  والسعودية سوق الكويت من كل يف

 سوق وكذااملالية  لألوراق الكويت سوق يف املتداولة األسهم عدد تراجع بسبب سهم، مليون 19202,90
 .املالية لألوراق اخلرطوم

عن سنة  %00,19بنسبة ارتفاع وصلت إىل  ممليون سه 002209,20 إىل 0221سنة  صلتل
 ،ادي يف العديد من الدول العربية وموجة االكتتاباتاإلصالحات اإلجيابية على النشاط االقتصبسبب  ،0220
 تداولة يف أسواقها.د األسهم املل على زيادة عدما عم  

                                                           
 .844-840( ص: 0وللتوضيح أكثر بالنسبة لعدد األسهم املتداولة يف األسواق املالية العربية فرادى، أنظر امللحق رقم ) (1)
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بسبب األزمة  0229عن سنة  %01,0حيث ينخفض بنسبة  0222حىت  يبقى عدد األسهم يف تزايد  
العريب، وتراكم اخلسائر واخنفاض  ت إىل تباطؤ معدالت النمو االقتصادي يف بلدان الوطناملالية العاملية واليت أدّ 

 .خاصة عامة، وعلى األسواق املالية بصفة ةر على املشاريع التنموية بصفما أثّ  ،أسعار األصول املالية وغريها

من سوق  الخنفاض عدد األسهم يف كل كان نتيجةً   ؛كما أّن اخنفاض عدد األسهم بالبورصات العربية
من إمجايل عدد األسهم  %22,0تمعة وحو ليت ت شّكل وحدها جم  واسوق أبو ظيب، ديب وبورصة الكويت و 

ليصل عدد  0220سنة  مع هناية %01,00ترتفع النسبة إىل مّث ، 0229املتداولة يف األسواق العربية سنة 
 مليون سهم. 112206,1األسهم حينئذ إىل 

إىل وهذا عائد  على التوايل، (%00720-)و (%0079-) إىل حوايل 0200و 0202 مث يرتاجع سنيتّ 
ات داخل ع اإلصدار تراج  و  ،أحداث الربيع العريب ما يسمى بسبب االضطرابات اليت شهدهتا عّدة دول عربية

حيث يصل عدد األسهم  (0200-0200) لالنتعاش خالل الفرتة ةالعربي األسواق لتعود األسواق املالية العربية،
إىل التحّسن يف السوق املالية السعودية نتيجًة  ومي كن تفسري هذا ،0200مليون سهم سنة  116222إىل 

 .0200لالكتتابات األولية اليت حدثت سنة 

 نتيجةً ، %1070السنة السابقة بنسبة تعادل مقارنة ب 0201 سنة املتداولة سهمعدد األيف حني اخنفض 
 يف منطقة اخلليج العريبلية األسواق املاأغلب  لية السعودية بالدرجة األوىل ويفلرتاجع عدد األسهم يف السوق املا

 .0200بسبب تداعيات اخنفاض أسعار النفط مع هناية عام  وذلك ،بصفة عامة

بلغ عدد األسهم حيث ، 0206عن سنة  %1721عادل بنسبة ت   0209يستمر الرتاجع إىل غاية سنة و 
الستمرار اخنفاض أسعار  ، وذلك انعكاساً مليون سهم 022022قارب املتداولة يف األسواق املالية العربية ما ي  

له، لينخفض العدد إىل  املصدرةالنفط العاملية، وتداعياته على النمو االقتصادي خاصة على الدول العربية 
 .0202مليون سهم سنة  000291

 القيمة السوقية لألسهم ثانياً: صغر متوسط 

ه يف جند أنّ ، إذ درجة )رمسلة السوق(الشركات امل القيمة السوقية ألسهم بصرر   سم األسواق املالية العربيةتتّ 
األفراد يف األسواق  يف حني يستحوذ   ،من االستثمارات %62على حوايل  الشركاتالدول املتقدمة تستحوذ 
عد من أكرب األسواق باستثناء السوق السعودي الذي ي  من حجم التداول،  %22قارب املالية العربية على ما ي  
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ت استحوذ وقد ،()دوالر مليون 0122حوايل جم الشركة الواحدة فيها إىل توسط حواليت يصل م   ،العربية
، تليها بورصة أبو أمريكي مليار دوالر 111بورصة عربية بقيمة  01من القيمة السوقية لـ  %00.6على السوق 

صات البور كما تتميز  .بورصة الكويت والدار البيضاء حسب آخر تقارير صندوق النقد العريبمّث ظيب وديب، 
كنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل، باستثناء سوق الكويت، األردن   القيمة السوقية لألسهمرر متوسط بص   العربية

 .(1)% 202النسبة أقل من املالية األخرى فإّن واق أما بقية األس ،هذه النسبةوقطر اليت ترتفع فيها 

 ( لألسواق املالية العربية خالل الفرتةالرمسلة) اولةاملتد لألسهم ثل تطور القيمة السوقيةواجلدول املوايل مي  
(0222-0202). 

  (0202-0222) تطور القيمة السوقية لألسواق المالية العربية خالل الفترة (:0،0)رقم  الجدول

 )%(التغير  القيمة السوقية  السنوات )%(التغير  القيمة السوقية السنوات

0222 148158,38 - 0202 986832 9,23 

0220 152230,05 2,75 0200 876982 -11,13 

0220 208858,11 37,20 0200 000011712 5,15 

0222 361824,69 73,24 0202 0019002720 23,33 

0222 622422,24 72,02 0202 1234576,80 8,56 

0222 1290938 107,41 0202 1089279,01 -11,77 

0222 888138 -31,20 0202 1133439,26 4,05 

0222 1338550 50,71 0202 1083822,91 -4,38 

0222 769589 -42,51 
0202 1166565,17 7,63 

0222 903427 17,39 

 .أمريكي : مليون دوالرالوحدة                                                                               

    .(0202-0222) لصندوق النقد العريب للسنوات من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنويةالمصدر:   

                                                           
()  شركة. 022املدرجة مليون دوالر أمريكي على عدد الشركات  440804,44مّت حساب متوسط حجم الشركة الواحدة بقسمة القيمة السوقية اإلمجالية 

، أطروحة دكتوراه منشورة، ختصص العالقة بين التذبذبات في أسعار األسهم والتذبذبات في المتغيرات االقتصادية الكلية: دراسة تطبيقيةندى احلموري،  (1)
 .54، ص: 7007اقتصاد األعمال، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، 



 األسواق المالية العربية  واقع   : ثانيال الفصل  ....................................................................

 72 

تمعةالعربية اله نالحظ أّن القيمة السوقية للبورصات من خالل بيانات اجلدول أع  وحو االخنفاض تتجه جم 
إذ بلرت ، (0221-0222)حمسوسة خالل الفرتة  دت ارتفاعاتحيث شه، بالدول املتقدمة مقارنة

مبا  0221مليون دوالر سنة  0002012وصلت إىل غاية و  0222سنة أمريكي مليون دوالر  002012,12
حيث  0229نسب منو قياسية سنة عرفت القيم  إاّل أّن هذهكنسبة منو عن السنة السابقة.   %029,00يقارب 
وصلت إىل  %12,2، كانت النسبة األكرب لسوق األسهم السعودي بنحو مليون دوالر 0112112بلرت 
 .الية العربيةمن القيمة السوقية اإلمجالية لألسواق امل %12,9واليت متثل ما نسبته أمريكي مليار دوالر  100

مليون  960120يعادل  إىل ما %00710بنسبة  0222بسبب األزمة املالية العاملية سنة  اخنفضتلكنها 
سرعان ما تبدأ يف التعايف  هالكنّ  ما يدّل على تدهور دور البورصات العربية يف تعبئة رؤوس األموال، ر،دوال

النسيب من آثار األزمة املالية، حىت وإن كان هذا التعايف مل يتجاوز اخلسائر الكبرية اليت حلقت هبذه األسواق 
 مليون دوالر 021009أكرب من  ةإىل قيم أن ترتفع ، حيث كان يف اإلمكان0220وبداية  0222خالل عام 

بورصات جمل،  ةأداء األسواق العربية خاصواليت أثرت على  ؛يب، لوال تداعيات أزمة الديون األخرية يف د  أمريكي
 التعاون اخلليجي.

رتتفع تدرجييًا خالل السنوات ل، أمريكي مليون دوالر 296020صل إىل وي يرتاجع أدائها 0200يف عام 
، لكنها سرعان ما ت عاود االخنفاض بنسبة 0200مليون دوالر سنة  0010196,2ها وتصل إىل اليت تلي
انعكاسات استمرار عزى إىل ، ما ي  0201سنة أمريكي مليون دوالر  0220090,20عادل أي ما ي   0079%

ي هلته الدول، لتنتعش على النمو االقتصادله و  املصّدرةاخنفاض أسعار النفط العاملية وتأثريها على الدول العربية 
ن يف يرجع إىل استمرار التحس   الذي ،أمريكي دوالرمليون  0011010,06حيث بلغ  0206البورصات سنة 

سنة  %9.61رتفعة نسبياً، لكنها تنخفض بنسبة مستويات أسعار النفط العاملية واستقرارها عند مستويات م
 .أمريكي والرمليون د 0066161,09لتصل إىل  0209م قارنة بسنة  0202

  ية صرر حجم األسواق املال عك،السوقية ي لعام يف القيماالخنفاض ا أنّ وفقا للتحليل أعاله، يتضح
 دخرات.درهتا على تعبئة املق ضعفالعربية و 

 ثالثاً: ضعف فرص التنويع

اليت فيها،  املالية املتداولة األوراق، باإلضافة إىل نوعية التنويع تّتسم أسواق األسهم العربية بضعف فرص
دون وجود بدائل أخرى كالصكوك، السندات، واملشتقات  ووسائل التمويل التقليديةتنحصر فقط على األسهم 
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 دقيو  وهذا ما ي وجب وضع ،نخفضةرص تكوين حمافظ استثمارية ذات خماطر م  قلل من ف  األمر الذي ي   .املالية
إذ أصبحت سياسة القطيع حتك م سلوك  ،ؤسسيلمستثمر الفرد أو املسواء ل على اسرتاتيجيات االستثمار

فعلى الرغم من اعتماد  .(1)املستثمرين على الرغم من وجود العديد من القطاعات الواحدة ذات الرحبية العالية
 الشركاتكومات العربية يف اآلونة األخرية على االقرتاض احمللي، إاّل أّن متَل ك السندات ال يزال يسيطر على احل

 تداوهلا يف السوق.  ما حال دون

 رابعاً: التقلبات الشديدة لألسعار

 مكرتكيز التداول يف أسه  ،من العوامل دالعربية العدي املاليةيف أسواق  أسعار األسهمحركة  سري تتحكم يف
، واعتماد الشركات يف معظم الدول على التمويل اخلارجي املتمثل يف القروض وإصدار املزيد من األسهم ةحمدود
  .على مصادر داخلية كاألرباح احملتجزة هاعتمادأكرب من ا بدرجة

إطار  العربية، فرياب  املالية لتنظيمي لبعض األسواق اعف اإلطار الرقايب و ض  هو مهم باإلضافة إىل عامل 
 (Short Selling) وحو االخنفاضواستدراج األسعار  ؛يع على املكشوفتيح للمستثمرين البمستقل ي   رقايبّ 

حقيق أرباح مماثلة عند لت (Long Position)االرتفاع وحو  هاق املزيد من األرباح، أو استدراجبررض حتقي
 .(2)على العموماملايل ب عدم استقرار السوق سبّ ي   ،االخنفاض

انطلقت قاعدة األسواق املالية العربية يف حساب مؤشر هلا من خالل صندوق النقد العريب بداية عام 
 هي: األردن، البحرين، تون،، سلطنة ع مان، الكويت واملررب، مثّ  مالية   أسواق   ، بالتعاون مع ستة0001

انضمت إىل  0220 سنةالسعودية، لبنان ومصر. وخالل الربع األول من انظمت إليها األسواق األخرى ك
سواق األالقاعدة سوق أبو ظيب وديب وقطر، ومن حينها استمر الصندوق بنشر التقارير الفصلية حول تطورات 

عشر  ستةلل مؤشرات األسواق املالية حيث أضحى مؤشر الصندوق املركب يشم  . (3)شاركة يف القاعدةالعربية امل
ذلك  ى،على منهجية احتساب املؤشر لكل دولة على حد املؤشريعتمد الصندوق يف احتساب ، إذ (06) سوقاً 

 املؤشر املركبواحدة، ويتم احتساب  ةا لدوليف قاعدة البيانات وكأهن املشاركةمبعاملة كافة األسهم بالدول 

                                                           
، سلسلة رسائل البنك مع دراسة خاصة للبورصة المصرفية 4008-6772تحليل أداء البورصات العربية خالل الفترة ملطلب األسرج، حسني عبد ا )1(

 .05، ص: 7004، 22الصناعي، بنك الكويت الصناعي، صفاة، الكويت، العدد 

 .2-5، ص: مرجع سبق ذكرهإبراهيم أونور،  (2)

  .040، د.ط، ص: 7005، دار اجلنان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، المالأسواق ازهري الطيب الفكي أمحد، ( 3)
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عّدة  شروط وفق املؤشر عينة يف املدرجة األسهم اختيار يتمإذ بالدوالر األمريكي فقط ولي، بالعمالت احمللية. 
 .(1)قطاعياً  الشركات السهم وتصنيف دوران السوقية، معدل القيمة :هي

ملدى تذبذب السعر اليومي للورقة  ،به اً مسموح اً وفيما خيص األسواق املالية العربية فإن هنالك هامش
ا قد يرتتب ممّ  ،%02فع هذا اهلامش إىل وحو ، كما قد يرت% (02-9) الواحدة املتداولة يف السوق يرتاوح بني

لصندوق النقد العريب كب ر لخص تطور املؤشر املواجلدول املوايل ي   .(2)زيادة حدة التقلبات بالسوق املايل عنه
  (:0202-0222) فرتةللالعربية  األسواق املالية عائد يفالو 

 لفترة لألسواق المالية العربية افي عائد الو  لصندوق النقد العربي المؤشر المركبتطور  (:2،0)الجدول رقم 
(0222-0202 ) 

قيمة المؤشر  السنوات
 الُمركب )نقطة(

قيمة المؤشر  السنوات )*(عائد ال
 الُمركب )نقطة(

 )*(عائد ال

0222 020700 - 0202 240,0 22,26 

0220 022700 0721- 0200 213,3 -11,13 

0220 022790 -0,37 0200 226,4 6,14 

0222 000729 40,87 0202 298,4 31,80 

0222 001769 52,02 0202 320,9 7,54 

0222 413,31 91,64 0202 197,1 -38,58 

0222 222,8 -46,09 0202 245,6 24,61 

0222 328,7 47,53 0202 274,74 11,86 

0222 153,3 -53,36 
0202 318,70 16,00 

0222 196,3 28,05 

 املؤشر املركب.: مت حساب عائد السوق من خالل الترري النسيب يف قيمة )*(             

 ،(2018-0222ت )صندوق النقد العريب للسنواالنشرات الفصلية وتقارير  من إعداد الباحثة باالعتماد علىالمصدر:       
 .www.amf.org.aeمتاح على املوقع االلكرتوين: 

                                                           
، متاح على املوقع االلكرتوين: المنهجية العامة الحتساب مؤشر صندوق النقد العربيموقع صندوق النقد العريب،  (1)

http://www.amf.org.ae/ar/page/A05:00، الساعة: 04/02/7003 االطالع عليه بتاري  ، مت. 
، 7003، 0ن، ط ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردالعولمة المالية ومستقبل األسواق العربية لرأس المالشذا مجال اخلطيب، صعفق الركييب،  (2)

 .23:ص

http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/ar/page/A
http://www.amf.org.ae/ar/page/A
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شهد أداًء ضعيفًا حيث بلغ للصندوق  املركب املؤشر يتبنّي لنا أنّ  أعاله عطيات اجلدولمن خالل م  
سنة نقطة  000,29من  0221ارتفع سنة ، لكنه 0220-0222نقطة فقط سنيت  022,00و 020,00

عالقة بنشاط  اليت هلاإىل أبرز التطورات االقتصادية  رجعوهذا ي؛ %02,16 قاربي   دبعائ 001,69إىل  0220
 .هلا املنظمةطر التشريعية واملؤسسية سواق العربية، إضافة إىل التريريات اليت طرأت على األ  األ

رباح األ :عوامل من أمههادة إىل ع عامل االرتفاع بشك هذا ومردّ  0220نقطة عام  001,69كما بلغ 
ظة أسعار الفائدة على معدالهتا املنخفضة افسواق خالل العام املاضي، وحم  شركات املدرجة يف األاليت حققتها ال

ويصل  0221أدائه اجليد حىت سنة  املؤشرواصل لي   .حجام السيولة الفائضةضافة إىل أسعار النفط املرتفعة وأباإل
يف اإليرادات النفطية  املستمرإىل الزيادة يف السيولة احمللية النامجة عن االرتفاع  ، وهذا راجع  نقطة 001,10إىل 
واكبت موجة اكتتابات يف العديد من األسواق املالية العربية، باإلضافة إىل اإلصالحات اإلجيابية على واليت 

 درجة يف البورصات.أداء الشركات امل زالنشاط االقتصادي يف بعض الدول العربية ما عزّ 

لرت بيف عائد السوق  بنسبة اخنفاض  ، طةنق 019ليصل إىل  0226ة سنة ينخفض أداء املؤشر بشدّ 
ورصات شهدت أداًء قياسيًا كان أّن أغلب البإىل  ؛عزى هذا الرتاجع الشديد، وي  0221عن سنة  %06حوايل 
هذا يمتها احلقيقية والسوقية. ع الفجوة بني ق، ما رفع األسعار لتتس  املفرطةيف كثري من األحيان املضاربات  سببه

ويرتفع  0229يتحّسن األداء سنة ل سعار األسهم.ما أدى بأغلب البورصات إىل القيام حبركة تصحيحية يف أ
 0222سجل املؤشر سنة عظم البورصات العربية، لي  ارتفاع وحتسن أداء مأدى إىل وهذا  %0971 العائد إىل

 اجع أداء معظم البورصات العربيةإىل تر  ما يعزىنقطة،  01171يصل إىل و  %1171 فيه العائد اخنفاضًا بلغ
 .0222بسبب األزمة العاملية 

على ، %12مل تتعدى  فةطفي بلكن بنس 0202-0220السنوات املوالية العائد يف  كما نالحظ ارتفاع
 من خالل تطوير األ طر الرقابية والتنظيمية والقوانني اليت حتك م عملها ،هاءالرغم من مواصلة اجلهود لتحديث أدا

وهذا  ،0202ة بسن قارنةً م   %00701األداء ق د ر بـ  مّث ي سجل املؤشر تراجعًا يف .نتيجة لتداعيات األزمة املالية
نشاط اإلصدارات وانكماش عمليات اليت شهدهتا عّدة دول عربية، مع تراجع السياسية  عقب االضطرابات
 اذ داخل األسواق املالية العربية.االندماج واالستحو 

سنة ب مقارنة %971عادل بة ت  بنس 0200نقطة سنة  102,0ليصل إىل تدرجييًا  املؤشر املركبيرتفع أداء 
حيث جاء ذلك انعكاساً  ،%1276نقطة بنسبة قاربت  00970ىل إ 0201خنفض سنة لكنه ا ،0201
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 ، إىلللنفط املصّدرةالستمرار اخنفاض أسعار النفط العاملية، وتداعيات ذلك على النمو االقتصادي للدول العربية 
ود فرتة لتع  اوف رفع البنك الفيدرايل األمريكي ألسعار الفائدة. انعكاسات تباطؤ منو االقتصاد العاملي وخمجانب 

 %06 ىلعائد إالويصل فيها  نقطة على التوايل 102.9و 009،6غ حيث بل 0202و 0206االنتعاش سنيت 
عامة،  ن أداء املؤشرات السعرية وأحجام التداول هلذه األسواق بصفة  حتس  ، األمر الذي دّل على 0202سنة 

د على ذلك هو استمرار التحّسن يف مستويات أسعار النفط العاملية واستقرارها عند مستويات مرتفعة والذي ساع
 ن النسيب لألوضاع اجليوسياسية يف العديد من الدول العربية.  نسبياً، باإلضافة إىل التحس  

 السيولة ضعف درجةخامساً: 

نسبة التداول ومعدل  :سواق املالية مهااأل ()هنالك مؤشران رئيسيان يتم استخدامهما لقياس سيولة
ميثل مؤشر دوران األسهم املقياس األمثل لقياس السيولة ونشاط حركة التداول من حيث عدد الدوران. و 

وهذا من أجل توضيح  احمللي واألجنيب، الصفقات وقيمتها، حيث تعترب سيولة السوق من أولويات املستثمر
ص عامل املخاطرة بالتايل تقل  ت. وق للمستثمرين الدخول واخلروج يف أيّ ي تيح أنه مبعىن  ،درجة نشاط السوق

وتزيد من اجلاذبية  ،أوسع للشراء والبيع على االستثمار يف األسهم، حيث تؤدي السيولة إىل توفري فرص  
قياس عامة، ما يساعد على تنظيم األسعار واستقرارها، وهنالك مؤشر آخر ل االستثمارية للسهم أو السوق بصفة  

 إىل إمجايل أيام التداول خالل فرتة زمنية معينة. عنيمدى سيولة السهم هو نسبة أيام التداول لسهم م  

على رمسلة السوق، وهو يف احلقيقة املتداولة  بقسمة قيمة إمجايل األسهممؤشر دوران األسهم  سبوي  
 عدل الدوران فيها مرتفعم   لكنّ لتها و من حيث رمسَ  كمل مقياس رمسلة السوق، فقد تكون السوق صرريةً ي  

 .ا ضعيفمعدالت التداول ولكن معدل الدوران فيهو  د يكون للسوق أعلى أحجام للرمسلةبالنشاط، وق فتوصف  
معدل دوران  ر مؤشرف يف سيولتها من خالل تطوّ عمن ض  األسواق املالية العربية  رصد ما تتمتع بهكن ومي  

الذي يدل على حجم التداول باإلضافة إىل اض يف تكاليف الصفقات، الذي كلما ارتفع دّل على اخنفاألسهم 
 اجلدول التايل: وفق (0202-0222) لفرتةلسيولة السوق 

 
 

                                                           
() معظم أيام التداول أو مجيع األيام )ما مل ترد معلومات جديدة عليها(، أي إمكانية حتويل السهم إىل : ويقصد هنا بالسيولة توافر أوامر الشراء والبيع يف السيولة

 ك، صحيح.نقدية بسرعة )شراؤها أو بيعها( وبأقل تكلفة وبسعر يقارب آخر سعر للتداول، فكلما زادت معدالت التداول على السهم ارتفعت سيولته والع
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 خالل الفترة وحجم التداول في األسواق المالية العربية األسهم : تطور معدل دوران(2،0)الجدول رقم 
(0222-0202) 

    بيانال           
 سنواتال

األسهم  معدل دوران
(%) 

 )مليون دوالر أحجام التداول
 (%التغير ) (أمريكي

0222 24,66 36538,94 - 

0220 28,04 42687,85 06721 

0220 31,31 65400,09 53,21 

0222 63,88 232420,38 255,38 

0222 91 568289,15 144,51 

0222 111 1435412,0 010712 

0222 189 1684997,6 09710 

0222 98 1108070,1 -10700 

0222 57,7 891999,98 -00712 

0222 66 567872,92 -16710 

0202 38,2 348944,77 -12711 

0200 44 379897,20 2729 

0200 37,4 586387,58 10711 

0202 47 483364,33 -09719 

0202 69,4 800955,65 61792 

0202 43 540506,96 -10710 

0202 00700 359355,80 -11710 

0202 29,9 268148,17 -01712 

0202 26,6 234597,84 -12,51 

، (2018-0222) من إعداد الطالبة باالعتماد على: التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب للفرتة المصدر:
 .www.amf.org.aeأعداد خمتلفة، متاح على املوقع االلكرتوين: 

 

http://www.amf.org.ae/
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 :المتداولة األسهم دورانمعدل  .6

 %00,66خالل فرتة الدراسة، حيث بلغ  دول نالحظ أّن معدل الدوران متذبذب  من خالل بيانات اجل
بالسوق هذه الزيادات س جلت  ، وقد%020يصل إىل الذروة و  0226لريتفع بعد ذلك حىت سنة  0222سنة 

 بسب األزمة املالية العاملية %1979إىل  0222-0229ينخفض سنيت  هلكن .الكويت وبورصةاملالية السعودية 
بدأت البورصات العربية تتعاىف من  أين 0220سنة  %66 إىليرتفع مّث ، املديونية كـأزمة الديون يف ديب زماتوأ

 .0222تداعيات األزمة املالية العاملية لسنة 

 %19.0 إىلعدها مباشرة لينخفض ب %00قارب مبعدل ي   0202قارنة بسنة م   0200رتفع املعدل سنة ا
لطات العربية إىل وء الس  ، كما أّن جل  حداث السياسية اليت عرفتها املنطقة آنذاكبسبب تداعيات األ، 0200سنة 

أدى المتصاص جزء من السيولة املتاحة وارتفاع  ،أسواق التمويل احمللية لتمويلها من خالل إصدار سندات اخلزانة
 0200ه الفرتة وذلك سنة د هذسجل أعلى معدل بعلي  توفريه لالستثمار يف أسواق املال.  املمكنتكلفة التمويل 

 ية قبل أزمة اخنفاض أسعار النفط.ما يّدل على تنامي االستثمارات يف األسواق املالية العرب؛ %6070حيث بلغ 

باإلضافة إىل ، خنفاض أسعار النفط العامليةنتيجة ال 0201سنة  %01قارب خنفض املعدل بنسبة ت  ا
انكماش منو األرباح ، و لعودة إىل السياسات النقدية االعتياديةتداعيات رفع أسعار الفائدة األمريكية وخماوف ا

ة يصل إىل ما يعادل غري أّن معدل دوران حركة األسهم باألسواق العربي .ظم الشركات العربيةملعالصافية 
الخنفاض السيولة  نتيجةً  ،%002ىل ة اليت وصل فيها املعدل إباألسواق العاملي مقارنةً ؛ 0202سنة  26,6%
 تخصصة.ساعد على بناء مراكز مالية م  ار األسواق العربية لألدوات املالية اليت ت  وافتق

 :التداول أحجام .4

حيث بلغ حجم ، (0202-0222) الل الفرتةخ تذبذباً شديداً أما بالنسبة ألحجام التداول فقد شهدت 
حىت وصل إىل  يدة  متزا رتفع مبعدالت  مّث ي ،أمريكي مليون دوالر 16112,00التداول يف بداية الفرتة 

يواصل ل، 0220سنة ب م قارنة %011.12بنسبة ارتفاع ق درت بـ  0221مليون دوالر سنة  010002,12
بنسبة ارتفاع بلرت  0226عام أمريكي مليون دوالر  0620009,6يصل إىل و االرتفاع بنسب خمتلفة 

اليت زادت سواق املالية العربية ديد من األكتتابات يف العاال إىل موجة  ، وهذا راجع  0221عن سنة  09,10%
 ستمر يف اإليرادات النفطية.املمن السيولة احمللية بسبب االرتفاع 
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 مليون 0022292لتصل إىل  %1070بلغ  ،ا حمسوساً ول تراجعً افت أحجام التدعر  0229سنة  لخال
اخنفاض أحجام  إىل يف السنة السابقة، وهذا يرجع  أمريكي دوالر  مليون 0620,260دوالر بعد أن سجلت 

تنخفض سنة ل الكويت وسوق ديب املايل. بورصةدي و التداول يف ثالث بورصات رئيسية هي السوق املايل السعو 
 0220الرتاجع مع هناية  واستمربسبب األزمة املالية العاملية،  0229ا حققته سنة عمّ  %070بنسبة  0222

أحجام التداول يف أكرب  عيات األزمة املالية واخنفاض، وهذا نتيجة لتداأمريكي مليون دوالر 611019صل إىل لي
من إمجايل التداوالت يف البورصات العربية وهي: السوق املالية السعودية  %10اليت ت شكل ما نسبته البوصات، 

 وسوق الكويت والبورصة املصرية. 

يف السيولة  حّ مليون دوالر، واستمرت ظاهرة الش   190121729بلغ حجم التداول  0202 سنةهناية 
، وهو ما ارتبط هبيمنة املستثمرين األفراد الذين ال يزالون يستحوذون 0200والزمت األسواق املالية العربية سنة 

 0200سنة  زء األكرب من تداوالت هذه األسواق، وبالرغم من أّن حجم التداول شهد ارتفاعًا نسبياً على اجل  
ما يعك، عودة الثقة يف البورصات العربية،  0200عام والر مليون د 100916 حيث بلغ ،0202قارنة بسنة م  

أقل يف البورصة القطرية مع  ةن يف سيولة السوق املالية السعودية وبدرجهذا االرتفاع نتج فقط عن التحس   إاّل أنّ 
 دخول بعض صناديق االستثمار، يف حني كان هنالك تراجع واضح يف نشاط األسواق والبورصات األخرى.

بنسبة ارتفاع  أمريكي مليون دوالر 222011,61بلغ و  0200سنة م التداول اجته وحو االرتفاع حج لكنّ 
أحداث ما ، نتيجة لتأث ره بارتفاع أسعار النفط، واالستقرار اإلقليمي النسيب بعد 0201عن سنة  %6179بلرت 
 .ثورات الربيع العريب، إىل جانب أداء األسواق العامليةيسمى ب

 إىل غايةنسبة االخنفاض وصل ، حيث مل تشهد إال تدهوراً السنوات األخرية التداول خالل  أحجام إالّ أنّ 
اليت كان سببها بسبب ظاهرة الش ح يف السيولة  ،(0209-0206) لسنواتل (%01.12-)و (11.11%-)

ما  0202التداول سنة كما وصل حجم الرتاجع امللموس يف مستويات السيولة يف السوق املالية السعودية،  
، وهذا ي عزى إىل استمرار اخنفاض أسعار النفط العاملية ما أثر على أمريكي مليون دوالر 010109.20عادل ي  

 .صدرة لهالنمو االقتصادي يف الوطن العريب وباألخص على الدول العربية امل
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 زارتفاع درجة التركُ سادساً: 

ويقصد ، يف رمسلة السوق أو يف قيمة التداول شركات   وق حبساب حصة أكرب عشر  ز الس  درجة ترك   قاست  
ة مدى هيمنة هو معرف له، واملعىن االقتصادي هبذا املؤشر نسبة تداول األسهم النشطة إىل إمجايل حجم التداول

يف  بالتررياتر السوق ، وبالتايل مدى تأث  تعك، جودة األوراق املاليةاليت و  الشركات الكربى على رمسلة السوق
 ه الشركات.قيم أوراق هذ

 وهو ما يعين اخنفاض عدد األسهم ذات اجلاذبية ،تتميز كافة األسواق العربية بارتفاع درجة تركز التداول
، فبعد أن كان قطاع البنوك وقطاع املقاوالت يسيطران على وترّكز عمليات التداول على عدد حمدود من األسهم

، كما (1)من حجم التداول عالية   ى نسب  أسهم شركات االتصاالت تستحوذ عل تحجم التداول، أصبح
 .يف السوق املالية السعودية %91وإىل أكثر من  ،%92مثاًل إىل أكثر من يف بورصة عمان  زوصلت درجة الرتك  

عن الرتك ز بنصيب أكرب الشركات حجمًا يف السوق من الرمسلة اإلمجالية هلذه السوق، وحسب  كما يعرّب 
 %1)بنسبة  كرب الشركات رمسلة يف السوقألشرت البيانات اخلاصة املية؛ فقد ن  احصائيات احتاد البورصات الع

 .0209سواق املالية العربية لسنة رك ز حجم وسيولة بعض األ. واجلدول املوايل يبنّي ت(%02و

 0202لسنة األسواق المالية العربية  لبعضتركز رسملة وسيولة السوق : (2،0)الجدول رقم 

 %02تركز سيولة السوق عند مستوى  %02السوق عند مستوى  تركز رسملة البورصة

 06.1 10.12 السعودية

 16.0 61.6 األردن

 22.0 92.02 البحرين

 01.6 06.1 مصر

 12.2 90.1 المغرب

 World Federation of Exchanges, Annual Report and :من إعداد الباحثة باالعتماد علىالمصدر:   

Statistics, 2017, http://www.world-exchanges.org/home/  

 

                                                           
 .24، ص: مرجع سبق ذكرهكييب، شذا مجال اخلطيب، صعفق الر  (1)

http://www.world-exchanges.org/home/
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من أكرب الشركات حجماً يف األسواق العربية  %02نالحظ أّن نصيب  ،خالل بيانات اجلدول أعاله من
من البحرين واملررب  كلى يف  من إمجايل رمسلة السوق، حيث بلغ املؤشر مستوياته القصو  %12 ي قّدر بأكثر من

جم يف األسواق املالية ارتفاع درجة الرتكز احل يعك، مدىعلى التوايل، وهذا ما  %90.1و %92.0مبا ي عادل 
 العربية.

كما تتميز هذه األخرية برتّكز عمليات التداول يف عدد حمدود من األسهم، وهذا ما ت ظهره إحصائيات 
 %22.0ووصلت إىل  ،%16.0 بلرت فيه يتالعمان  بورصةستثناء با %02اجلدول حيث جتاوزت هذه النسبة 

واخنفاض جودة  يف سوق البحرين؛ وهذا ما قد يعود إىل احتفاظ بعض كبار املستثمرين بأسهم الشركات الواعدة
 .(1)درجة يف البورصاتغالبية األسهم امل

 :بـ العربية تتميز األسواق املالية ،السابقة الذكرإضافة إىل اخلصائص 

 عف نشاط السوق األولية؛ض   -

لك عن طريق القروض وإصدار ذ، تماد معظم الشركات املدرجة يف البورصات على التمويل اخلارجياع -
 ب رحبية األسهم وبالتايل قيمتها السوقية؛وهذا ما يزيد من تقل   ،بدل التمويل الذايت األسهم

 ؛م على املصادر التقليديةعلى متويل احتياجاهت حمدودية الوعي املايل لدى املستثمرين واعتمادهم بشكل كبري -

 .املالية هبا األوراقلقصور الذي تعرفه القوانني والتشريعات اخلاصة اليت تنظم األسواق املالية وتداول ا -

 هو مدى قدرهتا على  ،ما ميكن استخالصه من النتائج السابقة لتحليل خصائص األسواق املالية العربية
، على الرغم تمويل الالزم للنشاط االقتصادي إذا لقيت االهتمام الالئق من قبل احلكوماتاملسامهة يف توفري ال

 .مما تعانيه من أوجع قصور وضآلة يف أحجام األسواق املالية

 
 
 
 

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم نحو نموذج مقترح لتقييم األصول المالية في األسواق المالية العربية: دراسة قياسيةسلمى حشايشي، ( 1)

 .007، ص: 7003االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
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 معوقات نمو األسواق المالية العربية: لثالفرع الثا

ا يف التنمية االقتصادية والقيام بدورها حتّد من دوره العديد من العقبات اليتتواجه األسواق املالية العربية 
ا ال تصل إىل مستوى األسواق ، إاّل أهنّ هاتطوير ل سعياً هلا الدول العربية التمويلي، على الرغم من اجلهود اليت تبذ  

اليت واملشاريع االقتصادية سجل إىل حد اليوم عجزاً يف متويل االحتياجات ، حيث ال تزال الدول العربية ت  املتقدمة
 واجه أسواقنا العربية نذكر:ليت ت  ومن أهم العوائق ا عن طريق البنوك. لَب ضحت ت  أ

 قصور التشريعاتأواًل: 

خاصة فيما يتعلق بتوفري  ،م نشاطهاحتك  بدورها صور يف التشريعات اليت عاين معظم األسواق العربية من ق  ت  
ىل حد اآلن صدور قوانني إة أسواق مل تشهد الكافية للمستثمرين والشركات املدرجة فيها، فهناك عد احلماية

إىل آلية الرقابة واإلشراف العربية تفتقر بعض األسواق املالية  إذوهة، والصفقات املشب   املخالفاتص تأديبية خت  
 .(1)غري شرعية... إخل ب معلومات أو إشاعات خاطئة واحلصول على بيانات بطرق  على عمليات التداول، كتسر  

املالية اخلاصة بالشركات  األوراقاملتعلقة بإدراج  ،بالرتاخيص ةفرض شروط خاص متّ  يف هذا اخلصوص
هذه القيود  األجنبية وقوانني خاصة بتمل ك وحيازة غري املقيمني احلاملني ألوراق بعض الشركات الوطنية، لكنّ 

 نفتاح والتكامل فيما بينها.ما مينع حتقيق االل بني األسواق املالية العربية، ول دون إجياد قنوات لالتصاحت  

 محدودية األدوات الماليةثانياً: 

 من أهم الوسائل املعتمدة جلذب املالية األوراق أسواق عمليات يف املستخدمة احلديثة املالية عترب األدواتت  
 وإمهالت؛ والسندا األسهم تداول على عظمهام   اقتصار املالية العربية األوراقاألموال، واملالحظ يف أسواق  رؤوس
 .العاملية األسواق لدى بالية أصبحت اليت األخرى االستثمارية األوعية

 المالية المؤسسات محدوديةثالثاً: 

اخنفاض عدد إضافة إىل  املالية والسيما البنوك، املؤسسات عدد ه يف الدول العربية هو اخنفاضما جند  إّن 
 األسواق هلذه التنظيمية اهلياكل عفض   عن حجامها، فضالً أ ررص  مع  سوقاً  06 تتجاوز مل اليت املالية سواقاأل

حظ صرر الدور الذي تلعبه الكما ن .ق املاليةاألسوا جمال يف املتخصصة وقلة الكفاءات اخلربة، وحمدودية

                                                           
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة دور أسواق األوراق المالية بالدول العربية في التنمية االقتصاديةحسان خبابة، ( 1)

 .08، ص: 7004حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
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 %02 وما تبقى هويف األسواق العاملية  %62حيث ت شكل ما نسبته  ؛مؤسسات االستثمار يف األسواق املالية
 .(1)فهي للمؤسسات %02أما  %22شكلون ا يف الدول العربية فاألفراد ي  لألفراد، أم

 يتقرار السياسي واألمنرابعاً: عدم االس

، وهذا ما دورية باتتقل  ويؤدي هبا إىل العربية  اسي واألمين على األسواق املاليةاالستقرار السيعدم ؤثر ي  
سلبًا على نشاط لى مصادر التمويل اخلارجية ي ؤثر لكبري عالعربية، كما أّن االعتماد ا يةاملال سواقاأل بعض مييز

 األسواق املالية هبا.

  :(2)ائق أخرى أمههاعو تعاين األسواق املالية العربية من ما سبق، إىل  إضافةً 
 ها؛أسواق وكفاءة حجم رص توسيعف   من حدّ  اممّ  العربية، الدول بعض يف اخلصخصة برامج عتواض   .0
 األنظمة انعدام عن فضالً  الشفافية واإلفصاح، وعدم املعلومات لقلة وذلك نمرياملستث لدى الثقة عفض   .0

 ؛واحملاسبة واملراجعة املقاصة عمليات يف الكفؤة
 املالية األوراق أسواق يف مثيالهتا مع قارنةً م   األجنبية االستثمارات من املزيد جذب يف العربية األسواق عفض   .2

 ئة؛الناش
 ؛للشركات احلديثة األولية اإلصدارات أحجام بضآلة تتسم   إذ األويل السوق نشاط عفض   .2
 األوراق على الطلب تدين من املالية العربية األوراق أسواق تعاين إذ االستثمارية، األدوات على الطلب اخنفاض .2

 ؛ض الدوليف بع واالدخار النقدي الدخل تاخنفاض معدال بسبب املالية
 االكتتاب عمليات تنظيم وعلى بالعمولة، الوساطة أعمال على شاطالن هذا يقتصر إذالوساطة  نشاط عفض   .2

 .اآلخر البعض يف اجلديدة اإلصدارات يف
 

 

 

                                                           
، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 80، اجمللد 28، تنمية الرافدين، العدد األوراق المالية العربية تأثير التضخم على أسواقمفيد ذنون يون،، رغيد عماد الدين،  (1)

 .        05-04، ص: 7002املوصل، املوصل، العراق، 

  .05ص:  مرجع سبق ذكره،مفيد ذنون يون،، رغيد عماد الدين،  (2)
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 سواق المالية العربيةاألمقترحات لتطوير : المطلب الثاني

يف أسواقها املالية، متاشياً مع التطورات اليت  جيب على الدول العربية أن تقوم ببعض التحديثات والتطورات
فها النظام املايل العاملي وحتذو حذو األسواق املالية العاملية، من أجل حتقيق الكفاءة والفعالية املطلوبة وقيامها يعر 

املالية العربية  األوراقسواق رة عدد من املقرتحات لتطوير أوميكن بلو بالدور املنوط هلا يف متويل عمليات التنمية، 
 يلي: لخصها فيمان  

 بين الدول العربية  والمتعددة على تعميق العالقات الثنائية: العمل الفرع األول

ك رؤوس ل حرية حتر  ي، وتشكوتفعيل اتفاقية التجارة احلرة إىل حتقيق التكامل االقتصادي العريب سعياً 
 ع فيها لتشمل يفاملالية العربية إلنشاء سوق عربية مشرتكة، مع دراسة إمكانية التوس   األوراقاألموال بني أسواق 

نطاقها اخلدمات املالية، باعتبارها أحد عناصر تشجيع الصادرات اخلدمية واليت من شأهنا جذب املزيد من 
 .(1)االستثمارات بكافة أنواعها

 لتفعيل إنشاء بورصة عربية موحدة : أهمية التعاون مع اتحاد أسواق المال العربيةالفرع الثاني

واملساعدة  املالية، األدوات يف التعامل استمالة على تعمل  متخصصة  عربية ؤسسةم   ذلك من خالل قيام
دث التوازن املطلوب بني جمموع املدخرين العرب ما ي  ؛ اقتصادية أعلى على إعادة ختصيص املوارد العربية بكفاءة  

بني وجمموع املستثمرين، من أجل توفري السيولة الالزمة للتبادل التجاري وتعميق العالقات االقتصادية العربية 
 :(2)خاص على بوجه تعملكما  الدول العربية،

 هذه يف املسامهة للدول بالنسبة العربية والشركات احلكومات لصاحل مالية أوراق إصدارات ترتيب أو تنظيم .0
 أخرى؛ عربية مالية مؤسسات مع بالتعاون أو منفرد بشكل وذلك املؤسسة،

تثمرين بالسوق حىت تتمكن سوق األوراق املالية من تنمية توفري وابتكار أوراق مالية نشطة وجاذبة ملختلف املس .0
 املدخرات وتعبئتها،

                                                           

 .02، ص:مرجع سبق ذكرهحسني عبد املطلب األسرج، ( 1)

مداخلة تفعيل تكامل البورصات العربية لتدعيم التكامل العربي )مع اإلشارة إلى بعض بورصات دول مجلس التعاون الخليجي(، بر حممد عبد اجلواد، جا( 2)
ن، جامعة اإلمارات ، كلية الشريعة والقانو 7002مارس  3-5خالل الفرتة  -وحتديات آفاق-والبورصات املالية األوراق أسواق ضمن املؤمتر العلمي اخلام، عشر:

 .   82-85، ص: 7002العربية املتحدة، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، 
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 بتسويقوتقوم  وكيل  ك هادور تلعب  أو بيعها، إعادة مث حلساهبا املعروضة األدوات شراءو  االكتتاب بعملية القيام .2
 العرب؛ للعمالء وبيعها املعروضة األوراق

ربية، يف مشاريع إنتاجية قطرية إقليمية ومشرتكة عن طريق إصدار ع ستثمرين يف عدة أقطار  العمل على إشراك م   .2
 أسهم وسندات؛

 القدرة مدىك وكذل التمويلية، الفجوة وحتديد للشركات املايل املوقف دراسة جمال يف استشارات تقدمي .2
 باب قفلو  فتح وخطوات واإلعالن الرتويج طرق اقرتاح باإلضافة إىل الترطية، واحتماالت للسوق االستيعابية
 .االكتتاب

 العقبات التي تعترض التعاون بين البورصاتإزالة ثالث: الفرع ال

  ة،فني ةعملي الربط بني البورصات العربية لي، جمردإّن 
 
 ىثر فعلي علأهم أن يكون هلذا الربط وإمنا امل

 األسهم املصرية من ىامل علأن يتع مثالً  يف سوق الكويت املتعاملالربط يستطيع  ةبعد عملي هنّ أ مبعىن ،التعامل
 مقابل العمليات ةتسويكذلك حتويل أو   تم، ويالشراء أو البيع لسمسار يف مصرعطي أمر دون أن ي   ،مكانه

جيب  لزيادة حجم التعامالت ولعل أهم العوائق اليت ،استالم البائع لألموال واملشرتي لألسهم والسندات بسرعة
 :(1)هيزالتها إ

 السياسات االستثمارية؛وتنسيق  ،لألسواق املالية العربية املنظمةريعات والتنظيمات التش حماولة توحيد .0

 يف بعض الدول العربية؛على ضيق الطاقة االستيعابية لسوق رأس املال  بالترل   .0

 ليب وأدوات مالية متنوعة ومتطورة؛على عدم توافر أسا حماولة الترلب .2

 ؛دولة عربية وأخرىبني  املالية األوراقية واملالية على تداول قيود ورقابة تضعها السلطات النقد إهناء أية .2

العمل على تطوير واستكمال تنظيم األ طر القانونية واملؤسسية لألسواق املالية، وخلق ودعم الشركات وأدوات  .2
 ؛عامل احلديثة يف األسواق العربيةالت

 .رجاخلا يفحماولة جذب قدر من األموال العربية الفائضة واملستثمرة  .2
                                                           

 .02، ص:مرجع سبق ذكرهحسني عبد املطلب األسرج، ( 1)



 األسواق المالية العربية  واقع   : ثانيال الفصل  ....................................................................

 77 

 التركيز على موضوع الشفافية واإلفصاح رابع:الفرع ال

درجة يف السوق املايل، من خالل التشديد على ضرورة توفري املعلومات ذلك بالنسبة لألوراق املالية املو 
، والعمل على (Insider Trading) دوري وم نظم، ومنع التعامل الداخلي والبيانات جلميع املتعاملني بشكل  

لزام الشركات املدرجة بإعداد قوائمها املالية وفقاً ، باإلضافة إىل إاإلفصاح الدوليةو يري احملاسبة والتدقيق تطبيق معا
  .(1)ما يساعد على اختاذ القرار السليم وحتديد املخاطر والعوائد املتوقعة من االستثمار ،للقواعد املعمول هبا

 لنشر الوعي االستثماريطة إعالمية خُ و  وضع نظام تداول آلي :الفرع الخامس

العمل على زيادة التوعية بدور األسواق املالية يف االقتصاد الوطين من خالل الرتكيز على نشر الوعي 
وضع نظام آيل  لذا جيب، (2)ونشر املعلومات باستخدام كافة وسائل االتصال خاصة األنرتنيت ،االستثماري
 يفعلى تبادل طرح اإلصدارات ساعد ي  ما  ،املايل وااللتزام بهنظام لإلفصاح و نفذ من خالله الصفقات ت  للتداول 

بفرص وإمكانيات مزايا االستثمار  اإلعالميالتعريف الية العربية وفق ضوابط معينة. باإلضافة إىل سواق املاأل
 :(3)، وذلك من خالل الوسائل التاليةبني الدول املايل

لنشر بيانات كافية وسهلة االستقراء على  ،لكرتوينم موقع إالعربية من خالل تصمي املسامهةالرتويج للشركات  .0
األسهم، اصدارات جديدة من  يفه عند الدعوة لالكتتاب نشر   ىل ما يتم  إ باإلضافة ،مجهور املستثمرين العرب
 ده على اختاذ القرار املناسب له؛ويساعم املستثمر العريب، ما يه   اب على كلّ حبيث تشتمل نشرة االكتت

األرباح  فة خاصة امليزانية السنوية وحسايبوبص ،لبيانات الدورية املنشورة عن أنشطة الشركات العربيةتبسيط ا .0
بأحوال  علمحىت يكونوا على إمكانية إرساهلا للمسامهني ودراسة  ،واخلسائر والتوزيعات وتقارير جمال، اإلدارة

 ة؛الك حقيقيون للشركهتم واشعارهم بأهنم م  اشرك

                                                           
أسواق رأس املال  "لسطيين، مداخلة ضمن املؤمتر السنوي الثاين لسوق رأس املال الفتطور األسواق المالية العربية: فرص التكامل والتنافسسامي حطاب، ( 1)

 .    2، ص:7003، سوق فلسطني لألوراق املالية، رام اهلل، فلسطني، 7003أكتوبر  72يوم   "الصاعدة: نظرة مستقبلية

 .2، ص:مرجع سبق ذكرهسامي حطاب، ( 2)

 .03، ص:مرجع سبق ذكرهحسني عبد املطلب األسرج، ( 3)
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 ه يفيتم تدريس  حبيث  ،كيفية التعامل فيهاعن  و  املالية األوراقحد عن أسواق ر موّ عداد مقرّ إدراسة إمكانية  .2
،  تعك، تطورات هذه األسواق، وإمداد األساتذة بالدراسات والتقارير اليتالعليا للتجارةاجلامعات واملدارس 

 ينًا هلم من املشاركة اإلجيابية يف، متكلألسواق املاليةالكليات واملدارس هذه طالب لميدانية ترتيب زيارات و 
 ؛نشاط السوق بعد خترجهم

اخلارج للتعريف بأمهية  ذلك جتمعات العرب يف ، مبا يفاءات يف أماكن التجمعات املختلفةإقامة الندوات واللق .2
دوى وج ،املالية العربية وصناديق االستثمار العربيةسواق األمن خالل  ،االستثمار بالشركات املسامهة العربية

  .يعود على جمتمعهم أو ما ود عليهم مباشرةً بالنسبة ملا يع   سواءً  املدخريناالستثمار فيها من جانب 

  ّة دعائم وأساسيات تتمثل يف األخري ميكن القول بأنّه لتنشيط أسواق األوراق املالية العربية جيب توافر عد
 :(1)أمهها فيما يلي

زية؛توسيع الطاقة االستيعابية لالقتصاد الق  -  ومي بتوفري مشاريع إنتاجية وخدمية ذات رحبية  جم 
إفساح  اجملال أمام املبادرات الفردية والقطاع اخلاص والشركات، وهتيئة املناخ الالزم لتشجيعهم للمشاركة يف  -

 النشاط االستثماري؛
واملترريات العاملية  ضرورة العمل على إجياد األطر التشريعية والتنظيمية املرنة، واليت تتالءم مع املستجدات -

 واإلقليمية ما يضمن احلماية الالزمة حلقوق املتعاملني؛
تنو ع أدوات االستثمار املايل مما يزيد من فرص االختيار أمام املتعاملني وفق مصاحلهم واجتاهاهتم، ومبا ضرورة  -

 ؛باستمرار ى توفري السيولةوية ما يساعد عل، وبالتايل توسيع األسواق الثانرري املدخرين بالتعامل يف السوقي  
سيلة تنشيط سوق السندات وتشجيع إصدارها وتوعية مجهور املتعاملني واملستثمرين بأمهية هذه األداة، كوهنا و  -

قارنة مع االقرتاض من البنوك التجارية، باإلضافة إىل زيادة ع مق السوق وسيولته جيدة للتمويل وأقل تكلفة  م
على إدراج أسهمها، وتشجيع قيام عمليات اخلصخصة عن طريق األسواق  املسامهةمن خالل تشجيع شركات 

 ؛(2)املالية
 احلديثة يف جمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال. التقنياتتطوير وحتديث البنية األساسية والعمل على استخدام  -

                                                           
 .        05ص: ،مرجع سبق ذكرهحسني عبد املطلب األسرج، ( 1)

      .2، ص:مرجع سبق ذكرهسامي حطاب، ( 2)
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 : واقع االقتصاديات العربيةالثالث المطلب

موال، فهو يلعب يف كون ه املسؤول عن معّدل تراكم رؤوس األتكم ن أمهية االستثمار يف اقتصاديات الدول 
، إذ ي عترب املناخ االستثماري نتاَج تفاعل العوامل االقتصادية قتصاداالدورًا هامًا يف توسيع قاعدة اإلنتاج يف 

ما دون   دولةواالجتماعية والسياسية، اليت تؤثر يف ثقة املستثمرين وتعمل على تشجيعيهم الستثمار أمواهلم يف
الوطن العريب وكرريه من بقاع العامل ميتلك م قومات لالستثمار ختتلف من دولة ألخرى، إذ يتل موقعاً . و غريها

اسرتاتيجيًا هامًا وي شرف موقعه اجلررايف على حبار وحميطات وممرات مائية هامة؛ تربط بني قارات آسيا وإفريقيا 
وات اهلائلة كاملوارد الطبيعية خاصة النفط والراز الطبيعي والثروة الزراعية وأوروبا، كما تزخر  األراضي العربية بالثر 

والسمكية واحليوانية؛ باإلضافة اىل الثروة البشرية واملالية. إال أّن الوطن العريب ما يزال ي واجه عدة عقبات جلذب 
االقتصاديات العربية ومناخ وتشجيع االستثمارات، وهذا ما ي لّح علينا الوقوف على الصورة احلقيقية لواقع 

 يف الوطن العريب. *()االستثمار

 يستثمار االمناخ الو األول: خصائص االقتصاديات العربية  الفرع

، وتتألف *()تشم ل املنطقة العربية كاّل من شبه اجلزيرة العربية، مشال إفريقيا وشرقها ومنطقة اهلالل اخلصيب
ب آسيا ومتتد من احمليط األطلنطي إىل احمليط اهلندي، ويبلغ عدد سكان بلداً يف مشال أفريقيا وغر  00املنطقة من 
من إمجايل سكان العامل؛ ويشكل من هم دون سن  %1 ي شكلمبا  0202مليون نسمة سنة  160املنطقة وحو 

 .(1)اللرة الرئيسية يف املنطقة -باستثناءات قليلة-من سكاهنا، ومتثل اللرة العربية  %12أكثر من  01

املنطقة ت واجه حتديات اقتصادية، سياسية عترب دول العامل العريب من كربيات األسواق يف العامل، إال أّن إذ ت  
واجتماعية جعلتها تعيش واقعًا اقتصاديًا خاصًا ومتميزاً. ولتوضيح أكثر واقع االقتصاديات العربية أكثر سوف 

 .وحاول اإلشارة إىل مسات وخصائص االقتصاد العريب

                                                           
مل األوضاع والظروف السياسية، االقتصادية، االجتماعية، التنظيمية، املؤسسية والتشريعية. اليت مي كن أن ت ؤثر على قرامناخ االستثمار (*) ر االستثمار : يقصد به جم 

أو قطاع معني، وت عّد هذه األوضاع متداخلة فيما بينها وت ؤثر وتتأثر ببعضها البعض ومعظمها عناصر متررية يتم وعلى فرص جناح املشاريع االستثمارية يف دولة ما 
 تفاعلها أو مبعطيات خمتلفة وترتجم حمصلتها كعوامل جاذبة أو طاردة رأس املال.

 : سوريا، األردن، فلسطني، العراق ولبنان.منطقة الهالل الخصيب (*)

، 02/07/7005، مت االطالع عليه:  /https://www.mapsofworld.com: على املوقع اإللكرتوين ، متوفرWord Map العاملخريطة  موقع (1)
 .04:74الساعة 

https://www.mapsofworld.com/
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 خصائص االقتصاد العربي    أواًل:

يشهد العامل اجتاهًا متزايدًا وحو تكوين التكّتالت والتجمعات اليت أضحت إحدى السمات املميزة لعامل 
اليوم، وذلك ب رية التنسيق بني الدول وخلق فرص للتعاون االقتصادي والتبادل التجاري، ومن هذه التكت الت 

صائص والسمات اليت تتماثل مع بعض خصائص الدول النامية، نظراً لطبيعة املنطقة العربية، اليت تتمّيز ببعض اخل
على الرغم من وجود العديد من االختالفات، يف هذه اخلصائص لطبيعة الدول املكونة للمنطقة  االقتصاد العريب.

 العربية، إالّ أنّه مي كن اإلشارة إىل أهم اخلصائص املشرتكة واليت تتمثل فيما يلي: 

 :لقدرة التنافسيةضعف ا -6

تتمّيز اقتصاديات املنطقة العربية بضعف القدرة على املنافسة، إىل جانب ض عف مكانتها االقتصادية 
العاملية يف الوقت احلاضر، إذ تفتقر الدول العربية إىل م قومات املنافسة؛ اليت مي كن أن تساعدها على تعزيز مكانتها 

ء البنك الدويل وصندوق النقد أّن حتقيق منو حقيقي يف األجلني املتوسط العاملية يف املدى القصري. وي قر خربا
والطويل، سيتوقف جوهريًا على إدخال إصالحات هيكلية وسياسية، ت ساعد على التخلص من اختناقات التنمية 

أجهزة اإلدارة  ، أّن البريوقراطية وانعدام كفاءة0200احلالية. وقد أظهر استبيان املنتدى االقتصادي العاملي لسنة 
احلكومية والفساد وعدم استقرار السياسات االقتصادية، كانت عوامل م شرتكة سّببت عدة مشاكل أعاقت 
التنافسية يف الدول العربية. ولي، من املتوقع أن تنجح هذه األخرية يف تعزيز مكانتها التنافسية مع استمرار هذه 

الت مرتفعة للتنمية ي عترب حتديًا رئيسًيا من التحديات اليت تواجه املعوقات واملشكالت، وفوق ذلك فإّن حتقيق معد
 .(1)االستقرار، وذلك بسبب االرتفاع احلاد يف نسب البطالة

 :النظام االقتصادي المتبع -4

الدول العربية يف حميط دويل، م نقسم من حيث األنظمة السياسية واالقتصادية إىل نظام رأمسايل  تعيش
رتاكي تبّنت الدول إحدامها، حيث جند أّن معظم دول اخلليج العريب اتبعت النظام الرأمسايل ونظام اقتصادي اش

قطر، بينما اتبعت بعض الدول األخرى النظام و ، الكويت، البحرين املتحدة احلّر مثل: السعودية، اإلمارات العربية

                                                           
رت يف جملة أفاق سياسية، املركز العريب للبحوث والدراسات، مت ، جزء من دراسة نش4062التنوع والتباين: قراءة في بنية االقتصاد العربي لعام إبراهيم نوار،  (1)

 .http://www.acrseg.org/28478، متاح على املوقع االلكرتوين: 70:70، 00/07/7005االطالع عليه بتاري : 

http://www.acrseg.org/28478
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م ذلك فهي يف مراحل متقدمة للتحول االشرتاكي والذي يعطي للدولة الدور الرئيسي يف النشاط االقتصادي، ورغ
 وحو االقتصاد احلر.

   :برامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي -8

يشم ل اإلصالح االقتصادي كافة التشريعات والسياسات واإلجراءات؛ اليت تسه م يف حترير االقتصاد 
ار، ومبا ي سهل تكامله مع الوطين، والتسيري الكفء له وفقًا آلليات السوق، مبا ميكنه من االنتعاش واالزده

االقتصاديات اإلقليمية واندماجه يف االقتصاد العاملي. بينما اإلصالح اهليكلي فيشم ل تعديل اهليكل التنظيمي 
للقطاع العام والقضاء على التشوهات السعرية، مع إعطاء اهتمام أكرب لقطاع الزراعة، وتشجيع االستثمار 

 داري والقانوين.األجنيب، باإلضافة إىل اإلصالح اإل

وقد تبّنت العديد من الدول العربية برامج اإلصالح االقتصادي، سواًء حتت إشراف صندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل أو بدوهنما، من أجل الترّلب على أهم املشكالت واالختالالت اليت حت ول دون تطورها وازدهارها. 

فيما يتعلق بتقليص االختالالت املالية الداخلية واخلارجية، وضبط إذ حّققت بعض الدول العربية جناحًا ملحوظًا 
 صالحات التجارية، حيث مّت ختفيف وإزالة القيودمعدالت التضخم، وحتسني أوضاع ميزان املدفوعات والقيام باإل

املايل سعر الصرف وإصالح النظام  مركية؛ باإلضافة إىل إصالح نظامعلى الواردات وإصالح هياكل التعريفة اجل
والسياسة النقدية. وبالرغم من اآلثار االجيابية اليت أحدثتها برامج اإلصالح االقتصادي فإنّه ال مي كن جتاهل 

 .(1)، واليت تنج م عنها آثار انكماشية واخنفاض يف املداخيل احلقيقية ومستويات االستهالكهلاالتكلفة املادية 

اهليكلي تستلزم وقتاً حىت تبدأ نتائجها يف الظهور، ومن مّث  كما أّن سياسات اإلصالح االقتصادي والتكي ف
فإّن الدول العربية ت واجه يف البداية اآلثار السلبية األولية هلذه اإلصالحات، وال تزال أمامها خطوات أخرى حىت 

تعبئة  تستطيع جين مثارها اإلجيابية يف األمد املتوسط، وبالتحديد زيادة ف رص التشريل والتوظيف من خالل
 .(2)االدخار احمللي، وجذب االستثمار العريب واألجنيب إىل داخل االقتصاديات العربية

 
                                                           

مواجهة اآلثار االجتماعية للتكيف اهليكلي يف الوطن  ورقة حبثية مقدمة إىل مؤمتر"لدول العربية، معالم سياسات اإلصالح االقتصادي في اعبد الرمحن صربي،  (1)
 .5، ص: 0222العريب وأمريكا الالتينية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مركز دراسات وحبوث الدول النامية، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 

 الصفحة نفسها.ه، ، مرجع سبق ذكر عبد الرمحن صربي( 2)
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  :درجة االنفتاح على الخارج -2

ختتلف درجة انفتاح اقتصاديات الدول العربية على العامل اخلارجي من دولة إىل أخرى، لكن مي كن القول 
احًا اقتصاديًا عربيًا كبرياً، وارتفاعًا يف مستواه ويف م قدمتها العوملة أّن عقد التسعينات من القرن العشرين شهد انفت

االقتصادية وتبين برامج إصالح اقتصادية، كانت هتدف بالدرجة األوىل إىل إزالة العوائق اجلمركية يف جمال التجارة 
 اخلارجية. 

ديد من املشكالت اإلنسانية  كما سامهت العوملة يف ظهور روح املنافسة بني أصحاب الكفاءات، وحّل الع
كانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومشاكل التلوث البيئي، والتهديدات الثورية، وغريها من املشكالت اليت ال بّد 

 من أن تشرتك مجيع دول العامل يف القضاء عليها.
 :هيكل صادرات وواردات الدول العربية -8

ط والراز الطبيعي واملواد اخلام، باإلضافة إىل بعض تعتمد صادرات الوطن العريب بشكل أساسي على النف
املنتجات الزراعية، أما بالنسبة للواردات فهي تستورد املعدات واألجهزة والكيماويات ووسائل النقل... إخل، 
واملالحظ أّن احلجم األكرب من واردات الدول العربية يكون  من االسواق األجنبية خاصة األوروبية منها واليابان 

 الواليات املتحدة االمريكية وبعض دول أمريكا اجلنوبية كالربازيل واألرجنتني. و 

إاّل أّن النفط لي، املنتج الوحيد الذي ت عد الدول العربية مصدرًا رئيسًا له يف العامل، فبعض الدول خاصة 
فمثاًل ، هلا األول صّدراملهي  تعتربتلك اليت ال تعتمد على النفط ومشتقاته تـ رّكز على مواد أخرى تترىن هبا و 

، كما جند أيضاً يف املراتب األوىل، 0200الدول املصّدرة لزيت الزيتون يف العامل لسنة  تصّدرت تون، أخرياً الئحة
املررب اليت تعّد املصدر األول ملادة الفوسفاط يف العامل، وتأيت السودان يف املركز األول لتصدير املواشي، يف حني 

 .*()األول لزيت زهرة اإليلنغ ملصّدراتعّد جزر القمر 

  (:0202-0221)الصادرات والواردات يف الوطن العريب للفرتة قيمة واجلدول املوايل يوضح تطور 

 

 
                                                           

أو كما تسمى زهرة الزهور؛ يتم تقطري هذه الزيت من زهور شجرة اإليلنغ اليت تنمو يف املناطق االستوائية، وتتميز برائجة عطرية وهلا : (Ylang)زهرة اإليلنغ  (*)
 سرتخاء.فوائد عدة يف هتدئة األعصاب وحتسني املزاح وختفيض مستويات ضرط الدم واملساعدة على النوم واال
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 (0222-0222): تطور قيمة الصادرات والواردات في الوطن العربي للفترة (2،0)الجدول رقم 

 البيان

 السنة

 قيمة الصادرات
 )مليار دوالر أمريكي(

 قيمة الواردات )%(دل النمو مع
 )مليار دوالر أمريكي(

 )%(معدل النمو 

0222 162.09 -  112.061 -  

0222 600.061 00790 022.211 00709 

0222 229.192 06710 111.100 11716 

0222 0269.220 10706 921.200 10792 

0222 910.200 -10702 660.011 -6700 

0202 000.019 00710 629.106 -2700 

0200 0001.921 10761 911.100 00711 

0200 0102.122 2790 201.161 9762 

0202 0100.020 -2716 262.009 1790 

0202 0012.061 -0792 012.010 2702 

0202 260.221 -10721 260.100 -9729 

0202 909.01 -9701 200.222 -6706 

0202 016.160 00721 222.200 -2702 

0202 0201.010 00710 200.120 0701 

، متوفر (0202-0222) : من إعداد الطالبة باالعتماد على أعداد خمتلفة من التقرير االقتصادي العريب املوحدالمصدر    
 .https://www.amf.org.ae/ar/jointrepعلى املوقع االلكرتوين: 

 

فة التنويع يف جمال الصادرات ودليل ذلك، أّن القطاع النفطي يف يتمّيز الوطن العريب بقاعدة اقتصادية ضعي
من الناتج احمللي اإلمجايل، كما نالحظ من خالل اجلدول أعاله أّن الصادرات  %12الدول املصّدرة له ميثل نسبة 

هدت حيث ش، (0202-0221) والواردات على صعيد احلركة التجارية العربية عرفت منوًا متذبذبًا خالل الفرتة
 .ت النمو سالبة على غرار الوارداتالصادرات اخنفاضات متتالية خاصة يف السنوات األخرية أين كانت معدال

-0229-0226إذ تشري األرقام إىل أّن معدالت منو صادرات الوطن العريب كانت موجبة خالل السنوات 
ه الزيادات يف حصيلة على التوايل، وترجع هذ (%10.06)و (%06.1)و (%00.9)حيث ق درت بـ  0222

الصادرات؛ إىل تواصل تأثري ارتفاع أسعار النفط واملعادن والراز، باإلضافة إىل حتس ن جودة بعض الصادرات 
 .ما جعلها ترزو األسواق الدولية السلعية واخلدمية

https://www.amf.org.ae/ar/jointrep
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رت أما بالنسبة للواردات فقد أشارت األرقام إىل أّن معدالت النمو كانت موجبة لنف، الفرتة حيث بل
على التوايل، وي عزى ذلك إىل تواصل ارتفاع معّدالت النمو االقتصادي  (%10.9)و (%11.1)و (00.09%)

يف كافّة الدول العربية، وما صاحبه  من ارتفاع يف واردات السلع االستثمارية والوسيطية، باإلضافة إىل ارتفاع فاتورة 
 له. املستودةالواردات النفطية إىل الدول العربية 

، أّما 0222م قارنة بسنة  (%10.02)بنسبة بلرت  0220نالحظ أن قيمة الصادرات اخنفضت سنة  مث
وها اخنفض مقارنة بالسنوات السابقة بنسبة بلرت   وي عزى، 0202سنة  (%2.00)و (%6.00)الواردات فإن من 

 معظم على العاملي بالطل مستويات اخنفاض تأثري إىل االخنفاض يف قيمة الصادرات والواردات العربية هذا
لت عاود الصادرات االرتفاع والراز.  واملعادن النفط رأسها وعلى العاملية أسعارها مث تراجع ومن العربية؛ الصادرات

 .أمريكي مليون دوالر 0102مبقدار  0200من جديد وتصل إىل أعلى قيمة هلا سنة 
، ويرجع  ذلك 0200ر أمريكي سنة مليون دوال 012.010يف حني بلرت الواردات أعلى مستواها بقيمة 

 املصريف االئتمان من املزيد إتاحة ضوء يف التمويل تكلفة العامل، وتراجع يف االقتصاد النمو معدالت انتعاشإىل 
 (0206-0201) لكّن قيمة الصادرات ت عاود االخنفاض من جديد خالل الفرتة .السواء على واملستورد للمصدر

، يف حني اخنفضت قيمة 0200م قارنة بسنة  (%10.21)مبا يعادل  0201ض سنة حيث بلرت أدىن نسبة اخنفا
 تشهده، وهذا راجع إىل ما (%6.06)بـ  0206وبلرت أدناها سنة  0209-0201الواردات خالل الفرتة 

 الدول. من عدد يف جذرية وحتّديات حتّوالت من سنوات أربع منذ العربية منطقتنا
مليون دوالر  200.12و 0201.01الواردات والصادرات ما يقارب  فقد بلرت قيمة 0202أما سنة 

 للنفط؛ املصد رة العربية الدول غالبية يف جذري بشكل النمو يتأثر مل عام أمريكي على التوايل، إال أنّه وبشكل
 فقد بيةالعر  الدول بقية القوي، أّما االستثماري اإلنفاق بفضل استمرار والعائدات األسعار تراجع استمرار رغم

 مواجهة يف والسياسية االقتصادية حتسني بيئتها صعيد على حتركاهتا اختالف بسبب متبايناً، أداءً  شهدت
 .واالقتصادية السياسية التحديات

فإّن االقتصاديات العربية تتميز بقصور يف األداء يف املرحلة الراهنة، وال ترقى إمكاناهتا  ،ملا سبق كخالصة
تريري  حملاولةتستوجبه متطلبات املستقبل، كما أّن عملية إجراء إصالحات اقتصادية جذرية  املادية والبشرية ملا

 مع مرور الزمن. األوضاع القائمة، سي كلف الكثري وقد يزيد األمر سوءً 
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 عموماً ميكننا رصد بعض املؤشرات عن الواقع االقتصادي العريب نلخصها فيما يلي: و 

 ؛القومي وتدهور نصيب الفرد مقارنة باملؤشرات الدولية اخنفاض معدالت النمو يف الدخل -
تراج ع نصيب الدول العربية يف التجارة الدولية، وترك ز الصادرات يف منتجات أولية مع هامشية نصيب  -

 ؛املنتجات ذات القيمة املضافة العالية يف الصادرات العربية
نبية، مبا يف ذلك االستثمارات األجنبية املباشرة تراجع نصيب املنطقة العربية من تدفقات رؤوس األموال األج -

 ؛وغري املباشرة
اإلخفاق يف توليد فرص عمل كافية للعمال اجلدد يف سوق العمل؛ وارتفاع البطالة مبعدالت أعلى من دول  -

 ؛نامية أخرى، مع تركز البطالة بني فئات الشباب
 لني عن العمل ونسبة ملموسة من العاملني.تزاي د حدة الفقر يف عدة دول عربية، حيث مي ، الفقر العاط -

 في الدول العربيةالسائدة مناخ االستثمار  أوضاع ثانياً:

تكم ن أمهية االستثمار يف الوطن العريب يف تقليل الفجوة االقتصادية واالجتماعية داخل حدود الدولة، 
حمللية، من خالل إحداث تنمية شاملة وذلك بإتّباع اسرتاتيجية التوج ه الداخلي باالعتماد على مجيع املوارد ا

ومتوازنة ت ؤدي إىل تقليل حجم الفجوة بني الدول العربية مستقباًل من جهة؛ وبني الدول املتقدمة الصناعية من 
مثل لكّل االمكانات واملوارد جهة أخرى. كما جيب على الدول العربية فيما بينها أن تعتمد على االسترالل األ

إال أّن الدول العربية  يمني، من أجل اقتصاد متنوع وقوي.وإدارة سل طك من خالل ختطيتاحة لديها، وذلامل
تسودها بعض األوضاع السياسية واالقتصادية واإلدارية والقانونية املعرقلة جلذب االستثمار، وستتم اإلشارة إليها 

 :(2()1)بالتفصيل يف النقاط التالية

 :األوضاع االقتصادية -6

عربية ببعض اخلصائص االقتصادية املشرتكة، اليت ما زالت تعاين منها حىت اآلن، كض عف تّتسم الدول ال
اهلياكل االقتصادية واعتمادها على مصدر أو مصدرين للدخل أي عدم وجود تنويع يف اهليكل اإلنتاجي، 

                                                           
 ، تقارير لسنوات خمتلفة، أبو ظيب، االمارات العربية املتحدة.التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العريب،  -باالعتماد على: ( 1)

 ، تقارير أعداد لسنوات خمتلفة، الكويت، الكويت.مقومات االستثمار في الدول العربيةاملؤسسة العربية لضمان االستثمار،  -

، املؤمتر العلمي اخلام، لكلية العلوم اإلدارية واملالية "وحو مناخ االستثمار في الوطن العربي: الواقع والعقبات واآلفاق المستقبليةحريب حممد موسى عريقات،  (2)
 .00-3، ص:7002، جامعة فيالدلفيا، عمان، األردن، 4/2/7002-4مناخ استثماري وأعمال مصرفية الكرتونية" خالل الفرتة 
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ئي يف معظم البلدان، ما أدى باإلضافة إىل تفاقم املديونية اخلارجية، وزيادة البطالة والفقر، وعدم حتقيق األمن الرذا
 إىل التبعية االقتصادية هلته الدول.

 :األوضاع السياسية -4

ي عترب االستقرار السياسّي عنصرًا مهمًا من عناصر جذب وتشجيع االستثمارات احمللية واألجنبية، ونعين به 
ابات ومظاهرات...، وذلك استقرار األمن الداخلي واخلارجي، فاألمن الداخلي يكون مستقرًا بدون وجود اضطر 

من خالل متاسك فئات اجملتمع داخل الدولة الواحدة وترابطهم فيما بينهم من جهة وبينهم وبني السلطة من جهة 
 أخرى، أما األمن اخلارجي فيستقر بعدم وجود مشاكل مع الدول اجملاورة.

م باالستقرار السياسي ما ي عترب من خالل الواقع السياسي العام يف الدول العربية؛ فإّن البعض منها ينع  
دعامًة قويًة هلا من أجل جذب وتشجيع االستثمارات، أما البعض اآلخر فما يزال يعاين من عدم االستقرار 
الداخلي واخلارجي ما ي ؤثر على مناخ االستثمار فيها، ويؤدي إىل هروب رؤوس األموال والكفاءات للخارج. كما 

ب دورًا كبرياً يف زعزعة األمن الداخلي واخلارجي يف العديد من الدول العربية، ممّا أثر أّن القوى اخلارجية لعبت وتلع
وي ؤثر على مسرية التنمية االقتصادية واالجتماعية، خاصة بعد االحتالل األمريكي للعراق وتبعياته على الدول 

ن فلسطني، وسوريا، واليمن، وتون، العربية األخرى، باإلضافة إىل عدم االستقرار السياسي واالقتصادي يف كّل م
 ومصر وليبيا.

 :األوضاع اإلدارية -8

 ما زالت بعض الدول العربية ت عاين من مشاكل إدارية عّدة ميكن إجيازها يف النقاط التالية:

 البريوقراطية وطول اإلجراءات يف إجناز املعامالت االقتصادية؛ -أ

 اخلربات والكوادر الفنية املتخصصة؛  نقص   -ب

 القيادات اإلدارية ذات املهارة الالزمة يف إدارة املشاريع االستثمارية؛قّلة  -ج

 عدم وجود أنظمة معلومات متطورة؛ -د

 عدم دقة البيانات واملعلومات وغياب الشفافية؛ -ه

 عدم الرتكيز على التدريب لصقل وزيادة قدرات املوظف يف العمل؛  -و
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 انعدام التطوير والتحديث يف األجهزة اإلدارية؛ -ز

 ال يتّم حسب الكفاءة واملقدرة وإمنا حسب الطائفية واحلزبية واحملسوبية )الواسطة(؛ التعيني -ح

 عدم توفر ف رص استثمارية جاهزة وخرائط استثمارية م عدة على أس ، علمية؛ -ط

 عدم القيام بدراسات اجلدوى االقتصادية ملعظم املشاريع. -ي

 :األوضاع القانونية -2

 الدول العربية يف: وتتمثل األوضاع السائدة يف غالبية

عدم استقرار القوانني والتشريعات خاصة يف جمال االستثمار بشكل عام، ما أدى إىل زعزعة الثقة لدى  -أ
 املستثمر وعزوف االستثمار األجنيب؛

 تضار ب بعض البنود يف القوانني اخلاصة ببعض الدول العربية؛ -ب

 ت واألوضاع واملستجدات احلاصلة يف العامل؛عدم م سايرة بعض القوانني لبعض الدول العربية مع التطورا -ج

عدم وضوح وغموض بعض القوانني والنصوص التشريعية يف بعض الدول العربية، واالعتماد على االجتهادات  -د
 .يف التفسري

 في الدول العربية يلمناخ االستثمار واقع االفرع الثاني: تحليل 

الرتاجع يف مناخ االستثمار، ويستند إىل أساس البيئة  ملناخ االستثمار درجة التحس ن أو املؤشر املركبيقي، 
ويشم ل املؤشر املركب ثالث مؤشرات هي: السياسات املالية،  .(1) واجلاذ بة لالستثمار املستقرةاالقتصادية 

والسياسات النقدية واملعامالت اخلارجية، ويتم قياسه حسابيًا على أساس متوسط هذه املؤشرات، أما فيما يتعلق 
مل املناخ مثل درجة االستقرار السياسيبال والتطورات التشريعية  تطّورات النوعية املتعّددة اليت ت ؤثر يف جم 

واملؤسسات، وتنمية املوارد البشرية، فهو ال يعكسها حيث يتاج يف تقدريها إىل ترقية األسلوب لقياس كفاءة 
 :(2)املؤشرات الفرعية اآلتيةوفعالية هذه الن ظم. وعليه يتكون املؤشر املركب احلايل من 

                                                           
 .       042-045، ص: 7005، 0، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط النمو االقتصادي وتحديات الواقعحممود علي الشرقاوي،  (1)

 . 042ص:مرجع سبق ذكره، حممود علي الشرقاوي، ( 2)
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: ويستخدم لتلخيص وتطوير السياسة املالية مؤشر العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  -
 يف سعيها وحو تأسي، التوازن الداخلي لالقتصاد؛

: وي ستخدم لتلخيص تطورات مؤشر العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  -
 اسة سعر الصرف يف سعيها وحو تأسي، التوازن اخلارجي لالقتصاد؛سي

: وي ستخدم لتلخيص تطورات السياسة النقدية يف سعيها وحو تدعيم استقرار التوازن مؤشر معدل التضخم  -
 .الداخلي لالقتصاد

ستثمار بعد استحداث املؤسسة العربية لضمان اال 0200وقد مّت اتباع منهجية جديدة حلساب املؤشر سنة 
حيث مّت االعتماد على م قاربة جديدة لرصد  *()رمؤشر ضمان لجاذبية االستثماوائتمان الصادرات، ألول مرة 

التميز والتقدم التكنولوجي، فأصبح يتضّمن ثالث جمموعات هي )املتطلبات األساسية، العوامل الكامنة 
 000متررياً كمياً. فضاًل عن تراجع عدد الدول من  12فرعاً تتفرع بدورها إىل  00واخلارجية(، واليت يندرج  حتتها 

ثل تطور ثالث  دولة وتراجع عدد الدول العربية مع استبعاد ليبيا وسوريا ضمن املؤشر. 020إىل  واجلدول املوايل مي 
مترريات هي املؤشر املركب ملناخ االستثمار ومعدل التضخم ومعدل النمو احلقيقي للدول العربية خالل الفرتة 

(0222-2018). 

: تطور المؤشر المركب لمناخ االستثمار ومعدل التضخم ومعدل النمو الحقيقي (2،0)الجدول رقم 
  (2018-0222)في الوطن العربي خالل الفترة 

 التغير % معدل النمو الحقيقي التغير % معدل التضخم المؤشر المركب السنوات

0222 1,20 070 - 1721 - 

0220 2792 0716 21,9 0700 -42,18 

0220 2702 0700 14,8 1720 30,48 

0222 0720 0700 45,9 6729 80,31 

0222 0722 1700 26,1 1722 -15,57 

0222 2700 6721 11,8 1711 -7,76 

0222 0700 9702 23,6 1762 6,17 

                                                           
أهنا قدرة البلد يف فرتة زمنية حمددة على جذب املشاريع االستثمارية، يف : ينطلق بناء املؤشر من تعريف اجلاذبية الدولية على مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار( *)

تنقلة من شركات ورؤوس أموال وخربات يف خمتلف امليادين.
 
 جماالت متعددة واستقطاب عناصر اإلنتاج امل
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0222 2701 2721 7,6 1760 -1,23 

0222 0721 072 21,7 1720 -9,27 

0222 2792 1702 -67,6 076 -48,92 

 65,38 071 41,8 0710 غري متوفر )*(0202

 27,91- 1702 39,9 6710 غري متوفر 0200

 3,23 1702 4,1- 6721 غري متوفر 0200

0202 02 1700 -13,7 170 -3,13 

0202 0271 0702 -4,6 070 -29,03 

0202)**( 0270 076 -7,6 170 01701 

0202 0070 172 8,7 171 0719 

0202 0076 170 2,02 071 16072  

 001712 072 93,22 11,4 غري متوفر 0202

 : استبعاد ليبيا وسوريا.)**(: اعتماد منهجية جديدة حلساب املؤشر املركب.)*(        

من إعداد الطالبة باالعتماد على: تقارير مناخ االستثمار يف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان االستثمار للفرتة المصدر:     
7000-7003 ،reports/-climate-investment-studies/all-http://dhaman.net/ar/research. 

 https://www.amf.org.ae/ar/jointrep، 7003موقع صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد 

  

 ويتم احلكم على التطورات يف مناخ االستثمار من خالل حتديد قيمة املؤشر على ثالث مستويات:

 : فهو يشري إىل عدم وجود حتسن يف مناخ االستثمار؛(0)>فإذا كان أقل من واحد  -

  مناخ االستثمار؛: تشري إىل وجود حتسن يف(0-0)من واحد إىل اثنان  -

 يشري إىل وجود حتسن كبري يف مناخ االستثمار.(: 0)<أكرب من اثنان  -

املؤشر املركب ملناخ  وفقميكن حتليل اجلدول أعاله وتبيان اجتاهات التحّسن والرتاجع يف الدول العربية 
 االستثمار، ومعدل التضخم، ومعدل النمو احلقيقي:

 

 

http://dhaman.net/ar/research-studies/all-investment-climate-reports/
https://www.amf.org.ae/ar/jointrep
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 ستثمارلمناخ اال المؤشر المركبأواًل: 

 (270) متذبذب  خالل فرتة الدراسة، إذ بلغ املؤشر املركبانطالقًا من بيانات اجلدول أعاله، نالحظ أّن 

، 0220، وهذا ي عزى إىل ارتفاع اإليرادات نتيجة حتس ن أسعار النفط سنة 0220سنة  (279) مقابل 0221سنة 
فط، باإلضافة إىل تعم ق تطبيق سياسات للن املنتجةوانعكاس ذلك على اإليرادات العامة خاصة للدول 

 (0722) إىل 2004 سنة املؤشر املركب مّث يرتفعاإلصالحات االقتصادية واهليكلية اليت تقوم هبا الدول العربية. 
 إىل بعد   يصل مل أنّه إال االستثمار، مناخ حتسن اجتاه استمراراً يف يعين ، ممّا0221عام  (0720) مع مقارنة نقطة
 نقطة. (070)بـ  0222سابق سنة ال مستواه

، وهذا بسبب 0221نقطة سنة  (2700)مقارنة بـ  (0700)مبقدار  0226ذروته سنة  املؤشربعد ذلك بلغ 
، مبا فيها مؤشر سياسة التوازن اخلارجي والتوازن الداخلي املركبللمؤشر  املكونةحتس ن كافة املؤشرات الفرعية 

نتيجة لتحس ن مؤشراته الفرعية،  (0721)بلغ املؤشر  0222لية العاملية لسنة ومعدل التضخم. ويف خضم األزمة املا
 (2792)سجل  حيث 0220عام  االستثمار ملناخ املركب املؤشر تراجع اجلدول إىل بيانات أما للسنة املوالية فت شري

 املركب للمؤشر ةاملكونواخلارجي  الداخلي التوازن مؤشري اخنفاض إىل ذلك رجعوي ،2008بسنة  مقارنة نقطة
 .0222زمة املالية العاملية لسنة ملحوظ، كنتيجة لتأثري األ بشكل

، فقد بلغ املؤشر العام جلاذبية االستثمار 0202وباعتماد املنهجية اجلديدة كما ي شري اجلدول أعاله سنة 
 الدول العربية فقد ارتفعت قيمة املؤشر يف 0200نقطة، ومقارنة مبؤشر سنة  (02)إىل قيمة بلرت  0201سنة 
كم حصلة لتحس ن أداء دول جمل، التعاون اخلليجي، وتراج ع أداء بقية اجملموعات بقيمة ضئيلة،  (0271) بقيمة

ترتفع  0206على التوايل، ومقارنة بسنة  (0070)يبلغ  0206وسنة  %2720بنسبة  0201ترتفع قيمته سنة 
نقطة نتيجة الرتفاع قيمة عناصر  (0076) وتصل إىل 0209جاذبية الدول العربية لالستثمار بدرجة طفيفة سنة 

 املؤشر يف هته الدول.

إىل أّن جمموعة الدول العربية استقرت يف املرتبة  0209ت شري نتائج املؤشر املركب جلاذبية االستثمار لسنة 
النتائج أّن دول جاذبيتها لالستثمار األجنيب املباشر؛ إذ أوضحت  الرابعة عاملياً، حيث حتسنت بدرجة طفيفة

اخلليج )السعودية، اإلمارات، الكويت، قطر، سلطنة عمان والبحرين( تصّدرت بشكل عام األداء وارتفع أدائها 
األردن( يف املرتبة الثانية عربًيا -لبنان -، كما حّلت دول املشرق العريب )مصر0206بشكل طفيف م قارنة بسنة 
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تبة الثالثة عربًيا بأداء املررب( يف املر  -اجلزائر  -العريب )تون، مع ارتفاع أدائها، بينما جاءت دول املررب
 ض.منخف

 ثانياً: معدل التضخم

متفاوتة  قيمهاألسعار املستهلك، فقد كانت  القياسي بالرقم عنها معرباً  التضخم مبعدالت يتعّلق فيما
؛ بقي يف ارتفاع 0222ة سن (070) ، حيث بلغ املعدل(0202-0222)بالنسبة للدول العربية خالل الفرتة 

ر بـ0222مستمر حىت سنة  بسنة مقارنة  %00790إذ بلغ معدل النمو  (072) ، حيث بلغ الذروة مبعدل ق دِّ
سنة  (1702) ، يرتاجع بعدها معدل التضخم بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية، وينخفض إىل معدل0229
صاد العريب عافيته بارتفاع معدالت التضخم خالل السنوات مّث يستعيد االقت ،%6976 بنسبة قدرها؛ أي 0220
على التوايل، وهذا عائد إىل ارتفاع أسعار األغذية وزيادة تكلفة  (6710)و (0710) إذ بلغ 0200و 0202

 ية.استرياد املواد الرذائية، وزيادة الطلب احمللي يف العديد من الدول العربية باإلضافة إىل ارتفاع أسعار النفط العامل

على التوايل، وذلك بسبب  %1700و %6721بنسبة بلرت  0201و 0200ليعاود الرتاجع سنيت 
 عدد ودخول الطلب العاملي معدالت منو شهدت الفرتة تباطؤ حيث األوروبية، الديون السيادية أزمة تطورات
 ارتفاع إىل أدى ممّا ايل،امل للتقشف سياسات من انتهاج ذلك تبع يف ركود اقتصادي، وما االقتصاديات من متزايد

مله حّد يف وهو ما األجور،  على السلبية الضروط تنامي مث ومن البطالة مستويات التضخمية،  الضروط من جم 
 %0702 بلغ مبعدل مقارنة ،0201عام  %076 ليبلغ العربية بالنسبة للدول طفيف بشكل بعد ذلك ينخفض

 الطبيعي والراز اخلام النفط (الوقود وخ صوصاً  العامل، يف الرئيسية أسعار السلع لرتاجع انعكاًسا وذلك ،0200عام 
إضافًة إىل تزاي د الضروط التضخمية يف الدول املصّدرة للنفط ، %0071واملعادن بنسبة  %0670مبعدل  )والفحم

 ينار اللييب. واستنزاف االحتياطيات األجنبية بوترية متسارعة واخنفاض قيمة الد خاصة ليبيا، ما سبب نقص السلع 

وي عزى االرتفاع يف معدالت التضخم يف بعض الدول العربية إىل ارتفاع أسعار املطاعم والفنادق وخدمات 
التعليم يف الكويت مثاًل، وإىل ارتفاع أسعار املساكن يف اإلمارات وتراجع قيمة اجلنيه املصري مقابل الدوالر 

إىل االرتفاع بالنسبة ملصر، أما يف اجلزائر فريجع ارتفاع معدل  األمريكي؛ ما دفع بأسعار بعض املنتجات السلعية
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التضخم كم حصلة للضروط على سعر الصرف اجلزائري مع تراجع املتحصالت من النقد األجنيب، نتيجة 
 .(1)0200الخنفاض أسعار النفط سنة 

ّن مستويات التضخم يف أ 0209أما بالنسبة للسنوات املوالية فقد أشار تقرير صندوق النقد العريب لسنة 
مع زيادة أسعار السلع، بينما ارتفع معدل التضخم  %170معظم الدول العربية مالت إىل االرتفاع حيث بلغ 

، لعّدة أسباب أمهها زيادة الضرائب واجتاه احلكومة 0202سنة  %0070حسب توقعات صندوق النقد العريب إىل 
دولة عربية، جاءت االرتفاعات ما بني قياسية  01ضخم يف التملعدت وو فق املسح  .وحو برامج خفض الدعم

فيما ، %1171دولة، وتصّدرت السودان القائمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو  00وحادة وطفيفة يف 
فيما تراجع يف ، %9، بينما اخنفض معدل التضخم يف اجلزائر بنسبة %270سجلت البحرين أدىن معدل بنسبة 

 . %270السعودية بنسبة 

األسعار، ويرص د معدالت الرالء يف األسواق املختلفة، إذ  حتركاتوميكن القول أّن م عدل التضخم يعك، 
يتأثر مبجموعة من العوامل احمللية كاختاذ بعض اإلجراءات لرتشيد الدعم، وتطبيق ضريبة القيمة املضافة، إضافًة إىل 

باإلضافة إىل أّن هناك بعض العوامل اخلارجية املؤثرة  احتمال صدور ضرائب أخرى جديدة مثل الضريبة االنتقائية،
عن استمرار  يف مستويات التضخم، كتوق ع ارتفاع أسعار للنفط مع اإلجراءات املتخذة خلفض اإلنتاج، فضالً 

 ، وأثره يف خفض قيمة الواردات السلعية يف بعض الدول اليت تتبىن نظام ثابت للصرف.صعود قيمة الدوالر

 ت النمو الحقيقيثالثاً: معدال

، على الرغم من تَبين (0202-0222)يف حني كانت معدالت النمو احلقيقي متفاوتة النسب خالل الفرتة 
جمموعة الدول العربية عّدة برامج إصالحية اقتصادية خاصة يف السنوات األخرية، حيث بلرت أقصى مستوى هلا 

بسبب تداعيات األزمة  0220سنة  %076إىل  لتنخفض يف السنوات املوالية وتصل، %6729بـ  0221سنة 
مث ينخفض بعد ذلك،  0220بسنة  مقارنة %6170بنسبة تعادل  %071إىل  0202املالية العاملية، يرتفع سنة 

بسبب اهلبوط احلاد يف أسعار النفط وأحداث الربيع العريب يف كّل من سوريا وليبيا والعراق اليت أثرت على وترية 
 على التوايل. 0200و 0201سنيت  %070و %1،0، إذ يرتاجع معدل النمو إىل النمو يف اجملموعة

                                                           
 .07، ص: 7002، 7العدد ارات العربية املتحدة، جامعة الدول العربية، أبو ظيب، اإلم، صندوق النقد العريب، تقرير تنافسية االقتصاديات العربية( 1)
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للنفط على  واملصّدرةويف تطور إجيايب يعك، ج هود احلكومات العربية يف الدول العربية خاصة املستوردة 
سط النمو حد  سواء، ويف ظل اخنفاض أسعار النفط وتراجع االحتياطات األجنبية وتنامي عدد النازحني، يرتفع متو 

على التوايل بنسبة ترري ق درت بـ  0209و 0206سنة  %071و %171االقتصادي يف املنطقة العربية إىل حوايل 
 مقارنة بالسنة اليت تسبقها. %6072و 0719%

وهذا يرجع إىل ، %072فقد شهد أداء االقتصادات العربية حتسنًا بلغ فيه معدل النمو  0202أما سنة 
يف أسعار النفط العاملية، وانعكاس اآلثار اإلجيابية لربامج  املسجلةب اخلارجي، وإىل الزيادة ارتفاع مستويات الطل

  .اإلصالح االقتصادي اليت جيري تنفيذها يف عّدة دول

الفرع الثالث: تطور المشاريع االستثمارية األجنبية الواردة إلى الدول العربية من دول العالم خالل الفترة 
(0222-0202 )  

واليت  ،*() (Financial Times)تناداً إىل قاعدة بيانات أسواق االستثمار األجنيب املباشر واليت ي ع دها اس
مل املشاريع االستثمارية األجنبية املباشرة اجلديدة يف مجيع أوحاء العام بداية من سنة  ، 0221تعمل على ترطية جم 

وبالبيانات اخلاصة بالدول العربية، أّن قيمة التكلفة  0202فقد تقّدم يف التقرير اخلاص مبناخ االستثمار لسنة 
دوالر  مليار 0020بلرت  (0202-0221)اإلمجالية ملشروعات االستثمارات األجنبية العربية البينية للفرتة 

خمتلف  تطور املشاريع االستثمارية األجنبية اجلديدة الواردة إىل الدول العربية من، واجلدول املوايل ي شري إىل أمريكي
 .دول العامل هلذه الفرتة

 

 

 

 

 

                                                           
هي قاعدة البيانات اإللكرتونية األكثر مشواًل لالستثمارات املتضاربة عرب احلدود املتاحة، : Markets FDIقاعدة بيانات أسواق االستثمار األجنبي المباشر ( *)

 مجيع أوحاء العامل(. والقطاعات يف البلدان وهي خدمة من "فاينانشيال تاميز" وترطي مجيع

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.fdimarkets.com/explore/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjzkZdqkNut4eorAOojZ3s24UsOqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.fdimarkets.com/explore/&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjzkZdqkNut4eorAOojZ3s24UsOqw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.fdimarkets.com/explore/%3Fp%3Dsector&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhh34Mnq3LfYjzecrIE0trhzpOuU5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.fdimarkets.com/explore/%3Fp%3Dsector&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhh34Mnq3LfYjzecrIE0trhzpOuU5A
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تطور المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة الواردة إلى الدول العربية من دول العالم : (2،0)الجدول رقم 
  (0202-0222)للفترة 

 السنوات
عدد  عدد الوظائف التكلفة )مليون دوالر( عدد المشروعات

الشركات 
 من العالم % القيمة من العالم % القيمة من العالم % القيمة المستثمرة

0222 460 4,8 47 040 6,5 72 202 3,6 394 

0222 436 4,2 58 171 8,9 67 924 3,5 363 

0222 641 5,9 77 548 12,2 123 784 6,2 513 

0222 849 6,6 113 704 13,9 178 961 7,0 635 

0222 719 5,0 55 910 6,4 117 070 4,3 615 

0222 1 325 7,0 171 751 12,2 290 162 8,0 988 

0222 1 159 6,8 110 886 10,4 166 076 6,3 892 

0202 1 045 5,6 63 348 6,8 139 175 5,3 797 

0200 1 168 5,7 61 179 6,3 126 053 4,6 873 

0200 1 074 5,7 47 219 6,3 115 936 5,2 764 

0202 954 4,6 57 705 6,1 102 035 4,1 724 

0202 818 4,2 63 330 7,4 109 345 4,4 644 

0202 769 4,2 43 864 5,0 95 596 3,9 610 

0202 773 4,3 93 949 10,2 115 065 4,5 616 

0202 820 4,3 68 725 8,7 94 422 4,0 635 

0202 876 4,2 83 458 7,7 134 211 4,6 701 
 

تقرير ، و Markets FDI: من إعداد الطالبة باالعتماد على: تقرير قاعدة بيانات "أسواق االستثمار األجنيب املباشر" المصدر
( 0202-0221) مناخ االستثمار يف الدول العربية الصادرة عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات للفرتة

 الكويت.
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قيمة االستثمارية األجنبية اجلديدة الواردة إىل الدول العربية وعدد حظ أّن من خالل اجلدول أعاله نال
، حيث كان عدد املشاريع (0202-0221)املشروعات وعدد الشركات املستثمرة فيها متذبذبة خالل الفرتة 

تفع سنة لري  0221مشروعًا سنة  062متزايداً، فقد بلغ  0222وحىت سنة  0221املستثمرة للفرتة األوىل ما بني 
 االستثمارات تدفقات ارتفاع رأسها يأيت على أسباب عدة إىل االرتفاع مشروعاً، ومرد  هذا 0101إىل  0222
 الفرتة. خالل هلا املرخص العربية

 أسعار تواصل ارتفاع إىل املباشر، األجنيب االستثمار تدفقات دوافع أهم 0229تقرير سنة  أرجع وقد
 الدول يف وخاصة احلدود والتمل ك عرب االندماج عمليات قيمة زيادة األساسية، عوالسل واملعادن والراز النفط
 ومناخ األعمال بيئة حتس ن الوطنية، عرب الشركات اخلارجي ألكرب التوسع استمرار االنتقالية، واالقتصادات النامية

 مشاريع على العائد ارتفاع وتواصل جديدة، فاعلة كجهات السيادية صناديق الثروة ظهور العامل، حول االستثمار
الوارد  العاملي اإلمجايل من %12نسبته  ما استثمارها املعاد األرباح مثّلت حيث األجنيب املباشر، االستثمار
 .النامية الدول يف العاملة التابعة األجنبية الشركات يف وخاصة

االخنفاض الكبري يف أرصدة  ، بسبب0206مث ينخفض عدد املشاريع املستثمرة للفرتة اللي تليها حىت سنة 
االستثمارات يف العديد من الدول كتون،، اجلزائر، مصر، العراق، وقطر، كما يرجع األمر إىل أحداث الربيع 

، حيث بلغ متوسط حّصة الدول العربية من االستثمار األجنيب 0202العريب اليت شهدهتا املنطقة منذ هناية سنة 
 0209فقط. يف حني بلرت قيمة االستثمارات سنة  %1.1نسبة  (0201-0222)املباشر الوارد خالل الفرتة 

مليون دوالر أمريكي على التوايل، كما نذكر أّن االستثمار يف الدول  458 83مليون و 725 68مبلغ  0202و
ة من ز يف عدد حمدد من الدول، حيث تستحوذ السعودية واإلمارات وحدمها على النسبة الكبري ك  العربية يتمّيز بالرت 

 .%00أرصدة االستثمارات األجنبية الواردة للمنطقة فهي وحدها تستحوذ على 

  كخالصة، جيب على الدول العربّية سواًء الرنية منها أو األقل دخاًل أن تعمل على تعزيز جاذبيتها
ملة، وذلك لالستثمارات األجنبية ومواجهة حتديات النمو االقتصادي وتوفري ف رص العمل، وحتقيق التنمية الشا

عة املدن الصناعية والتكنولوجية، وإعادة هيكلة املوارد  من خالل االندماج يف األسواق العاملية، وإنشاء وتوس 
البشرية ونقل وتوطني التكنولوجيا وسبل اإلدارة والتسويق احلديثة، باإلضافة إىل قيام احلكومات مبراجعة جاذبية 

 لة يف العامل.استثمارات بلداهنا يف ظل الترريات احلاص
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 ألسواق المالية العربيةل نشأة واإلطار التشريعي والتنظيميالمبحث الثاني: ال
 )السوق المالية السعودية وبورصة عّمان(

 

ظهر إىل الوجود إاّل يف بداية التسعينات من القرن لم تَ ف ،ق املالية العربية حديثة النشأةعترب معظم األسوات  
فيها  من التطورات متّ  واسعةً  ، وقد شهدت الدول العربية يف اآلونة األخرية موجةً -باستثناء بورصة مصر-املاضي
 جمموعة من البورصات واألسواق املالية اليت مشلت أغلب الدول العربية.إنشاء 

الضوء  تسليطمن حيث نشأهتا وأهدافها،  يهدف هذا املبحث إىل التعريف بأهم األسواق املالية العربية
 ت هبا،وأهم املراحل اليت مرّ  من خالل نشأهتاعينة الدراسة،  وبورصة عمان ةالسعودي يةسوق املالالعلى كّل من 

 والتطرق إىل إطارها التشريعي والتنظيمي. 
      Saudi Stock Exchange ةالسعودي الماليةسوق ال: المطلب األول

من حيث ومنطقة اخلليج  ة العربية( أكرب البورصات يف املنطقTadawul-عترب البورصة السعودية )تداولت  
عاملياً من حيث  02بية السعودية، كما أهنا مصنفة يف املرتبة القيمة السوقية، وهي البورصة الوحيدة يف اململكة العر 

إدراج سوق األسهم  متّ  كما،  0202سنة  عامليًا فيما خيص حوكمة املسامهني الثانيةالسيولة املتداولة واملرتبة 
تعترب و . (1) (IFC) حتت إشـراف مؤسسة التمويل الدولية (MSCI) ؤشر األسـواق الناشئة السعودي ضمن م

شركة سنة  002هذا اخلطوة اعرتافًا بأمهية سوق األسهم السعودية ومكانته، وقد بلغ عدد الشركات املدرجة هبا 
من و  .وقطاع التأمني طاقة()ال أكرب قطاعاهتا قطاع البرتوكيماويات ،()قطاعاً عشرين  (02) عة علىموزّ  0202

نشأهتا، إطارها و بورصة من خالل نبذهتا التارخيية خالل هذا املطلب سنحاول إعطاء نظرة شاملة حول هذه ال
 التشريعي والتنظيمي. 

 نشأة السوق ومراحل تطوره الفرع األول:
 يف هذه النقطة التطرق إىل نشأة السوق املايل السعودي ومراحل تطوره. سيتم 

 

                                                           
 ،https://uabonline.org/ar :اإللكرتوينعلى املوقع متوفر  ،أكبر بورصات العالم من حيث السيولة: السوق السعودية ،احتاد املصارف العربية موقع ( 1)

 .70:44، الساعة: 2/08/7005مت االطالع عليه بتاري  
() هالكية، : تتمثل يف قطاع الطاقة، املواد األساسية، السلع الرأمسالية، اخلدمات التجارية واملهنية، النقل، السلع طويلة األجل، اخلدمات االستقطاعات السوق

دوية، االستثمار والتمويل، إدارة وتطوير العقارات، التأمني، الصناديق العقارية اإلعالم والرتفيه، جتزئة السلع الكمالية، جتزئة األغذية، إنتاج األغذية، الرعاية الصحية، األ
 املتداولة، البنوك، االتصاالت وقطاع املرافق العامة.
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 السوق المالية السعوديةنشأة : أوالً 
تأسي، أول  الشركات املسامهة يف اململكة العربية السعودية إىل الثالثينيات، حيث متّ إنشاء تاري   عودي

مسنت تأسي، شركة اإل متّ  م0010سنة وهي الشركة العربية للسيارات، و  م0010 سنةشركة مسامهة سعودية 
تتابع بعد ل ،ةشركة مسامه 00كان هناك وحو   م0091. حيث وحبلول عام مث تبعتها ثالث شركات كهرباء ؛العربية

لالحتياجات األولية للتنمية االقتصادية خاصة يف  ذلك تأسي، العديد من الشركات والبنوك املسامهة مواكبةً 
 .(1)السبعينات
ة السوق حىت مّت ية بتنظيم ومراقبة أنشطهة احلكومية املعنّ كانت مؤسسة النقد العريب السعودي اجل    وقد

، واليت ت عد اهليئة الوحيدة اليت تقوم باإلشراف على تنظيم ومراقبة السوق 0221تأسي، هيئة السوق املايل سنة 
 ملستثمرين وضمان الكفاءة والعدالة يف السوق.امن خالل إصدار اللوائح والقواعد اهلادفة إىل محاية  ،املالية

برئاسة ، 0229مارس  00 ثننيدي يف اجللسة املنعقدة يوم اإلسعو وافق جمل، الوزراء ال 0229سنة  يف
شركة السوق " خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز على تأسي، شركة مسامهة سعودية باسم

كون )تداول("، ويأيت هذا القرار تنفيذًا للمادة العشرين من نظام السوق املالية اليت تقضي بأن ت املالية السعودية
 .(2)الصفة النظامية للسوق املالية شركة مسامهة

 ةالسعودي ةالماليحل تطور السوق ا: مر ثانياً 
يف إجياد سوق  عندما باشرت احلكومة النظرغري رمسية حىت أوائل الثمانينات،  السوق املالية السعودية ظلت

نة وزارية من وزارة املالية واالقتصاد تشكيل جل 0020 سنةذ مّت نظم للتداول وإجياد األنظمة الالزمة لذلك، إم  
النقد العريب  التجارة ومؤسسة النقد العريب السعودي هبدف تنظيم وتطوير السوق. وكانت مؤسسة الوطين ووزارة

جويلية  10حىت تأسست هيئة السوق املالية بتاري  ية بتنظيم ومراقبة السوق، ية املعنّ السعودي اجلهة احلكوم
شرف على تنظيم ومراقبة اليت ت   ،(12" الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/لسوق املاليةمبوجب "نظام ا، 0221

                                                           
متوفر على املوقع االلكرتوين:  نبذة عن السوق،موقع السوق املالية السعودية )تداول(،  (1)
-http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A

ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/ : 02:82، 2/8/7005، مت االطالع بتاري. 

 مرجع سبق ذكره.موقع السوق املالية السعودية )تداول(،  (2)

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/
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وضمان العدالة والكفاءة يف  املستثمرينالسوق املالية من خالل إصدار اللوائح والقواعد اهلادفة إىل محاية 
 .(1)السوق

 :(2)فيما يلي بعدة مراحل نلخص خصائصهااملالية السعودية وقد مرت السوق 
 أوائل الثمانينات(:-0222المرحلة األولى: مرحلة البداية ) .0

 متثلت خصائص هذه املرحلة يف: 
مليون  0.9شركة برأمسال بلغ  (00) أربعة عشرة (0091-0010)شركات املسامهة خالل فرتة عدد  لوغب   .0

 ؛سعودي لاير
ي أو عن طريق عدد قليل من عن طريق االتصال املباشر بني البائع واملشرت  يتمّ كان عظم األسهم  م  تداول  -أ

 ؛حىت هناية السبعينات مكاتب الوساطة
مما أدى إىل زيادة كبرية يف مع زيادة موارد الدولة يف منتصف السبعينيات، عمليات بيع وشراء األسهم  ازدهار -ب

 عدد مكاتب الوساطة؛
 .أسعار األسهم مستويات عالية ول مع بداية عقد الثمانينات وبلوغارتفاع حجم التدا -ج

 (0222-المرحلة الثانية: التنظيم )أوائل الثمانينات .2
 من أهم خصائص هذه املرحلة نذكر:

 ؛0021تأسي، الشركة السعودية لتسجيل األسهم سنة  -أ
ل هيكل وعليه فقد تشكّ  ؛سوق األسهمبإنشاء جلنة رقابية وزارية على  0021صدور مرسوم ملكي سنة  -ب

 سوق املالية السعودية أي البورصة؛
 :فيه ومن أهم ما صدر ،ح أسلوب تداول األسهما يوضّ تعميمً  0020سنة سسة النقد مؤ  إصدار -ج

  ؛تشكيل جلنة لإلشراف على تداول األسهم من ثالث جهات حكومية هي املالية، التجارة ومؤسسة النقد -
لعملية ق من تنفيذ القواعد التنظيمية التحق  و  ،إدارة الرقابة على األسهم يف مؤسسة النقد العريب السعودي -

  اف على كافة عمليات تداول األسهم؛التداول واإلشر 

                                                           
، متوفر على املوقع مرجع سبق ذكره ،موقع السوق املالية السعودية )تداول(، نبذة عن السوق (1)

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-االلكرتوين:

ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/،  :02:40، الساعة:2/08/7005مت االطالع عليه 

 .704-708، ص:مرجع سبق ذكرهرشيد بوكساين،  (2)

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/
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 قد؛إعطاء مهمة اإلشراف اليومية إىل قسم خاص ينشأ يف مؤسسة الن -
 التجارية وشركة الراجحي املصرفية؛ر نشاط الوساطة على البنوك اصاقت -
 ال تتم نقل ملكية األسهم إال بعد دفع القيمة الكاملة. -

 ؛0002سنة  رتوين متكامل يف العاملالكنظام أول العمل ببداية  -د
 .تداول"ي باسم "مس   0220وجيل جديد للتداول يف أكتوبر نظام  قطالإ -ه

 (إلى حد اآلن-0222المرحلة الثالثة: نظام السوق المالية ) .2
 10( بتاري  12)م/ تأسست هيئة السوق املالية مبوجب" نظام السوق املالية" الصادر باملرسوم امللكي رقم

وتتوىل اهليئة . (1)ترتبط مباشرة برئي، جمل، الوزراءحكومية ذات استقالل مايل وإداري؛  ، وهي هيئة2102جويلية 
اإلشراف على تنظيم وتطوير السوق املالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نظام 

وزيادة الثقة فيه، والتأكد من اإلفصاح املالئم هبدف توفري املناخ املالئم لالستثمار يف السوق  ،السوق املالية
أما من ي دير اهليئة . (2)املالية األوراقوالشفافية للشركات املسامهة املدرجة يف السوق، ومحاية املستثمرين واملتعاملني ب

وميكن التجديد لكل أو  ؛ينهم بأمر ملكي كل مخ، سنواتيمن مخسة أعضاء متفرعني يتم تع كونفهو جمل، م  
 .عض أعضائه ملرة واحدة فقطب

 ةالسعودي ةيسوق المالالالفرع الثاني: أهداف 
 :(3)السعودية )تداول( فيما يلياملالية تتمثل األهداف الرئيسية للسوق 

 من خالل: ل كفاءة وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية:إدارة وتشغيل السوق المالية بكُ : أوالً 
 اءة وفعالية؛إدارة وتشريل السوق املالية بكف .0
 ضمان كفاءة وجودة وعدالة السوق؛ .0
 ؛دعم اجلهود اهلادفة لرفع مستوى الثقافة االستثمارية لدى املستثمرين .2

                                                           
مت ، https://cma.org.sa/AboutCMA/Pages/AboutCMA.aspx متوفر على املوقع االلكرتوين: تعريف بالهيئة،موقع هيئة السوق املالية،  ( 1)

 .05:42،الساعة 00/00/7002االطالع بتاري : 

مت  ،http://www.gulfbase.com/ar/gcc/index/1?t=3 :اإللكرتوينعلى املوقع متوفر  ،سوق المالية السعوديةال ،com.GulfBase موقع ( 2)
 .70:44، الساعة: 2/08/7005االطالع عليه بتاري  

متوفر على املوقع اإللكرتوين:  نبذة عن السوق،عودية )تداول(، السوق املالية الس موقع( 3)
-B8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_Ahttp://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_S

ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/ ، :02:40، الساعة:2/08/7005مت االطالع عليه. 

https://cma.org.sa/AboutCMA/Pages/AboutCMA.aspx
http://www.gulfbase.com/ar/gcc/index/1?t=3
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/
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تقدمي خدمات متميزة ذات جودة عالية لعمالئنا )الوسطاء، املستثمرين، املصدرين، مزودي خدمات  .2
 يمية.تطوير إمكانات وقدرات السوق الفنية والتنظو  (البيانات، وغريهم

 من خالل: :ثانياً: تطوير سوق مالية رائدة توفر قنوات استثمارية وتمويلية تنافسية
 توفري اآلليات املناسبة للشركات للحصول على التمويل الالزم؛ .0
 تطوير أسواق ومنتجات وخدمات وأدوات مالية متكاملة ومتنوعة وابتكارية؛ .0
 ليني والعامليني للمشاركة يف السوق؛من املستثمرين واملصدرين والوسطاء احمل تشجيع كلّ  .2
 تكامل وفعالية العمليات الرئيسية للسوق؛ .2
 زئة للمنشأة ومسامهيها.حتقيق عوائد مالية جم   .2

 :(1)كما تتمثل مهام هيئة السوق املالية السعودية يف

 ية؛املال األوراقواجلهات العاملة يف تداول  ؛وتنمية وتطوير أساليب األجهزة تنظيم السوق املالية -أ
رش، الداع، أو اخلحتيال أو االمحاية املستثمرين من املمارسات غري العادلة وغري السليمة اليت تنطوي على  -ب

  تالعب، أو التداول بناًء على معلومات داخلية؛الأو 
 املالية؛ األوراقالعمل على حتقيق العدالة، والكفاءة والشفافية يف معامالت  -ج
 املالية؛ األوراقالت خاطر املرتبطة بتعام  من امل دّ تطوير الضوابط اليت حت   -د
 املالية؛ األوراقتطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول  -ه
 تنظيم ومراقبة أنشطة اجلهات اخلاضعة إلشراف هيئة السوق املالية؛ -و
  -ز

 
  األوراقتعلقة بتنظيم ومراقبة اإلفصاح عن املعلومات امل

 
 صدرة هلا؛املالية واجلهات امل

 .ات الشراء وعروض األسهم العامةتنظيم التفويض وطلب -ح
 واإلطار التنظيمي للسوق : شروط عمليات اإلدراجالفرع الثالث

للعمل على وجود سوق منظمة وعادلة وتعمل بشفافية، وتواكب التطورات الراهنة يف األسواق املالية 
، وتطويره السعودي ايلالنظام هبدف تنظيم السوق امل يرت موادالدولية األخرى صدر نظام السوق املالية، وص  

غري العادلة أو املمارسات  إىل محاية املواطنني واملستثمرين من ، إضافةً املالية ومراقبة تداوالهتا األوراقوتنظيم إصدار 
 الضوء يف هذه النقطة على شروط عمليات اإلدراج واإلطار التنظيمي للسوق.ن سلط وهلذا سوف  غري السليمة.

                                                           
 .ex/1?t=3http://www.gulfbase.com/ar/gcc/ind ،مرجع سبق ذكره، GulfBase.com موقع (1)

http://www.gulfbase.com/ar/gcc/index/1?t=3
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 راجاإلد اتأواًل: شروط عملي
اليت تشرف  ،من قبل البنوك احمللية ()الشـركة السـعودية لتسجيل األسـهمبإنشاء  0020قامت السوق سنة 

شركات عظم سامهي مجالت م  عليها مؤسسة النقد العريب السعودي، حيث تتوىل هذه الشركة حاليًا إدارة س  
 عامالت اليت يتمّ ونقل وتسجيل امللكية للم   ؛للتسويات املساندةإىل قيامها بكافة العمليات  املسامهة، إضافةً 

 اً.لعملية تداول األسهم إلكرتوني دد  تنفيذها بالنظام اآليل، فكان ذلك مبثابة بدء مرحلة جديدة وحو وضع تنظيم حم  
 :(1)فهي أما فيما يتعلق بالشروط ومتطلبات اإلدراج

 ا لنظام الشركات السعودي؛للتداول طبقً  مها قابلةً أن تكون شركة مسامهة عامة وتكون أسه   -أ
 يت:أن يكون هلا سيولة كافية، حسب اآل -موضوع طلب اإلدراج-سهم ألشرتط يف اي   -ب
 اإلدراج؛ساهم عند م   011أن ال يقل عدد املسامهني من اجلمهور عن  - 
-كما جيوز للسوق  ،عند اإلدراج % 11عن  -موضوع الطلب-سهم ألأن ال تقل ملكية اجلمهور من فئة ا - 
مناسباً  إذا رأت ذلك ؛أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدىن من املسامهني -د احلصول على موافقة اهليئةبع

 سهم من الفئة نفسها وتوزيعها على اجلمهور؛بالنظر إىل عدد األ
فال جيوز  ،ب هبا املؤسسون أو األسهم العينية أو حصص التأسي،تكتفيما خيص األسهم النقدية اليت ي   -ج

 ا يف السوق قبل نشر امليزانية وحساب األرباح واخلسائر عن سنتني ماليتني كاملتني؛تداوهل
 اً بأعضاء جمل، اإلدارة ومنوذج وقائمةً  ؛بصورة من النظام األساسي رفقاً أن تقدم الشركة طلبًا لإلدراج م   -د

  مها؛هسادة ملكية ألشه
سابقاً،  املصدرةمجيع األسهم من الفئة  إذا مل يتم إدراجإصدار األسهم؛  قرتحل طلب أو م  جيب أن يشم   -ه

ل الطلب مجيع ويسبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، وإذا سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، فيجب أن يشم  
 ؛سهم اإلضافية املقرتح إصدارها من تلك الفئة، ما مل يكن قد سبق إدراج أسهم من الفئة نفسهااأل

                                                           
()  الشركة السعودية لتسجيل األسهم(S.S.R.C) : مليون لاير سعودي، م همتها تسجيل األسهم ونقل ملكيتها  00برمسال قدره  0234مّت إنشاؤها سنة

 وإصدار الوثائق املطلوبة.

 ع االلكرتوين:، متاح على املوق2-4، ص:قواعد اإلدراج: القواعد واللوائحموقع السوق املالية السعودية،  (1)
-ar-1-e16f2842b018/3-b643-44fc-72df-https://www.tadawul.com.sa/wps/wcm/connect/d15a9607

2TF-les.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mJQListing_Ru ، : 00:07، الساعة: 75/08/7005مت اإلطالع عليه بتاري.      

https://www.tadawul.com.sa/wps/wcm/connect/d15a9607-72df-44fc-b643-e16f2842b018/3-1-ar-Listing_Rules.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mJQ-2TF
https://www.tadawul.com.sa/wps/wcm/connect/d15a9607-72df-44fc-b643-e16f2842b018/3-1-ar-Listing_Rules.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mJQ-2TF
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 تقل القيمة السوقية اإلمجا الّ جيب أ -و
 
 011سهم املطلوب إدراجها عن ألتوقعة عند تاري  اإلدراج جلميع الية امل

بإدراج أسهم ذات قيمة سوقية السماح  -حلصول على موافقة اهليئةبعد ا-مليون لاير سعودي، وجيوز للسوق 
 .إمجالية أقل إذا رأت أن السوق ذات سيولة كافية لتلك األسهم

  فإنه ال توجد أية قيود أو حدود  لألسهم السعودي املواطنسبة مللكية بالنفيما خيص شروط اإلدراج، أما هذا
ثمار باألسهم احمللية اليت ال ك يف أسهم الشركات املسامهة السعودية، باستثناء صناديق االستعلى نسبة التمل  

مح له سأما املواطن اخلليجي فإنه ي  لكل شركة مسامهة.  املصدرةمن األسهم  (%1)سمح له بتملك أكثر من ت
من قبل جمل، التعاون اخلليجي.  املتخذةة طبقاً للقرارات ددّ ددة وضمن نسبة حم  باالستثمار يف أسهم شركات حم  
االستثمار يف أسهم الشركات السعودية اخلليجي أو األجنيب للمواطن العريب غري يف حني أنه غري مسموح 

لالستثمار يف سوق األسهم السعودي، مثل  املخصصة ()لقةاملرمباشرًة، إاّل من خالل الصناديق االستثمارية 
بل البنك السعودي األمريكي بالتعاون مع أحد من ق  ، 0009ق الذي مت إدراجه عام لاملرالصندوق االستثماري 

 الستقطابك، ويهدف هذا اإلجراء إىل فتح السوق بشكل تدرجيي رصة التمل  تيحاً لألجانب ف  البنوك األجنبية م  
 .(1)جنيب، وتعريف املستثمر بالبيئة والفرص االقتصادية املتاحة يف اململكةاالستثمار األ

 ثانياً اإلطار التنظيمي للسوق
 وبنيتها التنظيمية ؛اإلطار التنظيمي للسوق من خالل إبراز نظام السوق املالية السعودية تبيانسيتم  

  :ما يلينظام السوق املالية في ولوائحها التنفيذية. وتتمثل أهم املؤسسات واللجان اليت استحدثها
 :(2)هيئة السوق المالية السعودية .0

وتتمتع  برئي، جمل، الوزراء ترتبط مباشرةً إذ  ،وجب نظام السوق املاليةأ نشأت هيئة السوق املالية "اهليئة" مب  
تنظيم وتطوير  ىومتتلك مجيع الصالحيات الالزمة لإلشراف عل ،رية واالستقالل املايل واإلداريبالشخصية االعتبا

                                                           
()  :هي الصناديق اليت ت نشؤها شركات املسامهة وهي وثائق استثمار قابلة للتداول للبورصة، وميكن شرائها وبيعها عن طريق التداول يف الصناديق االستثمارية المغلقة

ه على املشرتكني فيه يت م رلقة ألهنا ت صدر عدداً ثابتاً من احلصص، هلا هدف حمدد وفرتة زمنية حمددة، ويف هناية الفرتة تتم تصفية الصندوق وتوزيع عوائدالبورصة. ومس  
 فيتم إنشاؤها من شركة استثمار أو بنك أو شركة تأمني بعدد غري ثابت من احلصص(. المفتوحة)أما الصناديق االستثمارية 

، متاح على املوقع االلكرتوين: شروط االدراجموقع السوق املالية السعودية )تداول(، ( 1)
-wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_Ahttp://www.tadawul.com.sa/

ewIE8TIwMLj2AXA0_vQGNzY18g18RcPzixSL8g21ERABtII2M/!،  02:44، الساعة 2/8/7005مت االطالع عليه. 
، متوفر على املوقع االلكرتوين: نظرة عامة على السوق الماليةموقع السوق املالية السعودية )تداول(، ( 2)

Overview-Market-center/about/Capital-https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/knowledge ، مت االطالع عليه
 .04:40، الساعة 08/02/7003

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwMLj2AXA0_vQGNzY18g18RcPzixSL8g21ERABtII2M!/
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwMLj2AXA0_vQGNzY18g18RcPzixSL8g21ERABtII2M!/
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/knowledge-center/about/Capital-Market-Overview
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/knowledge-center/about/Capital-Market-Overview
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 املالئمإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لتطبيق أحكام النظام هبدف توفري املناخ السوق املالية، من 
شركات املسامهة املدرجة يف السوق، من اإلفصاح املالئم والشفافية ل دلالستثمار يف السوق، وزيادة الثقة به، والتأك  

اهليئة عضو أساسي يف كما أّن   .املالية من األعمال غري املشروعة يف السوق األوراقلني بومحاية املستثمرين واملتعام
 من: كالً لوائح وقواعد هيئة السوق   (. كما تضمّ )األيوسكو ()املنظمة الدولية هليئات أسواق املال

 ل األموال ومتويل اإلرهاب؛يافحة غسقواعد مك -أ
 املالية؛ األوراقالئحة طرح  -ب
  ؛ل واإلدراجقواعد التسجي -ج
 ؛قواعد التسجيل واإلدراج يف السوق املوازية -د
اليت بلرت خسائرها املرتاكمة و  ،اإلجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات املدرجة أسهمها يف السوق -ه

  ؛فأكثر من رأس ماهلا 12%
  ؛*(**) ولصناديق املؤشرات املتداولة *()* التعميم املنظم التفاقيات املبادلة -و
 ؛اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولةالتعليمات  -ز
  الئحة سلوكيات السوق؛ -ح
 ؛االستحواذالئحة االندماج و  -ط
 .املدرجةالقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األسهم  -ي
 :شركة السوق المالية السعودية )تداول( .0

                                                           
()  هيئة األيوسكو(المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال( (IOSCO) Commissions Securities Of Organization International :

، هتدف إىل وضع واحلفاظ على معايري عاملية ألسواق فعالة ومصنفة وقد 0238دولية اليت جتمع بني م نظمي األسواق املالية يف العامل؛ تأسست عام هي اجلهة ال
  .7003عضواً حىت فيفري  703ضّمت 

بادل التدفق النقدي ألصول حمددة )أسهم شركات( نوع من املشتقات املالية يتفق من خالهلا طرفان على ت: )Agreement Swap( اتفاقيات المبادلة( **)
جانب غري مقيمني، سواء  خالل فرتة متفق عليها. كما تسمح لألشخاص املرخص هلم بإبرام اتفاقيات مبادلة أسهم الشركات السعودية املدرجة يف السوق احمللية، مع أ

ية القانونية لألسهم، فيما يستفيد األجانب باحلقوق االقتصادية من توزيعات نقدية كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا، مع احتفاظ األشخاص املرخص هلم بامللك
 .وخالفه

صناديق استثمارية مقسمة إىل وحدات متساوية يتم تداوهلا يف سوق األسهم خالل فرتات التداول الرمسية، مماثلة  :)ETFs( صناديق المؤشرات المتداولة( ***)
أول  80إدارهتا من ق بل فريق إداري مكون من أشخاص متخصصني م همتهم حتقيق أعلى عائد استثماري، ويعد صندوق فالكم ألسهم الشركات املتداولة، تتم 

 صندوق سعودي مّت إنشاؤه.
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املالية يف اململكة العربية السعودية، واجلهة الوحيدة  راقاألو شركة السوق املالية السعودية )تداول( هي سوق 
 
 
املالية املدرجة يف السوق  األوراقيف  املالية، وجيري التداول بيعًا وشراءً  األوراقصرح هلا مبزاولة العمل يف تداول امل

 حتت إدارة لسوقيف ا سامهةاملكون تداول شركة ص نظام السوق املالية على أن يرخصني. وين  سطاء م  عن طريق و  
 .(1)صادر من جمل، الوزراء ، ويتم تعيينهم بقرار  رشحهم رئي، جمل، هيئة السوقكون من تسعة أعضاء ي  جمل، م  

العمليات اليومية بإدارة  -بعد أخذ موافقة جمل، اهليئة-كما يقوم مدير تنفيذي يعيِّنه جمل، إدارة السوق 
شأة وساطة املدير التنفيذي ال يق له االستثمار يف أي من ، فإنّ يف املصاحل تضارب   وملنع ظهور أيّ  يف السوق،

  ة حكومية أخرى أو مؤسسة جتارية.أو العمل ألي جهتقوم بعمليات يف السوق، 
 :(2)بأربع مسؤوليات رئيسية هي "تداولشركة "وتضطلع 

 األوراقالفنية، ومعلومات  د من عدالة متطلبات اإلدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياتهالتأك   -أ
 املالية املدرجة يف السوق؛

لتسوية واملقاصة من خالل مركز إيداع ، فيما خيص اةوإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاي توفري قواعد -ب
 املالية؛ األوراق

 هنية للوسطاء ووكالئهم؛وضع معايري م   -ج
ة الدورية ملدى التزامهم مبعايري كفاية رأس ق من قوة ومتانة األوضاع املالية للوسطاء من خالل املراجعالتحق   -د

 .لدى شركات الوساطة املودعةاملالية  األوراقاملال، ووضع الرتتيبات املناسبة حلماية األموال و 
من جمل، الوزراء برتشيح من هذا اجملل، بقرار  ني يع   ؛ن من تسعة أعضاءكوّ دير السوق جمل، إدارة م  ي  كما 

ممثل وزارة  :ضوية على النحو اآليت، وتكون الع  لهرئيسًا للمجل، ونائبًا  نهممن بي رئي، جمل، اهليئة، خيتارون
املالية، ممثل وزارة التجارة والصناعة، ممثل مؤسسة النقد العريب السعودي، أربعة أعضاء ميثلون شركات الوساطة 

 
 
 .وعضوان ميثالن الشركات املسامهة املدرجة يف السوق رخص هلاامل

عني ي  ، كما عضوية جمل، إدارة السوق ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر حيث تكون مدة
 عمل  ر على املدير املعني أن يقوم بأّي جمل، إدارة السوق مديرًا تنفيذيًا له بعد أخذ موافقة جمل، اهليئة، ويظ  

 .(1)سوقحكومي أو جتاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية يف أي شركة وساطة يف ال
                                                           

، متوفر على املوقع االلكرتوين: البيئة التنظيمية السوق الماليةهيئة السوق املالية،  موقع( 1)
https://cma.org.sa/Awareness/Pages/Regulations.aspx ،  05:85، الساعة: 08/02/7003مت االطالع عليه بتاري. 

 مرجع سبق ذكره.هيئة السوق املالية،  موقع( 2)

https://cma.org.sa/Awareness/Pages/Regulations.aspx
https://cma.org.sa/Awareness/Pages/Regulations.aspx
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 :المالية األوراقمركز إيداع  .2
لتنفيذ عمليات  "املالية األوراقمركز إيداع "نظام السوق املالية على قيام السوق بإنشاء إدارة تسمى  نصّ 

ويقوم هبذه املهام حالياً مركز إيداع ، املالية املتداولة األوراقاإليداع، والتسوية، والتحويل، واملقاصة وتسجيل ملكية 
 .(2)(تداولاملالية بشركة السوق املالية السعودية ) األوراق

مبوجب نظام الشركات السعودي  0206املالية "مركز اإليداع" فتأسست عام  األوراقأما شركة مركز إيداع 
قفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق كة مسامهة م  ، وهي شر 02/00/0201بتاري   1الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

سهم تبلغ القيمة االمسية مليون  02إىل  قسم   سعودي م  مليون لاير 022املالية السعودية "تداول" برأمسال قدره 
وافقة جمل، هيئة السوق املالية على طلب م  وقد مّت تأسيسها بعد عشرة رياالت سعودية.  (02)للسهم الواحد 
املالية إىل شركة مسامهة مبا يتوافق مع نظام السوق املالية الصادر  األوراقبتحويل مركز إيداع  ،تداولجمل، إدارة 

 .(3) 10/9/0221بتاري   12رسوم امللكي رقم م/بامل
 :لجنة الفصل في المنازعات المالية .2

تصةة، من طرف هيئة السوق املالياملالية"  األوراق"جلنة الفصل يف منازعات مّت إنشاء جلنة  بالفصل  وهي خم 
ولوائح اهليئة والسوق وقواعدمها  ؛يف املنازعات اليت تقع يف نطاق أحكام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية

ويكون هلا مجيع الصالحيات الضرورية للتحقيق والفصل يف الشكوى أو  .وتعليماهتما يف احلق العام واحلق اخلاص
 األدلة والوثائق، ، واألمر بتقدميتوإصدار القرارات، وفرض العقوبااء الشهود، مبا يف ذلك سلطة استدع الدعوى،

أو  ،ومن بني اختصاصات اللجنة النظر يف التظلمات من القرارات أو اإلجراءات اليت تتخذها هيئة السوق املالية
 .(4)تلك اليت تسببت يف إحداث خسائر للمستثمرين بسبب خمالفة نظام السوق املالية

 
                                                                                                                                                                                     

لى املوقع االلكرتوين: ، متوفر ع77املادة  -، الفصل الثالثالسوق الماليةموقع هيئة السوق املالية،  (1)
https://cma.org.sa/RulesRegulations/CMALaw/CH3/Pages/Ch3Article22.aspx  08/02/7003، مت االطالع عليه بتاري ،

 .05:85الساعة: 

، متوفر على املوقع االلكرتوين: البيئة التنظيمية للسوق الماليةية، موقع هيئة السوق املال (2)
https://cma.org.sa/AboutCMA/Pages/AboutCMA.aspx   05:85، الساعة: 08/02/7003، مت االطالع عليه بتاري. 

، متوفر على املوقع االلكرتوين: نبذة عنا: عن إيداعملالية، موقع شركة إيداع السوق ا (3)
https://www.edaa.com.sa/wps/portal/sdcc/About%20Us   05:73، الساعة: 05/02/7003، مت االطالع عليه بتاري 

، متوفر على الموقع االلكتروني: لبيئة التنظيمية السوق الماليةاهيئة السوق المالية، موقع  (4)
https://cma.org.sa/Awareness/Pages/Regulations.aspx 30:71، الساعة: 31/70/8732، تم االطالع عليه بتاريخ.  

https://www.tadawul.com.sa/
https://www.tadawul.com.sa/
https://cma.org.sa/RulesRegulations/CMALaw/CH3/Pages/Ch3Article22.aspx
https://cma.org.sa/RulesRegulations/CMALaw/CH3/Pages/Ch3Article22.aspx
https://cma.org.sa/AboutCMA/Pages/AboutCMA.aspx
https://cma.org.sa/AboutCMA/Pages/AboutCMA.aspx
https://www.edaa.com.sa/wps/portal/sdcc/About%20Us
https://www.edaa.com.sa/wps/portal/sdcc/About%20Us
https://cma.org.sa/Awareness/Pages/Regulations.aspx
https://cma.org.sa/Awareness/Pages/Regulations.aspx
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 للهيئة الهيكل التنظيميثاً: ثال
يرتأسه الرئي، التنفيذي الذي ي شرف على جلنتني مها جلنة التعامالت  اهليكل التنظيمي للهيئة: جمل، يض م

للهيئة حتت إشراف كّل من: اإلدارة العامة للتواصل  االلكرتونية واللجنة اإلدارية، كما يتوىل متابعة األعمال اليومية
 العامة للمخاطر اليت هتتم  بإدارة املخاطر الداخلية، إدارة خماطر السوق وإدارة أمن املعلومات.والتوعية؛ واإلدارة 

يف اهليئة مخسة وكاالت هي: وكالة الشؤون القانونية ولتنفيذ، وكالة للشؤون االسرتاتيجية والدولية،  تعمل
باملوارد املؤسسية. حيث  وكالة خاصة ،تجات االستثماريةنؤسسات السوق، وكالة للشركات املدرجة واملوكالة مل
 :أدناهل وكالة من هذه الوكاالت على إدارة م عينة ضمن ختصصها، وذلك ما يوضحه الشكل تعمل ك

 التنظيمي لهيئة السوق المالية السعودية الهيكل: (0،0) رقم الشكل

 
على املوقع االلكرتوين: متوفر ، البيئة التنظيمية السوق الماليةهيئة السوق املالية،  موقعالمصدر:  

https://cma.org.sa/Awareness/Pages/Regulations.aspx ،  08/02/7003مت االطالع عليه بتاري، 
02:04. 

https://cma.org.sa/Awareness/Pages/Regulations.aspx
https://cma.org.sa/Awareness/Pages/Regulations.aspx
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  Amman Stock Exchange (ASE)ان عم   بورصة: المطلب الثاني
حّصلة وإمنا قامت كم   ؛يالحظ أهنا مل تنشأ من فراغ العامليةأة وتطّور األسواق املالية املتتبع لنش إنّ 

لية تفاعلت معها واستوجبت نشأهتا، وحيث أّن األردن من الدول النامية اليت ملقتضيات وتطورات اقتصادية ودو 
املالية تطمع أن تصل هبا إىل أعلى تأثرت بالتنظيمات املالية للدول الرأمسالية، فقد سعت إىل إنشاء سوق لألوراق 

على نشأة هذه من أجل الوقوف يف اململكة اهلامشية األردنية.  القتصاديةاق األهداف النقدية و املستويات، وحتق  
   مراحل تطورها وأهداف البورصة اإلطار التنظيمي هلا.، سيتم تناول السوق

 اوأهم مراحلهان عم   بورصةالفرع األول: نشأة 
نذ الثالثينيات من القرن العشرين إىل هبا مت عمان وأهم املراحل اليت مرّ  بورصةطرق إىل نشأة سيتم الت

 يومنا هذا.
 ان عم   بورصةأواًل: نشأة 
منذ أوائل الثالثينيات تزامنًا مع إنشاء  ،االكتتاب باألسهم والتداول هبا يف اململكة اهلامشية األردنية عرف

كأول شركة   0012سهم هذه الشركات، حيث مّت تأسي، البنك العريب سنة ل بأة العامة والتداو شركات املسامه
شركة  001تالها إنشاء العديد من شركات املسامهة حىت بلغ عدد الشركات ما يقارب مسامهة عامة يف األردن، 

 .(1)إسناد القرض يف األردنطرح ات مّت يينويف الست. 0202سنة 
مما أدى إىل  ؛سواق غري املنظمة من خالل مكاتب غري خمصصةلظهور هذه العالمات ظهرت األ ةنتيج

هبذه  واملدخريناملالية، ومحاية املستثمرين  األوراقاجلهات احلكومية بإنشاء سوق لتنظيم إصدار وتداول تفكري 
  .(2)، وإجياد أسعار عادلة لألوراق املالية اليت تعتمد على العرض والطلباألوراق

ليعاد ، 0090وباشر أعماله سنة  0096لسنة  (00)قانون رقم المبوجب  *()ايلنشأ سوق عمان املأ   وقد
 األوراقومبوجـب قانون . (Amman Stock Exchange) بورصة عمان لألوراق املاليةب 0000تسميته عام 

                                                           
 .044ص: مرجع سبق ذكره،سامة عزمي سالم، أرشد فؤاد التميمي، أ( 1)

 .044ص: المرجع السابق، أرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالم، ( 2)

تتم فيها اإلصدارات األولية لألوراق املالية للشركات اليت مل تستويف شروط اإلدراج وتشمل إصدارات األسهم والسندات  سوق أوليةيتكون سوق عمان املايل من  (*)
السوق و وهي بورصة األوراق املالية )بورصة عمان(، لسوق النظاميةختتص يتداول األوراق املالية، وتضم كاّل من: اسوق ثانوية القائمة وحديثة التأسي،، و للشركات
دراج األوراق املالية يف بورصة عمان، وهي اجلزء من السوق الثانوي الذي تتم من خالله التعامل بأوراق مالية حتكمها شروط إدراج خاصة وفقًا لتعليمات إالموازية 

الذي تتم من  سوق التحويالت خارج القاعةالذي يتم فيه التعامل بالسندات احلكومية وسندات اسناد القرض يف الشركات العامة، و سوق السنداتباإلضافة إىل 
  خالله إجراء التحويالت اإلرثية والعائلية.
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ان هي: بورصة عمّ  السوقل حمـل إنشاء ثالث مؤسسات جـديدة لتحـ   متّ  0220لسنة  (96)املالية رقم 
(Amman Stock Exchange) املالية  األوراق، مركز إيداع(Securities Depository Center) ،

 :Commission Securities Jordan((1)(املالية  األوراقهيئة 
 ان:بورصة عم   .0

هلا مبزاولة العمل  اً صرحؤسسة مستقلة ال هتدف إىل الربح م  كم  0000 مارس 00ان يف ست بورصة عمّ تأسّ 
تسجيل  متّ  0209 فيفري 02، ويف ، ومقّرها العاصمة عماناملالية يف اململكة ألوراقاكسوق منظم لتداول 

نوين العام والواقعي عترب شركة بورصة عمان اخللف القاوت   .بورصة كشركة مسامهة عامة مملوكة بالكامل للحكومةال
عينهم جمل، الوزراء ومدير دار شركة بورصة عمان من قبل جمل، إدارة مكون من سبعة أعضاء ي  وت   ان،لبورصة عمّ 

 .تنفيذي متفرغ يتوىل إدارة ومتابعة األعمال اليومية للبورصة
 المالية: األوراقمركز إيداع  .0

ضمن  املالية، الذي صدر األوراقاملالية كمؤسسة ذات نفع عام مبوجب قانون  األوراق إيداعنشئ مركز أ  
مارسة مهامه وأعماله رقايب عن الدور التنفيذي، وبدأ املركز مب  ، بفصل الدور السوق املايلاله األردن وحو هيكلة توج  

حفظ ونقل ، هاإيداعاملالية و  األوراقتسجيل  ، وصرّح املركز مبزاولة األعمال واملهام التالية:0000يف ماي عام 
 .(2)والتسوية لتقاصّ إجراء ااملالية و  األوراقملكية 

 :(3)المالية األوراقهيئة  .2

تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مايل  ؛كمؤسسة رمسية  0009 سنةاملالية  اقاألور نشئت هيئة أ  
ومشلت مهام اهليئة الدور الرقايب عن الدور التنفيذي. وبإنشائها مت فصل  ،وإداري ترتبط مباشرة برئي، الوزراء

الوطين  سوق املايلالفيها، وتطوير املالية محايًة للمستثمرين  األوراقالتشريع والتنظيم والرقابة على سوق من الرئيسية 
                                                           

، متوفر على املوقع االلكرتوين: لبورصة عمانالصفحة الرئيسية موقع بورصة عمان،  (1)
-https://www.ase.com.jo/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9

%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86  02:88، الساعة: 08/02/3700، مّت االطالع عليه بتاري. 

، مّت االطالع عليه بتاري  http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php، متوفر على املوقع االلكرتوين: لمحة تعريفيةموقع مركز إيداع األوراق املالية،  (2)
 .02:44، الساعة: 04/02/7003

، مّت االطالع عليه بتاري   http://www.jsc.gov.jo/page/about_us.aspx، متوفر على املوقع االلكرتوين: من نحنة األوراق املالية، موقع هيئ (3)
 .70:04، الساعة:04/02/7003

https://www.ase.com.jo/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.ase.com.jo/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php
http://www.jsc.gov.jo/page/about_us.aspx
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ليستمر كحاضنة آمنة لالستثمار وجاذبًا للمستثمرين من  ،وفق املعايري الدولية واملسامهة يف محايته من املخاطر
 .داخل وخارج اململكة

ان لرفع درجة األمالسوق املايل ول هبا يف منذ تأسيسها، تقوم اهليئة بوضع وتطوير األنظمة والتشريعات املعم  
عن املعلومات اليت  ،، حيث قامت بإصدار تعليمات لتنظيم إفصاح الشركات املدرجة يف بورصة عمانوالشفافية

نظم أعمال اخلدمات املالية. وتقوم تساعد املستثمرين يف اختاذ قرارهم االستثماري، وكذلك إصدار تعليمات ت  
املالية وأنظمته وتعليماته واختاذ اإلجراءات  األوراقنون د وانسجام اجلهات اخلاضعة إلشرافها بقااهليئة مبتابعة تقي  

 .القانونية الالزمة حبق املخالفني تعزيزاً لسيادة القانون وعدالة التعامل
 ان عم   بورصة: مراحل إنشاء ثانياً 

، حيث كان وحىت يومنا هذا ان بعدة مراحل منذ أوائل الثالثينيات من القرن العشرينعمّ  بورصة تمرّ 
 ؛0096، حلني صدور قانون سنة ل يتم من خالل سوق غري منظمة بواسطة بعض شركات املسامهة العامةالتداو 

يف  السوق يشهد عدة حتوالت وتطورات. وهذا ما سيتم التطرق له الذي مّت مبوجبه تأسي، سوق منظمة، وظلّ 
 ضوء املراحل التالية:

 :(0222-0222) المرحلة األولى .0

للتعامل هبا،  مها قوانني وأنظمةأة السوق املايل باألردن بوجود أدوات مالية ال حتك  متيزت املرحلة األوىل لنش
من شركات املسامهة العامة باألردن، حيث كان البنك العريب أول شركة مت تأسيسها  دحمدو  دإذ شهدت إنشاء عد

، مثّ 0012نية سنة األرد، لتتبعها شركة الكهرباء 0010، بعد ذلك أ نشأت شركة التبغ والسجائر سنة 0012سنة 
بأسهمها، إال  . وبالرغم من إنشاء هذه الشركات واكتتاب املتعاملني0010مسنت األردنية سنة شركة مصانع اإل

لتداول أسهم هذه  غري منظمة   تنظيم قانون هلذه الشركات أو تداول أسهمها، ما أدى إىل ظهور سوق   أنه مل جير  
 .(1)الشركات من خالل مكاتب غري متخصصة

  :(0222-0220) المرحلة الثانية .0

شهدت تطورًا ملحوظًا خاصة بعد  واليت، 0060عملية إصدار للسندات سنة  عرفت هذه املرحلة أولَ  
، واليت تضمنت طرح سندات (0069-0060)وضع اخلطة اخلماسية للربنامج التنموي يف األردن خالل الفرتة 

مّت وضع وإصدار قانون  0066 ة. ويف سن0060ن الشركات سنة جملموعة من املشاريع احلكومية وإصدار قانو 
                                                           

     . 044-044ص: كره،مرجع سبق ذ أرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالم، ( 1)
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يف األردن، وذلك لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية، سوق مايل الدين العام الذي يهدف إىل إنشاء 
 أما الفرتة ما بني .بني إيرادات احلكومة ونفقاهتالسد العجز  0060اخلزينة سنة  سنداتليتّم بعد ذلك إصدار 

ثالثية هدفت إىل زيادة االدخار اخلاص يف اململكة، وجذب املدخرات  ةفقد شهدت وضع خطو  0060-0090
    .(1)األجنبية لتمويل املشاريع التنموية

  إلى حد اآلن(: 0222) المرحلة الثالثة .2

alInternation *() التعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةوب 0096و 0091خالل هذه املرحلة ويف عامي 

Finance Corporation (IFC) بني عن البنك الدويل، قام البنك املركزي بإجراء دراسات مكثفة تَ بثقة املن
ربر حجم االقتصاد الوطين ومسامهة القطاع اخلاص فيه، من خالل الشركات املسامهة العامة ي  من  كال منها بأنّ 

اقتضى التطور االقتصادي  ،ايل األردين أعماالً ، إذ من املتوقع منها أن تضيف إىل السوق املالسوقإنشاء هذه 
وكثمرة هلذه اجلهود فقد صدر القانون املؤقت رقم  .ا له وبعثًا ملزيد من النشاط االقتصاديترطيتها وتلبيتها دعمً 

 Amman Financial ، والذي مّت مبوجبه تأسي، ما كان يعرف بسوق عمان املايل0096لسنة  (10)
Market (AFM)،  ّ06/21/0099كيل جلنة إلدارة سوق عمان املايل بقرار من جمل، الوزراء بتاري  تش ومت ،

 .(2)20/20/0092وباشرت اللجنة مهمتها منذ ذلك التاري ، كما باشر السوق أعماله بتاري  
 األوراقآنذاك بتنمية املدخرات عن طريق تشجيع االستثمار يف  هقانون سوق عمان املايل أهداف وقد حّدد

املالية والتعامل هبا مبا يكفل سالمة هذا  األوراقة، وتوجيه املدخرات خلدمة االقتصاد الوطين، وتنظيم إصدار املالي
ومبا يضمن مصلحة البالد املالية ومحاية صرار املدخرين، باإلضافة إىل توفري البيانات  ،وسرعتهالتعامل وسهولته 

اء السوق أ وكل إليه القيام بدورين أساسيني ومها دور ومنذ إنش .واإلحصائيات الالزمة لتحقيق أهداف السوق
 ، Securities and Exchange Commission (SEC)بـاهليئة املنظمة لسوق رأس املال أو ما يعرف 

 .ExchangeStock (3)وكذلك القيام بدور البورصة التقليدية لألوراق املالية 

                                                           
 .     044ص:  مرجع سابق،أرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالم، ( 1)

أكرب مؤسسة إمنائية )تنموية( عاملية، ت ركز على دعم وتنمية القطاع اخلاص يف البدان النامية، وهي عضو جمموعة البنك الدويل.  :)IFC(مؤسسة التمويل الدولية  (*)
 سية.اهتا بررض تقدمي حلول  تنموية ت الئم احتياجات املتعاملني معها؛ من أجل مساعدهتم يف الترلب على التحديات امللية والتشريلية والسياتستخدم منتجاهتا وخدم

، مت االطالع عليه بتاري : w.ase.com.jo/ar/node/844#1https://ww، متاح على املوقع االلكرتوين: معلومات السوقموقع بورصة عمان، ( 2)
 .04:47، الساعة 04/02/7003

 مرجع سبق ذكره.موقع بورصة عمان، ( 3)

https://www.ase.com.jo/ar/node/844#1
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ساهم يف دمج السوق باألسواق العاملية، ت اليت ت  كما شرعت احلكومة األردنية بوضع األنظمة والتعليما
 ؛ووضع قانون الشفافية وتعليمات اإلدراج االلكرتوين وغريها من اإلجراءات 0000لتعديل قانون الشركات لسنة 

وهتيئته املناخ االستثماري الستقطاب ه؛ اليت تضمن سالمة املعامالت املالية يف السوق لرفع مستوى الثقة في
ديثة ، ملواكبة التطورات احل0222لكرتوين يف أوائل كما بدأ العمل بنظام التداول اإلت األجنبية.  االستثمارا

مما ساعد على توفري الشفافية لعمليات التداول والعدالة يف تنفيذ  ،لكرتوينومعاجلة مشكالت التداول اإل
 .(1)الصفقات
ارتفع حجم التداول يف السوق  إذ، ةعد راحلمبالسوق منذ إنشائه وحىت تأسي، بورصة عمان  مرّ قد و 

، كما 0202 سنة أردين مليار دينار (0.10) ، ليصل إىل0092عام أردين مليون دينار  (0.9)الثانوية من 
 (026)مع حوايل  مقارنةً أردين مليار دينار  (06.00)جتاوزت القيمة السوقية لألسهم املكتتب هبا احلالية حوايل 

اىل  0092شركة لعام  (66)كما ارتفع عدد الشركات املدرجة من   ،0092ة عام يف هنايأردين مليون دينار 
 .0202شركة عام  (001)

فهي عضو  فاعل يف املنظمات ولبورصة عمان م شاركة كبرية وفعالة يف التعاون العريب واإلقليمي والدويل، 
صات إىل احتاد الدويل للبور ضافة وية، باإلاآلسي-لبورصات األوروبيةدات كاحتاد أسواق املال العربية واحتاد اواالحتا

واملنظمة الدولية هليئات األوراق املالية. كما قامت بتوقيع اتفاقيات اإلدراج املشرتك مع عدة بورصات كبورصة 
 .0226، ومع بورصة ديب وسوق أبو ظيب لألوراق املالية سنة 0221البحرين سنة ، سوق 0222الكويت سنة 

 انعم   ورصة: أهداف بنيالفرع الثا

 :(2)األهداف التاليةان إىل حتقيق عمّ  بورصة دفهت
 ؛إجياد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة ومنافسة تتسم بالشفافية واملصداقية   .0
  األوراقتطوير عمليات وأساليب وأنظمة تداول    .0

 
 ؛تبعة عاملياً املالية وفق أحدث الطرق امل

 ؛يت تقدمها للجهات ذات العالقةيف اخلدمات التطوير العمل يف البورصة والتميز   .2
 ؛نشر معلومات التداول إىل أكرب عدد ممكن من املتعاملني واملهتمني   .2

                                                           
كلية   دراسات العلوم اإلدارية اجلامعة األردنية،أثر خصائص األسواق الناشئة على اختبارات الكفاءة: دراسة تطبيقية على بورصة عمان، نضال أمحد الفيومي، ( 1)

 .          872، ص: 7008(، 7) 80األعمال، عمان، األردن، العدد 

، مت االطالع عليه بتاري : https://www.ase.com.jo/arعلى املوقع االلكرتوين: متوفر ، الرؤية والرسالة واألهدافموقع بورصة عمان، ( 2)
 .77:77، الساعة 08/02/7003

https://www.ase.com.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
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 ؛املالية األوراقتنمية الوعي االستثماري لكافة فئات اجملتمع وبشكل خاص املتعاملني ب  .2
 ؛زيادة عمق وشفافية السوق وتنويع األدوات املالية املتاحة للمستثمرين  .2
 .ون املشرتك مع البورصات واملنظمات واالحتادات العربية واالقليمية والدوليةتعزيز التعا  .2

املالية، وتوجيهها خلدمة االقتصاد،  األوراقتنمية املّدخرات الوطنية عن طريق االستثمار يف إلى  باإلضافة
من املصلحة املالية املالية وطريقة التعامل هبا، وذلك من حيث السهولة والسرعة مبا يض األوراقوتنظيم إصدار 
 العاّمة للبالد.  

 للبورصةاإلدراج واإلطار التنظيمي  الفرع الثالث: شروط عمليات
تكون السوق املالية على درجة من التنظيم والشفافية، جيب أن تتوفر لديها جمموعة من اللوائح  لكي

الضوء يف هذه النقطة على  ا سوف نسلطهلذالسوق. ستثمار يف والقواعد والتنظيمات اليت ت وفر املناخ املالئم لال
 .للبورصةشروط عمليات اإلدراج واإلطار التنظيمي 

 اإلدراج شروط عملياتأواًل: 
 :(1)يلي ما حتقق بعد البورصة يف مالية ورقة أي إدراج يتمّ 

 اهليئة؛ لدى املعنية املالية األوراق تسجيل  .0
 املالية؛ وراقاأل إيداع مركز لدى املعنية املالية األوراق إيداع  .0
 املعنية؛ املالية األوراق ملكية نقل على قيود أية وجود عدم  .2
 .به ولاملعم   املالية األوراق قانون يف املصدر لدى تدقيق جلنة جودو    .2

 :(2)أن البد النظامي السوق يف األردنية العامة املسامهة الشركات أسهم وإلدراج
 املوازي؛ وقالس يف أسهم إدراج على كامل عام مضى قد يكون -أ

 مستمر؛ وبشكل الفعلي نشاطها مبمارسة بدأت قد الشركة تكون -ب
 املال رأس من %24 عن اإلدراج طلب تسبق اليت املالية السنة هناية يف املسامهني حقوق صايف يقل ال -ج

 املدفوع؛

                                                           
 كرتوين:على املوقع االلمتوفر ، 4004لسنة  67قانون األوراق المالية رقم (، 27، من أحكام املادة )08موقع بورصة عمان، املادة ( 1)

http://www.ase.com.jo/ar/php?menu_id=141&local_type=0&local_id=0&local_details=0  : مت االطالع عليه بتاري ،
 .05:70، الساعة 04/02/7003

 .050-042، ص:7007، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د.ط، دراسات في األسواق المالية والنقديةمل، مجل جويدان اجل( 2)

http://www.ase.com.jo/ar/php?menu_id=141&local_type=0&local_id=0&local_details=0
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 قل؛األ على واحدة وملرة يوميتني صحيفتني يف بنشرها وذلك اخلتامية، املالية القوائم الشركة قدمت   -د
 السوق يف كامل عام خالل األقل على هبا املكتتب األسهم جمموع من %02 تداول مت قد يكونأن  -ه

 .املوازي
 :(1)اإلدراج بطلب قيامها عند التالية املستندات تقدمي شركة كل من ويتطلب

 ة؛حليف أو شقيقة أو تابعة، كانت سواء األخرى بالشركات وعالقتها الشركة، تأسي، عن خمتصرة نبذة -
 ؛طرفهم من اململوكة املالية األوراقو  العليا، التنفيذية اإلدارة أشخاص تبور   وأمساء اإلدارة جمل، أعضاء أمساء -
 غري مسامهة ونسبة منهم، كلّ  قبل من اململوكة األسهم وعدد الشركة، سامهيم   أمساء نيتضمّ  كشف -

 الشركة؛ يف األردنيني
 .اإلصدار شرةون للشركة األساسي والنظام التأسي،، عقد -

 انالهيكل التنظيمي لبورصة عم  ثانياً: 
لبورصة من اهليئة العامة اليت تتكون من مخسة أعضاء ميثلون جهات متعددة لاهليكل التنظيمي  يتشكل

ثلون عن هيئة الوسطاء املاليني واملستثمرين أو مجعيات محاية ممبالسوق املايل منها احلكومة، و  ذات أهداف مرتبطة
ثل اهليئة يف جمل، إدارة السوق. كما يتكون جمل، إدارة املستثمر  وبعض األكادمييني واخلرباء، ويتم انتخاب من مي 

سامهة
 
كومية ذات احلغري واعها، وكذلك اجلهات احلكومية و فيه بأن السوق من كافة القطاعات االقتصادية امل

ويتم  ليمات والتشريعات اخلاصة بعمل البورصة.العالقة يف السوق، وجملل، اإلدارة كافة الصالحيات يف تطبيق التع
دير تنفيذي من طرف اجملل، وهو املسؤول عن تنفيذ اخلطط والتعليمات اخلاصة بالبورصة، ويرتبط مانتخاب 

مبجل، اإلدارة م دقق احلسابات اخلارجي الذي يتوىل مهمة التدقيق الشكلي حلسابات البورصة وسالمة العمليات 
 الشكل املوايل يوضح اهليكل التنظيمي للبورصة:و  .(2)م يف تقييم كفاءة البورصةكما ي ساه  ،املالية

 
 
 
 

                                                           
 مرجع سبق ذكره.، 04موقع بورصة عمان، املادة ( 1)

، 02/02/7003، مت االطالع عليه بتاري : https://www.ase.com.jo/ar، متوفر على املوقع االلكرتوين: الهيكل التنظيميبورصة عمان،  موقع( 2)
 .02:00الساعة 

https://www.ase.com.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
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 ان: الهيكل التنظيمي لبورصة عم  (0،0) رقم الشكل

 
، مت https://www.ase.com.jo/arعلى املوقع االلكرتوين:  متوفر، الهيكل التنظيميبورصة عمان،  موقعالمصدر:  

 .02:00، الساعة 02/02/7003االطالع عليه بتاري : 
 

 ،ن تقدمي االستشارة القانونية جملل، اإلدارةمبجل، اإلدارة املستشار القانوين اخلارجي وهو املسؤول عيرتبط 
أما املدير التنفيذي فهو  الية يف البورصة.اليت تظهر جراء عمليات تداول األوراق املباملشاكل عن كّل ما يتعلق 

ذا املدير نائبًا له أو أكثر، حسب حجم السوق وطبيعة هلنتخب وي   ،املسؤول عن تطبيق مجيع قرارات البورصة
ألنشطة، ويقوم مبساعدة املدير التنفيذي بإدارة الدوائر املتخصصة املسؤولة عن تنفيذ أنشطة البورصة، األعمال وا

ويرتبط باملدير التنفيذي قسم التدقيق الداخلي الذي يكون مسؤواًل عن تدقيق كافة األنشطة احملاسبية واملالية، كما 
الطالع على كافة القرارات والتعليمات وطرق تنفيذها يقوم بقياس كفاءة أداء العاملني بالسوق، وميلك صالحية ا

 .(1)من ق بل القائمني يف السوق
جمل، اإلدارة، املدير التنفيذي، نائب املدير التنفيذي ورؤساء  :اهليكل التنظيمي للبورصة يتكون منبالتايل ف

 الدوائر ورؤساء األقسام واملوظفني.
 

                                                           
 .57-50، ص: 7007، 0، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ط قديةاألسواق المالية والندريد كامل آل شبيب، ( 1)

https://www.ase.com.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
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 للبورصةاإلطار التنظيمي ثالثاً: 
 :(1)من الدوائر التاليةفيتكون ظيم اإلداري للبورصة التنأما 

 :تتوىل هذه الدائرة القيام مبا يلي :دائرة اإلدراج والعمليات  .0
والتأكد من االلتزام الدائم لألعضاء  ،حتضري املتطلبات والوثائق والنماذج الالزمة لالنضمام لعضوية البورصة -أ

 ؛بالتشريعات املعمول هبا
 ؛املقدمة للبورصةدراسة طلبات اإلدراج  -ب
 ؛على اجلهات املصدرة لألوراق املالية املتداولة يف البورصة ؛تابعة تطبيق تعليمات اإلدراج املعمول هبام   -ج
وفحص أنظمة التداول واقرتاح  ،إدارة جلسات التداول واإلشراف عليها ومراقبة العمليات املنفذة خالهلا -د

 احللول املناسبة ملشاكل التداول؛
وتدريب مستخدمي نظام  ،ت والتقارير املتعلقة بالتداول والتأكد من وصوهلا للجهات املعنيةإعداد النشرا -ه

 .التداول وإجراء االختبارات الالزمة هلم إلجازهتم للعمل
 :تتوىل هذه الدائرة القيام مبا يلي :دائرة الرقابة والتفتيش  .0

  -أ
 
 ؛سجامها مع التشريعات املعمول هبانفذة يف البورصة للتأكد من انالرقابة على عمليات التداول امل

 ؛للتأكد من توافقها مع التشريعات الصادرة عن البورصة تيش يف معامالت وسجالت أعضاء البورصةالتف -ب
 ؛وفقاً للتعليمات الصادرة هبذا اخلصوص *()التأكد من التزام أعضاء البورصة مبعايري املالءة املالية -ج
 .استقبال شكاوى املستثمرين ودراستها -د

 :تتوىل هذه الدائرة القيام مبا يلي :دائرة القانونيةال .2
 ؛الصادرة عن دوائر البورصة والواردة إليها املراسالتتقدمي االستشارات القانونية جلميع الدوائر خبصوص   -أ

 ؛مراجعة مجيع العقود واالتفاقيات اليت يتم إبرامها من قبل البورصة -ب
 ؛ة بالبورصةاملشاركة يف إعداد األنظمة والتعليمات اخلاص -ج
 ؛املالية األوراقتنفيذ قرارات احملاكم الصادرة خبصوص   -د

                                                           
 : ، مت االطالع عليه بتاريhttps://www.ase.com.jo/ar/node/790، متوفر على املوقع االلكرتوين: األنظمة والتعليماتبورصة عمان،  موقع( 1)

 .77:77، الساعة 08/02/7003

ا، ولكي تكون وتعين قدرة الشركة على تلبية التزاماهتا ومتطلباهتا املالية )الديون طويلة األجل( وتدل  على قدرهتا على االستمرار يف اجناز أعماهل المالءة المالية: (*)
  املالية. للمؤسسة مالءة مالية جيب أن تكون قيمة أصوهلا أكرب من جمموع التزاماهتا

https://www.ase.com.jo/ar/node/790
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والتنسيق مع املستشار القانوين اخلارجي للبورصة هبذا  ،متابعة أي قضايا مرفوعة من قبل البورصة أو عليها -ه
 .الشأن

 :: تتوىل هذه الدائرة القيام مبا يليدائرة األبحاث والعالقات الدولية .2
 ؛ألحباث االقتصادية واملالية ومجع املعلومات والوثائق من الدوائرإجراء الدراسات وا  -أ

 ؛إعداد النشرات الرمسية والدورية للبورصة واحتساب األرقام القياسية -ب
 ؛اإلشراف على قاعدة البيانات ومستخدميها وموقع البورصة على اإلنرتنت -ج
تنظيم الزيارات وعالقات البورصة مع اإلعداد للمؤمترات والندوات والتسويق ومحالت التوعية للجمهور، و   -د

 .املؤسسات العربية واإلقليمية والدولية ذات العالقة
 :تتوىل هذه الدائرة القيام مبا يلي :دائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .2

والربجميات واألجهزة  ،متابعة شؤون أنظمة املعلومات والقيام بضبط وحتديث إجراءات محاية األنظمة  -أ
 ؛ة وصيانتهااملستخدم

 ؛والقيام بالربجمة والتحليل وتدريب املوظفني ،متابعة متطلبات الدوائر خبصوص الربجميات واألجهزة -ب
 اإلشراف على الربط مع برجميات املؤسسات األخرى ذات العالقة؛ -ج
 .إدارة املشاريع والشبكات  -د

 :تتوىل هذه الدائرة القيام مبا يلي :الدائرة اإلدارية والمالية .2
 شؤون املوظفني وتدريبهم؛متابعة  -أ

 القيام باألعمال املالية واحملاسبية وإعداد التقارير املالية؛ -ب
 شراء اللوازم اليت حتتاجها البورصة واإلشراف عليها وتأمينها وعمل الصيانة الالزمة هلا؛ -ج
 .متابعة العالقات العامة للبورصة -د
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 انعمّ   وبورصة ةالسعودي  ةالماليسوق  ال أداءالمبحث الثالث:  
 (0202-0222)خالل الفترة  

  
أداء السوق رون للتنبؤ بوالذي يستخدمه املستثم ،عن اجتاه السوق ةعام ةة فكر عطي مؤشرات البورصت  
 ، واليت أكدتاأللفية األخرية تطورات كبرية خالل الفرتةبصفة عامة األسواق املالية العربية قد شهدت و املالية، 

؛ من أجل لتحقيق التنمية املنشودة لتمويل االقتصاد كأداة  األسواقهذه اعتماد ىل إ ااقتصادياهتتوج ه أغلب 
 ختفيف العبء على القطاع املصريف.

سوق الكل من   أخذنا وكعينة منها ،داء هذه األسواقأمدى تطور أن نتطرق إىل من األمهية كان لذا  
لعام للسوق وحجم التداول، القيمة السوقية كاملؤشر ا  :ئهااان من خالل مؤشرات أدعمّ  وبورصة ةالسعودي املالية

 . (0202-0222) خالل فرتة الدراسة ألسهم وعدد الشركات املدرجة بالسوق املايلل
 (0202-0222)للفترة  أداء السوق المالية السعوديةمؤشرات تطور المطلب األول: 

سنحاول عليه بتقييم أدائه، و مؤشرات تسمح  إىل يستندالسوق املايل السعودي وكرريه من األسواق املالية 
املؤشر العام وحجم التداول العام، باإلضافة إىل القيمة السوقية لألسهم وعدد من خالل هذا املطلب حتليل أداء 

حيث مّت حتليل التطورات احلاصلة يف املؤشرات  ،(0202-0222) الشركات املدرجة بالسوق خالل الفرتة
 ق املالية السعودية.باالعتماد على التقارير السنوية للسو 

  (Tadawel All Share Index) السعودية للسوق الماليةالمؤشر العام الفرع األول: 
بقياس أسعار األسهم يف السوق  هو مؤشر خيتص  " (TASI)مؤشر تداول تاسي " ؤشر العام السعوديامل

حتركات األسعار السوق السعودي و  عترب املؤشر مبثابة جهاز لقياس أداءإطار زمين يومي، وي  بعام  السعودي بشكل  
يف سوق املال  املدرجة األسهم مضروبًا يف حجم الشركة أسعارعن جمموع يف كل القطاعات. وهو عبارة  

أكثر من عدد األسهم اليت  اً السعودي، حبيث يكون موجباً عندما يكون عدد األسهم اليت شهدت أسعارها ارتفاع
فسه، وباملثل يكون املؤشر سالبًا عندما يكون عدد األسهم اليت شهدت خالل اليوم ن اً شهدت أسعارها اخنفاض

 الشركات املدرجة. أما ت أسعارها ارتفاع خالل اليوم ذاتهأسعارها اخنفاض أكثر من عدد األسهم اليت شهد
 .(1)املالية والصناعات البرتوكيماويةقطاع املصارف وقطاع اخلدمات من  فهي املسيطرة يف مكونات املؤشر

                                                           
، متوفر على املوقع االلكرتوين: السوق المالية السعودية )تداول(-المؤشر العامفورك،، دايلي  موقع(  1)

https://www.dailyfx.com/arabic/tadawul  : 03:72، الساعة 05/02/7003، مت االطالع عليه بتاري. 

https://www.dailyfx.com/arabic/tadawul
https://www.dailyfx.com/arabic/tadawul


 األسواق المالية العربية  واقع   : ثانيال الفصل  ....................................................................

 687 

ومؤشرات القطاعات للسوق  ومؤشر السوق املوازية )منو( (TASI)يتم حساب مؤشر السوق الرئيسية و 
 *()املالية السعودية عن طريق ضرب قيمة املؤشرات يف اليوم السابق مع نسبة الترري يف القيمة السوقية لألسهم احلرة

 مؤشر وضح آلية حسابواملعادلة أدناه ت   ولة يف حساب املؤشرات.للشركات املشم   للتداول( املتاحة)األسهم 
(TASI) (1)و)منو( ومؤشرات القطاعات: 

 
 
 

جمموع القيم السوقية لألسهم احلرة = القيمة السوقية للشركة "أ" + القيمة السوقية للشركة  :أن حيث
  لمؤشر.ل املكونة.... وهكذا جلميع الشركات "ب" + .....

عدد االسهم احلرة للشركة "أ"(، علماً × خر صفقة عادية لسهم الشركة "أ" القيمة السوقية للشركة "أ" = )سعر آ
 .سعودي لاير 01,222أّن سعر آخر صفقة عادية للسهم هو سعر الصفقة اليت جتاوزت قيمتها 

مائة مليون لاير سعودي، ويصل احلد األدىن  (022)ويبلغ احلد األدىن للقيمة السوقية يف السوق الرئيسي 
أما عن عدد املسامهني، فحسب  ،أو القابلة لإلدراج إىل ثالثني باملائة املدرجةوحة من أسهم الشركة للنسب املطر 

كما أنه جيب أن  .إدراجها يف السوق الرئيسية شركة يتم   مائيت مساهم يف كلّ  (022)القوانني جيب أن يبدأ حبوايل 
 (12)ة الربع سنوية خالل مدة ال تتجاوز باإلفصاح عن البيانات املالي "TASI"يف  املدرجةتقوم الشركات 

الرئيسية ، وخبصوص نسب التذبذب املسموح هبا يف السوق يوماً  02ن يوماً، والبيانات املالية السنوية خالل ثالثو 
 .(2)اتقريبً  (%02)حوايل  تبلغ

اليت تطرأ والترريات  املستجداتبصيانة املؤشرات بنهاية كل ربع سنة ملواكبة  "تداولبورصة "تقوم كما 
يف السوق،  ليوم تداو  02يف املؤشر واليت أكملت  املدرجةالشركات اجلديدة  إضافةً و على عدد األسهم احلرة، 

  علقة من التداول.املاد الشركات واستبع
                                                           

شرافية، الشريك يستبعد من حساب املؤشر األسهم اململوكة من قبل: احلكومة أو مؤسساهتا، الشريك األجنيب إذا كان حمظورًا عليه البيع دون موافقة جهة إ (*)
 أو أكثر من أسهم الشركة. %00املؤس، خالل فرتة احلظر، ومن ميلك 

ع اإللكرتوين: ، متوفر على املوقطريقة حساب المؤشراتموقع تداول، (  1)
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar : (.04:44، )03/02/7003، مّت االطالع عليه بتاري 

، متوفر على املوقع االلكرتوين: ة )تداول(السوق المالية السعودي-المؤشر العامفورك،، دايلي  موقع(  2)
https://www.dailyfx.com/arabic/tadawul  : 03:72، الساعة 05/02/7003، مت االطالع عليه بتاري. 

لألسهم الحرة لليوم / مجموع القيم السوقية لألسهم الحرة لليوم المؤشر = )مجموع القيم السوقية  
  قيمة المؤشر لليوم السابق. ×   السابق(

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar
https://www.dailyfx.com/arabic/tadawul
https://www.dailyfx.com/arabic/tadawul
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الذي املوايل  سنعرض الشكل املالية السعودية لتوضيح مسرية التطورات اليت شهدها املؤشر العام للسوق
 :(0202-0222) ر خالل الفرتةيبني تطور املؤش
  (0202-0222) للفترة ةالسعودي المالية : تطور المؤشر العام للسوق(2،0)رقم  شكلال

 
 .Excelاستخدام برنامج وب (0)من إعداد الباحثة باالعتماد على امللحق رقم : المصدر

 
مر يف الصعود منذ عام استاملالية السعودية  املؤشر العام للسوق أنّ  ،نالحظ من خالل الشكل أعاله

اخلارجية سواًء كانت سياسية أو اقتصادية من  املؤشراتتجاهاًل مجيع ، م  0220 عام أواخر خصوصاً  0222
منواً  املؤشر حققوالتفجريات اإلرهابية وغريها. مّث  0221واحتالل العراق يف مارس ؛ 0220أحداث سبتمرب 

عّدة  كن إيعاز ذلك إىلومي  ، (1)%21.660الزيادة ، حيث بلرت نسبة 0221و 0220ملحوظًا خالل سنيت 
  املالية نشاطها وأعماهلا ومراقبتهازاولة هيئة السوق عوامل أمهها م  

 
عامالت ملا للسوق املايل، مما عّزز الثقة يف امل

 .0221يف نوفمرب ت السعودية ملنظمة التجارة العاملية م وشفافية، كما انضمّ أضفته من تنظي
اتسمت  إذ، نقطة 0220.00يصل إىل و  0222 حىت سنةخالل السنوات املوالية ض املؤشر لينخف

أحداث ضرب لبنان كلتأثر باألخبار السياسية واالقتصادية بالداخل واخلارج،  ل الفرتة باالهنيار احلاد للمؤشر نتيجةً 

                                                           
 .101ص:  (0)أنظر امللحق رقم  (1)
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ومذحبة غزة  )thersBro Lehman( *()براذرز ليمان بنكاهنيار ، 0222األزمة املالية العاملية سنة و  0226يف 
 0221 لي، باالرتفاع الذي كان مشهودًا سنيتلكن  مث ترتفع قيمة املؤشر بعد األزمة املالية .0222هناية عام 

حيث بلغ  0220سنة  نكماشًا نتيجة اهلبوط احلاد يف أسعار النفطا آنذاك االقتصادسجل إذ ، 0229و
 .(1)نقطة 91.6000

على التقلبات احلادة يف األسعار، كأزمة ديب  كبري    كان هلا تأثري    اقتصادية ت السوق بأحداث  مرّ كما 
الذي حدث  (Flash Crash) *(**)اللحظي هنياراإلو  *(*)لديون السيادية يف أوروبا، وأزمة ا0220العاملية سنة 

ت مث شهد ،0200مطلع عام ، باإلضافة إىل الثورات العربية وأحداث الربيع العريب 0202 سنةاألسواق األمريكية 
السوق جمدداً،  اهنيارالقوي لوقف  ل احلكومة األثركان لتدخ  ، حيث  0200الرتفاع منذ سنة االسوق تسارعًا يف 

 .0200يف مارس  لية بدعم السوقزمة األوامر امللكية وتصريات وزير املاوذلك حب  
لسوق ركات جديدة ل، شإدراج مخ وهذا يعزى إىل 0200و 0201عرف املؤشر تزايداً ملحوظاً سنيت مث 

الحظ اخنفاض ، ويف السنوات املوالية ي  0201سنة  سعودي وذلك لايرمليار  00 حوايل املايل بلرت قيمتها السوقية
 0202و 0209، مث يرتفع بنسب ضعيفة سنيت 7004نقطة سنة  6000,96أداء السوق حيث سجل املؤشر 

 .(2)على التوايل %30,8و %22,0نسب الحيث كانت 
: اعتماد (3)كانت هلا أثار إجيابية على االرتفاع الطفيف للمؤشر أمهها  تطورات  عدة السوق ت حيث عرف

تعديل املدة الزمنية لتسوية  الئحة حوكمة الشركات، تطبيق املعايري احملاسبية الدولية لتتوافق مع األسواق العاملية،
يتوافق أكثر مع املعايري الدولية واألسواق الذي   (T+2)عملاق املالية واتباع منوذج اليومني الصفقات لألور 

                                                           
يف  0222سبتمرب  01 بتاري  مليار دوالر أمريكي، وكان ذلك 500ه أكرب إفالس يف تاري  الو.م.أ بقيمة جتاوزت فالسإ كانبنك أمريكي  : بنك ليمان براذرز (*)

 . بتخفيض التصنيف االئتماين بسبب مركزه الثقيل يف الرهون العقارية عالية املخاطر اخلدمات املالية بعد إخطار شركة، أزمة الرهن العقاري ذروة

 .101ص:  (0)أنظر امللحق رقم  (1)

ندات موجهة للمستثمرين من خارج : وتعين فشل احلكومات يف خدمة ديوهنا املقومة بالعمالت األجنبية، أي الديون اليت هي عبارة عن سأزمة الديون السيادية (**)
ولة على الوفاء بديوهنا الدولة بعملة أجنبية، وعدم قدرهتا على تدبري العمالت الالزمة لسداد االلتزامات املستحقة عليها مبوجب الدين السيادي، مبعىن عجز الد

 السيادية لدائنيها عند حلول آجال االستحقاق.

م أساليب ااستخد، بمن أسواق األسهم تبدو قوية ومليئة باملشرتين Sarao)(ساراو متداول يدعى جعل ، حيث 2020حدث يف ماي  :االنهيار اللحظي (***)
  ، مما جعل أسعار األسهم ترتاجع حلظياً خالل دقائق معدودة مث تعافت جمدداً إىل حد كبري.وامر الشرائيةالتالعب مثل التظاهر باالهتمام بالشراء وارسال طبقات األ

 .101ص:  (0)نظر امللحق رقم أ (2)

على املوقع اإللكرتوين: متوفر ، موقع جريدة االقتصادية، عام حافل على السوق المالية السعودية 4066، عبداهلل بن عبدالرمحن الربدي (3)
http://www.aleqt.com/2018/01/03/article_1308696.html  04:88، الساعة: 70/02/7003، مت االطالع بتاري.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.aleqt.com/taxonomy/term/3821
http://www.aleqt.com/taxonomy/term/3821
http://www.aleqt.com/2018/01/03/article_1308696.html
http://www.aleqt.com/2018/01/03/article_1308696.html
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انضمام السوق املالية السعودية باإلضافة إىل املالية،  األوراقكما مت اعتماد اللوائح التنظيمية لقواعد طرح  العاملية،
باإلضافة ، Emerging Markets (MSCI) إىل الئحة املتابعة ملؤشر األسواق الناشئة مؤشر مورجان ستانلي

هتدف إىل حتسني األنظمة واليت السوق املالية اتفاقية مع "نازدك" لتطوير أنظمة املقاصة والتسوية،  عتوقيإىل 
 .املوجودة حىت تقارب األنظمة يف األسواق العاملية

 (Trading Valume) العام حجم التداولالفرع الثاني: 
رًا هاًما لنشاط أسواق رأس املال، ي وّضح حجم التداول عـدد األسهم اليت يتم التعامل هبا إذ يعترب مؤش

 عات صعوده أو هبوطه يف املستقبل.فهو ي بنّي مالمح السوق ويشري إىل توق
تعامل توّخي احلذر يف حالة ما إذا كان حجم التعامل متعارضًا مع حركة األسعار، لذا يتوّجب على امل

ذلك باخنـفاض األسعار يتزايد حجم فإذا صاحب انتعاش األسعار تراجعًا كبريًا يف حجم التعامل أو عك، 
التعامل ومن احملتمل أن يترري اجتاه السوق. أما يف حالة التعامالت التجارية اليت تتأرجح ما بني اهلبوط والصعود 

 ومن احملتمل أن تكون أحجام التعامل فيه منخفضة. ،يس ود السوق اجتاه م تذبذب
  ، سنعرض الشكل املوايل:ةالسعودي ةالسوق املاليملعرفة التطورات اليت مّر هبا حجم التداول يف 

  (0202-0222) للفترة ةالسعودي المالية : تطور حجم التداول للسوق(2،0)الشكل رقم 

 
 .Excelوباستخدام برنامج  (1): من إعداد الباحثة باالعتماد على امللحق رقم المصدر     
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 يف مرتفع ومبعدلاً تمر مس اً ارتفاع ة سجلتالسعودي املالية سوقمن خالل معطيات الشكل يتضح لنا أّن ال
سنة  سعودي مليون لاير 120.109حيث بلغ حجم التداول  ،0226إىل غاية  0222 سنة من التداول حجم

وهذا  اليت تسبقها واتبالسن مقارنةً  0222-0229 وات التاليةالسن خالل تنخفض التداول قيمة أنّ  غري، 0226
 إال، 0222سنة سعودي  مليون لاير 001.690حيث بلرت ، 0222املالية العاملية لسنة لتداعيات األزمة  نتيجةً 
 0220، مث ترتفع سنة الدراسة فرتة عظمم   املسجلة االرتفاع نسبة من أقل تبقى التداول قيمة يف االخنفاض نسبة أن

 .(1) مليون لاير سعودي 22.0222إىل غاية 
سنة  رتفع فقطلكنه ي ،0201وحىت سنة الفرتة املوالية خالل  ًا بعد ذلكمث يعرف حجم التداول اخنفاض

حيث  0201و 0200مث يشهد ارتفاعًا نسبيًا سنيت  ،مليون لاير سعودي 000.016غاية  ويصل إىل 0200
على التوايل، مث يرتاجع حجم التداول العام يف السوق  %16.6و %01.00بلرت نسبة االرتفاع مستوى 

على الرغم من عملية - عزى هذا الرتاجع يف مستويات السيولة يف السوقوي  ، 0201تصف السعودية ابتداًء من من
يف اململكة العربية السعودية  املقيمنيإىل السماح لألجانب غري  -االكتتاب العام وإدراج أسهم أربع شركات

  إىل ما مقداره 0202سنة  ، لتصلات املالية األجنبية املؤهلة، عن طريق املؤسسبالشراء املباشر لألسهم السعودية
 .(2)0209م قارنة بسنة  %10.0بنسبة اخنفاض بلرت  سعودي لايرمليون  02.022

السعودي  األسهم سوق نشاط على يدل التداول ماحجيف أ جيابيةإ متتالية منو معدالت حتقيقعمومًا فإن 
 .كفاءته زيادة على ساعدت   عوامل كلها وهي، منوه وسرعة

 (Market Capitalization)قيمة السوقية لألسهم الفرع الثالث: ال
النسبة بني قيمة األوراق املالية املسجلة للتداول إىل بسب حت  أو كما تسمى رمسلة السوق القيمة السوقية 

درة االقتصاد على تعبئة بشكل خاص ق   قيمة الناتج احمللي اإلمجايل، واملعىن االقتصادي هلذا املؤشر أنه يدرس  
 ؛ وهو من أهم املؤشرات اليت تعك، أداء األسواق املالية.ل عن طريق السوق املاليةرؤوس األموا

خالل الفرتة املمتدة من سنة  ةالسعودي ةتطور القيمة السوقية يف السوق املاليبرصد يف هذا العنصر وسنقوم 
ذلك وفق ما يبينه ، وحتليل أهم األسباب اليت أدت إىل زيادة أو اخنفاض هذه القيمة و 0202إىل غاية  0222

 الشكل التايل: 
 

                                                           
 .845( ص: 8أنظر امللحق رقم ) (1)

 .845( ص: 8أنظر امللحق رقم ) (2)
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 (0202-0222) للفترةالمالية السعودية  سوقسهم في ال: تطور القيمة السوقية لأل(2،0)الشكل رقم 

 
 .Excelوباستخدام برنامج  (0): من إعداد الباحثة باالعتماد على امللحق رقم المصدر  

 
القيمة  يف ةمتقارب زيادة هناك أنّ نالحظ  ةالدراس فرتة خالل القيمة السوقية لألسهم تطورمن خالل 

 %0.06 و %9.66ـ ب الزيادة هذه درتق   حيث ،0220-0220-0222خالل السنوات  السوقية لألسهم
 عادلا ي  مب 0221على التوايل، لتستمر هذه الزيادة يف القيمة السوقية لألسهم وتبلغ أكرب نسبة هلا سنة 

 وزيادة االدخار، تعبئة على السعودي سوق املايلال قدرة على يدل ، وهذا(1)0220بسنة  قارنةً م   002.00%
 .اجلديدة اإلصداراتو  االستثمار

 مليون لاير 924.528تنخفض القيمة السوقية بشكل كبري وتبلغ ، و 0222املية لتأيت سنة األزمة املالية الع
حيث بلرت  0201و 0200اء سنيت باستثن للدراسة إجيايب للسنوات املوالية باجتاه ي كمل التطورمث ، سعودي

 0200استمرار ظاهرة شح السيولة عام ، وهذا راجع إىل على التوايل %12.90و %4.12نسبة االخنفاض 

                                                           
 .842( ص: 4أنظر امللحق رقم ) (1)
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األخرية إىل غاية  الفرتةتصل يف إاّل أهنا  فراد على اجلزء األكرب من تداوالت السوق املايل.وهيمنة املستثمرين األ
 .(1)على التوايل 0202و 0209سنيت دي سعو مليون لاير  0212.01و 0620.6

 يةاملال سوقال تطور سرعة على يدل خالل فرتة الدراسة القيمة السوقية لألسهمتطور  عمومًا فإن
 .ةالسعودي

 (Number of Companies)عدد الشركات المدرجة الفرع الرابع: 

وسنحاول يف هذه  ه،سرعة تطور يف السوق املايل من الدالئل على  املدرجةعترب العدد الكبري للشركات ي  
ذلك من خالل الشكل خالل فرتة الدراسة،  ة،السعودي املاليةسوق التطور الشركات املدرجة يف النقطة حتليل 

 املوايل:
  (0202-0222) للفترة ةلسعوديلمالية اة للسوق اتطور عدد الشركات المدرج (:2،0)الشكل رقم 

 
 .Excelوباستخدام برنامج  (1)د على امللحق رقم : من إعداد الباحثة باالعتماالمصدر  

 
، حيث  ةالسعودي ةيف عدد الشركات املدرجة بالسوق املالي اً متزايد اً نالحظ من خالل الشكل أعاله تطور 

لريتفع بعد ذلك العدد  شركة، 62إىل  0220ددها ينخفض سنة لكن ع ،0222شركة سنة  91كانت البداية بـ 
  الشركات أسهم تداول بداية سوقت اليث شهدح ،0221شركة سنة  92ىل إ

 
 شبكة خالل من افيه درجةامل

                                                           
 .842( ص: 4أنظر امللحق رقم ) (1)
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 احمللي، األسهم سوق يف العمليات مبختلف القيام اخلدمة لعمالء البنوك هذه أتاحتالبنوك، إذ  بعض يف اإلنرتنت
 .من العمليات الفوري وغريها والشراء البيع صفقات إبرام ذلك يف مبا

سامهة عامة؛ يف كون هذه األخرية ن الشركات من عائلية إىل شركات م  كما ساهم حتويل العديد م
مث يتواصل عدد الشركات املسجلة يف السوق يف أصبحت مؤهلة لطرح أسهمها لالكتتاب يف السوق السعودي. 

سوق السعودي، أي بنسبة ارتفاع وصلت إىل الشركة مسامهة مسجلة يف  002إىل  0202التزايد حىت تصل سنة 
 )واليت سجلت أدىن مستوى لعدد الشركات(. 0220بسنة  مقارنةً  090700%
  الشركات عدد مع ورنق   ما إذاضًا نخفم  السعودية املالية عدد الشركات املدرجة يف السوق  يبقى ذلك مع 

 كلما إذ ،ةيالسعوداملالية  سوقلل بالنسبة اً اجيابي اً مؤشر  عتربي   أنه إال املتقدمة، األسواق املالية للدول يف املدرجة
 .كفاءته زيادة إىل ذلك أدى وكلما السوق حجم اتسع كلما السوق، يف املدرجة الشركات عدد ارتفع

 

 (0202-0222)خالل الفترة  انبورصة عم  أداء تطور مؤشرات : الثانيالمطلب 
أســـواقها  عقــد التسعـــينات مــن القـــرن الســابق بــدأت العـــديد مــن الـــدول الناميــة، ومنهــا األردن، بتطــوير خــالل

وتوزيعهـا األمثـل علـى الفـرص االسـتثمارية املتاحـة  ؛املاليـة هبـدف إجيـاد آليـات اقتصـادية لتشـريل املـوارد املاليـة املتاحـة
 من خالل برامج التصحيح. يف التحول إىل اقتصاديات السوق احلرّ  السوقألمهية  إضافةً  ،أمام الشركات األردنية

صادي والتحرر املايل مل حتقـق أهـدافها الرئيسـية يف خلـق التـوازن واالسـتقرار برامج التصحيح االقت بالرغم من أنّ 
تطـــوراً ملموســـاً يف الســـنوات األخـــرية متثلـــت بزيـــادة عـــدد  تعمـــان شـــهد بورصـــة إال أنّ  ،النقـــدي واملـــايل يف األردن

 
 
 ول وأعداد املتعاملني يف السوق.حجم التداالقيمة السوقية لألسهم و و درجة؛ الشركات امل

إىل أعلـى مسـتوى صـل لت 0092شركة سـنة  66فقد بلغ عدد الشركات  سب التقارير الّصادرة عن البورصةفح
دينــار أردين مليــون  06006.00 قيمــة الســوقية لألســهم املكتتــب هبــاكمــا بلرــت ال  ،شــركة 099 بـــ 0202ســنة  هلــا

 .0096مليون دينار عند إنشائها سنة  026مقارنًة مع  0202سنة 

 (Stock Prices Index)ألسعــار األسهم  العام الرقــم القــــياسيالفرع األول: 
ــــى اجتاهــــات أســــعار  ــــدول ذات االقتصــــاديات احلــــرّة عل ــــة عــــن طريــــق  األوراقيتعــــّرف املســــتثمرون يف ال املالي

معــني.   املاليــة يف وقــت   األوراقعــرّب هــذه األخــرية عــن اجتاهــات أســعار األســهم يف بورصــة مؤشــرات الســوق، حيــث ت  
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عف الشـركة مــن وة وض ـوبالتـايل تقـومي قـ  ؛عطـي املـديرين املـالّيني يف الشـركات األداة املناسـبة لتقـومي سـعر السـهممـا ت  ك
 وجهة نظر السوق.  

، املــــرجحأول مؤشـــر لــــه ألســـعار األســــهم غـــري  باحتســـاب 20/20/0022بـــدأ ســـوق عمــــان املـــايل بتــــاري  
درجـة مثلـت كافـة القطاعـات، ومت حتديـد أسـعار افتتـاح التـداول شـركة مـن الشـركات امل 12باختيـار عينـة مكونّـة مـن 

نقطــة. ليــتم احتســاب رقــم قياســي  022كفــرتة أســاس حيــث كانــت قيمــة الــرقم القياســي   0022 ديســمرب ســنةيف 
نقطـة(  022كفرتة أسـاس )الـرقم القياسـي=   0000 جانفي 10، بتحديد 0000مرجح بالقيمة السوقية مع مطلع 

 92وإىل  0000شــركة عــام  62زيادهتــا إىل  شــركة ممثّلــة للســوق ككــل، متّ  12مكّونــة مــن  ينــة  علــى أســاس اختيــار ع
معايري تعكـ، حجـم الشـركات  ةوذلك باالعتماد على مخس ،0229شركة عام  022لتصل إىل  0222 سنةشركة 

اول ومعـــدل ومـــدى ســـيولتها هـــي: القيمـــة الســـوقية للشـــركة، عـــدد أيـــام التـــداول، معـــدل دوران الســـهم، حجـــم التـــد
 . (1)األسهم املتداولة

حبيــث يعطــي متثــيالً أفضــل لتحركــات أســعار  ؛مث قامــت البورصــة باحتســاب رقــم جديــد مــرّجح باألســهم احلــرّة
األسـهم، فـال يتحيّـز بشـكل كبــري للشـركات ذات القيمـة السـوقية العاليـة ويعطــي فرصـة للشـركات الصـررية واملتوســطة 

للتـداول  املتاحـةقية لألسـهم احلـرة ساب هذا الرقم من خالل الرتجيح بالقيمة السو ، حيث مت احتللتأثري على حتركاته
(Free Float) د األسهم الكلي املدرج لكل شركة.يف الشركات ولي، بعد 

بــل عــدد كبــري مــن املؤسســات الدوليــة الــيت تقــوم باحتســاب أرقــام قياســية ملعظــم مــن ق   هــذا األســلوب معتمــد  
 رب الشركات العاملية يف خدمات التزويد باألرقـام القياسـية مثـل مؤسسـة سـتاندرد انـد بـورزوتعترب من أك ،دول العامل

P)S&( والــ p)FTSE Grou( ،(2) وشركيت داوجونز وستوكX)ow Jones Indexes and STOX(D   

ة مـن فقد بلغ عددها أربعة مشلت قطاع البنوك، التـأمني، اخلـدمات والصـناعة للفـرت  البورصةأما القطاعات يف 
ثالثــــة إىل بتقســــيم الشــــركات املدرجــــة  0226ســــنة ، ليــــتم اعتمــــاد توزيــــع قطــــاعي جديــــد 0221إىل غايــــة  0001
 رئيسية هي: القطاع املايل واخلدمايت وقطاع الصناعة. قطاعات

                                                           
، مت االطالع عليه بتاري  https://www.ase.com.jo/ar/node/824متوفر على املوقع االلكرتوين:  مكونات عينة الرقم القياسي،وقع بورصة عمان، م (1)

 .02:04، الساعة 78/02/7003

، مت االطالع عليه بتاري   https://www.ase.com.jo/ar/node/820ى املوقع االلكرتوين: ، متوفر علالمؤشرات الرئيسيةموقع بورصة عمان،  (2)
 .02:04، الساعة 78/02/7003

https://www.ase.com.jo/ar/node/824
https://www.ase.com.jo/ar/node/820
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ــاملــقياســي الرقم الــويــتم احتســاب  عــن  ل شــركة  رجح باألســهم احلــرة؛ مــن خــالل احتســاب القيمــة الســوقية لك 
. "املعامــل"الكلــي لألســهم املدرجــة مضــروباً بــآخر ســعر إغــالق ســهم الشــركة مضــروباً يف رقــم يســمى  طريــق العــدد

والـيت متثـل األسـهم الكليـة للشـركة مطروحـا منهـا األسـهم  ،وهذا املعامل هو عبارة عن نسبة األسـهم احلـرة يف الشـركة
ـــذين ميتلكـــون اململوكـــة ألعضـــاء جملـــ، اإلدارة وامل  ؛، ومـــن مث ضـــرهبا مبعامـــل الـــوزن املعـــدلفـــأكثر (%1)ســـامهون ال

 .للشركات اليت يزيد وزهنا عنه %02والذي يعتمد على وزن الشركة من عينة الرقم القياسي قبل وبعد حتديد وزن 

وت عـــدل قيمـــة هـــذا  ،ويـــتم تريـــري هـــذا املعامـــل بنـــاًء علـــى املراجعـــة الـــيت تقـــوم هبـــا البورصـــة لعينـــة الـــرقم القياســـي
كمـا يـتم تعـديل قيمـة املعامـل ألي شـركة يزيـد وزهنـا ،  ة للشـركة يف وقـت عمـل املراجعـةاألسـهم احلـرّ املعامل بناًء علـى 

، حيـث (%02)، حبيث يتم ختفـيض قيمتـه للمحافظـة علـى نسـبة من القيمة السوقية لشركات املؤشر (%02)عن 
مـــن القيمـــة  (%02)تقـــوم منهجيـــة احتســـاب الـــرقم القياســـي علـــى أســـاس عـــدم جتـــاوز وزن أي شـــركة بالعينـــة عـــن 

 :(2)ويتم استخدام الصيرة التالية الحتساب الرقم القياسي العام .(1)السوقية للمؤشر

 

 

 عدد األسهم املدرجة للشركة؛ :tiS: سعر إغالق سهم الشركة، tiPحيث: 

tiF :معامل للشركة ،Dt :يمقام الرقم القياس (Divisor) ،(i ) يف الزمن اليوم (t). 

 اولرايـة اآلن علـى الـرغم مـن مرورهـ امنـذ نشـوئه مؤشـر السـوق العـامعمان تطورات هاّمة يف  بورصة تلقد حّقق
وأهـم مـن فــرتة ألخـرى، وميكــن مـن خـالل تتبـع املؤّشـر التعــرف علـى اجتاهـات أسـعار األسـهم  وازدهار   بفـرتات ركود  

 العــام الــرقم القياســي تطــورالــذي يوضــح  (9،0) الشــكل التطــورات واألحــداث الــيت مــرت هبــا البورصــة، مــن خــالل
 .(0202-0222)ومعدل منوه السنوي خالل فرتة الدراسة يف بورصة عّمان  باألسهم احلرةألسعار األسهم املرّجح 

 
                                                           

مت االطالع عليه بتاري   ،https://www.ase.com.jo/ar/node/824، متوفر على املوقع االلكرتوين: مكونات عينة الرقم القياسيموقع بورصة عمان،  (1)
 .02:04، الساعة 78/02/7003

، مت االطالع عليه بتاري  node/822https://www.ase.com.jo/ar/، متوفر على املوقع االلكرتوين: طريقة االحتسابموقع بورصة عمان،  (2)
 .02:04، الساعة 78/02/7003
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https://www.ase.com.jo/ar/node/824
https://www.ase.com.jo/ar/node/822
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 انلبورصة عم  )نقطة( : تطور الرقم القياسي العام المرجح باألسهم الحرة (2،0)الشكل رقم 
  (0202-0222) للفترة

 
 .Excelوباستخدام برنامج  (6)باالعتماد على امللحق رقم : من إعداد الباحثة المصدر

 

 :(1)من خالل مالحظة الشكل أعاله ميكن حتليل التطورات احلاصلة كما يلي

إذ ، بشـــكل ملحـــوظ 0221الـــرقم القياســـي العـــام للســـوق خـــالل الســـنوات األوىل للدراســـة إىل غايـــة  تطـــّور
مل يسبق هلا مثيل، واليت مسّيت بسـنة االكتتابـات حيـث مت  اختتمت بورصة عمان تعاملها مبكاسب قياسية ملحوظة

املاليّـة وبورصـة عمـان نتيجـة الطّفـرة االقتصـادية  األوراقوجلـأت هــيئة  بالسـوق، سهم جديـد 022حوايل فيها إدراج 
م األســـعار الالمنطقـــي إىل امتصـــاص هـــذا التضـــخم مـــن خـــالل إدراج أســـهم شـــركات جديـــدة يكـــون سعــــر وتضـــخ  
نقطـة بنسـبة ارتفـاع قـ درت  0010,9 كحـد  أقصـىملؤشر  فـيها أقـل من سعر االكتتاب، حيث بلرت قيمة اـتتاح االف
شـريعي والتنظيمـي؛ علـى املسـتوى الت للتطـورات الـيت شـهدهتا البورصـة اسـتجابةً ، وذلـك 0220عن سنة  %1670بـ 

                                                           
، https://www.ase.com.jo/ar/node/1652، متوفر على املوقع اإللكرتوين: 4067-4000التقارير السنوية لبورصة عمان: موقع بورصة عمان،  (1)

 . 03:44، الساعة: 74/02/7003بتاري   مت اإلطالع عليه

https://www.ase.com.jo/ar/node/1652
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 كمــا أنّ بالتــداول،  إىل إعطــاء املرونـة  التــداول ورفــع كفـاءة الوســطاء باإلضـافة عمليـةلتـداول االلكــرتوين حيـث ســّهل ا
بــــا واالنضــــمام إىل منظمــــة و جنــــاح األردن يف إجنــــاز مشــــاريع االتفاقيــــات احلــــرة مــــع الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة وأور 

 .بالغ األمهّية يف ارتفاع األسعار كان له أثر  (WTO)التجارة احلرة 

بسـبب احلركـة التصـحيحية  ،م من سـنة ألخـرىتراجعاً يف أسعار األسه فقد شهدت البورصة 0221أما بعد 
حيـث اخنفـض املؤشـر إىل  اليت شهدهتا البورصـات العربيـة وبـاألخص بورصـة عمـان بعـد عمليـة اإلدراج الـيت حـدثت،

 0229االرتفاع مـن جديـد سـنة املؤشر ، مثّ ي عاود 0221عن سنة  %(0071)بنسبة  0226سنة نقطة  120179
 .(1)املالية األوراقها سوق تركة التصحيحية اليت عرفنتيجة للح ،نقطة 3675حيث بلغ 

لتـداعيات األزمـة  ، وذلك نتيجـةً 0200-0222ة املؤشر االخنفاض ولكن بنسب ضئيلة خالل الفرت يواصل ل
 كما قامت عّدة بنوك بزيادة رأمساهلا حيث وصلت أكرب نسـبة ترـري   العريب،الربيع  ثوراتو  0222املالية العاملية سنة 

وذلـــك متاشـــياً مـــع تعليمـــات البنـــك املركـــزي األردين خبــــصوص احلــــد األدىن لرأمســـال البنـــوك ، %011.6إىل بالقطـــاع 
ويصـــــل إىل  0201عـــــاود االرتفـــــاع ســـــنة ي. ل0202حبلـــــول أردين مليـــــون دينـــــار  022الـــــذي حــــــدد عنـــــد مســـــتوى 

حـىت سـنة ت األخرية للدراسـة خالل السنوافاض بني االرتفاع واالخن التذبذب قيمة املؤشرنقطة، لت واصل  0201.2
   .(2)نقطة 10,0100ليبلغ  0202

 (Trading Volume) العام التداول حجمالفرع الثاني: 

التطــورات وحتليــل تتّبــع مــن خــالل الشــكل املــوايل حجــم التــداول مــن مؤشــرات الســيولة، حيــث ميكــن تــرب يع
 (.0202-0222)خالل الفرتة  انلبورصة عمّ العام لة يف حجم التداول احلاص

 
 
 
 
 

                                                           
 .100ص:  (6أنظر امللحق رقم ) (1)

 .100ص: ( 6أنظر امللحق رقم ) (2)
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  (0202-0222) ان خالل الفترة: تطور حجم التداول العام لبورصة عم  (2،0)الشكل رقم 

 
 .Excelوباستخدام برنامج ( 9): من إعداد الباحثة باالعتماد على امللحق رقم المصدر

 

رــت حيــث بل ،منــواً مســتمراً  التــداول حجــم عــرف (0221-0222) ة األوىل للدراســةنالحــظ أنــه خــالل الفــرت 
ـــــ  0221ذروهتــــا ســــنة  ــــون دينــــار 16871ب ــــرام يرجــــع، وهــــذا أردين ملي ــــبعض الشــــركات إىل تنفيــــذ ب ج اخلوصصــــة ل

، 0220املاليــة لســنة  األوراقباإلضــافة إىل النتــائج اإلجيابيــة الــيت حققهــا قــانون وتوســيع جمــال االســتثمار،  احلكوميــة
 لكرتونية.والتسوية واملقاصة اإلمة التداول لكرتونية كأنظيف جمال تطبيق األنظمة اإل خاصةً 

خنفـاض خـالل اال اجته وحوعدل التداول اليومي فإن م   ،0221 سنةبالرغم من النمو اهلائل يف حجم التداول 
حجــم خفض بعــدها نههــا وحــو اإلصــدارات األوليــة، ليــاألشــهر األخــرية للعــام بســبب اخنفــاض حجــم الســيولة وتوج  

 إذ بلــغ 0222حجــم التــداول مــن جديــد ســنة  ، مثّ يرتفــعأردين دينــار مليــون 02916720 إىل 0229ســنة التــداول 
نخفضــة املســتثمرين علــى شــراء األســهم امل بســبب إقبــالوهــذا أردين، مليــون دينــار  19225.52 رقمــاً قياســياً ق ــدر بـــ

 .(1)السعر واليت تسببت األزمة العاملية فيه

                                                           
 .112ص:  (9)أنظر امللحق رقم  (1)
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دداً  إىل تـداعيات األزمـة املاليـة  راجـعوهذا  (0200-0220) لفرتةخالل الي عاود حجم التداول االخنفاض جم 
يف أحجــام التــداول النــاتج عــن اخنفــاض الطلــب علــى  صــاحبها اخنفــاض  و العامليــة، حيــث اخنفضــت أســعار األســهم 

موجبــة خــالل الســنوات  عــرف معــدالت منــو  لكنــه  .ه زيــادة العــرض يف األســهم يف الســوق املــايلاألســهم الــذي قابل ــ
فقــد  0202أمــا ســنة  ،علــى التــوايل %01760، %12,02، %10700نســب بلرــت ب 0209، 0201، 0201

 .(1)0209مقارنة بسنة  %00,02بنسبة اخنفاض تعادل  مليون دينار أردين 32.2319بلغ حجم التداول العام 

 (Market Capitalization)الفرع الثالث: القيمة السوقية لألسهم 
، وحتليل أهم (0202-0222) ان خالل الفرتةالسوقية يف بورصة عمّ سنلخص يف هذا العنصر تطور القيمة        

 :(2)وذلك وفق ما يبينه الشكل التايل ،األسباب اليت أدت إىل زيادة أو اخنفاض هذه القيمة
  (2018-0222) بورصة عمان خالل الفترةفي  القيمة السوقية لألسهم: تطور (2،0)الشكل رقم 

 
 .Excelوباستخدام برنامج  (2)عتماد على امللحق رقم : من إعداد الباحثة باالالمصدر

                                                           
 .112ص: ( 9)أنظر امللحق رقم  (1)

اإللكرتوين:  ، موقع بورصة عمان، متوفر على املوقع4067-4000التقارير السنوية لبورصة عمان: باالعتماد على  (2)
https://www.ase.com.jo/ar/node/1652،   04:42، الساعة: 00/03/7003مت اإلطالع عليه بتاري.  

https://www.ase.com.jo/ar/node/1652
https://www.ase.com.jo/ar/node/1652


 األسواق المالية العربية  واقع   : ثانيال الفصل  ....................................................................

 688 

الحـــظ أن القيمـــة الســـوقية لألســـهم املدرجـــة يف بورصـــة عمـــان مـــن خـــالل حتليلنـــا ملعطيـــات الشـــكل أعـــاله، ن  
رتتفــع ل 0222ســنة أردين مليــون دينــار  112076عرفــت تطــوراً ملحوظــاً خــالل فــرتة الدراســة، حيــث بلرــت قيمتهــا 

ر مبقــــــدا 0221 الــــــذروة ســــــنةلكنهــــــا ترتفــــــع حــــــىت  %54,67، مثّ تــــــنخفض إىل %27,55بنســــــبة  0220ســــــنة 
تنفيــذ بــرامج و  0220املاليــة لســنة  األوراقود ذلــك إىل التــأثري اإلجيــايب لقــانون ويع ــ، أردين مليــون دينــار 06669,0

 ةة بسـنمقارنـ 0226سـنة  %02766اخلوصصة والتوسع يف اجملاالت االسـتثمارية. لكـن سـرعان مـا تـنخفض بنسـبة 
 .(1)ود ذلك إىل احلركة التصحيحية اليت عرفتها البورصة آنذاكويع   ،0221

لكنهـــــا تـــــنخفض باســـــتمرار خـــــالل الســـــنوات الالحقـــــة حـــــىت ســـــنة  %38,59إىل  0229ترتفـــــع ســـــنة بعـــــدها 
كـربى والـيت تراجعـت فيهـا أسـعار األسـهم يف   ،0222ألزمة املالية العاملية سـنة وهذا يعود إىل تداعيات ا، (2)0202

حيث اخنفض حجم االستثمارات األجنبية داخل أغلب الدول، كمـا يرجـع السـبب  %22البورصات إىل أكثر من 
املاليـة يف البورصـات،  األوراقزوف املسـتثمرين عـن شـراء عنهـا مـن ع ـ وما اجنـر 0202الربيع العريب سنة  أحداثإىل 

إىل اخنفــــاض القيمــــة الســــوقية، باإلضــــافة إىل  أدىيف البورصــــة  املدرجــــةكمــــا أّن اخنفــــاض أســــهم كــــربى الشــــركات 
الـيت أثـرت ولـو بصـورة غـري مباشـرة علـى  يون السـيادية،بات اإلقليمية والعاملية كأزمـة الـداالضطرابات السياسية والتقل  

 ان من بينها.أداء البورصات العربية وبورصة عمّ 

 (Number of Companies) عدد الشركات المدرجةالفرع الرابع: 

يف  املدرجة ما االختالفات يف قيم الشركات ياس يعرب أيضاً على حجم السوق ولو أنه يهمل إىل حد  هو مق
سنقوم  هذه النقطة ويفتماد الشركات على التمويل املباشر. اع زيادةل الزيادة يف هذا املؤشر على ، وتد  السوق

 :أسفلهمن خالل الشكل  خالل فرتة الدراسة وذلك بورصة عمانيف  املدرجةتحليل تطور الشركات ب
 وهذا من السوق، حجم اتسع كلما البورصة يف املدرجة الشركات عدد زاد كلما أنه معروف هو وكما

يف البورصات العاملية يف الدول املتقدمة يبقى  املسجلةالكفء، لكن م قارنًة بالشركات  للسوق األساسية امليزات
يف بورصة  املدرجةوالشكل املوايل يبني تطور عدد الشركات  يف بورصة عمان منخفضاً. املدرجةعدد الشركات 

 (.0202-0222)عمان خالل الفرتة 
 

                                                           
 .110ص: ( 2)أنظر امللحق رقم  (1)

 .110ص:  (2)أنظر امللحق رقم  (2)
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  (0202-0222) بورصة عمان خالل الفترةتطور عدد الشركات المدرجة في  :(02،0)الشكل رقم 

 
 .Excelوباستخدام برنامج  (1): من إعداد الباحثة باالعتماد على امللحق رقم المصدر

 

 0220سنيت منخفضًا  كان انعمّ  بورصة يف املسجلة الشركات عدد أنّ  اجلدول هذا خالل من يظهر
 0222إذ ابتدأت البورصة سنة  على التوايل %0720و %0700بنسب ق درت بـ  0222 بسنة ةً مقارن؛ 2002و
 .أدائها لضعف نتيجةً  الشركات بعض خلروج ذلك سبب يرجع وقد، (1)شركة 061بـ 

بسبب إدراج شركة مسامهة،  060حيث بلغ عددها  0221املوالية  السنة يف ارتفع تالشركا عدد أن غري
 شركة، 099يصل الذروة بـ و  0202غاية يستمر هذا االرتفاع إىل لجديدة يف جمال االتصال واالستثمار، شركات 

ّدة شركات  مواصلة الدولة برامج اخلوصصة من خالل قيامها ببيع جزء من مسامهتها يف عوقد كان سبب ذلك 
مقارنة  %02721بـ  0200ّن هذا العدد ينخفض خالل سنة كاملناجم والفوسفات وشركات االتصال. غري أ

اليت  7000استمر االخنفاض بعد سنة  شركة من البورصة، 12ويعود ذلك إىل إلراء إدراج  ة،بالسنة السابق
 .(2)0202سنة  001إىل  لتصل بورصة عّمانشركة يف  099سجلت أقصى عدد للشركات املدرجة بـ 

                                                           
 .102ص:  (1)أنظر امللحق رقم  (1)

 .102ص:  (1)ر امللحق رقم أنظ (2)
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 نستخلص أن أدائها، بورصة عّمانلسوق املالية السعودية و من خالل عرض تطور مؤشرات األداء ل 
حجم السوق  ملا تتسم به من ضآلة الناشئة،املتقدمة وحىت منخفض مقارنة مبثيالهتا من األسواق املالية يف الدول 

ق املالية املتداولة يف األسهم العادية فقط، كما تتميز بقلة عدد وارتفاع نسبة نصيب القطاع العام، ومتركز األورا
الشركات املدرجة، وارتفاع درجة تركيز التداول يف عدد قليل من أسهم الشركات، وتركيز االستثمار يف األسهم 

سواق العادية مع قلة وجود بدائل أخرى كالصكوك والسندات واملشتقات املالية، باإلضافة إىل اعتماد أغلب األ
إىل عزوف الكثري من الشركات  ما يرجعاملالية على صناديق االستثمار اليت تديرها البنوك االستثمارية غالبا، 

 .العائلية عن إدراج جزء من أسهمها يف البورصة حبيث ال يؤثر األداء السوقي على األداء احلقيقي له
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 خاتمة الفصل 

ل العربية سنوات القرن العشرين،  األسواق املالية يف الدو لقد ساعدت بعض العوامل والظروف على إنشاء 
 ،تنمية اقتصاديات الدولستثمارات و هبدف خلق السيولة لتمويل االوحتسني كفاءهتا على تطويرها كما عملت 

نستنتج من حتليلنا لواقع االقتصاديات العربية أّن غالبيتها تشكو من تقلب معدل منو الناتج احملّلي اإلمجايل، و 
لة خنفاض درجة أمان املعامالت والعقود يف أسواق السلع واخلدمات، ضعف القدرة التنافسية يف األسواق، ضآا

 كها لتوسيع نطاق االستثمار فيها.واليت جيب العمل على تدار وغريها  االنفتاح على العامل اخلارجي

ملها يف ممّا عرضناه يف هذا الفصل أّن األسواق املالية العربية نستخلص كما   ختتلف من حيث درجة جم 
، إذ تتميز والسوق املالية السعودية وبورصة عّمان بصفة خاصة تطورها وخصائصها وأدائها من سوق ألخرى

هبا والذي يدل   املدرجةعدد الشركات قلة و  الوطين، باخنفاض قيمتها السوقية ما يدل  على ضعف متويلها لالقتصاد
درجة سيولتها ما ي عرضها للمخاطر، عف إىل تذبذب أسعار أسهمها وض   على نقص التنوع القطاعي، باإلضافة

 الدراسة. خاصة خالل فرتة مؤشرات األداء اخلاصة هبذه األسواق هتعكسوهذا ما 

العربية على املسامهة يف توفري التمويل املالية قدرة األسواق توحي ب املستخلصة من التحليلالنتائج إاّل أّن 
املعتربة اليت طوات اخل وذلك بفضلالالئق من قبل احلكومات، تصادي إذا لقيت االهتمام الالزم للنشاط االق

من الناحية التشريعية والتنظيمية والرقابية، من خالل اإلفصاح والشفافية يف املعلومات والبيانات اخلاصة خطتها 
االقتصادي وزيادة حجم االدخار  وتعزيز النمو ها وجعلها م ستقطبًا للمستثمرينه يف سبيل تطوير هبا، وهذا كل  

دون أن  دواهتا املالية وضعف يف نشاطها، ما حالتشريعاهتا وحمدودية أيف قصور من  ا الزالت تعاينإاّل أهنّ . الوطين
عليها العمل على إجياد األ طر جيب لذا  تطورة،املاملالية األسواق املطلوبة كمثيالهتا يف ستويات املتصل إىل 
 اء بورصة عربية موحدة.لعربية إلنشباإلضافة إىل تعميق العالقات بني الدول ا، يع أدواهتا املاليةوتنو  ةاملرنالتشريعية 

من دولة ألخرى حسب الظروف االقتصادية والسياسية املالية األسواق ختالف درجة تطور ونظرًا ال
إذ جيب على  اليت تؤثر على تطورها، االقتصادية تبقى أهم املترريات املتررياتّن إال أ ،واالجتماعية والتارخيية

ول ومعرفة مدى ارتباطها هبذه املترريات باستخدام طرق عّدة، بررض الوص قاسو األهذه املستثمرين حتليل بيانات 
سليمة. إذن فما هي أهم طرق التحليل يف األسواق املالية؟ وفيما إىل نتائج مت كنهم من اختاذ قرارات استثمارية 

 يل.يف الفصل املواعليه سنحاول تسليط الضوء  هذا ما اليت تؤثر على أداءها؟االقتصادية ات املترري تتمثل أهم 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 والفني ألاساس يمداخل التحليل: التحليل ملبحث ألاول: ا

 املتغيرات الاقتصادية الكلية: املبحث الثاني

باألسواق الكلية  عالقة املتغيرات الاقتصاديةاملبحث الثالث: 

  املالية

 
 

 لثالفصل الثا
مداخل التحليل   

ية  لمتغيرات االقتصادوا
ية  الكل    
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 الفصل  تمهيد
 

فيها، فبدون التحليل  املؤثرةرتبط بتحليلها ومعرفة أهم العوامل إّن التعامل مع األسواق املالية والنفوذ إليها م
ى بيانات شفافة وختطيط ُمسبق لن يتمكن املستثمرون من اختاذ القرار السليم، وسيكون االستثمار عل املستند

عرضاً ملخاطر كبرية، انطالقاً من هذا جند العديد من األدوات والتقنيات املستعملة يف حتليل األسواق املالية أبرزها م
 ل هذا الفصل التحليالن األساسي والفين، وهذا ما سنحاول التفصيل فيه خال

هلذا فإن هذه الدراسة ستتطرق هلتني األداتني، املستعملتني يف عملية حتليل األسواق املالية بشيء من 
التفصيل، مع الرتكيز بشكل معمق على التحليل األساسي، باعتباره أداة ترتكز يف حتليلها على الظروف 

أمهية كبرية، يف إعطاء دالالت ملا ستكون عليه األسواق هلا اليت  الكلية االقتصادية، وحتديدًا املتغريات االقتصادية
وغريها  املالية يف املستقبل، حيث جند أن للسياسات الضريبية والنقدية، التضخم، اإلنفاق ودورة احلياة االقتصادية

 سليب أو إجيايب على أسعار األسهم يف السوق املايل إما تأثري  من املتغريات
مداخل التحليل بِشقيه  المبحث األولقسم إىل ثالثة مباحث، سيتناول وعليه فإّن هذا الفصل سي

التحليل األساسي والفين من خالل عرض مفهومهما، واخلصائص، واالفرتاضات األساسية واألدوات واملراحل اليت 
القتصادية اليت تؤثر على أسعار األسهم يف السوق فسيعرض أهم املتغريات ا المبحث الثانيميُر هبا كّل حتليل، أما 

املايل، واليت اختريت للتحليل يف اإلطار التطبيقي هلذه الدراسة، باإلضافة إىل إعطاء حملة عن األزمة املالية العاملية 
 ةعالقة املتغريات االقتصادي عرضيفس المبحث الثالث، أما وآثارها على األسواق املالية العربية 8002لسنة 
  باألسواق املاليةالكلية 
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 لتحليل: التحليل األساسي والفنيالمبحث األول: مداخل ا
 
 

تتجه أسعار األوراق املالية يف السوق املايل إىل االرتفاع تارًة واالخنفاض تارًة أخرى، نتيجة لتفاعل عّدة 
متغريات وعوامل قد تكون اقتصادية، سياسية أو اجتماعية  هذا بالنسبة للمدى الطويل، أما يف املدى القصري، 

عات املستثمرين ورغبات املضاربني ومجيع يت يتم اختاذها تُبىن على أساس تطُلعات وتوقفإن قرارات التمويل ال
التحليل و التحليل األساسي املتعاملني يف السوق املايل  وعلى هذا األساس فإنه يوجد مدخالن للتحليل مها: 

  الفني
  (Fundamental Analysis) المطلب األول: التحليل األساسي

األساسي من املواضيع اليت تُقوم بتوجيه النشاط االستثماري يف عامل املال واألعمال، إذ جند يُعترب التحليل 
بفروعها، واليت تعمل على تقدمي املُشورة  *()العديد من الشركات املتخصصة يف هذا اجملال مثل شركة مرييل لينش

 املالية لزبائنها عرب أحناء العامل 
وحتليل كّل املتغريات والظروف االقتصادية احمللية والدولية على يهدف التحليل األساسي إىل دراسة 

مستويات خمتلفة، واليت من املمكن أن تُؤثر على أسعار األسهم يف السوق املايل، وتُفيد يف التنبؤ بعوائدها املتوقعة 
  ئصه وطرق حتليلهواملخاطر املصاحبة هلا  وعليه سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم التحليل األساسي، خصا

 الفرع األول: مفهوم التحليل األساسي
ُيستخدم التحليل األساسي على نطاٍق واسع يف حتليل األسواق املالية، إذ يشُمل أهم التحليالت األساسية 
لتحديد قيمة الشركة، اليت يُعرب عنها بأسعار أسهمها، وذلك استنادًا إىل فرضية أّن سعر األوراق املالية الفعلي 

  (1)تذبذٌب حول قيمته اجلوهرية )واليت متُثل القيمة العادلة ألسهم الشركة( على مّر الزمنمُ 
كما يهتم بدراسة املعلومات اخلاصة بوضع الشركة واحتماالت جناحها، وذلك من خالل استخدام 

املقاييس االقتصادية اليت  البيانات املالية ملعرفة وضعيتها املالية وقيمتها، وكُل هذا يعتمد على أساس قراءة وتفسري
 *(*)حيث يقوم التحليل األساسي على حتديد ما ُيسمى بالقيمة احلقيقية (2)مُيكن أن تُؤثر على أسعار األسهم

                                                           
، تقوم من خالل شبكة شركاهتا التابعة واحلليفة بتقدمي بالو م أ نيويورك شركة خدمات متويلية عاملية مقرها الرئيسي :(Merril Lynch)شركة مرييل لينش  )*(

 إدارة األصول والتأمني البنكي باإلضافة إىل خدمات مالية أخرى خدمات عديدة مثل: خدمات سوق رأس املال واالستثمار واالستشارات وإدارة الثروة و 
(1) Timo Schlichting, Fundamental Analysis, Behavioral Finance and Technical Analysis on the Stock 

Market, GRIN Verlag, Druck und Bindung: Books on demand GmbH, Norderstedt, Germany, 2008, p:10. 

، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، أسواق األوراق المالية بين ضروريات التحول االقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرهاعاطف وليم أندراوس،  (2)
  88-28، ص:6002، 1مصر، ط 

قيمة  : متثل قيمة التدفقات النقدية املتوقعة بعد خصمها مبعدل خصم يعكس معدل العائد املطلوب على االستثمار يف الورقة املالية، وبذلك فإنالقيمة الحقيقية (**)
 الورقة تصبح تعتمد على عاملني مها قيمة التدفقات النقدية املتوقعة ومعدل العائد املطلوب 

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Timo+Schlichting%22
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خاصة على العديد من العوامل املرتبطة بالشركة أو الصناعة اليت تنتمي إليها هذه  للورقة املالية، واليت تتوقف بصفة
  (1)لوطين والدويل بصفة عامة، وهذا ما مُيّكن من حتديد القيمة احلقيقية للسهمالشركة، واالقتصاد ا

 :(2)هلذا فإّن التحليل األساسي يهدف لإلجابة على األسئلة التالية
 ملاذا تتغري أسعار األوراق املالية؟ 
 ما هي العوامل املؤثرة يف ذلك؟ 
 ماذا نشرتي أو نبيع من األوراق املالية؟ 

ّن هذا التحليل يهتم بدراسة الظروف احمليطة بالشركة سواًء متثلت يف دراسة الظروف حيث يظهر لنا أ
االقتصادية العامة، أو ظروف الصناعة اليت تنتمي إليها الشركة أو ظروف الشركة نفسها، وكّل هذا ُيساعد على 

 همها الكشف عن معلومات قد تُفيد يف التنبؤ حبركة سري أرباح الشركة، وبالتايل أسعار أس
النتقاء األسهم املناسبة -وعليه فالتحليل األساسي يف األسواق املالية يستند على مبدأ ومعيار أساسي 

هو قدرة الشركة على حتقيق األرباح يف املدى البعيد  وبغرض التنبؤ باألرباح املستقبلية للشركات،  -لالستثمار فيها
ضاع اقتصادية وحتركات قطاعية وغريها  ومن هذا املنطلق فإنه يتوجب دراسة ما يُدور حول هذه الشركات من أو 

فإّن التحليل األساسي يقوم على ثالثة مستويات تتمثل يف االقتصاد ككل، والسوق بقطاعاته والشركة منفردة، 
 وهذا ما سنتطرق إليه يف النقاط القادمة من هذا الفصل  

 الفرع الثاني: خصائص التحليل األساسي وطرق تحليله
ذه النقطة سوف نسلط الضوء على أهم السمات واخلصائص اليت جيب توافرها يف التحليل األساسي، يف ه

 وعلى طريقتني أساسيتني من طرق التحليل 
 أواًل: خصائص التحليل األساسي

 :(3)جيب أن تتوفر بعض الصفات والسمات الرئيسية يف التحليل األساسي هي
 للمستثمر مقارنة بالتحليل الفين؛توفري جمموعة من املعلومات اإلضافية   (1
بتحركات األسعار، أفضل مما تنبؤ به  يقوم التحليل األساسي يف بعض األحيان على التنبؤ بشكل جيد  (2

 وتقدمه أية إشارات فنية؛ 
يسمح التحليل األساسي للمستثمر بأن يتخذ ُخطوة وموقفًا جريء، يف حالة كون املعلومات ُتشري إىل   (3

 يف األسعار؛  احتمال حترك كبري

                                                           
، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، أساسيات النظام المالي واقتصاديات األسواق الماليةيف مصيطفى، حممد بن بوزيان، عبد اللط( 1)

  26، ص:6012د ط، 
  306-303، ص:6008 ط، ، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، دأسس االستثمارمشوط مروان، كنجو عبود كنجو، ( 2)

(3) Jack D. Schwager, A Complete Guide to the Futures Markets: Fundamental Analysis, Technical 

Analysis, Trading, Spreads, and Options, John Wiley & Sons, New York, U.S.A, 1984, p;18. 

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jack+D.+Schwager%22
https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jack+D.+Schwager%22
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 فهُم األساسيات اخلاصة هبذا التحليل، يشكل حافزًا ُيشجع على االستثمار يف األوراق املالية   (4
 ثانياً: طرق التحليل األساسي

 :(1)يُقدم أصحاب التحليل األساسي طريقتني للتحليل مها
 :)Micro Approach) -Macro التحليل الكلى ثم الجزئي  (1

حيث يتم فيها حتليل الظروف  ،(Top-Dawn Analysis)لى إىل أسفل تعتمد على التحليل من أع
 االقتصادية العامة مث ظروف الصناعة إىل أن نصل إىل التحليل على مستوى الشركة؛

 :(Micro- Macro Approach)التحليل الجزئي ثم الكلي   (2
نبدأ هنا من  ، حيث(Bottom-Up Analysis)تعتمد هذه الطريقة على التحليل من أسفل إىل أعلى 

 حتليل ظروف الشركة مث على مستوى الصناعة مث حتليل العوامل االقتصادية العامة 
 

 الفرع الثالث: مراحل التحليل األساسي
يرتكز التحليل األساسي كون السبب الرئيسي يف تغرُي حركة األسعار، يرجع إىل التغري املتوقع يف عوائد 

يت من شأهنا التأثري على عوائد الشركات ستؤثر الحقاً على توزيعات األرباح ما الشركات، وبالتايل فإّن املعلومات ال
 االقتصادية الظروف حتليل العناصر التالية: دراسة من البد هبذا التحليل سينعكس على أسعار األسهم  وللقيام

 الشركة  ظروف الصناعة وحتليل ظروف العامة، حتليل
 امةأواًل: تحليل الظروف االقتصادية الع

لي للنشاط االقتصادي مبثابة الوعاء األمشل، والذي تعمل يف عباءته سوق األوراق املالية، إذ يُعد األداء الك
األسواق املالية تُؤكد األدبيات من وجود اجتاه تباديل بني أداء النشاط االقتصادي الكلي وسوق األوراق املالية  ف

بعيد، وجود عالقة متبادلة بني تطّور أداء  قد ُلوحظ منذ مدىهي جـزء مهم ال يتجزأ من اقتصاد أّي دولة، و 
، فإذا بدأت أسعار األسهم باالخنفاض دّل ذلك على األسواق املالية والتغرّيات اليت حتدث يف اقتصاد البلد املعين

 ركود اقتصادي والعكس، فإن االرتفاع يف أسعار األسهم يُظهر منواً يف االقتصاد الوطين 
يز على حتليل البيئة االقتصادية الكلية من خالل جمموعة من املتغريات أمهها: الدورة االقتصادية سيتم الرتك

اليت ميُر هبا النشاط االقتصادي، اجتاهات السياسة النقدية واملالية، حتليل مستويات األسعار ومستويات التوظيف، 
 ليه يف النقاط التالية:الناتج احمللي اإلمجايل وأسعار الصرف  وهذا ما ستتم اإلشارة إ

 
 
 

                                                           
، دراسات في التمويل: التحليل المالي ودراسة صافي رأس المال العامل، أساسيات االستثمار وتكوين وإدارة محافظ األوراق الماليةحسني عطا غنيم، ( 1)

  62، ص:6002، 1املكتبة األكادميية، القاهرة، مصر، ط 



 متغيرات االقتصادية الكلية  المداخل التحليل و ... الفصل الثالث: ...............................................

 861 

 :(Economic Cycle)الدورة االقتصادية   (1
ملرحلة منو سابقة أو ما يُطلق عليه بالنضوج،  يُعترب بُلوغ النشاط االقتصادي حالة من النمو املتقدم، تكملة

عد مرحلة من غري أّن الطبيعي هو عدم االستمرار يف هذا النمو، بل إنه سيتوقف عند حالة النضج، لتبدأ فيما ب
  وتتمثل مراحل الدورة االقتصادية (1)التدهور تعكُسها صورة الركود الذي يزداد عمقًا حُمققة بذلك حالة الكساد

 :(2)يف املراحل التالية
كما تسمى مبرحلة التوسع أو القمة، حيث مييل املستوى العام لألسعار  :)(Recovery مرحلة االنتعاش -أ

، كما ينخفض كذلك معدل الفائدة ويتضاءل املخزون نشاط االقتصادي فيتزايد ببطءإىل الثبات، أما بالنسبة ال
 السلعي، وتتزايد الطلبات على املنتجني لتعويض ما أُستنفذ من هذا املخزون؛

تتميز هذه املرحلة بارتفاع يف مستوى األسعار، وزيادة حجم اإلنتاج الكلي : (Boom) الرواجمرحلة  -ب
 حجم الدخل ومستوى التوظيف؛ مبعدل سريع، وتزايد يف

األسعار وينتشر الذعر التجاري، وتطُلب البنوك  يف هذه املرحلة تنخفض: )(Crisis مرحلة األزمة -ج
قروضها من العمالء، وترتفع معدالت الفائدة وينخفض حجم اإلنتاج والدخل، وتتزايد نسبة البطالة كما يزيد 

 املخزون السلعي؛
مستوى األسعار وانتشار البطالة، كبري يف تتميز هذه املرحلة باخنفاض   :)(Depressionمرحلة الكساد  -د

 والتمثيل البياين التايل يُلخص هذه املراحل: وكساد التجارة والنشاط االقتصادي يف ُعمومه 
 : مراحل الدورة االقتصادية(1،3)الشكل رقم 

 
تقلبات الدورة االقتصادية في البلدان المصدرة للسلع  دور سياسة المالية العامة في مجابهة: عبد احلميد مرغيت، المصدر
، اجمللة اجلزائرية الدراسات املالية واملصرفية، خمرب تقييم أسواق رؤوس األموال اجلزائرية يف ظل العوملة، كلية العلوم االقتصادية األولية

     3ص: ،6018 ،6، اجمللد 1، العدد والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر
                                                           

  83-86، ص:مرجع سبق ذكره، حممد حممود شليب( 1)
  612-616، ص:1666، 6، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، ط الموسوعة االقتصاديةحسني عمر، ( 2)
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وعليه ميكن القول أّن تغرُي مراحل الدورة ال يُؤثر على النمو واإلنتاج فقط، وإمّنا سينعكس تأثريه على 
األسواق املالية أيضاً  وبشكٍل عام فإّن أداء السوق املايل يكوُن أفضل يف مرحلة االزدهار، ومتوسطًا يف املراحل 

 ض أسعار األسهم يف مرحلة الكساد األخرى، يف حني يكون أداءه سلبياً وتنخف
لذلك يعمل املستثمرون على االستثمار يف األسواق املالية خالل فرتات الرخاء، والنمو االقتصادي 

، ومون باللجوء خالل مراحل الركود وضعف النمو االقتصاديلالستفادة من العائد العايل الذي تُوفره، يف حني يق
ندات اخلزينة أو الودائع البنكية؛ باإلضافة لسوق السلع عن طريق متلك إىل األصول ذات العائد الثابت كس

 املعادن النفيسة كالذهب والفضة  
 :(Monetary Policy)السياسة النقدية  (2

مفهوم السياسة النقدية إىل مدى السيطرة اليت مُتارسها احلكومة على املعروض من النقود، واملتمثل يف  ُيشري
، أي أهّنا (1)الودائع ألجل لدى البنوك التجارية، باإلضافة إىل النقدية اليت ميتلكها اجلمهوررصيد الودائع اجلارية و 

جمموعة من اإلجراءات النقدية وغري النقدية اليت هلا عالقة بكافة أشكال النقود واألجهزة النقدية، ممثلة يف البنك 
 املركزي واملؤسسات املصرفية األخرى 

م البنك املركزي يف كمية النقود وأسعار ة على أهنا عبارة عن سيطرة وحتككما تُعرف السياسة النقدي
الفائدة، بغرض حتقيق أهداف السياسة االقتصادية، حيث تعمل على زيادة كمية زيادة كمية النقود وختفيض 

هبدف  أسعار الفائدة يف فرتات االنكماش، ورفع أسعار الفائدة وختفيض كمية النقود يف فرتات التوسع، وذلك
  (2)احملافظة على االستقرار والتوازن االقتصادي

بأهّنا األداة اليت يستخدمها البنك املركزي من أجل التأثري يف  (Johanson)عرّفها االقتصادي جونسون 
 ،(Bach)عرض النقود، حيث يتم التحّكم به لتحقيق األهداف العامة للسياسة االقتصادية  كما عرفها باش 

قوم به احلكومة من عمل يُؤثر بصورة فعالة يف حجم وتركيب املوجودات السائلة اليت حيتفظ هبا بأهنا كّل ما ت
   (3)القطاع غري املصريف، سواًء كانت عبارة عن عملة أو ودائع أو سندات حكومية

 كما مُيكن اعتبارها جمموعة من اإلجراءات والوسائل املباشرة وغري املباشرة اليت هتدف إىل التأثري يف
  املعروض النقدي، لتحقيق األهداف االقتصادية خالل فرتة زمنية حمددة

 
 

                                                           
  666ص: مرجع سبق ذكره،هندي،  إبراهيم منري( 1)
(، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط قياسية-تحليلية-دور السياسة النقدية في االستقرار والتنمية االقتصادية )نظريةقطابري، حممد ضيف اهلل ال( 2)

  18، ص:6006، 1
  8، ص:مرجع سبق ذكرهنزار كاظم اخليكاين، حيدر يونس املوسوي،  (3)
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 :(1)هتدف السياسة النقدية إىل حتقيق جمموعة النقاط نذكرها فيما يلي
 داخلًيا الوطنية العملة قيمة املؤثرة على التغريات جتّنب خالل من النقدي، االستقرار من مقبول مستوى حتقيق -

 لألسعار؛ العام املستوى يف التغرّيات من شأتن واليت وخارجًيا،
 الدخل يف حُيقق زيادة مبا االقتصادية، القطاعات خمتلف مناسبة يف اقتصادية منو معدالت حتقيق يف املسامهة -

 احملّلي؛ والناتج القومي
 املال رأس وقاملؤسسات )س هذه فيها تتعامل اليت املصرفية، واألسواق املالية املؤسسات تطوير يف املسامهة -

 الوطين؛ االقتصاد تطوير خُيدم مبا النقدي( والسوق
 املدفوعات  ميزان يف التوازن حتقيق يف املسامهة -

ل أدوات السياسة النقدية غري املباشرة كال من االحتياطي اإللزامي وعمليات السوق املفتوحة ومعدل تشم
 :، وهي كما يليإعادة اخلصم

 االحتياطي اإللزامي: -أ
ل ما حيتفظ به كل بنك جتاري كنسبة معينة )احلد األدىن(، من ودائعه يف شكل رصيد لدى البنك مُيثو 

املركزي، حيث حيتفظ هذا األخري بُسلطة التغيري يف هذه النسبة حسب مقتضيات الظروف االقتصادية السائدة، 
بنّي للبنك املركزي أّن ما قدمته وذلك حسب مقدرة البنوك التجارية على تقدمي االئتمان وتوسيع الودائع، فإذا ت

البنوك التجارية من ائتمان قد جتاوز املستوى املرغوب فيه، يُقرر مكافحة بوادر التضخم برفع نسبة االحتياطي 
القانوين، ممّا يضطّر هذه البنوك إىل تقليص حجم القروض املمنوحة لعمالئها، والعكس يف حالة الركود واالنكماش 

  (2)االقتصادي
 ات السوق المفتوحة:عملي -ب

، ما (3)دخول البنك املركزي، مشرتياً  أو بائعاً  يف سوق األوراق املالية خاصة السندات احلكومية يُقصد هبا
 يساهم يف خفض أو زيادة حجم النقود املتداولة يف االقتصاد 

الية املتطورة واليت وتعترب سياسة السوق املفتوحة األداة املفضلة لدى البلدان الصناعية، ذات األسواق امل
تعمل على نطاق واسع، ما ُيساعد على تنشيط كل من عمليات طرح وشراء األوراق املالية واحلالة االقتصادية 

                                                           
  183، ص:6002، دار وائل للنشر، عمان، األردن، د ط، حليلي ونظريالنقود والمصارف: مدخل تأكرم حداد، مشهور هذلول، ( 1)
، اجمللة 1111-1111دور السياسة النقدية في تحقيق االستقرار النقدي في االقتصاد العراقي للمدة أمحد إمساعيل املشهداين، حيدر حسني آل طعمة، ( 2)

        132، ص:6016، 33ة املستنصرية، بغداد، العراق، العدد:العراقية للعلوم االقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامع
  666، ص:6000، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، مصر، د ط، أسس علم االقتصادنعمة اهلل جنيب ابراهيم، ( 3)
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وتظهر أمهية هذه السياسة فيما مُتارسه من تأثري على االحتياطات النقدية للبنوك التجارية   (1)للدولة بصفة عامة
 إحدى الوسائل اليت تستخدمها السلطة النقدية يف الرقابة على االئتمانوعلى سعر الفائدة يف السوق، فهي 

 سعر إعادة الخصم: -ج
يُعترب من األسلحة اليت يلجأ إليها البنك املركزي للتأثري على حجم االئتمان املصريف، وبالتايل التأثري على 

اق التجارية اليت تُقدم إليه من طرف العرض النقدي  ومُيثل سعر اخلصم: السعر الذي خيصم به البنك املركزي األور 
  (2)البنوك التجارية

السعر الذي يتقاضاه البنك املركزي، نظري إعادة خصم األوراق التجارية  أما سعر إعادة اخلصم فهو
واألذونات احلكومية للبنوك التجارية، ومُيثل أيضًا سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي من البنوك التجارية 

  أي املعدل الذي يُعيد به خصم أوراق سبق خصمها من قبل، (3)تقدمي القروض هلا نظري
خرى تتمثل يف: تأطري القروض وانتقائها، وضع حد مباشرة أإضافًة إىل هذا فللسياسة النقدية أدوات 

كما تُؤثر   أقصى لسعر الفائدة، حيث يتّم هبا توجيه القروض املمنوحة إىل القطاعات االقتصادية املرغوب فيها،
 هذه األدوات على سيولة البنوك التجارية يف فرتات التضخم والكساد 

 عالقة وجود يرى من أما فيما خيص تأثريها على أسعار األسهم فقد تباينت اآلراء حول ذلك، فهناك
 ا ُيشجعالفائدة، م أسعار إىل اخنفاض تؤدي عليها(، الطلب ثبات النقود )بفرض عرض زيادة ألنّ  طردية بينهما،

سيكون  أسعار األسهم فإّن ارتفاع البطالة، وبالتايل نسبة واخنفاض بالتبعّية إىل زيادة اإلنتاج ويُؤدي االستثمار
حصلة

ُ
 يف يتمثل التأثري السليب، أساس املنطق ويَرون بأنّ  هذا آخرون يف ُيشكك النقدية  بينما للسياسة النهائية امل

 القيمة يطلبه املستثمرون، حيث أنّ  الذي للعائد األدىن احلد زيادة ىلإ يُؤدي الذي التضخم احتمال ُحدوث
 على األدىن املطلوب واحلد اإلهتالك أقساط إليه مضافاً  الضريبة، بعد الربح تتحّدد بصايف العادي للسهم السوقية

   االستثمار
 :(Fiscal Policy) السياسة المالية  (3

لة بسلطتها املالية، على استخدام أدوات اإلنفاق أو اإليراد ُتشري هذه السياسة إىل سلطة احلكومة مُمث
احلكومي من أجل التأثري على مستوى النشاط االقتصادي، ففي حالة الكساد االقتصادي مثاًل تعمل الدولة على 

                                                           

، 01واشنطن، الو م أ، العدد  وق النقد الدويل،صند ، جملة التمويل والتنمية،استخدام أدوات غير مباشرة في السياسة النقديةوليام ألكسندر وآخرون، ( 1)
  12، ص:1662

، 23املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، حبث رقم  أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك التجارية في اقتصاد إسالمي، ،حسني كامل فهمي( 2)
  12ص: ،6002جدة، السعودية، 

  123، ص:6000، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د ط، البنوكالنقود و رشاد العصار، رياض احلليب، ( 3)
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احة زيادة إنفاقها أو تقليص إيراداهتا الضريبية، من أجل زيادة الطلب الكلي الذي يؤدي إىل زيادة اإلنتاج، وإت
 ، وعادًة ما تُدير وزارة املالية هذه السياسة (1)والعكس يف حالة الرواج رص عمل أكثرف

أي أّن احلكومة تستطيع استخدام السياسة املالية لدفع عجلة التنمية االقتصادية، أو احلّد من التوسع 
نفاق، فإّن ذلك سيؤدي إىل التضخمي يف االقتصاد القومي  فإذا عِمدت احلكومة إىل زيادة الضرائب وختفيض اإل

، أما إذا عِملت الدولة على زيادة إنفاقها احلكومي وختفيض معدالت (2)تدين الطلب على السلع واخلدمات
الضرائب والرسوم، فإّن ذلك سيؤدي إىل زيادة الطلب الكلي يف االقتصاد، وبالتايل زيادة الطلب على السلع 

  .(4()3)أكثر واخلدمات وزيادة اإلنتاج وإتاحة فرص عمل
 هتدف السياسة املالية إىل حتقيق ما يلي:

 تصحيح مسار عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التدّخل يف خمتلف مراحل الدورة االقتصادية؛ -
 حتقيق االستقرار يف األسعار خلفض خماطر االستثمار؛ -
احلكومي على مشاريع البىن التحتية، واليت تساعد  زيادة معدالت النمو االقتصادي من خالل زيادة اإلنفاق -

  (5)على توفري املناخ املناسب لالستثمار
أما أدوات السياسة املالية فتشتمل على توزيع الضرائب وتوزيع اإلنفاق وطريقة التعامل مع الدين العام أو 

 الفائض، وهي كما يلي:
 :الضرائب -أ

رائب الغري مباشرة، وكذا الرسوم اجلمركية املفروضة على تتمثل يف: ضرائب الدخل وضرائب الشركات والض
  (6)السلع واخلدمات عند استريادها سواًء حملياً أو خارجياً 

 الحكومي: اإلنفاق -ب
  (7)احملليميثل ما تُنفقه الوحدات احلكومية من اجملتمع على السلع واخلدمات خالل فرتة تقدير الناتج 

يعه فله تأثري على النشاطات املختلفة، حيث يتّم رسم سياسة لإلنفاق حسب وبالنسبة حلجم اإلنفاق وكيفية توز 
ُمتطلبات وخطط الدولة، فمثاًل يتّم ختفيض اإلنفاق على الطرق واالنشاء وحتوُل الزيادة لصاحل نشاط التعليم، أو 

                                                           
، جملة املال واالقتصاد، جملة اقتصادية 1112-8115العوامل المؤثرة في أسعار األسهم: دراسة حالة سوق الخرطوم لألوراق المالية خلف اهلل عريب، ( 1)

  36، ص:6006، السودان، ، اخلرطوم26مصرفية، بنك فيصل اإلسالمي السوداين، العدد:
  20، ص:6002، 8، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، اإلصدار الثالث، ط اإلدارة التمويلية في الشركاتحممد أمين عزت امليداين، ( 2)
 .20ص:مرجع سبق ذكره، حممد أمين عزت امليداين، ( 3)
        36، ص:مرجع سبق ذكرهخلف اهلل عريب، ( 4)
، مكتبة حسن العصرية اآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي: دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية االقتصاديةاحلميد عايب، وليد عبد ( 5)

  63-66ص:، 6010للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، د ط، 
  126، ص:6016يع، عمان، األردن، د ط، ، األكادمييون للنشر والتوز اإلدارة المالية العامةحسن حممد القاضي،  (6)
   23، ص:6008، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، د ط، مقدمة في االقتصاد الكليإمساعيل أمحد الشناوي، السيد حممد أمحد السرييت، ( 7)
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عب البطالة، كما بالعكس يتم خفض اإلنفاق على التعليم وحتويل ما مّت خفُضه إلجياد نشاطات استثمارية تستو 
  (1)قد يكون االنفاق ثابتاً 

خيص تأثري السياسة املالية على أسعار األسهم، فعند جلوء احلكومة إىل ختفيض معدل الضريبة على األرباح  فيما
 فإن هذا يُؤثر باإلجياب على أرباحها الصافية؛ ما يرتّتب عليه ارتفاع أسعار األسهم يف السوق املايل  غري أّن التخفيض

يف الضريبة يرتك آثارًا سلبية تتمثل يف نُقص موارد موازنة الدولة، ممّا يضطر احلكومة إىل اللجوء إىل التمويل بالعجز 
، وهو ما يتسّبُب عادًة يف حدوث التضخم، ويف حالة كون تأثري ختفيض الضريبة *()وإصدار املزيد من أوراق البنكنوت

اه صعودي ألسعار األسهم، أما إذا حدث العكس وكانت اآلثار السلبية أكرب من هي اجت املتوقعةإجيابياً، تكون النتيجة 
    اإلجيابية تتجه األسعار حنو اهلبوط

 :(Analysis of Price Levels)تحليل مستويات األسعار ومستويات التوظيف   (4
خالل التأثري على  يتحقق تأثري ارتفاع مستويات األسعار على أداء السوق املايل سواء بصورة مباشرة؛ من

القيمة احلقيقية للنقود، واليت تدفُع باملستثمرين إىل إعادة توزيع تفضيالهتم بني البدائل االستثمارية من أجل حتقيق 
أعلى عائد ممكن  كما هلا تأثري غري مباشر من خالل تأثريها على توقعات معدالت الفائدة، واليت تقوم هي 

  ة السيولة من وإىل السوق املايل من خالل انعكاسها على تفضيالت املستثمريناألخرى بدورها بالتأثري على حرك
أما بالنسبة ملستويات التوظيف داخل النشاط االقتصادي فلها تأثري هام على السوق املايل، من خالل ما ترتُكه 

الة اليت ميُر هبا النظام االقتصادي بالسوق، ملا تعكسه من احل املتعاملنيبيانات التوظيف من أثر نفسي على سلوك 
  (2)املعين
 : (Inflation)التضخم (5

يعترب التضخم من أهم املتغريات االقتصادية الكلية واليت نالت قسطًا من االهتمام والدراسة من ِقبل 
قصد ا  ويالباحثني، ملعرفة أهم حمدداته وأثاره على بعض املتغريات االقتصادية وعلى األسواق املالية وعالقته هب

 السوقية القيمة يف اخنفاض عنها ينُتج واليت واخلدمات، السلع ألسعار العام املستوى زيادة التضخم معدل بزيادة
االستثمار حُماولني  على املطلوب العائد معدل احلالة بزيادة هذه يف يُطالبون املسامهني أنّ  أساس على للسهم،

  للسهم السوقية القيمة خنفاضا إىل يؤدي الذي األمر وهو حقوقهم، محاية
بتضييق االئتمان  املركزي البنك يقوم وعادة ما الفائدة، أسعار ارتفاع توُقع يعين أيًضا تضخم حدوث وتوُقع

 أنّ  الدائنون يُدرك التضخم وخفض املعروض من النقود، وبالتايل معدالت من واختاذ بعض اإلجراءات حملاولة احلدّ 

                                                           
  120، ص:مرجع سبق ذكرهحسن حممد القاضي،  (1)
 املركزي عادة بقيمة حمددة، قابلة للدفع حلامل السند لدى الطلب : عبارة عن سند إذين يصدره البنك أوراق البنكنوت( *)
  82، ص:6013، 1، املكتب العريب للمعارف، القاهرة، مصر، ط عالقة متغيرات االقتصاد الكلي بأداء بورصات األوراق الماليةحممد حممود أمحد شليب، ( 2)
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 بعائدٍ  مطالبني الشرائية القوة يقوُمون حبماية هذه ولذلك يُقرضوهنا، اليت ئية لألموالالقوة الشرا خُيفض التضخم
  (1) إىل االرتفاع الفائدة وهذا ما يدفع أسعار أمواهلم، استخدام مقابل أعلى

باعتبار أّن معدل التضخم مؤشر اقتصادي يبني معدل ارتفاع األسعار، وارتفاع هذا املعدل ليس يف صاحل 
اد، لذا فإن األسواق بصفة عامة ال حُتبذ التضخم ألنه جيعل األفراد يتحصلون على القليل من السلع االقتص

واخلدمات، والعكس يكون يف صاحلهم ألهنم يستطيعون االقرتاض وشراء السلع ببطاقات االئتمان، وكلما زادت 
ء من التفصيل يف املبحث املوايل هلذا سيتم استعراض هذا املتغري بشي  (2)نسبة إنفاقهم كان ذلك أفضل لالقتصاد

  الفصل
 :(Gross Domestic Product)الناتج المحلي اإلجمالي  (6

يعترب الناتج احمللي اإلمجايل من أهم املؤشرات االقتصادية اليت تُعطي وبشكل واضح احلالة اليت ميُر هبا 
 .املتغري بالتفصيل يف املبحث املوايلاالقتصاد، سواًء يف حالة االنتعاش أو االنكماش  وستتم اإلشارة هلذا 

بصفة عامة ميثل الناتج احمللي اإلمجايل قيمة ما ينتجه اجملتمع من أبناء اجلنسية الواحدة أينما وِجدوا من 
السلع واخلدمات خالل فرتة زمنية معينة، حبيث تشمل معادلة الناتج )بطريقة العائد( العوائد واألجور اليت حيصل 

نتاج، حيث تدخل يف حسابه األجور والرواتب، األرباح والفوائد، اإلجيارات ودخول أصحاب عليها عناصر اإل
األعمال الصغرية  عموًما فإن زيادة دخل الفرد من شأنه أن يزيد يف قيمة االدخار ومن مث إىل زيادة االستثمار يف 

   (3)البورصة
هذا  يف السريع واخلدمات، والنمو السلع من الكلي لإلنتاج مقياس عن عبارة القومي الناتج أي أّن حجم

 الشركات  مبيعات لزيادة عالية فرصة مع االقتصادي النمو دليٌلعلى املؤشر
 :(Interest Rates)أسعار الفائدة  (7

تعترب أسعار الفائدة من املتغريات اهلاّمة يف االقتصاد القومي سواًء على املستوى الكلي أو اجلزئي، 
لفائدة تؤثر مباشرًة على قرارات العديد من الوحدات االقتصادية سواء ذات الفائض أو فالتّغيريات يف أسعار ا

 وسيتم عرضه بالتفصيل يف املبحث املوايل   (4)العجز املايل، وعلى قرارات املستثمرين عند اختاذ قرار االستثمار
رأس املال ُمقابل إيداعه ملبلغ  سعر الفائدة مقدار العائد أو النسبة، اليت حيُصل عليها صاحببشكل عام مُيثل 

  ويُؤثر سعر معني من املال يف البنك، كما مُيثل أيضًا مقدار العائد الذي يدفعه للبنك مقابل اقرتاضه مبلغًا معينًا منه
الفائدة بشكل كبري على االقتصاد من خالل تأثريه على االستثمار، فارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للمستثمرين 

اع العائد املطلوب، وكوهنا تعمل على حتديد اجتاهات التضخم أو الركود يف االقتصاد فإهنا تُؤثر على يعين ارتف

                                                           
  102، ص:مرجع سبق ذكره، الماليةالتحليل الفني واألساسي لألوراق طارق عبد العال محاد، ( 1)
  162، ص:مرجع سبق ذكرهعصام حسني، ( 2)
  666، ص:مرجع سبق ذكرهدريد كامل آل شبيب، ( 3)
  123، ص:6003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، د ط، النقود وأعمال البنوك واألسواق الماليةحممود يونس، مبارك عبد املنعم، ( 4)



 متغيرات االقتصادية الكلية  المداخل التحليل و ... الفصل الثالث: ...............................................

 861 

أسعار السلع وأسعار العمالت يف األجل القصري، وتُؤثر بصورة مباشرة على حركة األسهم وتؤدي إىل تراجع 
   (1)أسعارها

 :(Exchange Rates)أسعار الصرف  (8
ة بعملة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتني خمتلفتني، حيث تعترب إحدى مُيثل سعر الصرف سعر عمل

يقيس قيمة العملة احمللّية لدولة ما مقابل العمالت الدولية "، فهو (2)العملتني سلعة والعملة األخرى تعترب مثنًا هلا
( ُمقابل عملة دولة ، ويتحّدد سعر صرف العملة احمللية )الدينار اجلزائري(3) "األخرى يف سوق الصرف األجنيب

أخرى )الدوالر األمريكي( بعدد وحدات العملة احمللية )الدينار( املدفوعة ُمقابل وحدة واحدة من العملة األجنبية 
 :(4)يف فرتة زمنية حمدّدة )يوم(  أما أنواع سعر الصرف فهي

 حلظة يف أخرى ملةع ما ُمقابل عملة سعر أو ما يعرف بسعر الصرف الرمسي، ومُيثلسعر الصرف اإلسمي:  -أ
 ؛(5)املالية( واملؤسسات املتعاملني )العائالت تدخل طريق وعن سوق الصرف إطار يف الزمن، ويتحدد من معينة

يُعترب مؤشراً لقياس القدرة التنافسية للسلع بني الدول؛ وهذا ما يصطلح عليه بسعر سعر الصرف الحقيقي:  -ب
الدول، إذ يُعرب عن القوة الشرائية للعملة ويرتبط بعالقة عكسية الصرف اإلمسي املصّحح مبعدالت التضخم بني 

 مع القدرة التنافسية للسلع احمللية يف األسواق العاملية؛

مُيثل مقياسًا لتحديد ارتفاع أو اخنفاض عملة معينة مقابل سلة من العمالت سعر الصرف الفّعال:  -ج
لك العملة، لذا يُعرف باملعدل املوزون ألسعار الصرف األجنبية، وبشكل خاص عمالت الشركاء التجاريني مع ت

 ؛للعملة احمللية، وتعترب عمالت الشركاء التجاريني األكثر أمهية

يتحدد هذا النوع من خالل تقاطع منحىن الطلب على السلعة مع منحىن العرض،  سعر الصرف التوازني: -د
عينة مساوياً للكمية املعروضة من تلك العملة يف سوق إذ يعكس الفرتة الزمنية اليت يكون فيها لطلب على عملة م

الصرف األجنيب  ويتأثر هذا النوع مبجموعة من العوامل أمهها: التغري يف ميزان املدفوعات، حجم املعروض 
النقدي، معدالت التضخم، التغريات يف سعر الفائدة األجنيب ومدخل سوق املوجودات األجنبية املتكون من 

 ة والنقدية  األوراق املالي

                                                           
  668-668، ص:مرجع سبق ذكرهيب، دريد كامل آل شب( 1)
، 6010، 1، مكتبة حسني العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط سياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقديةموسى حللو بوخاري، ( 2)

  160-116ص:
  66، ص:مرجع سبق ذكرهإمساعيل أمحد الشناوي، حممد أمحد السرييت، ( 3)

قياس استتجابة استعار االستهم لتحركتات ستعر الصترف )دراستة تطبيقيتة علتى عينتة متن الشتركات المحليتة فتي ستوق العتراق ان عبد علي اخلفاجي، علي جري ( 4)
       683-686، ص:6010، 6، اإلصدار 622، كلية االقتصاد، جامعة بابل، العراق، اجمللد صاديةلة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات االقت، جملألوراق المالية(

  10، ص:6006اجلزائر، د ط،  اجلامعية، املطبوعات ديوان ،الكلية االقتصادية السياسات إلى المدخل قدي، اجمليد عبد( 5)

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=164&uiLanguage=ar
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  يؤثر سعر صرف العملة على أسعار األسهم يف السوق املايل من خالل عدة أشكال خاصة يف
االقتصاديات املتقدمة، أّما يف الدول الناشئة فإّن تأثري سعر الصرف يكون من خالل تأثريه على التدفقات النقدية 

الواردات الداخلة إىل البلد املعين، وبالتايل يِقّل  للمشاريع املستوردة  فُضعف سعر العملة احمللية يرفع من تكلفة
ّدرة لكنها تعترب قليلة صالتدفق النقدي للمشاريع اليت تستورد املواد من اخلارج، ويكون العكس بالنسبة للمشاريع امل

 يف هذه الدول 

 ثانياً: تحليل ظروف الصناعة
رحبة، وتقييم املنشآت ييز الفرص االستثمارية امليقوم احملرتفون بتحليل الصناعة ملا يف ذلك من أمهية يف مت

 واختيار ما يُعترب استثماراً جيداً من بينها الفردية، فدراسة ظروف الصناعة مُتكننا من حتديد اجتاهات الصناعات 
 الظروف االقتصادية للدولة على كافة القطاعات، إال أّن مدى وُعمق التأثري خيتلف من صناعةحيث تؤثر 

إىل أخرى، بل ومُيكن القول بأّن الصناعات تتفاوت فـيما بينها من حيث تأثّـرها باألحداث االقتصادية بصفة 
  (1)عامة، وبعوامل داخل الصناعة يف حّد ذاهتا بصفة خاصة

هذا التفاوت ناتٌج عن التحّديات الرئيسية اليت تُواجه الشركات والقطاعات املختلفة؛ واملنافسة املتزايدة 
كهيكل القطاع ونوعية اإلنتاج وحمددات التكلفة ؛ (2)التغّيري السريع الذي ُيصاحبه تزايد يف متطّلبات السوقو 

يُفيدنا حتليل ظروف الصناعة يف التنّبؤ   (3)وغريها من العوامل، اليت جيب على املستثمر أن يأخذها بعني االعتبار
وراق املالية من خالل التعّرف على القطاعات اليت تعرُف منواً باملخاطر املستقبلية لغايات االستثمار يف جمال األ

 وتزايداً يف أسعار أسهمها 
كما أّن بعض الصناعات تُبدي ُردود أفعال خمتلفة جتاه التغريات اليت حتصل يف البيئة االقتصادية؛ وهذا ما 

مثل السيارات واألجهزة  -ذات الثمن املرتفع-يدفعنا إىل فحص ظروف الصناعة، إذ مييل الطلب على السلع 
املنزلية والعقارات، لالستجابة بصورة كبرية للتغريات يف مستوى النشاط االقتصادي، يف حني أّن الطلب يكون 

   (4)على املنتجات الضرورية والسلع االستهالكية بصورة أقل استجابة للتغريات احلاصلة يف النشاط االقتصادي
 ثالثاً: تحليل ظروف الشركات

الظّروف االقتصادية على القطاعات بنسب متفاوتة؛ إال أّن تأثريها على الشركات يف الصناعة الواحدة  تؤثر
 يتفاوت من شركة ألخرى، ومن جماالت التباين: املستوى التكنولوجي، املركز التنافسي وهيكل التمويل    وغريها 

                                                           
(1) Bhalla, V.K., Investment Management (Security Analysis and Portfolio Management), Fifth Ed, S.Chand and 

Company LTD, New Delhi, India, 1997, p :334. 
  82، ص:6006، 1، زمزم ناشرون وموزعون، عمان، األردن، ط ول العلمية والتحليل األساسياألسواق المالية األصحممد أمحد عبد النيب، ( 2)

(3) Hirt, Geoffrey A. and Block Stanley B., Fundamental of Investment Management, Irwin Home Wood, U.S.A, 

, Forth Edition, 1993, p :159. 
  83، ص:مرجع سبق ذكرهطارق عبد العال محاد، ( 4)

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21Investment+management%28security+analysis+and+portfolio+management%29+%2F
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ى منوها وقوهتا املالية، وُقدرهتا على منافسة يكُمن اهلدف األول لتحليل ظروف الشركات إىل حتديد رحبيتها ومد
غريها من الشركات املنتجة لنفس القطاع يف السوق، وذلك الختيار الشركة األوىل يف كّل قطاع، واليت تكون 

  خالل دراسة التقارير املالية واألرباح واخلسائر (1)متفوقة من حيث منوها ورحبيتها على غريها من شركات القطاع
شركة وتوُجهات اإلدارة، فإن متابعة أوضاع وأحوال الشركات؛ مُيكن املستثمرين من التعرف على أية وسياسة ال

 متغرياٍت إجيابية أو سلبية قد تطرأُ على هذه األوضاع فُتؤثر على أسعار أسهمها 

باعها كما يعتمد التحليل اجلّيد لظروف الشركة بدرجة كبرية على مدى توافـُر معلومات عن الشركة، وإتّ 
ويهدف حتليل  سياسة واضحة من خالل حتليلها وتفـسريها؛ ملصادر املعلومات املالية املتوّفرة إلظهار كاّفة احلقائق 

 :(2)ظُروف الشركة إىل حتقيق أهداف أخرى تتمثل يف

 حتديد القدرة اإليرادية للشركة ومعرفة العائد على االستثمار فيها؛ -

 ديونيتها يف املدى القصري والطويل؛تقييم هيكل رأمسال الشركة وم -

 تقييم الفرص االستثمارية املستقبلية للشركة ومعدالت النمو املتوقعة ألنشطتها؛ -

 تقييم التدفقات النقدية املستقبلية والتنبؤ بالعسر املايل املتوقع ملستقبل الشركة  -

ية اخلاصة بالشركات، واستخراج النسب ولتحقيق األهداف السابقة البد من إجراء حتليٍل مايل للقوائم املال
 إىل املعلومات املتوفرة يف التقارير باإلضافة النتائج، حسابات وجدول احملاسبية واملالية من امليزانية املالية، وحتليل كل

 املتخصصة   اخل  اجملالت العامة، اجلمعية وتقارير حمافظ احلسابات، كتقرير
 مُير وإمنا واحدة، يتحقق دفعة املايل ال أدائها تقييم أو الشركة، أداء حتليل أنّ  االعتبار بعني األخذ كما جيب

 املراحل، هذه حترتم مل إذا أي معىن التقييم يكون لعملية لن وإالّ  جتاوزها، مُيكن ال أساسية خطوات تعترب مبراحل
   (3)التقييم من عملية املرجوة األهداف حتقيق إىل تؤدي لن أهنا كما

ايل يلّخص ويوضح منهجية ومراحل التحليل األساسي السابقة الذكر، بدًء بتحليل بيئة النشاط الشكل املو 
 االقتصادي وحتليل أداء قطاعات السوق انتهاًء بتحليل األداء املايل للشركات 

 
 

                                                           
  120، ص:مرجع سبق ذكرهعصام حسني،  (1)
      632، ص:مرجع سبق ذكرهقاسم نايف علوان، ( 2)
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، العربية المال رأس أسواق من مجموعة حالة للسهم: دراسة السوقية القيمة على وأثرها المال رأس سوق كفاءةمسرية لطرش، ( 3)

  161، ص:6010ية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزئر، ختصص علوم اقتصادية، كل
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 : مراحل التحليل األساسي(2،3)الشكل رقم 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

، املكتب العريب للمعارف، قة متغيرات االقتصاد الكلي بأداء بورصات األوراق الماليةعال: حممد حممود أمحد شليب، المصدر
  81، ص:6013، 1القاهرة، مصر، ط 

 
 
 

× 

× 

 ىتكوين المحفظة األقرب للمثل

 تحليل الحالة االقتصادية والمحيطة بالسوق المستهدف

 عدم مواءمة الحالة االقتصادية  مواجهة الحالة االقتصادية 

 رفض قرار االستثمار وعدم قبول فرض دخول السوق
  دخول السوق

تحليل القطاعات )الصناعات( المكونة للنشاط 
 االقتصادي

محل القبول واالختبار فيما بينها المفاضلة بين شركات )أسهم( القطاعات 
 بناًء على التحليل االقتصادي/المالي ألداء األسهم وتقدير القيمة العادلة لها 

قبول الصناعات اآلخذة في النمو 
 وكذا القطاعات في مرحلة النضج

رفض الصناعات المحتمل دخولها 
 مرحلة التدهور 

 تقدير مخاطر السوق

Risk 

Management 

 

  (1) 

  (2) 

  (3) 



 متغيرات االقتصادية الكلية  المداخل التحليل و ... الفصل الثالث: ...............................................

 821 

 (Technical Analysis)  المطلب الثاني: التحليل الفني
املايل  يُعد إجياد قاعدة تعامل تُرشد املستثمرين للتوقيت املناسب، من أجل شراء أو بيع األسهم يف السوق

من األمور اليت ُتسهل عملية االستثمار، وبذلك إذا قام املستثمر بتحليل السالسل الزمنية للفرتات املاضية ألداء 
 السوق أو عينة من أسهم شركة ما، فإنه سيتوقع األداء يف املستقبل، وهذا ما يقوم التحليل الفين    

 اسيةالفرع األول: مفهوم التحليل الفني وافتراضاته األس
يتوّجب على املستثمر اختاذ كّل األساليب والوسائل من أجل إدارة املخاطر اليت يتعرض هلا والتحُوط منها، 
وذلك بدخوله سوق املشتقات أو القيام بتغطيتها والعمل على توقع أسعار األوراق املالية، باالعتماد على أساليب 

توّجب علينا معرفة هذا األسلوب من خالل مفهومه وأهم التحليل املايل وخاصة التحليل الفين  وعليه فإنه ي
 االفرتاضات اليت يقوم عليها 
 أواًل: مفهوم التحليل الفني

يُعّد التحليل الفين واحدًا من تطبيقات فرضية السوق املايل الُكفؤ، حيث تستند فلسفته على إمكانية 
كما يعين التحليل الفين دراسة كيفية حتديد اجتاه ، (1)التنبؤ باجتاهات السوق املستقبلية يف ضوء حتركاته التارخيية

السعر يف املستقبل، من خالل حركة السعر املاضية واحلالية يف معطيات السوق، وحتديد أعلى احتمالية لردة الفعل 
  (2)حلركة السعر السابقة واحلالية

والتارخيية، واليت عادة ما تكون يف لتسجيل بيانات التداول الفعلية  ويُعرف التحليل الفين على أنّه أسلوب
شكل خرائط ورسومات، من خالل ُمتابعة التغرّيات احلاصلة يف األسعار وحجم املعامالت وغريها لسهم معني أو 

 .(3)املتوسط العام، مث بعد ذلك يقوم باستنتاج االجتاه احملتمل للمستقبل من خالل الصورة التارخيية للماضي
ليل السوق من زاوية العرض والطلب لألسهم قيد التحليل، إذ يُركز على حركة تقوم هذه الطريقة على حت

أسعار األسهم اخلاصة بشركة معينة أو جمموعة من الشركات أكثر من الرتكيز على حمددات الرحبية املتوقعة، إذ 
  (4)عار يف املستقبليعتقد املختصون اّن حركة األسعار يف املاضي وحجم التعامالت املالية يُؤثر على حركة األس

ميكن القول بأّن التحليل الفين مُيثل دراسة ألسعار األوراق املالية للفرتات املاضية ومتثيلها والتنبؤ باجتاه 
 لتحليل األسهم كّل على حدى أو كل معينةإذ يستخدم البيانات اليت تتوّلد عن سوق السعر يف املستقبل  

يعتمد على بيانات السوق نفسه لتقييم الطلب والعرض "، والذي خليالتحليل الدااألسهم، أو ما يسمى بـ "
 اخلاص بأسهم معينة أو السوق بأكمله 

                                                           
(1)Zvi Bodie and al., Investment, Mc-Graw-Hill Companies, INC, New York, U.S.A, 5 th Edition, 2002, p: 343. 

(2) James Chen, Essentials of Technical Analysis for Financial Market, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 

New Jersey, U.S.A, 2010, p:2. 
  310ص: ،مرجع سبق ذكره، التحليل الفني واألساسي لألوراق الماليةطارق عبد العال محاد، ( 3)
، دار الوارث، كربالء، العراق، لدراسات والبحوثمركز كربالء ل، االماتة العامة للعتبة احلسينية ،السياسات االقتصادية الفكر الحديث فيحيدر يونس كاظم، ( 4)

  166، ص:6016، 6ط 



 متغيرات االقتصادية الكلية  المداخل التحليل و ... الفصل الثالث: ...............................................

 821 

 ثانياً: االفتراضات األساسية للتحليل الفني
يعتمد احمللّلون الفنّيون يف قراراهتم على فحص البيانات التارخيية لألسعار وأحجام التداول، وذلك لتحديد 

قة، واليت ميكن من خالهلا التنبؤ بالسلوك املستقبلي للسوق كُكل  وعليه مُيكن االعتماد اجتاهات السوق الساب
 :(1)على جمموعة من االفرتاضات اليت يقوم عليها التحليل الفين؛ نوجزها فيما يلي

 تتحدد القيمة السوقية ألّي سلعة أو خدمة من خالل تفاُعل قوى العرض والطلب؛  .1
ّدة عوامل منها املنطقي واملعقول ومنها غري املنطقي، حيث تشمل املتغريات تتحكم يف العرض والطلب ع  .2

االقتصادية اليت يرتكز عليها احملللون األساسيون يف آرائهم وختميناهتم، حيث يقوم بتقييم كّل هذه العوامل 
 ؛ ةباستمرار وبصورة آلي

ة للسوق املايل، واليت متيل إىل التحرك يف إغفال التقلبات الصغرية يف أسعار األوراق املالية والقيمة الكلي  .3
 الوقت؛ صرية مناجتاهات تستمر لفرتة ق

ثل تغريًا يف رد الفعل ما بني العرض والطلب، سواًء أجاًل أو عاجاًل مُيكن حتديد االجتاهات املسيطرة اليت مت  .4
 من خالل حركة السوق نفسه  

 تُفسر األسعار فيهالفرع الثاني: فروع التحليل الفني والنظريات التي 
 ؤشراتسيتم يف هذه النقطة التطرق إىل فروع التحليل الفين واملقسمة إىل ثالثة أقسام رئيسية هي: امل

 أهم النظريات اليت تفسر األسعار السوق  كما سنشري إىل  األموال ومؤشرات هيكل تدفق لتتبع مؤشرات نفسية،
 :(2)نوجزها فيما يلي أساسية فروع ثالثة إىل ينالف التحليل ينقسم: الفني التحليل أواًل: فروع

 :نفسية مؤشرات  .1
 الصغري، عليه املستثمر يُطلق ما ذلك ومثالُ  املستثمرين، من الكثري تصرفات النفسية املؤشرات تتحّكم

 ئيسيةالر  التحول من نقاط تصرفاهتم يف ثابتني املستثمرين من خمتلفة جمموعات أنّ  يف استخدامها وراء ويعود املنطق
 تأييد جانب عملياهتم يف وتكون املسامهني جندهم يتصرفون تصرفات صائبة، كبار أو مثل القياديني للسوق،

 السوق؛ حاالت صعود يف البيع تأييد ومييلون إىل املالية، األوراق سوق هبوط حاالت يف الشراء
 :األموال تدفق لتتبع مؤشرات  .2

 على شراء املقدرة قياس املختلفة؛ حملاولة املستثمرين جملموعات اليةامل املراكز تعتمد هذه املؤشرات على حتليل
 )عروض الطلب حجم وكمية ُيصّور املؤشر هذا فإن شراء، عملية تسبقها بيع عملية كل وألنّ  األسهم  بيع أو

 أو والطلب ضالعر  بني عملييت يقوُم على دراسة التوازن أي البيع(، العرض )عروض وكمية حبجم قارنتهامالشراء( و 
 والشراء؛ البيع

                                                           
   668، ص:6000توزيع، االسكندرية، مصر، د ط، -نشر-، الدار اجلامعية: طبعدليل المستثمر إلى بورصة األوراق الماليةطارق عبد العال محاد، ( 1)
  331ص: ،مرجع سبق ذكره، التحليل الفني واألساسي لألوراق الماليةطارق عبد العال محاد، ( 2)
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 :السوق مؤشرات هيكل  .3
 حتديد أجل من وحجمه، ودوراته السوق واتساع املختلفة السعرية املؤشرات اجتاه تُوضح هذه املؤشرات

 .اهلبوط حالة يف الصعود واالستثمار حالة يف االستثمار ومنطقيُته صحة
 ثانياً: النظريات المفسرة لألسعار في التحليل الفني

ولعل  التحليل، أساس مُتثل واليت ظرًا ألمهية التحليل الفين ال بد أن نتعرف على أهم النظريات اخلاصة بهن
 نظرية صاحب (Charles Dow) داو تشارلزمها:  الفين للتحليل الفكرية األسس وواضعي املنظرين أهم من
نظرية  صاحب )Elliott Nelson lphRa( إليوت رالف نلسونالسوق، و مؤشرات بعض وُمطور داو

 واليت سنفصل فيها بعض الشيء فيما يلي: .السهم سعر سلوك املوجات باعتبار املوجات
 :(Dow Theory)نظرية داو  .1

، من خالل استخدامه ملؤشرين 7221سنة  (Charles Dow) *()تشارلز داوقام بتطوير هذه النظرية 
ومؤشر صناعات السكك  (Industrial Average)ت الصناعية من أوسع مؤشرات السوق مها: مؤشر الشركا

مؤسسة من كربيات املؤسسات يف الو م أ، واللذان يُعرفان اآلن  80والذي تضُم ، (Rail Average)احلديدية 
 Dow Jones)ومؤشر داو جونز للنقل   (Dow Jones Industrial Average) بـ: مؤشر داو جونز

Transportation Average) ،يث توصل إىل نظريته اليت هتتم باستخدام االجتاهات العامة للسوق وال ح
   (1)تستخدم للتنبؤ بأسعار األسهم

 :(2)على ستة فرضيات أساسية تتمثل يف (Dow)تقوم نظرية داو و 
حيث تنُص على أن األسعار املختلفة للسهم تعكُس كّل شيء؛ مُيكن معرفته  :المتوسطات تُلغي كّل شيء -أ

املالية كاملعلومات اجلديدة اليت تصل للسوق، واليت تنعكس بدورها على تصرفات وسلوك املستثمرين  عن الورقة
 ما يسمُح بتحرك السعر؛

جود ثالثة قوى تُؤثر يف األسعار هي: وينص هذا الفرض على و  السوق يتكون من ثالثة اتجاهات:  -ب
والذي يعكس حالة السوق اهلابطة أو  ،أو كما تسمى املد واجلزر (Primary Trend)االجتاه األساسي 

أي األمواج فهو اجتاٌه  (Secondary Trend)الصاعدة، وعادًة ما يُغطي فرتة تفوق السنة، أما االجتاه الثانوي 
متوسط مُيثل تصحيحًا لردة الفعل اليت تتحدد يف االجتاه األساسي، يف حني أّن االجتاهات غري الرشيدة 

Trend) (Minor ت الصغرية تُعترب اجتاهات قصرية األجل، تتمثل يف حتركات األسعار خالل مدة أو التذبذبا
                                                           

غل هناك مبكتب وول ، مث انتقل إىل نيويورك واشت61ُولد بالو م أ وعمل يف جريدة سربينغفيلد اجلمهوري وهو يف سن  (:8111-8158) تشارلز هنري داو  (*)
، وأسس داو أيًضا صحيفة Dow Jones & Company سرتيت  وقد كان أحد الصحافيني األمريكيني الذين شاركوا يف تأسيس مؤشر داو جونز آند كمباين

 لنظريات واملناهج التحليلية األخرى وول سرتيت جورنال، و طّور نظرية داو اليت تُعد اللبنة األوىل اليت وضعت يف صرح التحليل الفين واليت اشُتقت منها ا
، 6002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، د ط، االستثمار في األوراق المالية ومشتقاتها: مدخل التحليل األساسي والفنيحممد صاحل احلناوي وآخرون، ( 1)

         131-130ص:
  132-131، ص:المرجع السابق ذكره ،حممد صاحل احلناوي وآخرون( 2)
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وهذا النوع تعتربه نظرية داو غري ُمهم ألنه قد يقود إىل نتائج خاطئة بشأن  قد تدوم يومًا إىل ثالثة أسابيع،
 والشكل املوايل يوضح املوجات اليت تعتمد عليها نظرية داو:  (1)حتركات السعر

 : موجات نظرية داو(3،3)الشكل 

 
          Source: Aswath Damodaran, Charting and Technical Analysis. 

Available at: www.technicalanalysis.org.uk/moving-averages/Damo.pdf. 

 

تُنص نظرية داو على أّن املرحلة األوىل للسوق؛ تبدأ بعملية شراٍء  ت األولية لها ثالثة مراحل:االتجاها -ج
مكثفة من ِقبل املستثمرين يف السوق، والذين ميلكون معلومات عن االجتاهات القوية فيه، أما املرحلة الثانية فتتميز 

إىل شراء املزيد من األوراق املالية، أما املرحلة الثالثة  بزيادة أرباح الشركات وحتُسن الظروف االقتصادية، ممّا يُؤدي
 واألخرية فتتميز باستقرار األرباح وحتُسن الظروف االقتصادية؛

وتنُص هذه الفرضية على أّن متوسطات مؤشرات الصناعة؛ ومتوسطات  تتثبُت المتوسطات من بعضها: -د
تكون التغرُيات احلاصلة يف االجتاهات صادقة مؤشرات النقل جيب أن يُثبت كل منهما صدَق اآلخر، حىت 

 املؤشران صعوداً وهبوطاً أعلى من قيمة األسعار السابقة لكل منهما؛ احلدوث، وحيدث التثُبت عندما يشهد
نفس  ص الفرضية على أّن حجم التعامل جيب أن يأخذتن يجب أن تؤكد أحجام التعامل اتجاه السعر: -ه

االعتماد فقط على هذه األحجام لتتثبَت من حاالت عدم التأكد، فإذا كان االجتاه  االجتاه األساسي؛ حيث يتم
بوطيًا فإن حجم التعامل جيب أن ينخفض أثناء هبوط السوق، أما إذا كان االجتاه صعوديًا فيجب زيادة األويل ه

 حجم التعامل؛

                                                           
(1) Edwards Magee Bassettti, Technical Fundamental Analysis for Stock Trends, CRC Press, Amacom, Tatlor 

and Francis Group, U.S.A, 2014, p: 15.       
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فرضية على أنّه من أجل أن يعكس وتنص هذه ال يظل االتجاه فعااًل إلى أن يعطي إشارة انقالب واضحة: -و
االجتاه الصاعد نفسه )والذي مُيثل سلسلة من االرتفاعات الكبرية أو االرتفاعات الضئيلة(، جيب أن تتِصف 

 واحد عايل، أو اخنفاض واحد منخفض ُيساعد على إمكانية التنبؤ باجتاه هابط  األسعار على األقل باخنفاض
 لتحركات األسعار عن طريق الشكل املوايل:وميكن توضيح االجتاهات السابقة 

 : تحركات األسعار وفق نظرية داو(4،3)الشكل 

 
      Source : Francis, Jak Clark, Management of Investment, McGraw-

Hill, Inc, International Student Edition, New York, U.S.A, 1993, p :437. 
 
 

لغاية النقطة الزمنية  (t)ّن االجتاه األساسي الصاعد ينطلق من النقطة يتضح لنا من خالل الشكل أعاله أ
(t+j) ، حيث حتدث يف ذلك اليوم حالة ارتفاع يف االجتاه ما يلبُث حىت ينخفض ضمن ما يُطلق عليه حبالة

، واليت قد تنشأ بسبب االحنرافات قصرية األجل عن خط االجتاه (Abortive Recovery)االسرتداد الفاشل 
أّي عندما تتوقف تلك احلركات الثانوية عن االرتفاع والوصول إىل مستويات أعلى  العام واليت تبقى لبضعة أشهر 

فإّن مجيع االرتفاعات هي نتيجة عن ارتفاعات سابقة، إاّل أنه  (t+j)من مستوياهتا السابقة، وقبل النقطة الزمنية 
وما متثله هذه   (t+k)ت ُتصاب باهلبوط املستمر لغاية النقطة وبعد حالة االسرتداد الفاشل فإّن مجيع االرتفاعا

األخرية من مرحلة حتول يف االجتاه العام عنة طريق توقف مجيع االجتاهات الثانوية عن االخنفاض املستمر حنو 
  وبالتايل تظهر حالة االرتفاع السوقي ، االرتفاع

نظرية داو واليت تُعّد نواة املدرسة احلديثة للتحليل الفين، هو حتديد االجتاه الرئيسي لسعر إّن اهلدف من 
السهم يف السوق وحتديد التحركات الكبرية اليت باستطاعتها أن تُغريه، فقد أثبتت النظرية أّن األسواق تتأثر 

سواء  حيث رّكزت على حتديد  ابطة على حدبعواطف املستثمرين واملبالغة يف رّد الفعل يف األسواق الصاعدة أو اهل
وإتباعه، الذي يستمُر يف السوق إىل أن حيدث ما مُيكن أن يغريه، ويُعترب العديد من  (Trend)االجتاه الرئيسي 

 احملللني الفنيني نظرية داو أهنا تعريف االجتاه الرئيسي يف السوق ودراسة حلركة السعر 
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 :Theory e(Elliott Wav(نظرية موجة إليوت  .2

باستخالص أّن هنالك إيقاعًا معينًا حيُكم ؛ (Ralph Nelson Elliott) *()قام رالف نلسون إليوت
 منطاً  أّن هناكأي  املختلفة على األرض، احلياة ملظاهر حيُدث ثلماحركة أسعار األوراق املالية ببورصة نيويورك، مِ 

 أعلى )اليت تتحرك لصاحل االجتاه الرئيسي(، إىل مخسة موجات من ُمكوناً  اجلماهري مقياساً لسيكولوجية أو اً متكرر 
 فيها مثانية موجات حيث ترتاجع جموعمب أدىن )اليت تتحرك يف االجتاه املعاكس( موجات تصحيحية إىل وثالث

 موجات ثالث ستليها الصاعدة، اخلمس تنتهي املوجات ماتنبؤية؛ فعند قيمة النمط األرقام حبركة تصحيحية، وهلذا
 :(2)هي باألسواق األسعار لسلوك رئيسية ركائز ثالث فإن هناك املبدأ هلذا تبعاً و   (1)صحيح هابطة والعكس

 العكس؛ أو أدىن إىل وثالث أعلى إىل موجات مخس وجود األسعار: حركة شكل أو نمط -أ
مدة االجتاه، وهذا ينطبق أيًضا على حتركات األسعار الثانوية  حيث ال ميكن التنبؤ بطول أو :النسب -ب

 السعرية العالقات حتُكم ومن النسب اليت وتصحيحاهتا، حبيث ال نعرف أبًدا إىل أي مدى سيمتد التصحيح 
 احلركة من (%87.2أو  %00، %32.8)بنسبة  برتاجع األسعار التصحيحية احلركة وأمهها البعض، بعضها
 وهذا كما يبينه املثال يف الشكل املوايل:  هلا، السابقة

 التصحيحية حسب نسب موجة إليوت بالحركة MDY: التطور اليومي لمؤشر (3،3)الشكل 

     
: على املوقع االلكرتوين متوفر، etoroموقع التداول : المصدر   

 o.com/ar/markets/mdy/charthttps://www.etor،  70:02، الساعة 73/01/8072بتاريخ  
                                                           

عِمل يف شركات السكك احلديدية ؛ و 1860ولد يف كنساس، مث انتقل إىل سان أنطونيو بتكساس، دخل جمال احملاسبة سنة  (:8111-8128نلسون إليوت )  (*)
، عينته وزارة اخلارجية األمريكية ككبري احملاسبني، وخالل فرتة 1666يف أمريكا الوسطى واملكسيك، مث عاد إىل نيويورك، وبدأ إليوت أعماله االستشارية  ويف عام 

 لدراسة سلوك سوق األوراق املالية األمريكية ، لُيكرس نفسه 28وجوده يف أمريكا الوسطى، مِرض واضطره إىل التقاعد املبكر يف سن 
، دار البالغ للطباعة والنشر التحليل الفني لألسواق المالية: دليل شامل لتحقيق األرباح في المضاربة واالستثمارعبد اجمليد املهيلمي، حازم الببالوي، ( 1)

  606، ص:6006، 2والتوزيع، القاهرة، مصر، ط 
 .606، ص:مرجع سبق ذكرهحازم الببالوي، عبد اجمليد املهيلمي، ( 2)
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 وتستخدم هذه أو العكس، نسيب سعر أعلى إىل أدىن من حركتها يف األسعار تستغرقها اليت املدة هي :الزمن -ج
املوايل يوضح مبدأ املوجات املتكررة الذي تقوم  والشكل مستقباًل  األسعار مسار حتول بتاريخ التنبؤ يف النسبة

 :(1)عليه النظرية
 : أنماط الموجات المتكررة لنظرية إليوت(3،3)الشكل 

 
املعهد العاملي للفكر ، صاديةاالقت تنميةتمويل الأسواق األوراق المالية ودورها في  مسري عبد احلميد رضوان،المصدر: 

  81ص: ، 1662 ،1ط القاهرة، مصر،اإلسالمي، 
 

 حسب الشكل أعاله نالحظ أّن منط املوجات املتكررة كالتايل:

الطور تتكون حركة السوق الصاعدة من مثانية موجات تنقسم إىل جمموعتني؛ حيث ُتكّون اجملموعة األوىل  -
 طور الحرفيال، أما اجملموعة الثانية فُتكّون (0)و (0)و (3)و (8)و (7)وحتتوي على املوجات  الرقمي

 فتتجه إىل أعلى؛ (B)إىل أسفل أما املوجة  (A,C)حيث تتجه املوجتان  (A,B,C)وحتتوي على املوجات 

كلها موجات صاعدة وتعرف باملوجات الدافعة أي اليت تقوم بالدفع يف نفس  (0)و (3)و (7)املوجات  -
 االجتاه الذي تسري فيه املوجة األكرب حجماً؛

موجات تصحيحية وتقوم بتصحيح حرك النموذج بعكس االجتاه الذي تسري فيه املوجة  (0)و (8)املوجتان  -
 على التوايل؛ (3)و (7)األكرب حجماً، ويعمالن على تصحيح كّل من املوجتني 

عند انتهاء الطور الرقمي يبدأ مباشرة الطور احلريف الذي ُيصححه بالكامل، أي بعد مخس موجات إىل أعلى  -
 موجات إىل أدىن؛ثالث 

                                                           
 .602، ص:المرجع السابقعبد اجمليد املهيلمي، حازم الببالوي، ( 1)
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ث فقط، وهلا أربعة أشكال هي إما أن تكون متعرجة، مسطحة، ومثلثة أو جمموعة املوجات التصحيحية ثال -
موجة؛ هي يف األساس جمموعتان أو ثالث متشابكة مع بعضها، حيث تضم   77متكررة من سبع موجات أو 

 ثالث موجات )وهو ما مُيثل احلركة اجلانبية(؛ جمموعة كل

 أي قبل املوجة اخلامسة، كما أهنا  دافعة دث املثلثات عادة إبان املوجة الرابعة، واليت تسبُق آخر موجةحت
 التصحيحية؛ (B)حتدث أحياناً يف املوجة 

  كما قد تطُول إحدى املوجات الدافعة كثرياً، وعندما حيدث ذلك فإن املوجتني الدافعتني األخريني غالبًا ما
 اها تتساوى يف مدهتا ومد

من حركة السعر:  أشارت إىل ثالثة جوانب ُمهمة أّن نظريّة إليوت لرالف نلسون،ما ميكن استخالصه 
النمط، النسبة والوقت  حيث ُيشري النمط إىل منط املوجة أو تشكيلها، يف حني أّن النسبة )العالقة بني األرقام( 

تداول يف حتديد مالت اليومية، أما الوقت فيساعد املمفيدٌة لقياس املوجات وذلك الستخدام هذه النظرية يف التعا
املوجة الرئيسية أو الدورة العظمى، إذا كان سيقوم بالشراء ومن مث البيع سيبدأ النمط أو النموذج بالتحُرك يف 

  .االجتاه املعاكس

 

 الفرع الثالث: أدوات التحليل الفني

تعد
ُ
حيث أصبح اإلملام هبا ومعرفة مبادئها وأسسها  دة،تتشعب أدوات التحليل الفين نظرًا خلصائصها امل

لدى املتعاملني من أهم املتطلبات األساسية يف األسواق املالية، خصوصًا لدى املتعاملني الذين مييلون للمضاربة  
واملؤشرات الفنية ، (Charts Patterns)، النماذج الفنية (Charts)ومن أهم هذه األدوات: الرسوم البيانية 

(Technical Indicatorrs)  والنظريات الفنية  إال أننا سنقف على بعض أدوات التحليل الفين، اليت تتمثل
 يف: الدعم واملقاومة، األمناط الدورية واملؤشرات الفنية  واليت سنعرضها بالتفصيل فيما يلي:

 (Support and Risistance)أواًل: خطوط الدعم والمقاومة 

ومة من أهم مفاهيم التحليل الفين، اليت جيب على املستثمرين االهتمام هبا  حيث تُعترب نقاط الدعم واملقا
مُيثل الدعم توافر طلب كاٍف إليقاف االجتاه النزويل للسعر، األمر الذي يؤدي إىل عدم اخرتاق حد أدىن معني 

وجود عرض كاٍف  للسعر )أي السعر الذي يصعب أن تنخفض دونه(  وعلى العكس تدُل املقاومة واالمتناع إىل
  (1)مينع ارتفاع األسعار وعدم اخرتاق حد أعلى معني للسعر )أي السعر الذي ال جيب أن ترتفع فوقه(

 

                                                           
  22، ص:مرجع سبق ذكرهحسني عطا غنيم، ( 1)



 متغيرات االقتصادية الكلية  المداخل التحليل و ... الفصل الثالث: ...............................................

 818 

 :(1)إذن فما الدعم إالّ  .1
 سعر أدىن من السعر اجلاري بالسوق يكثر عنده الطلب؛ 
 مستوى منخفض نسبياً لألسعار يُنتظر عنده دخول مشرتين جدد إىل السوق؛ 
 قل من السعر احلايل يتوقع لألسعار تنخفض إليه مث تعاود االرتفاع سعر معني أ 

 :(2)أما املقاومة فما هي إالّ  .2
  سعر أعلى من السعر اجلاري بالسوق يكثر عنده العرض بقوة؛ 
 مستوى مرتقع نسبياً لألسعار ينتظر عنده دخول بائعني جدد إىل السوق؛ 
 عد الوصول إليها منطقة علوية للسعر احلايل تنخفض فيه األسعار ب 

وقد تأخذ خطوط الدعم واملقاومة عدة مستويات، إذ تتجه إىل االرتفاع يف حالة وجود اجتاه صعودي  
 لألسعار، وتتجه لالخنفاض يف حالة االجتاه النزويل  كما نوضحه يف الشكل التايل:

 
 : تبادل أدوار مستويات خطوط الدعم والمقاومة(7،3)الشكل رقم 

 
، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن، التحليل الفني لألسواق الماليةبد اجمليد املهيلمي، عالمصدر: 

  28، ص:8001، 8ط 
 

كما قد ينقلب خط الدعم وُيصبح خط مقاومة، وذلك يف حالة اخرتاقه وهبوطه ملستويات أقل، وعلى 
أعلى، وهذا ما  عم يف حالة اخرتاقه وارتفاع األسعار ملستوياتالعكس قد يتحول أيضًا خط املقاومة إىل خط د

 .Role Reversal)((3)يطلق عليه بـ "التغري املعاكس لألدوار" 
                                                           

  61ص: مرجع سبق ذكره،عبد اجمليد املهيلمي، حازم الببالوي، ( 1)
     .لصفحة نفسهااالمرجع السابق، عبد اجمليد املهيلمي، حازم الببالوي، ( 2)
  81، ص:مرجع سبق ذكرهحسني عطا غنيم، ( 3)
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  (Patterns) ثانياً: األنماط الدورية )السعرية(

ة مُتّكن احمللل مُتثل األمناط الدورية أو السعرية جمموعة األشكال النمطّية اليت ُتكّوهنا اخلرائط السعرية، وبصور 
أو  (Formations)الفين من التنبؤ باحلركة املستقبلية لألسعار، ويُطلق احملللون الفنيون على هذه األداة مصطلح 

Patterns)( ،وتنقسم هذه األشكال أو األمناط إىل: أمناط (1)داخل منهج التحليل الفين فعالة ويعتربوهنا أداة  
  (Continuation Patterns)أمناط استمرارية و  (Reversal Patterns)انعكاسية 

يُعد منوذج القمة املزدوجة من األمناط السعرية الشائعة، إذ يأيت هذا النموذج على هيئة قمتني متتاليتني هلما 
تقريًبا نفس السعر، وبني هذه القمم مثة أقل مستوى للسعر ويبدو على هيئة "واد"، ويطلق على املستوى السعري 

وى األقل اسم "خط رقبة النموذج"  يتأكد االنعكاس يف االجتاه عندما يهبط السعر ألدىن من خط هلذا املست
الرقبة، على حنو يُدلنا بأن السيناريو األقرب للحدوث هو املزيد من اهلبوط يف السعر، ُويعد منوذج القاع املزدوج هو 

 .(2)اهلابطاالنعكاس التام لنموذج القمة املزدوجة ويبدو قرب هناية السوق 
 املوايل يبني كل من منوذج القمة والقاع املزدوجني:والشكل 

 : نموذج القمة المزدوجة والقاع المزدوج(8،3)الشكل رقم 

 
  Source: Alain Bergeron, Introduction à l'Analyse Technique, École des Hautes Études 

Commerciales, Montréal, Canada,1998, p.10. 

 

                                                           
  28، ص:مرجع سبق ذكرهحممد حممود أمحد الشليب، ( 1)
)وهي من الشركات العاملية يف جمال الوساطة املالية واالستثمار املتخصصة يف جمال التداول واالستثمار على ، أسس التحليل الفني، MT4Investموقع شركة ( 2)

، تاريخ االطالع: EG/Technical%20Basics-http://www.mt4invest.com/arإلنرتنت(، متوفر على املوقع االلكرتوين على الرابط التايل: شبكة ا
  80:02، الساعة 72/00/8072

http://www.mt4invest.com/ar-EG/Technical%20Basics
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 (Technical Indicators)رات الفنية شثالثاً: المؤ 

تُبىن  ضوحًا وقوًة من ناحية األساس العلمي الذييرتكز التحليل الفين على هذه أداة؛ واليت تعترب األكثر و 
 عليه، أال وهي املؤشرات الفنية؛ فهي تُعد تطبيقاً واضحاً لعلم حتليل السالسل الزمنية 

حتليلها، حبيث تظهر لنا  املرادرياضية على حركة األسعار -واملؤشر الفين ما هو إال إدخال معاجلة إحصائية
وقد وردت   احملتملشارات توقع لالجتاه السعري هذه املعاجلة يف صورة سلسلة من النقاط البيانية، اليت تُوحي بإ

العديد من تصنيفات املؤشرات الفنية أمهها املؤشرات السابقة واملؤشرات الالحقة، حيث تقوم جمموعة املؤشرات 
موعة املؤشرات بكراً أّي أهنا إشارات تسبق دائما احلركة السعرية، أما جممبإعطاء إشارات التوقع باحلركة السعرية  السابقة
  (1)عطي إشارات التوقع باحلركة السعرية الحقاً أي بعد حتُرك السعرفإهنا ت الالحقة
 صّنف املؤشرات الفنية إىل نوعني مها املتوسطات املتحركة واملتذبذبات، واليت سنوجزها فيما يلي:ت

 :Moving Averages)((2)المتوسطات المتحركة  .1
للني، فهو يساعد على ملتحرك من أكثر األدوات الفنية استخدامًا من طرف احمليُعترب املتوسط أو الوسط ا

متهيد وتسوية السالسل الزمنية والتخلص من الذبذبات احلادة اليت قد تتواجد فيها، بسبب التغريات العارضة 
 والتقلبات الدورية أو املومسية، وذلك حىت يتبنّي اجتاهها العام صعوداً أو هبوطاً 

ُل باملتوسط املتحرك إلعطاء إشارة بداية الجتاٍه جديد للسعر وهناية اجتاه سابق، كما حُتِدد وُيستد
املتوسطات إشارات التداول عند عبور السعر خلط املتوسط إىل أعلى أو إىل أدىن، حبيث تكون اإلشارات واضحة؛ 

Golden) "بالُعبور الذهيب"  فإشارة الشراء حتدُث عندما يتم عبور السعر فوق خط املتوسط وهو ما يُعرف

Cross) ؛ والذي يُدل على ارتفاع األسعار، أما الُعبور القاتل(Dead Cross)  فُيشري إىل البيع عندما يكون
 السعر حتت خط املتوسط 
من املتوسطات املتحركة اليت ُتستخدم بكثرة يف التحليل الفين حلركة األسعار باألسواق  هنالك ثالثة أنواع

 هي: املتوسط املتحرك البسيط، املتوسط املتحرك املرّجح واملتوسط املتحرك األسي املالية 
 :(Oscillators)الُمذبذبات  .2

ساهبا وفق معادلة حمددة، واليت يتقلب فيها اخلط البياين صعوداً يتم ح فنية فعالة أو أداة مُتثل املذبذبات وسيلة
دفاع احلركة )الزخم( ومعرفة حاالت التشبع يف عملييت الشراء وهبوطاً بصورة متكررة، وتستخدم لقياس كمية ان

  الشكل املوايل يوضح التشبع يف عملييت الشراء والبيع، حبيث يُعرب عن التشبع يف عملية الشراء واملتمثلة (3)والبيع
 واحد:فوق اخلط األعلى من نقطة الواحد، وأماكن التشبع يف البيع واملمثلة حتت اخلط األسفل من نقطة ال

                                                           
  68، ص:مرجع سبق ذكرهحممد حممود أمحد الشليب، ( 1)
  159، ص:مرجع سبق ذكره، عبد اجمليد املهيلمي، حازم الببالوي( 2)
  181، ص:6008، 2، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن، ط التحليل الفني لألسواق الماليةعبد اجمليد املهيلمي،  (3)
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 ع في عمليتي الشراء والبيع: التشبّ (39،)الشكل رقم 

 
 Source : Murphy John J., The Visual Investor : How to Spot Market Trends, New 

Jersey: John Wiley & Son, U.S.A, Second Edition, 2009, p :213. 

 
 

 :(1)يتكون فيها أشهر أنواع املذبذبات استخداماً مفيدة جداً هتوجد ثالثة أوضاع 
حينما يكون السوق أي القراءة النهائية بالُقرب من النهاية العلوية، تكون فيها  عند قيمةب ذبذامل وصول -أ

 يكون السوق يف هذه احلالة حيث السفلية حلدوده بالقرب من النهايةتكون أو  ،الشراء إمكانيةدون 
 ؛د وواسعا يعين أّن اجتاه السعر ممتدون إمكانية البيع، م

 ؛جود احنراف بني املذبذب والسعر الفعلي، وحيدث هذا عندما يكون املذبذب يف الوضعية اخلارجيةو  -ب
وخط على البقاء يف نفس مسار اجتاه السعر،  منتصف النقطة( إشاراتالعبور يف خط الصفر )عطي ي   -ج

االجتاه خط الصفر لألعلى تكون البيع(، فعندما يتجاوز الصفر هو مؤشر للدخول )الشراء( واخلروج )
  عبي نقطة، وحني تتجاوز خط الصفر إىل األسفل تكون شراء نقطة

 
 
 
 

                                                           
(1) Murphy John J., The Visual Investor: How to Spot Market Trends, New Jersey: John Wiley & Son, U.S.A, 

Second Edition, 2009, p :227. 
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 مزايا وعيوب التحليل الفني: الفرع الرابع
أهم خصائصه وافرتاضاته،  عارضون فيهاوبعيوب وانتقادات يُ يدها احملللون، ؤ نوع من التحليل مبزايا يُ  أيّ  يتسمُ 

 وهذا ما سيتم التطرق إليه يف النقاط التالية:

 أواًل: مزايا التحليل الفني

ة إىل خاصييت القيادية ، باإلضاف، حيث جند يف مقدمتها ميزة السهولةسم التحليل الفين بعدد من املزايايتّ 
 :(1)والتوقيت، وهذا ما سندرجه فيما يلي

، حيث يتمكن أّي وأكثر سرعة باألنواع األخرىنة مقار ترب هذه الطريقة يف التحليل أقل تعقيدًا تع السهولة: .1
  ل يف التنبؤ؛لّ مبجرد حتديد الوسيلة اليت سيعتمد عليها احمل ،وبسرعة مها ببساطة وسهولةستثمر من تعلُ مُ 

يعين أّن كامل الرتكيز سيكون على حماولة التنبؤ باألسعار تسام التحليل الفين هبذه اخلاصية، ا :القيادية .2
 ؛املستقبلية عن طريق رصد التحركات السابقة للسعر

خالل يوميًا وبانتظام، من  متاحةً املعلومات اليت حيتاجها احملّلل عن األسعار والصفقات  تكونالتوقيت:  .3
 تظهر يف شبكة االنرتنت والصحف املتخصصة، على عكس التحليل األساسي الذي يعتمد التقارير اليت

 للتقارير املالية  لتحليلعلى فرتات زمنية سابقة 

 عيوب التحليل الفنيثانياً: 

لتحليل، دها املعارضون هلذا النوع من اياليت يؤ  ،نه ال خيلو من العيوبإيل الفين فللتحل السابقة رغم املزايا 
  :(2)وفيما يلي سنذكر أهم العيوب اليت يتصف هبا

يف اختاذ أي قرار استثماري عند دخول مؤسسة جديدة إىل السوق املايل،  ال ميكن للتحليل الفين املساعدة .1
 بياً،لعدم وجود بيانات تارخيية عن سعر األسهم، ما يضّيع فرصة حتقيق عوائد جيدة يف فرتة زمنية قصرية نس

لل عن السهم، فإذا كان هذا األخري ّلل كما يف التحليل األساسي، حيث يتأثر بانطباع احملالتأثّر برأي احمل .2
متفائاًل فقد ال يرى بوادر الصعود والعكس، أنه ال يرى بوادر اهلبوط عندما يكون متشائماً، وهلذا جيب 

 ند حتليل السهم؛مالحظة ذلك بارتفاع السهم فقد ال يرى إشارات النقطة ع

                                                           
            126، ص:مرجع سبق ذكره، عصام حسني( 1)
، رسالة (دن، السعودية، فلسطينر األ)دراسة تطبيقية في عينة من أسواق المال العربية  ثمار باألسهم:تسفي اتخاذ قرار اال دور التحليل الفني، حياد زيد (2)

  133-136، ص:6012العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ماجستري غري منشورة، ختصص علوم اقتصادية، كلية 
  بتصرف
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إال أنّه يف كثري من  ؛، فبالرغم من وجود قواعد عامة للتحليل الفيناحملللنيبني  القراءة املختلفة لرسم واحد  .3
م سيناريو أه كّل واحد منهما بطريقة خمتلفة ويرسُ فقد يقر   احملللنينفس الرسم الثنني من  عِطياألحيان لو أُ 

ا قراءته بنقاط دعم ومقاومة ونقاط انكسار واخرتاق منطقية، وهلذا فإن ممنه خر، ويدعم كلخمتلف عن اآل
 ؛عترب فناً أكثر من كونه علماً التحليل الفين يُ 

ألن  ،ماد على البيانات واجلداول يف إجراء التحليلتيغلب على التحليل الفين طابع الذاتية، وذلك رغم االع  .4
 الوصول إىل نتائج عملية يتطلب تدخل احمللل الفين لتحليل وتفسري هذه املعلومات؛

 وأسعار األسهم، ونتيجة لذلك فإّن ايلاملسوق القد ال تتكرر مناذج األسعار أو العالقات بني متغريات   .3
ميكن أن يفشل يف دورات السوق التالية، ما دفع باحملللني الفنيني التباع  لاألسلوب الذي يكون قد جنح من قب

  ؛ؤ بنموذج السوق املستقبليحىت يستطيع التنب ،أكثر من قاعدة تعامل تؤدي إىل اتفاق بينها

ار وذلك لقلة عترب التحليل الفين الوسيلة األفضل الختاذ القر ال يُ ؛ ابالنسبة لتحليل األسواق الناشئة عمومً   .3
  هذا النوع من التحليليف املتخصصني باإلضافة إىل قلة  ؛االبيانات التارخيية نسبيً 

  

 ن الوسائل اليت ، وتبايُ األساسي أو الفينالتحليلني  أحدبين هات النظر يف تَ اختالف وجُ  على الرغم من
التحليلني، أمهية املعلومات املستنبطة من ع من تنبُ  أمهية بالغةيهما كلل إالّ أنلون ببناء أفكارهم عليها، لّ يقوم احمل

  يوله يف تفسري املعلومات وفهمهاال تُبِعد سلوك املستثمر الذي حتكمه أحكام شخصية تعكس رغباته ومُ و 

   يف  استثماراهتمدارة إل واضحة سياسةوكيفية بناء  ،للني أن يتصفوا بالوعي االستثماريلذلك جيب على احمل
د، التحليل األساسي يف حتديد واختيار األسهم ذات األداء املايل اجليّ من خالل توظيف  ،واألوراق املالية مسهاأل
كّل أّن  ، باعتبار مالئم حليل الفين لتحديد نقاط الدخول واخلروج يف الصفقات بشكللتاأدوات  استخدامو 

على التحليل  دراستنا هذهيف ز أنّنا سنركّ  النقاط السابقة، إال يف تطرقنا إليههذا ما   لآلخر مكمل منهما واحد
اختاذ القرارات  واليت تساعد يفوحتديد عالقتها باألسواق املالية، املتغريات االقتصادية على األساسي وبالضبط 

 ق املالية سوااحلكيمة يف األ
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 يةالكل    المتغيرات االقتصادية: نيالثا  بحثالم
 

تغريات اليت تتمثل يف امل داخليةمتغيرات  إىلعادة  ةج االقتصادياذ مها النتضمنُ تاليت املتغريات  تنقسم
، املستوى العام لألسعار ومستوى احمللي اإلمجايلها من داخل النموذج االقتصادي مثل: الناتج د قيمتُ تتحدّ 

صبح يُ ال حساهبا أثناء عملية التحليل، حبيث ذها النماذج االقتصادية يف هذه املتغريات تأخ العمالة، ما يعين أنّ 
متغري داخلي، أما هو لدولة ما احمللي اإلمجايل الناتج  على املتغريات اخلارجية، ولكنها تتأثر هبا  فمثالً  هلا تأثري

  ذه الدولةية هليف الظروف السياسالناتج ، بينما ال يُؤثر متغريات خارجية تُؤثر يف الناتج الظروف السياسية فهي
ُمسبقاً  د قيمتها من خارج النموذج االقتصادي، أي أهنا حمددةتغريات اليت تتحدّ تتمثل يف امل خارجيةمتغيرات و 
ؤثر يف تُ ال تأخذها النماذج االقتصادية يف حسباهنا أثناء عملية التحليل، وبذلك فهي  حبيثعترب كمعطيات، وتُ 

هذا املتغريات الداخلية، ومثال ذلك الظروف السياسية واالجتماعية اليت تؤثر على الناتج القومي يف حني أن 
  (1)ال يُؤثر يف هذه الظروفاألخري 

وقع عليها مّت  واليتؤثر على األسواق املالية ة اليت تُ املتغريات االقتصادية الكليّ  بعضيف هذا السياق سنتناول 
 يُعدّ الذي خم التضو  ،االقتصادي للبلدلنشاط ل مُمثالالناتج احمللي اإلمجايل باعتباره : وهي اختيارنا يف هذه الدراسة

 ، وكذلك عرضملعاجلة آثاره مالية أو سياسات نقدية على إثره الدولة ذي تبينال الكلي االقتصاد مؤشرات من
 الفائدة سعرافة إىل باإلض ،السيولة التحكم يف ميكن طريقها عن واليت النقدية السياسة أدوات أحدباعتباره  النقود

وهي مفصلة يف  ،التضخم على الصرف والتأثري سعر يف التحكم ىلإ ؤديتُ  النقدية لسياسةل أخرى أداةً  اليت مُتثل
 .النقاط التالية

 (Gross Domestic Product - GDP) ي اإلجمالياألول: الناتج المحلّ  المطلب
لتحديـد  عامـل أساسـي، كما أنـه للدولةاء االقتصادي يف حتديد األد ؤشراتمن أهم املالناتج احمللي اإلمجايل 

ي وارتفــاع النــاتج احملّلــّن حتُســن الوضــع االقتصــادي حيــث أ خــالل فــرتة زمنيــة معينــة،ومســتوى معيشــة الفــرد  تهــارفاهي
 املاليـةسـوق الاالسـتثمار يف  علـىقبـاهلم إالقـدرة الشـرائية، مـا يسـاهم يف و زيـادة مـداخيل األفـراد اإلمجايل يرتتب عليه 

  ويف النقــــاط املواليــــة ســــتتم اإلشــــارة إىل تعريــــف النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل وطــــرق األســــهم اريــــؤدي إىل ارتفــــاع أســــعو 
 احتسابه، وأهم أنواعه 

 
                                                           

   16، ص:6008الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، د ط،، ، النظرية االقتصادية الكليةحممد السرييت، علي عبد الوهاب جنا، ( 1)
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 ي اإلجمالي: تعريف الناتج المحلّ الفرع األول
لع واخلـــدمات النهائيـــة ســـســـوقية للقيمـــة الالوميثّـــل  ،لنمـــو االقتصـــاديامســـتوى يقـــيس  ؤشـــرمُ  ي اإلمجـــايلالنـــاتج احمللّـــ

   (1) املنتجة يف اقـتصاد ما خالل مدة زمنية معينة
خـالل  عـادةً نتجهـا أفـراد جمتمـع معـني يُ  الـيت *()كميـة أو قيمـة السـلع واخلـدمات " هكن تعريفه على أنّـكما ميُ 

واطين البلــد أم البلــد بغــض النظــر عــن جنســيتهم، ســواًء كــانوا مــ يعيشــون ضــمن الرقعــة اجلغرافيــة لــذات، والــذين ســنة
  (2)"د احتسابه بالرقعة اجلغرافية لذلك البلديتحدّ  جغرايف أجانب، وهذا يعين أّن الناتج احمللي هو مفهوم

ل كـّل مـا يشـمُ  لفتاألوّ ، (GNP) اإلمجـايلوالناتج القـومي  (GDP)بني الناتج احمللي اإلمجايل  وهنالك فرق
ل علـى فيشـمُ  الثتانيململوكـة للمـواطنني أو األجانـب، أمـا ناصـر اإلنتـاج اباسـتخدام خـدمات ع سـواءً  مت إنتاجه حمليـاً 

اًء كـان ذلـك داخـل البلـد أو ما مّت إنتاجه حملياً من سلع وخدمات باستخدام عناصر اإلنتاج اململوكة للمواطنني، سو 
 :(4)لي يف العالقة التاليةقة بني الناتج القومي والناتج احملوميكن تلخيص العال، (3)خارجه

 

 

 
 

اليت تُنَتج  املنتجاتجلميع  عن تقييم نستنتج أن الناتج احمللي اإلمجايل عبارةانطالقًا من العالقة أعاله، 
خالل فرتة زمنية معينة داخل احلدود اجلغرافية بأسعار السوق، مع الرتكيز على قيمة السلع واخلدمات النهائية 

 حلساب( )لتفادي ازدواجية ا

 : الناتج المحلي االسمي والناتج المحلي الحقيقيالفرع الثاني

 :(5)ميكن التمييز بني الناتج احمللي االمسي والناتج احمللي احلقيقي فيما يلي

                                                           
(1) Blanchard, Olivier, Mocroeconomics, Second Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River N.J., U.S.A, 2000, p 

33. 
ة االزدواج يشمل السلع واخلدمات النهائية فقط وليس على السلع واخلدمات الوسيطة أي اليت جتري عليها عمليات إنتاجية أخرى، وذلك هبدف تفادي مشكل (*)

 احلسايب وحساب نفس السلعة أكثر من مرة 

  38، ص:6010، 6ط دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الكلي، االقتصاد  حممود حسني الوادي وآخرون،( 2)
  602، ص:6008دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د ط، مبادئ علم االقتصاد،  جميد خليل حسني، عبد الغفور إبراهيم أمحد،( 3)
 الصفحة نفسها  مرجع سبق ذكره، جميد خليل حسني، عبد الغفور إبراهيم أمحد،( 4)
، إدارة األحباث االقتصادية، مؤسسـة النقـد العـريب السـعودي، مفهوم الناتج المحلي اإلجمالي: دراسة وصفيةمهند بن عبد امللك السلمان، أمحد بن بكر البكر،  (5)

                  66-61، ص: 6012الرياض، السعودية، 

               + عوائد ما انتجه األجانب عوائد ما انتجه المواطنين - اإلجمالي القوميالناتج المحلي = الناتج 

                            في الداخل                 في الخارج                                             اإلجمالي  
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 ي االسميمحلالناتج الأواًل: 
ة داخـل االقتصـاد احمللـي، نتجـعبارة عن إمجايل القيم النقدية بأسعار السنة اجلارية للسع واخلدمات النهائية امل

بواسـطة عناصـر اإلنتــاج املوجـودة داخــل احملـيط اجلغــرايف خـالل فـرتة زمنيــة معينـة تكــون عـادًة ســنة، وحُتتسـب بضــرب 
الكميات املنتجة يف األسعار اجلارية أي باألسعار السائدة للسوق يف السنة اليت يتم حساب النـاتج هبـا، كمـا يطلـق 

 الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية  وأيل النقدي عليه الناتج احمللي اإلمجا
لزيادة مستوى األسعار أو الكميات املنتجة، وقد يزيد النـاتج رغـم  االمسي نتيجة احملليكن أن يزيد الناتج وميُ 

 أقـلّ  اليـةالسـنة احليف انتاجها يف دولة مـا  الكمية اليت متّ  ، فإذا كانتاخنفاض الكميات املنتجة من السلع واخلدمات
  مسيج اإلتالنا تزيد مناألسعار سمستوى زيادة فإّن ة، السابق السنةانتاجها يف  من الكمية اليت متّ 

 لحقيقيي امحلالناتج الثانياً: 
 ،نتجــة داخــل االقتصــاد احمللــيمُيثــل إمجــايل القــيم النقديــة بأســعار ســنة األســاس للســلع واخلــدمات النهائيــة امل

وحُيتسـب بضــرب   املوجـودة داخــل احملـيط اجلغــرايف خـالل فـرتة زمنيــة معينـة تكــون عـادة ســنة بواسـطة عناصـر اإلنتــاج
الكميــات املنتجــة يف األســعار الثابتــة أي بأســعار ســنة أســاس ثابتــة يــتم االعتمــاد عليهــا لبــاقي الســنوات، كمــا يطلــق 

للســلع واخلــدمات  ميثــل إمجــايل القــيم النقديــة ّن النــاتجأاعتبــار وعلــى  عليــه النــاتج احمللــي اإلمجــايل باألســعار الثابتــة 
السـوق اجلاريـة السـائدة خـالل تلـك السـنة، وبسـبب  أسـعاراس قياملنتجة يف االقتصاد، ولتحديد هذه القيمة نلجأ مل

، حــىت مــع ثبــات الكميــة ألخــرىخــر مــن ســنة ري هــو اآلغبــات األســعار فــإّن النــاتج احمللــي اإلمجــايل االمســي ســيتتقل
اإلمســـي للمقارنــة بــني دولـــة  احمللــيالســلع واخلـــدمات، لــذلك ال يُفضــل اســـتخدام النــاتج  أســعارتغـــري  املنتجــة نتيجــة

   أو حىت بني سنة وأخرى ى وأخر 
مـن الصـعب معرفـة مـا إذا  فإنـه ، حسب تكلفة املعيشـة عدلمن خالل النظر إىل الناتج احمللي اإلمجايل غري امل

رباء االقتصـــاد إىل دفـــع ُخـــ مـــا ذااألســـعار، وهـــع اإلنتـــاج يف االقتصـــاد أو بســـبب ارتفـــاع لتوُســـ قـــد ارتفـــع نتيجـــةكـــان 
مـن النــاتج احمللـي اإلمجــايل االمسـي الــذي  بــدالً ، احلقيقــي لالقتصـادللوصـول إىل النــاتج احمللـي  معـدل التضــخم تعـديل

ة ســن هــي ةســنة مرجعيّــ علــى أســاس، ســنة معينــةلمــن خــالل تعــديل النــاتج ، وذلــك واالنكمــاش التضــخم يتجاهــل
ما يكـون النـاتج احمللـي اإلمجـايل االمسـي أعلـى مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي ألن التضـخم هـو  وعادةً س، األسا
 رقم إجيايب  عادةً 

 ي اإلجمالي: طرق حساب الناتج المحلّ الفرع الثالث

اإلنفاق الناتج، طريقة من خالل:  ،ثة مقاربات خمتلفةمن ثال انطالقاً الناتج احمللي اإلمجايل  كن قياسميُ 
 يتمعن طريق عناصر إنتاجية عليه  يتحصلحيث أّن الناتج الذي   تدفق دائري قةّون حلواليت ُتك ،الدخلطريقة و 

مث يتم ، صم تكاليف البضائع الوسيطةخبة اإلمجالية لإلنتاج االقتصادي القيم ويتم تقدير، الدخل صرفه بطريقة

http://mafaheem.info/?p=336
http://mafaheem.info/?p=336
http://mafaheem.info/?p=336
http://mafaheem.info/?p=336
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، بطريقة الدخل االقتصادي املدخالت اليت تغذي النشاط تكاليف اسقوتُ  صرف الدخل على العناصر اإلنتاجية
  كما يُبينه الشكل أدناه:وهذا    العناصر اإلنتاجية الدخل الذي حتصلت عليه من خالل اإلنفاق مث تنفق

 : طرق حساب الناتج المحلي اإلجمالي(11،3)الشكل رقم 

 
 : من إعداد الباحثة المصدر   

 (Output Approach) طريقة الناتجأواًل: 

  نةسنة معيإنتاجها خالل  السلع النهائية واخلدمات اليت متّ  تقوم هذه الطريقة على أساس قياس قيمة كلّ 
رب بض ع القيم السوقية هلذه املنتجات، أيّ من مج ال بدّ  ،املنتجات من السلع واخلدماتكّل ولكي يتّم جتميع  

 وذلك وفق املعادلة التالية:  (1)السعر يف الكميات 

 
 

 :(2)هنالك أسلوبان لتجنب عملية االزدواجية والتكرار يف احلساب مها

 أسلوب المنتج النهائي: .8

عملية وسيطة  يعتمد هذا األسلوب على مجع قيم مجيع السلع النهائية املنتجة واخلدمات، وعدم إدخال أيّ 
 عند حساب الناتج القومي اإلمجايل 

                                                           
  63-66ص:، مرجع سبق ذكره حممود حسني الوادي وآخرون،( 1)
  66-63ص:، لمرجع السابقا حممود حسني الوادي وآخرون،( 2)

 ة( لجميع السلع والخدمات النهائيةالكمي× مجموع )السعر  جمالي =الناتج المحلي اإل
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 أسلوب القيمة المضافة: .1

ة الصافية يف الناتج سامهثل القيمة املضافة املحيث متُ  ،لتجنب عملية االزدواجيةب الثاين ثل األسلو ميُ  
الفرق بني إمجايل املبيعات )بالقيمة السوقية( وقيمة املدخالت الوسيطة يف عملية هي عبارة عن  ، أيّ القومي
 ، وبذلك تكون:أي كل مستلزمات اإلنتاج() اإلنتاج

 

 (Income Approach) طريقة اإلنفاقثانياً: 

جلميع عناصر احتساب جمموع اإلنفاق النهائي خالل يتّم حساب الناتج احمللي يف هذه الطريقة؛ من 
نتجني، وقطاع احلكومة طين من أربعة قطاعات هي: القطاع العائلي وقطاع املحبيث يتكون االقتصاد الو ، اإلنتاج

، القطاعاتهذه يتّم حتديد أجزاء اإلنفاق حسب إنفاق كّل قطاع من بُغية تبسيط العملية و  ،القطاع اخلارجيو 
معني يكون يف جمموعه هو الناتج احمللي اإلمجايل، علمًا أّن اإلنفاق على  واليت يقوم فيها كّل نوع بإنفاق جزء

تج احمللي للدولة السلع واخلدمات املستوردة ال يدخل ضمن الناتج احمللي اإلمجايل ألنه حُيتسب ضمن النا
صّدرة

ُ
 :(2)االحتساب يف املعادلة التالية، وميكن توضيح طريقة (1)امل

 
 

 : ومُيثل ما يُنفقه اجلمهور على شراء السلع واخلدمات؛C (Consuption)االستهالك الخاص  .8

 ،ت: ومُيثل ما تُنفقه احلكومة على شراء خمتلف السلع واخلدماG (Government)اإلنفاق الحكومي  .1
مبا فيها دفع الرواتب واألجور وُيستثىن منها التقاعد واهلبات واإلعانات األخرى اليت ال ُتساهم يف العملية 

 اإلنتاجية؛

: ومُيثل ما يُنفق على شراء السلع واخلدمات الرأمسالية كاآلالت واملعدات I (Investment)االستثمار  .1
 د األولية واملنتجات النهائية؛خزون من املواوبناء املصانع اجلديدة، وزيادة امل

 الواردات   –: أي الصادرات NX (Net Exports)صافي الصادرات  .1

                                                           
          13، ص:مرجع سبق ذكره مهند بن عبد امللك السلمان، أمحد بن بكر البكر،( 1)
    63-66، ص:6016، 1ط ، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردنلكلي، االقتصاد ا حممد نداء الصوص،( 2)

 مستلزمات اإلنتاج – إجمالي المبيعاتمضافة = القيمة ال

 (NX)صافي الصادرات  + (I) + االستثمار (G)اإلنفاق الحكومي  + (C)اإلنفاق الكلي= االستهالك 
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 :(1)كما ميكن تلخيص املعادلة السابقة كما يلي

 

 

 

 (Expenditure Approach) طريقة الدخلثالثاً: 

خالل فرتة ية اإلنتاجية؛ اليت سامهت يف العملعناصر اإلنتاج  مداخيلثل إمجايل الدخل احمللي جمموع ميُ  
عنصر إنتاجي يف العملية اإلنتاجية، حىت يتم  ساهم كلأن يُ د وبالتايل فال بُ   سنة واحدة زمنية معينة تكون عادةً 

أّن تُعرّب طريقة الدخل عن جمموع ريع وعوائد عناصر اإلنتاج أي و ل عليه ضمن الدخل احمللي  ما حيصُ  احتساب
 :(2)عبارة عن الناتج احمللي اإلمجايل

والعالوات املدفوعة من ِقبل ل األجور والرواتب، عد أكرب مكونات الدخل وتشمُ وتُ : (Wages) األجور .1
 القطاع التجاري واحلكومات إىل القوى العاملة؛

 ثل املبالغ اليت يتلقاها القطاع العائلي نتيجة تأجري املمتلكات أو استغالهلا؛ومتُ : (Rent) ريع األرض .2

ما  ثل التدفقات النقدية من القطاع التجاري للقطاع البنكي واإلقراضي، وعادةً ومتُ : (Interest) الفوائد .3
بعد دفع ما عليه من  ل عليها القطاع التجارياليت حيصُ  املبالغوهي  ،(Net Interest)ر إليه بصايف الفوائد ايش

 فوائد قروض؛

 ؛من غري املسامهات يف الشركات: (Unincorporated Income) المالكين مداخيل .4

 ؛من استثماراهتم يف الشركات :(Corporate Profits) المساهمين عوائد .5

 ةتقوم املؤسسات باقتطاع مبلغ االهتالك من أرباحها لغاي: (Depreciation) إهتالك رأس المال .6
عترب هذا يُ إذ مر االفرتاضي(، سمى بالعُ تآلالت واملعدات تستمر لفرتة زمنية اإلحالل والتجديد )حيث أّن حياة ا

 وال بد من إدراجه ضمن تدفقات الدخل للوصول إىل الناتج احمللي؛ ؛ققاً خالل السنةاملبلغ دخاًل حمُ 

                                                           
  13ص:، السابقمرجع لا مهند بن عبد امللك السلمان، أمحد بن بكر البكر،( 1)
، 6006، 10طار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دمبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق،  خالد واصف الوزين، أمحد حسني الرفاعي،( 2)

  118ص:

إمجايل تكوين الي= اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص+ اإلنفاق االستثماري )الناتج المحلي اإلجم
اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي+ صافي اإلنفاق +  التغري يف املخزون( + رأس املال الثابت

 الواردات( -)الصادراتالخارجي 
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ذه الضرائب ضمن ه دخلوتُ : (Indirect Business Tax) التجارية غير المباشرةالضرائب  .7
ضريبة املبيعات، رسوم الرخص والتصاريح، ضرائب امللكية التجارية واجلمارك، وتتمثل يف: تكاليف اإلنتاج 

 ها تعترب دخول للحكومة؛ومجيعُ 

ل أرباح الشركات قبل خصم ضرائب الدخل اليت : وتشمُ (Retained Earnings) أرباح الشركات .1
  ع أو ما يسمى باألرباح احملتجزةة يف الشركة، ألغراض التوسُ تُدفع للحكومة أو األرباح املتبقي

 

 (Inflation) الثاني: التضخم المطلب

يف معظم اقتصاديات العامل يف الوقت احلاضر، شيوعاً وانتشاراً  األكثر االقتصاديةم من الظواهر يُعّد التضخُ 
ول املناسبة من أجل معاجلة هذه الظاهرة، ملا ُتسببه من آثار سلبية هذا ما يدفع احلكومات واهليئات إىل إجياد احلل

  على حركة االقتصاد القومي
املستخدمة طرق أهم الو  هأنواعحتديد لتضخم و إعطاء تعريف لهو يف هذه النقطة  اإلشارة إليهب وما جت

  هسابحل
 ضخمتعريف الت: الفرع األول

 من العديد خالل من وذلك ،االقتصادي الفكر يف الشائعهذا املصطلح  وتعريفات تعددت مفاهيم
 انقسام الرأي ويرجع ذلك إىل  بني االقتصاديني بشأن تعريفه وجد اتفاقٌ يُ  فال، الظاهرة هذه اليت تناولت الكتابات

االرتفاع : لوصف عدد من احلاالت املختلفة مثلستخدم هذا االصطالح حيث يُ  ؛لتضخمل محول حتديد مفهو 
 
ُ
نصر من عناصر الدخل النقدي مثل األجور أو النقدية أو عُ  داخيلارتفاع امل، فرط يف املستوى العام لألسعارامل

  إخل   اإلفراط يف خلق األرصدة النقدية، ارتفاع التكاليف، األرباح
 إىل ديتـؤُ  الـيت املتـداول النقـد ةكميّـ يف زيـادةٍ  كـلُ " هبأنّـ مالتضـخ واعرفُـقـد  النقديتة النظريتة أنصـار جنـدإذ 

 منـو مـن أكـرب مبعـدل السـوق يف املتداولـة كميـة النقـود زادت لمـاكُ  هأنّـ ، مبعـىن(1)"لألسـعار العـام املسـتوى يف زيـادة
 .التضخم ثدُ حي بالتايلو األسعار  زادت كلما ؛احلقيقي القومي الناتج

 جنتُ تالذي و ، لألسعار العام ستوىامل يف االرتفاعميثل "ه أنّ بوه فقد عرفُ  إلنفاقالدخل وانظرية أما أصحاب 
الناجتـة عـن حبيـث أّن زيـادة اإلنفـاق النقـدي   (6) "لإلنفـاق املتاحـة لداخياملـ وحجـم احلاضـرة السـلع بـني فجـوة عنـه

  هذا مع بقاء كمية السلع املوجودة ثابتة   ،مهااألسعار وتضخُ  سّبب ارتفاعالدخل ت الزيادة يف

                                                           
  36، ص:6003درية، مصر، د ط، ، مؤسسة شباب اجلامعة، االسكنالتضخم الماليغازي حسني عناية،  (1)
  3، ص:6003القاهرة، مصر، د ط،  والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار ،اإلسالم في االقتصادي والركود التضخم عالججمدي عبد الفتاح سليمان،  (6)
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 Market) يف أســعار الســلع االســتهالكية لســلة الســوق ؤّشــر يقـــيس التغــرّي مُ  هكــن تعريفــه علــى أنّــكمــا ميُ 

)Basket  ُلتكلفـــــة املعيشـــــة  دلـــــيالً عتـــــرب خـــــالل مـــــّدة زمنيـــــة معينـــــة، وي)Index-living-of-Cost((1) ،ك وذلـــــ
 التضخــم باملداخيل احلـقـيقـية للمستهلكني  الرتباط

لــب الفّعــال عــن طكــّل زيــادة يف التــداول النقــدي الــذي يرتتــب عنــه زيــادة يف الشــري إىل  وعليــه فــإن التضــخم يُ 
عــرب إذ يُ   ىل ارتفــاع املســتوى العــام لألســعارتــؤدي إوالــيت نــة، للســلع واخلــدمات خــالل فــرتة زمنيــة معي العــرض الكلــي

والسـلع املوجـودة يف األسـواق، وارتفـاع  نتجـاتعـن الفجـوة مـا بـني زيـادة كميـة النقـد املتـداول وبـني كميـة امل التضخم
 األسعار هو مؤشر هلذه الفجوة 

 :(2)التالية ميكن حساب معدل التضخم باستخدام الصيغة

 

 
 

 
ديد من املقاييس تدعى هنالك الع ،عينةستوى العام لألسعار يف اجملتمع خالل فرتة زمنية مولقياس امل

فضلون استخدام إاّل أنّه لقياس التضخم فإن معظم االقتصاديني يُ   Price Indexsاألرقام القياسية لألسعار ب
فة السلع تكلُ ثل حيث ميُ  ،Consumers Price Index (CPI)الرقم القياسي ألسعار املستهلكني 
، املالبس وتكلفة االنتقال، الرعاية الصحية وغريها من السلع واخلدمات( االستهالكية )السلع الغذائية، السكن

  القتصاد معني يف املتوسط  املستهلكنياليت يتّم شرائها يومياً من ِقبل 
 بينها فيما ختتلف اليتو  ،فّسر التضخمتُ اليت  التطبيقية والدراسات النظريات من مبجموعةدبيات األ تزخرُ 
 :(3)فيما يليأمهها نوجزها  تطوره، ستوىومُ  املعين االقتصاد حجم على حسب

 يةالنقد النظرية: 
  النمو هاسببُ  ظاهرة التضخم أنّ  ترىو  ،الطلب تضخم على ركزتُ اليت  تالنظريا أهم منهي 

ُ
 يف رطفامل

 احمللي الناتج زيادة وق معدالتتفُ  مبعدالت النقد فزيادة عرض  احمللي الناتج منو مبعدل قارنةمُ  النقد عرض
ومة طبع املزيد من األموال ك، فكلما زاد املعروض النقدي وقررت احليف االقتصاد تضخمية ضغوط هنع رتتبتس

                                                           
(1) Boyes, William J., Macreeconomics: The Dynamics of Theory and Policy, South-Western Publishing, 

Cincinnat, U.S.A, 1984, p:519.   
    186، ص:مرجع سبق ذكرهحممود حسني الوادي وآخرون،  (2)

  126-123ص:، 6016، 6ط ، دار املسرية للنشر وتوزيع والطباعة، عمان، األردن، مبادئ االقتصاد الكليحسام علي داوود، ( 3)

 لسنة السابقةل العام لألسعار المستوى – لسنة الحاليةلالمستوى العام لألسعار                             

     x 811                                                                                           معدل التضخم =  

 مستوى العام لألسعار في السنة السابقةال                                             
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ألّن ذلك يعين املزيد من ، (لتغطية عجز اخلزينة العمومية 8072-8072كما حدث يف اجلزائر خالل الفرتة )
 وهذا ما يؤدي إىل زيادة الطلب ومنه ارتفاع األسعار  ،نفس الكمية من السلع بقاءاألموال مع 

 التكاليف تضخم نظريات: 
 هذا ينشأإذ  ،اإلنتاج تكلفة على تأثري تذا عوامل إىل التضخمع اليت تُرجِ  األخرى النظريات ىعل قطلَ تُ 

إدارة  كمسامهة الصناعية، غري أو الصناعية الشركات يف التشغيلية التكاليف ارتفاع بسبب التضخم من النوع
 تهممطالب بسبب يأيت والذي جيةاإلنتا املواقع يف يعملون الذين سيما الالعمال،  وأجور رواتب رفع يف الشركات

 .األجور برفع
 : أنواع التضخمالفرع الثاني

 ة معايري نربزها فيما يلي:م من خالل عدّ كن التمييز بني أنواع التضخّ ميُ 
 :(1)جند نوعني مها التضخم الظاهر واملكبوت: األسعارفي تحديد الدولة تدُخل من حيث أواًل:  

  :(Open Inflation)اهر التضخم الظ .8
 استجابةوذلك  ؛عائق ون أن يعرتض طريقها أي  مستمرة دُ  ترتفع فيها األسعار بصورة عبارة عن حالةهو 

بدون تدخل و التوازن بني العرض والطلب، رية لتحقيق التعادل أاألسعار ترتفع حبُ  لفائض الطلب، أي أنّ 
 ؛"تضخم الصريحبال"طلق عليه كما يُ ،  السلطات النقدية

   :(Repressed Inflation) المكُبوتالتضخم  -ب
 زيادة ضخ النقودوذلك ب ،من أجل حتديد احلد األعلى لألسعار ولةالد تتدخل فيهالتضّخم الذي  ثلميُ 

مما يساهم يف  ،واملنتجات يف األسواق اليت تؤّدي الحقًا إىل زيادة يف أسعار اخلدمات ،بسبب النفقات العامة
 .ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء

 مها التضخم املستورد والتضخم احمللي:: جند نوعني من حيث العالقات االقتصادية الدوليةثانياً: 
 :(Import Inflation) التضخم المستورد .8

أسعار السلع األولية والوسيطة  ترتفع إذ ألسعار احمللية،لالعام ستوى امليتمثل يف تأثري العوامل اخلارجية على 
ؤدي إىل انتقال هذا مما يُ ، تهالكية واالستثماريةاالعتماد على السلع املستوردة االس نتيجة ،والنهائية املستوردة

 ادلة: من خالل املعقاس نسبة التضخم املستورد وتُ ، (3)ستوردةاالسترياد إىل الدول املعملية التضخم مع 
 
 

                                                           
    18، ص:مرجع سبق ذكره، ناوي، السيد حممد أمحد السرييتإمساعيل أمحد الش (1)

    662، ص:مرجع سبق ذكرهحممد السرييت، السيد عبد الوهاب جنا،  (3)
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 :(Local Inflation) التضخم المحلي .1

أي ؛ يف حدوثه، وال يكون للعوامل اخلارجّية أّي تأثري لدولة ماللعوامل احمللّية  ةنتيج م احملليالتضخُ  يظهر
وث اختالل يف توازن ؤدي إىل حدا يُ ف وضيق حجم املوارد، ممّ حيدث نتيجة اخنفاض حجم اإلنتاج وارتفاع التكالي

 .األسعار ارتفاعإىل  ولالعرض الكلي ما يؤ 
 :(1)قسم إىل نوعني مها التضخم اجلامح والتضخم الزاحف: ويُ من حيث حدة التضخمثالثاً: 

 :(Hyper Inflation)التضخم الجامح  .8
، واألزمات ب احلروباالنتقال من نظام اقتصادي إىل آخر، أو يف الفرتات اليت تعقُ  عندث هذا النوع حيدُ 

ما  ،د احلكومة منهالصعب أن حتُ  إذ من ،وأكثرها سلبّية على اجملتمعاتأنواع التضخم  أصعبعترب من يُ  كلذل
 ؛)فقدان النقود لقيمتها الشرائية( يرتتب عليه اهنيار العملة والنظام النقدي بأكمله

 :(Creeping Inflation)التضخم الزاحف  .1
على نسبيًا املستوى العام لألسعار، ولكنه يستمر لفرتة زمنية طويلة يف وتدرجيي  ءبطيث فيه ارتفاع حيدُ 

مع بقاء ثقة األفراد بالعملة لعدم تعرضها ، ستمر يف قيمة العملةب عنه اخنفاض مغرار التضخم اجلامح، ويرتتّ 
 الخنفاض شديد يف قدرهتا الشرائية 

 :(2)الرأمسايلو السلعي قسم إىل نوعني وي قطاعات االقتصادية:حسب ال: رابعاً 
 :(Commodity Inflation) التضخم السلعي .8

ساعد ويسهل هذا النوع يُ أو يف قطاع السلع االستهالكية، إذ  ث يف سوقالذي حيدُ  منعين به التضخ
 نتجي السلع االستهالكية من احلصول على أرباح مرتفعة؛ مُ 
 :(Capital Inflation) التضخم الرأسمالي .1

السلع الرأمسالية صناعات قق منتجو االستثمارية، وفيه حيُ  هو التضخم الذي ينشأ يف سوق أو قطاع السلع
   أرباحاً عالية

 

                                                           
    663، ص:المرجع السابقحممد السرييت، السيد عبد الوهاب جنا،  (1)

         162، ص:6002، 1ط ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، محاضرات في االقتصاد الكليلعريب ساكر، حممد ا( 2)

 معدل التضخم العالميx قيمة الواردات                                       

 x 811                                         نسبة التضخم المستورد =               

 لي اإلجمالي     قيمة الناتج المح                                         
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 : أسباب التضخمالفرع الثالث
 تفسري اولحتُ  كثرية راءآ ظهرت وقد ،له ةيطبيع نتيجة هولكن للتضخم رئيسياً  سبباُ  األسعار ارتفاع يُعدّ ال 

 :(1)أبرزها اقتصادية عواملعدة ل أسبابه وارجاع التضخم
 )تضخم الطلب( ليتضخم الطلب الكأواًل: 

 على الكلي الطلب زيادة أي واخلدمات، السلع على الطلب يف راطإفعلى أنه يوجد  النظرياتفسره تُ 
 السلعة أنّ  حيث، والطلب العرض قوانني إىل التفسري هذا يستندو  األسعار، من معني مستوى عند الكلي العرض
 العرض بقاء مع ما لسبب الطلب يف راطإف حدث فإذا ،منها املعروض مع عليها الطلب تعادل عند سعرها يتحدد

  فهذا سيؤدي إىل التضخم من الطلب قلأ بنسبةهذا األخري  ارتفع أو ،هحال على
  النقدية الفوائد زيادةثانياً: 

 أكرب أحد من ،احلقيقية أو اإلنتاجية قيمتها عن النقدية الفوائد قيمة يف الزيادة أنّ  الباحثني بعض رجحيُ 
"  كينز" االقتصادي ، وكذلككارثة الفوائد كتابه يف "جوهان فيليب بتمان"بني ذلك ، حيث التضخم أسباب
  قرتبت قيمة الفائدة من الصفرايف الدولة كلما  االقتصادي زدهارعرب عن ذلك بقوله يف كتابه: يزداد االالذي 
 اإلنتاجية التكاليف رتفاعثالثاً: ا

 اإلنتاجية التكاليف الرتفاع نتيجةً  النهائية واخلدمات السلع أسعار يف ملموسٌ  ارتفاع أحيانا حيدثقد 
 اجاإلنت عوامل خدمات أسعار زيادة وهذا يعين  خاصة بصفة األجور ارتفاعبو  (التكاليف ضخم)ت عام بشكل
 زيادة إىل تؤدي (العمل إنتاجية ثبات حالة يف) األجور يف زيادة كل ألنّ  ،هلا احلدي اإلنتاج من أكرب بنسبة

 أرباح فإن البيع سعر رفعيكن يف اإلمكان مل  إذا ما حالة ويف البيع، سعر ارتفاع وبالتايل لإلنتاج الوحدوية التكلفة
 .الصايف االستثمار اخنفاض إىل بدورها وتؤدي تنخفض، سوف املؤسسات أصحاب
 الخارج من النهائية والخدمات السلع معظم ستيرادرابعاً: ا

 من احتياجاهتا معظم تستورد اليت األخرى االقتصاديات على املفتوحة االقتصاديات يف بوضوح هذا يظهر
 املستمر االرتفاع أنه على ويعرف د،املستور  بالتضخم النوع هذا يسمى لذلك  اخلارج من النهائية واخلدمات السلع

 اخل،...واألحذية اجلاهزة واألطعمة كاملالبس اخلارج، من املستوردة النهائية واخلدمات السلع أسعار يف واملتسارع
  (2)احمللية األسواق يف بيعها أسعار على ينعكس مما
 

 

                                                           
   3ص:، 6016 ،3السلسلة اخلامسة، العدد  ،، الكويتمعهد الدراسات املصرفية ،التضخم االقتصادي، إضاءات مالية ومصرفية نشرة (1)

   166، ص: 6000 ،1ط  األردن، عمان، ع،والتوزي والطباعة للنشر امليسرة دار ،وكوالبن النقودوآخرون،  خريس مجال (2)
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 : طرق حساب معدل التضخمالفرع الرابع

 ،السـلع واخلــدمات الـيت يســتهلكها اجملتمــع ترجيحـي لكــلّ  وم عمليــة حسـاب املســتوى العـام لألســعار بإعطــاء وزنتُقـ
، وتوجد طريقتـان للحسـاب مهـا: الـرقم التجميعـي البسـيط والـرقم "مسح ميزانية األسرة"عام يسمى  ذلك وفق مسح
 :(1)، وهي كما يليالقياسي املرجح

  :الرقم التجميعي البسيطأواًل: 

جممـوع أسـعار  وبـني، يف سـنة املقارنـةالسـلع واخلـدمات أسـعار  وعجممـالنسـبة بـني يعكس هـذا الـرقم القياسـي 
 :يف سنة األساس احملددة مسبقاً، وذلك وفق القانون هذه السلع

 

          
 

   :حمرجّ الرقم التجميعي الثانياً: 

وهـو اجلـذر الرتبيعـي  حـة بكميـات سـنيت األسـاس وسـنة املقارنـة،رجّ ثل الـرقم القياسـي التجميعـي لألسـعار املميُ 
ح بكميـات سـنة األسـاس( جّ ر سي التجميعي لألسعار املحلاصل ضرب مؤشر السبري التجميعي لألسعار )الرقم القيا

كمـا يســمى مؤشــر  ،(3) قارنــة(ح بكميـات ســنة املرجّ ومؤشـر بــاش التجميعـي )الــرقم القياســي التجميعـي لألســعار املــ
 عرب عنه بالصيغة التالية:يُ فيشر و 

 

 

كميـة السـلعة يف : 0Qقارنـة؛ سعر السـلعة يف سـنة امل: 1Pسعر السلعة يف سنة األساس؛ : 0P: ثلمي حيث
 كمية السلعة يف سنة املقارنة : 1Qسنة األساس، 

 
                                                           

   626-623، ص:مرجع سبق ذكرهخالد واصف الوزين، أمحد حسني الرفاعي، ( 1)

             602، ص:6013، 1ان، األردن، ط ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمأساسيات االقتصاد الكليإياد عبد الفتوح النسور،  (3)

    لسنة الحاليةلسعار األمجموع                                    

 x 111                                       = الرقم التجميعي البسيط
 سنة األساسلسعار األمجموع                                    
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 (Money Supply) : عرض النقودالثالث المطلب

األدوات الرئيسية اليت  حدأؤثر على السوق املايل، وهو تغريات اليت تُ عّد العرض النقدي من أهم امليُ 
 ه وأشكاله مفهومالتعرف على م تى مستوى النمو االقتصادي، وسيتستخدمها احلكومة للتأثري عل

 مفهوم العرض النقدي الفرع األول:

شري إىل الكميات اجلديدة فعرض السلع يُ خرى؛ عن عرض السلع األ إّن عرض النقود خيتلف قليالً 
 زمنية فرتة خاللمعني  بلديف  تداولةامل لدفعا وسائل جمموعمثل في النقد عرضعدة للبيع، أما املعروضة منها وامل

 أنّ  االقتصاديون ويعتقد  الضيق باملعىن النقد عرض ذخِ أُ  إذا اجلارية والودائع املتداولة العملة لىتمل عويش معينة،
 ماتواخلد السلع حجم النقود عن كمية زيادة هو لألسعار، العام املستوى يف للتذبذب الرئيسية األسباب أحد

 .الوطين االقتصاد يف املتداولة

عرف العرض النقدي يُ ، كما يف وقت معني النقود اليت توجد يف اقتصاد معنيكمية ثل عرض النقود  ميُ 
ل يف رصيد ويتمثّ   (1)لايل واالقتصاد ككجمموع النقد املتوفر لالستثمار يف السوق امل هعلى أنّ  مبفهومه الواسع

حيث أّن زيادة   تفظ هبا لدى اجلمهورإىل النقدية احمل إضافة الودائع اجلارية والودائع ألجل لدى البنوك التجارية
ؤدي إىل زيادة املعروض من النقود تُ  أداء االقتصاد، على أساس أنّ  يف مستوى ها حتّسنالعرض النقدي يتبعُ 

  (2)واألوراق املالية شجع االستثمار يف األسهمفيض أسعار الفائدة ما يُ خت

حبيث ال ، سابات املصرفيةاحلباإلضافة إىل األموال املوجودة ضمن  ،ملتداولاالنقد كما يُعرف على أنه 
  ةاالئتمانيدوات كما ال يشُمل األ  ،االستثمارات املاليةأو يشُمل أّي شكل آخر من أشكال الثروة املالية، كاألسهم 

    (3)كالرهن العقاري والقروض املالية

؛ *()املتداول )Banknotes(  كمية النقود هي اجملموع الصايف للبنكنوتربأما صندوق النقد الدويل فيعت
جل والودائع أل *(*)ستبعد بذلك كاّل من العمالت املساعدةباإلضافة إىل الودائع اجلارية لدى البنوك التجارية، ويُ 

                                                           
دراسات العلوم اإلداريـة، اجلامعـة  دراسة تحركات أسعار األسهم في سوق عمان المالي باستخدام النماذج القياسية،، اخلوري ، رتاب ساملالبدري صباح صاحل( 1)

                 612، ص: 1668، 1، العدد 66اجمللد  عمان، األردن، األردنية،

                 122-126 ص: ،مرجع سبق ذكره، هنديإبراهيم  منري( 2)

(3) Kimberly Amadeo, What is the Money Supply, Available at The site web : https://www.thebalance.com/what-

is-money-supply-3306128, consulté le : 03/10/2019, 18 :10. 
    البنك املركزي لمن خال ةعبارة عن نقود ورقية تصدرها الدولميثل سند إذين له قيمة حمددة، وهو : البنكنوت المتداول (*)

https://www.thebalance.com/what-is-money-supply-3306128
https://www.thebalance.com/what-is-money-supply-3306128
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 ؛ود بتوسيع نطاق وسائع الدفع لديهاثل شبه النقود، أما بعض البنوك املركزية العربية فتقُ وودائع التوفري باعتبارها متُ 
اجلارية أو اآلجلة لدى البنوك التجارية، إضافة إىل الودائع  ،ل اجملموع الصايف للنقد املتداول خارج البنوكلتشمُ 

  وودائع التوفري واحلسابات املدينة

للقياس يف حلظة زمنية معينة، على غرار  قابلٍ  (Stock Variable) خمزون كمية النقود عن متغري رب عوتُ 
  ، ألّن النقود تنتقل عرب الزمن من يد ألخرى لتسوية املعامالت اليوميةاً تدفقي اً عترب متغري اإلنفاق القومي الذي ي

يف سرعة جيب ضرب كمية النقود  ةملعامالت خالل فرتة زمنيلحصول على كمية النقود املستخدمة يف تسوية اول
أكرب من كمية النقود املتاحة حتت  ،خالل السنة على السلع واخلدماتنفقة صبح كمية النقود املتداوهلا، وبذلك تُ 

 .(1)تصرف اجلمهور والبنوك التجارية

 اليت حيوزها األفراد واملؤسسات ،املتداولةيتمثل يف كافة أشكال النقود النقدي  مُيكن القول بأن العرض ما سبق
 البلد ، واليت ختتلف أشكاهلا مبدى التطور االقتصادي واالجتماعي والنظم املصرفية يف خالل فرتة زمنية معينة

 عرض النقود شكالأ الفرع الثاني:

 :(2)تتمثل يف نوعني، و بدرجة السيولةتتميز عن بعضها  يعرض النقدقياس الل طرقة عدّ  هناك

 :)1M( بمفهومه الضيققود النعرض أواًل: 
 ،(Money in Circulation)العمـالت الورقيـة واملعدنيـة  علـىاملعروض النقدي مبفهومه الواسـع يشتمل 
 لــدى البنــوك تفظ هبــا يف البنــوك علــى شــكل حســابات جتاريــة أو ودائــع حتــت الطلــبإليهــا النقــود احملــكمــا ُيضــاف 

(Demand Deposits)، كالتايلوبالتايل تكون معادلته  ، ويتميز هذا النوع بدرجة سيولة عالية: 
 

 
 : )2M(قود بمفهومه الواسع عرض النثانياً: 

 فريو وكـذلك حسـابات التـ )eposits)Dime Tجـل ع ألإضـافة إىل احلسـابات أو الودائـ 1Mويتكـون مـن 
 ـ ويُلخص باملعادلة التالية:(Savings)يف البنوك 

                                                                                                                                                                                     
تتكون من القطع املعدنية وتكون قيمة املعدن املصنوع منها ، و عملة األساسية أو قد تساويهاوهي عبارة عن وحدات صغرية أصغر من ال :العمالت المساعدة (*)*

وضع يف وهذه القطع تصدر يف بعض الدول من قبل اخلزينة العمومية وت    دنانري 20، 60، 10، 2 فئة ومن أمثلة هذه العمالت يف اجلزائر أقل من قيمتها النقدية،
  ول من قبل البنك املركزياالتد

، كليـة اإلدارة واالقتصـاد، واإلداريـة االقتصـادية العلـوم جملـة، 1111-8121فيته للفتترة  المتؤثرة والعوامتل ُعمتان فتي النقتد عترضاجلنـايب،  مجيـل عجمـي هيـل( 1)
                  18، ص:6008، 6 العدد ،63 لدلمججامعة بغداد، بغداد، العراق، ا

  20ص:  رجع سبق ذكره،مد، و حسام علي داو ( 2)

DDMCM 1 
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بالناتج احمللي من ناحية عالقته  أكثر دقةً  )2M( الواسععرض النقود مبعناه  ن أنّ و االقتصادي يرى بعض
يف  كّل من يرغبُ   السلطة النقدية، حبيث أنّ ، وإمكانية استخدامه كوسيلة للرقابة على السيولة من ِقبل اإلمجايل

   يف حني أنّ لعرض النقدي مبعناه الواسعلاحلصول على توقعات حول اإلنفاق الكلي، عليه أن يرى ما حيدث 
 هو ين، وليسالوط االقتصاد يف املتوفرةُ  الفعلية النقدية عن الكميات عربيُ  ال M)1( الضيق باملعىن النقد عرض
 استجابةً  تكون الدخل، قد ومستوى الكلي والطلب الكلي اإلنفاق يف ا التغرياتوإمنّ  لإلنفاق احملدد الوحيد

  (1)عرض النقد مفهوم لتحديد النقود أشباه أخذ يستدعي اممّ  النقدية، شبة املوجودات ث يفحتدُ  اليت للتغريات
 

  (Interest rates) لفائدةالرابع: أسعار ا المطلب
املباشر أو غري املباشر على  هلتأثري هذا ريات األساسية يف االقتصاد الكلي، سعر الفائدة أحد املتغيُعترب 

 ساسيًا يف حركة النقدأ، كما تلعب دورًا مستوى اإلنتاجنتجني بالنسبة لزيادة االستثمارات اإلنتاجية و قرارات امل
التفرقة بني سعر الفائدة و وأنواعها مفهوم سعر الفائدة حتديد سنحاول   واق املاليةستُعّد احملرك األساسي آللية األو 

  االمسي واحلقيقي
 : مفهوم سعر الفائدةالفرع األول

عطي مفهوماً ملصطلح الكثري من النقاط اليت تُ  يف تشرتكإال أهنا  ،يات املفسرة ألسعار الفائدةر النظ تدتعدّ 
 :ميكن القول أنّ سعر الفائدة، حيث 

  (2)سعر الفائدة عبارة عن ُمعدل اخلصم الذي ُيستعمل حلساب القيمة احلالية للعائدات املتوقعة للسند -
و مؤسسة إنتاجية لتحقيق ي فرد أسعر الفائدة مُيِثل مثن أو تكلفة االقرتاض للحصول على األموال الالزمة أل -

أهداف حمددة، ويُوجد ما ُيسمى "بسعر الفائدة األوىل أو األساسي" ومُيثل سعر الفائدة الذي حُتدده البنوك 
  (3)ألفضل عمالئها، فعندما يتغرّي هذا السعر تتغري أسعار الفائدة األخرى

قرتضة لفرتة زمنية معينة، يتفق األموال املقرتض لقاء استخدامه ذلك السعر الذي يدفعه امل"سعر الفائدة هو  -
  (4)"عليها أي بعبارة أخرى هو سعر االئتمان

                                                           
                  60، ص:مرجع سبق ذكرهاجلنايب،  مجيل عجمي هيل( 1)

  82، ص:6006، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د ط، ئد أسهم الشركاتاألداء المالي وأثره على عواحممد حممود اخلطيب،  (2)

  60، ص:مرجع سبق ذكرهإمساعيل أمحد الشناوي، حممد أمحد السرييت، ( 3)

  668، ص:0036، 1، دار احلامد، عمان، األردن، ط النقود والمصارف واألسواق الماليةعبد املنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى،  (4)

STDMM  12 
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، ُمقابل ل عليه ُمقرض األموالي حيصُ ذذلك العائد الالفائدة هو  سعرميكن القول بأّن  انطالقًا مما سبق،
ثل سعر الفائدة مثن التخلي عن النقود أو جزء من رأس ميُ  وعليه  خالل فرتة زمنية معينةاملالية عن السيولة  هختلي

يُؤثر  ،قد يطرأ عليه  طفيفتغرُي  لضبط أسواقها وتوجيه النشاط االقتصادي، فأي  باستخدامه الدولة  قوماملال، وت
ستثمارات أو االشروعات و امل ثل يفمتمباشر  االستثمار، سواًء كان ذلك بشكلعلى يف حركة األموال يف اجملتمع و 

 يف األوراق املالية  ثلغري مباشر مت بشكلٍ 
 أنواع أسعار الفائدة: الفرع الثاني

 يلي وفيما املالية، العمليات من معني بشكل عىنيُ  منها نوع كل وأصبح الفائدة سعارشكل أأ تعددت
 :(1)الفائدة سعر أشكال أهم إلبراز حماولة
 :ثالث أنواع هي وُتصنف إىل أسعار الفائدة حسب المدة الزمنية:أواًل: 

، أي مرتبطة قصرية األجل املتعلقة بأدوات االستثمار سعار الفائدةأمتثل  الفائدة قصيرة األجل: أسعار -8
 قرض فائض االحتياطي اإللزامي،قصرية األجل، حتت الطلب القروض بالعمليات اليت تقل مدهتا عن سنة وأمهها: 

 وأذونات اخلزينة؛املصرفية القابلة للتداول، شهادات اإليداع و 
، أي مرتبطة ت طويلة األجلجل واملعدالون بني املعدالت قصرية األوتكأسعار الفائدة متوسطة األجل:  -1

 ؛سنتني إىل سبع سنواتبالعمليات اليت ترتاوح مدهتا بني 
القروض : طويلة األجل مثل أدوات االستثماروهو املعدل الذي يسري على  الفائدة طويلة األجل: أسعار -1

، وهي مرتبطة بالعمليات اليت تزيد مدهتا عن ات طويلة األجلجل كالسندويلة األجل وأوراق الدين ططويلة األ
 ؛وعادة ما تكون معدالت الفائدة طويلة األجل أعلى من معدالت قصرية األجل  سبع سنوات

 تقّسم إىل صنفني مها: أسعار الفائدة حسب أسلوب احتساب الفوائد:ثانياً: 
ون دبة الذي حُيتسب على أصل الدين أي املبلغ األساسي فقط متثل معدل الفائد أسعار الفائدة البسيطة: -8

 رمسلة الفوائد؛
 تكون باحتساب الفائدة على مجلة أصل الدين وفوائده؛ أسعار الفائدة المركبة: -1

 أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة:ثالثاً: 
 حاهلا طيلة فرتة التوظيف أو القرض؛ ومتثل معدالت الفائدة اليت تبقى على أسعار الفائدة الثابتة: -8

                                                           
                  668، ص:سبق ذكره مرجع، عبد املنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى( 1)
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سعر الفائدة  :يرتبط هذا النوع من معدالت الفائدة بتغريات أسعار فائدة أخرى مثل أسعار الفائدة المتغيرة: -1
 على أذونات اخلزينة يف البنك املركزي، وسعر الفائدة على االقرتاض، وسعر الفائدة على الودائع ألجل والعائد 

 سعر الفائدة اإلسمي والحقيقي: الفرع الثالث

علن عنه يف الصحف وداخل البنوك، فعند اقرتاض األفراد ملبلغ معني هو السعر امل اإلسمي سعر الفائدة
  يةقة أو ما يسمى بالفائدة االمسمضافاً إليه الفوائد املستح ؛وجب عليهم دفع ذلك املبلغيتبفائدة معينة 

األخذ بعني االعتبار مع عرب عن القوة الشرائية للفائدة، مبعىن سعر الفائدة يُ ف الفائدة الحقيقيسعر أما 
التضخم قد  إال أنّ ، %100فائدة مرتفعة تصل مثال إىل  ، فبالرغم من وجود أسعارالتضخم وارتفاع األسعار

رِغم املستثمرين على دفع مبالغ هائلة من النقود للبنوك كفوائد ، ما يُ %100يف بعض األحيان مستوى  يفوقُ 
 سعر الفائدة وعليه فإن  (1)جة بأسعار عالية جدًا نتيجة لوجود التضخمنتَ امل وقيامهم ببيع السلععلى القروض، 

تسمى  لية اليتالك وفق املعادلة التذو ، ل ارتفاع األسعاردميثل سعر الفائدة اإلمسي خمصومًا منه مع احلقيقي
 :"معادلة فيشر"

 
 

  (f)، والتضخم بالرمز(r) ، وسعر الفائدة احلقيقي(i)بالرمز  حيث يرمز لسعر الفائدة اإلمسي 
دد الرئيسي احمل كن القول بأنّ ميُ  عليهو قي يتغري عكسيًا مع معدل التضخم، نالحظ أن معدل الفائدة احلقي

 هو سعر الفائدة احلقيقي وليس اإلمسي  تلالستثمارا
 
 
 
 
 

                                                           
  186-183، ص:مرجع سبق ذكرهخالد واصف الوزين، حممد أمحد حسني الرفاعي، ( 1)

r = i - f 
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 األسواق الماليةو ية  الكل    بين المتغيرات االقتصاديةعالقة  تحليل ال: الثالث المبحث
 

املالية يف سواق األا ستكون عليه منات فييف إعطاء دالالت أو تكهُ  ،كبرية  لمتغريات االقتصادية أمهيةل
ذلك ا قريب، عمّ أسعار األسهم  يُنبأ بارتفاعفإّن ذلك عن ميزانية ضخمة  باإلعالنيام احلكومة قِ  عنداملستقبل، ف

فائدة  جامح ومعدالتِ  ن تضخمٍ أما إذا كان االقتصاد يُعاين م شراء األسهم،ل يدفع بالعديد من املستثمرينما 
  األسهمتنخفض فيها أسعار سحالة السوق ستكون ضعيفة و  مرتفعة وبطالة متزايدة، فإنّ 

وبني أسعار  للدراسة املختارةنا سنحاول معرفة اجتاه العالقة السببية بني املتغريات االقتصادية وعليه فإنّ 
  وبني هذه املتغريات املؤشر العام للسوق املايلبني العالقة األسهم ومنه 

 على السوق المالي الناتج المحلي اإلجماليتأثير األول:  المطلب
شري بعض الدراسات ، إذ تُ أو سليب إجيايبأثر على أسعار األسهم إما  نِ كون للناتج احملّلي اإلمجايل أثراقـد ي

 مداخيليف حجم الناتج وارتفاع عة قمتو اً مع األسعار، فاإلعالن عن زيادة غري يحجم الناتج قد يرتبط إجياب إىل أنّ 
 زيادة الطلب على األسهم يف السوق املايل ما يرفعُ على يزيد من تفاؤهلم بشأن املستقبل، ممّا ينعكس ساألفراد 

زيادة الطلب على األسهم ال  أنّ إذ ، يف حالة التشاؤم ىل اخنفاض األسعارمعظم األحيان إ يفوقد يؤدي   هاأسعار 
  (1)الذي يعود إىل تقّلص عمليات الشراء األمر ؛نبئ بزيادة رحبية الشركاتتُ 

 الفائدة، حيثباالخنفاض احلاصل يف أسعار لي اإلمجايل سبب االخنفاض أو االرتفاع يف الناتج احملويربّر 
إىل زيادة النمو االقتصادي من خالل  ول، وهذا ما يؤ االستثمار حجمؤدي اخنفاض سعر الفائدة إىل زيادة ي
ينعكس بدوره على زيادة الطلب على األدوات ومي الذي الناتج الق سريفع ضاعف االستثمار، األمر الذيمُ 

  (2)ويزيد حجم تداوهلا أسعارها ا يرفعاالستثمارية ومنها األسهم، ممّ 
يف حتديد أسعار األسـهم، فاختـاذ  كاته مهمةعترب مؤشراً للنشاط االقتصادي العام، وحتر كما أّن الناتج احمللي ي

ـــــة  ـــــدفقات النقديـــــة املتوقعـــــة يفيـــــنعكس قـــــرارات االســـــتثمار يف املوجـــــودات الثابت ـــــة الصـــــافية للت  علـــــى القيمـــــة احلالي
نت توقعــات التــدفقات النقديـة لالســتثمار وارتفعــت قيمتهــا العــام حتّسـ االقتصــادين النشـاط مــا حتّســاالسـتثمار، وكلّ 

يف املوجودات الثابتـة واملاليـة وأمههـا األسـهم، مـا يـؤدي إىل ارتفـاع أسـعارها  كمـا  االستثماراتاحلالية، وبذلك تزداد 
خمتلفـة  األمـوال ألغـراض وزيـادة الطلـب علـى ؛ي إىل زيـادة مـداخيل األفـرادؤديُ ن األوضاع االقتصادية العامة أن حتسُ 

                                                           
  662ص: مرجع سبق ذكره،هندي،  منري إبراهيم (1)

لوم اإلنسانية : سلسلة العجملة أحباث الريموك، سوق عمان لألوراق المالية ومدى استجابتها للمتغيرات االقتصادية دراسة قياسية، الشرعاخلطيب، منذر  فوزي (2)
  381 ص:، 1666، (3) 10العدد: كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الريموك، إربد، األردن،   ،واالجتماعية
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الثقــة يف علـى زيــادة التفـاؤل وزيــادة  عمــلُ ا يرفـع أســعارها، أي أّن حتُسـن الوضــعية االقتصـادية ياء األسـهم ممـّـر أمههـا شــ
  (1)والعكس صحيح سعاراألما يؤول إىل ارتفاع  ؛سوق األسهم

 بني الناتج احمللي اإلمجايل وبني مؤشر السوق املايل، جندإجيابية ليت وجدت عالقة من الدراسات السابقة ا
 أالعالقة بتطبيق اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلط اختربت فقد (2114)الفراج دراسة 

(ECM)   دراسة أماPilinkus and Boguslauskas (2009) اسة على سوق لتوانيا لدر  طُبقت اليت
باختبار العالقة السببية  Horobet and Dumitrescu (2007) ت دراسةكما قام ،العالقة قصرية األجل

ستخدام تشيكية، هنجاريا، بولندا ورومانيا باالمهورية يف اجلبني املتغريات االقتصادية: الناتج احمللي اإلمجايل 
 اختالف التباين بتطبيق منوذج Hsing (2011) توصلت دراسةفيما   VARأسلوب متجه االحندار الذايت 

Garch نفس النتيجة ىلإ  

 

 

 

 

 

 سوق الماليالعلى بمفهومه الواسع د و تأثير عرض النقالثاني:  المطلب

 عرض بني ما العالقة وتتجلى على أسعار األسهم، مباشر يف إحداث تأثري هاماً  اً متغري رض النقدي الععد يُ 
 ،اخلصم، وقد تكون هذه العالقة عكسية كما قد تكون طردية مبعدل ربطهما طريق املالية عن سواقاألو  النقود

 وهذا ما سنقوم بعرضه يف النقاط املوالية 
خالل تطبيق سياسات  من بلد معني، اقتصاديف يف السيولة النقدية املتوفرة يتحّكم  ركزيالبنك املّن أنعلم 
 ؛يف شراء األوراق املالية يف إطار عمليات السوق املفتوحة البنك ، فقد يتوسعاملايلسوق العلى نشاط خُمتلفة تُؤثر 

من خالل  يعرض النقدالزيادة  درة البنوك على التوسع يف اإلقراض واالستثمار، ومن مثّ ؤدي إىل زيادة قُ واليت ستُ 
 البنوك  شكل السيولة لدىعالج مُ ساعد يف ويُ سوق ال ما يُنِشطختفيض أسعار الفائدة يف السوق، 

                                                           
  618-612 ص:، مرجع سبق ذكره، اخلوري ، رتاب ساملالبدري صباح صاحل( 1)

أّن هنالك عالقة طردية بني الناتج احمللي اإلمجايل وبني أسعار األسهم ب نقرتحميكن أن مما سبق، 
راد، فمداخيل األ ارتفاعالتحسن يف الناتج احملّلي اإلمجايل سينعكس على  ألنّ  ،السوق املايل يف

  وبناًء عليه فإن يؤول إىل ارتفاع أسعارهاو  األسهممار يف سوق ما يدفعهم لزيادة الطلب واالستث
على ي اإلجمالي لناتج المحلّ ل إيجابي تأثيربأنه من المتوقع وجود  تفترضالفرضية األولى 

 ل والقصير.في األجلين الطوي المالي مؤشر السوق
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 أنّ من املعلوم نه أإذ ، األسهم أسعار علىيب سُيؤثر بشكل إجيا النقود عرضفإن  الطرديةفبالنسبة للعالقة 
التدفقات النقدية املتوقعة )املستقبلية(  :تغريين اثنني مهامبُ  د جزئياً باع به السهم يف السوق يتحدّ السعر الذي يُ 

ان على ضوء الظروف السائدة داخل الشركة أو الظروف تغريان يتحددّ ومعدل العائد املطلوب، وهذان امل
وتتجلى العالقة بني عرض النقد وأسعار األسهم يف سوق األوراق   قتصادية السائدة داخل الدولة وخارجهااال

د أسعار األسهم على أساس القيمة احلالية للتدفقات النقدية عدل اخلصم، حيث تتحدّ املالية عن طريق ربطها مب
 .(1)معني ل خصمعدمبالقيم  هتها على أساس خصم املستقبلية اليت يتم حساهب

حجـم النقـود أّن الزيـادة يف فـ (Quantity Theory of Money) ة للنقتودالنظريتة الكميتأمـا حسـب 
 ، مــا يــدفعُ ت املختلفــةشــراء املزيــد مــن الســلع واخلــدمالعهم علــى إنفــاق هــذه املبــالغ شــجّ األفــراد سي املتداولــة لــدى

ـــاج املزيـــد مـــننتجـــني إىل تلبيـــة هـــذا الطلـــب املامل ارتفـــاع كميـــة النقـــد  الســـلع واخلـــدمات، أي أنّ  تزايـــد عـــن طريـــق إنت
ي ز النــاتج الكلّــــــؤدي إىل عجم النقــد املتــداول ســيُ إلفــراط يف زيــادة حجــأّن اإال   إىل تنشــيط االقتصــاد ىاملتــداول أد

والــذي يُــؤدي بــدوره إىل ارتفــاع  ،ومــن مث الوقــوع يف مشــكلة التضــخم، تلبيــة الطلــب الكلــي ن)العــرض الكلــي( عــ
 مـة احلاليّـة للعائـد بـدالً مـن توقُـع رحبيـة عاليـة للسـهم نتيجـةمعدل العائد املطلوب من ِقبل املسـتثمرين، واخنفـاض القي

للسـهم أي  احلـد األدىن  ستثمر علـى االسـتعداد لدفعِـه كقيمـةامل لذلك  وبالتايل اخنفاض ُمستوى السعـر الذي يكون
 ، هذا من جهة (8)املطلوب لالستثمار

الــذي يــؤدي   (Effect Wealth) الثتتروة أثتترو (Liquidity Effect) الستتيولةأثتتر  مــن خــاللأمــا 
 مــن املاليــة األوراق ســوق علــى إجيــايب بشــكلقــد يــؤثر املعــروض النقــدي  يف التغــريُ  فــإنّ  ؛لة إىل رفــع األســعارصــكمح
 ادةزيـ إىل وليـؤ  امـ ،السـيولة زيـادة إىل ؤديتُـ النقـود مـن املعـروض يف الزيـادة، فاالقتصادي النشاط على تأثريه خالل
كمـا ُتشـري    ماألسـه أسـعار حركـةعلـى زيـادة  املطاف هناية يفيُؤثر الذي ، ستثماريةاال فرصوال األسهم على الطلب
 يف الزيـــادة أنّ  حيـــث املاليـــة، األوراق وســـوق عـــرض النقـــود بـــني إجيابيـــة عالقـــة وجـــود إىل االســـتثمارية احملفظـــة نظريـــة

 . (3)األسهمك املالية األصول ىومنه عل املال حمفظة سُتؤثر يف كمية النقود

                                                           
(1) Maskay, B. and Chapman, M., Analyzing the Relationship between Change in Money Supply and Stock 

Market Prices, Economics Department, Honors Projects, Illinois Wesleyan University, Illinois , U.S.A, 2007, 

p: 18. 

(2) Dan W. French, Security and Portfolio Analysis, Concept and Management, Merrill Publishing Company, 

Columbus, U.S.A, 1989, p : 236. 

(3) Radi Mohammed Al-Adayleh, Empirical Investigation of the Equilibrium Relationship between Micro-

Macroeconomic Variables and Amman Stock Exchange Performance Using ARDL Model, Dirasat  

Administrative Sciences, DAR Publishers, The University of Amman, Jordan, Vol :43, No : 1, 2016, p :291. 

(4) Ben S. Bernanke, and Kenneth N. Kuttner, What Explains the Stock Market’s Reaction to Federal 

Reserve Policy?, The Journal of Finance, American Finance Association, U.S.A, No: 60, Issue:3, 2005, p:1253.        
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فإن  عار األسهم،كن استخدامها للتنبؤ بالتغريات املستقبلية يف أسميُ اليت  النظرية النقدية الحديثة أما
مباشرة وغري  ؤدي إىل ارتفاع أسعار األسهم بطريقتنياإلمدادات النقدية املتزايدة تُ  أنّ أساس على تقوم  هتافكر 

 :(0)مباشرة
 أكثر على  نفاقاإلزيادة العرض النقدي تدفع باألفراد واملؤسسات إىل  تتمثل يف أنّ  :باشرةالمُ  الطريقة

  األسهم مبا فيهاالسلع واألصول املالية شراء 
 ؤثر على القيمة النقدية للسهم من خالل الزيادة يف عرض النقد تُ  فتتمثل يف أنّ  :غير المباشرة الطريقة

 ، ومن مثّ يف األجل القصري فض من سعر الفائدة اإلمسية ختُ عيّ تأثريها على سعر الفائدة، فالسياسة النقدية التوس
ن التوقعات بشأن زيادة الناتج اإلمجايل املستقبلي، ؤدي إىل حتسؤثر على سعر الفائدة احلقيقي، األمر الذي يُ تُ س

الخنفاض سعر  بسبب اخنفاض سعر اخلصم تبعاُ )زيادة التدفقات النقدية املستقبلية وارتفاع قيمتها احلالية  ومن مثّ 
القيمة النقدية هلا فرتتفع االستثمارات يف األسهم نتيجة توقع ارتفاع  اية إىل زيادة حجمما يؤول يف النه، (الفائدة

  أسعارها

 ، فـيتمـثل يف أّن ارتفـاع مسـتوى األسـعاروالسوق املايل لعرض النقود ةعتوقامل العالقة العكسيةأما فيما خيّص 
؛ هـذا مـن يف املستقــبل، وهـذا مـا يــُؤثر سـلباً علـى أسـعار األسـهم يف االقــتصاد الوطــــين سـُيؤدي إىل حــدوث تضـّخم

وحسب النظرية الكمية التقليدية للنقود )الكالسيك(، الـيت تـرى أن زيـادة العـرض النقـدي ى ن جهة أخر وم (1)جهة
م عنــه ارتفــاع يف احلــد األدىن للعائــد املطلــوب الــذي يــنجُ )دة التضــخم ؤدي إىل ارتفــاع املســتوى العــام لألســعار وزيــاتُــ

(، فاحتفــاا األفــراد بأرصــدة نقديــة حقيقيــة يــدفُعهم إىل بيــع األســهم واألصــول األخــرى الــيت كانــت علــى االســتثمار
دوره يُـؤدي ض مـن سـعر الفائـدة الـذي بـفـالسبَب يف اخنفاض أسـعار األسـهم، كمـا أّن الزيـادة يف العـرض النقـدي ختُ 

ا علـى زئيًـد جُ تحـدّ تالقيمة السـوقية لسـهم الشـركة  ومبا أنّ ، (2)إىل ختفيض تكلفة رأس املال وزيادة مكاسب الشركات
النتيجـة النهائيـة  كن القـول أنّ ضوء حجم التدفقات النقدية املتوقعة واحلد األدىن للعائد املطلوب على االستثمار، ميُ 

    هذين املتغريينسهم يتوقف على حجم تأثريها على لتأثري عرض النقد على أسعار األ

 األسهم على الطلب زيادة إىل فإن ذلك سيؤدي ،السيولة أو النقد يف فائضيف حالة وجود وكخالصة فإنه 
 علـى العائـد كـذلك إىل رفـع  ؤديتُـ السـيولة يف ادةالزيـ نّ أ كمـا  صـحيح، والعكـس هاسـعر  زيـادة يعمـل علـىالـذي و 

 عـن النقد عرض يزيد عندما عاليةً  السيولة تكونعادًة ما و   خفض العائد إىل ؤدييُ  هافي االخنفاض بينما؛ األسهم

                                                           
(1) Andreas Humpe and Peter Macmillan, Can Macroeconomic Variables Explain Long-term Stock Market 

Movements? A Comparison of the US and Japan, Applied Financial Economics, Publisher: Taylor & Francis, 

U.S.A, N: 19, Issue 2, 2009, p: 113.  

(2) Sulaiman D. Muhammad, Adnan Hussain, Adnan Ali, M. Anwar Jalil, Impact of Macroeconomics 

Variables on Stock Prices: Empirical Evidence in Case of  Karachi Stock Exchange (KSE), European 

Journal of Scientific Research, EuroJournals Publishing, Seychelles, Victoria, Vol. 38, No. 1, 2009, p:99.      

https://www.tandfonline.com/toc/rafe20/19/2
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1460857
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1460946
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1547232


 متغيرات االقتصادية الكلية  المداخل التحليل و ... الفصل الثالث: ...............................................

 111 

 ةحاجـ عـن يالنقـد عـرضال نقصـان أمـا األسـهم، أسـعار ارتفـاع إىل بـدوره يـؤدي اممّـ ؛االقتصـادي النشـاط حاجـة
  (1)األسهم أسعار إىل اخنفاض بالنتيجة ؤدييُ  اممّ  لسيولةاً لاخنفاض مثليُ ف االقتصادي النشاط

 التضخمية التوقعات نظرية خالل من األسهم بأسعار النقدي العرض ربط جتدر اإلشارة إىل أنّه مُيكن
 بني التوازن عيديُ  قد النقودمن  عرضال زيادة نّ أإذ  ،(Expected Inflation Hypothesis) )احملفظة(
 خالل من اخلصم عدلمُ  رفع إىل ؤدييُ  حبيث االستثمارية، احملفظة يف املالية األوراق ذلك يف مبا األخرى األصول

  (2)األسهم أسعار نخفضت لتايلوبا ،يف املستقبل بشأن حدوث موجات تضخمية التضخمية التوقعات
 أنّ  أي السيولة، تأثري طريق عن األسهم يف أسعار ترفع أن كنميُ  النقدي العرض زيادة فإن ؛ذلك من بدالً 

تؤدي  النقدي املعروض يف اتالتغري  أنّ  إىل باإلضافة  سعاراألمن  رتفعي ما الفائدة، سعر من لقلّ تُ  العالية السيولة
 عرض فإن إجيابية،عالقة ب مرتبطان والناتج النقود عرض أنّ  ومبا ،والنشاط االقتصادي يف املستقبل اإلنتاجرفع  إىل

 .(4()3)كذلك  إجيابية عالقة ستكون له األسهم وأسعار النقود

القـة بـني العـرض النقـدي وبـني مؤشـر السـوق املـايل، أظهـرت نتائجهـا طبيعـة العالـيت ومن الدراسـات السـابقة 
بتطبيـــق منـــوذج االحنـــدار الـــذايت  Ratneswary and Rasiah (2111) قـــام فيهـــا الـــيت دراســـةال خُلصـــت

(VAR)  منهجية التكامل املشرتك ومنوذج متجه تصـحيح اخلطـأ و(ECM) مؤشـر إىل وجـود عالقـة تكامليّـة بـني ؛
   عرض النقودو  السوق

لُتؤكـد  Pilinkus and Boguslauskas (2009)فقـد جـاءت دراسـة لعالقـة اإلجيابيـة بالنسـبة لأمـا 
 Ratanapakorn and Sharmaدراســة ، و علــى ســوق لتوانيــا لدراســة العالقــة قصــرية األجــلالعالقــة 

دراســة يف  ق وعــرض النقــودقــة ســلبية بــني املؤشــر العــام للســو يف حــني كانــت العال  الســوق األمريكيــة علــى (2007)
وذلـك  العالقـة بـني املؤشـر العـام للسـوق السـعودية وبعـض متغـريات االقتصـاد الكلـي فقـد اختـربت (2114)الفتراج 

 .(ECM) بتطبيق اختبار جوهانسن للتكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأ

مـل املشـرتك علـى طبقـت منهجيـة جوهانسـن للتكا الـيتMaysami et al. (2004) دراسـة كـّل مـن أمـا  
عاجلـت فيهـا العالقـة طويلـة  الـيت العالقـة السـببيةختبـار ال Al-Jafari et al. (2011)دراسـة و  سـوق سـنغافورة،

   النقود مع عرضسببّية  عالقةلت إىل عدم وجود توصّ ، األجل

 

                                                           
                 612، ص: مرجع سبق ذكره، اخلوري ، رتاب ساملالبدري صباح صاحل (1)

(2) Orawan Ratanapakorn and Subhash C. Sharma, Dynamic Analysis Between the US Stock Returns and The 

Macroeconomic Variables, Applied Financial Economics, U.S.A, 2007, N :17, pp :370-371.        
(3) Ben S. Bernank , and Kuttner, K.N., Op.cit, p: 1253.         

(4) Orawan Ratanapakorn and Subhash C. Sharma, Op.cit, pp :370-371. 
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 سوق الماليالعلى  التضخمتأثير : الثالث المطلب

موضوع حيظى بأمهية واسعة بني حُمللي األسواق املالية، بوصفه أحد العوامل اخلارجية املهمة اليت م التضخّ 
فاخنفاض الثقة يف  ر بدرجة كبرية بالعرض النقدي،يتأثّ  تغريو مفه، هذه األخريةهلا دور وتأثري على أداء وتطور 

ات أصحاب رؤوس األموال إىل املضاربة يف هذه األسواق، من خالل تداول األسهم والسند العملة النقدية يقودُ 
كن أن تكون للتضخم عالقة طردية أو وميُ  درة هلا،صبسبب ارتفاع أرباح الشركات امل ؛ةقق عوائد مرتفعاليت حتُ 
 يف النقاط املوالية  مع أسعار األسهم، وهذا ما سنقدمه ونقوم بشرحه عكسية

يكون له تأثري إجيايب،  يف بدايته عدلاملارتفاع  دبيات االقتصادية اليت اهتمت مبوضوع التضخم أنّ األتؤكد 
 الت التضخم يطلق عليها العتبةأداء السوق املايل، ولكن يتغري هذا التأثري عند نقطة معينة من معد على ينعكس

(Threshold)، ثري سليب أذ يصبح له بعد هذه النقطة تإ 

التضخم يلعب دوراً هاماً اعتبار أّن على م وأسعار األسهم، بني التضخّ  اإلجيابيةأو  الطرديةلعالقة بالنسبة ل
فإّن العوائد االمسية لألسهم تزداد بنفس نسبة  (Fisher) فحسب ،بني العائد النقدي والعائد احلقيقييف التمييز 

ثروته، ة الشرائية لزيادة معدل التضخم املتوقع، وبالتايل سُيعوض املستثمر اخلسارة النامجة عن التضخم يف القو 
وعليه؛ فإذا   ،وذلك ألّن معدل العائد االمسي يتكون من معدل عائد حقيقي مضاف إليه املعدل املتوقع للتضخم

عوض االخنفاض يف ليُ  كافية  بدرجة ؛اعاليً البُد وأن يكون العائد النقدي لألسهم  فإنّ  نسبة التضخم عاليةً  كانت
  (1)مرونالذي خيشاه املستث القوة الشرائية

 ،ذات دخل ثابت استثماراتٍ  ما مال الفرد لبيع السندات اليت تُعدُ كلّ ،  مما تزايدت معدالت التضخّ كلّ   
 ذلكوسبب  قق عوائد تتجاوز معدالت التضخم، حتُ االستثمار يف األسهم واألصول األخرى اليت االجتاه حنوو 

                                                           

(1) Walter Wasserfallen, Macroeconomics News and Stock Market: Evidence from Europe, Journal of 

Banking and Finance, Elsevier Publishing Campus, U.S.A, N: 4 (13), 1989, p: 618. 

مؤشر السوق وبني مبفهومه الواسع بني عرض النقود طردية أّن العالقة  ميكن أن نقرتح، سبقممّا       
عن  رونماملستثحيث يتخلى ، النقدي ستؤدي إىل اخنفاض أسعار الفائدةض ن زيادة املعرو ، ألاملايل

 ارتفاعما يؤدي إىل  ويلجؤون إىل األسهم الرتفاع العائد املتوقع، االستثمار يف السندات لتدين عوائدها
 تأثيرأنّه من المتوقع وجود الفرضية الثانية تنّص على   وبناًء عليه فإن أسعارها يف السوق املايل

 في األجلين الطويل والقصير. المالي مؤشر السوقبمفهومه الواسع على عرض النقدي لل إيجابي
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والذي يتغري بالتغري  ،يف هذه األوراق والسندات تعكس القيمة احلقيقية لرأس املال املستثمر األسهم أنّ  يعود إىل
ثل األسهم العادية متُ  أنّ إىل املتقدمة  يةسواق املالاألوتشري بعض الدراسات يف   احلاصل يف معدالت التضخم

وهذا ما يدعونا لتسميتها ا تستجيب للزيادة يف مستويات التضخم، ألهنّ  ؛يف أوقات التضخم أفضل استثمارٍ 
 .Hadging Against Inflation  (1)(2)بـ

خفض سـي ،وزيـادة املسـتوى العـام لألسـعاراالسـتهالكي، فعنـد حـدوث التضـّخم  ه باجلانـبك من يربطُـلوهنا
 ؛يسـتهالكّصصة لإلنفـاق االخ، نتيجًة لزيادة كمية األموال امليف األسهم وّجهة ألغـراض االستثمارالسيولة امل حجم

حـاول املسـتوى العـام لألسـعار، فيُ  ارتفـاعجـرد مبُ درهتا الشرائّية تبدأ النقـود بفقدان ق؛ جهة أخرىومن هذا من جهة  
االستثمار يف األسهم ممّـا يرفـع  حجم بزيادةمن خالل قيامهم املستثمرون وقتها محاية مّدخراهتم ضد هذه املخاطر، 

  (3)أسعارها

رتفاع ا نّ فإ بني معدل التضخم وأسعار األسهم بالسوق املايل،لبية السأو  العكسيةالعالقة  ما خيصأما في
، شركاتأثرًا عكسيًا على أسعار األسهم السوقـية، بسبب اخنفاض القيمة احلقيقية ألرباح ال معّدل التضخم يرتك

فاض التدفقات ل البنك املركزي الذي يقوم بتخفيض عرض النقود ممّا ُيسهم يف اخنوقد يؤدي كذلك إىل تدخُ 
ا على عوائد األسهم من ؤثر التضّخم أيضً كن أن يُـ ّفض من القيمة السوقـية لألسهم، وميُ النقدية، وهذا بدوره خيُ 

  (4)خالل تأثريه على األرباح املستقـبلية

ود نظريّة الطلب على النق ، من خاللالعكسية بني املتغريينفّسر العالقة  (5)(Fama, 1981)كما أّن 
ن العالقة العكسية بني معّدل النمو االقتصادي ومعّدل التضخم، واليت تعكس النمو االقتصادي اليت تتضمّ 

ر آلية العالقة بني التضخم وعوائد األسهم حسب فرضية كن تصوُ وميُ  .(6)املاليةاحلقيقي يف عوائد األوراق 

                                                           
، جملة املال واالقتصاد، دراسات مصرفية، بنك الفيصل اإلسالمي السوداين، اخلرطوم، كيف تتحدد أسعار األسهم في السوق الماليمان، بابكر مبارك عث (1)

  18، ص:6008، 11السودان، العدد:
 ص:، 6006، 6، اإلصدار 8العدد  ،، عمان، األردنالبرتاءللدراسات، جامعة  ، جملة البصائرمحددات أسعار األسهم في البورصة عبد املعطي، أرشيد (2)

606  
كليـة االقتصـاد، جامعـة   ،للبحـوث والدراسـات جملة البلقـاء، العالقة بين تغير المستوى العام لألسعار وتغير أسعار األسهم في األردنسالمة،  راشد حممد صاحل (3)

               66(، ص: 2، اجمللد )1، العدد:1668عمان األهلية، عمان، األردن، 
(4) Ratneswary, R. and V. Rasiah., Macroeconomic activity and the Malaysian Stock Market: Empirical 

Evidence of Dynamic Relation. The International Journal of Business and Finance Research, Global IBFR, 

Institute for Business and Finance Research, Wien, Austria, 2010, N:4(2), p: 61.                  
(5) Fama Eugene F., Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money, American Economic Review, American 

Economic Association, U.S.A, N: 71, 1981, p: 546. 

كليــة مؤتــة للبحــوث والدراســات،  ، ية بتتين معتتدل التضتتخم والتترقم القياستتي ألستتعار األستتهم فتتي ستتوق عمتتان المتتالي للفتتترةالعالقتتة الستتبببشــري خليفــة الــزعيب،  (6)
           166، ص: 6006(، 2) 16العدد: ، 6006مؤتة، األردن،  جامعة مؤتة،االقتصاد، 
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(Fama) ع اخنفاض توقُ  ذلكجته يف حُ عكسية مع التضخم، و بعالقة ترتبط ألسهم احلقيقية لعوائد ال إذ أنّ ؛
عوائد نامجة عن أثر من اآلثار السلبية للتضخم تؤدي الخنفاض  ،النشاط احلقيقي استجابًة لصدمة حقيقية سلبية

  (1)لاألسهم وفقاً لعالقة التأثري البدي

ه ، حبيث أنّ األسهم وعوائد التضخم بني يةعكسال عالقةال بتوثيق Geske and Roll (1983) قامكما 
 معدل فعسري  بدوره والذي املخاطر، من ايلاخل الفائدة معدل زيادة إىل التضخم يف الزيادة ؤديتُ  أن توقعامل من

صبح ويُ  صماخل معدل سيتأثر املعدل، بنفس النقدية التدفقات زادت إذاف  األسهم تقييم يف ستخدمامل اخلصم
 )سواء التضخم املتوقع أو غري املتوقع( واملتغرية العالية التضخم معدالت أنّ  إىل التجريبية األدلة تشري، كما أعلى

 .(8) األسهم قيمة اخنفاض إىلا مً حتؤدي تّ س

بني التضخم وبني مؤشر السوق إجيابية اليت وجدت عالقة و يف الفصل التمهيدي وردت من الدراسات اليت 
ودراسة بالنسبة للسوق املالية السعودية،  (1999)البازعي ودراسة  (2113)أبو النصير دراسة  املايل، جند

Horobet and Dumitrescu (2007) ودراسة ،على أربع دوٍل من أوروبا الوسطى والشرقية اليت طُبقت 
Pilinkus and Boguslauska (2009)  اليت وجدت عالقة طردية بني املتغريين يف املدى القصري، كما

اليت  (2114) الفراج صلت إليه دراسةيتعارض مع ما تو و   .Haruna and al. (2013)دراسة يتفق مع 
 Humpe and دراسةو ، وجدت عالقة أحادية سالبة االجتاه بني الرقم القياسي ومعدل التضخم

Macmillan (2009) ،Haruna and al. (2013) ،ودراسة Yu Hsing (2013) بورصة ل بالنسبة
العالقة أّن وجدت  فقد باكستان بورصة يف Faiza Saleem and Mohd (2017) ودراسة ،اليابان

 فلم جتد أي تأثري ملعدل التضخم يف سوق ماليزيا  Dercio and Patricia (2018)أما دراسة  ،عكسية

 

 

 

 

                                                           

(1) Fama Eugene F., Op.cit, p : 546. 

(2) Mohamed Khaled Al-Jafari and al. , Investigating the Relationship between Stock Market 

Returns and Macroeconomic Variables: Evidence from Developed and Emerging Markets, 

International Research Journal of Finance and Economics, Euro Journals Publishing, Inc. U.S.A, 

Issue 79, 2011, p : 10.     

 يفأّن هنالك عالقة طردية بني معدل التضخم وبني أسعار األسهم  ميكن أن نقرتح ،ممّا سبق
التحوط بزيادة الطلب على األفراد إىل  يلجأملايل، ألنّه كلما زادت معدالت التضخم السوق ا
 الودائع والسندات ن تكون أرباحها مرتفعة مقارنًة بأسعار الفائدة الثابتة يفأاليت يتوقع  ،األسهم

بأنه من المتوقع وجود  نصالفرضية الثالثة توبناًء عليه فإن   حىت يف مستويات التضخم مرتفعة
 في األجلين الطويل والقصير. المالي مؤشر السوقعلى معدل التضخم ل إيجابي تأثير
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 السوق المالي على الفائدةأسعار تأثير الرابع:  المطلب

على املستوى الكلي أو اجلزئي،  عترب أسعار الفائدة من املتغريات اهلاّمة يف االقتصاد القومي سواءً تُ 
ذات  وحدات االقتصادية سواءً العديد من ال على قرارات ؤثر مباشرةتُ سيف أسعار الفائدة اليت حتُدث فالتّغيريات 

 الفائض أو العجز املايل، وعلى قرارات املستثمرين عند اختاذ قرار االستثمار 

على األسعار بشكل فعال  ات السوق املايل، من خالل تأثريهيرتبط سعر الفائدة بعالقة تشابكية مع أدو و 
هة أخرى، وذلك من خالل عالقة أسعار د من خالل السوق املايل من جمن جهة، كما أّن أسعار الفائدة تتحدّ 

لسياسة د هذه العالقات من خالل تأثري ا، حيث تتحدّ املايلسوق الوأسعار األسهم يف الفائدة بأسعار السندات 
  (1)ملمنوح للوحدات االقتصاديةالنقدية يف حجم االئتمان ا

 مضاعف بني ةعكسيّ ال عالقةهي مرتبطة بال، فةاملالياألوراق  لسوقواص عالقة أسعار الفائدة أما فيما خيُ 
 معدل حتديد يف ادورً  السوق يف السائد الفائدة عدلم عندما يلعبف االستثمار، على املطلوب العائد ومعدل الرحبية
 يف الفائدة أسعار ارتفاع مع ةالرحبيّ  ضاعفمُ  خنفاضا ةبالتبعيّ  يعين هذا نّ إف استثمار، أيّ  من املطلوب العائد

 قرار نّ إف السوق، يف السائد الفائدة معدل من أصغر االستثمار على املتوقع الفائدة عدلمُ  كان فإذا السوق،
  (2)حكيم غري اقرارً  يكون األسهم يف االستثمار

ار األصول املالية، فزيادة أسعار الفائدة هناك عالقة عكسّية تربط بني أسعار الفائدة وأسع وف أنّ ومن املعر 
 النشاط ملعدل يكون، حبيث األسهم أسعار على سلبياً ن التأثري أي يكو  ،(3)املايلؤّدي الخنفاض أسعار األصل ت

 نفس يف األسهم أسعار على سيؤثر وبالتايل ؛املستقبلية النقدية التدفقات على إجيايب تأثري احلقيقي االقتصادي
ون يف إيداع أمواهلم يف البنوك على شكل ستثمرين سريغبُ امل أي عند ارتفاع أسعار الفائدة يف السوق فإنّ   (4)جتاهاال

ؤدي إىل رفع العرض من إىل بيع ما ميلكه من أسهم للحصول على النقد الالزم، وهذا ما يُ  ودائع، فالبعض يضطرّ 
  (5)ّفض أسعارهاخيو األسهم 

                                                           
انعكاسات السياسة النقدية في مؤشرات تدول سوق األوراق المالية )الواليات المتحدة األمريكية دراسة قياسية للمدة  ،عباس كاظم جاسم الدعمي (1)

          606، ص:6016، 36، اإلصدار: 8، اجمللة العراقية للعلوم اإلدارية، جامعة كربالء، العراق، اجمللد:ني(وباستخدام نماذج التخلف الزم 8111-1181

       388، ص:مرجع سبق ذكرههندي، إبراهيم منري  (2)

(3) Michael Parkin, Macroeconomics, Addition-Wesley Publishing Company, Icn., U.S.A, 1990, p:289.   
(4) Mohamed Khaled Al-Jafari and al., Op.cit, pp : 10-11. 

جملـة ، (1116-8111التنبتؤ بتالقيم الستوقية لألستهم دراستة لعينتة متن األستهم المدرجتة فتي بورصتة عمتان لتألوراق الماليتة للفتترة )، قيس أديب الكـيالين (5)
              116 ص:، 6008(، 106) 66العدد دارة االعمال، جامعة امللك سعود، الرياض، السعودية، العلوم اإلدارية، كلية إ اإلداري،
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ؤثّر يف مسـتوى أربـاح الشـركات كـن أن تُـأسـعار الفائـدة ميُ  أنّ  أولهمتاللعالقة العكسـية لسـببني:  جاء افرتاضنا
ـــايل علـــى أســـعار أســـهمها، حيـــث أنّ  ـــوقُ  وبالت عهم بارتفـــاع أرباحهـــا يف املســـتثمرين علـــى اســـتعداٍد لشـــراء األســـهم لت

  شـراء عـددٍ  أنّ  امتثانيهـزهم علـى االسـتثمار  فـقلّـل مـن تكـاليف االقـرتاض ممّـا حيُ املستقبل، فاخنفاض أسعار الفائـدة يُ 
وهــذا يعــين زيــادة كلفــة األوراق املاليــة، مــا يرفــع العائــد  ،يزيــد مــن أســعار الفائــدة مــن األســهم بــأمواٍل مقرتضــة كبــريٍ 

  (1)ؤدي للتقـليل من أسعارهاالذي يطلبه املستثمرون فيُ 

 :(2)هي قنوات عدة خالل من ركاتالش قيم على كبريٌ  تأثريٌ  الفائدة أسعار باتلتقلّ  ويكون

؛ مرتفعة ماليةرافعة  منضِ  تعمل اليت للشركات الفوائد نفقات ارتفاع إىل ؤدييُ  الفائدة عدلمُ  ارتفاع نّ : أأوالً 
 املتاحة النقدية التدفقات تنخفض فقاتالن الرتفاع ونتيجةً ، رتفعةمُ  مديونية بنسبة ملتع اليت الشركاتب قارنةً مُ 

 ؛الشركات هذه أسهم أسعار ما يؤدي إىل اخنفاض ؛املستقبل يف األرباح لتوزيعات
 قبل من هبا احملتفظ املالية واخلصوم لألصول السوقية القيمة على الفائدة أسعار تقلبات ؤثرتُ  :اثانيً 

 ؛الشركات
 معدالت ارتفاع أنّ  حيث األسهم، يف لالستثمار البديلة الفرصة تكلفة على الفائدة أسعار كاتحتر  ؤثرتُ  :ثالثاً 

 يدفع قد وهذا، واملخاطر العوائد ناحية من خلصائصها نظراً  ،جاذبية أكثر السندات يف االستثمار جيعل الفائدة
 أسعار على سلباً  ؤثريُ  ما األسهم، وبيع السندات شراء طريق عن االستثمارية حمافظهم تعديل إىل املستثمرين

 ؛األسهم
 املدى على االقتصاد يف احلقيقي النشاط مستوى على الفائدة التمعدّ  التغريات احلاصلة يف ؤثرتُ  قد :بعاً را

  املستقبلية النقدية التدفقات توقعات يف التغري نتيجة األسهم أسعار على ؤثريُ  بدوره هذاط، و واملتوس القصري
 منها توصل إىل عالقة عكسية بني سعر الفائدة والسوق املايلبعضًا  جند السابقةالدراسات  انطالقا من

 Pilinkus and، وكذلك األمر بالنسبة لدراسات: ةالسعودياملالية للسوق  (2114)الفراج دراسة  مثل

Boguslauskas (2009)  ،على سوق لتوانياHumpe (2009)، Yu Hsing (2013) ، ودراسيت
Wasseja, and al. (2015) ، Faiza Saleem and Mohd (2017)  اليت خُلصت على وجود

 عالقة تكاملية يف املدى الطويل بني املتغريين 
 

                                                           
(1)Maysami Ramin C. and al., Relationship Between Macroeconomic Variables and Stock Market Indices: 

Cointegration Evidence from Stock Exchange of Singapore’s All-S Sector Indices, Jurnal Pengurusan, 

School of Management, Faculty of Economics and Management, The National University Of Malaysia, Selangor, 

Malaysia, 2004, vol N: 24, p: 65.       

(2) Moya-Martíneza and al, Relationship Between Interest Rate Changes and Stock Returns in Spain: A 

Wavelet Based Approach, BRQ Business Research Quarterly, Spanish Academy of Management, SAGE, 

Spain, Volume 18, Issue 2, 2015, p :5. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/23409436
https://www.sciencedirect.com/science/journal/23409436/18/2
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 على السوق المالي 2118لسنة مية الخامس: تأثير األزمة المالية العال المطلب
يف  حاداً  تدهوراً  سببتُ ما  غالباً و أثر كبري على اقتصاديات البلدان، يف إحداث ألزمات املالية ا بتتسب

على ينعكس  ومعاجلة جذور األزمة، ما صرفية احمللية يف أداء مهامها الرئيسيةلفشل األنظمة امل األسواق املالية، نظراً 
  إاّل أّن معظم األزمات ال ختتلف على قطاعات اإلنتاج والعمالة ويؤثر سلباً  ،ملة وأسعار األسهمقيمة الع اخنفاض

األزمة املالية العاملية  من حيث األسباب واالنعكاسات على اقتصاديات الدول وأنظمتها املالية واملصرفية، ولعل
اتسمت بالفقاعة العقارية اليت انطلقت من  ظاهرهامال ختتلف عن سابقاهتا من األزمات، إاّل أّن  8002لسنة 

 ارات األمريكي، لُتلقي بظالهلا على كافة األسواق املالية العاملية قسوق الع
لسنة  العاملية وأهم آثار األزمة املالية ،يف هذه النقطة سنحاول تصنيف األزمات املالية وعرض أسباهبا

 ى األسواق العربية على وجه اخلصوص  على األسواق املالية يف الدول املتقدمة وعل 8002
 تصنيف األزمات المالية: الفرع األول

 : أزمة الديونو  األزمة املصرفية: أزمة النقد األجنيب، صنافإىل عدة أ املالية كن تصنيف األزماتميُ 
 (Balance of Payments Crisis) أزمة النقد األجنبي أوالً:

 حصول يف حالة، العملة وأسعار الصرف اتأزمكما يطلق عليها حتدث األزمة يف النقد األجنيب أو  
األجنبية من  بيع العمالت خالل من للتدُخل النقدية السلطات إجبار أو/الصرف، و قيمة كبري يف اخنفاض

     (1)بريةرفع سعر الفائدة بنسبة ك الصرف، أو من خالل سعر حلماية احتياطاهتا
  )s)Crisi Banking Systematic األزمة المصرفيةثانياً: 

حتدُث األزمة املصرفية عندما يُواجه بنك ما زيادة كبريًة ومفاجئة يف سحب الودائع، إذ أّن هذا األخري يقوم 
ي، فإذا ما ختطت بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه، وحيتفظ بنسبة بسيطة منها ملواجهة طلبات السحب اليوم

                                                           

على املوقع متوفر  ،8، ص:6002 الكويت، ،املعهد العريب للتخطيط، وأزمات سعر الصرف وأثرها على التدفقات الماليةاألزمات المالية ، أمحد طلفاح )1( 
، 06/08/6016مت اإلطالع عليه بتاريخ  ،pdf-1/2006/31_C23api.org/images/training/programs/-http://www.arab.3االلكرتوين: 

                 12:22الساعة: 

سعار الفائدة سُيؤدي إىل ُعزوف املستثمرين عن بأّن اخنفاض أ أن نقرتحمُيكن  ،ممّا سبق      
استثمار أمواهلم يف البنوك واستثمارها يف شراء األسهم، ألهنا تعطي عائداً أعلى من عائد الفوائد، 
ممّا يزيد الطلب على األسهم ويُؤدي إىل ارتفاع أسعارها والعكس صحيح  وبناًء عليه فإن 

على على الودائع سعار الفائدة أل سلبي تأثيرقع وجود الفرضية الرابعة تنّص على أنه من المتو 
 في األجلين الطويل والقصير. المالي مؤشر السوق

http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2006/31_C23-3.pdf
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ث العكس، أي دتلك النسبة ال يستطيع البنك االستجابة لطلبات املودعني، وحتُدث أزمة سيولة لديه  وعندما حي
البنوك وترفض هذه األخرية منح القروض خوفًا من عم قدرهتا على الوفاء بطلبات السحب،  ىتتوافر الودائع لد

وهذا مثلما حدث يف بريطانيا لبنك  ،(Credit Crunch)ئتمان حتدث أزمة يف اإلقراض؛ أي ما يسمى أزمة اال
(Overend & Gurney) ويف الواليات املتحدة عندما اهنار بنك ،(Bank of United States)  سنة

 .s)Stearn Bear((1)وبنك  1631

 (Debt Crisis) الديونأزمة ثالثاً: 

التوقف عن السداد  عن السداد، أو عندما يعتقد املقرضون أنّ  ضاملقرت حتدث أزمة الديون عندما يتوقف 
وقد ترتبط أزمة الديون ، اولون تصفية القروض القائمةيتوقفون عن تقدمي قروض جديدة، وحيُ  حبيثممكن احلدوث 

   .(2) دين سيادي )عام(ببدين جتاري )خاص( أو 

 زمات املالية نذكر:من أهم األ: المالية أهم األزمات الفرع الثاني:
 1929 الكساد الكبيرأزمة أواًل: 

بعد األزمة اليت اجتاحت معظم دول العامل خالل سنوات احلرب العاملية األوىل، شهدت فرتة ما بعد احلرب 
فجار أزمة لكن هذا االستقرار ما لبث أن اختفى مع ان من االستقرار يف العالقات النقدية واملالية الدولية، نوعاً 

، واليت تُعد أشهر األزمات املالية اليت شهدها 7282 (Great Depression)"أزمة الكساد الكبري"  أكتوبر
، %73االقتصاد العاملي وأقواها أثراً، حيث اخنفضت أسعار األسهم يف السوق األمريكية بنسبة وصلت إىل 

قتصادية يف االقتصاد األمريكي، كما شهدت اخنفاضاً لتتواىل االهنيارات يف أسواق املال ويف حركة املعامالت اال
شديداً يف االستهالك الكلي ويف اخنفاض االستثمارات من جانب القطاع اإلنتاجي، وإىل ارتفاع معدالت البطالة 

  .(3)7238لتصل إىل حوايل ثلث القوة العاملة األمريكية سنة 

 

 

                                                           

 ،60العدد ، العراق، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، األزمة المالية: مفهومها، أسبابها وانعكاساتها على البلدان العربية كمال رزيق  ،فريد كورتل )1( 
          8: ص ،6006

على املوقع االلكرتوين:  متوفراألزمة المالية، موقع املعرفة،  )2(
%8A%D8https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9

3-%A9#cite_ref 12:20، الساعة: 08/08/6016، مت اإلطالع عليه بتاريخ                  

 اإلسالمية اجلامعة جملةاألردني،  المالية األوراق سوق على تطبيقية العالمية: حالة المالية األسواق على المالية األزمة ، أثراخلرابشة فارس الزيادات، علي )3(
                606ص: ، 6013األول،  العدد ،61 اجمللد ، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،واإلدارية ديةاالقتصا للدراسات

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_ref-3
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_ref-3
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 1987االثنين األسود أزمة ثانياً: 

، واملتمثلة يف االخنفاض الكبري 7221أكتوبر  72إن األزمة اليت شهدهتا أسواق رأس املال الدولية يف 
، إذ اهنارت (Black Monday)، أطلق عليها بأزمة يوم االثنني األسود واملستمر يف أسعار األوراق املالية

من قيمته بعد  %80داوجونز أكثر من األسعار السوقية يف بورصة نيويورك لألوراق املالية، حيث اخنفض مؤشر 
مليون سهم، وخبسائر بلغت  800نقطة وحبجم تداول بلغ  7100نقطة، ليصل إىل  000أن اخنفض بواقع 

مليار دوالر أمريكي  وقد امتدت األزمة لتشُمل األسواق املالية يف آسيا وبريطانيا، إذ تعرض  000جمموعها 
قرضني على تسديد ما بذمتهم، ية إىل اإلفالس بسبب عدم قدرة املالعديد من البنوك واملؤسسات االستثمار 

باإلضافة إىل تأثُر االقتصاد نتيجة حدوث انكماش وارتفاع عدد العاطلني عن العمل ال سيما يف قطاع البنوك 
   (1)واملؤسسات املالية األخرى

 1994أزمة المكسيك  :ثالثاً 

عن تدفق مذهل لرؤوس األموال إىل اخلارج، بشكل سريع  وجنمت 7220لقد حدثت أزمة املكسيك سنة 
إذ ازدادت أزمت سعر الصرف يف املكسيك تفاقمًا وبلغت ذروهتا النظام املايل العاملي، مثري لالنتباه وممهد الهنيار 

، ممّا دفع 7220من قيمتها يف منتصف ديسمرب  %00حبوايل  37/07/8000عندما اخنفضت قيمة )البيزو( يف 
من استمرار العجز الكبري يف حساب املعامالت اجلارية مليزان  فواق املكسيكية إىل الشعور باخلو باألس

املدفوعات، ما أدى إىل توقف املكسيك عن سداد ديوهنا اخلارجية لتنهار عملتها الوطنية، لوال تدخل صندوق 
ر أمريكي استخدمته املكسيك خلدمة مليار دوال 00النقد الدويل والواليات املتحدة األمريكية بتقدمي قرض قدره 

  (2)ديوهنا

نتيجـــة هلـــذه املؤشـــرات، اضـــطرت احلكومـــة إىل الرفـــع املتزايـــد ألســـعار الفائـــدة مـــن أجـــل دعـــم العملـــة، لكـــن و 
إىل انفجـار  ىأدمـا  ومبجرد تعومي العملة اخنفضت قيمة البيزو، وتباطأ التوسع االئتماين نتيجة ارتفاع أسعار الفائـدة 

ـــ ـــة مل يســـبق هلـــا مثيـــل يف املكســـيك، زاد مـــن حـــدهتا عـــبء أزمـــة مالي ـــة الـــذي ضـــخمة الديون ال تطلـــب إعـــادة هيكل
 استعجالية كعنصر أساسي حلل األزمة 

 

                                                           
 للمحاسبة املعهد العايل بية ومالية،جملة دراسات حماس نموذًجا(، ردناأل) الناشئة البورصات أداء ىلع اهوأثر  العالمية المالية االزمة، التميمي فؤاد ارشد )1(
               6ص: ، 16، اإلصدار 2، العدد 6010بغداد، العراق،  جامعة، املاليةالدراسات و 
، 2600، مصر، اإلسكندريةالدار اجلامعية للطباعة والنشر، ، ، كلية التجارة، قسم االقتصادقضايا اقتصادية معاصرةعبد القادر حممد عطية وآخرون،  (2)

                         166-168:ص
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 1997 أزمة جنوب شرق آسيا :رابعاً 

مُسيت هذه األزمة بأزمة دول جنوب شرق آسيا )تايالند، إندونيسيا، ماليزيا، كوريا اجلنوبية، الصني، هونك  
أزمة مالية عصفت بأسعار صرف عمالهتا  )النمور اآلسيوية(غ، الفلبني، تايوان(، حيث شهدت هذه الدول كون

جتاه العمالت األجنبية ال سيما الدوالر األمريكي، إذ كانت البداية من تايالند عندما قررت احلكومة تعومي 
العدوى إىل بقية دول جنوب شرق آسيا،  عملتها، وعدم قدرهتا على دعم العملة بسبب شدة املضاربة، مث انتقلت

لتشهد هي األخرى اخنفاض قيمة عمالهتا جتاه العمالت األخرى ال سيما الدوالر األمريكي، وما ساهم يف اهنيار 
األسواق اآلسيوية هو ارتفاع نسب التضخم يف هذه الدول خالل فرتة قصرية مل تستطع احلكومات السيطرة عليه، 

بة احلكومية ونقص الشفافية وعدم دقة البيانات اخلاصة بنشاط الشركات يف األسواق املالية، إضافًة إىل ضعف الرقا
ممّا تسبب يف خروج الكثري من األموال حنو اخلارج، كما أّن احنياز هذه الدول إىل التصنيع من أجل التصدير 

وض اخلارجية سبب إفراطًا يف لتحقيق النمو اعتماًدا على مداخيل االستثمارات األجنبية من اخلارج أو القر 
  (1)االستثمار وحدوث اختالالت هيكلية يف اقتصادياهتا

  ترجع أهم حيث ، 7282نستخلص أن االقتصاد العاملي عاىن من سلسلة من األزمات املالية الدولية منذ
  يف النظام املصريف توتشوها ،مواليف أسعار الصرف وتدفقات رؤوس األ تأسباب هذه األزمات إىل اضطرابا

أهنا لفتت أنظار بعض احلكومات إىل ضرورة إجراء إصالحات عميقة  ورغم اآلثار السلبية اليت خلفتها، إال
 منع انتشارها إىل الدول األخرى  و  انعكاساهتاحىت مواجهة  وأحلدوثها مستقباًل  اً للهيكل املايل والبنكي، تفادي

 2118أسباب األزمة المالية العالمية لسنة  الفرع الثالث:

مع تزايد حّدة قلق املتعاملني يف األسواق املالية، بشأن الظروف اليت متر  8002بدأت األزمة املالية لسنة 
ة هبا أسواق االئتمان يف العامل، وكان أساسها مشكلة مصرفية استثمارية مالية أمريكية، نتجت عن جتاوزات كبري 

، (Sub Primes)ملبادئ اإلجارة احلكيمة، ملخاطر االئتمان يف سوق الرهن العقاري املعروفة بـ "ساب برامي" 
سجل مايل قوي، إذ شهدت القروض  هلممن دون االشرتاط بأن يكون قروضًا واليت متنح للراغبني يف السكن 

ومل يكن هنالك ما هو أسهل من احلصول على  ،ألخريةخالل األعوام ا املوجهة لضعيفي املالءة طفرة يف أمريكا
 :(2)قرض سكين  ولعّل أهم أسباب األزمة هي كالتايل

اخنفضت معدالت الفائدة إىل مستويات متدنية جداً ومّت إغراق األسواق املالية انخفاض معدالت الفائدة:  أوالً:
 Federal)فندز  لى الفيديرال، حيث اخنفض معدل الفائدة ع02/77/8007بالسيولة بعد تاريخ 

                                                           
      6ص: ، مرجع سبق ذكره، التميمي فؤاد ارشد )1(
 حماضرةمجعية العلوم االقتصادية السورية، ، أسبابها ومنعكساتها على االقتصاد العالمي والعربي والسوريالعالمية:  المالية األزمة ، أثرحممد أمين عزت امليداين )2(

            606ص:  ،6006 ،سوريا، دمشق، 6006 مارس 03 بتاريخ الثاءندوة الث ألقيت يف



 متغيرات االقتصادية الكلية  المداخل التحليل و ... الفصل الثالث: ...............................................

 181 

Funds Rate)  وقد 8008سنة  %0.80، ليعود لالرتفاع حىت 8003سنة  %7إىل  8000سنة  %8.0من ،
عِمد البنك املركزي األمريكي إىل ختفيض املعدالت مع بداية أزمة الرهن العقاري يف النصف األول من سنة 

  8002سنة  %0.80تدرجيياً ليصل إىل  8001

أدى اخنفاض تكلفة اإلقراض يف الفرتة اليت سبقت حدوث األزمة  اإلفراط في حجم اإلقراض العقاري: :ثانياً 
 من حاالت منح القروض ملن ال يستطيعون الوفاء، وهو ما أدى يف ما بعد إىل حدوث الكثري املالية إىل التوسع يف
-Sub)ندات الرهن العقاري من الدرجة الثانية ومل تقتصر هذه احلاالت على الدائنني بس ،التخلف عن السداد

Prime Mortgages) ، ُوإمنا بدأت تظهر حاالت  ،أمريكي تريليون دوالر 7.0و  7قدر قيمتها بني واليت ت
تريليون دوالر  70و  2.0واليت تقدر قيمتها بني ، ختلف عن الدفع من املدينني بسندات الرهن العقاري التقليدية

فقط من جممل سوق ديون الواليات املتحدة  %80شكل حوايل ًا أن سندات الرهن العقاري تُ أمريكي، علم
  (1)األمريكية

استغل مساسرة القروض العقارية والبنوك االخنفاض الذي كان يف  جشع وطمع واحتيال السماسرة: :ثالثاً 
لذين ال يتمتعون جبدارة ائتمانية كافية القرتاض إلغراء األفراد ا (8000-8008) معدالت الفائدة خالل الفرتة

لشراء املنازل، كما عملوا على مساعدهتم يف تزوير مداخيلهم ليكونوا مؤهلني ألخذ قرض عقاري من البنك، إذ  
كانت أقساط القرض الشهرية ضمن إمكانيات أصحاب البيوت اجلدد طاملا بقيت أسعار الفائدة منخفضة، لكن 

زادت األقساط الشهرية على القروض العقارية مبا يتجاوز أصحاب البيوت فتوقفوا عن ما ان ارتفعت حىت 
التسديد، وحتولت آنذاك القروض العقارية على ميزانيات البنوك إىل قروض متعثرة، جلأت فيها هذه األخرية إىل 

 ر أسعار العقارات بشدة   وعرضها يف املزاد العلين، لتسييلها ما أدى إىل تدهو  (Foreclosures)مصادرة املنازل 

يف األسواق املالية  املضاربةلقد عمل التوسع الكبري يف عمليات التوسع الكبير في عمليات المضاربة:  :رابعاً 
املنظمة )البورصات( وغري املنظمة )األسواق الثانوية( على فقدان مصداقية هذه األسواق، واحنرفت عن املسار 

وهو تعبئة املدخرات ملواجهة احلاجة إىل التمويل من ِقبل الشركات واملؤسسات وغريها، الذي وجدت من أجله 
ونتج عن ذلك حبس الثروات عن التوجه لالستثمارات النافعة من الزراعة والصناعة والتجارة احلقيقية، وحتوهلا إىل 

ون هلذه املعامالت أية قيمة املضاربات اليت تقوم على أساس كسب الراحبني على حساب اخلاسرين، بدون أن تك
  (2)مضافة تنتج عنها

                                                           
(1) Mark Jacking, Causes of Financial Crisis, Congressional Research Service, Prepared for Members of 

Committees of  Congress, www.src.org, consultée le : 29/1/2072, 18 :20. 

العلوم  كلية  جملة الدراسات املالية واحملاسبية،، تكامل األسواق المالية العربية لمواجهة تحديات األزمات المالية العالمية، األخضر بن عمر، علي باللموشي )2(
              168ص:  ،6013، 6العدد  ،اجلزائرالشهيد محه خلضر، الوادي،  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة
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 تطبيق هذا النظام بدون رصيد يفيعترب التوسع واإلفراط اإلفراط في تطبيق نظام بطاقات االئتمان:  :خامساً 
 خلل يف امليزانية اخلاصة بالفردما يرتتب عنه )السحب على املكشوف( واليت يتحمل صاحبها تكاليف مرتفعة، 

ب البطاقة عن سداد ما عليه من ديون مع رفع سعر احصوالتسبب يف أزمة بعض البنوك الربوية، فعندما يعجز 
  (1)فإنه يلجأ إىل رهن سيارته أو منزله حىت ُيسدد ديونه ويرفع احلجر عليه ،الفائدة عليه

االقتصاد املايل خلدمة االقتصاد  ُوجد: واالنفصام بينه وبين االقتصاد الحقيقي تضخم االقتصاد المالي :سادساً 
احلقيقي، والذي يُعترب تباداًل بني عمليات اإلنتاج والتوزيع واالستهالك، لكن السوق املالية انفصلت عن السوق 

    مما كان سبباً حلدوث األزمة  احلقيقية، وأصبح يتم التعامل يف النقود والتمويل ذاته بيعاً وشراءً 

مل حتض البنوك وشركات التأمني وشركات التمويل العقاري  ُضعف الرقابة على المؤسسات المالية: :سابعاً 
وأسواق رأس املال يف الواليات املتحدة وبعض الدول األوروبية بالرقابة الكافية من اجلهات املعنية، مع أهنا من أهم 

ّن بنوك االستثمار يف الواليات املتحدة األمريكية ال ختضع لرقابة املؤسسات املؤثرة يف اقتصاد الدولة، إضافة إىل أ
 جم أمواهلا  حب مقارنةضعفاً  80البنك املركزي، وقد توّسعت بعض هذه البنوك يف اإلقراض ألكثر من 

 على األسواق المالية العربية 2118: نتائج األزمة المالية العالمية لسنة الفرع الرابع

بشكل مباشر من خالل تدفق االستثمارات منها حنو اخلارج،  العامليةباألزمة األسواق املالية العربية تأثرت 
وما أنتجته من عدم اليقني لدى املستثمرين حول نظرهتم لألسواق وتوقعاهتم املستقبلية، وبشكل غري مباشر من 

ما أثر على أداء الشركات املدرجة هبذه األسواق  ،الستثماري احلقيقيالنشاط االقتصادي و خالل اخنفاض ا
حيث شهدت أسواق املالية العربية تقلبات حاّدة يف أعقاب األزمة، خاصة يف النصف الثاين من سنة   (2)ورحبيتها
العامل باألسواق املالية األمريكية، ومل ، بسبب ارتباط عدد كبري من املؤسسات املالية يف أوروبا وآسيا وبقية 8002

تقتصر األزمة على جانبها املايل بل تطورت إىل مشكلة ركود اقتصادي واسع، حيث أثرت تداعياهتا سلبًا على 
 مستويات التشغيل وأسعار النفط عاملياً وموجهات من االخنفاض احلاد يف أسعار األسهم يف األسواق العاملية  

، مقارنة بـ 8002نقطة هناية سنة  788.8املركب لصندوق النقد العريب ليصل إىل غاية اخنفض املؤشر وقد 
 082، كما اخنفضت أحجام التداول باألسواق العربية وخسرت هذه األخرية حوايل 8001نقطة سنة  382.1

شر املركب والشكل املوايل يوضح تطور املؤ  .(3)8002مليار دوالر أمريكي من إمجايل قيمتها السوقية سنة 
  8002للصندوق خالل أشهر السنة لعام 

 
                                                           

             168ص: ، مرجع سبق ذكره، األخضر بن عمر، علي باللموشي )1(
            122ص: ، 6010 ،جامعة الدول العربية، أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة، التقرير االقتصادي الموحد صندوق النقد العريب،  )2(
            130ص:  مرجع سبق ذكره، صندوق النقد العريب،  )3(
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 2118ق النقد العربي لسنة دو تطور المؤشر المركب لصن :(11،3)الشكل رقم 

 
 ،جامعة الدول العربية، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، التقرير االقتصادي الموحد صندوق النقد العريب،المصدر:         

  130ص: ، 6006

 

األسواق املالية اخلليجية، حيث شهدت تقلبات حاّدة  إىل 8002املالية العاملية لسنة ثار األزمة آامتدت 
واخنفضت أحجام التداول فيها حبكم الروابط الوثيقة اليت تربطها باالقتصاد الرأمسايل العاملي، وتراجع الطلب على 

ئيسي ألغلب الدول العربية، وتدافع املستثمرين لبيع أسهمهم وبأسعار متدنية النفط الذي ميثل املصدر الدخل الر 
ممّا أدى إىل اهنيار أسعار األسهم يف البورصات العربية، وقد خسر بعضها أكثر من نصف قيمتها، غري أّن بعض 

ويظهر تأثُر  غالقها األسواق املالية العربية مثل بورصة اجلزائر مل تتعرض للتقلبات لصغر حجم التداول فيها وان
  :(1)من خالل ما يلياألمريكية األسواق املالية العربية باألزمة املالية العاملية بالواليات املتحدة 

 خاصة اخلليجية، مما ترتب عليه خسائر مالية فادحة؛و يف البورصات العربية  األداءامللحوا يف مؤشرات الرتاجع  -

دل املسحوبات من البنوك العربية بسبب الذعر واخلوف، مما سبب خلاًل يف حركة التدفقات النقدية ارتفاع مع -
إىل ضخ كميات من السيولة لتلبية احتياجات الطلب على النقد، وهذا اضطرت بعض البنوك املركزية و واملالية، 

 املركزية العربية؛تياجات النقدية يف البنوك أحدث ارتباكاً يف سوق النقد واملال وأثر على االح

قيام العديد من البنوك العربية بتجميد متويل املشاريع اليت تقوم هبا الشركات واملؤسسات وفقًا للخطط  -
عن واالتفاقيات والعقود، وهذا سبب انكماشًا يف جمال األعمال مما آل إىل تعثر وعدم قدرة الشركات املقرتضة 

 مستحقاهتا للبنوك والذي ساهم يف تفاقم األزمة؛سداد 
                                                           

  131-130، ص: مرجع سبق ذكره صندوق النقد العريب،  )1(
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عليها بسبب عدم القدرة على التنبؤ مبا  املتعارفزيادة املخاطر املالية اليت تواجه البنوك العربية عن املعدالت  -
 سوف تأيت به األزمة من آثار سلبية سواًء كانت نفسية أو سلوكية أو مالية أو سياسية؛

الضغوط  بسببالتخوف من أمريكا  إضافة إىلالنفط مما أثر على الدول النفطية العربية،  اخنفاض أسعار -
،  بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف خطة اإلنقاذهذه األخرية بأن تساهم  السياسية على احلكومات العربية النفطية،

 ؛هلا زين املاليةا يف املو كما فعلت من قبل يف حرب اخلليج مما سُيسبب خلالً 

من اهنيار غري حدث ارتباط املعامالت يف أسواق النقد واملال يف معظم الدول العربية بالدوالر األمريكي، وما  - 
، وما ترتب من آثار على املعامالت املالية واالقتصادية سبب خسائر باهظة على الثروة املالية يف أسعاره مسبوق

  للدول العربية؛

املستثمرين من األجانب بسحب أمواهلم وجتميد معامالهتم يف أسواق النقد واملال العربية، وما  قيام بعض كبار -
 أحدث من ارتباكاً وخلاًل يف استقرار املعامالت وتأثرت البورصات العربية هبذا السلوك 

قوع يف أزمات جيب على األسواق املالية العربية أخذها بعني االعتبار لتفادي الو  من الدروس والعرب اليت
 :(1)نذكر ما يلي ،مشاهبة

نات امن البي تطوير واستقرار األسواق املالية، إذ جيب توفري أكرب قدرلاعتبار اإلفصاح والشفافية ضروريان . 1
 واملعلومات حول أداء الشركات، وكّل ما يؤثر على قرارات املستثمرين؛

بة للتعامل مع االبتكارات املالية من مشتقات وأدوات مالية ضرورة تبين وتطبيق أُطر رقابية حملية ودولية مناس .2
 واالقتصاد الكلي برمته على حافة اهلاوية؛معقدة، بغرض عدم إضعاف إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية 

هذه األخرية هي ما تقوم به  عدم نسخ البورصات العربية لتجارب أسواق الدول املتقدمة على قاعدة أّن كل .3
ممارسات صحيحة وثابتة ومناسبة لكّل الدول، وهذا يستوجب االنتقائية يف نوعية األدوات املالية اليت يتم إدراجها 

 والسماح بتداوهلا يف األسواق املالية العربية؛

نموية بالرغم ودعم العملية الت ،عدم إغفال أن جلب االستثمارات ليس غاية حبد ذاته يف تطوير القطاع املايل. 4
جيب التفريق بني االستثمار األجنيب املباشر الذي يكون عادًة استثمارًا طويل  إذمن أمهية تدفقات االستثمارات، 

 استثمارات احملافظ قصرية األجل اليت تسعى إىل املضاربة، فبالرغم من أّن املضاربة مطلوبة لتعزيز وبني، األجل
 السيولة يف األسواق غري أهّنا قد تؤدي يف حال عدم وضع أسس واضحة هلا إىل عدم استقرار األسواق املالية؛

                                                           
أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص  ،رنةعلى أداء األسواق المالية العربية: دراسة تحليلية مقا 1111انعكاسات األزمة المالية العالمية  بوعبد اهلل علي،  )1(

            666-663ص:  ،6010كلية العلوم املالية واملصرفية، جامعة العلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن،  علوم مالية،
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شركات الوساطة وشركات االستشارات املالية دورًا حموريًا يف تطوير عمل البورصات العربية، إذ تعتمد  تلعب. 3
كفاءة املالية واملهنية اليت تتمتع هبا هذه املؤسسات سالمة هذه البورصات ومحاية املستثمرين بشكٍل كبري على ال

والعاملني هبا، وعلى كفاءة اجلهات الرقابية اليت تُنظم عملها، ويف هذا اجملال هناك حاجة ماسة لتطوير عمل هذه 
 املؤسسات يف األسواق العربية على كافة املؤسسات 

توازن العالقة بني اإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة وُضعف عترب عدم االلتزام مببادئ حوكمة الشركات من ناحية يُ  .3
مستوى الشفافية واإلفصاح ومحاية املستثمرين يسُهم بشكل مباشر يف تفويض العمل و جلان الرقابة الداخلية، 

  ولؤسسي ويزيد من إمكانية حصول أزمات مالية أخرى، خاصة يف ظل تزايد التعامالت املالية بني أسواق الدامل

  جيب عليها العمل على تطوير أدائها  ،حىت يتسىن هلذه األسواق مواجهة مثل هذه األزماته إنفعليه و
تنويع وتعميق فرص االستثمار وجتنب السيطرة يف جمالس باالقتصادي مبا يؤهلها الستقبال ااٍلستثمارات األجنبية، 

املديونية ك تفادة من الثروة املعلوماتية احلديثة وجماهبة التحديات اليت تُواجه الدول العربيةباإلضافة إىل االس  إدارهتا
 اخلارجية، والتقدم التكنولوجي يف الصناعة املالية  

 

 

 
 

 والعوامل املتغريات جمموعة ضيقة من ماهي إال  ،املذكورة سابقاً املتغريات  كن القول بأنّ مي يف األخري
ا ا جزئيً وبالتايل تأثريها سيكون تأثريً  ،ليست هي العامل احلاسمإال أهنا  ،املايلسوق اليف تؤثر  اليت االقتصادية

ؤثر على أسعار األسهم ونشاط د العوامل اليت تُ ه بالرغم من تعدّ كما أنّ    ا يف طبيعته للعوامل األخرىوتكميليً 
  سعاراألد على أساسها ل يف النهاية هي قوى العرض والطلب اليت تتحدّ صلة تلك العوامحمُ  ق املالية، فإنّ سوااأل

 ،املتغريات االقتصادية حمل  تأثري يف اجتاه نوتباي دتعدّ وجود لنا  بنّي ت ومن خالل التحليل النظري السابق
على  هاقياس تأثري لكن يبقى   جلانب التطبيقيهلا سيتضح من خالل ا معرفة األثر النهائيفإّن ، وبالتايل الدراسة

آلخر ومن اقتصاد آلخر، خاصة بالنسبة للدول العربية اليت ختتلف من سوق مايل  مسألة جتريبية املايلسوق ال
حجم  على ؤثرتها من إصالحات بصاحما مع  ،متذبذبة تعيش أوضاعًا اقتصادية وسياسية واجتماعية

يف املبحث املوايل من خالل حتليل واقع األسواق املالية، وهذا ما سنسلط عليه الضوء  يف االستثمارات
 االقتصاديات العربية 

 افتنخفض مؤشراهت ،األسواق املالية تتأثر بتبعيات األزمات املاليةأّن  ميكن القول ،ممّا سبق     
 تأثيرتفترض بأنه من المتوقع وجود  الخامسةفرضية الوبناًء عليه فإن   اتداوهل وأحجام السوقية

في األجلين الطويل  المالي مؤشر السوقعلى  2118سلبي لألزمة المالية العالمية لسنة 
 والقصير.
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  خاتمة الفصل

حتليل واملبادئ  ، ومّت عرض خصائص كلالتحليلني الفين واألساسيإىل تطرقنا من خالل هذا الفصل 
التحليل الفين ينصب على  أن حيث تبنّي ، ات اليت يستخدماهناوالفروض اليت يقوم عليها، باإلضافة إىل أهم األدو 

االقتصادية العامة وظروف الصناعة  ظروفالبينما التحليل األساسي ينصب على حتليل ، حتليل ظروف السوق
  مُتكن املستثمرين من التخطيط واختاذ القرار السليمنتائج ض الوصول إىل لغر وظروف املنشأة، 

كلية واليت مت اختيارها كمتغريات مستقلة يف اجلانب االقتصادية الباإلضافة إىل تناول أهم املتغريات 
ي اإلمجايل وكيفية حسابه، والعرض النقدي وأهم أنواعه، ومفهوم الناتج احمللّ  إىل تطرقناالتطبيقي للدراسة، حيث 

زمة وعرض خاص باأل ئدة على الودائعالفا معدلله وأنواعه، باإلضافة إىل  املفسرةخمتلف النظريات و التضخم 
مؤشر اعتمادها لشرح العالقة بني هذه املتغريات و    وبناًء على النظريات اليت متّ أهم نتائجهاأسباهبا و املالية العاملية و 
معدل إلمجايل، هنالك عالقة سببية طردية بني كّل من الناتج احمللي ا افرتاض أنتوصلنا إىل ف ،السوق املايل

 زمة املالية العامليةواألألجل ع الفائدة على الودائ معدلأما العالقة بني  ،السوقمؤشر العرض النقدي و و  التضخم
 أن تكون سلبية  فيتوقع

دراسة و ، املوايلالتطبيقي ولتعزيز الدراسة ارتأينا أن نسلط الضوء أكثر ونتعمق يف التحليل من خالل الفصل 
اق املالية األسو بعض على مؤشرات  8002واألزمة املالية العاملية لسنة  ية بعض املتغريات االقتصادية الكلّ ريأثت

 .(8072-8000)خالل الفرتة السوق املالية السعودية وبورصة عمان  املتمثلة يفو  العربية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وألاساليب القياسية املستخدمة  املبحث ألاول: منهجية الدراسة 

ي السعودي وألاردني خالل املبحث الثاني: 
ّ
تحليل واقع متغيرات الاقتصاد الكل

 (0202-0222)الفترة 

وتطبيق نموذج الانحدار الذاتي ذات  املبحث الثالث: اختبار فرضيات الدراسة

 (ARDL)الفجوات الزمنية املبطئة 

 

 

 الفصل الرابع
الدراسة القياسية  
 واختبار الفرضيات  
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 الفصل تمهيد

، املاليس العربيس األسوووولا واقع و  املاليس فاهيم عامس حلث األسوووولا مللفصوووولث ال الس الةوووواب س أن تطرقنا يف ابعد 
بعض ري هذا الفصووووووووم معرأس مد  ت ليف سوووووووون اوث ، وعاقتها باألسوووووووولا  املاليس املتغريات االقتصووووووووايةس ال  يسوكذا 

لةعليةس وبلرصس   املاليس ااملتغريات االقتصايةس ال  يس ع ى مؤشرات األسلا  املاليس العربيس حمم الدراسس وهي الةل 
أسووووو ل  ، من خاث منهج ةتاءم مع أهداف الدراسوووووس حيم سووووويتم اعتماي (0202-0222) وذلك ل فرتة انعم  

 تغريات الدراسس الةاسم الزمنيس ملبت  يم اخلاصس  سال ياسي باستخدام األساليب ال ياس ال مي

صاير مجع بت دةد متغريات الدراسس وممنهجوووووووووويس الدراسس املت  عس بدء   حمووووووووووتلا إذ سيعرض لنا هذا الفصم يف 
 عرض للاقع مث، مرورا  باألسووواليب ال ياسووويس املةوووتخدمس يف الدراسوووس، املعتمد ال ياسووويال يانات واسوووتعراض النملذ  

انتهاء  بإجراء الت  يم ال ياسووووووووووووي ، (0202-0222)متغريات االقتصوووووووووووواي ال  ي الةووووووووووووعلي  واألري  خاث الفرتة 
قس بن ، وت دةر العابعدة اخت ارات الةووووووواسوووووووم الزمنيس من خاث أ ص اسوووووووت رارةس ،واخت ار أرضووووووويات الدراسوووووووس

)الناتج احمل ي اإلمجايل، عرض الن لي مبفهلمه اللاسووووع، معدث الت ووووخم حمم الدراسووووس متغوووووووووووووووووووريات االقتصوووواي ال  ي 
املايل يف املد   ةوووول  ل العامواملؤشوووور  (0222ألجم ومتغري األزمس املاليس العامليس لةوووونس  ومعدث الفائدة ع ى الليائع

، باإلضوووووووووووووواأس إ  إجراء (ARDL) لزعساملالطلةم وال صووووووووووووووري باسووووووووووووووتخدام ملذ  اال دار الذا  لفجلات الزمنيس 
ل مؤشووور  ةوووت   يساملاالخت ارات التشوووخيصووويس ل ت كد من صووو س وسوووامس النملذ  ال ياسوووي، كما سووويتم التن ؤ بال يم 

  (0202-0202)العام ل ةلقن خاث الفرتة 
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 واألساليب القياسية المستخدمة المبحث األول: منهجــــية الدراســــــة

األسووووووواليب اإلحصوووووووائيس  من أهم (Time Series Analysis) سالةووووووواسوووووووم الزمني عد أسووووووو ل    يمة  
املتغري ع ى  ع ى تت ع الواهرة أ  سوووووو لا الولاهر وت فةوووووورها عت الزمن، وةعتمد هذا األسوووووو ل اليت تعاجل املتطلرة، 

وبناء النملذ  ال ياسي اخلاص ب م  من الةل  املاليس الةعليةس عرض مد  زمين معن  وسن اوث يف هذا امل  م 
الدراسس، باإلضاأس إ  ال شف عن أهم األساليب ال ياسيس اليت سيتم استخدامها  متغرياتان و دةد وبلرصس عم  

 الخت ار أرضيات الدراسس 
 متغيرات ونموذج الدراسة القياسيالمطلب األول: 

سوووويتم االعتماي ع ى سوووواسووووم زمنيس ملتغريات الدراسووووس املةووووت  س والتابعس، وصوووويا س ملذ  قياسووووي لل ارةتمي 
 ليس الةعليةس وبلرصس عم ان وهذا ما سنطر  إليه يف هذا املط ب  ل م  من الةل  املا

 ات الدراسـة ومصــادر البياناتمتغــير الفرع األول: 
لةوووونس  إضوووواأس إ  متغري األزمس املاليس العامليس (مةووووت  سم فةوووورة )متغريات اقتصووووايةس  أربعسالدراسووووس  سووووتشوووومم

 املاليسةووووووووول   مؤشووووووووور الةووووووووول  العام بالنةووووووووو س لمن  أيتم م يف كمأما املتغري التابع سووووووووويتم عرضوووووووووها الح ا ، 0222
خاث الفرتة  اهسووووو   عرض تطلر  انبالنةووووو س ل لرصوووووس عم   باألسوووووهم ا رةاملرج ح العام الرقم ال ياسوووووي ، و سالةوووووعلية

واملتر من اسوتخدام املؤشور العام هل الت كد من وجلي أرصوس ل مةوت مرةن يف   يف الفصوم الةواب  (0222-0202)
الةوووول  ل ربح، و  ي  عائد من التغري يف مؤشوووور الةوووول  أو املؤشوووورات األخر ، وإم انيس التن ؤ بعائد احملفوس املاليس 

 ت كد من إم انيس ملؤشووووور، وللت ك اليت ةت لن منها امت اربس إذا كان املةوووووت مر حمت ك حمفوس تت لن من أورا  ماليس 
ض أرضووويس أإذا أم ن التن ؤ أإن الةووول   ري كفء ومنه نرأ ،التن ؤ ب حلاث الةووول  والتن ؤ با الس االقتصوووايةس العامس

 الةري العشلائي 

ا تتصووووووودر لنَ ك  ،هي الةووووووول  املاليس الةوووووووعليةسمن منط س اخل يج العريب  سووووووول  وقع اختيار ال اح س ع ىوقد 
أمرة ي م يار يوالر  2,050 ل  0202العربيس من حيم ال يمس الةلقيس، حيم ب غت بنهاةس سنس  املاليسسلا  األ

من  %9252كما ب غت حصتها وحدها  ل من ال يمس اإلمجاليس لألسلا  املاليس العربيس،   %7252وهي ما ت ش م 
ألوسوووون ومن ال لرصووووات يف منط س الشوووور  ا اليت تعتت من أهمعربيس، باإلضوووواأس إ  بلرصووووس عمان قيمس التداوالت ال

 أك رها تركزا  

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/132625/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/132625/posts
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باستخدام  2018لةنس  الرابعإ  الربع  0222الدراسس الفرتة احملد ية من الربع األوث من سنس  كما ستغطي
ايل وةرجع اسوووتخدام بيانات أصووو ي س ل دراسوووس ل لن املتغري املةوووت م الناتج احمل ي اإلمج، (ربع سووونلةسأصووو يس )بيانات 

انات من خاث مت  مجع ال ي  إذ بال يم ا  ي يسخذت متلأووووووووووووووووووور ب يانات ربع سوووونلةس، كما أن متغريات الدراسووووس قد أ  
اخلاصووووووس الرمسيس يس وامللاقع االل رتون،  لرصووووووس عماناخلاصووووووس بالت ارةر الشووووووهرةس ل  نك املركز  األري  وبعض الت ارةر 

لقع اهليئس العامس لإلحصووووووووووووووواء وامل حن مت  االعتماي ع ى ملقع يف ،انل م من ال نك املركز  األري  وبلرصوووووووووووووووس عم  
 الرمسي ل ةل  املاليس الةعليةس )تداوث(  االل رتو 

 الفرع الثاني: النموذج القياسي للدراسة
لغاةات الت  يم اسوووووتخدمت ال اح س النماذ  ال ياسووووويس اليت تلضوووووح العاقس بن املتغريات االقتصوووووايةس ال  يس 

فةووووووورة )املةوووووووت  س( واملتغريات التابعس ل دراسوووووووس، باالعتماي ع ى الةووووووواسوووووووم الزمنيس املتعدية 
 
 Multivariable)امل

Time Series Model) فجلات الزمنيس امل طئستخدام ملذ  اال دار الذا  ذات السوووووووواAutoregressive 

Distributed Lag Model (ARDL)،  حيم سوووتتم معااس ال يانات باسوووتخدام برنامج االقتصووواي ال ياسوووي
E-views 9  

ر العام ل ةل  واملتغريات ؤشبن املتغري التابع: املتربن  سش ه لل ارةتميمبعايلس  صيا س ملذجي الدراسس مت تو 
انطاقا  من النورةس االقتصووووايةس وبعض الدراسووووات الةوووواب س لنفأ امللضوووولع من أجم   يم العاقس اليت فةوووورة له، امل

 ي ي، ع ى كم  من: املؤشووووور العام ل ةووووول ، الناتج احمل ي اإلمجايل ا  *()تربن بن املتغريات  إذ مت  إيخاث ال ل ارةتم
ت الت وووووووووخم ومعدالألجم ر الفائدة ع ى الليائع عرض الن لي مبفهلمه اللاسوووووووووع )ا  ي ي(، يف حن ب يت أسوووووووووعا
 (2)ب يمس صوووووفر  كمتغري ومهي يف النماذ  0222ب يمها األصووووو يس، كما سووووويتم إيخاث األزمس املاليس العامليس لةووووونس 

 ، والش م التايل ة  خص متغريات الدراسس:بعدها (0)ق م األزمس وبال يمس واحد 

 
 
 
 
 

                                                           
م ن تلاجد  يف املتغريات، ومن أجم است عاي ت لري االجتا  العام من الت   ات الدور  (*)

 
 س ل متغريات ةمت  إجراء هذا الت لةم لغرض تص يح الاجتانأ امل
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 : نموذج الدراسة(0،1)الشكل رقم 

 
 

 : من إعداي ال اح س المصدر
 

 ية على مؤشر السوق المالية السعوديةأواًل: النموذج األول: تأثير المتغيرات االقتصادية الكل  
لذ  يس والرقم ال ياسوووووي ألسوووووعار األسوووووهم باسوووووتخدام مسووووويتم اخت ار العاقس بن املتغريات االقتصوووووايةس ال    

(Multi-Regression)  لربن كم  من مؤشوووور الةوووول  الرئيةوووويس(تاسووووي-TASI)  مع املتغريات االقتصووووايةس حمم
 الدراسس، بصيا س املعايلس ع ى الش م التايل:

titi

tiitiit

eCrisIR

InfMLnGDPLnindexLn
t





5,4,

3,22,1, )()()(




... (І) 

 ما ة ي:  (Ln) بال ل ارةتم الط يعيحيم مت م متغريات الدراسس واليت أ خذت 

i ،ji,  معامات الت دةر :te املتغري العشلائي : 

)t(index Ln :الرقم ال ياسي ألسعار األسهم يف الزمن (t) Index) (Market  

)t(GDP Ln : (باألسعار ال ابتس)الناتج احمل ي اإلمجايل ا  ي ي Product) Domestic (Gross  

)2(M Ln :عرض الن لي مبعنا  اللاسع )Supply (Money  

tINF  معدث الت خم :Rate) (Inflation. 

اإلجمالي المحليالناتج
GDP 

بمفهومه الواسع النقودعرض
M2

Infالتضخم معدل

الودائععلىالفائدةأسعار
IRألجل 

Crisاألزمة المالية العالمية 

للسوق العامالمؤشر
Index

المتغيرات 

الُمفسرة 

 )المستقلة(

 المتغير

التابع   
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tIR م : أسعار الفائدة ع ى الليائع ألجeposit)D on (Interest Rate 

tCris بعد  0وال يمس  0222ق م س تمت  2واليت أخدت ال يم  0222: متغري ومهي حم م األزمس املاليس العامليس لةنس
  8002س تمت 

 بورصة عم ان ية على مؤشرثانياً: النموذج الثاني: تأثير المتغيرات االقتصادية الكل  

سووووويتم اخت ار العاقس بن املتغريات االقتصوووووايةس ال  يس والرقم ال ياسوووووي ألسوووووعار األسوووووهم باسوووووتخدام ملذ  
(Multi-Regression) لربن كم من الرقم ال ياسوووي ألسوووعار األسوووهم املرجح باألسوووهم ا رة ،(Free Float 

Index)    :مع املتغريات االقتصايةس حمم الدراسس، بصيا س املعايلس التاليس 

titi

tiitiit

eCrisIR

InfMLnGDPLnindexLn
t





5,4,

3,22,1, )()()(




 ...(Π) 

  tالرقم ال ياسي ألسعار األسهم املرج ح باألسهم ا ر ة يف الزمن  :t(index Ln( حيم مت م

 تعرةفها ساب ا     أما املتغريات األخر  أ د مت  
 

 المطلب الثاني: األساليب القـياسية المستخدمة في التحـليل 
إن اخلطلة األو  يف الت  يم تتم م يف أ ص الةوووواسووووم الزمنيس املةووووتخدمس يف الدراسووووس ملعرأس ما إذا كانت 

 .(Unit Root Test)ساكنس أم  ري ساكنس عن طرة  أ ص جذر اللحدة 

 ل وود أوضوووووووووووووو ووت العوودةوود من الوودراسووووووووووووووووات أن ك ريا  من الةوووووووووووووواسووووووووووووووووم الزمنيووس تتةووووووووووووووم بعوودم الةوووووووووووووو لن
(Nonstationary)   مبعىن أن متلسن وت اةن املتغري (1) ري ساكنس إحصائياأنا الحتلائها ع ى جذر اللحدة أ  

، الذ  ةع أ ظروف معينس تؤلر ع ى مجيع (Trend)   ري مةووووووووووووووت  ن عت الزمن وأن أ   ها  ل  عامم االجتا
قد جيعم نتائج  (Stationarity) كما أن  يا  الةووووووو لن نفأ االجتا  أو اجتاهات متعاكةوووووووس املتغريات إما يف 

 د م تفةووووووري ا اقتصوووووواية ا ذا معىن بالر م وال ة، (Spurious Regression)س الت دةر اليت ةتم ا صوووووولث ع يها زائف
     (2)عاليا   (2R)د من كلن معامم الت دة

                                                           
 االقتصايةس ل ع لم مش ي جامعس ، جم سالسعودية العربية المملكةي ف الواردات على الواردات لتمويل المصرفي االئتمان تأثيراهلل ال دةر،  ع د بن محد بن خالد(1)

  820، ص: 8002، 82(، اجمل د 8وال انلنيس، جامعس يمش ، سلرةا، العدي )
  122، ص:21128،ط مصر،  اإلس ندرةس، اامعيس، الدارا ،والتطبيق النظرية بين القياسي االقتصادال اير عطيس،  ع د حممد ال اير ع د(2)
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 (Stationary Test-Unit Root Test)ة الفرع األول: اختبار سكون واستقرار السالسل الزمني

ك العدةد ملذ  قياسووي، وهنال أن تةوو   بناء أ    األملر اليت جيب اخت ار سوو لن الةوواسووم الزمنيس من ة عد
ملعرأس مد   (Graph) ل ن ق م ذلك جيب رسووووم متغريات الدراسووووس عن طرة  اليت جيب إجراؤها، من االخت ارات

اسوووت رارها، أإذا كان مشووواهدات املتغري يف تزاةد أو اعفاض مع الزمن أهي سووو ةووو س  ري مةوووت رة، أما إذا كان رسوووم 
 ة س حبيم حم ن حصرها بن قيمتن حد أع ى وحد أيىن أالة ،تغري عت الزمن ةتلزع حلث متلسطهااملمشاهدات 

 مةت رة 
 ؟(Stationary)ةس ر انفهم ما معىن االست ر أن أوال  لذا جيب 

ا كان ةت رة الة ة س اليت ال تتغري خصائصها عت الزمن، وت لن الة ة س مةت رة إذاملة  صد بالة ةس الزمنيس 
)var(2والت اةن لابت عت الزمن كذلك أ   xE)(أ  ؛لابت عت الزمن (X)متلسن متغري ما  x 

)cov,(والت اةن املشرتا ةعتمد ع ى أرتات اإلبطاء 1tt xx أ  أن ال يمتن ؛),( 1tt xx حبيم ت لن  تن،مت اطئ
   (1)مةت  س عن الزمن ل نهاالدالس بداللس طلث الفرتة 

، اخت ار ية ي نامل ةووأهم االخت ارات اليت سوونذكرها: اخت ار يالس االرت اط الذا ، اخت ار ية ي أللر  ومن
 اخت ار أي  أ بريون واليت سنعرضها أيما ة ي:و  لسعاملأللر 

  (ACF)(Autocorrelation Function)ي أواًل: اختبار دالة االرتباط الذات
الصفر   وت لن الة ة س الزمنيس مةت رة إذا كانت متيم إ  ،ةعتمد هذا االخت ار ع ى طلث املت اطئات الزمنيس

 ،(2)بدالس االرت اط الذا  tXو  tX-1ك ما زاي طلث املت اطئات، وة ةووووووووووووومى معدث االرت اط ال ةوووووووووووووين بن املتغريةن 
 ومعايته كما ة ي:

(0……)

 


2

1

)(
)(

t

tt

x

xx
kACF 

لن أإن م دار معامم اإلرت اط الذا  احملتةب ل عينس  ال ا  ما ة  ،أإذا كانت بيانات الة ة س الزمنيس ساكنس

1متلسطه ا ةايب صفر وت اةنه )وة لن له تلزةع ط يعي 

𝑛
( %,)(، ومن مث أإن حدوي ال  س عند مةتل  معنلةس 

                                                           
  ل ع لم االقتصووايةس ، جم س الغز تحليل العالقة بين أســواق النفو والســياســة النفطية العراقية باســتخدا  الســالســل الزمنية ي محلي حةوون، حةووام الدةن زكي، ( 1)

    3ص: ،8028، 8اجمل د: ، 82وااليارةس، جامعس ال فس، العرا ، العدي: 

  4، ص:مرجع سبق ذكره ي محلي حةن، حةام الدةن زكي، ( 2)
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 ى اليت تنص ع (، وإذا كانت ت ع خار  هذ  ا دوي ترأض أرضيس العدم𝑛/1√1.96±لعينس ك رية ا جم هي )
  (1)س لن )إست رارةس( الة ة س الزمنيس

أياة مهمس يف   يم است رارةس الةاسم الزمنيس وال ت م  (PACF)كما تعتت يالس االرت اط الذا  اازئي 
  (ACF) أمهيس عن يالس االرت اط الذا 

 Dickey Fuler (DF)و ثانياً: اختبار ديكي فولر البسي

ا دار ذا  اميع مشاهدات الة ة س الزمنيس واالعتماي ع ى  إجراءةن امل ةتط ب اخت ار ية ي أللر  
 :(2)املعايالت التاليس

 :وجلي حد لابت واجتا  زمين -0

∆𝑌𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝑌𝑡−1 + 𝛿2𝑇 + 𝑢𝑡 …… (0) 

 وجلي حد لابت بدون إجتا  زمين: -0

∆𝑌𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 …… (3) 

 ا د ال ابت واإلجتا  الزمين: بدون -3

∆𝑌𝑡 = 𝛿1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡  …… (4) 

𝜟 الفر  األوث:),,( 210 : املع مات املط ل  ت دةرها 

Y:  خت ار    املراي ااملتغريtu:     عنصر اخلط  العشلائيT الزمن ع ى ش م إجتا  عام : 

ساكنس  ر اللحدة و ريذأن  الة ة س الزمنيس  تل  ع ى ج اليت تنص ع ىضيس العدم، وةت من هذا االخت ار أر 
)0(أ  ت لن املع مس 0 بينما الفرضيس ال دة س تنص ع ى أنا ال  ل  جذر ل لحدة والة ة س مةت رة ،

                                                           
  122، ص:مرجع سبق ذكرهال اير عطيس،  ع د حممد ال اير ع د (1)
، 8021، 2والتلزةع، عمان، األرين، ط يار اليازور  الع ميس ل نشووور ، دراســة تحليليةالتوســع المالي واتهاتات الســياســة المالية: حممد  ايل راهي ا ةووويين، ( 2)

 ,Distribution of Estimators for Autoregressive Time Series  Dickey, DA, Fuller,W.A  باالعتماي ع ى:881-882ص: 
.431-:427 , 1979, ppJournal of American Statistical Association ,with Unit Root 
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)1( 0 درة املاإلحصائيس  ، وةتم ق لث الفرض ال دةم عندما ت لن قيمس (t)  ط  س أكت من ال يمس املبال يمس
 اادوليس 

 Augumented Dickey-Fuller Test (ADF) (0820)وسع ديكي فولر المثالثاً: اختبار 

من أشووووووووووووووهر  Augumented Dickey-Fuller Test (ADF)ةعتت اخت وووار ية ي أللر امللسووووووووووووووع 
قام  ،Dickey-Fuller Test (DF)ن ال ةووووووووووووووي اخت ارات جذر اللحدة وهل اخت ار مطل ر الخت ار ية ي أللر

 دار تخت فس الخت ار جذر اللحدة بتطلةر  كم  من ية ي وأللر ب اث معايالت ا 

 :(1)وحم ن تلضي ه االخت ار من خاث الصيا س التاليس

tit

m

i

itt YYTY   



 
1

121      ),( 

 حد اخلط  العشلائي،تشري إ   : االجتا  العام،t ،  Tيف الةنس  عن متغريات الدراسس tY  حيم تعت

 إ  عدي أرتات الت اطؤ ال اأيس إللغاء االرت اط الذا   د اخلط   (m)وتشري 

من خاث ت دةر  (OLS)باسوووتخدام طرة س املربعات الصوووغر   (ADF)وةط   إخت ار ية ي أللر امللسوووع 
ا  الزمين، وجلي ا د ال ابت واإلجتو أك ر من النماذ  ال الس اليت ةط  ها اخت ار ية ي أللر ال ةين: بدون واحد أ

 حد لابت بدون إجتا  زمين، وجلي حد لابت وإجتا  زمين 

 :التاليتن ةتم اخت ار الفرضيتنو 

 0 :0H: وجلي جذر اللحدة أ  أن  الة ةس  ري مةت رة                الفرضية الصفرية 

 0 :1H   أن  الة ة س مةت رة             عدم وجلي جذر اللحدة أ   الفرضية البديلة: 

بش م ةلازن بن يرجات ا رةس ومعااس االرت اط الذا ،  (m)س كما ةتم  دةد عدي الفجلات املت اطئ
ن ومعيار هنان كلة (Schwarz) ومعيار شلارز (Akaike)ومن أهم الطر  املعاةري املةتخدمس معيار أكيك 

(Hannan-Quinn)  

                                                           
(1)Gujarati Damodar N., Basic Econometrics, McGraw-Hill Inc., New York, USA, Fourth Edition,2003, p :817 
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ث املةووووووووووتخووووووووووووووووووووووووورجس من جووووووووووووووووووووووووودو ( t)اإلحصووووووووووائيس  وةتم رأض أو ق لث أرضوووووووووويس العدم ع ى أسوووووووووواس قيمس
(Mackinnon)س كانت قيم ، أإذا(t ) لعدمااحملتة س )بال يمس املط  س( أكت من ال وووووووووويمس ا وووووووووورجس نرأض أرضيس 

العدم   يمس أقم من ال وووووويمس ا رجس ن  م أرضيسال، وإذا كانت ون لث ب ن الة ة س الزمنيس ليةت مةت رة أ  ساكنس
، حيم (Prob)ث  م ع ى أسووواس االحتما   أو ةتم ا(1)ويف هذ  ا الس ت لن الةووو ةووو س مةوووت رة أ   ري سووواكنس

، ونرأض الفرضوووويس الصووووفرةس ون  م الفرضوووويس ال دة س إذا كان %,ن  م الفرضوووويس الصووووفرةس إذا كان االحتماث أقم من 
  %,االحتماث أكت من 

ويف حالس كلن الةاسم الزمنيس تعا  من ااذر األحاي  ن ج  إ  صيغس الفرو  إ  أن تةت ووووووووور ال يانات يف 
 .I(d)(2)الفر  األوث أو الفر  ال ا ، عوندها ن لث ب ن ال يانات مت ام س من الدرجس 

 Phillips and Perron (PP) (0822)ابعاً: اختبار فيليبس بيرون ر 

 ى قيم مت اطئس وال ةووووووووووووووين يف أنه ال  تل  ع املركبأللر -اخت ار أي ي أ بريون عن اخت ار ية ي خيت ف
لتخ ص من اهذا االخت ار ، حيم استطاع ل فرو ، وةةوووووومح بلجوووووولي متلسن ال ةةاو  الصفر واجتا  خطي ل زمن

ذ  لي خذ مع مي لت اةن النمل  من خاث إجراء تعدةم ،خت ار جذر اللحدةالذا  يف بلاقي معايلس ا االرت اطآلار 
 ،(3)أخذ يف ا ةوووووووووووو ان االرت اط يف الفرو  األو  يف الةوووووووووووو ةوووووووووووو س الزمنيسكما االعت ار وجلي اإلرت اط الذا   بعن

 :(OLS)ملربعات الصغر  العايةس ات دةر املعايلس التاليس باستخدام طرة س  (PP) وةتط ب اخت ار

(9.... )ttt YY   10 

، حيم ةتم اخت ار أرضوووووويس العدم بعدم اسووووووت رار ل يمس (t)س اإلحصووووووائي هذا االخت ار اخت ار وةت وووووومن
)0(الة ة س الزمنيس يف مةتلةاهتا 0(، م ابم الفرضيس ال دة س باست رار الة ة س الزمنيس(  وعندما  

معنلةس وسووال س، أهذا ةعين رأض الفرضوويس العدميس وق لث الفرضوويس ال دة س باسووت رار الةوو ةوو س الزمنيس  ت لن قيمس
 ، وذلك كما ة ي:(4)يف مةتلةاهتا

                                                           
(1)Damodar N. Gujarati, Op. cit, p :817 

، 8022، 2ط  عمان، األرين، والتلزةع، ل نشر صفاء يار ،والتحليل النظرية: االقتصادي القياس لطيف الزبيد ، كاظم الفتاو ، حةن عاو  كامم (2)
  872-870ص:

 س الع لم االجتماعيس، جم أ النشوووور الع مي، جامعس ال لةت، ال لةت، جم ،4112-0791محددات التضـــخم في ســـورية خالل الفتر  عماي الدةن املصوووو ح،  (3)
               22، ص: 8001(،4:)34العدي 

  881ص: مرجع سبق ذكره، حممد  ايل راهي ا ةيين، ( 4)
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)0(: وجلي جذر اللحدة أ  أن  الة ةس  ري مةت رة               العدميةالفرضية      :0H 

)0(: عدم وجلي جذر اللحدة أ  أن  الة ة س مةت رة              الفرضية البديلة     :1H 

واختاذ ال رار ة لن ، (ADF) ع يها اخت اركما أن  هذا االخت ار ةعتمد ع ى نفأ ال يم ا رجس اليت ةعتمد  
ال يم ا رجس  ة أ ن  ع ما  أنألن االخت ارةن هلما التلزةع نفةه يف العينات ال  ري  ،(ADF) اخت ارمشاهبا  خلطلات 

أك ر  (PP) خت ارأ ا  عن أن ا  (Mackinnon)إلخت ار أرضيس العدم تعتمد ع ى قيم ماكينلن  (t)لإلحصائيس 
أيما خيص العينات صغرية ا جم، و ري حةاس لعدم تلاأر شروط تلزةع حد اخلط   (ADF) خت اريقس من ا

  (1)العشلائي الت  يدةس

 (Causality Granger Test) الفرع الثاني: اختبار السببية

 جلي سوو  يس يفو  متغريات النملذ  ال ياسووي حمم االخت ار ةعينت امم مشوورتا بن  أشووار  را ر إ  أن  وجلي
 ،اجتا  واحد ع ى األقم، ولت دةد اجتا  العاقس الةوووووو  يس أووووووي األج وووووون ال صووووووري والطلةم بن املتغريات حمم الدراسس

 .(OLS)ةتط ب إيخاث اخت ار س  يس  را ر يف ملذ  تص يح اخلطو  ملعرأس اجتا  الة  يس بطرة س 

خاث طرة س  را ر الت  يدةس كيوووووفيس إي ,Granger)0222و ) ,Granger-Engle)0222وقد أوضوووووح )
مت ام س ت اما   (VAR) ، أووووووإذا كانووووووت املتغريات يف ملذ (ECM) الخت ار الة  يس يف ملذ  تصوووووو يح اخلطوووووو 

من أجم  دةد  (VAR) شت  من ملذ امل (VECM) اخلطوووووووو مشرتكا ، أإنه حم ن اسووووووووتخدام موووووووولذ  تصوووووووو يح 
التووووووووووووووووولازن طلةم األجم من أ   اختاث يف األجم ال صووري بن متغريات الةوو  يس، وت دةر سوورعس اللصووووووووووووووووووولث إلوووووووووووووووووى 

 :ع ى ت دةر املعايلتن التاليتن (VECM) ، وةعتمد ملذ  تص يح اخلط (2)النملذ 

(2.... )







n

j

tjtjit

m

i

ttt XXXY
11

00  

(2.... )
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tjtjit
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i

ttt yXYX
11

00  

                                                           
                820، ص: مرجع سبق ذكره ،اهلل ال دةر ع د بن محد بن خالد( 1)

  11-12، ص: مرجع سبق ذكرهعماي الدةن املص ح،  (2)
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ت امم ةشووري إ  الت امم املشوورتا، أإذا كان اخت ار الربن العاقس الةوو  يس بت  يم ب نه ةاالخت ار  اوةتمي ز هذ
وجلي عاقس بن متغريةن يف األجم الطلةم، أإن الة  يس جيب أن ت لن ملجوووووولية ع ى األقم يف اجتا  واحد  ول ن 
 هذا ال حم ن يائما  اكتشووووووووووووووواأه إذا كانت النتائج م ني س ع ى اخت ار  را ر الت  يد  ل ةوووووووووووووو  يس  وحم ن  دةد اجتا 

شووووووووووووووووت  موووووووووووووووون الت امم املشرتا يف األجم الطلةم إذا كان حد   استخدام ملذ  تص يح اخلط  املالعاقس عن طرة
  (1)تص يح اخلط  يف النملذ  معنل  إحصائيا  

 ت ارن من التفرة  بن الةوو  يس يف األج ن ال صووري والطلةم، باسووتخدام اخكما أن  ملذ  تصوو يح اخلط  حم    
تغريات التفةريةس يف أروقها األو  من أجووووووم  دةوووووود العاقس الة  يس يف األجم ال صري، يف حن ل م (F) اإلحصائيس

  يمس املت اطئس لفرتة ل (t)س اإلحصائي نةتطيع االستدالث ع ى العاقس الة  يس يف األجم الطلةم مووووووووووون خاث اخت ار
 واحدة  د تص يح اخلط  

 Autoregressive Distributedة ذات الفهوات الزمنية المبطئالفرع الثالث: نموذج االنحدار الذاتي 

Lag Model (ARDL): 

ماذ  اال دار الذا  بن الذ  يمج  ،(Pesaran et al. 2001)ل د مت  وضووووووووووووووع هذا النملذ  من ق  م 
(Autoregretion Models)  وماذ  أرتات اإلبطاء امللزعس(Distributed Lag Models) حيم ت لن ،

  سالةوووووووووووووو ةوووووووووووووو س الزمنيس يالس يف إبطاء قيمتها وقيم املتغريات التفةووووووووووووووريةس ا اليس بفرتة واحدة أو أك ر  ومتتاز منهجي
(ARDL)  ل ت امم املشوورتا عن أسوواليب الت امم األخر  كةوو  يس  را ر(Engle and Granger, 1987) 

غض ب ،ا دوي ل ت امم املشووووووورتابإم انيس تط ي  اخت ار  (Johansen-Juselius, 1990)وت امم جلهانةووووووون 
  (2)النور عم ا إذا كانت املتغريات مةت رة عند الفر  األوث أو املةتل 

أجم من  ،بدةم الخت ار الت امم املشوووورتا يف حالس كلن املتغريات ليةووووت مت ام س من نفأ الدرجسا أ  أن  
  وألي قتصوووووواي  ل نملذ  هل الت    من وجيراسووووووس العاقس طلة س وقصوووووورية املد  بن متغريات الدراسووووووس، واملعىن اال

 عدم وجلي عاقس ت امم وتلازن مشرتا بن املتغري التابع واملتغريات املةت  س 

                                                           
  11-12، ص: المرجع السابقعماي الدةن املص ح،  (1)

ااامعس األرينيس، عمان، االقتصايةس،  ل ع لم األرينيس، اجمل س دراسة حالة األردن :أثر تحرير التهار  والتطور المالي على النمو االقتصاديخالد حممد الةلاعي،  (2)
  80، ص: 8022، 8 ، اجمل د2، العدي األرين
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 :(1)املراحم التاليس يف الت  يم إت اعوسيتم يف هذا النملذ  

 اختبار فترات اإلبطاء المثلى للفروق المرحلة األولى: -0

 ةتم اخت ار أرتات اإلبطاء امل  ى ل فرو  األ و  ل يم املتغريات باالعتماي ع ى مخأ معاةري تخت فس لت دةد الفرتة 
 :(2)هي

 : وة خذ الصيغس اآلتيس:(Final Prediction Error-1969) معيار خطأ التنبؤ النهائي -أ

FPE(P) = [
T + P − k

k − p. k
]

k

. det ∑ e … … … ….   (9) 

 : وة خذ الصيغس اآلتيس:(Akaike Information criterion-1973) معيار معلومات أكيك -ب

AIC(P) =   𝑙𝑛 [det (∑ 𝑒)] + 
2𝑘2𝑃

𝑇
. . . … … … … …  (10) 

 : وة خذ الصيغس اآلتيس:(Schwarz Criterion-1978) معيار معلومات شوارز -ج

SC(P) = Ln [𝑑𝑒𝑡(∑ 𝑒)] +
2k2𝑃𝐿𝑛 (𝑇)

𝑇
. . … … … …  (11) 

 وة خذ الصيغس اآلتيس: Hannan & Quinn Criterion-1979)) معيار معلومات تنان وكوين -د

H. Q(P) = Ln [𝑑𝑒𝑡(∑ 𝑒)] +
2k2𝑃𝐿𝑛. 𝐿𝑛 (𝑇)

𝑇
… …  (12) 

 وة خذ املعايلس التاليس: (:Likelihood Ratio Test)م معيار نسبة اإلمكان األعظ -ه

M L R(P) = −2 Ln ∏ 𝑝�̂�

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑖

+ (1 − �̂�𝑖)1−𝑦𝑖 … …  (13)  

 عدي أرتات اإلبطاء  :Pعدي املشاهدات   :Tملذ  نعدي املتغريات يف ال :Kحيث: 
                                                           

، جم س االقتصاي واإلحصاء التط ي ي، املدرسس ARDLمنههية  :الصين في االقتصادي والنمو الرأسمالية السلع وارداتأمن حلاس، أاطمس الزهراء زرواط،  (1)
    822-824، ص: 8021، 82اللطنيس الع يا لإلحصاء واالقتصاي التط ي ي، اازائر العاصمس، اازائر، العدي 

إلأرة يا، الش ف،  واقتصايةات مشاث، تخت العلملس إأرة يا، جم س اقتصايةات مشاث على العمالة في االقتصاد المصري االقتصادي أثر النمو، الشلرجبيجمد   (2)
 227، ص: 8001، 1اازائر، العدي 
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:�̂�  نة س االستجابس املتلقعس ل م مشاهدة من مشاهدات املتغري املعتمد 
:∑ 𝑒 نملذ  ال مصفلأس الت اةن والت اةن املشرتا امل درة ل لاقي 

 ملعوم هي الفرتة اليت تعطي أيىن قيمس(P) أرتة اإلبطاء امل  ى هذ  االخت ارات ع ى أن  وتتف  مجيع ت ك  
 املعاةري عند االخت ار 

 (UECM) المرحلة الثانية: يتم اختبار التكامل المشترك وذلك في إطار-0

 والذ  ة خذ الصيغس أو املعايلس التاليس:

(42    )tttit

n

i

it

m

i

it YYYYY   







 1211

1

1

1

0 
 

أما ،عن معامات العاقس طلة س األجم,21عت م درات حيم ت   أتعت عن مع لمات العاقس  ,
)ع ما  Lagsعن أرتات اإلبطاء الزمين ,nmبينما تعت  قصرية األجم، وةرمز إ  الفر  األوث ملتغريات الدراسس

أيشري إ  حد اخلط  العشلائي  أنه ليأ من ال رور  أن تتةاو  أرتات اإلبطاء ل متغري التابع واملةت م(، أما
 وت اةن لابت وليةت له ارت اطات ذاتيس متة ة س أيما بينها  ،والذ  له وسن حةايب ةةاو  الصفر

 ARDL Bounds Test الحدود المرحلة الثالثة: اختبار-3

متغريات الدراسس ت لن مت ام س أ ن من الدرجس األو  أو الدرجس صفر  ةةتند هذا االخت ار ع ى اأرتاض أن  
س من وجلي بعض املتغريات املت ام  ألن   ،أ  يف املةتل ، وذلك ل مان أنا ليةت مت ام س من الدرجس ال انيس

  (F)س الدرجس ال انيس أو أك ر ال ةةمح باعتماي إحصائي

 المدى الطويل بين المتغيرات المرحلة الرابعة: التحقق من وجود عالقة-1

 (F)لذ  ةةتند ع ى اخت ار ا (Pesaran et al.,2001)باستخدام اخت ار ا دوي حةب إجراء وةتم ذلك 

الذ  خيتت أرضيس عدم الت امم املشرتا بن املتغريات م ابم وجلي الت امم، وذلك  ،(Wald Test اخت ار)
الدراسس من  يف املد  الطلةم  وةتم اخت ار الت امم املشرتا بن متغرياتل  شف عن العاقس التلازنيس بن املتغريات 

 خاث الفرضيات التاليس:
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:0                   عدم وجلي ت امم مشرتا     الفرضية العدمية:     210  H 

:0                         وجلي ت امم مشرتا     الفرضية البديلة:     211  H      

 ع أع ى من ال يمس ت (F-Statistic) أإذا كانت قيمس ،حبيم ت لن لدةنا قيمتان )واحدة ينيا واألخر  ع يا(
غري التابع )أ  املت اادوليس الع يا عند مةتل  معنلةس حمدي، أإن االستنتا  ة لن بلجلي عاقس طلة س األجم مع

بن ال يمتن الع يا والدنيا أإن نتيجس االخت ار ت لن  (F-Statistic)الصفرةس(  أما إذا وقعت قيمس  رأض الفرضيس
ت ع يف مةتل  أيىن من ال يمس  (F)يف حن إذا كانت قيمس ، (The Resultisinconclusive) ري حامسس 

تابع )أ  ق لث لة س األجم مع املتغري الاادوليس الدنيا عند مةتل  معنلةس حمدي، أإن ذلك ةعين أنه ال تلجد عاقس ط
الفرضيس الصفرةس(  وبعد الت  يم إذا مت الت كد من وجلي عاقس ت امم مشرتا بن متغريات الدراسس، أإننا نةتطيع 

  (1)ملاص س الت  يم ل ياس العاقس قصرية األجم وطلة س األجم بن املتغريات

 :لتاليسا أإن ذلك ةت من ت دةر معايلس األجم الطلةم بالصيغسويف حالس وجلي ت امم مشرتا بن املتغريات 

(,0.... )tit

q

i

it

p

i

it XYY   








1

1

1

0 

مت محبيم   أيم م حد اخلط  العشلائي أما؛ إ  أرتات اإلبطاء p,q: معامات املتغريات؛ ,

ق م أن ةتم ، Schawars (SBC)ومعيار  Akaike (AIC)وةتم اخت ار رت س اإلبطاء حةب معيار 
هبدف إلغاء الرتابن التة ة ي أو الذا  يف األخطاء  ،(OLS)بطرة س املربعات الصغر   احملديت دةر النملذ  

 ك د أقصى ل  يانات الةنلةس  (Lag=2)العشلائيس، وقد حديت أرت  إبطاء 

 (2)لحركيات المدى القصير ARDLالمرحلة الخامسة: استخالص مواصفات نموذج  -5

 (VECM) (Vector Error Correction Model) وذلك عن طرة  بناء ملذ  متجه تص يح اخلط 

ات اليت  صم يف متغري ما إ  ع التغري  ةنامي ي بن املتغريات الربن الد نأخطاء تلازنيس ساب س، أهل ة ؤم الذ  ة رج 
 ل لصلث إ  التلازن طلةم األجم  (Adjustment)قصرية واملةتلةات طلة س األجم ل متغريات ألناء عم يس التعدةم 

                                                           
 ARDLدراسة تأثير التطور المالي على النمو االقتصادي في المغرب: دراسة تجريبية باعتماد نموذج بن معزو محمد زكريا،  لمياء عماني،( 1)

 . 731: ، ص7171، 71جامعة ورقلة، الجزائر، العدد:، مجلة الباحث، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، 4182-8811للفترة 

(2) Gujarati, Damodar N., Op. cit, p:825. 
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مت ام ن أإنه حم ن التع ري عن العاقس بينهما من  Xو Yمن  أنه إذا كان كم (Granger) وحةب نورةس
 خاث النملذ  الذ  حم ن صيا ته كالتايل:

ttt

i

q

i

t

p

i

t ECTXYcY   







 11

0

1

1

…(11) 

أن : ، أ Xع ى  Y: اخلط  الذ  مت  ا صلث ع يه من ماذ  ا دار1tECTحم م حيم

111   ttt XYECT   

حالس ن ات املد  ال صري لت ار  النملذ  ماملد  ال صري هي معامات تتع   حبركيومجيع معامات معايلس 
زن اليت ةتم هبا تعدةم االختاث يف التلا ،معامم تص يح اخلط  الذ  ة يأ سرعس الت يف ومت م التلازن 

(Disequilibrium)  يف املد  ال صري باجتا  التلازن يف املد  الطلةم 

01ملج س و1tECTأإذا كانت  tX ،  1قيمس ذلك ةعين أن   أإنtY  ،أع ى من قيمتها التلازنيس
1 سال ا  وبالتايلست لن سال س طاملا كانtYوبالتايل أإن tECT 1أما إذا كانت  سال ا  سي لنtECT سال س

1 أقم من قيمتها التلازنيس، وبالتايل أإن حد اخلط  1tY أإن tECT سي لن ملج ا ، مما ةؤي  إ  أن ت لن

tY ملج س أ  سيتجهtY  ة التاليس لارتفاع يف الفرت 

 ج الدراسةاذ الفرع الرابع: االختبارات التشخيصية لنم
 :(1)ق م اعتماي هذا النملذ  وتط ي ه ةن غي الت كد من جليته من خاث إجراء االخت ارات التشخيصيس اآلتيس

 :(Stability Test)النموذج  معالم استقرارية اختبار -0

 وذلك النملذ ، يف بيانات (Structural Change)هي  ي  تغيري وجلي عدم من الت كد ال رور  من
 Pesaran and  Pesaran) من كم   طرف من امل رتحمعامل النملذ   اخت ار است رارةس إجراء ع ى باالعتماي

والذ  ةتم م يف اخت ار االست رار اهلي  ي ملعامات األج ن ال صري والطلةم، أ  خ ل ال يانات من  ،(1997
ماي ع ى من، وذلك باالعتالز  مرور مع ال يانات يف مفاجئس وجلي قفزات تغريات هي  يس مبعىن عدم وجلي أ   
 Cumulative Sum of Recursive Residualس ابعاملتاخت ار اجململع الرتاكمي ل  لاقي : اخت ارةن

                                                           
  882-884ص: مرجع سبق ذكره، أمن حلاس، أاطمس الزهراء زرواط،  (1)
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(CUSUM Test)  املتابعسواخت ار اجململع الرتاكمي ملربعات ال لاقي Cumulative Sum of Square 

Residual) Recursive )Test CUSUMSQ((1). 

 Lagrange Multiplier Testofاختبار مضروب الكرانج لإلرتباط التسلسلي بين البواقي:  -0

Residual {Brush-Godfrey} (BG) 

خيتت مد  االرت اط التة ة ي لألخطاء العشلائيس، من خاث رأض أو ق لث أرضيس العدم ال ائ س ب ن ه ال 
 تلجد مش  س ارت اط ذا  تة ة ي ل لاقي معايلس اال دار  

 : Jarque Bera (JB)اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية -3

ة لم باخت ار التلزةع الط يعي ل لاقي معايلس اال دار، من خاث رأض أو ق لث أرضيس العدم واليت تنص ع ى 
 أن  بلاقي معايلس اال دار ملزعس تلزةعا  ط يعيا  وال تعا  من مش  س التلز ع  ري الط يعي  

 :Ramsey Test (RESET)اختبار مدى مالئمة تحديد النموذج من حيث الشكل الدالي  -1

ةةاعد هذا االخت ار يف أنه ةتعرف ع ى مد  مائمس  دةد أو تصميم النملذ  ال ياسي من حيم نلع 
 م عا  مش  س عدم مائمس الشالش م الدايل، من خاث رأض أو ق لث أرضيس العدم ال ائ س ب ن  النملذ  ال ة  

  الدايل وعدم الت دةد

 Autoregressive Conditional)الذاتي  باالنحدارلتباين المشروط اختبار عد  ثبات ا -5

Heteroscedasticity Test) 

الذ  ةعتمد ع ى (، Goldfeld-Quandt Test)ت كلندا-وذلك باستخدام أهم اخت ار وهل جللدأي د
قةم وم ارنس  حةا  م درة الت اةن ل مةتم و  ،ت ةيم املشاهدات حةب الرتتيب التصاعد  ل ت اةن إ  قةمن

Hأرضيس العدم: واخت ارم در  الت اةن  0 1
2

2
2:  

احملةلبس بال يمس اادوليس حيم نرأض أو ن  م أرضيس العدم، إذ ة لضح  (F)س اإلحصائي ليتم م ارنس قيمس
د اخلط  العشلائي حرأض أرضيس العدم ال ائ س ب  ات  من خاث ق لث أو ،هذا االخت ار أرضيس عدم ت اةن حد اخلط 

 امل در يف النملذ  

                                                           
(1) Pesaran, M. and Pesaran, B., Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis, Oxford: Oxford 

University Press, ELT Division, UK and Ireland Sale, UK, 1997, p :275. 
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ي خالل  لسعودي واألردنلكّلي االمبحث الثاني: تحليل واقع متغيرات االقتصاد ا
 (0202-0222)الفترة  

 

تعمم ا  لمات جاهدة لتهيئس املناخ لاست مار احمل ي واألجنيب، ورأع رأاهيس اجملتمعات من خاث 
ا ة ي وصف وأيم االقتصاي ال  ي اإلصاحات االقتصايةس اليت تنتهجها، ما ةنع أ يف جمم ه ع ى مؤشرات 

ملؤشرات االقتصاي ال   ي: الناتج احمل ي اإلمجايل، املعروض الن د  مبفهلمه اللاسع، معدث الت خم وأسعار الفائدة 
حيم مت   أ ن من أجم الت  يم، سنويةباستخدام بيانات ع ى الليائع ألجم يف كم  من الةعليةس واألرين، وذلك 

ع باالعتماي ع ى ت ارةر الت خم املنشلرة ع ى ملقع الن د العريب الةعلي  وملق املفةرةات   يم تطل ر املتغري 
اإلحصاءات العامس بالنة س ل ةعليةس، والت ارةر الةنلةس ل  نك املركز  األري  بالنة س لألرين وذلك ل ةنلات 

(0222-0202.) 

 (0202-0222)خالل الفتر   السعوديي الكل  االقتصاد متغيرات تطور : األولمطلب ال

ع املم  س نوام آليات  ، حيم تت  است رار األسلا وب بال لة واملتانس العربيس الةعليةس املم  ساقتصاي ع تمت  ة
الةل  الذ  ة لم ع ى العرض والط ب وع ى املناأةس، وال تلجد قيلي ع ى عم يات الصرف األجنيب، كما ال ةلجد 
حور أو قيلي كميس ع ى اللاريات من الة ع، باست ناء عدي ق يم من الة ع املمنلع استريايها ألس ا  شرعي س، أو 

 حيماض، التعرأس اامركيس ع ى اللاريات باالعف س العامس ل ملاطنن، كما تتةمومحاةس الص تتع   باألمن ال لمي 
 .من الرسولممعفاة بعض الة ع األساسيس املةتلرية  أن

ا لت لن متغريات هيف الن اط التاليس سيتم التعرف ع ى تطلر بعض متغريات االقتصاي الةعلي  اليت مت اختيار 
 ى احمل ي اإلمجايل، عرض الن لي مبفهلمه اللاسع، معدث الت خم وأسعار الفائدة ع الناتج :املتم  س يفملذ  الدراسس 
  0202إ   اةس  0222خاث الفرتة املمتدة من سنس  ،الليائع ألجم

 Gross Domestic Product (GDP)ي الفرع األول: الناتج المحلي اإلجمال
 يأ ل  د ما خاث أرتة زمنيس معينس، أهل مؤشووووور  ةصووووولرة ل نشووووواط االقتصووووواي  الناتج احمل ي اإلمجايل  عطية  

وحم  م قيمس الة ع واخلدمات النهائيس املنتجس يف اقوووووووووووووووتصاي ما خاث مدة  ،مةتل  النشاط ال   ي ل نمل االقتصاي 
أخذ  باألسعار ال ابتس  الذ  مت   الةعلي ، زمنيس معينس  واادوث امللايل ة ن لنا تطلر الناتج احمل ي اإلمجايل ا  ي ي
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  احمل  ي اإلمجايل إذ ةتلقع أن ة ؤلر الناتج، (0202-0222) خاث أرتة الدراسووووووسوذلك سووووووت عاي الت ووووووخم من أجم إ
  سالةعلية سع ى مؤشر الةل  املالي إيهابياً 

 (0202-0222)لفتر  لفي السعودية ي اإلجمالي تطور الناتج المحل  : (0،1)الهدول رقم 

 ()*الناتج المحلي اإلجمالي السنوات
 (سعودي )مليون لاير  

معدل النمو 
)%( 

 *()يالناتج المحلي اإلجمال السنوات
 (سعودي )مليون لاير 

معدل النمو 
)%( 

0222 1 422 088 - 0202 1 980 777 ,522 

0220 1 404 870 -1,21 0200 2 178 792 02522 

0220 1 365 264 -2,82 0200 2 296 697 5,41 

0223 1 518 748 11,24 0203 2 358 690 2,70 

0221 1 639 617 7,96 0201 2 444 842 3,65 

0225 1 731 006 5,57 0205 2 545 236 4,11 

0222 1 779 274 2,79 0202 2 587 758 1,67 

0222 1 812 139 1,85 0202 2 565 591 -0,86 

0222 1 925 394 6,25 
0202 2 631 091 2,55 

0228 1 885 745 -2,06 
  022=0202الت خم وسنس األساس: الست عاي  )باألسعار ال ابتس(الناتج احمل ي اإلمجايل ا  ي ي  مت استخدام )*( 

ية: الناتج المكتبة اإلحصــــائملقع اهليئس العامس لإلحصووووواء، املم  س العربيس الةوووووعليةس، من إعداي الطال س باالعتماي ع ى المصــــدر: 
 https://www.stats.gov.sa/ar/823ع ى امللقع االل رتو :  متلأر، اإلجماليالمحلي 

 
ا ممشهد االقتصاي الةعلي  خاث الةنلات املاضيس  لالت ك رية، أحدلت طفرة يف العدةد من اجملاالت  

 احمل يس واألجن يس، والعمم ع ى إنشوووواء املشووووارةع العماقس يف أ  بسوووواعد ع ى مل االقتصوووواي، وتدأ  االسووووت مارات 
أ اء املم  س  ومن خاث بيانات اادوث أعا  ناحظ أن  الناتج احمل ي اإلمجايل متذبذ  خاث أرتة الدراسووووووووووووووس، 

بنةب  0220-0220ينخفض ع ى التلايل سنيت ل، 0222سنس  سعلي  م يلن لاير 1422088 حيم ب غ الناتج
 .%0520و %0500غت ب 

ياء االقتصووووواي  األوةرجع  ،0220م ارنس بةووووونس  %00502إ  ما ةعايث  0227ةرتفع بشووووو م ك ري سووووونس 
 جيايب مع ق ووووووويس املدةلنيس العامس، حيم تراجعت الدةلن العامس املةوووووووت  ستعام ها اإل اايد ل   لمس الةوووووووعليةس يف

، كما ت  صووووووووت %20عندما ب غت نةوووووووو س الدةن العام من إمجايل الناتج احمل ي  ل  0227ع ى ا  لمس منذ عام 
  0222عام  %,9إ  

https://www.stats.gov.sa/ar/823
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بنةوو س ق درت بو سووعلي   م يلن لاير 1812139ليصووم إ   0222ةنخفض بعدها الناتج تدرجييا  حىت سوونس مث   
  ي  اسووووووت رار األسووووووعار وسووووووعر  حماولس ا  لمس الةووووووعليةس ، وهذا ما قد ةؤوث إ 0229م ارنس بةوووووونس  %,052

صووورف الرةاث وتلأري الةووويللس ال اأيس اميع ال طاعات االقتصوووايةس، وضووومان سوووامس النوام املايل وذلك من خاث 
  394 925 1 ار  إ  ما ة   0222ةرتفع املعدث النمل الةووونل  ل ناتج ق يا  سووونس  ات اع سوووياسوووس ن دةس ان ماشووويس 

 سوما سووووووووووو  ته من تدهلر يف اقتصوووووووووووايةات الدوث الناميم يلن لاير سوووووووووووعلي  يف خ وووووووووووم األزمس املاليس العامليس الراهنس 
م ارنس  (%0529-)بنةوووووو س  سووووووعلي  م يلن لاير 1885745إ  ما ةعايث  0222إال أنه ةرتاجع سوووووونس   والناشووووووئس

ةتعاىف االقتصوواي تدرجييا  ، 0222س العامليس لةوونس  فته األزمما ةرجع إ  ت ل ر االقتصوواي الةووعلي  مبا خ 0222بةوونس 
بنةووو س ب غت  0200سووونس سوووعلي   م يلن لاير 2178792 من الصووودمس وةرتفع الناتج احمل ي اإلمجايل إ  ما ةعايث

ى  إال  أن  النمل االقتصوواي  ةرتاجع يف الةوونلات امللاليس بةوو ب االعفاض الذ  طرأ ع ،0202م ارنس بةوونس  02%
نةووو س الزةاية  م ب غحي رةن ل نفن والطاقس،صووود  ع ى االقتصووواي الةوووعلي  بصوووفته من امل النفن العامليس ما أل رأسوووعار 

  0200بةنس م ارنس  0207سنس  052%
، ع ى التلايل %2500و %,759إ  ما ةعايث  ,020و 0202ارتفاع طفيف سوووووووووونيت  سووووووووووجم الناتج احمل ي 

أما سوووووونس  .سوووووونلات مع اعفاض أسووووووعار النفن 2وة عد تعايف سوووووورةع من االن ماص االقتصوووووواي  الذ  بدأ ق م  ل 
 ،ولل أن  الناتج قد ارتفع بنةووو س أقم م ارنس بالةووونتن الةووواب تن، عام بشووو م جيدا   االقتصووواي ياءأ أ د كان 0209

   إ يةووويئر  بشووو م ذلك وةعلي ،,020عن سووونس  %0592م يلن لاير سوووعلي  مبا ة ار   2587758 حيم ب غ
ا إ  ت  يص عجز امليزانيس الفع  النفطي ال طاع يف ال ل  النمل ي نتيجس الزةاية يف أسوووووووووووعار النفن اليت أيت أة ووووووووووو 

  بش م ك ري
م ارنس بعام  %2529وح   ان ماشوووا  يف االقتصووواي بلاقع  تراجع الناتج احمل ي اإلمجايل أ د 0202سووونس أما 

ذ خف ت الةعليةس اإلنتا  مبلجب اتفا  لدعم إ م يلن لاير سعلي ، 2565591حيم وصم الناتج إ   0209
م يلن لاير  0970220أ د ب غ الناتج ما ة ار   0202أما سوووووونس  أسووووووعار النفن العامليس بن الدوث املنتجس ل خام 

  0202بةنس   ارنس  م   %,,05سعلي  بنة س ارتفاع ب غت 
 ن خص بشووووووو م عام ب ن الناتج احمل ي اإلمجايل يف الةوووووووعليةس، عرف مل إجيايب خاث  مما سووووووو  ، حم ن أن

 أرتة الدراسس، كما ن فت االنت ا  إ  ارت اطه بصفس ك رية ب سعار النفن 
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 My Suppl Money)2( بمفهومه الواسع : عرض النقودالفرع الثاني
لليائع ال ن يس ال اب س ا إليها ااملتداولس يف االقتصاي م اأ  ه العم س ع ى أن   عرض الن لي مبفهلمه اللاسع عرفة   

يار  كمتغري وقد مت  اخت  وحةابات التلأري االيخارةسل ة ب يف أ   وس )الليائع  ت الط ب(، وكذا الليائع 
ة ن ايل اادوث املل و   الدأع يف االقتصاي خاث أرتة معينس معن وسائ تم فةر كلن ال ت س الن دةس بش م عام ت ع

رض ع، وتتلقع النورةس االقتصايةس أن ةؤلر (0202-0222) فرتة فهلمه اللاسع يف الةعليةس لتطلر العرض الن د  مب
  سلةعليةملاليس ااع ى مؤشر الةل   اإيهابيً الن لي 

 (0202-0222)لفتر  لفي السعودية  M)2( تطور عرض النقود بمفهومه الواسع: (10،)الهدول رقم 

 بمفهومه )2M(عرض النقود  السنوات
 (سعودي الواسع )مليون لاير

 )2M(د  عرض النقو 
 )*(الحقيقي

معدل النمو 
)%( 

0222 256 332   7222572 - 

0220 271 080   7207529 0,07 

0220 310 367   20,2527 14,39 

0223 336 404   2,22522 7,75 

0221 407 976   ,,22592 20,91 

0225 448 805   92275,2 9,44 

0222 538 769   2022527 17,72 

0222 666 616   2209522 17,71 

0222 793 118   2292527 12,51 

0228 844 935   2227572 3,32 

0202 923 874   020225,7 4,35 

0200 1 022729 00792570 11,32 

0200 1 2127,9 00,,,520 10,48 

0203 1 3,7922 07290592 7,22 

0201 1 542,,2 0,222522 12,06 

0205 1 522202 0,092577 1,22 

0202 1 620202 0,222592 1,44 

0202 1 622999 0,290502 -0,18 

0202 1 663 820 0,222522 0,24 
        

 ع ى الرقم ال ياسي لألسعار  M)2(مت حةا  عرض الن لي ا  ي ي ب ةمس عرض الن لي مبفهلمه اللاسع : )*(   
متاح ع ى امللقع ، مؤسةس الن د العريب الةعلي ، 0202اإلحصاءات الةنلةس  رت رةمن إعداي الطال س باالعتماي ع ى المصدر:  

 s/Pages/YearlyStatistics.aspxsa/EconomicReport-http://www.sama.gov.sa/arاالل رتو :
 

  

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx
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باملم  س العربيس الةعليةس  ،M)2(عرض الن لي مبفهلمه اللاسع تطلر من معطيات اادوث ناحظ أن  انطاقا  
س ارتفع بنة  0220سنس سعلي   م يلن لاير7207529ب غ  ، حيممبعدالت ملج س طلث أرتة الدراسسمتذبذ  

وةرجع  ،%02520ب غت  بنة س 0227م ارنس بةنس  0222رتفع مبعدث متةارع سنس مث ة ،0220سنس  02572%
م النشاط ا لدعاليت ت لم ال نلا بت دحمه التةهيات االئتمانيسحجم مل العرض الن د  إ  زةاية هذا التةارع يف 

 االقتصاي  ل  طاع اخلاص 

ةرتفع مث ، سعلي  م يلن لاير ,92275وة  غ  ,022سنس  %252ةنخفض م اشرة بعدها العرض الن د  إ  
أع دلحيم أي  تلاأر أرص االست مار سعلي   م يلن لاير 2022527إ  ما ة ار   0229سنس  %0252بنة س 

  ا  أملاهلم من اخلار  واست مار جزء منها حم يإيخاث وال يام بإعاية  ،امللاطنن إ  زةاية تلظيف مدخراهتم حم يا  

ألار إجيابيس حيم كان الرتفاعه ، 0222ث الةنلات امللاليس حىت سنس خا االرتفاعاملعروض الن د  ةلاصم 
 0222ض سنس ةنخف، مث ع ى تخت ف ال طاعات االقتصايةس احمل يس يف املم  س وع ى اخلدمات ومشارةع التنميس

 ت إ  وصبنة س سعلي   م يلن لاير 2227572وةصم إ   0222لةنس بة ب تداعيات األزمس املاليس العامليس 
 %00570أناحظ أنه ارتفع إ  ما ة ار   (0200-0200) خاث الةنلات أما  م ارنس بالةنس الةاب س 7570%

 ،م  سن يف الط ب العاملي ع ى مصاير الطاقس واليت مت  م إةرايات املعز  إ  الت ة  ع ى التلايل، ما قد ة   %02522و
 م يلن لاير0,222522ةصم إ   ما ساهم يف ارتفاعها إ  أرقام قياسيس سامهت يف زةاية اإلنفا  العام يف املم  س،

  0207عن سنس  %00529بنة س ارتفاع ب غت  0202سنس  سعلي 

سجم عرض الن لي يف  0202ويف سنس  ،%052مبا ال ةتعد   0209و ,020تنخفض النة س سنيت مث 
، ع ى الر م من اعفاضه سعلي  لاير م يلن0,290502شهر ا، إذ وصم إ   02الةعليةس أع ى مةتل  له منذ 

 ةرتفع يف الةنلات األخرية، مث وةرجح مل عرض الن لي إ  ارتفاع ا ركس التجارةس ،0209عن سنس  %2502بن ل 
 م يلن لاير سعلي   0,222.2حيم ةصم إ  ما ةعايث  0202سنس  %2502بنة س 

 ((Inflation Rate (INF) الفرع الثالث: معدل التضخم
 لمات، ةع أ ال لة الشرائيس يف أ   جمتمع و مم ال  ري من املعا ةعتت معدث الت خم مؤشرا  اقتصايةا  مهم 

وال بد من قراءة الرقم ضمن اجتاهه، أ يأ كم تغري  يف الت خم هل ضعف أو قلة يف ال درة  بذاته موهل كرقم مهم
 لن املعدث أ  ةالشرائيس بم بة ب سياسات اقتصايةس سلاء كانت مؤقتس أو مةتدامس، طلة س األجم أو قصرية، 

  سال ا  أو ملجب اإلشارة
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فرتة الس خاث يف الةعلية ال ياسي ألسعار املةته كتطل ر معدالت الت خم والرقم  ة ن امللايل اادوث 
م والرقم املةتخدم هل الرق  املةته  ن أسعار مؤشر باالعتماي ع ى الت خم تم قياسإذ ة ،(0222-2018)

 ما مت  ك ال ياسي املرجح ب ميات سنس األساس )مؤشر األسعار الذ  ةعتمد يف حةابه ع ى س س لابتس من الة ع( 
، من خاث 0207باعت ار سنس األساس هي  من بيانات الرقم ال ياسي ألسعار املةته ك خمحةا  معدث الت 

𝐼nf  العاقس: =
𝐶𝑃1−𝐶𝑃𝐼0

𝐶𝑃𝐼0
∗ 100  

ن أك ر أسلا  الدوث م ع ى نشاط الةل  املاليس الةعليةس اليت ت عتت سلبًيامعدث الت خم وةتلقع أن ةؤلر 
 أنا األقم من حيم معدالت الت خم الناشئس والناميس تطلر ا ونشاط ا، إال 

 ( 2018-0222)تطور معدل التضخم في السعودية خالل الفتر  : (3،1)الهدول رقم 

 معدل التضخم (CPI)الرقم القياسي ألسعار المستهلك  السنوات
0222 73,8 0500-  

0220 72,8 -1,33 

0220 72,9 0,09 

0223 73,3 0,59 

0221 73,5 0,30 

0225 73,9 0,52 

0222 75,4 1,97 

0222 79,2 5,11 

0222 83,8 5,75 

0228 86,4 3,11 

0202 90,5 4,79 

0200 93,8 3,69 

0200 96,5 2,83 

0203 99,9 3,58 

0201 102,2 2,25 

0205 103,4 1,21 

0202 105,6 2,12 

0202 104,8 -0,80 

0202 107,4 2,46 

    
ية: الرقم المكتبة اإلحصــــائمن إعداي الطال س باالعتماي ع ى ملقع اهليئس العامس لإلحصوووووواء، املم  س العربيس الةووووووعليةس، المصــــدر: 

 https://www.stats.gov.sa/ar/394ع ى امللقع االل رتو :  متلأر، القياسي ألسعار المستهلك
 

https://www.stats.gov.sa/ar/394
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ة الدراسس، ملج س ملعوم أرت من خاث بيانات اادوث أعا  ةت ح لنا أن  الةعليةس شهدت معدالت ت خم  
ليصم إ   0220سنس  %2522، ةرتفع ق يا  إ  0220و 0222سنيت  (-0577)و (-0500) حيم ب غ املعدث

حماولس الدولس   ي  وهذا راجع إ  ؛ ,022سنس  %25,0، ل ن املعدث ةنخفض ليصم إ  0227سنس  25,2%
ضمان تلأري الةيللس ال اأيس اميع ال طاعات االقتصايةس، و والعمم ع ى  ،است رار يف األسعار وسعر صرف الرةاث

سياسس ن دةس ان ماشيس  مث ةلاصم االجتا  التصاعد  ل معدث حىت ة  غ أع ى  إت اعسامس النوام املايل من خاث 
بة ب األزمس املاليس العامليس الراهنس وما  %,52,مبعدث قدر    0222يةس سنس معدث ل ت خم مت  تةجي ه يف الةعل 

  بصفس خاصسخ فته من آلار ع ى االقتصايةات العربيس والةعليةس 

أن هذ  املعدالت  إالع ى التلايل،  %7592و %2522 غ معدث الت خم ب 0200و 0202ويف عامي 
ما نة ته اعفاض إ   0200شهد النمل االقتصاي  ل مم  س خاث سنس  إذ امللاليسأخذت يف الرتاجع يف الةنلات 

 ارنس مبا ح  ته خاث الةنس اليت تة  ها، وهذا ما ةرجع إ  أن  اإلعفاءات اامركيس، وعدم وجلي م 0527%
وتراجع الط ب ال  ي، قايت إ  خفض أسعارها ما ساهم يف ت  يم  ال رائب ع ى ك ري من الة ع املةتلرية

  0202سنس  %,050و 0207سنس  %75,2يف امل ابم ب غ املعدث  عدالت الت خم م

 صم إ ، وة0209مث  ة عاوي االرتفاع من جدةد سنس  %0500إ   ,020سنس معدث الت خم ةنخفض 
سنس  (%252-) وهذا راجع خلفض الدولس يعم أسعار اللقلي وال هرباء وامليا ، ل نه ةنخفض إ  0050%

 لمس من أجم إعاية هي  س ك ري من ا لةياسات اقتصايةس قامت هبا  جاء هذا الرتاجع وأ ا  وقد ، (1)0202
  ، وهلذا ظهرت نتائج ذلك يف معدث الت خم الةالبوإعاية ض ن اإلنفا املشارةع 

 رزها ارتفاع سعر صرف الدوالر ومل م يعات ن اط ال يع واستمرار النمل يف الناتجبباإلضاأس إ  علامم أخر  أ
ال طاعات االقتصايةس  ويعم تخت فإ    ي  االست رار يف األسعار،  سياسس ن دةس هتدف وإت اعاحمل ي  ري النفطي، 

 يف االقتصاي احمل ي    يام بدورها التملة يمبا ةتاءم مع التطلرات االقتصايةس احمل يس والعامليس، ويعم ال نلا احمل يس ل
  0202بةنس  سم ارن %0529ليصم إ   اةس  0202  ري أن  معدث الت خم ةرتفع سنس

 
 

                                                           
وهل أوث ت خم س يب خاث تةع سنلات، ع ما ب ن الت خم الة يب كان اعفاض يف األسعار،  8007حدث أوث ت خم س يب منذ تعدةم سنس األساس إ  عام (1)

 .بلترية أقم وال ةعين أ ن أن أسعار الة ع واخلدمات ارتفعت
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  Interest Rate On Deposit (IR)ع الفرع الرابع: معدل الفائد  على الودائ
تؤلر ع ى  املؤشرات االقتصايةس اليتوهي من أهم ، االست مارةستعتت الليائع من العناصر امل لنس ل م فوس 

ائدة ع ى الليائع الف معدث ةتلقع أن زةايةبدةم ق يم املخاطرة م ارنس باألسهم، و  باعت ارها ساالست مارة اتال رار 
 الةعليةس  املاليسةل  الع ى مؤشر  اسلبيً ألجم سيؤلر 

كلن الدراسس  (ال نلا )بنل الس أشهر استخدام أسعار الفائدة ع ى الليائع املصرأيس بالرةاث الةعلي   مت  وقد 
 واادوث امللايل ة ن تطلر معدث الفائدة ع ى الليائع .تتم م يف بيانات أص يس )ربع سنلةس( وهي ل مد  ال صري

  (2018-0222)يف الةعليةس خاث الفرتة ألجم 

 (0202-0222)خالل الفتر  في السعودية  تطور معدل الفائد  على الودائع :(1،1)الهدول رقم 

 السنوات
معدل الفائد  على 

 )*(الودائع
 السنوات )%(معدل النمو 

معدل الفائد  
 )*(على الودائع

 )%(معدل النمو 

0222 6,4495 - 0202 0,7359 -0250, 

0220 4,2245 -725,2 0200 0,6945 -,597 

0220 2,5301 -22500 0200 0,9163 70522 

0223 2,1218 -09502 0203 0,9532 2527 

0221 1,7343 -02509 0201 0,9358 -0527 

0225 3,7539 00952, 0205 0,8797 -,522 

0222 5,0205 77522 0202 2,0662 072522 

0222 4,9051 -0572 0202 1,8117 -00570 

0222 3,2846 -77522 
0202 052,02 7,502 4117 0,9113 -78,81 

 .(ال نلاأسعار الفائدة ع ى الليائع املصرأيس بالرةاث الةعلي  )بن  )*(      
، مؤسةس الن د العريب الةعلي ، متاح ع ى 0202من إعداي الطال س باالعتماي ع ى ت رةر اإلحصاءات الةنلةس المصدر:   

 .sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx-http://www.sama.gov.sa/ar امللقع االل رتو :
 

 

متتاليا   اتألجم عرأت اعفاضووالفائدة ع ى الليائع  معدالتةت ن  لنا أن   ،من خاث بيانات اادوث أعا 
صووووووووووم إ  ما ة ار  و  %6,4495ث ، حيم ب غ املعد0222دراسووووووووووس بداةس من سوووووووووونس خاث الةوووووووووونلات األو  ل 

نتيجس لألحداث الةوووووياسووووويس وذلك ، 0227م ارنس بعام  %02509بنةووووو س اعفاض ب غت  0222سووووونس  0527%

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx
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، باإلضوووواأس إ   زو 0220أواخر  أأغانةووووتانحر  و  0220 حداث سوووو تمت عام كواالقتصووووايةس اليت عرأتها الفرتة  
  بنةووووو س ارتفاع ب غت %,752إ   ,022لرتتفع أسوووووعار الفائدة سووووونس   0227حىت سووووونس  0220العرا  منتصوووووف 

ار ومتاشووويا  مع ارتفاع أسوووع ملت عسوذلك انع اسوووا  ل ةوووياسوووس الن دةس االن ماشووويس ا، 0222م ارنس بةووونس  %,00952
   الفائدة يف األسلا  الدوليس 

بنةوو س اعفاض ب غت  0222سوونس  %2520ت دأ أسووعار الفائدة يف االعفاض تدرجييا  حىت تصووم إ  معدث 
واليت ألرت ع ى أسوووووووووعار الفائدة يف  0222، وذلك بةووووووووو ب األزمس املاليس العامليس 0222م ارنس بةووووووووونس  20509%

  بنةوووووو س وصوووووو ت إ  (0200-0202) ت  ى معدالت الفائدة ع ى الليائع منخف ووووووس سوووووونيتواحمل يس،  ال نلا العامليس
ارتفاع بنةووووووووو س  %2520إ  ما ة ار   0200إال أنا ترتفع سووووووووونس   ع ى التلايل (%,25922)و  (2527,2%)

ن يف  ، ما ةعلي إ 0200م ارنس بةونس  %7052ب غت   ةليعالط ب العاملي ع ى مصواير الطاقس إضواأس إ  الت ةو 
 يف الليائع  ال  رية الزةاية إ ما أي  ط عا  ،األملاث اليت كانت مةت مرة يف اخلار 

إ  ما ةعايث وتصووووووووم  0209لتنتعش األسووووووووعار سوووووووونس  ,020-0202عاوي االعفاض من جدةد عامي مث  ت  
، وهذا نتيجس ,020 ارنس بةوونس م   %,07أقصووى معدث مل عرأته األسووعار بنةوو س قاربت  حيم ب غ، 052990%

م سوووياسوووس ن دةس هتدف إ    ي  االسوووت رار املايل واسوووت رار األسوووعار، ويع إت اعاسوووتمرار ا  لمس الةوووعليةس يف إ  
ارتفاع أ  بنةوووووو س  %0520إ   0202مث تنخفض سوووووونس ال نلا احمل يس ل  يام بدورها التملة ي يف االقتصوووووواي احمل ي، 

  0202سنس  %,052إ   اةس معدث الليائع ع ى الليائع صم ، لي0209م ارنس بةنس  (%0057)ب غت 
 

 (0202-0222) خالل الفتر  األردني يالكل   االقتصادمتغيرات تطور : نيالمطلب الثا
ايل ل  ي م حبل اخلدمات اليت تةه  ة لم ع ى أساس املشروعات ا رة و  ،ب نه اقتصاي نام القتصاي األري ا ةتميز

املةاعدات و باإلضاأس إ  الدعم اخلارجي ، أساس ا ع ى اإلنتا  احمل يوةعتمد االقتصاي  قيمس اإلنتا  االقتصاي ،
ال مانينيات بوروف  يفاالقتصاي األري   مر  وقد  األجن يس وا لاالت املاليس ل مغرتبن األرينين العام ن يف اخلار  

يس، وتعم  تفاقم وضع املدةلنيس اخلارجوبعض األزمات اليت سايت املنط س ك مت لرا  باالجتاهات الة  يس ،صع س
إال   أزمس اخل يجو  تاالت اهلي  يس يف تخت ف ال طاعات االقتصايةس، وتزاةد ال غلط ع ى سعر صرف الدةناراالخ
  بايرت إ  ت ين  سياسات تص ي يس هبدف املعااس ااذرةس لاختاالت اليت ةعا  منها االقتصايا  لمس  أن

 عدة متغريات ك يس أمهها الناتج احمل يوسن اوث يف هذا املط ب التعرف ع ى اقتصاي األرين من خاث 
 (.2018-0222)خاث الفرتة  لليائععدث الت خم وأسعار الفائدة ع ى ااإلمجايل وعرض الن لي مبفهلمه اللاسع وم
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  Gross Domestic Product (GDP)ي ي اإلجمالالفرع األول: الناتج المحل  
ع ى مؤشر بلرصس  يهابياً إوةتلقع أن ة ؤلر الناتج باألسعار ال ابتس، اإلمجايل  استخدام بيانات الناتج احمل ي مت   
-0222)فرتة الخاث يف األرين تطلر الناتج احمل ي ومعدالت النمل الةنلةس ة ن   (2،,)اادوث رقم و عم ان  

2018): 

 (2018-0222)خالل الفتر  في األردن ي اإلجمالي تطور الناتج المحل  : (5،1)هدول رقم ال

 السنوات
الناتج المحلي اإلجمالي 

 )مليون دينار أردني(
معدل النمو 

)%( 
 السنوات

الناتج المحلي اإلجمالي 
 )مليون دينار أردني(

معدل النمو 
)%( 

0222 4660,1 - 0202 8358,2 3,40 

0220 4930 5,79 0200 8635,2 3,31 

0220 5251,3 6,52 0200 8854,6 2,54 

0223 5476,5 4,29 0203 9098,5 2,75 

0221 5952,5 8,69 0201 9392,5 3,23 

0225 6404,2 7,59 0205 9638,6 2,62 

0222 6919,6 8,05 0202 9847,8 2,17 

0222 7419,9 7,23 0202 10056,3 2,12 

0222 7914,4 6,66 
2018 027225, 0522 

0228 8083,4 2,14 
  (0222الست عاي الت خم )سنس األساس  ال ابت )ا  ي ي( األساسبةعر  الناتج احمل ي اإلمجايل استخداممت    

متاح ع ى  ،البيانات اإلحصائية: الحسابات القوميةملقع ال نك املركز  األري ، ع ى  باالعتماي: من إعداي ال اح س المصدر
 http://statisticaldb.cbj.gov.jo/index?action=level2&lang=ar&cat_id=21#امللقع االل رتو : 

 

نلات الةكانت متزاةدة خاث  ي اإلمجايلل ناتج احمل    احظ أن  معدالت النملة ،من خاث اادوث أعا 
ةنخفض سنس ، م يلن يةنار أري  2272مب دار  %522,نة س  0220سنس  حيم ب غ معدث النمل  دراسساألو  ل
عدث منتيجس لتفاوت أياء تخت ف ال طاعات االقتصايةس  إال  أن  عن الةنس الةاب س هلا %2502بنة س تعايث  0227

 الناتج احمل  ي اإلمجايل صمحيم و  %252-2 ة ار ما  إ  (0229-0222) خاث الفرتةالناتج ةرتفع بعدها مل 
رتفاع حجم االست مارات يف املم  س، مدألعا  بزةاية ال ، وهذا نتيجس  0222سنس أري  م يلن يةنار  920259 إ 

  واسرتياي ال  س بالدةنار األري  الط ب العاملي ع ى الة ع واخلدمات األرينيس

http://statisticaldb.cbj.gov.jo/index?action=level2&lang=ar&cat_id=21
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إال أن  االقتصاي األري  ح   نتائج إجيابيس، حيم  ،0222وبالر م من تداعيات األزمس املاليس العامليس سنس 
بالر م من ت لر  أة ا  بالصدمات اخلارجيس  ،0222م ارنس بةنس  %9599معدث مل الناتج احمل ي اإلمجايل نة س  ب غ

م يلن  8083,4إ  ما ةعايث  0222ةرتاجع الناتج سنس لاي الغذائيس  واملتم  س يف االرتفاع األسعار العامليس ل طاقس وامل
إ  ه لط يف الصايرات الة عيس واعفاض  ةعلي، وهذا 0222م ارنس بةنس  %0502بنة س ب غت  أري  يةنار

لت  غ  0202معدث النمل ق يا  سنس حلاالت العام ن واملةاعدات اخلارجيس تزامنا  مع األزمس املاليس الراهنس  ترتفع 
  0222س لةن م يلن يةنار وهذا ةدث ع ى بدء تعايف االقتصاي من األزمس املاليس 27,250ةصم الناتج إ  و  ،752%

 بنة س ارتفاع ب غتأري  م يلن يةنار  8854,6إ   الناتج احمل ي اإلمجايل األري  أ د وصم 0200أما سنس 
وتلايل االضطرا  الةياسي  0222لةنس  ا  األزمس املاليس ، وهذا ع ى الر م من أع0200بةنس  سم ارن 05,2%

ةرتفع  ،غطا  ك ريا  ع ى االقتصاي اللطينيف سلرةا، وما  م عنه من تدأ  ملئات اآلالف من الاجئن ما ش  م ض
و اح سياسس  ، ما ةد ث ع ى  ة ن أياء االقتصاي األري 0207عن سنس  %7507 بنة س ب غت 0202سنس الناتج 

  اإلصاح االقتصاي  اليت ت نتها ا  لمس

حيم ب غ النمل الةنل  ل ناتج احمل ي اإلمجايل ، ,020بدء  من سنس  ةنخفض األياء يف الةنلات األخرية
ما ةعلي إ  الت ل ر باألجلاء الةياسيس امل طربس يف املنط س واستمرار  ،أري م يلن يةنار  297259مب دار  0590%

م ارنس بةنس  %0500س نة إ   0202سنس الناتج معدث مل  مث ةصمان طاع إمدايات الغاز املصر  لألرين، 
 أري ،م يلن يةنار ,027225أ د ب غ الناتج م دار  0202م يلن يةنار أري ، أما سنس  022,957 لي  غ 0209

 راعس والز  كالصناعات االستخراجيس  االقتصايةسوقد جاء هذا النمل كم ص س لتفاوت أياء تخت ف ال طاعات 

 2Money Supply (M( بمفهومه الواسع الفرع الثاني: عــرض النقـــود
ي مبعنا  اللاسع حيم ةر  بعض االقتصايةن أنه أك ر يقس من ناحيس عاقته ل سيتم استخدام عرض الن 

أهم  إذ ةعتت ،ى الةيللس من ق م الة طس الن دةسوبنفأ اللقت حم ن استخدامه كلسي س ل رقابس ع  ،بالدخم ال لمي
 إيهابيه ت لري النورةس االقتصايةس أن  ل نتلقع حةبوله ت لري ع ى األسلا  املاليس، حيم  مؤشرات الةيللس احمل يس

رتة خاث الفمبفهلمه اللاسع يف األرين ي ل لن تطلر عرض اةلضح  (9،2)اادوث رقم الةل  املاليس  و مؤشر ع ى 
(0222-2018:) 
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 (0202-0222)خالل الفتر  في األردن تطور عرض النقود بمفهومه الواسع : (2،1)دول رقم اله

)%(معدل النمو  )*()2M( العرض النقدي فهومه الواسع )مليون دينار(عرض النقود بم السنوات  

0222 7434,7 110,800 - 

0220 7866,1 115,170 3,94 

0220 8419,1 120,964 5,03 

0223 9495,7 133,367 10,25 

0221 10571,4 144,616 8,43 

0225 12364,7 163,123 12,80 

0222 14109,7 175,276 7,45 

0222 15606,8 185,134 5,62 

0222 18304,2 190,470 0522 

0228 20013,3 209,783 02502 

0202 22306,7 223,067 6,33 

0200 24118,9 231,467 3,77 

0200 24945,1 229,064 -1,04 

0203 27363,4 239,819 4,70 

0201 29240,4 249,066 3,86 

0205 31605,5 271,525 9,02 

0202 32876,2 284,642 4,83 

0202 32957,6 276,258 -2,95 

0202 33359,3 267,516 -3,16 

 ى الرقم ال ياسي ألسعار املةته ك ع  M)2(مت حةا  عرض الن لي ا  ي ي ب ةمس عرض الن لي مبفهلمه اللاسع : )*(  

ع ى امللقع  متلأر ،البيانات اإلحصائية: النقود والبنوك: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى ملقع ال نك املركز  األري ، المصدر
 .http://statisticaldb.cbj.gov.jo/index?action=level2&lang=ar&cat_id=19االل رتو : 

 

http://statisticaldb.cbj.gov.jo/index?action=level2&lang=ar&cat_id=19
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فاض كان متذبذبا  بن االرتفاع واالعاألرين   ا  ي ي يف ل عرض الن د معدث النمل الةنل   احظ أن  ة  
 %52,ما ةعايث  0220، حيم ب غت نة س االرتفاع سنس (0202-0222) املمتدة ما بن خاث أرتة الدراسس

 م يلن يةنار 222,52 معروض ن د  قدر  مبا ةعايث 0227سنس  %00522 ، ترتفع النة س إ 0222م ارنس بةنس 
 ال غلط الت خميس من ق م ا  لمس  ، األمر الذ  ةعلي إ  تةرةع وترية النمل االقتصاي  وا د منأري 

ما ؛ 0222م ارنس بةنس  %09.29 ما ة ار إ   ,022سنس  معدث النمل ةرتفع مث   0222ةنخفض سنس 
 اةعز  إ  ارتفاع أسعار الفائدة ع ى الدوالر األمرة ي واليت أيت إ  ارتفاع أسعار الفائدة ع ى الليائع بالدةنار، مم  

 0222-0229 يف الةنلات التاليساملعروض الن د  ةنخفض  الليائع االيخارةس وألجم ية حجم شجع ع ى زةا

حيم عمد ال نك املركز   0222سنس يف ظم األزمس املاليس العامليس  %02.02حىت ةصم إ  أع ى معدث مل ب غ 
 إ  ا فاظ ع ى مةتلةات مرتفعس من عرض الن د لت فيز االقتصاي 

 %2572بنة س أري   يةنارم يلن  0220757إ  ما ة ار   0222سنس  اضا  مث ةشهد عرض الن لي اعف
، أ  أقم حبلايل 0200سنس أري   م يلن يةنار 0200252كان يف حدوي ه  كما ناحظ أن  ،  0222عن سنس 

الةياسس الن دةس ما تزاث متماس س وسرعس تداوث  وهذا يليم ع ى أن  ؛ 0202سنس عمَّا كان ع يه ناةس  2500%
، مث ةعلي إ  االرتفاع سنس 0200عن سنس  %7527إ  ما ةعايث  0200ةنخفض سنس  الن لي آخذة يف الرتاجع 

  0200م ارنس بةنس  %252 س قاربت بنة م يلن يوالر 0279752حيم ة  غ  0207

، م ارنس 0209سنس  % 2520س  اة ا وصم إ ت اطؤ  كما ناحظ أن  مل العرض الن د  يف األرين سج م 
أتى ارتفاع ع ى التلايل، حيم  ,020و  0202لنمل الةيللس احمل يس خاث عامي  % 2522و  % 9522بن ل 

بند من  ارتفاع كم ، أ وهي الليائع والن د املتداوث يف نتيجس الرتفاع م لنات الةيللسالةيللس احمل يس بش م طف
م يلن يةنار  020.0صايف امللجليات احمل يس لد  ال نلا املرخصس ولد  ال نك املركز ؛ إذ ب غ م دار االرتفاع 

أ د ب غ  0202و 0202 يتأما سن .(1)ع ى التلايل % 00.2م يار يةنار وبنة س  70250وم دار  % ,.2وبنة س 
  ع ى التلايل، حيم ح   اعفاض بنة س م يلن يةنار أري 0925,09و 02950,2ما ةعايث العرض الن د  

 بالةنس الةاب س   سم  ارن %7509و %,052

 

                                                           
،قطر، متلأر ع ى امللقع 8027أأرةم  27، م اث بتارةخ تباطؤ نمو السيولة المحلية في األردن العا  الماضي % 4.2ملقع جرةدة للسيم، (1)

  27:87، الةاعس: 22/22/8022مت االطاع ع يه بتارةخ:  ،/https://lusailnews.qa/article/19/04/2017االل رتو :
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 ((Inflation Rate (INF) معدل التضخمالفرع الثالث: 

ة ع يف  دةد ال األسرةةعتمد الرقم ال ياسي ألسعار املةته ك ع ى مةح نف ات ويخم يف األرين 
مع شلت اليف املعيشس باستخدام أةت م تركيب األرقام ال ياسيس و  ،واخلدمات لعينس من هرةا  سعار املةته ك اليت جت 

دية يف كم  مدةنس، استنايا  لألوزان اليت مت   دةدها من  تخت ف الة ع واخلدمات اليت ت  اع يف حمات جتزئس تختارة وحم 
 ،  األرقام ال ياسيسالس ري يف حةاةتخدم معايلس حيم ت  0202 لةنسةح نف ات ويخم األسرة منتائج يراسس 

وةتلقع أن ةؤلر معدث   (1)املنهجيات والتلصيات الدوليسو  (COICOP)باإلضاأس إ  استخدام التصنيف الدويل 
ومعدالت عار التطلر الةنل  ل رقم ال ياسي لألس امللايل ةلضح اادوثو  صس،  لر ل ع ى املؤشر العام سلبًياالت خم 
  (2018-0222) فرتة الت خم ل

 (0202-0222)خالل الفتر  معدالت التضخم في األردن  تطور :(2،1)هدول رقم ال

 السنوات
الرقم القياسي ألسعار 

 (CPI)  )*(المستهلك
معدل 
 السنوات التضخم

الرقم القياسي ألسعار 
 (CPI)  )*(المستهلك

معدل 
 التضخم

0222 67,1 259 0202 100 4,82 

0220 68,3 1,79 0200 104,02 4,02 

0220 69,6 1,90 0200 108,22 4,50 

0223 71,2 2,30 0203 114,00 4,20 

0221 73,1 2,67 0201 117,27 2,22 

0225 75,8 3,69 0205 116,22 -0,82 

0222 80,5 6,20 0202 115,5 -0,72 

0222 84,3 4,72 0202 119,3 3,29 

0222 96,1 07,22 
0202 102,2 2,,7 

0228 95,4 -0,72 

Infمت  حةا  معدث الت خم باستخدام العاقس:   :)*(     =
𝐶𝑃𝐼1−𝐶𝑃𝐼0

𝐶𝑃𝐼0
 .022=2010ع ى أساس  

 يائرة اإلحصاءات العامس و  ال نك املركز  األري  يملقعع ى  : من إعداي ال اح س اعتمايا  المصدر  

                                                           
مت ، /indices-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/price، متلأر ع ى امللقع اإلل رتو :األرقا  القياسيةملقع يائرة اإلحصاءات العامس،  (1)

  27:22، الةاعس: 22/22/8022االطاع ع يه بتارةخ: 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/price-indices/
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 اتمعدالت ملج س ومت اربس خاث الةنل  ن  معدالت الت خم عرأتمن خاث اادوث أعا  ناحظ أ
سنس  %950ارتفعت إ   اةس  %259ما ةعايث  0222حيم ب غت سنس ( 0229-0222) األو  من الدراسس

عدث مبو  ،%07.22خاث أرتة األزمس املاليس العامليس مبعدث ب غ  0222أع ى مةتل  له سنس  الت خم   غ، لي0229
 تفاعا  مع تداعيات األزمس املاليس العامليسةرت ال غلط الت خميس حيم ا 0222سنس  (%2522-)ب غ سالب 

 مدعلمس برتاجع أسعار الة ع األوليس عامليا  خاصس النفن 

بت لري من ارتفاع أسعار جمملعس من الة ع  %252بنة س  0202سنس رتفع معدث الت خم يف األرين ةمث 
 0200نس ، ةنخفض بنة س طفيفس ساألساسيس واخلدميس، أبرزها الن م واإلجيارات واللقلي وال  لم والدواجن والة ر

مت لرا  بةياسات الدعم ا  لمي ألسعار بعض الة ع األساسيس خاصس النفطيس  لي عاوي  %2502إ  ما ةعايث 
حيم مت  ن االقتصاي األري  من التصد  ل تداعيات  %2،20 إ  ما ة ار  0207سنس  االرتفاع من جدةد

الة  يس لاضطرابات الةياسيس واالجتماعيس من أجم ا فاظ ع ى مةتل  م  لث يف مةتلةات الت خم يف ظم 
  رةر أسعار املشت ات النفطيس 

نتيجس لتاشي  %052حيم ب غ املعدث  0202إال أن  مةتلةات الت خم بدأت يف الرتاجع ابتداء  من سنس 
تصم مةتلةات ل ألر  رةر أسعار املشت ات النفطيس ع ى املةتل  العام لألسعار واعفاض أسعار النفن العاملي،

ع ى  (%2522-) ( و%2522-) حيم ب غ املعدث 0209و ,020مةتلةاهتا وب يم سال س سنيت  الت خم إ  أيىن
راجع أسعار النفن والة ع واخلدمات يف األسلا  العامليس وانع اسها ع ى األسلا  احمل يس التلايل، وهذا راجع إ  ت

 أسعار الغذاء  خاصس

وذلك انع اسا  لارتفاع ع ى التلايل؛  %2،22و %7502إ  ما ة ار   0202و 0202 إال أنه ارتفع سنيت
س األرينيس زمس اإلجراءات التص ي يس اليت اختذهتا ا  لمإ  ح   يف أسعار النفن والغذاء يف األسلا  العامليس، إضاأس  

 كإلغاء اإلعفاءات ال رة يس ع ى العدةد من الة ع واخلدمات 0202بداةس عام 

   Interest Rate On Deposits (IR)ع الفـــائد  على الودائ معدلالفرع الرابع: 

لن الدراسس ل الس أشهر كألجم مت م سعر الفائدة املةتخدمس يف الدراسس معدث أسعار الفائدة ع ى الليائع 
 ايةوةتلقع أن زةواليت مت  اعتمايها من ال نك املركز  األري ، .تتم م يف بيانات أص يس )ربع سنلةس( ل مد  ال صري

عر الفائدة ع ى واادوث امللايل ة ن تطلر س الةل  املاليس  ع ى مؤشر سلبًياسعر الفائدة ع ى الليائع ألجم سيؤلر 
 (:2018-0222)خاث الفرتة يف األرين الليائع 
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 (0202-0222) فتر لل في األردن ألجل الفائد  على الودائع أسعارتطور  :(2،1)هدول رقم ال

سعر الفائد  على  السنوات
 الودائع ألجل

)%(معدل النمو  على سعر الفائد   السنوات 
 الودائع ألجل

معدل النمو 
)%( 

0222 6,55 - 0202 3,4 -19,62 

0220 5,19 -20,76 0200 3,46 1,76 

0220 3,97 -23,51 0200 4,19 21,10 

0223 2,75 -30,73 0203 4,97 18,62 

0221 2,49 -9,45 0201 4,11 -17,30 

0225 3,52 41,37 0205 3,06 -25,55 

0222 5,13 45,74 0202 3,04 -0,65 

0222 5,56 8,38 0202 3,8 25,00 

0222 5,66 1,80 
0202 2527 02522 

0228 4,23 -25,27 

  خصس لد  ال نلا(ر )امل ألجم رجح ألسعار الفائدة ع ى الليائعأسعار الفائدة املعتمدة هي اللسن امل )*(            

 املركز  األري   ا ع ى ملقع ال نك: من إعداي ال اح س اعتماي  المصدر       

 

حيم ب غت  ،(0222-0222) معدالت مل سال س خاث الفرتة ألجمأسعار الفائدة ع ى الليائع عرف 
م ارنس  %,252 أ  بنة س اعفاض ب غت 0222سنس  %0522اعفض إ   0222سنس  %,,95معدالت الفائدة 

فيض مما أي  بال نك املركز  إ  ختئدة يف األسلا  العامليس؛ والذ  قد ةعز  إ  اعفاض أسعار الفا ،0227بةنس 
أسعار الفائدة ع ى أيوات سياسته الن دةس، وكذلك لعدم وجلي ضغلط ت خميس يف الةل  احمل ي  لتعلي إ  االرتفاع 

بةنس  م ارنس %20570بنة س ارتفاع  %05,0حيم وصم معدث الفائدة إ   ,022 سنس من جدةد مع ح لث
بة ب ارتفاع أسعار الفائدة ع ى الدوالر األمرة ي حيم قام ال نك املركز  برأع أسعار الفائدة ع ى كاأس ، 0222

 لليائع ألجم لد  ال نلا املرخصس أيوات سياسته الن دةس، ما انع أ ع ى أسعار الفائدة ع ى ا
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ة ار   امحيم ب غ معدث النمل  0202و 0222ي ، لتنخفض عام0222ومن مث واص ت االرتفاع إ  عام 
ليس ابة ب تلقعات اعفاض النشاط االقتصاي  وتفاعا  مع تداعيات األزمس امل، وهذا 0222سنس ( %,,.,0-)

( 0207-0200) العامليس، كما ناحظ أن  معدث الفائدة ع ى الليائع ألجم ة لاصم اجتاهه التصاعد  خاث الفرتة
م ارنس بةنس  %02590مبعدث مل سنل  ق در بو  %2522ما نة ته  0207حيم ب غ أع ى معدث ل فائدة سنس 

دة ع ى سعار الفائخاث الةنلات األخرية ع ى ت ار  أ األرينيس وال نلا رص الة طات الن دةس ، وهذا 0200
  أار  هامش صغري إجيايوالدوالر بش م ك ري مع بالدةنار األري  الليائع 

 رصه ع ى تلأري الةيللسواصم ال نك املركز  ح   إذ( 0209-0202) الفرتة ل ن أسعار الفائدة تنخفض خاث
ة ع ى الليائع مث  ت فز أسعار الفائد، سياسس ن دةس تيةريةس اإلب اء ع ى من أجمالازمس  فز النشاط االقتصاي ، 

ع ى التلايل، وةعز   %02،22و %,0بنة س ارتفاع ب غت  0202و 0202سنيت  %752  ما ة ار  ألجم إ 
ت خم، إال عم يس االيخار وتعتت أياة أساسيس مل اأ س الت شجع أسعار الفائدة املرتفعس هذا االرتفاع ع ى اعت ار أن  

فض من جاذبيس االست مار يف أسلا  األسهم والةندات  أن ارتفاعها ع ى ال روض سريأع من ت  فس االست مار وخي 
  األري  تصاي احمل يما ة ؤلر ع ى االق والع ارات
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وتطبيق نموذج االنحدار الذاتي ذات    الدراسة  اختبار فرضيات  :المبحث الثالث
 (ARDL) ة  الفجوات الزمنية المبطئ

  

لر امللسع باستخدام اخت ار جذر اللحدة ية ي أل ملتغريات الدراسس سيتم اخت ار است رارةس الةاسم الزمنيس 
(ADF)  واخت ار أي ي أ بريون(PP) ، وال صووووووووووووورية األجم باالعتماي ع ى ط يعس العاقس طلة س مث سووووووووووووويتم اخت ار

املاليس الةووووووعليةس وبلرصووووووس  ةوووووول  وهذا بالنةوووووو س ل، (ARDL)ملذ  اال دار الذا  ذات الفجلات الزمنيس امل طئس 
  (0202-0222)خاث الفرتة ان عم  

 للفتر ودية المالية السعية على مؤشر السوق ر المتغيرات االقتصادية الكل  يأثتالمطلب األول: دراسة 
(0222-0202 ) 

سووووووووووويتم يف هذا املط ب يراسوووووووووووس ت لري املتغريات املفةووووووووووورة املختارة وهي: الناتج احمل ي اإلمجايل، عرض الن لي 
مس ز معدث الت وووخم باإلضووواأس إ  املتغري اللمهي والذ  حم م األمبفهلمه اللاسوووع، أسوووعار الفائدة ع ى الليائع ألجم و 

-0222) ع ى املتغري التابع والذ  حم م مؤشوووووور الةوووووول  املايل الةووووووعليةس خاث الفرتة ،0222املاليس العامليس لةوووووونس 

يف ملذ  قياسووي متت صوويا ته مبعايلس ا دار متعدي، حيم سوويتم أوال  يراسووس اسووت رارةس متغريات الدراسووس (، 0202
 النملذ  حةب املنهجيس اللارية ساب ا  من أجم  دةد النملذ  األنةب مث تط ي  اخت ارات 

 (Unit-Root Tests)الفرع األول: نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية 
ية ي ()بعد أن عرضنا عدة اخت ارات الست راةس الةاسم الزمنيس سيتم االكتفاء أ ن باخت ار جذر اللحدة

 ل ن بعد  دةد أرتات اإلبطاء املناس س  ،(PP)أي ي أ بريون و  (ADF)أللر امللسع 
 األول الدراسة فترات اإلبطاء المناسبة لنموذج أواًل: اختيار

 Lag)من أجم اخت ار اسووووووووووووت رارةس الةوووووووووووواسووووووووووووم الزمنيس ل دراسووووووووووووس جيب أوال   دةد أرتات أرتات الت اطؤ 

Length)  ل وووووووووومان خ ل ا د العشوووووووووولائي من االرت اط الذا ، من خاث االعتماي ع ى أهم املعاةري وهي: معيار
  وهووذا مووا (Hannan & Quinn Criterion) وهنووان كلةن (Akaike) وأكيووك (Schwarz) شوووووووووووووولارز

 سنعرضه يف اادوث امللايل:

                                                           
()  املعىن االقتصوواي  هلذا االخت ار هل ا صوولث ع ى ت دةرات ح ي يس ل عاقس بن متغريات النملذ  وليةووت ت دةرات زائفس، الزمنية للسالسل اختبار جذر الوحد :

حدوث مشووووووووو  س االرت اط  ضووووووووواأس إ  جتنبواليت تنع أ يف عدم وجلي عاقس منط يس بن املتغريات، يف حن أن معامم الت دةد ل عاقس الزائفس ة لن ك ري جدا ، باإل
 ذا االست رار بن الةاسم الزمنيس  الذا  بن متغريات النملذ  مبعىن ارت اطهم عشلائيا ، أاخت ار جذر اللحدة ة يأ است رار الة ة س الزمنيس وة  ن العاقس املعنلةس هل
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 األول الدراسة : نتائج اختبار فترات اإلبطاء لنموذج(8،1)الهدول رقم 
 فتر  اإلبطاء البيان
 L(index) Lag= 2مؤشر الةل  

 L(gdp) Lag= 7الناتج احمل ي اإلمجايل 

 2L(M Lag= 5(عرض الن لي 

 Lag= 4 (inf)معدث الت خم 

 Lag= 4 (IR) ة ع ى الليائعأسعار الفائد

 Cris  Lag= 1 العامليس األزمس املاليس

 .Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر                      

هي األوث لدراسوووس املذ  من خاث بيانات اادوث أعا  ةت وووح لنا ج يا  أن أرتة اإلبطاء املناسووو س ملتغريات 
أرتة فهلمه اللاسووع و إبطاء بالنةوو س لعرض الن لي مب اء بالنةوو س ل متغري التابع )مؤشوور الةوول (، ومخأ أرتاتأرت  إبط

معدث الت وووووووخم م  من  إبطاء بالنةووووووو س ل(، وأربع أرتات العامليس ري اللمهي )األزمس املاليسمتغإبطاء واحدة بالنةووووووو س ل 
 طاء أرتات إب س عأسعار الفائدة ع ى الليائع، أما بالنة س ل ناتج احمل ي اإلمجايل أ د أظهر االخت ار أن  له و 

 Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)ثانياً: نتائج اختبار ديكي فولر الموسع 
ع ى كم  من املةوووووووووووتل   Augmented Dickey-Fuller (ADF)مت إجراء اخت ار ية ي أللر امللسوووووووووووع 

(level)  والفر  األوث(First Difference)  باستخدام ا د ال ابت  %,عند مةتل  معنلةس(Intercept) ،
ويف حالس اسووت رار املتغري عند املةووتل  ال  ،(None)وبدونما  (Trend and Intercept)ال اطع واالجتا  العام 

  ةتم ال جلء إ  اخت ار اسووووووووووووووت رار  عند الفر  األوث أو الفر  ال ا  وتتلقف العم يس عندما ت لن االحتماث أقم من

 عند أ   ملذ   حيم اختتت الفرضيتن: %,

 0 :0H               ة   الة ةس  ري مةت ر : وجلي جذر اللحدة أ  أن  الفرضية العدمية    

     0  :1H                مةت رة  : عدم وجلي جذر اللحدة أ  أن  الة ة سالفرضية البديلة    
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 Augmented: نتائج اختبار جذر الوحد  للنموذج األول للدراسة باستخدا  (02،1)الهدول رقم 

Dickey-Fuller Test 
 المتغير  باستخدا  ADFقيمة  االحتمال القرار

 االجتا  وال اطع 2.053488- 0.5625   ري مةت ر

 المستوى
Ln(indext) 

 )المتغير التابع(

 ال اطع 2.309737- 0.1717  ري مةت ر

مةت ر ري   بدونما  0.999710  0.9150 

 االجتا  وال اطع *6.899387- 0.0000    ري مةت ر

 ال اطع *6.815949- 0.0000  ري مةت ر الفرق األول

 بدونما 6.775315- 0.0000 مستقر

 االجتا  وال اطع 2.851265-  0.1846   ري مةت ر

 المستوى

Ln(GDPt) 

 ال اطع 1.778046- 0.3883   ري مةت ر 

 بدونما  3.153132  0.9995   ري مةت ر 

 االجتا  وال اطع *2799,.2- 0.2272   ري مةت ر
 الفرق األول

 ال اطع 4.439388- 0.0006 مستقر

 االجتا  وال اطع 0.125536- 0.9935   ري مةت ر

 المستوى

Ln(M2t) 

 ال اطع 2.119675- 0.2378  ري مةت ر

مةت ر ري   بدونما 1.760805  0.9804 

 االجتا  وال اطع 3.222720- 0.0883  مستقر
 الفرق األول

 ال اطع 2.398157- 0.1459   ري مةت ر

 االجتا  وال اطع 3.938245- 0.0153   ري مةت ر
 (Inft) المستوى

 ال اطع 4.041583- 0.0021 مستقر

وال اطعاالجتا   2.178594- 0.4938  ري مةت ر  
 (IRt) المستوى

 ال اطع 2.414013- 0.1415  ري مةت ر
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 بدونما 1.511985- 0.1215  ري مةت ر

 االجتا  وال اطع *3.767009- 0.0241   ري مةت ر

 ال اطع *3.618832- 0.0076   ري مةت ر الفرق األول

 بدونما 3.665889- 0.0004 مستقر

 االجتا  وال اطع 1.873249- 0.6584    ري مةت ر

 (Cris) المستوى

 ال اطع 1.099679- 0.7121   ري مةت ر

 بدونما 0.000000 0.6795   ري مةت ر

 االجتا  وال اطع *8.547491- 0.0000  ري مةت ر

 ال اطع *8.602325- 0.0000  ري مةت ر

 بدونما 8.544004- 0.0000  مستقر

02%  5%  0%  النة س 

 القيم الهدولية
 االجتا  وال اطع 4.094550- 3.47530- 3.1650-

 ال اطع 3.527045- 2.90356- 2.5882-

 بدونما 2.598416- 1.94552- 1.6137-

 ال ل ارةتم الط يعي  :Ln .%,معنلةس عند  ري ت لن احتماليس ال اطع أو االجتا  العام  )*(       

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر  

 
، أن الةوووووووواسووووووووم الزمنيس ل م  من لل ارةتم املؤشوووووووور العام وأ  اادوث أعا نتائج اخت ار جذر اللحدة  تد ث
 ري  (Cris) 0222لةوووووووونس  واألزمس املاليس العامليس  (IR)ع ألجمومعدث الفائدة ع ى الليائ ln(index)ل ةوووووووول  

مةووووووت رة عند املةووووووتل  واسووووووت رت عند الفر  األوث بدون ال اطع واالجتا  ما ةعين رأض الفرضوووووويس العدميس ب ن  هذ  
لل ارةتم و  2ln(M(العرض الن د  لل ارةتم أما   ل نها مةووت رة عند الفر  األوث الةوواسووم مةووت رة عند املةووتل 

أ  أنه ةلجد جذر وحدة مم ا اسوووووتدعى  املةوووووتل ، عندأة وووووا  مةوووووت رة  م ت ن أ ln(GDP)الناتج احمل ي اإلمجايل 
أ د اسووووووت ر عند  Inf، أما معدث الت ووووووخم باسووووووتخدام ال اطع هذ  املتغريات األخذ بالفر  األوث لتةووووووت ر عندها

 .%,عند معنلةس وال ةلجد به جذر وحدة وذلك املةتل  باستخدام ال اطع 
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بوال يمووس  )أ خوذت الخت وار ية ي أللر من خاث م وارنوس ال يموس احملةوووووووووووووولبوس بوال يموس ااودوليوس هلوا ذلوكوقود مت  
مم ا ةعين رأض أرضوووويس العدم خل ل بعض الةوووواسووووم الزمنيس من جذر اللحدة عند ، %,املط  س( ع ى أسوووواس نةوووو س 

ما ، I(1)ألوث ك ها عند الفر  ا  أروقها األو  واألخر  عند املةتل   وبالتايل أإن متغريات الدراسس ليةت ساكنس
 Autoregressive Distributed Lag Modelامللزع  لإلبطاء الذا  ةةتدعي ال يام بإعداي ملذ  اإل دار

(ARDL). 

 Phillips Perron Test (PP) اً: نتائج اختبار فيليبس بيرونثالث
كوووذلوووك ع ى كوووم  من  (ADF)بنفأ منهجيوووس ية ي أللر امللسووووووووووووووع  (PP)مت إجراء اخت وووار أي ي أ بريون 

باسوووووووووووتخدام ا د ال ابت  %,عند مةوووووووووووتل  معنلةس  (First Difference)والفر  األوث  (level)املةوووووووووووتل  
(Intercept) ، ال اطع واالجتا  العام(Trend and Intercept)  وبدونما(None) ويف حالس است رار املتغري ،

 ةتم ال جلء إ  اخت ار است رار  عند الفر  األوث أو الفر  ال ا  عند املةتل  مل 

 للدراسة باستخدا  فيليبس بيرون : نتائج اختبار جذر الوحد  للنموذج األول(00،1)الهدول رقم 
Phillips Perron Test (PP) 

 المتغير  باستخدا  PPقيمة  االحتمال القرار

وال اطعاالجتا   2.009754- 0.5864   ري مةت ر  

 المستوى
Ln(indext) 

 )المتغير التابع(

 ال اطع 2.286474- 0.1790  ري مةت ر

 بدونما  0.774934  0.8787  ري مةت ر

 االجتا  وال اطع *6.99347- 0.0000    ري مةت ر

 ال اطع *6.91758- 0.0000  ري مةت ر الفرق األول

 بدونما 6.879857- 0.0000 مستقر

 Ln(GDPt) المستوى االجتا  وال اطع 4.535642-  0.0026  مستقر

 االجتا  وال اطع 0.012281- 0.9954   ري مةت ر

 ال اطع 2.619456- 0.0936  ري مةت ر Ln(M2t) المستوى

 بدونما 5.011844  1.0000  ري مةت ر
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 الفرق األول االجتا  وال اطع 18.51524- 0.0001  مستقر

 االجتا  وال اطع 12.40370- 0.0001   ري مةت ر

 ال اطع 12.38616- 0.0001  ري مةت ر (Inft) المستوى

 بدونما 10.46126- 0.0000 مستقر

 االجتا  وال اطع 2.269918- 0.4446  ري مةت ر

 ال اطع 3.001638- 0.0393  ري مةت ر (IRt) المستوى

 بدونما 2.474952- 0.0138 مستقر

مةت ر ري   االجتا  وال اطع 1.873249- 0.6584   

 المستوى

(Cris) 

 ال اطع 1.099679- 0.7121   ري مةت ر

 بدونما 0.000000 0.6795   ري مةت ر

 االجتا  وال اطع *8.54749- 0.0000  ري مةت ر

 ال اطع *8.60232- 0.0000  ري مةت ر الفرق األول

 بدونما 8.544004- 0.0000  مستقر

02%  5%  0%  النة س 

 القيم الهدولية
 االجتا  وال اطع 4.085092- 3.47085- 3.16245-

 ال اطع 3.520307- 2.90067- 2.5876-

 بدونما 2.596160- 1.94519- 1.61394-
 الط يعي : ال ل ارةتم Ln.  %,ت لن احتماليس ال اطع أو االجتا  العام  ري معنلةس عند  )*(          

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر       
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أن الةوواسووم الزمنيس ل م  من لل ارةتم ، (PP)نتائج اخت ار أي ي أ بريون   واخلاص بة وهر لنا اادوث أعا
مل ت ن مةووت رة عند (Cris)واألزمس املاليس  2ln(M(العرض الن د  ولل ارةتم ، ln(index)املؤشوور العام ل ةوول  

سووت ر مم ا اسووتدعى األخذ بالفر  األوث حيم ا رأض الفرضوويس العدميس أ  أنه ةلجد جذر وحدة املةووتل ، وع يه مت  
  ln(GDP)لل ارةتم الناتج احمل ي اإلمجايل ، أما عرض الن لي باسووووووووووووووتخدام ال اطع واالجتا  أما األ خرةن أ دونما

  ا واالجت استخدام ال اطعدون عند املةتل  ب تأ د است ر  Inf  معدث الت خمو  IR وأسعار الفائدة ع ى الليائع
عند املةووتل   وهذا ةعين أن هذ  املتغريات سوواكنس،%,عند معنلةس ماعدا الناتج احمل ي الذ  اسووت ر بدونما وذلك 

 مةت رة وال ةلجد جذر وحدة  والة ة س الزمنيس

 (ARDL)ة الذاتي ذات الفهوات الزمنية الموزعتقدير نموذج االنحدار : الثاني الفرع

ي اإلمجايل، املتغريات االقتصووووووايةس ال  يس )الناتج احمل بعض األوث ل دراسووووووس اخلاص بت لري ةتم ت دةر النملذ  
ةووووووووووووونس ل واألزمس املاليس العامليس ألجم ، معدث الت وووووووووووووخم، معدث الفائدة ع ى الليائعمبفهلمه اللاسوووووووووووووع عرض الن لي

 وذلك وأ  اخلطلات التاليس: Eviews 9باستخدام برنامج شر الةل  املاليس الةعليةس ( ع ى مؤ 0222
 المثلى )الفهوات الزمنية المثلى(تحديد فترات اإلبطاء أواًل: 

ة عتت ملذ  اال دار الذا  ذات الفجلات الزمنيس امللزعس شووووووووودةد ا ةووووووووواسووووووووويس لفرتات اإلبطاء، وبعد إجراء 
واليت تتةم ب قم قيمس ملعيار  ملذجا   (02)ن عشرةمت  ا صلث ع ى أأ م  Eviews 9االخت ار باستخدام برنامج 

AICي ع يها ه صوووووووم املتإبطاء  أرتاتاث االخت ار ناحظ أن  ، ومن خARDL (4, 0, 1,4, 4, 4)   أ ،
لت خم ومتغري ومعدث األجم   ةل  وأسعار الفائدة ع ى الليائعالعام لؤشر لل ارةتم املإبطاء ل م  من  أربع أرتات

 ارةتم الناتج احمل ي إبطاء ل ل  ل ل ارةتم عرض الن لي وصوووووووووفر أرتة األزمس املاليس العامليس، وأرتة إبطاء واحدة بالنةووووووووو س
 كما ةلض ه الش م التايل:وذلك  مجايل، اإل
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 : تحديد فترات التباطؤ للنموذج األول(0،1)الشكل رقم 
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

 
  Eviews 9: تخرجات برنامج المصدر       

 

 (UECM) نتائج اختبار تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيدثانياً: 

 بعض املتغريات االقتصايةس ع ى مؤشر الةل  املاليس الةعليةس، باستخدام ملذ  ري لتسلف ن لم ت دةر 
 وهل منهج بدةم لطرة س ا م وجرا ر وةنطل  ع ى ت در  معامل النملذ ، (UECM)تص يح اخلط   ري امل يد 

ال دار الذا  ضمن إطار ملذ  ا (UECM) ، وتتم صيا س ملذ (1)ع ى املد  ال صري والطلةم يف معايلس واحدة
 نت نتائج الت دةر ملض س يف اادوث التايل:حيم كا، (ARDL)ل فجلات الزمنيس امللزعس 

 

 

 

                                                           
  7,0ص: (2)أنور امل    رقم ( 1)
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 للنموذج األول : نتائج اختبار تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد(00،1)الهدول رقم 
UECM 

(t) االحتمال  المتغير المعامل االنحراف المعياري  اإلحصائية 

0.0000* 6.782419 0.119643 0.811472 LN Index(-1) 

0.0721 -1.838354 0.478953 -0.880486 LN GDP 

0.0308* 2.223609 0.769685 1.711477 LN M2 

0.2097 1.271153 0.013931 0.017708 INF 

0.0286* 2.256056 0.065635 0.148076 IR 

0.0003* -3.881349 0.206699 -0.802270 DUM 

0.3224 0.999616 8.193459 8.190309 C 

0.965619 R-squared 

0.950183 Adjusted R-squared 

Prob (F-statistic)  

0.0000 
62.55496 F-statistic 

2.093076 Durbin-Watson stat 

    Ln  : ،معنل  عند  )*(ال ل ارةتم الط يعي,%. 

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر   

 

 امل دريس ل نملذ  أن  النة  ،شري نتائج االخت ارات اإلحصائيس ملعايلس اال دار امللض س يف اادوث أعا ت  
ر ت فةةرة( ملف)اوتلضح أن  املتغريات املةت  س ، (R=0.965)من خاث معامم الت دةد مرتفعس وتعايث 

املت  يس تعلي إ   %3.5، ول ةل  املاليس الةعليةسمن التغريات ا اص س يف مؤشر الةل  العام  %,.29
 متغريات أخر  مل ةتم إيراجها يف النملذ  

شري النتائج إ  أن  العاقس بن املتغري التابع واملتغريات املفةرة ليةت زائفس، حيم ب غت قيمس كما ت  
ما ت ن  ك. %0وهي معنلةس عند مةتل  الداللس أقم ب  ري من  62.55496 اإلحصائيس (F-Stat)اخت ار 

-Durbin ةعا  من مش  س االرت اط الذا  املتة ةم ل  لاقي باستخدام إحصائيس النتائج أن  النملذ  ال
Watson  Stat  2.093حيم ب غت قيمته اإلحصائيس))  
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 Cointegrating And Long Run Form (ARDL)نتائج تقدير نموذج األجل الطويل : ثالثاً 

النتائج ملض س يف ، وكانت (1)األوث مت ت دةر معامات األلر طلة س األجم )املرونات( وأ  معايلس النملذ 
 اادوث التايل:

 للنموذج األول نتائج تقدير األجل الطويل (:03،1)الهدول رقم 

C Cris (IR) (INF) Ln(M2) Ln(GDP) المتغير 

19.76622 -0.91474 -0.00138 0.27801 2.03457 2.12493 

المعلمة 
 المقدر 

1.01228 -3.81601 -0.02988 2.94362 4.079767 -1.93562 T اإلحصائية 

 االحتمال 0.0587 *0.0002 *0.0049 0.9763 *0.0004 0.3164

Ln :  ،ال ل ارةتم الط يعيC:  معنل  عند  )*(ا د ال ابت,%. 

 .Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر
 

 من خاث نتائج اادوث أعا  حم ن صيا س معايلس النملذ  كما ة ي:

CrisIRInf

MLnGDPLnindex

91474,0)(00138,0)(27801,0

)(03457,2)(12493,276622,19)ln( 2




 

 سعرماعدا  %,ت وهر لنا معايلس األجم الطلةم ملتغريات النملذ  أن كم  املتغريات املفةرة معنلةس عند 
 ، ونةتدث من نتائج الت دةر ما ة ي:وا د ال ابت ألجم الفائدة ع ى الليائع

  املاليس الةعليةس ع ى املؤشر العام ل ةل  ln(GDP)لناتج احمل ي اإلمجايل  ل ارةتم ال إيهابي ري لتوجلي  -
ln(Index) ت لري ل نه(، 0500227)س قيم اإلمجايل ، حيم ب غت املرونس اازئيس ل ناتج احمل ييف املد  الطلةم 
أنه ال ةفةر التغريات  أ  املاليس الةعليةس ع ى مؤشر الةل  ل ناتج احمل ي اإلمجايلما ةنفي وجلي ت لري  غير معنوي

 ا اص س يف املؤشر العام ل ةل  املاليس الةعليةس يف األجم الطلةم 

                                                           
  7,7ص: (02)أنور امل    رقم  (1)



 دراسة القياسية واختبار الفرضياتال: لرابعا الفصل  ............................................................

268 

 

  جمالي على ي اإلالمحل  تأثير إيهابي للناتج الفرضية التي تنص على وجود صحة  ينفيوتذا ما
 في األجل الطويل.المالية السعودية  مؤشر السوق

س ةل  املالي ع ى املؤشر العام ل 2Ln(M( مبفهلمه اللاسع لعرض الن ليبالنة س  (معنل )إيهابي  ري لتوجلي  -
ستؤي   %0أ  أن  زةاية عرض الن لي بنة س  ؛(05272,2)املرونس اازئيس  ب غت إذ ،يف األجم الطلةم الةعليةس

وهذا ما ةتف  مع الدراسات  ،مع ب اء العلامم األخر  لابتس %05272,2املؤشر العام ل ةل  مب دار  ارتفاعإ  
أن املةت مرةن  يمحسيؤي  إ  اعفاض أسعار الفائدة، الةاب س والنورةس االقتصايةس، إذ أن  زةاية املعروض الن د  

، ألكت املتلقعا، وال جلء إ  االست مار يف األسهم نورا  ل عائد ائدهاعل ةتخ لن عن االست مار يف الةندات لتد  
 ،Al-Bashtawi (2006)وهذا ما ةتف  مع يراسس ةاعد ع ى رأع مةتل  أسعار األسهم يف الةل  املايل  ة  ا مم  

ي يف حن كانت العاقس س  يس بن املؤشر العام ل ةل  وعرض الن ل  بالنة س ل لرصس عم ان، (0202)النيف يراسس 
س وكذلك يراس ،Haruna and al. (2013)ويراسس  Humpe (2009)، (0221فراج )يف كم  من يراسس 

Mahmoud Barakat and al. (2016)  خ  صت إ  وجلي عاقس ت ام يس بن املتغريةن ل لرصس اليت
العاقس الة  يس اليت عاات أيها العاقس طلة س خت ار ال Al-Jafari et al. (2011)يراسس أما ، تلنأ ومصر

 الن لي  وعرض س  ي س بن مؤشر الةل  األجم، تلص  ت إ  عدم وجلي عاقس

 ه الواسع لعرض النقدي بمفهومتأثير إيهابي لالفرضية التي تنص على وجود صحة  وتذا ما يؤكد
 في األجل الطويل.المالية السعودية  ومؤشر السوق

املاليس الةعليةس يف األجم  ع ى املؤشر العام ل ةل  (Inf)م ملعدث الت خ (معنل ) إيهابيت لري وجلي  -
ستؤي  إ  زةاية مؤشر الةل   %0عدث الت خم بنة س ملارتفاع كم أ  أن   ( 2502220)، إذ ب غ املعامم الطلةم

 وحم ن تفةري العاقس امللج س بن املتغريةن إ  أن   ،العلامم األخر  لابتسمع ب اء  %2502220بنة س تعايث 
وذلك بزةاية الط ب ع ى األسهم اليت ةتلقع أن ، (Hedging)يف حالس الت خم ة جؤون إ  الت لط  امل اربن

حىت يف  م ارنس ب سعار الفائدة يف الليائع والةندات اليت ت  ى لابتس ،ت لن أرباحها امللزعس املةت   يس مرتفعس
وهذ  النتيجس  ايل يف الةل  املاألسهم  ؤوث إ  ارتفاع أسعاروهذ  الزةاية يف الط ب ت، مةتلةات الت خم املرتفعس

ويراسس  (0202)أبو النصير  صالح يراسسكم  من ةتف  مع  و  (0221)فراج تتعارض مع ما تلص ت إليه يراسس 
 Horobet and Dumitrescuبالنة س ل ةل  املاليس الةعليةس، ويراسس  (0888) وديابي البازعي

أما  . Haruna and al. (2013)من أوروبا اللسطى والشرقيس، ويراسس  اليت ط   ت ع ى أربع يوث (2007)
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  Faiza Saleem and Mohd لرصس اليابان ويراسسل النة سب Yu Hsing (2013)كم  من يراسس 

Norfian (2017) العاقس ع ةيس بن املتغريةن أن  وجدت  يف الةل  املايل ال اكةتا  أ د 

 مؤشر السوق على معدل التضخمتأثير إيهابي لالفرضية التي تنص على وجود صحة  وتذا ما يؤكد 
 في األجل الطويل.المالية السعودية 

املاليس الةعليةس يف األجم   ةل العام لؤشر امل  ىع (IR)ألسعار الفائدة ع ى الليائع ألجم  سلبيت لري وجلي  -
 غير معنويل نه  مع ب اء العلامم األخر  لابتس،( -2522072)حيم أظهرت املعايلس أن  املعامم ةةاو   ،الطلةم

العام ل ةل   ملؤشراما ةنفي وجلي ت لري ألسعار الفائدة ع ى مؤشر الةل  أ  أنه ال ةفةر التغريات ا اص س يف 
 املاليس الةعليةس يف األجم الطلةم 

  على  جلالفائد  على الودائع أل ألسعار تأثير سلبيالفرضية التي تنص على وجود  ينفيوتذا ما
 األجل الطويل.في المالية السعودية مؤشر السوق 

املاليس الةعليةس  مؤشر الةل ع ى   (Cris) 0222ألزمس املاليس العامليس لةنس تغري امل (معنل )سلبي ت لري وجلي  -
وهذا ةعين أنه يف حالس وجلي أزمس ماليس أإن  مؤشر ، (-2520222)املعامم ةةاو   ب غحيم يف األجم الطلةم 

ذلك إ  حالس الركلي االقتصاي   وةرجع  مع ب اء العلامم األخر  لابتس %2520222الةل  سينخفض بنة س 
 سلاء، وذلك خاث الةنلات اليت ت ت األزمس املاليس الذ  أصا  االقتصاي العاملي واالقتصاي الةعلي  ع ى حد  

ع ى  د، خاصس إذا ع منا أن االقتصايةات اخل يجيس واالقتصاي الةعلي  ع ى وجه اخلصلص، ةعتم0222لةنس 
إةرايات تصدةر النفن واملشت ات ال يرتوكيماوةس اليت ت لرت أسعارها س  ا  مع بداةس األزمس، م ابم الرتاجع ا اي يف 

 .ما كان له ت لري س يب ع ى أياء الةل  املاليس الةعليةسالط ب العاملي ع يها، 

  نة ألزمة المالية العالمية لسل تأثير سلبيالفرضية التي تنص على وجود صحة وتذا ما يؤكد
 في األجل الطويل. المالية السعودية مؤشر السوقعلى 0222

س النورةس االقتصايةس يف حالس ل ات ب يس العلامم املفةرة، وذلك نتيجمع تتاءم و ملج س  (C)إشارة ا د ال ابت  -
 ملاليس ال تت لر بالتغري يف املؤشرات االقتصايةس ال  يس  اللجلي حجم معن من معامات الةل  
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 (ARDL Bounds Testنتائج منههية اختبار الحدود للتكامل المشترك )اختبار رابعاً: 

ل ت    من وجلي ت امم مشوووووووووووووورتا بن متغريات النملذ  مت االعتماي ع ى منهجيس اخت ار ا دوي ل ت امم 
 :نملض س يف اادوث أينا ، حيم مت اخت ار الفرضيت االخت ار نتائجاملشرتا 

04321       عاقس طلة س األجم          : ال تلجد الفرضية العدمية       :0H 

04321                    : تلجد عاقس طلة س األجم  الفرضية البديلة      :1H 

 اادوليس واليت ت خذ قيمتن حرجتنال يم احملةلبس مع  (F-Stat)عند استخرا  النتائج ن لم مب ارنس إحصائيس 
 ميز بن لاث حاالت:و )قيمس ا د األع ى واأليىن( 

 احملةلبس أكت من قيمس ا د األع ى ن لث أن  هنالك عاقس ت امم مشرتا؛ (F-Stat) إذا كانت -

 احملةلبس أقم من قيمس ا د األيىن ن لث بعدم وجلي عاقس ت امم مشرتا؛ (F-Stat) إذا كانت -

احملةلبس ت ع بن قيميت ا د األع ى وا د األيىن ن لث أن  هنالك حالس شك يف وجلي  (F-Stat) إذا كانت -
 عاقس ت امم مشرتا 

 اخلاص بالةل  املاليس الةعليةس: (1)واادوث امللايل ة ن نتائج اخت ار ا دوي ل ت امم املشرتا ل نملذ  األوث

 للنموذج األول (Bounds Test) : نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك(01،1)الهدول رقم 

K F-statistic النموذج 
,  4.089422 ARDL 

Critical Value Bounds 
 القيمة األعلى مةتل  املعنلةس

(Upper Bound) 

القيمة الدنيا  
(Lower Bound) 

3.35 2.26 10% 

3.79 2.62 5% 

4.18 2.96 2.5% 

4.68 3.41 1% 

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر

                                                           
  7,2ص: (00)أنور امل    رقم  (1)
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وهي أكت من ال يمس اادوليس  ،4.089422 احملةووووولبس تةووووواو  (F-Stat)شوووووري نتائج االخت ار إ  أن  قيمس ت  
لفرضوووويس وق لث ا ،رأض أرضوووويس العدم ال ائ س بعدم وجلي ت امم مشوووورتا، مم ا ةعين %,  عند مةووووتل  7522األع ى 

تشووووري أ (5)واليت تعايث  (K)، أما قيمس األوث ال دة س واليت ت  ر بلجلي عاقس ت امم مشوووورتا بن متغريات النملذ 
 إ  عدي املتغريات املةت  س يف النملذ  

 للعالقة قصير  األجل (Restricted ECM) نتائج اختبار نموذج تصحيح الخطأ المقيدخامساً: 

والذ  مت  أيه بناء ملذ  متجه تصووووو يح اخلط  ل عاقس يف املد  ال صوووووري أو التذبذ  قصوووووري املد  حلث اجتا  
ة يف ا دار املد  الطلةم   در املد  ال صووووووري بإيخاث ال لاقي املالعاقس يف املد  ال عيد، حبيم ةت م ت دةر العاقس يف 

طلة س  الربن الدةنامي ي بن املتغريات قصووورية األجم واملةوووتلةاتةؤم ن  م م ؤخر بفرتة واحدة، والذ  كمتغري مةوووت
ل لصوووووووووووووولث إ  التلازن طلةم األجم، وذلك وأ   (Adjustment)األجم ملتغريات النملذ  ألناء عم يس التعدةم 

 العاقس التاليس: 

1653

21

)(

)()2()()ln(





ttt

tttt

ECMCrisIR

InfMLnGDPLnCindex




 

 ع يها ملض س يف اادوث امللايل:وقد كانت النتائج املت صم 

 قصيرال المدىلحركيات  ARDLد اختبار نموذج تصحيح الخطأ المقينتائج : (05،1)الهدول رقم 
 للنموذج األول

 المتغير المعلمة المقدر  اإلحصائية (t) االحتمال

0.0670 1.873585 0.225831 D(LNINDEX(-1)) 

0.0001* 4.245325 0.525935 D(LNINDEX(-2)) 

0.0108* 2.650790 0.366750 D(LNINDEX(-3)) 

0.0721 -1.838354 -0.880486 D(LNGDP) 

0.0308* 2.223609 1.711477 D(LNM2) 

0.2097 1.271153 0.017708 D(INF) 

0.0251* -2.311138 -0.026402 D(INF) 

0.0577 -1.943198 -0.023366 D(INF) 

0.1160 -1.600205 -0.021256 D(INF) 

0.0286* 2.256056 0.148076 D(IR) 
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0.0064* 2.848291 0.293085 D(IR(-1)) 

0.0029* -3.134738 -0.215315 D(IR(-2)) 

0.0384* 2.127459 0.086588 D(IR(-3)) 

0.0003* -3.881349 -0.802270 D(CRIS) 

0.0006* -3.661450 -0.982714 D(CRIS(-1)) 

0.5132 -0.658644 -0.213813 D(CRIS(-2)) 

0.0037* 3.052967 0.717576 D(CRIS(-3)) 

0.0000* -5.782321 -0.414359 Coint Eq(-1) 

                Ln   :،معنلةس عند  )*( ال ل ارةتم الط يعي,%. 

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر          

 

، واليت ت شف (0.414359-)تعايث  ECMت شري نتائج االخت ار إ  أن  قيمس مع مس حد تص يح اخلط  
، وهل ما ةؤكد %,عن علية املتغري التابع  ل قيمته التلازنيس يف املد  الطلةم وهي معنلةس عند مةتل  الداللس 

تعد ث  ل قيمته ة س الةعليةسةل  املالي شر العام لوجلي عاقس تلازنيس طلة س املد  بن متغريات الدراسس، أ  أن  املؤ 
مب دار  (t-1)أ  لالس أشهر( بنة س من اختاث التلازن املت  ي من الفرتة  مدية بفصأرتة زمنيس )حم   التلازنيس يف كم

التلازنيس عن قيمته ، (t-1)أ  عندما ةن رف مؤشر الةل  خاث الفرتة قصرية األجم يف الفرتة الةاب س ، 2052%
إ  أن ةصم إ  التلازن  (t)من هذا االختاث يف الفرتة  %2052عايث يف األجم الطلةم أإنه حم ن تص يح ما ة  

ةلم ت رة ا  سن ع يف  00و أص نأ  بعد حلايل  0/2.2027,2يف املد  الطلةم؛ وأرتة العلية  ل التلازن ت  در بو 
 ن ناحيس حالس التلازن، هذا م

نتائج اادوث من ناحيس أخر  إ  العاقس امللجلية بن املتغريات املةت  س واملتغري التابع، حيم شري كما ت  
 .D(Inf)عدث الت خم وم D(GDP)الناتج احمل ي أن  كم املتغريات معنلةس خاث أرتة الدراسس ما عدا  ةت ن لنا

 :أنشري إ  تأ أما بالنة س ملرونات األجم ال صري

اجتا   ع أ الةل  املاليس الةعليةسع ى مؤشر  بياً سلؤلر ت لريا  ة Ln(gdp)الناتج احمل ي اإلمجايل لل ارةتم  -
ما ةنفي  غير معنويل نه ، مع ل ات العلامم األخر  (-25222229)العاقس طلة س األجم، حيم ب غ املعامم 

ل  ع ى مؤشر الةل  أ  أنه ال ةفةر التغريات ا اص س يف املؤشر العام ل ة ل ناتج احمل ي اإلمجايلوجلي ت لري 
  ال صرياملاليس الةعليةس يف األجم 
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  مؤشر ى المحلي اإلجمالي عل ناتجلل تأثير إيهابيوتذا ما ينفي الفرضية التي تنص على وجود
 في األجل القصير. المالية السعودية السوق

يف  ليةساملاليس الةع ل ةل ع ى املؤشر العام  (معنل ) إيهابياً ةؤلر ت لري  2Ln(M(العرض الن د  لل ارةتم  -
، أ  أن  زةاية (05200222)الطلةم، حيم كان املعامم ةةاو   بنفأ اجتا  العاقس يف األجم املد  ال صري

 العناصرمع ل ات  %05200222املؤشر العام ل ةل  مب دار  ارتفاعستؤي  إ   %0عرض الن لي بنة س 
هذا و وتعز  العاقس الطريةس بينهما إ  ارتفاع أسعار األسهم الناتج عن االعفاض يف أسعار الفلائد، ، األخر 
والذ  ة ؤلر  ،بة ب اعفاض ت  فس اإلقراض زةاية عرض الن د سيؤي  إ  زةاية مةتل  االست مارن نتيجس  أل

ما تلص  ت  وهذا ما ةتعارض مع  املايل الةل  يفم بدور  ع ى مةتل  أرباح الشركات مم ا ةرأع من أسعار األسه
مع  ف وةت ،Haruna and al. (2013)ويراسس  ،Humpe and Macmillan (2009) إليه يراسس

 أ  ب الدراسات اليت وجدت ب ن العاقس اليت تربن الرقم ال ياسي ألسعار األسهم بالعرض الن د  طريةس كدراسس
Mahmoud Barakat and al. (2016)  أبو النصير صالح  أما يراسس ،(0202) النيفويراسس

  سالةعلية سض الن د  ع ى مؤشر الةل  املاليو عر مهرت عدم وجلي ت لري ل أ د أظ (0202)

  الواسع  لعرض النقدي بمفهومهل تأثير إيهابيوتذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على وجود
 القصير.في األجل المالية السعودية  ومؤشر السوق

أ اجتا  العاقس فالةل  املاليس الةعليةس يف األجم ال صري بنع ى مؤشر  إيهابياً ةؤلر ت لري  (Inf)معدث الت خم  -
مع ل ات العلامم األخر   (0,017708)حيم أشارت املعايلس إ  أن  معامم املرونس ةةاو  ، يف األجم الطلةم

أ  أنه د  ال صري يف املما ةنفي وجلي ت لري ملعدث الت خم ع ى مؤشر الةل   غير معنوي  ت لري  ل ن ،لابتس
ما ةتلاأ  مع نتائج  وهذا  العام ل ةل  املاليس الةعليةس يف املد  ال صري ال ةفةر التغريات ا اص س يف املؤشر

 ماليزةا مل جتد أ  ت لري ملعدث الت خم يف سل  اليت  Dercio and Patricia (2018)يراسس 

  مؤشر السوقى عل معدل التضخمل تأثير إيهابيصحة الفرضية التي تنص على وجود  ينفيوتذا ما 
 في األجل القصير. المالية السعودية

ةعليةس يف املاليس ال العام ل ةل  املؤشرمع  (معنل ) بياً إيهاةؤلر ت لريا   (IR)ليائع ألجم الالفائدة ع ى  معدث -
 ، أ  أن  وهذا بع أ اجتا  العاقس يف األجم الطلةم( 25022229)املعامم  قيمس ب غت، حيم األجم ال صري
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 ل ةل  املايل الةعلي املؤشر العام  ارتفاعستؤي  إ   %0بنة س ع ى الليائع ألجم  ارتفاع أوةعار الفائدة
من  أن ه حيمةتلاأ  مع النورةس االقتصايةس ال ، وهذا ما مع ل ات العلامم األخر  %25022229مب دار 

، ما سيتجه املةت مرون إ  است مار أملاهلم يف الةندات والليائع ال ن يس الفائدة ارتفاع معدالتاملفروض عند 
فاع معدالت كما أن  ارت  ةةاعد ع ى اعفاض أسعارها يف الةل  املايل،إ  اعفاض الط ب ع ى األسهم و  ةؤي 

فض من أرباحها، ومنه اعفاض أسعار األسهم ؤي  إ  زةاية ت اليف االقرتاض لد  الشالفائدة ت ركات ما خي 
 Humpe (2009)و (0221)فراج  ما جاءت به نتائج يراسس كم  منةتعارض مع وهذا   يف الةل  املايل

يف الةل  املايل  Yu Hsing (2013) ،Faiza Saleem and Mohd Norfian (2017) ويراسس
اليت خ  صت إ  إجيابيس العاقس بن معدث  Horobet (2007)وةتف  مع ما جاءت به يراسس ، ال اكةتا 

 الفائدة ع ى الليائع ومؤشر الةل  

  على  جلالفائد  على الودائع أل ألسعار تأثير سلبيوتذا ما ينفي الفرضية التي تنص على وجود
 في األجل القصير. المالية السعودية مؤشر السوق

عام ل ةل  ع ى املؤشر ال يف األجم ال صري)معنل (  سلبياً تؤلر ت لريا   (Cris) 0222األزمس املاليس العامليس لةنس  -
، وهذا وهي بنفأ اجتا  العاقس يف األجم الطلةم (-25220022) املعامم ب غت قيمسحيم ، املاليس الةعليةس

 ينخفض بنة سساملاليس الةعليةس املؤشر العام ل ةل   ةعين أنه يف حالس حدوث أزمس ماليس أإن  ت لري الة يب ال
  %25220022  ار ة

هذا راجع لألياء اهلش ل ةل  املاليس الةعليةس أمام تداعيات األزمس املاليس، لدرجس أنا خةرت خاث الربع و 
أك ر مما خةرته األسلا  املاليس األك ر ارت اطا  باألزمس املاليس، وةعز  ذلك إ   يا  الشفاأيس  0222األخري من سنس 

ن إ فاث الدور ، كما ال حم ةعليةس م ارنس  باألسلا  الرئيةيسواملع لمات الرمسيس وإ  ضعف كفاءة الةل  املاليس ال
 أحيان يفلرات األزمس املاليس بصلرة حماةدة، أي  اإلعامي الة يب الذ  أشم يف التعامم مع تدأ ات أخ ار وتط

 اخل يجيس عملما ، والةل  املاليس الةعليةس  دةدا  املاليس ك رية إ  ت خيم آلارها ع ى تعامات األسلا  

  0222نة ألزمة المالية العالمية لستأثير سلبي لوتذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على وجود 

 في األجل القصير.المالية السعودية  مؤشر السوقعلى 

 



 دراسة القياسية واختبار الفرضياتال: لرابعا الفصل  ............................................................

275 

 

لفرضيات ومد  حةب ا الةل  املاليس الةعليةسواادوث امللايل ة  خص نتائج اخت ار الدراسس ال ياسيس ع ى 
 ق لهلا أو رأ ها وذلك يف األج ن ال صري والطلةم:

 موذج االول: نتائج اختبار فرضيات الدراسة في األجلين القصير والطويل للن(02،1)الهدول رقم 

 النتيهة طبيعة التأثير العالقة الفرضيات

 األولى
ةلجد ت لري إجيايب ل ناتج احمل ي 

اإلمجايل ع ى مؤشر الةل  املاليس 
 الةعليةس

 الفرضيس نرأض عنل ( ري مإجيايب ) طلة س األجم

 نرأض الفرضيس معنل ( ري س يب ) قصرية األجم

 الثانية
ن لي الةلجد ت لري إجيايب لعرض 

مبفهلمه اللاسع ع ى مؤشر الةل  
 املاليس الةعليةس

 ن  م الفرضيس إجيايب )معنل ( طلة س األجم

 ن  م الفرضيس إجيايب )معنل ( قصرية األجم

 الثالثة
ةلجد ت لري إجيايب ملعدث الت خم 
 ع ى مؤشر الةل  املاليس الةعليةس

 ن  م الفرضيس إجيايب )معنل ( طلة س األجم

 نرأض الفرضيس إجيايب ) ري معنل ( قصرية األجم

 الرابعة
ةلجد ت لري س يب ألسعار الفائدة 

مؤشر ع ى الليائع ألجم ع ى 
 الةل  املاليس الةعليةس

 نرأض الفرضيس س يب ) ري معنل ( طلة س األجم

 الفرضيسنرأض  إجيايب )معنل ( قصرية األجم

 الخامسة
س زمس املاليألةلجد ت لري س يب ل

مؤشر ع ى  0222العامليس لةنس 
 الةل  املاليس الةعليةس

 ن  م الفرضيس )معنل (س يب  األجمطلة س 

 ن  م الفرضيس )معنل (س يب  األجمقصرية 

 من إعداي ال اح س المصدر:    
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 (0202-0222) انعم   بورصةعلى مؤشر  يةاالقتصادية الكل  المتغيرات  تأثيردراسة المطلب الثاني: 

 لي فةووووووووووورة املختارة وهي: الناتج احمل ي اإلمجايل، عرض النملط ب يراسوووووووووووس ت لري املتغريات املسووووووووووويتم يف هذا ا
مبفهلمه اللاسوووع، أسوووعار الفائدة ع ى الليائع ألجم ومعدث الت وووخم باإلضووواأس إ  املتغري اللمهي والذ  حم م األزمس 

يف  ،(0202-0222) ان خاث الفرتةالتابع والذ  حم م مؤشووور بلرصوووس عم  ، ع ى املتغري 0222املاليس العامليس لةووونس 
ملذ  قياسوووووي متت صووووويا ته مبعايلس ا دار متعدي، حيم سووووويتم أوال  يراسوووووس اسوووووت رارةس متغريات الدراسوووووس من أجم 

  دةد النملذ  األنةب مث إجراء اخت ارات النملذ  
 (Unit-Root Tests) الفرع األول: نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية

ة ي ي بعد أن عرضوونا عدة اخت ارات السووت راةس الةوواسووم الزمنيس سوويتم االكتفاء أ ن باخت ار جذر اللحدة
 عد  دةد أرتات اإلبطاء املناس س ل ن ب ،(PP)واخت ار أي ي أ بريون  (ADF) أللر امللسع 

 أواًل: اختيار فترات اإلبطاء المناسبة لمتغيرات الدراسة
 (Lag Length)الت اطؤ من أجم اخت ار اسوووووووت رارةس الةووووووواسوووووووم الزمنيس ل دراسوووووووس جيب أوال   دةد أرتات 

 لارزشووووو أهم املعاةري وهي: معيار من خاث االعتماي ع ى معاةريل ووووومان خ ل ا د العشووووولائي من االرت اط الذا ، 
(Schwarz) وأكيك (Akaike) وهنان كلةن (Hannan & Quinn Criterion)   وهذا ما سوووونعرضووووه يف

 اادوث امللايل:
 لنموذج الدراسة الثاني: نتائج اختبار فترات اإلبطاء (02،1)الهدول رقم 

 فتر  اإلبطاء البيان
 L(index) Lag=2مؤشر الةل  

 L(gdp) Lag=5الناتج احمل ي اإلمجايل 

 2L(M Lag=1( عرض الن لي

 Lag=3 (inf) معدث الت خم

 Lag=3 (IR)ع ى الليائع  أسعار الفائدة

 Cris Lag=1 األزمس املاليس

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر                       

أرت  إبطاء ي هبطاء املناس س ملتغريات الدراسس من خاث بيانات اادوث أعا  ةت ح لنا ج يا  أن أرتة اإل
للمهي )األزمس ، وأرتة إبطاء واحدة بالنة س لعرض الن لي مبفهلمه اللاسع واملتغري االتابع )ملشر الةل (نة س ل متغري بال
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، أما خمومعدث الت  ألجم الليائععار الفائدة ع ى ولاث أرتات إبطاء بالنة س ألس(، 0222العامليس لةنس  املاليس
 له مخأ أرتات إبطاء االخت ار أن  بالنة س ل ناتج احمل ي اإلمجايل أ د أظهر 

 Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)ثانياً: نتائج اختبار ديكي فولر الموسع 
ع ى كم  من املةووووووووووتل   Augmented Dickey-Fuller (ADF)مت إجراء اخت ار ية ي أللر امللسووووووووووع 

(level)  والفر  األوث(First Difference)  باستخدام ا د ال ابت  %,عند مةتل  معنلةس(Intercept) ،
 ال  ويف حالس اسووت رار املتغري عند املةووتل  ،(None)وبدونما  (Trend and Intercept)ال اطع واالجتا  العام 

ث أقم من وتتلقف العم يس عندما ت لن االحتما أو الفر  ال ا  ةتم ال جلء إ  اخت ار اسووووووووووووووت رار  عند الفر  األوث
 الفرضيتن: حيم اختتت  عند أ   ملذ  %,

  0 :0H : وجلي جذر اللحدة أ  أن  الة ةس  ري مةت رة                   الفرضية العدمية    

 0 :1H              : عدم وجلي جذر اللحدة أ  أن  الة ة س مةت رة     الفرضية البديلة    

 Augmented)باستخدا   للدراسة الثانيللنموذج : نتائج اختبار جذر الوحد  (02،1)الهدول رقم 

Dickey-Fuller Test) 

 المتغير  باستخدا  ADFقيمة  االحتمال القرار

 االجتا  وال اطع 1.953795- 0.6113  ري مةت ر

 Ln (indext) المستوى

 )المتغير التابع(

مةت ر ري   ال اطع 2.367301- 0.1242  

مةت ر ري   بدونما 222,,0.2  ,0.802  

 الفرق األول االجتا  وال اطع 5.900,20- 0.0001  مستقر

 االجتا  وال اطع 0.906719- 0.9491  ري مةت ر
 Ln (GDPt) المستوى

 ال اطع 2.655435- *0.0870 مستقر 

 االجتا  وال اطع 0.9,2- 0.9725   ري مةت ر

 ال اطع 2.391919- 0.01474  ري مةت ر Ln(M2t) المستوى

 بدونما 4.784359  1.0000   ري مةت ر
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 ال اطع 13.716- 0.0000 مستقر

 االجتا  وال اطع 8.843753- *0.0000  ري مةت ر
 (Inft) المستوى

 ال اطع 8.900059- 0.0000 مستقر

 االجتا  وال اطع 3.838403- *0.0199   ري مةت ر
 (IRt) المستوى

 ال اطع 3.934458- 0.0030 مستقر

 االجتا  وال اطع 1.873249- 0.6584    ري مةت ر

 المستوى

(Cris) 

 ال اطع 1.099679- 0.7121   ري مةت ر

 بدونما 0.000000 0.6795   ري مةت ر

 االجتا  وال اطع *8.54749- 0.0000  ري مةت ر

 ال اطع *8.60232- 0.0000  ري مةت ر الفرق األول

 بدونما 8.544004- 0.0000  مستقر

02%  ,%  0%   

 القيم الهدولية
 االجتا  وال اطع 4.086877- 3.47169- 3.16294-

 ال اطع 3.521579- 2.90121- 2.58798-

 بدونما 2.596586- 1.94526- 1.61391-

 : ال ل ارةتم الط يعي Ln.  %,عند احتماليس ال اطع أو االجتا  العام  ري معنلةس ت لن  )*(       

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر  

 
املؤشر  تمالةاسم الزمنيس ل م  من لل ارة، أن أعا يل ت نتائج اخت ار جذر اللحدة واليت ةشري إليها اادوث 

 2022 ومتغري األزمس املاليس العامليس لةنس )2Mln( مبفهلمه اللاسع والعرض الن د  )indexln(العام ل ةل  

(Cris)   مل ت ن مةت رة عند املةتل ، وع يه مت رأض الفرضيس العدميس ب ن الةاسم الزمنيس  ري ساكنس عند املةتل
(Nonstationary) ،  ات، هذ  املتغري  ا استدعى األخذ بالفر  األوث لتةت ر عندهالجد جذر وحدة مه ة  أ  أن

 (IR)ع ألجم معدث الفائدة ع ى الليائو  (Inf) معدث الت خمو  ln(GDP)ك م  من الناتج احمل ي اإلمجايل أما  
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عند املةتل   سساكن وهذا ةعين أن هذ  املتغريات ،%,عند املةتل  باستخدام ال اطع عند معنلةس ت أ د است ر 
 والة ة س الزمنيس مةت رة وال ةلجد جذر وحدة 

وقد مت  ذلك من خاث م ارنس ال يمس احملةوولبس بال يمس اادوليس هلا )أ خذت بال يمس املط  س( ع ى أسوواس نةوو س 
، مم ا ةعين رأض أرضوووويس العدم خل ل بعض الةوووواسووووم الزمنيس من جذر اللحدة عند أروقها األو  واألخر  عند %,

ما ةةوووووتدعي ال يام بإعداي  ،I(1)ند الفر  األوث املةوووووتل   وبالتايل أإن متغريات الدراسوووووس ليةوووووت سووووواكنس ك ها ع
وخاصووووووس  Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) امللزع لإلبطاء الذا  ملذ  اإل دار

 است رار املتغري التابع ع ى الفر  ألوث والذ  هل من شروط استخدام هذا النملذ  

 (PP) (Phillips Perron Test)   ثانياً: نتائج اختبار فيليبس بيرون
كذلك ع ى كم  من املةتل  (ADF)بنفأ منهجيس ية ي أللر امللسع  (PP)مت إجراء اخت ار أي ي أ بريون 

(level)  والفر  األوث(Firs Difference)  باسووووتخدام ا د ال ابت %,عند مةووووتل  معنلةس(Intercept)،  

ويف حالس اسووت رار املتغري عند املةووتل  مل  ،(None)وبدونما  (Trend and Intercept)ال اطع واالجتا  العام 
 ةتم ال جلء إ  اخت ار است رار  عند الفر  األوث أو الفر  ال ا  

 لدراسة باستخدا  فيليبس بيرونل الثانينتائج اختبار جذر الوحد  للنموذج : (08،1)الهدول رقم 
(Phillips Perron Test) (PP) 

 المتغير  باستخدا  PPقيمة  االحتمال القرار

 االجتا  وال اطع 1.4802,0- 0.82492  ري مةت ر

 المستوى

Ln (indext) 

 )المتغير التابع(

مةت ر  ري  ال اطع 1.9,7022- 0.3292  

 بدونما 729,2,.0 0.8720   ري مةت ر

مةت ر  ري  االجتا  وال اطع 5.2722,2- *0.0002 
الفرق 
 األول

مةت ر  ري  ال اطع 5.729227- *0.0000 

 بدونما 09,,5.72- 0.0000 مستقر

 Ln (GDPt) المستوى االجتا  وال اطع 5.0000,7- 0.0004 مستقر

 Ln(M2t) االجتا  وال اطع 2.702222- 0.2222   ري مةت ر
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مةت ر  ري  ال اطع ,2.20202- ,,0.22  

 بدونما ,2.222,2  1.0000  ري مةت ر المستوى

 االجتا  وال اطع 10.22200- *0.0000 مستقر

 االجتا  وال اطع 8.222092- *0.0000  ري مةت ر
 (Inft) المستوى

 ال اطع 8.222292- 0.0000 مستقر

 االجتا  وال اطع 2.521222- 0.3022   ري مةت ر
 (IRt)  المستوى

 ال اطع 2.222972- *0.2,70 مستقر

 االجتا  وال اطع 1.937785- 0.6249   ري مةت ر

 المستوى

(Crist) 

 ال اطع 1.099679- 0.7121   ري مةت ر

 بدونما 0.000000 0.6795   ري مةت ر

 االجتا  وال اطع *8.54747- 0.0000  ري مةت ر
الفرق 
 األول

 ال اطع *8.60232- 0.0000  ري مةت ر

 بدونما 8.544004- 0.0000  مستقر

02%  5%  0%   

 القيم الهدولية
 االجتا  وال اطع 4.08687- 3.4716- 3.1629-

 ال اطع 3.52157- 2.9012- 2.5879-

 بدونما 2.59658- 1.9452- 1.6139-
 

 ال ل ارةتم الط يعي  :Ln .%,ت لن احتماليس ال اطع أو االجتا  العام  ري معنلةس عند  )*(            

  Eviews 9 باالعتماي ع ى تخرجات برنامج: من إعداي ال اح س المصدر        
 

 نتوووائج اخت وووار ية ي أللرت رة وووا  الوووم ليت متووو  وا (PP)اخت وووار أي ي أ بريون وهر لنوووا ااووودوث أعا  نتوووائج ة  
(ADF) ،  أن الةووووووواسوووووووم الزمنيس ل م  من لل ارةتم املؤشووووووور العام ل ةووووووولln(index) ، العرض الن د  لل ارةتم

)2ln(M،  ميس رأض الفرضووويس العد مل ت ن مةوووت رة عند املةوووتل ، وع يه مت  0222ومتغري األزمس املاليس العامليس لةووونس
، أ  أنه ةلجد جذر وحدة مم ا استدعى األخذ بالفر  األوث لتةت ر م الزمنيس  ري ساكنس عند املةتل ب ن الةاس
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 وأسوووعار الفائدة ع ى الليائع (Inf) معدث الت وووخمو  ln(GDP)الناتج احمل ي اإلمجايل هذ  املتغريات، أما  عندها
 سسووواكن وهذا ةعين أن هذ  املتغريات ،%,عند املةوووتل  باسوووتخدام ال اطع عند معنلةس  تأ د اسوووت ر  (IR) ألجم

 ةت رة وال ةلجد جذر وحدة عند املةتل  والة ة س الزمنيس م  

 (ARDL)ة الزمنية الموزع: تقدير نموذج االنحدار الذاتي ذات الفهوات الثاني الفرع
ةتم ت دةر النملذ  األوث ل دراسوووووس اخلاص بت لري املتغريات االقتصوووووايةس ال  يس )الناتج احمل ي اإلمجايل، عرض 

ر بلرصس واألزمس املاليس العامليس( ع ى مؤشألجم ، معدث الت خم، معدث الفائدة ع ى الليائع مبفهلمه اللاسع الن لي
 وذلك وأ  اخلطلات التاليس: Eviews 9ان باستخدام برنامج عم  

 أواًل: تحديد فترات اإلبطاء المثلى )الفهوات الزمنية المثلى(

ة عتت ملذ  اال دار الذا  ذات الفجلات الزمنيس امللزعس شووووووووووووودةد ا ةووووووووووووواسووووووووووووويس لفرتات اإلبطاء، وبعد إجراء 
    املختووار النملذ يف ت صووووووووووووووووم ع يهوواامل ئيووا ، حيووم كووانووت أرتة اإلبطوواءاالخت ووار ة لم بت وودةوود أرتات اإلبطوواء ت  ووا

ARDL (2, 2, 2, 1, 2, 4) : مبفهلمه  يعرض الن ل إبطاء ل م  من مؤشر الةل  والناتج احمل ي اإلمجايل و أرتتن
ملتغري  إبطاء أربع أرتاتو ملعدث الت ووووووخم  وأرتة إبطاء واحدة بالنةوووووو س، ألجم وأسووووووعار الفائدة ع ى الليائعاللاسووووووع 

 ، كما ةلض ه الش م التايل:األزمس املاليس العامليس

 الثاني : تحديد فترات التباطؤ للنموذج(3،1)الشكل رقم 
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 :(UECM) اختبار تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد نتائج: ثانياً 

تص يح اخلط   ن، باستخدام ملذ بلرصس عم ابعض املتغريات االقتصايةس ع ى مؤشر ت لري سن لم بت دةر 
ضمن إطار ملذ  اال دار الذا  ل فجلات الزمنيس  (UECM)  وقد متت صيا س ملذ ،(1)(UECM) ري امل يد 

 لتايل:دوث املض س يف اااخلاصس بالنملذ  ال ياسي ال ا  حيم كانت نتائج الت دةر ، (ARDL)امللزعس 

 الثاني لنموذجل UECMد المقيير تقدير نموذج تصحيح الخطأ غنتائج  :(02،1)الهدول رقم 

(t) االحتمال  المتغير المعامل االنحراف المعياري  اإلحصائية 
0.0000* 9.640558 0.118401 1.141452 LnINDEX(-1) 

0.1602 1.424356 0.255500 0.363922 LnGDP 

0.2429 1.180830 0.597548 0.705603 LnM2 

0.0909 1.721911 0.007981 0.013742 INF 

0.7368 0.337858 0.046950 0.015863 IR 

0.0000* -4.587356 0.075257 -0.345184 Cris 

0.0004* -3.808749 3.440967 13.10578 C 

0.981424 R-squared 

0.975115 Adjusted R-squared 

Prob (F-statistic) 

0.0000 
155.5646 F-statistic 

2.018356 Durbin-Watson stat 

     Ln  :،عند معنل  )*(ال ل ارةتم الط يعي ,%.     

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر   

 در ت  
 
شري نتائج االخت ارات اإلحصائيس ملعايلس اال دار امللض س يف اادوث أعا  أن  النة يس ل نملذ  امل

 %22502 وتلضح أن  املتغريات املةت  س ت فةر ،(R=0.9814)من خاث معامم الت دةد مرتفعس وتعايث 
املت  يس تعلي إ  متغريات أخر  مل ةتم  %1,86و ،ا اص س يف مؤشر الةل  العام ل لرصس عمانمن التغريات 

 إيراجها يف النملذ  

كما تشري النتائج إ  أن  العاقس بن املتغري التابع واملتغريات املفةرة ليةت زائفس، حيم ب غت قيمس 
. %0هي معنلةس عند مةتل  الداللس أقم ب  ري من و  155.5646ةد الت دملعنلةس معامم  (F-Stat)اخت ار 

                                                           
  ,,7ص: (00)أنور امل    رقم  (1)
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 حصائيسإكما ت ن  النتائج أن  النملذ  ال ةعا  من مش  س االرت اط الذا  املتة ةم ل  لاقي باستخدام 
(Durbin-Watson Stat) 2.018يم ب غت قيمته اإلحصائيس ح).) 

 Cointegrating And Long Run Form (ARDL) ل نتائج تقدير نموذج األجل الطويثالثاً: 

، وكوووانوووت النتوووائج (1)ال وووا  طلة وووس األجوووم )املرونوووات( وأ  معوووايلوووس النملذ مت ت ووودةر معوووامات األلر 
 ملض س يف اادوث التايل:

 للنموذج الثاني : نتائج تقدير األجل الطويل(00،1)الهدول رقم 

C Cris (IR) (INF) Ln(M2) Ln(GDP) المتغير 

71.32734 -1.07854 -0.15961 0.198919 
-

3.61433 
المقدر المعلمة  6.967038  

-4.29680 -4.27921 -2.92550 3.317648 
-

1.95654 
3.004815 T اإلحصائية 

 قيمة االحتمال *0.0041 0.0557 *0.0016 *0.0051 *0.0001 *0.0001

Ln،ال ل ارةتم الط يعي : C معنل  عند  )*( : ا د ال ابت,%.  

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر

 من خاث نتائج اادوث أعا  حم ن صيا س معايلس النملذ  كما ة ي:

CrisIRInf

MLnGDPLnindex

07854,1)(15961,0)(198919,0

)(61433,3)(967038,632734,71)ln( 2




 

، ونةتدث من %,عنلةس عند ماملتغريات املفةرة  معومت وهر لنا معايلس األجم الطلةم ملتغريات النملذ  أن 
 ة ي: نتائج الت دةر ما

ل لرصس عم ان يف  ى املؤشر العام ع ln(GDP)لناتج احمل ي اإلمجايل  ل ارةتم ال (معنل ) إيهابيت لري وجلي  -
ناتج ، أ  أن  زةاية ال(95292272) عايثا ة  م اإلمجايل يت املرونس اازئيس ل ناتج احمل   حيم ب غ، األجم الطلةم

 العناصرمع ل ات  %95292272بنة س  ل لرصس عم انؤي  إ  ارتفاع املؤشر العام سي %0ي اإلمجايل بنة س احمل   
اإلمجايل ا  ي ي  يوهذا ما ةتاءم والنورةس االقتصايةس اليت تفرتض وجلي عاقس طريةس بن الناتج  احمل   ، األخر 

                                                           
  7,9ص: (07أنور امل    رقم )( 1)
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استجابس سل  األسهم ل تلقعات اخلاصس مبةتلةات النشاط  وأسعار األسهم يف الةل  املايل، وذلك من خاث
نتعاص املتةارع ةع أ االيف األرين االقتصاي ، أزةاية النشاط االقتصاي  مرتمجا  يف معدالت مل اقتصاي  أع ى 
ألمر الذ  املةت   يس، ا هاأرباح  والت ةن ال  ري ألياء الشركات املدرجس يف ال لرصس، ما ةعين زةاية مةتل 

ينع أ الح ا  ع ى ارتفاع أسعار األسهم يف ال لرصس مما ةدأع باملةت مرةن إ  زةاية املشرتةات منها واالستفاية س
 Horobetويراسس ل ةل  املاليس الةعليةس،  (0221)فراج  وهذا ما ةتف  مع نتائج يراسسمن علائدها املرتفعس  

and Dumitrescu (2007)  ويراسس ، األوروبيسع ى عينس من األسلا  املاليسAl-Jafari et al. (2011) 

اليت وجدت العاقس إجيابيس بن الناتج احمل ي اإلمجايل  Francisco and Loredana (2016)ويراسس 
 ومؤشر الةل  

  مالي على إلجلناتج المحلي اوجود تأثير إيهابي لوتذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على
 طويل.مؤشر بورصة عم ان في األجل ال

يف األجم  انعم    لرصسع ى املؤشر العام ل 2Ln(M(لعرض الن د  ل ل ارةتم ابالنة س  سلبيت لري وجلي  -
ستؤي  إ  اعفاض  %0أ  أن  زةاية عرض الن لي بنة س  ؛(-7590277)ةاو  كانت املرونس اازئيس ت  إذ ،الطلةم

وجلي  ما ةنفي غير معنوي ل ن ت لري مع ب اء العلامم األخر  لابتس،  %7590277مب دار  ل  لرصساملؤشر العام 
 اص س يف أ  أنه ال ةفةر التغريات ا الطلةم األجمع ى مؤشر الةل  يف  لعرض الن لي مبفهلمه اللاسعت لري 

خت ار ال Al-Jafari et al. (2011)يراسس  وهذا ما ةتف  مع  الطلةميف املد   ل لرصس عماناملؤشر العام 
  ي س بن مؤشر س تلص  ت إ  عدم وجلي عاقسحيم العاقس الة  يس اليت عاات أيها العاقس طلة س األجم، 

 الن لي  وعرض الةل 

  مؤشر على  ععرض النقود بمفهومه الواسوجود تأثير إيهابي لوتذا ما ينفي الفرضية التي تنص على
 بورصة عم ان في األجل الطويل.

 غ ، إذ بيف األجم الطلةم ل لرصس عم انع ى املؤشر العام  (Inf)عدث الت خم مل (معنل ) إيهابيت لري وجلي  -
 س بنة   لرصسالعام ل ؤشرامل ارتفاعستؤي  إ   %0أ  أن  ارتفاع معدث الت خم بنة س  (25022202)املعامم 
ةب ما ح الت خم ومؤشر ال لرصسس الطريةس بن العاق ومري  مع ل ات العلامم األخر ،  %25022202تعايث 

لن استخدام األسهم  ك ،لقعاملتن  إ  أن  العلائد االمسيس لألسهم ستزياي بنفأ زةاية معدث الت خم إ  أ أيشر ةرا 
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هتم، ما ة علض املةت مرةن اخلةارة النامجس عن الت خم يف ال لة الشرائيس ل روا ،كلسي س  لط كام س جتا  الت خم
 ل ت خم  ملتلقعاوهذا ةرت ز ع ى أساس أن  معدث العائد االمسي ةت لن من معدث عائد ح ي ي م  اأا  إليه املعدث 

 (0202)أبو النصير  صالحوةتف  مع كم  من يراسس  (0221)فراج يراسس ما ةتعارض مع ما تلص ت إليه وهذا 
 Horobet and Dumitrescuبالنة س ل ةل  املاليس الةعليةس، ويراسس  (0888) وديابي البازعيويراسس 

أما   .Haruna and al. (2013)من أوروبا اللسطى والشرقيس، ويراسس  ثاليت ط   ت ع ى أربع يو  (2007)
 Faiza Saleem and Mohdويراسسل لرصس اليابان  النة سب Yu Hsing (2013)كم  من يراسس 

  همايف الةل  املايل ال اكةتا  أ د وجدت أن  العاقس ع ةيس بين (2017)

  ؤشر بورصة موجود تأثير إيهابي لمعدل التضخم على وتذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على
 عم ان في األجل الطويل.

 لرصس عم ان يف العام ل ؤشرامل  ىع (IR)ليائع ألجم الألسعار الفائدة ع ى  (معنل ) سلبيت لري وجلي  -
أ  أن كم زةاية أسعار الفائدة بنة س ، (-250,290) أ د أظهرت املعايلس أن  املعامم ةةاو ، األجم الطلةم

وهذا ما ةتف   مع ب اء العلامم األخر  لابتس، %250,290ا ة ار  مب ل  لرصسخفض املؤشر العام ست 0%
االست مار ع ال ن يس و الط ب ع ى الليائستؤي  إ  زةاية  املرتفعس الفائدة معدالتاليت تر  ب ن  والنورةس االقتصايةس 

 ال لرصس،يف  هاك   أو جزء من أسهمهمإ  بيع  ستدأع املةت مرةنوهذا ما باعت ارها بدةا  لألسهم، الةندات يف 
است مار أملاهلم يف ال نلا ع ى اعت ارها      ألائد أع ى وتخاطر است مار أقم من است مارهم يف  إ والتلج ه 
 (0221)فراج وهذا ما ةتف  مع يراسس   ، هذا ما سينع أ ع ى اعفاض أسعار األسهم يف ال لرصساألسهم
اليت خ صت إ  وجلي عاقس تلازنيس طلة س األجم مع  (0200)ندى الحموري يراسس ، و سالةعليةاملاليس ل ةل  

 ،Humpe (2009) سذلك األمر بالنة س لدراسمعدث الفائدة يف كم من بلرصس عم ان والةل  املايل يف تركيا، وك

اليت خ  صت ع ى  Faiza Saleem and Mohd Norfian (2017) سويراس ،Yu Hsing (2013)و
  الطلةم بن املتغريةنس يف املد  وجلي عاقس ت ام ي

  ل وجود تأثير سلبي ألسعار الفائد  على الودائع ألجوتذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على
 مؤشر بورصة عم ان في األجل الطويل.على 
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ان حيم  ى املؤشر العام ل لرصس عم  ع (Cris) 0222ألزمس املاليس العامليس لةنس ل (معنل ) سلبيت لري وجلي  -
 لرصس العام لؤشر املسينخفض عامليس مس ماليس ز وهذا ةعين أنه يف حالس حدوث أ ،(-05222,2) قيمساملعامم  ب غ
 0222العامليس لةنس باألزمس املاليس عم ان بلرصس  ظهر ت لرحيم   يف األجم الطلةم %05222,2ان بنة س عم  

 طلرا ،األسلا  املاليس العربيس وأك رها تنويما  وتالر م من اعت ارها من أقل  بش م واضح ع ى املد  الطلةم، ب
ا انع أ م ،الذ  صاحب الةنلات امللاليس لألزمس والشح يف الةيللس الركلي االقتصاي عدو  وةرجع هذا إ  

 وألر ع ى اعفاض أسعار األسهم يف ال لرصس  انس  ا  ع ى أياء الشركات املدرجس يف بلرصس عم  

  0222نة زمة المالية العالمية لسوجود تأثير سلبي لألوتذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على 
 مؤشر بورصة عم ان في األجل الطويل.على 

س النورةس االقتصايةس يف حالس ل ات ب يس العلامم املفةرة، وذلك نتيجمع تتاءم و ملج س  (C)إشارة ا د ال ابت  -
 ملاليس ال تت لر بالتغري يف املؤشرات االقتصايةس ال  يس  اللجلي حجم معن من معامات الةل  

 (ARDL Bounds Testنتائج منههية اختبار الحدود للتكامل المشترك )اختبار رابعاً: 
  من وجلي ت امم مشوووووووووووووورتا بن متغريات النملذ  مت االعتماي ع ى منهجيس اخت ار ا دوي ل ت امم ل ت    

 :ن، حيم مت اخت ار الفرضيتأينا املشرتا اليت كانت نتائجها ملض س يف اادوث 

04321  : ال تلجد عاقس طلة س األجم               الفرضية العدمية         :0H 

04321                     : تلجد عاقس طلة س األجم الفرضية البديلة        :1H 

حملةلبس مع اادوليس واليت ت خذ قيمتن حرجتن ا (F-Stat)عند استخرا  النتائج ن لم مب ارنس إحصائيس 
 )قيمس ا د األع ى واأليىن( ميز بن لاث حاالت:

 حملةلبس أكت من قيمس ا د األع ى ن لث أن  هنالك عاقس ت امم مشرتا؛ا (F-Stat)ت إذا كان -

 حملةلبس أقم من قيمس ا د األيىن ن لث بعدم وجلي عاقس ت امم مشرتا؛ا (F-Stat)ت إذا كان -

احملةلبس ت ع بن قيميت ا د األع ى وا د األيىن ن لث أن  هنالك حالس شك يف  (F-Stat)ت إذا كان -
 ت امم مشرتا وجلي عاقس 
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 ل لرصس عم ان: (1)واادوث امللايل ة ن نتائج اخت ار ا دوي ل ت امم املشرتا ل نملذ  ال ا 

 للنموذج الثاني (Bounds Test) نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك(: 00،1)الهدول رقم 

K F-statistic النموذج 
,   5.610419 ARDL (2, 2, 2, 1, 2, 4) 

Critical Value Bounds 
لقيمة األعلىا  مةتل  املعنلةس  

(Upper Bound) 
  الدنيا القيمة 

(Lower Bound) 
3.35 2.26 10% 

3.79 2.62 5% 

4.18 2.96 2.5% 

4.68 3.41 1% 

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر           
 

؛ وهي أكت من ال يمس اادوليس 5.610419  احملةووووولبس تةووووواو  (F-Stat)شوووووري نتائج االخت ار إ  أن  قيمس ت  
، مم ا ةعين رأض أرضوووويس العدم ال ائ س بعدم وجلي ت امم مشوووورتا وق لث الفرضوووويس %,  عند املةووووتل  7522األع ى 

  (,) واليت تعايث (K)ال دة س واليت ت  ر بلجلي عاقس ت امم مشرتا بن متغريات النملذ  ال ا  ل دراسس، أما قيمس 
 أهي تشري إ  عدي املتغريات املةت  س يف النملذ  

 للعالقة قصير  األجل (Restricted ECM) صحيح الخطأ المقيدنتائج اختبار نموذج تخامساً: 
والذ  مت  أيه بناء ملذ  متجه تصووووو يح اخلط  ل عاقس يف املد  ال صوووووري أو التذبذ  قصوووووري املد  حلث اجتا  

الطلةم   ة يف ا دار املد  در خاث ال لاقي املالعاقس يف املد  ال عيد، حبيم ةت م ت دةر العاقس يف املد  ال صووووووري بإي
كمتغري مةوووت م م ؤخر بفرتة واحدة، والذ  ة ؤمان الربن الدةنامي ي بن املتغريات قصووورية األجم واملةوووتلةات طلة س 

ع يها  ماألجم ملتغريات النملذ  ألناء عم يس التعدةم ل لصووولث إ  التلازن طلةم األجم، وقد كانت النتائج املت صووو
 ملض س يف اادوث امللايل:

 

                                                           
  7,2ص: (02)أنور امل    رقم  (1)
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 لحركيات المدى القصير ARDLد اختبار نموذج تصحيح الخطأ المقينتائج : (03،1)الهدول رقم 
 للنموذج الثاني

 المتغير المعلمة المقدر  اإلحصائية (t) االحتمال

0.0044* 2.979081 0.325193 D(LNINDEX(-1)) 

0.1602 1.424356 0.363922 D(LNGDP) 

0.0165* -2.475643 -0.642655 D(LNGDP(-1)) 

0.2429 1.180830 0.705603 D(LNM2) 

0.0063* 2.842416 1.628458 D(LNM2 (-1)) 

0.0202* 1.721911 0.013742 D(INF) 

0.7368 0.337858 0.015863 D(IR) 

0.0364* -2.146766 -0.089813 D(IR(-1)) 

0.0000* -4.587356 -0.345184 D(Cris) 

0.0000* -4.662810 -0.514325 D(Cris(-1)) 

0.4146 0.822266 0.090823 D(Cris(-2)) 

0.0104* 2.655697 0.204889 D(Cris(-3)) 

0.0000* -4.548099 -0.183741 Coint Eq(-1) 

              Ln   : ،معنلةس عند  )*(ال ل ارةتم الط يعي,%  

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر        

 

، واليت ت شف (0.183741-)تعايث  ECMت شري نتائج االخت ار إ  أن  قيمس مع مس حد تص يح اخلط  
وهل ما ةؤكد ، %,عن علية املتغري التابع  ل قيمته التلازنيس يف املد  الطلةم وهي معنلةس عند مةتل  الداللس 

ل قيمته التلازنيس تعد ث  عمان ة شر العام ل لرصسأ  أن  املؤ بن متغريات الدراسس،   وجلي عاقس تلازنيس طلة س املد
، %02572مب دار  (t-1)( بنة س من اختاث التلازن املت  ي من الفرتة أرتة زمنيس )حمدية بفص أ  لالس أشهر يف كم  

عن قيمته التلازنيس يف األجم ، (t-1)أ  عندما ةن رف مؤشر الةل  خاث الفرتة قصرية األجم يف الفرتة الةاب س 
صم إ  التلازن يف املد  إ  أن ة (t)من هذا االختاث يف الفرتة  %02572الطلةم أإنه حم ن تص يح ما ةعايث 

 27وأ  بعد سنس ةلم  07أصلث و مخةسأ  بعد حلايل  0/2.027220الطلةم؛ وأرتة العلية  ل التلازن ت  در بو 
 التلازن، هذا من ناحيس رة ا  سن ع يف حالس ت  ا  ةلم

ت ن من ناحيس أخر  إ  العاقس امللجلية بن املتغريات املةت  س واملتغري التابع، حيم ة اادوثكما تشري نتائج 
ا  معنلة ا ت لري  ؤلرت D(Cirs) 0222العامليس لةنس  واألزمس املاليس D(Inf)م معدث الت خ كم  من  لنا أن  التغري يف
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والعرض الن د   Dln(gdp) اإلمجايل الناتج احمل يات عمان خاث أرتة الدراسس، أما متغري  ل لرصسع ى املؤشر العام 
)2Dln(M  ة أسعار الفائدوD(IR)   ت لري معنل   وهر أ   أ م ت 

 :أنإ  املعايلس شري تأ ما بالنة س ملرونات األجم ال صريأ

بنفأ ري يف املد  ال ص انع ى مؤشر بلرصس عم   إيهابياً ةؤلر ت لريا   Ln(gdp)الناتج احمل ي اإلمجايل لل ارةتم  -
ر غي  ت لري  ل ن ،مع ب اء العناصر األخر  لابتس (0.363922)اجتا  العاقس طلة س األجم، حيم ب غ املعامم 

 ما ةنفي وجلي ت لري ل ناتج احمل ي اإلمجايل ع ى مؤشر ال لرصس أ  أنه ال ةفةر التغريات ا اص س يف املؤشر معنوي
 م ل لرصس عم ان يف املد  ال صري العا

  على ي لناتج المحلي اإلجمالتأثير إيهابي لصحة الفرضية التي تنص على وجود  ينفيوتذا ما
 مؤشر بورصة عم ان في األجل القصير.

ع أ  ريعم ان يف املد  ال ص  لرصسلع ى املؤشر العام  إيهابياً ؤلر ت لري ة 2Ln(M(العرض الن د  لل ارةتم  -
غير   ت لري  ل نمع ل ات العلامم األخر ،  (0.705603)املعامم  ب غحيم ، العاقس يف املد  الطلةماجتا  

ر التغريات أ  أنه ال ةفة ال لرصسما ةنفي وجلي ت لري ل معروض الن د  مبفهلمه اللاسع ع ى مؤشر  معنوي
 (0202)أبو النصير صالح  يراسسوهذا ما ةتلاأ  مع  .عم ان يف املد  ال صري ل لرصسم ا اص س يف املؤشر العا

 املؤشر أظهرت عدم وجلي ت لري ل عرض الن د  ع ى  اليت

  على  ه الواسععرض النقود بمفهوموجود تأثير إيهابي لصحة الفرضية التي تنص على  ينفيوتذا ما
 مؤشر بورصة عم ان في األجل القصير.

حيم  ري،عم ان يف املد  ال ص  لرصسالعام لؤشر املع ى  (معنل ) اً إيهابيةؤلر ت لري  (Inf)معدث الت خم  -
، هي بنفأ اجتا  العاقس يف األجم الطلةمو  (0.013742)أشارت املعايلس إ  أن  معامم املرونس ةةاو  قيمس 

ل ات مع  %2.07220مب دار  املؤشر العام ل  لرصس ارتفاعؤي  إ  ست %0زةاية معدث الت خم بنة س   أن  مبعىن
عفاض ال يمس ا ؤي  إ ت الت خم ستأن  ارتفاع معدال حيم أيشرمن أرضيس  ةتلاأ وهذا ما ، العناصر األخر 

دله املةت مرةن إ  املطال س برأع معدالت العائد االمسيس لتغطي التآكم الذ  أحبا  ي يس ل ن لي، وهل ما ةدأع 
تايل أإن أحةن ، وبالورا  املاليس ذات العائد ال ابتس األالت خم يف قيمتها  هذا عاية ما ة لن مةت يم يف حال

هذ  النتيجس و   ما ةرأع من أسعارها يف الةل  املايل أس ل  لاحتياط ضد الت خم هل االست مار يف األسهم
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بالنة س ل ةل  املايل  (0202)أبو النصير صالح ، (0888) وديابي البازعيتتلاأ  مع نتائج يراسات كم  من 
ةتعارض و  اليت وجدت عاقس طريةس بن املتغريةن يف املد  ال صري، Horobet (2007)الةعلي  وكذلك يراسس 

اليت وجدت عاقس أحايةس سال س االجتا  بن الرقم ال ياسي ومعدث  (0221)فراج  مع ما تلص ت إليه يراسس
 .Humpe and Macmillan (2009) ،Haruna and al الت خم، وكذلك مع كم  من يراسس

(2013) ،Yu Hsing (2013)، س ويراسFaiza Saleem and Mohd Norfian (2017) ، أما
 أ م جتد أ  ت لري ملعدث الت خم يف سل  ماليزةا  Dercio and Patricia (2018)يراسس 

  مؤشر بورصة  على معدل التضخمل تأثير إيهابيصحة الفرضية التي تنص على وجود  يؤكدوتذا ما
 عم ان في األجل القصير.

 ال صري عم ان يف األجم  لرصسالعام لاملؤشر  ع ى اً إيهابيةؤلر ت لريا   (IR)ليائع ألجم الالفائدة ع ى  معدث -
 ،اجتا  العاقس يف األجم الطلةم ع أوهي  ،مع ب اء العلامم األخر  لابتس (0.015863) حيم ب غ املعامم

أ  أنه ال ةفةر  ،عدث الفائدة ع ى الليائع ألجم ع ى مؤشر ال لرصست لري ملما ةنفي وجلي  معنويغير ل ن ت لري  
  يف املد  ال صريعم ان ل لرصس م التغريات ا اص س يف املؤشر العا

  على  جلالفائد  على الودائع أل تأثير سلبي ألسعاروتذا ما ينفي الفرضية التي تنص على وجود
 في األجل القصير.مؤشر بورصة عم ان 

ملد  ااملؤشر العام ل لرصس عم ان يف ع ى  )معنل ( سلبياً  لريا  ت 0222ةنس ل (Cris)األزمس املاليس العامليس ألرت  -
يه أ وهل أقم من نة س الت لري الة يب يف املد  الطلةم الذ  ب غ (0.345184-) املعامم ب غحيم ، ال صري

نة س ب يف حالس حدولها سينخفض مؤشر ال لرصسلألزمس ةعين أنه ت لري الة يب لا ا، وهذ(1.07854-)املعامم 
باعت ار بلرصس عم ان من ال لرصات ، 0222لألزمس املاليس لةنس احملدوي هذا الت لري الة يب  ومري  . 2572,022%

س وقت ا  لمس األريني قامتجع إ  اإلجراءات الةرةعس اليت ار ال، يف األجم ال صري العربيس األقم ت لرا  باألزمس املاليس
سعر الفائدة ونة س االحتياطي  ، وختفيض0222سنس ناةس ال نلا حىت حدوث األزمس آنذاا ب مان ويائع 

  كما استفايت األرين من ه لط أسعار النفن خاث األزمس ما اإللزامي ل  نلا من ق  م ال نك املركز  األري 
أ الذ  انع و، ور ارتفاع سعر صرف الدوالر م ابم األوكذا استفايهتا من ، %2,قيمس الفاتلرة حبلايل خفض من 

 إجيابا  ع ى قيمس الدةنار األري  ما ةع أ الت لري الة يب احملدوي لألزمس املاليس يف املد  ال صري 
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  0222نة زمة المالية العالمية لستأثير سلبي لألوتذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على وجود 
 مؤشر بورصة عم ان في األجل القصير.على 

ومد  ق لهلا  فرضياتالال ياسيس ع ى بلرصس عم ان حةب  واادوث امللايل ة  خص نتائج اخت ار الدراسس
 :ج ن ال صري والطلةمأو رأ ها وذلك يف األ

 ثانيال للنموذجوالطويل  نتائج اختبار فرضيات الدراسة في األجلين القصير (:01،1)الهدول رقم 

 النتيهة طبيعة التأثير العالقة الفرضيات

 األولى
ج احمل ي ات نةلجد ت لري إجيايب ل

مؤشر بلرصس اإلمجايل ع ى 
 عم ان

 الفرضيسن  م  إجيايب )معنل ( طلة س األجم

 الفرضيسنرأض  إجيايب ) ري معنل ( قصرية األجم

 الثانية
 ةلجد ت لري إجيايب لعرض الن لي

مؤشر مبفهلمه اللاسع ع ى 
 بلرصس عم ان

 الفرضيس نرأض عنل ( ري مس يب ) طلة س األجم

 نرأض الفرضيس إجيايب ) ري معنل ( قصرية األجم

 الثالثة
ةلجد ت لري إجيايب ملعدث 

مؤشر بلرصس الت خم ع ى 
 عم ان

 الفرضيس ن  م )معنل ( إجيايب طلة س األجم

 الفرضيس ن  م إجيايب )معنل ( قصرية األجم

 الرابعة
ةلجد ت لري س يب ألسعار 

الفائدة ع ى الليائع ألجم ع ى 
 مؤشر بلرصس عم ان

 الفرضيسن  م  س يب )معنل ( طلة س األجم

 الفرضيسنرأض  إجيايب ) ري معنل ( قصرية األجم

 الخامسة
ملاليس زمس األةلجد ت لري س يب ل

ع ى  0222العامليس لةنس 
 مؤشر بلرصس عم ان

 الفرضيس ن  م )معنل (س يب  األجمطلة س 

 الفرضيس ن  م )معنل ( س يب األجمقصرية 

 : من إعداي ال اح س المصدر 
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 لعربية مؤشرات األسواق المالية ابالتنبؤ االختبارات التشخيصية لنماذج لدراسة و المطلب الثالث: 

ص س ملذجي الدراسس اخلاصس بالةل  املاليس الةعليةس وبلرصس عمان الت كد من   طسنيف هذ  ال سيتم
 وذلك كما ة ي:لتن ؤ باملؤشر الةل  العام ل ةلقن، ع ى ا النملذجنصاحيس الت كد من كذلك و 

 االختبارات التشخيصية لنماذج لدراسةالفرع األول: 

 للنموذج األول للدراسةاالختبارات التشخيصية أواًل: 

 سيتم اخت ار ص س النملذ  ال ياسي األوث ل دراسس من خاث عدة اخت ارات تشخيصيس هي: 

 الُمقدر ARDLنتائج اختبار االستقرار الهيكلي لمعالم نموذج  -0

يف بيانات النملذ ، وذلك بعدم  (Structural Change) من ال رور  الت ك د من عدم وجلي تغري  هي  ي
 ,Brown)وجلي قفزات مفاجئس يف ال يانات مع مرور الزمن باالستعانس باخت ارةن م  رتحن من طرف كم  من 

Durbin and Evans)  مها اخت ار ,022سنس (Cumulative Sum Test)  واخت ار(Cumulative 

Sum of Square Recursive Residual). 

إذا وقع الش م ال يا   ARDLلنملذ   UECMر اهلي  ي ل معامات امل درة بصيغس وةت    االست را
، وت لن املعامات  ري مةت رة إذا كان الش م خار  ا دوي، والش  ن %,ياخم ا دوي ا رجس عند معنلةس 

املتابعس  وملربعات ال لاقي CUSUM امللالين ةلض ان نتائج اخت ار اجململع الرتاكمي ل  لاقي املتابعس
CUSUMSQ: 
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 للنموذج األول CUSUM: نتائج اختبار المهموع التراكمي للبواقي المتابعة (1،1)الشكل رقم 
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CUSUM 5% Significance 
 باالعتماي ع ى بيانات الدراسس Eviews 9: تخرجات برنامج المصدر

للنموذج  CUSUMSQ: نتائج اختبار المهموع التراكمي لمربعات البواقي المتابعة (5،1)الشكل رقم 
 األول
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رتة الدراسس، أةت ح لنا من خاث الش  ن أن  املعامات امل درة ل نملذ  املةتخدم مةت رة هي  يا  خاث 
مم ا ةؤكد وجلي است رار بن متغريات الدراسس وانةجام يف النملذ  بن نتائج تص يح اخلط  يف املد  ال صري 

واجململع الرتاكمي  (CUSUM)الخت ار  اجململع الرتاكمي ل  لاقي املتابعس  والطلةم، حيم وقع الش  ن ال يانين
   %,م ا دوي ا رجس عند مةتل  معنلةس ياخ (CUSUMSQ)ملربعات ال لاقي املتابعس 

 (Jarque-Bera)اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية  -4
ر بن مؤشر الةل   داخت ار جلية وكفاءة النملذ  املةعمم اخت ار التلزةع الط يعي لألخطاء العشلائيس ع ى 
 تائج هذا االخت ار:ال ياسي، والش م امللايل ة  ن لنا ن ل ةل  املاليس الةعليةس واملتغريات املةت  س الداخ س يف النملذ 

 : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية للنموذج األول(2،1)الشكل رقم 

0
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Series: Residuals
Sample 2001Q1 2018Q4
Observations 72

Mean       6.27e-16
Median   2.35e-13
Maximum  0.169195
Minimum -0.207307
Std. Dev.   0.085816
Skewness  -0.219398
Kurtosis   2.754626

Jarque-Bera  0.758249
Probability  0.684460

 
 باالعتماي ع ى بيانات الدراسس  Eviews 9: تخرجات برنامج المصدر

 

معنل ، وهذا من خاث قيمس   ري (Jarque-Bera) أعا  أن  اخت ارةوهر لنا ج يا  من خاث الش م  
هذا ةع أ ق لث أرضيس العدم أ  أن  بلاقي النملذ  تت ع و  ،%92522بنة س ب غت  %, االحتماث اليت تفل 

( لةعليةسملاليس اا التلزةع الط يعي وهذا مؤشر جيد ع ى جلية وكفاءة النملذ  ل عاقس بن املتغري التابع )مؤشر الةل 
 واملتغريات املةت  س 
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 (Serial Correlation LM Test) اختبار االرتباط التسلسلي للنموذج األول -3
معنلةس عند مةتل   ري وهي  (,0.92)ب غت  (F)من خاث اادوث أينا  ناحظ أن  قيمس اإلحصائيس  

معنلةس أة ا  عند مةتل   ري وهي  (2.20) اب س هلا تةاو  امل2، وقيمس (%02.97)باحتماث ب غ  %,ياللس 
مما جيع نا ن  م أرضيس العدم واليت تنص ع ى أن ه ال تلجد م ش  س ارت اط ذا  تة ة ي ل لاقي معايلس ، %,الداللس 

 اال دار 
 لنموذجل (Serial Correlation LM Test): نتائج اختبار االرتباط التسلسلي (05،1)الهدول رقم 

 األول
 اإلحصائية القيمة االحتمال
0.1963 1.685738 F-statistic 

0.0899 4.819122 Obs*R-squared 

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر 

 

 (Ramsey RESET Test)اختبار  -2
باحتماث  2.02وت  غ قيمس  %, ري معنلةس عند  (F)ةت ن  لنا من خاث اادوث امللايل أن  إحصائيس  

ش م الدايل ص س ال وةؤكد، وهذا ما ةعين رأض الفرضيس العدميس وأن  النملذ  ال ة عا  من عدم الت دةد (2.272)
 ل نملذ  

 األول للنموذج Ramsey RESET Test: نتائج اختبار (02،1)الهدول رقم 
 اإلحصائية القيمة االحتمال

 0.8391 0.204123 t-statistic 

 0.8391 0.041666 F-statistic 

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر 

 

 (Heteroskedasticity Test) اختبار عد  ثبات التباين المشروط باالنحدار الذاتي -5
ةةاعد اخت ار عدم ل ات الت اةن املشروط باال دار الذا  يف ت يان ما إذا كان حد اخلط  العشلائي يف  

 احملةلبس بال يمس اادوليس  (F)النملذ  لابت أم ال وذلك من خاث م ارنس قيمس اإلحصائيس 
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 األول للنموذج (Heteroskedasticity Test): نتائج اختبار (02،1)الهدول رقم 

 االختبار اإلحصائية القيمة االحتمال
0.8313 0.685621 F-statistic 

Breusch-Pogan-

Godfrey 

0.7663 16.94697 Obs*R-squared 

0.9991 6.886107 Scaled explained SS 

2.2222 2.2,22,2 Obs*R-squared 

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر 

 

-Breusch-Pogan) خت ارالحةب اادوث أعا  أن  ال يمس االحتماليس  خت ارلنا نتائج اال تظهر أ 

Godfrey)  قيمس اإلحصائيسحيم ب غت  ري معنلةس (F) وهذا  ،%27.0عند مةتل  احتماث  ,2.92 تعايث
 در، وق لث الفرضيس ملالنملذ  اعملما  عدم رأض أرضيس العدم ال ائ س ب  ات ت اةن حد اخلط  العشلائي يف  ما ةعين

 ال دة س واليت ت لث ب ن  النملذ  ال ةعا  من مش  س الت اةن وهي صفس جيدة يف النملذ  

 ان()بورصة عم  االختبارات التشخيصية للنموذج الثاني ثانياً: 

 ل دراسس من خاث عدة اخت ارات تشخيصيس هي: ال ا سيتم اخت ار ص س النملذ  ال ياسي  

 المقدر (ARDL)تائج اختبار االستقرار الهيكلي لمعالم نموذج ن -0

إذا وقع الش م ال يا   ARDLلنملذ   (UECM)ةت    االست رار اهلي  ي ل معامات امل درة بصيغس 
، وت لن املعامات  ري مةت رة إذا كان الش م ال يا  خار  ا دوي، %,ياخم ا دوي ا رجس عند مةتل  معنلةس 

واجململع الرتاكمي ملربعات  (CUSUM)التالين ةلض ان نتائج اخت ار  اجململع الرتاكمي ل  لاقي املتابعس  والش  ن
 :(CUSUMSQ)ال لاقي املتابعس 
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 (CUSUM)ي نتائج اختبار المهموع التراكمي للبواقي المتابعة للنموذج الثان :(2،1)الشكل رقم 
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 باالعتماي ع ى بيانات الدراسس  Eviews 9: تخرجات برنامج المصدر  

للنموذج  (CUSUMSQ): نتائج اختبار المهموع التراكمي لمربعات البواقي المتابعة (2،1)الشكل رقم 
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س، ل نملذ  املةتخدم مةت رة هي  يا  خاث أرتة الدراس املعامات امل درةةت ح لنا من خاث الش  ن أن  
مم ا ةؤكد وجلي است رار بن متغريات الدراسس وانةجام يف النملذ  بن نتائج تص يح اخلط  يف املد  ال صري 

اجململع الرتاكمي و  (CUSUM)مي ل  لاقي املتابعس الخت ار  اجململع الرتاك والطلةم، حيم وقع الش  ن ال يانين
 .%,اخم ا دوي ا رجس عند مةتل  معنلةس ي (CUSUMSQ)ملربعات ال لاقي املتابعس 

 (Jarque-Bera)ة اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائي -4

 بن مؤشر الةل  ل لرصس عمان واملتغريات املةت  س الداخ س يف امل درسيتم اخت ار جلية وكفاءة النملذ  
 النملذ  ال ياسي، والش م امللايل ة ن لنا نتائج هذا االخت ار:

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية للنموذج الثاني (:8،1)الشكل رقم 
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Mean       1.45e-14
Median  -0.010875
Maximum  0.174763
Minimum -0.138677
Std. Dev.   0.068507
Skewness   0.515689
Kurtosis   2.925768

Jarque-Bera  3.207758
Probability  0.201115
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معنل ، وهذا من خاث قيمس   ري (Jarque-Bera)ةوهر لنا من خاث الش م أعا  أن  اخت ار  
وهذا ةع أ رأض أرضيس العدم أ  أن  بلاقي النملذ  تت ع  ،%02500بنة س ب غت  %,  االحتماث اليت تفل 

 وكفاءة النملذ  ل عاقس بن املتغري التابع واملةت  س التلزةع الط يعي وهذا مؤشر جيد ع ى جلية 
 (Serial Correlation LM Test)ي اختبار االرتباط التسلسلي للنموذج الثان -3

معنلةس عند  ري وهي  (0,068195)ب غت  (F)من خاث اادوث أينا  ناحظ أن  قيمس اإلحصائيس  
معنلةس  ري وهي  (0.192038)هلا تةاو   مل اب سا2، وقيمس (%27520)باحتماث ب غ  %,مةتل  ياللس 



 دراسة القياسية واختبار الفرضياتال: لرابعا الفصل  ............................................................

299 

 

مما جيع نا ن  م أرضيس العدم واليت تنص ع ى أن ه ال تلجد مش  س ارت اط ذا  ، %,أة ا  عند مةتل  الداللس 
 عايلس املتة ة ي ل لاقي 
للنموذج  (Serial Correlation LM Test): نتائج اختبار االرتباط التسلسلي (02،1)الهدول رقم 

 الثاني
 اإلحصائية القيمة االحتمال
0.9342 0.068195 F-statistic 

0.9084 0.192038 Obs*R-squared 

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر             

 (Ramsey RESET Test)اختبار  -2
، (25902)باحتماث  2502وت  غ  %, ري معنلةس عند  (F)ةت ن  لنا من خاث اادوث امللايل أن  إحصائيس  

 وهذا ما ةعين رأض الفرضيس العدميس وأن  النملذ  ال ةعا  من عدم الت دةد وة ؤكد ص س الش م الدايل ل نملذ  
 للنموذج الثاني (Ramsey RESET Test)نتائج اختبار  (:08،1)الهدول رقم 

 اإلحصائية القيمة االحتمال
0.6199  0.498942 t-statistic 

0.6199  0.248943 F-statistic 

  Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر                

 (Heteroskedasticity Test)ي اختبار عد  ثبات التباين المشروط باالنحدار الذات -5
ةاعد اخت ار عدم ل ات الت اةن املشروط باال دار الذا  يف ت يان ما إذا كان حد اخلط  العشلائي يف ة 

حملةلبس بال يمس اادوليس  واادوث امللايل ة ن ا (F)النملذ  لابت أم ال وذلك من خاث م ارنس قيمس اإلحصائيس 
 نتائج االخت ار:

 الثاني للنموذج (Heteroskedasticity Test) نتائج اختبار (: 32،1)الهدول رقم 

 االختبار اإلحصائية القيمة االحتمال
0.2091 1.328100 F-statistic 

Breusch-Pogan-

Godfrey 

0.2155 22.38086 Obs*R-squared 

0.4909 17.47165 
Scaled explained 

SS 

 .Eviews 9: من إعداي ال اح س باالعتماي ع ى تخرجات برنامج المصدر         
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-Breusch-Pogan)ر حةب اادوث أعا  أن  ال يمس االحتماليس الخت ا ة وهر لنا نتائج االخت ار 

Godfrey) س  ري معنلةس حيم ب غت ال يمس اإلحصائي(F) 02.2عند مةتل  احتماث  1.3281س احملةلب%، 

 در، وق لث الفرضيسوهذا ما ةعين عدم رأض 
 
 أرضيس العدم ال ائ س ب  ات ت اةن حد اخلط  العشلائي يف النملذ  امل

 ال دة س واليت ت لث ب ن  النملذ  ال ة عا  من مش  س الت اةن وهي صفس جيدة ومر لبس يف النملذ  

 (Forcasting)صالحية نموذجي الدراسة للتنبؤ الفرع الثاني: 

ع لمات م عم يس عرض ملع لمات مةت   يس باستخدام هاعت ار وأهم مرح س، با إن مرح س التن ؤ ت عد آخر
من خاث استخدام ملذ  اال دار الذا  ذات الفجلات  ستعماث ماذ  الةاسم الزمنيسمشاهدة تارخييس، وذلك با

  ويراسس صاحيس هذ  النماذ  ،Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)س الزمنيس امل طئ

 (السوق المالية السعوديةاألول )القياسي نموذج الأوالُ: صالحية 

لربع األوث اسعار مؤشر الةل  املاليس الةعليةس خاث أل)ربع سنلةس(  مش ت عينس الدراسس املشاهدات الفص يس
د املؤشر لعلائ ، واعتمايا  ع ى هذ  العينس مت    يم الة ة س الزمنيس0202الربع الرابع لةنس إ   اةس  0222لةنس 

 واستخرا  النملذ  ال ياسي املناسب لة ة س املؤشر العام ل ةل  

دار الذا  لإلبطاء ال اوهل ملذ  ب سعار األسهم يف الةل  املايل  تن ؤ لبعد التعرف ع ى النملذ  املناسب 
بالتن ؤ ب سعار املؤشر العام ل ةل  ل فرتة الاح س وذلك باالعتماي اآلن ن لم ، ARDL (4,0,1,4,4,4)امللزع 

م يس التن ؤ ل ربع األوث من يف عالت دةر امللايل ةلضح نتائج  ش موبناء جماث ال  س ل تن ؤ، والع ى ال يانات الفص يس 
  ي:يم املتن   هبا كما ةومتت امل ارنس بن ال يم الفع يس وبن ال  0202الربع الرابع لةنس إ   اةس  0202سنس 
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لربع امؤشر العا  للسوق المالية السعودية خالل ال: القيم الفعلية والتنبؤية لسلسلة (02،1)الشكل رقم 
 0202إلى غاية الربع الرابع لسنة  0208األول لسنة 
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LNINDEXF ± 2 S.E.

Forecast: LNINDEXF

Actual: LNINDEX

Forecast sample: 2000Q1 2020Q4

Adjusted sample: 2001Q1 2018Q4

Included observations: 72

Root Mean Squared Error 0.085218

Mean Absolute Error      0.067047

Mean Abs. Percent Error 0.762913

Theil Inequality Coefficient  0.004841

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.008746

     Covariance Proportion  0.991254
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 (Fitted)امل درة الة ة س و  (Actual) وجلي تطاب  بن من ىن الة ة س األص يسمن خاث الش م ناحظ 

 Mean Squared)  كما ب غ هامش اخلط،  0202إ   اةس الربع الرابع لةنس  0202ل فرتة من الربع األوث لةنس 

Error) 2.22,0  ،أما نة س الت اةن وهي نة س ضعيفس(Variance)  هي نة س ت اةن و  2.2222أ د ب غت
 س التغاةر نةضئي س تعين أن  ال يم مت اربس من بع ها وال يانات امل درة ت لن قر  املتلسن، كما ق درت 

(Covariance)  2.2200بو. 

ل مع مس قرة س نلعا  ما  مل درةوهذا ةعين أن ال يم ا ،%,عنلةس عند م (Bias)يف حن كانت نة س الت يز 
املاليس  ؤشر الةل ملمن ال يم ا  ي يس هلا، أ  وجلي ا راف طفيف وحدوث خط  بةين يف ت دةر ال يم ا  ي يس 

النملذ  امل در، وأن  ال يم امل درة املتلقعس تت ع مةار  جليةعطينا أ رة عن مد  وهذا من ش نه أن ة  ، الةعليةس
ات ح أن  الة ة س و  اإلحصائيس ل نملذ  املختار، وأة ا  تلقع قلة التن ؤ مع تلقع اخلطر لية ااالة ة س مم ا ةؤكد 

م ل تن ؤ حبركس أسعار  دةد النملذ  األم و قاب س ل تن ؤ ع ى املد  ال صري، بعد ما قمنا باخت ار است اليس املشاهدات 
 الةل  املاليس الةعليةس املؤشر يف 
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 (بورصة عم انالثاني )ياسي القنموذج الثانياً: صالحية 

مت    يم ( 8022-8000ل فرتة ) بلرصس عم انسعار مؤشر أل مش ت عينس الدراسس املشاهدات الفص يس
الش م امللايل و   ؤشر العام ل  لرصسالة ة س الزمنيس لعلائد املؤشر واستخرا  النملذ  ال ياسي املناسب لة ة س امل

الربع يف عم يس التن ؤ  ARDL (2,2,2,1,2,4) امللزعلا دار الذا  لإلبطاء  ةلضح استخدام ملذ  ال ياسي
 ومتت امل ارنس بن ال يم الفع يس وبن ال يم املتن   هبا كما ة ي:، 0202إ   اةس الربع الرابع لةنس  0202األوث لةنس 

ألول لسنة لربع اخالل ا عم انلبورصة مؤشر العا  ال: القيم الفعلية والتنبؤية لسلسلة (00،1)الشكل رقم 
 0202الربع الرابع لسنة إلى غاية  0208

6.4

6.8

7.2

7.6

8.0

8.4

8.8

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

LNINDEXJDF ± 2 S.E.

Forecast: LNINDEXJDF

Actual: LNINDEXJD

Forecast sample: 2000Q1 2020Q4

Adjusted sample: 2001Q1 2018Q4

Included observations: 72

Root Mean Squared Error 0.052462

Mean Absolute Error      0.039749

Mean Abs. Percent Error 0.519196

Theil Inequality Coefficient  0.003410

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.004688

     Covariance Proportion  0.995312
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امل درة والة ة س  (Actual)ي تطاب  بن من ىن الة ة س األص يس ل وج ناحظ من خاث الش م أعا 
(Fitted)  كما ب غ هامش اخلط  0202إ   اةس الربع الرابع لةنس  0202ل فرتة من الربع األوث لةنس ،(Mean 

Squared Error) 2.2,02  وهي نة س ضعيفس، أما نة س الت اةن(Variance)  وهي  2.2229أ د ب غت
  2.22,7بـ  (Covariance)نة س التغاةر نة س ت اةن ضئي س ما تعين أن  ال يم مت اربس من بع ها، كما قدرت 

ل مع مس قرة س نلعا  ما من امل درة ما ةعين أن ال يم  ،%,معنلةس عند  (Bias)يف حن كانت نة س الت يز 
وهذا من ش نه أن ةعطينا أ رة عن مد  أمهيس النملذ  امل در، وأن  ال يم امل درة املتلقعس تتت ع  ،ال يم ا  ي يس هلا
  ال صري، أن  الة ة س قاب س ل تن ؤ ع ى املد لنا  ح  واتاإلحصائيس ل نملذ  املختارا ةؤكد جلية مةار الة ة س مم  

  يف بلرصس عم ان لعام ابعد ما قمنا باخت ار است اليس املشاهدات كما مت   دةد النملذ  األم    تن ؤ حبركس املؤشر 



 دراسة القياسية واختبار الفرضياتال: لرابعا الفصل  ............................................................

303 

 

 
 

 خاتمة الفصل

  دراسس التط ي يس واخت ار أرضيات الدراسس، قمنا ب ناء ملذ  قياسيهذا الفصم الذ  خصصنا  لمن خاث 
 سالةعلية سجمملعس من املتغريات االقتصايةس ال  يس ع ى مؤشر الةل  العام اخلاص ب م  من الةل  املاليت لري لدراسس 

امللزع  لإلبطاء الذا   دارملذ  االوذلك باستخدام (، 0202-0222)ة ان خاث الفرت وبلرصس عم  
Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) ، الذ  ةلضح العاقس بن متغريات الدراسس يف

 األج ن الطلةم وال صري 

 ري إجيايب لري ت وجلي  إل اتنتائج االخت ارات م  للس من الناحيس االقتصايةس، حيم مت  معوم وقد جاءت 
 كذلك  معنل   ري وت لري س يب ،الطلةمجم يف األ سالةعلية ساملالي الةل  ع ى مؤشري اإلمجايل  ناتج احمل   لمعنل  

  أما بالنة س  نيف األجم الطلةم أ انع ى مؤشر بلرصس عم  معنل  يف حن كان الت لري إجيايب يف املد  ال صري، 
معنل  وس يب  األج ن، س يفالةعليةاملاليس ع ى الةل  معنل  ل عرض الن د  مبفهلمه اللاسع أ د كان ت لري  إجيايب 

 ةلقن يف األجمع ى مؤشر المعنل    يف حن كان ت لري الت خم إجيايب يف األجم الطلةم أ ن ع ى بلرصس عمان
  ، واجتا   ري معنل  يف املد  ال صري بالنة س بلرصس عما ن الطلةم

ع ى مؤشر   صرياليف األجم  إجيايب معنل كان ت لريها أ د  سعار الفائدة ع ى الليائع ألجم ألأما بالنة س 
زمس املاليس العامليس األغري ما بالنة س ملتأاملاليس الةعليةس، وس يب معنل  يف األجم الطلةم بالنة س ل لرصس عما ن   الةل 
النة س ل ةل  ب أ د أظهرت النتائج أن  ت لريها كان س يب سلاء  بالنة س لألجم الطلةم أو ال صري ،0222لةنس 

يدةن وذات  كانا ج  الدراسس ملذجي أنكما أظهرت نتائج االخت ارات التشخيصيس  املاليس الةعليةس وبلرصس عم ان
 الاح س   باملؤشر العام ل ةل  خاث الفرتاتل تن ؤ  انصا أنما و  كفاءة،
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لألفراد  سائل االستثمارالغ األمهية يف العملية االقتصادية، فهي من أهم و دورًا باألسواق املالية  تلعب
 كما أن .أصحاب العجز املايل صحاب الفائض حنووتوفري رؤوس األموال من أاليت تعمل على جذب و والشركات، 

ودفعت  لى عملها،عرت بشكل كبري أث   ،التطورات والتحوالت وعمليات االندماج اليت عرفها العامل يف اآلونة األخرية
 ها.ضمن جناحتتتوفر فيها كامل الشروط واملقو مات اليت  ،بأغلب الدول النامية إىل إنشاء أسواق مالية

اه معظم الدول العربية، حذت حذو الدول املتقدمة بإنشاء العديد من الذي تتبن   يف ظل نظام االقتصاد احلر
من أجل سد االحتياجات التمويلية ودفع عجلة  اإلصالح االقتصادي، سياسات وذلك ضمن ،األسواق املالية

ريقة ية؛ سواًء بطاملتغريات االقتصادية الكل  بتأثر تمن أكثر األسواق اليت املالية األسواق  إال أن التنمية االقتصادية.
فائدة ي اإلمجايل، املعروض النقدي، معدل التضخم، أسعار الالناتج احملل   ملتغريات:اهذه  مباشرة أو غري مباشرة، وأهم

 بعضني منا لدراسة العالقة بلة ويف حماو  .خرىات املالية وغريها من العوامل األزموسعر الصرف، باإلضافة إىل األ
الدراسات هم النظريات و أضنا ر استع، اختيارها الية العربية اليت ماألسواق املمؤشرات ية و املتغريات االقتصادية الكل  

  .ة القياسيةيف الدراس من أجل حتديد أهم املتغريات اليت سيتم الرتكيز عليها ،هار العالقة بينيت تفسال

على  يةتصادية الكل   بعض املتغريات االقريأثت بناء وموذج قياسي لتبيان إىل احلالية الدراسةبناءً على هذا سعت 
فيها حتديد الرقم  اليت م، (0228-0222)للفرتة  م انعبورصة من السوق املالية السعودية و لكل  ،السوقمؤشر 

ود مبفهومه عرض النقو ي اإلمجايل، الناتج احملل  من  ، وكلاملايلالسوق ألسهم كمقياس ألداء القياسي العام ألسعار ا
 0228زمة املالية العاملية لسنة ، باإلضافة إىل األالفائدة على الودائع ألجل أسعارو ، ومعدل التضخمالواسع، 

 .ُمفسرةكمتغريات 

 لت اإلاار املفاهيمياليت مشو  ،ومن أجل حتقيق هذا اهلدف تطرقنا إىل اجلوانب النظرية اليت هلا عالقة باملوضوع
واقع االقتصاديات راسة دباإلضافة إىل ، عالقتها هبته األسواقتبيان لألسواق املالية واملتغريات االقتصادية الكلية و 

وميكن  .الل فرتة الدراسةخختارين السوقني املحتليل أداء والرتكيز على واقع األسواق املالية العربية العربية وحتليل 
  كما يلي:  الدراسةهبذه اخلاصة  واملقرتحاتنتائج االستنتاجات والتلخيص أهم 
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  أواًل: االستنتاجات
 :يف النقاط التالية االستنتاجات تلخيص بعض ميكن الدراسة،اخلاصة بالنظرية عرض الفصول  بعد 

 تفعيل هي تساهم يف، فاالقتصاد الواينعاش والركود يف تعكس مستوى االنتمبثابة مرآة األسواق املالية  تعترب  .1
 املالية. الثروة بتعزيز وتقوية وتسمح اإلنتاجية، للقطاعات أموال رؤوس من توفره ما خالل من االقتصادي النمو

أداء لرصد ومتابعة التطورات احلاصلة يف هذه األسواق ومدى فعاليتها،  ة مؤشراتعلى عديعتمد السوق املايل   .2
ه املستثمرين يجو لية األخرى، كما أهنا تعمل على توكذلك التعرف على اجتاهات السوق ألجل مقارنته باألسواق املا

 الختاذ قراراهتم على ضوء ما تعكسه، من معلومات حول نشاط وأداء األسواق املالية.
 انساعديُ إذ  الية،اختاذ القرارات املمن أجل بيانات العلومات و شفافية املعلى الفين واألساسي  نالتحلياليستند   .5

اجليد تثمرين من التخطيط ن املسك  نتائج متلغرض الوصول إىل ومعرفة املتغريات املؤثرة على األسواق املالية، يف حتليل 
 .واختاذ القرار السليم

ه هذ إذ أنري وتأثُر؛ ة سببية فهي عالقة تأثية مبؤشرات األسواق املالية بعالقاالقتصادية الكل  ترتبط املتغريات   .4
 عكس على أداء االقتصاد.ين ةاألخري نشاط هذه  املتغريات تؤثر على نشاط السوق، كما أن

 ستة عشرة عددها يتجاوز ملاليت ، و الدول املتقدمة منهتا اري بنظ حديثة النشأة مقارنةاألسواق املالية العربية  تعد .3
 باستثناءاألخرى، الية املمقارنة باألسواق  فيها وحركة التداولئها وضعف أدا هانطاق ضيقمتُيزها بباإلضافة إىل ، سوقاً 

 ما. عترب نوعاً م شاطبعض أسواق دول جملس التعاون اخلليجي اليت تتميز بن
 حتقيقها ألهدافها ندو  ما حال، حمل الدراسة يف األسواق املالية العربية نقص الوعي املايل لدى األفراد املستثمرين  .3
يل بشكل كبري على متو املستثمرين  عتمادال، باإلضافة األجنبية االستثمارات جذب املزيد من عدم قدرهتا علىو 

  .احتياجاهتم على املصادر التقليدية
قة للمعايري الدولية وافار تنظيمية وتشريعية مأُ ، وعدم وجود تداول األوراق املاليةقصور يف القوانني اليت تنظم   .7

 .العربية ق املالية يف الدولر نشاط األسواما حال دون تطو ، املعمول هبا
يف السوق األمريكي للقروض العقارية عالية  لتدهور االئتمانيجة نتك 0228ة املالية العاملية لسنة األزم ظهور  .8

 ختفيض معدالت الفائدة وزيادة حجم املديونية من أهم األسباب نأ املخاار، ما أدى حلدوث أزمة سيولة كبرية، كما
 .زمةاأل هذه اليت أدت إىل

املالية  ةة انعكاس األزمأو ختفيف حد  تفادي من أجل بعض اإلجراءات يف الدول العربية احلكومات  اختاذ  .9
وين للبنوك نإىل ختفيض أسعار الفائدة ونسبة االحتيااي القافيها املركزية ومؤسسات النقد  البنوكالعاملية، بلجوء 

لة هذه اإلجراءات مل حُتد من تداعيات األزمة على األسواق املالية العربية إىل أن وصلت أسعار التجارية، إال أن مج
 األوراق املالية إىل أدىن مستوياهتا. 
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-0222) ةان خالل الفرت املؤشر العام للسوق يف كل  من السوق املالية السعودية وبورصة عم   تباين يف أداء  .10

 إدراج إىل عزىي ما األخرية، السنوات خاصة يفلسعودية ارتفاعًا ملحوظًا ، حيث عرفت السوق املالية ا(0228
 الئحة إىل السوق انضمام إىل باإلضافة ارح األوراق املالية، لقواعد التنظيمية اللوائح اعتمادو جديدة  شركات
 مؤشر بارتفاع للدراسة،األوىل  السنوات يفخاصة  جيداً  أداءً  م انع حققت بورصةاألسواق. كما  ملؤشر املتابعة
التشريعي  املستوى على البورصة شهدهتا اليت للتطورات ، وذلك استجابةاحلرة األسهم على العام املبين السوق

 االتفاقيات التداول، وجناح األردن يف إجناز مشاريع عمليات لسه   الذي اإللكرتوين للتداول ونتيجة والتنظيمي،
 .احلرة التجارة إىل منظمة واالنضمام وأوروبا، الو.م.أ مع احلرة
ل الفرتة خالمن سوق ألخرى  املدرجةمن حيث عدد الشركات تذبذبًا ومواً ماألسواق املالية العربية ت شهد  .11

شركة مسامهة سنة  292شركة إىل  57 من السوق املالية السعودية حيث ارتفع عددها يف، (0222-0228)
ماد اللوائح ، كما م  اعتطبيق املعايري احملاسبية الدوليةحوكمة الشركات وتاعتماد الئحة  ومرُد ذلك إىل، 0228

شركة  297عدد الشركات املدرجة إىل  فقد وصلأما بالنسبة لبورصة عم ان . التنظيمية لقواعد ارح األوراق املالية
زيادة رأمساهلا بغرض شركات جديدة دخول  إىلذلك ويرجع  ،0222سنة شركة  261بعدما كان  0228سنة 

 ومواصلة الدولة برامج اخلوصصة.
ا على تعبةة قدرهتعف وض ،درجةلشركات املسهم األ ةالسوقي القيمة األسواق املالية العربية باخنفاض سامات  .12

هدت تطوراً شعد من أكرب األسواق، تُ ة اليت السعودي ةاملاليالسوق  القيمة السوقية لألسهم يف ال أنإ، دخراتامل
اجلديدة. نفس األمر بالنسبة  واإلصدارات االستثمار وزيادة ل على قدرة السوق على تعبةة االدخاريدما  ملحوظاً 

وتنفيذ برامج اخلوصصة والتوسع يف ، 0220قانون األوراق املالية لسنة إىل التأثري اإلجيايب ل زىيعلبورصة عم ان ما 
أحداث  إىلباإلضافة  ،باخنفاض يف مستويات القيم السوقية 0228لتأيت األزمة املالية العاملية  اجملاالت االستثمارية،

زوف املستثمرين عن شراء األوراق املالية يف البورصات، واالضطرابات وما اجنر عنها من ع 0222الربيع العريب سنة 
 .السياسية والتقُلبات اإلقليمية والعاملية

تنحصر  العربية بضعف فرص التنويع، باإلضافة إىل نوعية األوراق املالية املتداولة فيها، واليت واق املاليةاألس زمتي    .15
قلل من واملشتقات املالية، األمر الذي ي أخرى كالصكوك على األسهم ووسائل التمويل التقليدية دون وجود بدائل

 .فرص تكوين حمافظ استثمارية ذات خماار منخفضة
يف  خلصوصوعلى وجه ا ،دراسةخالل فرتة اليف األسواق املالية العربية  املتداولة األسهمدوران معدل تذبذب   .14

األحداث باإلضافة إىل  ،0228 املالية العاملية األزمةتداعيات بسبب خاصة ، ق املالية السعودية وبورصة عم انالسو 
 اسية اليت عرفتها املنطقة آنذاك.السي
حيث سج ل  ،(0228-0222) خالل الفرتةتذبذباً ملحوظاً األسواق املالية العربية أحجام التداول شهدت   .13

السنوات املوالية  خالل خنفضا هأن ، غري0226مستمراً إىل غاية  حجم التداول يف السوق املالية السعودية ارتفاعاً 
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مرار والرتاجع امللموس يف مستويات السيولة يف السوق، باإلضافة إىل است ،لتداعيات األزمة املالية العاملية نتيجة
لسنوات الل اخعرف تطوراً بورصة عم ان فقد  أداء له. أما املصدرةعلى الدول  وما أثر ،اخنفاض أسعار النفط العاملية

تثمرين على شراء األسهم املس ، بسبب إقبال0228اماً قياسية سنة رقأحقق حجم التداول  أناألخرية للدراسة، إال 
 .واليت كان لألزمة العاملية السبب فيها نخفضة السعرامل

صل لي، 0225سنة  %7,9بلغ  إذخاصة السنوات األخرية يف معظم الدول العربية مستويات التضخم  ارتفاع .13
ا التضخم املستورد بسبب اعتمادها على توفري احتياجاهتها ة أسباب أمهلعد  ا يرجع م ،0228سنة  %22,1غاية  إىل

 األساسية على اخلارج، وغياب الدور الرقايب لألجهزة احلكومية.      
 %2,1و %1,7 إىل حوايلالسنوات األخرية يف خاصة  ،متوسط النمو االقتصادي يف املنطقة العربية ارتفاع .17

، %0,8عدل املبلغ إذ هد أداء االقتصادات العربية حتسناً فقد ش 0228أما سنة ، على التوايل 0225و 0226سنة 
إىل ارتفاع مستويات الطلب اخلارجي، والزيادة املسجلة يف أسعار النفط العاملية، وانعكاس اآلثار اإلجيابية  يرجعوهذا 

 .لربامج اإلصالح االقتصادي اليت جيري تنفيذها يف عدة دول
 

     البحث فرضياتواختبار  النتائجثانياً: 
ختارة ية املاملتغريات االقتصادية الكل  بعض ألثر  القياسية ميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

 يف النقاط التالية: الفرضيات ، من خالل اختبارَعم ان بورصةمؤشر مؤشر السوق املالية السعودية و من  كلعلى  

أن  ،(PP)واختبار فيليبس بريون  (ADF)تبني  من خالل نتائج اختبار جذر الوحدة ديكي فولر املوسع   .1
ساكنة عند الفرق األول واملستوى وال يوجد هبا جذر اخلاصة بالنموذجني ملتغريات الدراسة السالسل الزمنية 

يعين عدم إمكانية تكاملها تكامالً مشتـركـاً، ما  وهذا ،I(1)ها عند الفرق األول أي أهنا ليست ساكنة كل   ،وحدة
 Autoregressive Distributed Lag Model  املوزع لإلبطاء الذايت مسح القيام بإعداد وموذج اإلحندار

(ARDL). 
اخلاص  املقدرأن  النسبية للنموذج  (UECM) نتائج اختبار تقدير وموذج تصحيح اخلطأ غري املقيد أشارت  .2

املتغريات  أن ما يعين، (R=0.965)مرتفعة وتعادل كانت من خالل معامل التحديد   ،املالية السعوديةبالسوق 
املتبقية تعود إىل متغريات  %3.5، وات احلاصلة يف مؤشر السوقمن التغري  %96.7فسر تاملستقلة )املفسرة( 

وضح أن املتغريات املستقلة ي ، ما(R=0.9814)بلغ فبورصة عم ان معامل التحديد اخلاص بنموذج أما  أخرى.
املتبقية تعود إىل متغريات أخرى مل  %1,86بورصة، ولاحلاصلة يف املؤشر العام لمن التغريات  %98,21 فسرت

 يتم إدراجها يف النموذج.
 يف األجل الطويل ln(GDP)ي اإلمجايل للوغاريتم الناتج احملل   (معنويغري ) إيجابي تأثريوجود  بي نت النتائج  .3

ي قيمة ، حيث بلغت املرونة اجلزئية للناتج احملل  ln(Index) ةالسعودي ةاملالي املؤشر العام للسوق على
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، أما بالنسبة (-2,882186)املعامل  يف األجل القصري وبلغ معنوي(غري ) سلبيكان التأثري بينما   ،(0,20191)
بلغت املرونة  ذإيف األجل الطويل، للبورصة  )معنوي( على املؤشر العام  إيجابي التأثريلبورصة عم ان فقد كان 

 معنوي( يف األجل القصري)غري  إيجابي، بينما كان تأثريه (6,965218)عادل ي اإلمجايل ما ياجلزئية للناتج احملل  
لمحّلي وجود تأثير إيجابي للناتج اما ينفي صحة الفرضية التي تنص على وهذا  .(0.363922) بلغمبعامل 

على السوق المالية السعودية في األجلين، ويؤكدها بالنسبة لبورصة عمان في األجل الطويل  اإلجمالي
 فقط.

 يفاملالية السعودية  سوقعلى املؤشر العام لل 2Ln(M(بالنسبة العرض النقدي  (معنوي)إيجابي  تأثريوجود  .4
قيمة  املعامل بلغبينما ، الطويليف املدى  (0,21175)بلغت املرونة اجلزئية ، إذ والقصري الطويل نيجلاأل
 حني كان يفوهذا ما يتفق مع الدراسات السابقة والنظرية االقتصادية، القصري،  مدىبالنسبة لل (2,522155)

ان يف األجل الطويل، إذ كانت املرونة اجلزئية تساوي معنوي( بالنسبة لبورصة عم  غري ) سلبيالتأثري 
وهذا  .(0.705603))غري معنوي( يف األجل القصري مبعامل يساوي  إيجابي، بينما كان التأثري (-1,62111)

 مؤشر السوقلى عبمفهومه الواسع  عرض النقودإيجابي ل تأثيرما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على وجود 
الطويل  يناألجل في ّمانالفرضية بالنسبة لمؤشر بورصة عصحة في ، وينفقط القصير في األجل السعودية
 .والقصير

املالية السعودية وبورصة  املؤشر العام للسوقكل  من على   (Inf)ملعدل التضخم  (معنوي) إيجابيتأثري وجود   .5
  يف األجل القصري بينما على التوايل، (2,298929)و (2,05822)، إذ بلغ املعامل يف األجل الطويل انعم  

 إيجابيالتأثري كان فن اأما بالنسبة لبورصة عم   ،السعوديةبالنسبة للسوق املالية )غري معنوي(  إيجابيه ري أثتكان 
يجابي ر إيأثتوهذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على وجود  .(0,013742) مبعامل مرونة قيمته )معنوي(

د صحة يؤكو ، في األجل القصير هاوينفي المالية السعودية السوق كّل من  مؤشرلمعدل التضخم على 
 والقصير. الطويل ينان في األجلبورصة عمّ الفرضية بالنسبة ل

 املالية السعودية مؤشر السوق على (IR)ألسعار الفائدة على الودائع ألجل  (غري معنوي) سلبي ريأثتوجود   .6
 ()معنويإيجابي تأثريه كان يف حني   ،(-2,22218)املعامل يساوي  أظهرت املعادلة أن حيث، يف األجل الطويل
ة ما ال يتوافق مع النظري بعكس اجتاه العالقة يف األجل الطويل (2,218256)عامل يساوي مب يف األجل القصري

الفائدة على الودائع  )معنوي( ألسعار سلبيتأثري نت النتائج وجود ان فقد بي  صة عم  ر أما بالنسبة لبو  ،االقتصادية
، أما (-2,27962)املعامل يساوي  أظهرت املعادلة أن على مؤشر البورصة يف األجل الطويل، إذ (IR)ألجل 

)غري معنوي( بعكس اجتاه العالقة يف األجل الطويل وبلغ املعامل  إيجابييف األجل القصري فكان تأثريه 
دة على الودائع الفائ ألسعار سلبي تأثيرصحة الفرضية التي تنص على وجود  ينفيوهذا ما  .(0.015863)
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ة بالنسبة الفرضي ويؤكد صحة، القصيرالطويل و  ينفي األجل المالية السعوديةمؤشر السوق على ألجل 
 .ان في األجل الطويل فقطمّ لمؤشر بورصة ع

املؤشر العام للسوق املالية من  كلعلى   (Cris) 0228لألزمة املالية العاملية لسنة  (معنوي)سلبي  تأثريوجود   .7
يف  (-2,82005) وقيمة (-2,92151)املعامل  بلغحيث يف األجلني الطويل والقصري، وبورصة عم ان السعودية 

ان بالنسبة للسوق املالية السعودية، بينما بلغ املعامل يف بورصة عم  األجلني الطويل والقصري على التوايل، 
وهذا ما يؤكد صحة الفرضية التي تنص على  .على التوايليف األجلني  (0.345184-)وقيمة  (-2,25871)

وبورصة  ةالسعودي ةالماليالسوق كّل من  رمؤشعلى  2002زمة المالية العالمية لسنة ألر سلبي ليأثتوجود 
 .والقصير الطويل ينفي األجلان عمّ 

احملسوبة تساوي  (F-Stat)قيمة  إىل أن  ، (Bounds Test) نتائج اختبار احلدود للتكامل املشرتك أشارت  .2
وهي أكرب من  انبالنسبة بورصة عم   (5.610419)وتعادل ، بالنسبة للسوق املالية السعودية (4.089422)

مم ا يعين وجود عالقة تكامل مشرتك بني  ،لكل من السوقني %7عند مستوى  1,59القيمة اجلدولية األعلى 
  .للدراسةوالثاين  متغريات النموذج األول

للنموذج األول  حلركيات العالقة قصرية األجل (ARDL) نتائج اختبار وموذج تصحيح اخلطأ املقيد دل ت  .9
وهي معنوية عند ( 0.414359-)تعادل  ECMقيمة معلمة حد تصحيح اخلطأ  إىل أن السعودية، للسوق املالية

 أي عندما ينحرف مؤشر السوق خالل الفرتة .تغرياتاملما يؤكد وجود عالقة توازنية اويلة املدى بني  ،7%
فإنه ميكن  ،عن قيمته التوازنية يف األجل الطويل (t-1)يف الفرتة السابقة ثالثة أشهر( بددة )حمُ قصرية األجل 

 أي بعد ،إىل أن يصل إىل التوازن يف املدى الطويل (t)من هذا االختالل يف الفرتة  %12,1تصحيح ما يعادل 
  سنقع يف التوازن. يوم تقريباً  20وحوايل فصلني 

األجل للنموذج الثاين العالقة قصرية حلركيات  (ARDL) أشارت نتائج اختبار وموذج تصحيح اخلطأ املقيد .10
، وهي معنوية عند مستوى (0.183741-)تعادل  ECMقيمة معلمة حد تصحيح اخلطأ  إىل أن ان،لبورصة عم  

 أي عندما ينحرف مؤشر .وهو ما يؤكد وجود عالقة توازنية اويلة املدى بني متغريات الدراسة ،%7الداللة 
فإنه ميكن  ،عن قيمته التوازنية يف األجل الطويل (t-1)الفرتة السابقة  البورصة خالل الفرتة قصرية األجل يف

وذلك  ،إىل أن يصل إىل التوازن يف املدى الطويل (t)من هذا االختالل يف الفرتة  %28,15تصحيح ما يعادل 
 يوم تقريباً. 21وبعد حوايل مخسة فصول 

 املتابعة من خالل اختباري اجملموع الرتاكمي للبواقي نيالقياسي نينموذجأظهرت االختبارات التشخيصية لل .11
(CUSUM )واجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املتابعة (CUSUMSQ) ، أن املعامالت املقدرة للنموذج

املستخدم مستقرة هيكلياً خالل فرتة الدراسة، مم ا يؤكد وجود استقرار بني متغريات الدراسة وانسجام يف النموذج 
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داخل السوقني  كال يفالختبارين لتصحيح اخلطأ يف املدى القصري والطويل، حيث وقع الشكل البياين  بني نتائج
 .%7دود احلرجة عند مستوى معنوية احل

غري ( Jarque-Bera) أن  اختبار ،اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية للنموذج شارت نتائجأ .12
بالنسبة للسوق املالية  (%68,11) بنسبة بلغت %7معنوي، وهذا من خالل قيمة االحتمال اليت تفوق 

ذج تتبع بواقي النمو  هذا يعكس قبول فرضية العدم أي أنو  ان،بالنسبة لبورصة عم   (%02,22) السعودية، وقيمة
 .، وهذا مؤشر جيد على جودة النموذجالتوزيع الطبيعي

 Breusch-Godtrey Serial Correlation LM) للنموذجاختبار االرتباط التسلسلي  بني   .13

Test)، قيمة اإلحصائية  أن(F) باحتمال بلغ  (2.687)بلغت  بالنسبة للنموذج األول للسوق املالية السعودية
معنوية أيضًا عند غري وهي  (1.82)هلا تساوي  املقابلة2، وقيمة %7 عند معنويةوهي غري  (29.61%)

وهي ( 0,068195) (F)ان فقد بلغت اإلحصائية أما النموذج الثاين اخلاص ببورصة عم   ،%7مستوى الداللة 
( 0.192038)هلا تساوي  املقابلة 2، وقيمة (%91,10)باحتمال بلغ  %7معنوية عند مستوى داللة غري 

كلة شدم واليت تنص على أن ه ال توجد ما جيعلنا نقبل فرضية العم  ، %7عنوية عند مستوى الداللة وهي غري م
 ارتباط ذايت تسلسلي لبواقي معادلة االحندار.

غري معنوية عند  (F)إحصائية  أن للنموذج األول( Ramsey RESET Test) اختبار نتائجأظهرت  .14
باحتمال  2,01أما النموذج الثاين فقد بلغت اإلحصائية قيمة ، (2.819)باحتمال  2.02وتبلغ قيمة  7%
 انانيعال ي نيالنموذج ذا يعين رفض الفرضية العدمية وأنوه، %7وهي أيضاً غري معنوية مستوى داللة  (2,629)

 .ني للنموذجؤكد صحة الشكل الدايل  من عدم التحديد وي
بالنسبة للنموذج األول للسوق  القيمة االحتمالية أن (Heteroskedasticity Test) اختبارنتائج بينت  .15

عادل ما ي (F)إذ بلغت قيمة احملسوبة ، ةغري معنوي( Breusch-Pogan-Godfrey) ختبارال املالية السعودية
 ةحصائيبلغت اإلفقد  نللنموذج الثاين اخلاص ببورصة عم اأما بالنسبة . %87.2احتمال  مستوى عند (2.98)

(F) انال يعاني نيالنموذج أنوهذا يعين  ،%02.9عند مستوى احتمال  (1.3281)قيمة  الختبارل احملسوبة 
 .وهي صفة جيدة يف النموذج من مشكلة التباين

ودية وبورصة عم ان السعأثبتت نتائج الدراسة صالحية وماذج الدراسة يف التنبؤ باملؤشر العام للسوق املالية  .16
عند استخدام معادلة وموذج ( 0202إىل غاية الربع الرابع من سنة  0229خالل الفرتة )الربع األول من سنة 

ومقارنة Autoregressive Distributed Lag Model  (ARDL) وز عامل لإلبطاء الذايت وموذج اإلحندار
 القيم الفعلية بالقيم املقدرة.
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  االقتراحاتثالثاً: 
رفع  يف متسهُ  قد أهنا ترى اليت االقرتاحات من بعضاً  الباحثة تقرتح، البحثاملستخلصة من  على النتائج بناءً 

 :يلي درجها كمانُ  .احلالية التطورات ظل يف األسواق املالية العربية أداء مستوى

استغالل ب ،وتعزيز جاذبيتها لالستثمارات األجنبية ضرورة قيام الدول العربية بإصالحات اقتصادية جذرية .1
تنويع بالنسبة للدول النفطية، هبدف دفع عجلة التنمية و خاصة االحتيااات النقدية املتأتية من عوائد البرتول 

 االقتصاد.
مبوضوع احلوكمة واإلفصاح والشفافية يف األسواق املالية العربية، وكذا االهتمام بالقوانني  ضرورة االهتمام .2

ُدم مصاحلهم والعمل على تشريع قوانني ختُدم تنقل رؤوس أموال املستثمرين مبا خي والتشريعات اليت ختدم التكامل بينها،
 وال يُضر املصاحل العامة.

بورصة ة و السوق املالية السعودياألسواق املالية العربية، و ما من شأنه رفع مستوى كفاءة  ضرورة االهتمام بكل .3
ها سريعة ودقيقة، تفيد املستثمرين من أجل حتليلمن خالل إتاحة املعلومات بصورة ، على وجه اخلصوص م انع

 واختاذ القرار االستثماري السليم، واحلد من الشائعات اليت تؤدي إىل وجود تقلبات غري مربرة.
يث تكون هنالك حب ،رتبطة هبا باملرونة العاليةاملوالسياسات ى األسواق املالية ضرورة أن يتصف القائمون عل .4

استجابة للتطورات واملتغريات اجلديدة داخل السوق املايل وخارجه، هبدف حتقيق التوازن عرب القنوات االدخارية 
 .ومحايته من أية صدمات قد تنتقل إليه من اخلارج

ري على حركة أسعار ثة حتقق االستقرار النقدي واملايل، كوهنا تلعب دوراً فاعالً يف التأوضع اسرتاتيجية مالية ونقدي .5
األسهم يف األجلني الطويل والقصري. كما ينبغي على السلطة النقدية أن تأخذ بعني االعتبار اآلثار النامجة عن التغري  

 هتدف إىل تنشيط ق بالسياسة النقدية اليتتتعل   الية، عند صياغتها ألية قراراتيف أسعار الفائدة على سوق األوراق امل
 .قتصاداال
احلد من الضغوط التضخمية، للحفاظ على استقرار النشاط االقتصادي  العمل علىعلى الدول العربية ينبغي  .6

بصفة عامة وعلى استقرار نشاط األسواق املالية بصفة خاصة، مما يسهم يف زيادة مصداقية صانعي السياسة النقدية 
 وحتسني توقعات املستثمرين.

كما   ،من تدهور األسعار وقت األزمات للحد ،قبل هيةات األسواق املالية زمة منضرورة اختاذ التدابري الال   .7
 ، من خالل0229سنة  (Covid 19)الكوفيد وباء وأزمة  0228حدث يف خضم األزمة املالية العاملية لسنة 

 إعطاء وقت هبدف ،قصرية زمنية لفرتة إيقاف التداولحماولة و  ،اع القرار المتصاص الصدمات املاليةتفعيل دور صن  
 االستثمارية. قراراهتم تقييم األوضاع وتصويب إعادة للمتعاملني من أجل
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ىل إ يسعى من كل أو املضاربني نشاط من للحد، صارمة عقوباتو  لقيوداألسواق املالية العربية  وضعضرورة  .2
 املستثمرين. وسط واخلوف اهللع خللق األزمات ظروف استثمار

 املنتجات مستحدثة غري بإدخال منتجات ،تنويع أدوات االستثمار املايلسعي األسواق املالية العربية على  .9
جذب عدد كبري من و التقليدية، كاملشتقات املالية والصكوك اإلسالمية واملنتجات املالية املركبة، بغية تنشيطها 

 .هبا املستثمرين
لسوق املايل، التعريف بفرض ومزايا االستثمار يف امن خالل  ،املاليةضرورة تعزيز ثقافة االستثمار يف األسواق  .10

 .هاصغار املستثمرين على االستثمار فيتشجيع ل
تطوير العالقة بني األسواق املالية العربية ودعم اجلهود الرامية إىل حتقيق التكامل بينها، من خالل تأسيس  .11

 تنموي.الا الروابط اإلقليمية لتعزيز استقرارها املايل وتطوره
احلرية  املؤشرات الدولية )مؤشربعض العاملية من حيث  مراكزهاضرورة عمل احلكومات العربية على حتسني  .12

املؤشر املركب للمخاار  ،لقياس ثروة األمممؤشر التنمية البشرية، املؤشر املركب مؤشر التنافسية العاملية، االقتصادية، 
املستثمرين  حتسني صورهتا لدىملا تسامهه يف دفع عجلة اإلنتاجية واالزدهار، و  (،القطرية ومؤشر املرونة العاملي

  .األموال وضخها يف اقتصادهارؤوس ستقطاب األجانب ال
االستفادة من جتارب األسواق املالية يف الدول العربية، من أجل تطوير بورصة اجلزائر والعمل على ترقية نشااها  .13

ة املوازنة يف اخلزينة العمومية، كاستحداث أدوات مالية مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالميوتوفري التمويل لتغطية عجز 
مثل توفري أسهم تشاركية يف السوق وقروض للمستثمرين مطابقة مع أحكام الشريعة، بغية جلب الزبائن غري الراغبني 

 يف التعامل البنكي الربوي.
توسطة للدخول مبا فيها املؤسسات الصغرية وامل ،العمومية أو اخلاصةسواء اجلزائرية االقتصادية حتفيز املؤسسات  .14

 ختفيف شروط الدخول والتسهيالت اجلبائية.من خالل إىل بورصة اجلزائر، 
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  البحثآفاق رابعاً: 
، لدراسةاإشكالية حل يف  سهاممن أجل اإلاولة املستخلصة من هذا البحث تبقى حم واملقرتحات النتائج كون
، عدة إشكاليات حبكم استحالة أن يتشعب البحث يف تبقى بعض النقاط اليت حتتاج إىل البحث والتحليلرغم ذلك 

 أحباث مستقبلية:لتكون إشكاليات لدراسات و واضيع جمموعة من املنقرتح  وعليه

 عربية أخرى.مالية يف دول دراسة تأثري بعض املتغريات االقتصادية الكلية على أسواق   .1
تغريات أخرى  خال موإد ،أحباث تستهدف تغيري املتغريات االقتصادية املعمول هبا يف الدراسة احلاليةإجراء  .2

ية املعلومات الداخلالعوامل النفسية و  باإلضافة إىل، واالستثمار األجنيباملالية والنقدية، وأسعار النفط،  كالسياستني
  على أسعار األسهم.للسوق والشائعات وسلوك القطيع، واليت قد يكون هلا تأثري

 على األرقام القياسية وأحجام التداول على املستوى القطاعي. املتغريات االقتصاديةدراسة تأثري   .3
العمل على حتليل السالسل الزمنية باستخدام وماذج أخرى كنموذج االحندار الذايت واملتوسط املتحرك  .4

(ARMA) ،التباينذايت العامة املشرواة بعدم جتانس االحندار ال ووماذج  (GARCH)لتنبؤ بأسعار من أجل ا
 األسهم يف األسواق املالية.
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دار وائل للنشر  ،مبادئ القتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق خالد واصف الوزين، أمحد حسني الرفاعي، (16
 .4119، 41ط والتوزيع، عمان، األردن، 

، 4ط، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، والنقديةاألسواق المالية دريد كامل آل شبيب،  (17
4144. 

املنظمة العربية للتنمية  ،األسواق المالية: تركيبها، كفاءتها، سيولتها والتجربة العربيةدميا وليد حنا الربضي،  (18
 .4142، 4ط اإلدارية، القاهرة، مصر، 

 .4111، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د.ط، النقود والبنوكرشاد العصار، رياض احلليب،  (19

عهد العاملي امل، أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية القتصادية مسري عبد احلميد رضوان، (21
 .16ص: ، 6ط، 6991، القاهرة، مصر، للفكر اإلسالمي

مان، دار الفكر ناشرون وموزعون، عاألسواق المالية والنقدية في عالم متغير، السيد متويل عبد القادر،  (21
 .4141، 4األردن، ط

دار جمدالوي  ،العولمة المالية ومستقبل األسواق العربية لرأس المالشذا مجال اخلطيب وصعفق الركييب،  (22
 .4111، 4للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
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 .4991، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، د.ط، القتصاديةالرياضيات مشعون،  مشعون (23

 ، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة،أسس الستثمارمشوط مروان، كنجو عبود كنجو،  (24
 .4111مصر، د.ط، 

اإلسكندرية،  الفنية، اإلشعاع ومطبعة مكتبة ،عمليا-علميا المالية األوراق بورصة جودة، السيد صالح (25
 .2000مصر، د.ط، 

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، التحليل الفني واألساسي لألوراق الماليةطارق عبد العال محاد،  (26
 .4112د.ط، 

توزيع، -نشر-، الدار اجلامعية: طبعدليل المستثمر إلى بورصة األوراق الماليةطارق عبد العال محاد،  (27
 .4111، مصر، د.ط، اإلسكندرية

 .4991، دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د.ط،مبادئ الستثمارطاهر حيدر حردان،  (28

أسواق األوراق المالية بين ضروريات التحول القتصادي والتحرير المالي عاطف وليم أندراوس،  (29
 .   4112، 4ط ، مصر، اإلسكندريةدار الفكر اجلامعي،  ،ومتطلبات تطويره

 ،السياسة المالية وأسواق األوراق المالية خالل فترة التحول لقتصاد السوق عاطف وليم أندراوس، (31
    .4112مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، د.ط، 

شر ، دار صفاء للطباعة والنالسياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق الماليةعباس كاظم الدعمي،  (31
 .4141، 4األردن، ط والتوزيع، عمان،

 ،الستثمار في األوراق المالية )أسهم، سندات، وثائق الستثمارات، الخيارات(عبد الغفار حنفي،  (32
 .4111، مصر، د.ط، اإلسكندريةالدار اجلامعية، 

اجلامعة  دارالخيارات، -وثائق استثمار-سندات-بورصات األوراق المالية: أسهم عبد الغفار حنفي، (33
 .4114اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، د.ط، 

-ات تأمينشرك-أسواق األوراق المالية-بنوك تجارية-سواق المالأ، رمسية قرياقص، عبد الغفار حنفي (34
 .4111، 4، الدر اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، طشركات استثمار

http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=author_see&id=6479
http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=author_see&id=15876
http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=author_see&id=15876
http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=notice_display&id=55814
http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=notice_display&id=55814
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قسم  ،قضايا اقتصادية معاصرةعبد القادر حممد عطية، السيدة مصطفى إبراهيم، إميان حمب ذكى،  (35
 .   4112االقتصاد، كلية التجارة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، د.ط، 

مكتبة  ،أساسيات النظام المالي واقتصاديات األسواق الماليةعبد اللطيف مصيطفى، حممد بن بوزيان،  (36
 .4142حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، د.ط، 

ية، عمان، ، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفالتحليل الفني لألسواق المالية عبد اجمليد املهيلمي، (37
 .4111، 2األردن، ط 

ربا  في المالية: دليل شامل لتحقيق األالتحليل الفني لألسواق  عبد اجمليد املهيلمي، حازم الببالوي، (38
 .4111، 2، دار البالغ للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط المضاربة والستثمار

زائر، د.ط، اجل اجلامعية، املطبوعات ديوان ،الكلية القتصادية السياسات إلى المدخل قدي، اجمليد عبد (39
4111. 

د، عمان، ، دار احلامالنقود والمصارف واألسواق الماليةعبد املنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى،  (41
 .4113، 4األردن، ط

 اإلسكندرية، عية،اجلام الدار ،والتطبيق النظرية بين القياسي القتصادالقادر عطية،  عبد حممد لقادر عبدا (41
 .4991، 4 طمصر، 

 .2008، 4عمان، األردن، ط والتوزيع، للنشر أسامة دار ،المالية )البورصة( األوراق أسواق حمسني، عصا (42

 .4111، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، د.ط، بورصة األوراق الماليةعالء الدين أمحد جرب،  (43

 .4114 بيت احلكمة، بغداد، العراق، د.ط، اندماج األسواق المالية،عماد حممد علي العاين،  (44

 .4113، مصر، د.ط، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، التضخم الماليحسني عناية،  غازي (45

ر وائل للنشر داالمالية: األسس النظرية والعملية،  الستثمار في بورصة األوراق، فيصل حممود الشواوره (46
 .4111، 4طوالتوزيع، عمان، األردن، 

 .4119دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، د.ط، إدارة الستثمار، قاسم نايف علوان،  (47

 صفاء دار ،والتحليل النظرية القتصادي القياس لطيف الزبيدي، كاظم الفتالوي، حسن عالوي كامل (48
 .4144 ،4ط عمان، األردن، والتوزيع، للنشر
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، األردن، وموزعون، عماندار الفكر ناشرون األسواق المالية والنقدية في عالم متغير، متويل عبد القادر،  (49
 .4141، 4ط

 والنشر اعةللطب غريب دار ،اإلسالم في القتصادي والركود التضخم عالجالفتاح سليمان،  عبدجمدي  (51
 .4113القاهرة، مصر، د.ط،  والتوزيع،

مان، دار زهران للنشر والتوزيع، عمبادئ علم القتصاد،  حسني، عبد الغفور إبراهيم أمحد، خليلجميد  (51
 .4111األردن، د.ط، 

 ، دار اهلدى للطباعة والنشرأسواق رؤوس األموال: الهياكل، األدوات والستراتيجيات، جبارحمفوظ  (52
 .4141، 4والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، ط

، دار واق الماليةواألسسلسلة التعريف بالبورصة: األوراق المالية المتداولة في البورصات ، جبارحمفوظ  (53
 .4114، 4، ج 4هومة، اجلزائر العاصمة، اجلزائر، ط

 ، كلية إدارة األعمال، جامعة امللكأسواق األوراق المالية وحلول اإلدارة اللكترونيةاجليزاوي،  أمحدحممد  (54
 .4149فيصل، األحساء، السعودية، 

، ، زمزم ناشرون وموزعونوالتحليل األساسياألسواق المالية األصول العلمية  حممد أمحد عبد النيب، (55
 .4119، 4عمان، األردن، ط

 ، املركز القومي لإلصداراترقابة هيئة سوق رأس المال على شركات المساهمةحممد أمحد حممود عمارنة،  (56
 .4141، 4القانونية، القاهرة، مصر، ط

، ، مصر، د.طةاإلسكندرير اجلامعية، ، الداالنظرية القتصادية الكليةحممد السرييت، علي عبد الوهاب جنا،  (57
4111. 

 .4111، 4، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، طالبورصات، الصرييفحممد  (58

، 4ط، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، محاضرات في القتصاد الكليساكر،  العريبحممد  (59
4112   . 

ار ، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، اإلصدالشركاتاإلدارة التمويلية في عزت امليداين،  أمينحممد  (61
 .4112، 1الثالث، ط
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الدار اجلامعية  ،بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيقحممد صاحل احلناوي، جالل ابراهيم العبد،  (61
 .4114د.ط،  للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر،

ار دأسواق المال والمؤسسات المالية، حممد صاحل احلناوي، هنال فريد مصطفى، جالل إبراهيم العبد،  (62
 .4143التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، د.ط، 

-تحليلية-دور السياسة النقدية في الستقرار والتنمية القتصادية )نظريةحممد ضيف اهلل القطابري،  (63
 .4119، 4توزيع، عمان، األردن، ط(، دار غيداء للنشر والقياسية

كندرية، ، دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسالستثمار في البورصةعطية،  حممد عبد احلميد (64
 .4144مصر، د.ط، 

ليازوري العلمية دار ا، دراسة تحليليةالتوسع المالي واتجاهات السياسة المالية: راهي احلسيين،  غاليحممد  (65
 .4142، 4والتوزيع، عمان، األردن، طللنشر 

كتب العريب ، املعالقة متغيرات القتصاد الكلي بأداء بورصات األوراق الماليةحممد حممود أمحد شليب،  (66
 .4143، 4للمعارف، القاهرة، مصر، ط

، ، دار احلامد للنشر والتوزيع، عماناألداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركاتاخلطيب،  حممودحممد  (67
 .4119األردن، د.ط، 

لعريب ، املكتب اعالقة متغيرات القتصاد الكلي بأداء بورصات األوراق الماليةشليب،  حممودحممد  (68
 .4143، 4طللمعارف، القاهرة، مصر، 

 .4144، 4ط ،األردنمكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، القتصاد الكلي،  الصوص، نداءحممد  (69

 ،تحويل بورصة األوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية: دراسة تطبيقيةحممد وجيه حنيين،  (71
 .4141، 4دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط 

لتوزيع دار املسرية للنشر واالقتصاد الكلي،  الوادي، أمحد عارف العساف، وليد أمحد صايف، حسنيحممود  (71
 .4141، 4والطباعة، عمان، األردن، ط 

للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار غيداء النمو القتصادي وتحديات الواقعحممود علي الشرقاوي،  (72
 .4142، 6ط
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ة، ، الدار اجلامعية، اإلسكندريالنقود وأعمال البنوك واألسواق المالية، مبارك عبد املنعم، يونسحممود  (73
 .4113مصر، د.ط، 

، كندريةاإلس، دار الفكر اجلامعي، بورصات األوراق الماليةمصطفى كمال طه، شريف مصطفى كمال طه،  (74
 .4119، 4مصر، ط 

 ، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا،بورصة األوراق الماليةمصطفى يوسف كايف،  (75
 .4119، 4ط

، 4، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، طاألوراق المالية وأسواق رأس المالمنري إبراهيم هندي،  (76
4999. 

صرية للطباعة ، مكتبة حسني العسياسة الصرف األجنبي وعالقتها بالسياسة النقديةموسى حللو بوخاري،  (77
 .4141، 4والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

السياسات القتصادية: اإلطار العام وأثرها في السوق المالي ، حيدر يونس املوسوي، نزار كاظم اخليكاين (78
 .4141، 4، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط ومتغيرات القتصاد الكلي

 .4111، مصر، د.ط، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، أسس علم القتصاد، إبراهيمنعمة اهلل جنيب  (79

 .4119، 4، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالستثمارات واألسواق الماليةهوشيار معروف،  (81

اآلثار القتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي: دراسة تطبيقية قياسية وليد عبد احلميد عايب،  (81
 .4141، ريوت، لبنان، د.ط، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بلنماذج التنمية القتصادية

II.  العلمية:في الدوريات والمجالت البحوث والمقالت 

الدول  ، جسر التنمية، سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية يفخصائص أسواق األسهم العربيةإبراهيم أونور،  (82
 .44-4، ص: 4119، 1، السنة 11العربية، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، الكويت، العدد 

 دور السياسة النقدية في تحقيق الستقرار النقدي فيأمحد إمساعيل املشهداين، حيدر حسني آل طعمة،  (83
، اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة 2119-2113القتصاد العراقي للمدة 

 . 419-431، ص: 4144 ،33املستنصرية، بغداد، العراق، العدد:
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، تكامل األسواق المالية العربية لمواجهة تحديات األزمات المالية باللموشياألخضر بن عمر، علي  (84
ه الشهيد مح العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ، جملة الدراسات املالية واحملاسبية، كليةالعالمية

 .444-494، ص: 4143، 1خلضر، الوادي، اجلزائر، العدد 

جملة  ا(،نموذجا  الناشئة )األردن البورصات أداء على وأثرها العالمية المالية األزمةالتميمي،  فؤاد أرشد (85
، 44، اإلصدار 2بغداد، العراق، العدد  والدراسات املالية، جامعة للمحاسبة دراسات حماسبية ومالية، املعهد العايل

 .42-4ص: ، 4141

عمان،  للدراسات، جامعة البرتاء، ، جملة البصائرالبورصة محددات أسعار األسهم في عبد املعطي، أرشيد (86
 .441-491، ص: 4111، 4، اإلصدار 1العدد  األردن،

منهجية  :الصين في القتصادي والنمو الرأسمالية السلع وارداتأمني حواس، فاطمة الزهراء زرواط،  (87
ARDL جملة االقتصاد واإلحصاء التطبيقي، املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، اجلزائر ،

 .442-441، ص: 4142، 42العاصمة، اجلزائر، العدد 

، جملة املال واالقتصاد، دراسات كيف تتحدد أسعار األسهم في السوق الماليبابكر مبارك عثمان،  (88
 .        44-42، ص: 4111، 44السوداين، اخلرطوم، السودان، العدد:مصرفية، بنك الفيصل اإلسالمي 

السياسة النقدية وكفاءة سوق األسهم: دليل قياسي من سوق ، البازعي محد بن سليمان، ديايب علي زاوي (89
، 44لد:جملا امللك عبد العزيز، الرياض، السعودية، جملة االقتصاد واإلدارة، كلية االقتصاد، جامعة، األسهم السعودية

 .411-19ص:  ،4991

العالقة السببية بين معدل التضخم والرقم القياسي ألسعار األسهم في سوق عمان بشري خليفة الزعيب،   (91
، (2) 49، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، كلية االقتصاد، جامعة مؤتة، مؤتة، األردن، العدد: المالي للفترة

 .413-411، ص: 4111

األسواق المالية: اإلطار العام ومقومات بشري هادي عودة، زهرة حسن عباس، مصطفى مهدي حسني،   (91
 .491-419، ص: 4111، 4، اجمللد 1 ، جملة دراسات إدارية، جامعة البصرة، العراق، العددالنجا 

ة السوقية متحليل العالقة بين كفاءة األسواق المالية والقي حممد، عّدي عباس عبد األمري، حاكم حمسن (92
ية،  ، جملة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادلألسهم: دراسة تطبيقية في سوق العراق لألوراق المالية

 .431-411، ص:4141، 411، اجمللد 44كلية االقتصاد، كلية اإلدارة واالقتصاد، العراق، العدد 
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م اإلنسانية،  ، جملة العلو لتنمية القتصاديةدور أسواق األوراق المالية بالدول العربية في احسان خبابة،  (93
 .41-4، ص: 4111كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

األقطار  سلسلة دورية تعين بقضايا التنمية يفسلسلة جسر التنمية، ، تحليل األسواق الماليةحسان خضر،  (94
 .41-4، ص: 4111، السنة الثالثة، الكويت، 41العربية، املعهد العريب للتخطيط، العدد 

: مع دراسة (2113-1994) تحليل أداء البورصات العربية خالل الفترةحسني عبد املطلب األسرج،  (95
، بنك الكويت الصناعي، صفاة، الكويت، 19، العدد ، سلسلة رسائل البنك الصناعيخاصة للبورصة المصرية

 .29-4، ص: 4111

لة ، جممؤشرات أسواق األوراق المالية: دراسة حالة مؤشر سوق دمشق لألوراق الماليةحسني قبالن،  (96
اجلزائر، العدد ، طيفس العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة

 .441-94، ص:4144، 44

املعهد  ،أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك التجارية في اقتصاد إسالميحسني كامل فهمي،  (97
 .441-4، ص:4112، جدة، السعودية، 23اإلسالمي للبحوث والتدريب، حبث رقم 

هم األسهم: دليل قياسي من سوق األسالسياسة النقدية وكفاءة سوق محد بن سليمان؛ ديايب علي زاوي،  (98
، 4991، 44لد اجمل امللك عبد العزيز، الرياض، السعودية، ، جملة االقتصاد واإلدارة، كلية االقتصاد، جامعةالسعودية

 .411- 19ص: 

 المملكة في الواردات على الواردات لتمويل المصرفي الئتمان تأثيراهلل القدير،  عبد بن محد بن خالد (99
، 44، اجمللد 4والقانونية، جامعة دمشق، سوريا، العدد  االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، جملةالسعودية العربية
 .442-413، ص: 4112

بورصة عّمان ل العام والمؤشر بين متغيرات القتصاد الكّلي الديناميكية العالقةخالد اليف النيف،  (111
 ،4 جلامعة األردنية، عّمان، األردن، العددكلية األعمال، ا  اجمللة األردنية للعلوم االقتصادية،لألوراق المالية، 

 . 419-441ص: ، 4141 ،2اجمللد

، دراسة حالة األردن :أثر تحرير التجارة والتطور المالي على النمو القتصاديخالد حممد السواعي،  (111
 .    41ص: ، 4142، 4 اجمللد، 4، العدد اجلامعة األردنية، عمان، األردناالقتصادية،  للعلوم اجمللة األردنية
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-1995العوامل المؤثرة في أسعار األسهم: دراسة حالة سوق الخرطوم لألوراق المالية خلف اهلل عريب،  (112

 جملة املال واالقتصاد، جملة اقتصادية مصرفية، بنك فيصل اإلسالمي السوداين، اخلرطوم، السودان، ،2117
 .39-31، ص:4119 ،24العدد:

 ،العالقة بين تغير المستوى العام لألسعار وتغير أسعار األسهم في األردنراشد حممد صاحل سالمة،  (113
، (2)، اجمللد 4جملة البلقاء للبحوث والدراسات، كلية االقتصاد، جامعة عمان األهلية، عمان، األردن، العدد:

 .             22-11، ص: 4991

 عمان وقاألسهم بس أسعار حركة في المالية المعلومات أثرالعبادي،  غازي إبراهيم احلمداين، عمر رافعة (114
 كلية املعلوماتية،و  اإلدارية واالقتصادية واحملاسبية واالقتصادية للبحوث اإلدارية للعلوم تكريت ، جملةالمالية لألوراق
 .42-4، ص:4111، 3، اجمللد 1املوصل، العراق، العدد  واالقتصاد، جامعةاإلدارة 

 لألوراق عمان سوق حالة المالي: السوق كفاءة ومستوى األسعار حركة عشوائية، سعد حممدسام  (115
، 4141 ،14اجملّلد  ،4اجلامعة األردنية، عمان، األردن، العدد  اإلدارية، كلية األعمال، العلوم دراساتالمالية، 

 .143-141ص:

 المالية وراقاأل أسواق لواقع المالية: دراسة األوراق سوق كفاءة متطلباتصاحل مفتاح، فريدة معاريف،  (116
، بسكرة، اجلزائر، التسيري ، جملة الباحث، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلومكفاءتها رفع وسبل العربية
 .491-414، ص: 4141، 1العدد

استخدام بدراسة تحركات أسعار األسهم في سوق عمان المالي صباح صاحل البدري، رتاب سامل اخلوري،  (117
، 4، العدد 41، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، اجمللد األعمالدراسات العلوم اإلدارية، كلية  النماذج القياسية،

 .442-441، ص: 4991

جملة   ،، العوامل المؤثرة على أسعار األسهم في سوق المال السعودي: دراسة قياسيةصالح أبو النصري (118
، 3، العدد 41كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، اجمللد   ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 .41-4، ص: 4142

، جملة دراسات، العلوم 1992-1978كفاءة السياسة النقدية والمالية في األردن:  طالب عوض، (119
 .911-194، ص: 4992، 4)أ(، العدد: 44، اجلامعة األردنية، عّمان، األردن، اجمللد األعمالاإلنسانية، كلية 
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انعكاسات السياسة النقدية في مؤشرات تدول سوق األوراق المالية  عباس كاظم جاسم الدعمي، (111
، اجمللة / وباستخدام نماذج التخلف الزمني(2111-1991)الوليات المتحدة األمريكية دراسة قياسية للمدة 

 .442-492، ص: 4144، 34، اإلصدار:1راق، اجمللد:العراقية للعلوم اإلدارية، كلية االقتصاد، جامعة كربالء، الع

دور سياسة المالية العامة في مجابهة تقلبات الدورة القتصادية في البلدان عبد احلميد مرغيت،  (111
 ، اجمللة اجلزائرية الدراسات املالية واملصرفية، خمرب تقييم أسواق رؤوس األموال اجلزائرية يفالمصدرة للسلع األولية

، 4141، 1، اجمللد 4ظل العوملة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، اجلزائر، العدد 
 .   29-21ص:

 سوق على يقيةتطب العالمية: حالة المالية األسواق على المالية األزمة ، أثراخلرابشة فارس الزيادات، علي (112
ات واإلدارية، عمادة البحث العلمي والدراس االقتصادية للدراسات اإلسالمية اجلامعة جملةاألردني،  المالية األوراق

 .142-399، ص: 4143األول،  العدد ،44 اجمللد العليا، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،

 تطبيقية ةدراس الصرف: سعر لتحركات األسهم أسعار استجابة قياسعلي جريان عبد علي اخلفاجي،  (113
 دراساتلل واالقتصاد اإلدارة كلية جملةالمالية،  لألوراق العراق سوق في المحّلية الشركات عينة من على

 .341-411ص: ، 4119، 455 ، اجمللد2 ، جامعة بابل، العراق، اإلصداركلية اإلدارة واالقتصاد االقتصادية،

جملة العلوم االجتماعية،  ،2114-1971محددات التضخم في سورية خالل الفترة عماد الدين املصبح،  (114
 .14-12، ص: 4112، (1):31جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، العدد 

إمكانية التنبؤ بعائد مؤشر السوق ومدى ارتباطه بالمؤشرات القطاعية: دراسة ، التهتموينفاروق رفيق  (115
، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مؤتة 2117-2113تحليلية لقياس كفاءة مؤشر بورصة عمان للفترة 

 .431-444، ص:4119، 41، اجمللد 2للبحوث والدراسات، الكرك، األردن، العدد 

جملة كلية  ،األزمة المالية: مفهومها، أسبابها وانعكاساتها على البلدان العربية ق،فريد كورتل، كمال رزي (116
 .44-4، ص: 4114، 41بغداد للعلوم االقتصادية، كلية االقتصاد، بغداد، العراق، العدد 

سوق عمان لألوراق المالية ومدى استجابتها للمتغيرات القتصادية دراسة فوزي اخلطيب، منذر الشرع،  (117
جملة أحباث الريموك: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الريموك، قياسية، 

 .391-314، ص: 4991، (3) 41إربد، األردن، العدد: 
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م السوقية لألسهم دراسة لعينة من األسهم المدرجة في بورصة عمان التنبؤ بالقيقيس أديب الكيالين،  (118
، جامعة امللك سعود، األعمالالعلوم اإلدارية، كلية إدارة  ، جملة اإلداري،(2116-1998) لألوراق المالية للفترة

 .442-92، ص: 4111، (419) 49الرياض، السعودية، العدد 

دراسة تأثير التطور المالي على النمو القتصادي في المغرب: دراسة  ملياء عماين، بن معزو حممد زكريا، (119
، جملة الباحث، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة 2114-1988للفترة  ARDLتجريبية باعتماد نموذج 

 . 431، ص: 4141، 41ورقلة، اجلزائر، العدد:

ال ، جملة اقتصاديات مشالقتصاد المصريعلى العمالة في  القتصادي أثر النمو، الشورجبيجمدي  (121
            421، ص: 4119، 2، خمرب العوملة واقتصاديات مشال إلفريقيا، الشلف، اجلزائر، العدد إفريقيا

المي والعربي على القتصاد الع ومنعكساتهاالعالمية: أسبابها  المالية األزمة ، أثرحممد أمين عزت امليداين (121
، دمشق، 4119 مارس 3، مجعية العلوم االقتصادية السورية، حماضرة ألقيت يف ندوة الثالثاء بتاريخ والسوري

 .142-399ص:  ،4119، سوريا

 ، حبوثأهمية تطوير أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجيحممد كمال أبو عمشة،  (122
اقتصادية عربية، جملة صادرة عن اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .422-431، ص:4144، 22-22القاهرة، مصر، العددان 

نمية الرافدين،  ، تتأثير التضخم على أسواق األوراق المالية العربيةمفيد ذنون يونس، رغيد عماد الدين،  (123
 . 44-9، ص: 4119، 34، اجمللد 93ية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، املوصل، العراق، العدد كل

 واقع األسواق المالية على المستوين العربي والعالميمناضل عباس حسني اجلواري، خضري مهدي صاحل،  (124
، 41، اجمللد 4بل، العراق، العدد ، كلية اإلدارة واالقتصاد، بااإلنسانية، جملة جامعة بابل للعلوم مع تعليق قياسي

 .11-21، ص:4119

دارة إمفهوم الناتج المحلي اإلجمالي: دراسة وصفية،  مهند بن عبد امللك السلمان، أمحد بن بكر البكر، (125
 .   34-4، ص: 4142مؤسسة النقد العريب السعودي، الرياض، السعودية، ، األحباث االقتصادية

أثر خصائص األسواق الناشئة على اختبارات الكفاءة: دراسة تطبيقية على بورصة نضال أمحد الفيومي،  (126
 ،4113، (4) 31 ، اجلامعة األردنية، عمان، األردن، العدداألعمالدراسات العلوم اإلدارية، كلية عمان، 

 .331-344ص:
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ية ، جملة العلوم اإلدار أسواق األوراق المالية: مفهومها ومستويات كفاءتها، إبراهيماهلادي آدم حممد  (127
 .4141، 4للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة أم درمان اإلسالمية، أم درمان، السودان، العدد 

، حبوث اقتصادية 2116-2114دروس وعبر: فورة أسواق رأس المال العربية وتراجعها هشام البساط،  (128
، 4111، 31وحدة العربية، عمان، األردن، العدد عربية، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، مركز دراسات ال

 .11-29 ص:

 ، جملة2336-1333عرض النقد في ُعمان والعوامل المؤثرة فيه للفترة اجلنايب،  مجيل عجمي هيل (129
، 4111، 4العدد  ،43 لدلمجواإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، بغداد، العراق، ا االقتصادية العلوم
 .13-41ص: 

صندوق  ة،، جملة التمويل والتنمياستخدام أدوات غير مباشرة في السياسة النقدية وليام ألكسندر وآخرون، (131
 .4992، 4واشنطن، الو.م.أ، العدد  النقد الدويل،

تحليل العالقة بين أسواق النفط والسياسة النفطية العراقية حيي محود حسن، حسام الدين زكي،  (131
، 4، اجمللد:42، جامعة الكفة، العراق، العدد: واإلدارية، جملة الغري للعلوم االقتصادية باستخدام السالسل الزمنية

 .41-1ص:  ،4144

III.  الملتقيات:الندوات و المؤتمرات و 

لحة ، حبث مقدم ملؤمتر: القضايا املتكامل األسواق المالية العربية: آفاق وتحدياتأشرف حممد دوابه،  (132
، كلية األعمال، اجلامعة 2009أبريل  14-15 األعمال احلديثة خالل الفرتة منلالقتصاديات الناشئة يف بيئة 

 .33-4، ص: 4119األردنية، عمان، األردن، 

تفعيل تكامل البورصات العربية لتدعيم التكامل العربي )مع اإلشارة إلى بعض جابر حممد عبد اجلواد،  (133
 اليةامل األوراق أسواق العلمي اخلامس عشر:مداخلة ضمن املؤمتر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي(، 

، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية 4111مارس  1-2خالل الفرتة  -وحتديات آفاق- والبورصات
 .4111املتحدة، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، 

، ستقبليةبات واآلفاق الممناخ الستثمار في الوطن العربي: الواقع والعقحريب حممد موسى عريقات،  (134
-1رتة "حنو مناخ استثماري وأعمال مصرفية الكرتونية" خالل الف املؤمتر العلمي اخلامس لكلية العلوم اإلدارية واملالية

 .41-1، ص:4111، جامعة فيالدلفيا، عمان، األردن، 2/1/4111
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نوي مداخلة ضمن املؤمتر الس، تطور األسواق المالية العربية: فرص التكامل والتنافسسامي حطاب،  (135
، 4111أكتوبر  41املنعقد يوم  "أسواق رأس املال الصاعدة: نظرة مستقبلية" الثاين لسوق رأس املال الفلسطيين

 .41-4، ص: 4111سوق فلسطني لألوراق املالية، رام اهلل، فلسطني، 

 دمة إىل مؤمترقة حبثية مقور معالم سياسات اإلصال  القتصادي في الدول العربية، عبد الرمحن صربي،  (136
ية، اهليكلي يف الوطن العريب وأمريكا الالتينية"، كلية االقتصاد والعلوم السياس "مواجهة اآلثار االجتماعية للتكيف

 .4991مركز دراسات وحبوث الدول النامية، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، 

حبث مقدم  ،المالية وارتباطها باقتصاد المعرفةالكفاءة القتصادية لألسواق عبد اهلل بن حممد الرزين،  (137
،  4112أفريل  42-41إىل املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية خالل الفرتة 

 .4112كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الزيتونة، عمان، األردن، 

IV. :الرسائل واألطروحات الجامعية 

على أداء األسواق المالية العربية: دراسة  2118انعكاسات األزمة المالية العالمية  علي، بوعبد اهلل (138
املالية  كلية العلوم املالية واملصرفية، جامعة العلوم أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم مالية، تحليلية مقارنة،
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 .4141سطيف، اجلزائر، 

 نم مجموعة حالة للسهم: دراسة السوقية القيمة على وأثرها المال رأس سوق كفاءةمسرية لطرش،  (142
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منشورة يف العلوم االقتصادية، ختصص مالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

 .4991العاصمة، اجلزائر، 

العالقة بين التذبذبات في أسعار األسهم والتذبذبات في المتغيرات القتصادية الكلية: ندى احلموري،  (146
منشورة، ختصص اقتصاد األعمال، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عمان،  أطروحة دكتوراه ،دراسة تطبيقية
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V. لتقاريرا: 
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ملتحدة، جامعة الدول العربية، أبو ظيب، اإلمارات العربية االتقرير القتصادي الموحد،  صندوق النقد العريب، (149
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، اإلمارات العربية جامعة الدول العربية، أبو ظيب، ، تقرير تنافسية القتصاديات العربيةصندوق النقد العريب (151
 .4141، 4العدد  املتحدة،

، السلسلة 4144، معهد الدراسات املصرفية، الكويت، التضخم القتصاديمالية ومصرفية،  إضاءاتنشرة  (151
 .1-4، ص:3اخلامسة، العدد 

VI. اإللكترونيةمواقع ال: 

متوفر على  ،Money Matters Institute.Org، Wealth of Nations Index ،2014موقع  (152
 .41:11الساعة:  ،42/14/4142بتاريخ ، مت االطالع عليه املوقع االلكرتوين

index-nations-of-http://www.moneymattersinstitute.org/wealth 

http://www.moneymattersinstitute.org/wealth-of-nations-index/
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، املركز العريب للبحوث 2114التنوع والتباين: قراءة في بنية القتصاد العربي لعام  إبراهيم نوار، (153
: على املوقع االلكرتوينمتوفر ، 01:01، 61/10/0161والدراسات، مت االطالع عليه بتاريخ: 

http://www.acrseg.org/28478. 
، منتديات شبكة األسهم 61/9/0112، مقومات نجا  األسواق الماليةأمحد حسني رشد الكبيسي،  (154

 :االلكرتوين على املوقعمتوفر ، 61:09 الساعة ،01/10/0162بتاريخ مت االطالع عليه القطرية، 
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php 

 ، املعهد العريباألزمات المالية وأزمات سعر الصرف وأثرها على التدفقات الماليةأمحد طلفاح،  (155
http://www.arab-على املوقع االلكرتوين: متوفر ، 11-6، ص: 0112للتخطيط، الكويت،

3.pdf-api.org/images/training/programs/1/2006/31_C23 مت اإلطالع عليه بتاريخ ،
 .                61:22، الساعة: 11/11/0169

على متوفر ، 69:12، الساعة: 01/10/0161، مت اإلطالع يوم 33تعرف إلى مؤشر كاك عامل البورصة،  (156
 /www.fxcc.ae/blogاملوقع االلكرتوين: 

، جريدة االقتصادية ، موقععام حافل على السوق المالية السعودية 2313، اهلل بن عبدالرمحن الربدي عبد (157
 .http://www.aleqt.com/2018/01/03/article_1308696.html املوقع اإللكرتوين:

 ،تحليل اقتصادي لمتطلبات أسواق األوراق المالية في الدول الناميةالوهاب حممد، عبدعصام  (158
 اإللكرتوين املوقع علىمتوفر ، 44:21، 41/13/4142، بتاريخ 44، ص:4142

SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2546921 ،and  Success

Failures in Developing Countries 

شبيليا ، دار كنوز إاألسواق المالية المعاصرةأحكام التعامل في مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان،  (159
على املوقع اإللكرتوين: متوفر  .33، ص:4112،4ج ، 4طللنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 

https://books.google.dz/books?id=UBOoSjEvSoAC 
 31 قطر األولى عربياا في مؤشر التنافسية العالمية ومصر األخيرة،هافينغتون بوست، حممد مجال، موقع  (161

، املوقع االلكرتوين: 41:42، الساعة:42/14/4142القاهرة، مصر، مت االطالع بتاريخ  ،4142سبتمرب 
huffpostarabi.com/2015/09/30/story_n_8222064.htmlhttp://www. 

، 69:12، الساعة: 41/13/4142، مت اإلطالع يوم تداول مؤشر داكس األلماني ،UFX.com موقع (161
 / https://www.ufx.com/ar-على املوقع االلكرتوين:متوفر 

http://www.acrseg.org/28478
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?13080-%E3%DE%E6%E3%C7%CA-%E4%CC%C7%CD-%C7%E1%C3%D3%E6%C7%DE-%C7%E1%E3%C7%E1%ED%C9
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2006/31_C23-3.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2006/31_C23-3.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2006/31_C23-3.pdf
http://www.fxcc.ae/blog/
http://www.aleqt.com/taxonomy/term/3821
http://www.aleqt.com/2018/01/03/article_1308696.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2546921
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2546921
https://books.google.dz/books?id=UBOoSjEvSoAC
http://www.huffpostarabi.com/2015/09/30/story_n_8222064.html
https://www.ufx.com/ar-SA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%B3/


 المصادر والمراجعق ائمة  ... ............................................................................................   

 662 

وين: ، متوفر على املوقع االلكرت البورصات: األعضاءاحتاد البورصات العربية،  موقع (162
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: على املوقع االلكرتوين ، متوفرetoroموقع التداول  (163

 https://www.etoro.com/ar/markets/mdy/chart ، 41:11، الساعة 43/11/4149بتاريخ. 

: ، متوفر على املوقع اإللكرتوينWord Map خريطة العامل موقع (164

https://www.mapsofworld.com/  :61:02، الساعة 61/10/0161، مت االطالع عليه. 

 :االلكرتوين متوفر على املوقع نبذة عن السوق،موقع السوق املالية السعودية )تداول(،  (165

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0
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على املوقع االلكرتوين: متوفر ، ، األزمة الماليةموقع املعرفة (166
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7

3-%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_ref 42:21الساعة: ،11/1/4149، مت اإلطالع عليه بتاريخ               

 على املوقع االلكرتوين:متوفر ، الصفحة الرئيسية لبورصة عمانموقع بورصة عمان،  (167
https://www.ase.com.jo/ar/ 

، مت االطالع 4142أكتوبر  1، 2116-2115قراءة في تقرير التنافسية العالمية موقع جريدة الوطن،  (168
 http://alwatan.com/details/79809، على املوقع االلكرتوين: 43:11، الساعة 44/13/4141يوم 

على املوقع االلكرتوين: متوفر ، السوق المالية السعودية )تداول(-المؤشر العامموقع دايلي فوركس،  (169
https://www.dailyfx.com/arabic/tadawul. 

بتاريخ  ،/https://blogs.zawya.com/ar/storyعلى املوقع االلكرتوين: متوفر قع زاوية، مو  (171
 .42:31، الساعة 42/14/4142

وهي شركة تقدم لعمالئها خدمات يف جمال تداوالت األدوات املالية على  IFCM Marketsموقع شركة  (171
، الساعة 44/44/4142على املوقع اإللكرتوين، مت االطالع متوفر حد سواء يف األماكن املنظمة وخارجها، 

41:21 ،types-conditions/order-https://www.ifcmarkets.net/trading 

 على املوقع االلكرتوين:متوفر ، لمحة تعريفيةموقع مركز إيداع األوراق املالية،  (172
http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php. 

http://www.arab-exchanges.org/Members/Exchanges.aspx?lang=ar-KW
https://www.mapsofworld.com/
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/
http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwODYFMDA08Tn7AQZx93YwN3I_3gxCL9gmxHRQCI_lsB/
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_ref-3
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9#cite_ref-3
https://www.ase.com.jo/ar/
http://alwatan.com/details/79809
https://www.dailyfx.com/arabic/tadawul
https://blogs.zawya.com/ar/story%20/
https://www.ifcmarkets.net/trading-conditions/order-types
http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php
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 على املوقع االلكرتوين:متوفر ، من نحنموقع هيئة األوراق املالية،  (173
http://www.jsc.gov.jo/page/about_us.aspx. 

املوقع االلكرتوين: متوفر على ، القتصادية بأسواق األسهم الدورةعالقة نيتو ترايد،  (174
-to-strategies/learn-trading-academy/advanced-https://www.netotrade.ae/learn/trading

cycle-economic-the-with-trade، 42/14/414144:11لساعة ، ا. 

-44 ،مؤتمر قضايا اإلصال  العربي: الرؤية والتنفيذوثيقة اإلسكندرية، موقع منتدى اإلصالح العريب،  (175

 ،41/14/4142تاريخ: ب، 42-4، ص ص:4111، مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مصر، 4111مارس  41
 .http://www.bibalex.org/arf/ar/Document/FixCom.htmعلى املوقع االلكرتوين: متوفر ، 41:42

: على املوقع االلكرتوين ، متوفرetoroموقع التداول  (176
 https://www.etoro.com/ar/markets/mdy/chart،  41:11، الساعة 43/11/4149بتاريخ. 
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 (0218-0222)لألسواق المالية العربية خالل الفترة  : تطور القيمة السوقية(1)الملحق رقم 

 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0225 0224 0223 0220 0222 0222 البلد

بورصة 
 عمان

4,9431 6,31416 7,08703 10.962,98 18.383,40 37,639 29,729 41,233 35,844 31,889 30,904 27,210 

 أبو سوق
 49,033 54,692 58,095 68,810 121,128 80,745 132,41 55,4904 30,3625 20,3757 - - ظبي

 سوق
  البحرين

6,6243 6,60127 7,71639 9,70177 13,51318 17,364 21,122 27,016 19,947 16,263 20,060 16,590 

 بورصة
 9,648 10,612 9,237 6,304 5,339 4,222 2,821 2,57448 2,43955 2,12568 2,2295 2,8091 تونس

 بورصة
 )مليون(الجزائر

- - - 143,64 140,27 19 19 19 19 91,1 106,1 135,6 

 30,99979 55,01035 58,095 63,099 138,179 86,895 1,11993 35,09090 14,28423 9,46952 - -  دبي سوق

 سوق
 9,53999 9,9911 2,3770 2,124 2,474 2,731 4,457 - - - - - فلسطين

 سوقال
 يالسعود

67,1664 73,20135 74,85138 157,30644 306,2557 346,121 326,869 518,984 246,337 318,751 353,400 338,873 
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 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0225 0224 0223 0220 0222 0222 البلد

 سوق
 2,695 2,446 3,033 3,804 4,931 4,624 3,242 2,05842 746,56 - - - الخرطوم

 سوق
  مسقط

3,51813 2,63437 5,26805 7,24623 9,31766 12,062 13,033 23,086 15,139 23,616 28,309 26,210 

 سوق
  الكويت

30,79126 26,66170 35,09889 59,52801 73,58054 123,893 105,950 135,362 70,181 93,824 421,82027 78,41682 

 البورصة
 يةمصر 

19,84798 24,30857 26,33869 27,84748 38,07684 79,508 93,496 138,828 85,923 91,092 17,40208 17,17027 

 بورصة
 المغرب

10,87584 9,0308 8,56424 13,05018 25,17492 27,274 49,415 75,495 93,824 74,185.9 60,27611 64,08014 

 سوق
 421,61602 422,21220 87,930 76,627 95,505 60,905 87,143 40,43479 26,70211 10,56722 - -  الدوحة

 بورصة
 بيروت

1,5825 1,2482 1,39526 1,50300 2,33074 4 ,917 8,304 10,894 9,609 12,843 42,6861 40,21418 

 4180317 2420300 - - - - - - - - - - دمشق

 359,53505 1001,9113 903,427 769,589 1338,550 888,138 1290,938 622,42224 361,82469 208,85811 152,23005 148,15838 المجموع
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 2018 2017 0222 0225 0224 0223 0220 0222 0222 0222 البلد

 22,75 23,78152 24,42059 25,41149 25,53036 25,761 26,971 27,210 30,904 31,889 انبورصة عم  

 ظبي أبو سوق

 المالية لألوراق 
80,201 77,081 71,329 77,647 109,645 133,96472 129,71865 129,71865 129,7061 137,59 

 البحرين سوق

 المالية لألوراق 
16,263 20,060 16,590 15,532 18,469 21,05817 17,46597 17,36685 18,22697 21,75 

 9,83 10,76512 9,35687 8,82494 9,2838 8,590 8,874 9,648 10,612 9,237 تونس بورصة

 الجزائر بورصة

 )مليون دوالر(
19 106 136 999 995 110,7 90,6 88,0 84,6 - 

 93,47 107,5630 92,21343 83,91225 87,86373 70,686 49,523 49,033 54,692 58,095 المالي دبي سوق

 فلسطين سوق

 المالية لألوراق 
2,377 2,449 2,782 2,836 3,242 3,187.26 3,339.20 3,390.12 3,891.50 3,72 

 المالية سوقال

 ةالسعودي 
318,751 353,400 338,873 373,365 467,341 494,24534 421,03761 450,21776 450,305.4 495,72 
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 0222 2017 0222 0225 0224 0223 0220 0222 0222 0222 البلد

 الخرطوم سوق
 المالية لألوراق

3,033 2,446 2,695 2,192 2,279 3,07781 3,28754 - - 6,715 

 24,721 28,10527 28,39031 27,00585 27,32752 36,767 30,299 26,210 28,309 23,616 مسقط سوق

 الكويت سوق

 المالية لألوراق 
93,824 113,883 86,295 79,375 108,352 100,36459 96,26943 96,26943 96,26943 94,70 

 41,79 29,71295 57,25483 57,25483 69,91343 61,517 61,621 48,679 84,109 91,092 البورصة المصرية

 الدار بورصة
 البيضاء

74,186 69,386 60,092 52,605 55,329 54,46903 45,49542 50,78524 50,78524 60,74 

 الدوحة سوق
 المالية لألوراق

87,930 123,641 125,598 126,297 152,589 185,8807 151,888 154,71336 114,9623 161,67 

 9,68 18,48441 18,54733 17,76098 17,63536 10,545 10,421 10,285 12,676 11,644 بيروت بورصة

 1,30 1,26363 0,79449 0,60686 0,77490 0,964 1,043 1,528 3,078 - دمشق

,200 876,982 986,832 903,427 المجموع 6151  1137,2488 1234,5768 1089,2790 1133,43926 1083,8229 1201,93 

الصادرات من سنة  وائتمان االستثمار لضمان العربية املؤسسة، العربية الدول في االستثمار مناخنية لألسواق املالية العربية، وموقع التقارير السنوية املواقع االلكرتو  باالعتماد علىالمصدر:   
 دوالر أمريكي(. ار)الوحدة: ملي 9099 لسنة 9000
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 (0218-0222)للفترة  ةالسعودي المالية المؤشر العام للسوقتطور  (:0)الملحق رقم 
 )%( التغير )نقطة( المؤشر السنة

0222 92,9922)*( 11,33 

0222 9332,11 7,61 

0220 9212,22 3,62 

0223 3334,22 76,23 

0224 2928,93 84,92 

0225 18419,83 103,68 

0222 4233,92 -52,53 

0222 11232,88 39,14 

0222 3229,22 -56,42 

0222 8191,42 27,48 

0222 8892,42 8,15 

0222 8314,43 -3,06 

0220 8221,99 5,92 

0223 2232,82 25,50 

0224 2333,32 -2,37 

0225 8211,48 -17,08 

0222 4912,33 4,32 

0222 4998,39 0,22 

0222 7826,73 32,2  

 .(900=9175نقطة )سنة األساس  9097253بـ  9111اد على قيمة املؤشر سنة )*( مت حساب التغري باالعتم 

 اإللكرتوين: السعودية، متوفر على املوقع ةموقع السوق املاليمن إعداد الباحثة اعتماداً على : المصدر
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar     

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar
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 (0218-0222)للفترة  ةالسعودي المالية للسوق ل العامتطور حجم التداو  (:1)الملحق رقم 
 )%(التغير  (سعودي )مليون لايرحجم التداول  السنة

0222 5,901 - 

0222 99,93 -997,00 

0220 79,705 599,99 

0223 990,719 99,55 

0224 913,099 51,90 

0225 999,139 99,15 

0222 309,399 35,99 

0222 991,995 -9,91 

0222 993,999 -51,35 

0222 900,979 99,91 

0222 991,999 -95,93 

0222 79,705 -93,39 

0220 999,139 999,90 

0223 909,509 -9,50 

0224 939,399 93,19 

0225 399,17 39,99 

0222 307,595 -9,99 

0222 919,99 -9,97 

0222 200,28 -39,10 

السعودية، متوفر على املوقع اإللكرتوين:  ةموقع السوق املاليمن إعداد الباحثة اعتماداً على : المصدر       
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar  
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 (0218-0222) ةالسعودي المالية تطور القيمة السوقية لألسهم للسوق: (4)الملحق رقم 
 )%(التغير  (سعودي لاير القيمة السوقية )مليون السنة

0222 955 - 

0222 274,527 7,66+ 

0220 280,730 2,26+ 

0223 589,930 110,14+ 

0224 1148,643 94,71+ 

0225 2423.147 110,96+ 

0222 1225,858 49,41- 

0222 1946,347 58,77+ 

0222 924,528 52,50- 

0222 1195,51 29,31 

0222 1325,39 10,86 

0222 1270.84 -4,12 

0220 1400.34 10,19 

0223 1752.86 25,17 

0224 1812.89 3,42 

0225 1579,06 -12,90 

0222 1681,95 6,52 

0222 1822,82 0,45+ 

0222 1222,22 90,09 

 موقع السوق املايل السعودية، متوفر على املوقع اإللكرتوين:، 9097من إعداد الباحثة اعتماداً على التقرير السنوي : المصدر
https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar 

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/home?locale=ar
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عمان للفترة  وبورصة ةالسعودي المالية : تطور عدد الشركات المدرجة للسوق(5)الملحق رقم 
(0222-0218) 

 )%(التغير  سوق عمان )%(التغير  سوق السعوديال السنة

0222 42 - 183 - 

0222 48 1,33 181 -1,23 

0220 82 -12,23 122 -1,86 

0223 42 9,23 181 1,89 

0224 43 3,92 129 19,25 

0225 44 2,32 921 4,62 

0222 28 11,82 994 12,93 

0222 111 92,24 932 7,93 

0222 198 13,21 989 6,93 

0222 132 4,13 949 3,89 

0222 138 2,12 944 1,83 

0222 122 9,43 934 -10,83 

0220 122 2,33 933 -1,69 

0223 183 3,18 932 -1,23 

0224 188 1,23 938 -1,64 

0225 149 3,81 992 -3,32 

0222 148 9,39 224 -1,75 

0222 142 1,42 194 -13,39 

0222 122 6,14 195 0,51 

 وبورصة عمان. السعودية ةلسوق املاليااللكرتوين ل وقعمن إعداد الباحثة اعتماداً على امل: المصدر
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  (0218-0222) عمانلبورصة  باألسهم الحرةالمرجح : تطور المؤشر العام (6)الملحق رقم 
 )%(التغير  المؤشر )نقطة( السنة

0222 213,3 - 

0222 1282,22 30,4 

0220 1222,24 2,85 

0223 1761,5 61,5 

0224 2729,1 54,9 

0225 4259,7 56,1 

0222 3013,7 -29,3 

0222 3675 21,9 

0222 2758,4 -24,  2  

0222 2533,5 -8,8 

0222 2373,6 -6,3 

0222 1995,1 -15,9 

0220 1957,6 -1,9 

0223 2065,8 5,5 

0224 2165,5 4,8 

0225 2136,3 -1,3 

0222 2170,3 1,6 

0222 2126,8 -2,0 

0222 1222,8 10,2 

 ، متوفر على املوقع اإللكرتوين:بورصة عمانموقع من إعداد الباحثة اعتماداً على : المصدر
publications?publication_category=16-and-https://www.ase.com.jo/ar/library 

https://www.ase.com.jo/ar/library-and-publications?publication_category=16
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 (0218-0222)فترة لعمان ل بورصةفي  العام التداول حجمتطور : (7)الملحق رقم 

 )%(التغير  (أردني دينارحجم التداول )مليون  السنة

0222 322,28 - 

0222 889,3 67,43 

0220 238,4 42,94 

0223 1222,9 95,96 

0224 3423,9 104,46 

0225 16871,0 344,77 

0222 13853,21 -17,82 

0222 10736,02 -22,50 

0222 19225,52 79,07 

0222 9134,17 -52,42 

0222 6088,62 -33,34 

0222 9222,3 -53,12 

0220 1242,2 -30,57 

0223 3294,3 52,92 

0224 9983,3 -25,23 

0225 3314,1 50,92 

0222 9392,2 -31,83 

0222 9298,9 25,61 

2018 2319,32 -20,74 

 : من إعداد الباحثة اعتماداً على موقع بورصة عمان، متوفر على املوقع اإللكرتوين:المصدر
publications?publication_category=16-and-https://www.ase.com.jo/ar/library 

https://www.ase.com.jo/ar/library-and-publications?publication_category=16
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 (0218-0222)لفترة خالل ا لبورصة عمان: تطور القيمة السوقية (8)الملحق رقم 

 )%(التغير  (يأردن )مليون دينار القيمة السوقية السنة

0222 3222,8 - 

0222 3348,3 27,52 

0220 9292,2 -54,67 

0223 4449,2 283,08 

0224 13233,2 67,62 

0225 98884,1 104,59 

0222 91242,9 -20,98 

0222 92913,9 38,59 

0222 92328,3 -13,03 

0222 99298,2 -11,33 

0222 91222,9 -2,94 

0222 12949,2 -11,83 

0220 12131,2 -0,68 

0223 12933,2 -4,74 

0224 12229,8 -0,83 

0225 14223,4 -0,54 

0222 14332,3 -3,52 

0222 18289,8 -2,17 

0222 18998,23 -4,95 

 : من إعداد الباحثة اعتماداً على موقع بورصة عمان، متوفر على املوقع اإللكرتوين:المصدر
publications?publication_category=16-and-https://www.ase.com.jo/ar/library 

 

https://www.ase.com.jo/ar/library-and-publications?publication_category=16
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 UECM: نتائج اختبار تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد (2)رقم  الملحق
 للنموذج األول

 
 

Dependent Variable : LNINDEX   

Method : ARDL    

Date : 03/17/20   Time : 11 :25   

Sample (adjusted) : 2001Q1 2018Q4  

Included observations : 72 after adjustments  

Maximum dependent lags : 4 (Automatic selection) 

Model selection method : Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic) : LNGDP LNM2 INF IR CRIS     

Fixed regressors : C   

Number of models evalulated : 12500  

Selected Model : ARDL (4, 0, 1, 4, 4, 4)  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     LNINDEX(-1) 0.811472 0.119643 6.782419 0.0000 

LNINDEX(-2) 0.300104 0.162310 1.848951 0.0705 

LNINDEX(-3) -0.159184 0.169532 -0.938964 0.3524 

LNINDEX(-4) -0.366750 0.138355 -2.650790 0.0108 

LNGDP 0.880486 0.478953 -1.838354 0.0721 

LNM2 1.711477 0.769685 2.223609 0.0308 

LNM2(-1) -0.868433 0.694962 -1.249612 0.2174 

INF 0.017708 0.013931 1.271153 0.2097 

INF(-1) 0.026467 0.011031 2.399437 0.0203 

INF(-2) 0.026402 0.011424 2.311138 0.0251 

INF(-3) 0.023366 0.012024 1.943198 0.0577 

INF(-4) 0.021256 0.013283 1.600205 0.1160 

IR 0.148076 0.065635 2.256056 0.0286 

IR(-1) 0.015708 0.111063 0.141438 0.8881 

IR(-2) -0.293085 0.102898 -2.848291 0.0064 

IR(-3) 0.215315 0.068687 3.134738 0.0029 

IR(-4) -0.086588 0.040700 -2.127459 0.0384 

CRIS -0.802270 0.206699 -3.881349 0.0003 

CRIS(-1) -0.055712 0.262265        -0.212428 0.8327 

CRIS(-2) 0.982714 0.268395 3.661450 0.0006 

CRIS(-3) 0.213813 0.324626 0.658644 0.5132 

CRIS(-4) -0.717576 0.235042 -3.052967 0.0037 

C 8.190309 8.193459 0.999616 0.3224 
     
     R-squared 0.965619     Mean dependent var 8.790075 

Adjusted R-squared 0.950183     S.D. dependent var 0.462816 

S.E. of regression 0.103299     Akaike info criterion -1.448326 

Sum squared resid 0.522868     Schwarz criterion -0.721057 

Log likelihood 75.13972     Hannan-Quinn criter. -1.158798 

F-statistic 62.55496     Durbin-Watson stat 2.093076 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     *Note : p-values and any subsequent tests do not account for model 

        selection.   
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: نتائج اختبار العالقة في المدى الطويل للنموذج األول(12)الملحق رقم   
 
 

ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: LNINDEX   

Selected Model: ARDL(4, 0, 1, 4, 4, 4)  

Date: 03/17/20   Time: 17:48   

Sample: 2000Q1 2018Q4   

Included observations: 72   
     
     Cointegrating Form 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(LNINDEX(-1)) 0.225831 0.120534 1.873585 0.0670 

D(LNINDEX(-2)) 0.525935 0.123886 4.245325 0.0001 

D(LNINDEX(-3)) 0.366750 0.138355 2.650790 0.0108 

D(LNGDP) 0.880486 0.478953 -1.838354 0.0721 

D(LNM2) 1.711477 0.769685 2.223609 0.0308 

D(INF) 0.017708 0.013931 1.271153 0.2097 

D(INF) -0.026402 0.011424 -2.311138 0.0251 

D(INF) -0.023366 0.012024 -1.943198 0.0577 

D(INF) -0.021256 0.013283 -1.600205 0.1160 

D(IR) 0.148076 0.065635 2.256056 0.0286 

D(IR(-1)) 0.293085 0.102898 2.848291 0.0064 

D(IR(-2)) -0.215315 0.068687 -3.134738 0.0029 

D(IR(-3)) 0.086588 0.040700 2.127459 0.0384 

D(CRIS) -0.802270 0.206699 -3.881349 0.0003 

D(CRIS(-1)) -0.982714 0.268395 -3.661450 0.0006 

D(CRIS(-2)) -0.213813 0.324626 -0.658644 0.5132 

D(CRIS(-3)) 0.717576 0.235042 3.052967 0.0037 

Coint Eq(-1) -0.414359 0.071660 -5.782321 0.0000 
     
         Cointeq = LNINDEX - ( 2.1249*LNGDP + 2.0346*LNM2 + 0.2780*INF   

        -0.0014*IR  -0.9147*CRIS + 19.7662 )  
     
          

Long Run Coefficients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     LNGDP 2.124936 1.097803 -1.935625 0.0587 

LNM2 2.034575 0.498699 4.079767 0.0002 

INF 0.278018 0.094448 2.943625 0.0049 

IR -0.001385 0.046332 -0.029884 0.9763 

CRIS -0.914741 0.239711 -3.816012 0.0004 

C 19.766223 19.526266 1.012289 0.3164 
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 األولللنموذج  (Bounds Test): نتائج اختبار (11)الملحق رقم 
 

 

ARDL Bounds Test   

Date: 03/17/20   Time: 18:03   

Sample: 2001Q1 2018Q4   

Included observations: 72   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  4.089422 5   
     
     Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 2.26 3.35   

5% 2.62 3.79   

2.5% 2.96 4.18   

1% 3.41 4.68   
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: D(LNINDEX)   

Method: Least Squares   

Date: 03/17/20   Time: 18:03   

Sample: 2001Q1 2018Q4   

Included observations: 72   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNINDEX(-1)) 0.207918 0.128227 1.621486 0.1110 

D(LNINDEX(-2)) 0.427323 0.128542 3.324397 0.0016 

D(LNINDEX(-3)) 0.191621 0.133316 1.437342 0.1566 

D(LNM2) 1.715145 0.656218 2.613683 0.0117 

D(INF) -0.006618 0.004258 -1.554232 0.1262 

D(IR) 0.118472 0.069110 1.714258 0.0924 

D(IR(-1)) 0.153822 0.072876 2.110755 0.0396 

D(IR(-2)) -0.094165 0.052177 -1.804712 0.0769 

D(IR(-3)) 0.080313 0.044338 1.811385 0.0759 

D(CRIS) -0.580944 0.195077 -2.978027 0.0044 

D(CRIS(-1)) -0.395316 0.184696 -2.140364 0.0370 

D(CRIS(-2)) 0.613968 0.221436 2.772669 0.0077 

D(CRIS(-3)) 0.625884 0.243361 2.571834 0.0130 

C 9.630628 7.722649 1.247063 0.2180 

LNGDP(-1) -0.892603 0.463507 -1.925761 0.0596 

LNM2(-1) 0.764328 0.264567 2.888980 0.0056 

INF 0.023097 0.009797 2.357426 0.0222 

IR(-1) -0.007955 0.019646 -0.404920 0.6872 

CRIS(-1) -0.319962 0.115300 -2.775042 0.0077 

LNINDEX(-1) -0.332916 0.076598 -4.346254 0.0001 
     
          R-squared 0.550670     Mean dependent var 0.017263 

      Adjusted R-squared 0.386491     S.D. dependent var 0.141972 

     S.E. of regression 0.111202     Akaike info criterion -1.324798 

     Sum squared resid 0.643030     Schwarz criterion -0.692391 

     Log likelihood 67.69272     Hannan-Quinn criter. -1.073035 

    F-statistic 3.354094     Durbin-Watson stat 2.253774 

    Prob(F-statistic) 0.000279    
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 UECM: نتائج اختبار تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد (10)الملحق رقم 
 للنموذج الثاني

 
 

Dependent Variable : LNINDEX   

Method : ARDL    

Date : 04/08/20   Time : 18 :19   

Sample (adjusted) : 2001Q1 2018Q4  

Included observations : 72 after adjustments  

Maximum dependent lags : 4 (Automatic selection) 

Model selection method : Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic) : LNGDP LNM2 INF IR CRIS     

Fixed regressors : C   

Number of models evalulated : 12500  

Selected Model : ARDL (2, 2, 2, 1, 2, 4)  
 

      
      Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob.*   
      
      LNINDEX(-1) 1.141452  0.118401 9.640558 0.0000 

LNINDEX(-2) -0.325193  0.109159 -2.979081 0.0044 

LNGDP 0.363922  0.255500 1.424356 0.1602 

LNGDP(-1) 0.273556  0.208576 1.311537 0.1953 

LNGDP(-2) 0.642655  0.259591 2.475643 0.0165 

LNM2 0.705603  0.597548 1.180830 0.2429 

LNM2(-1) 0.258752  0.691809 0.374023 0.7099 

LNM2(-2) -1.628458  0.572913 -2.842416 0.0063 

INF 0.013742  0.007981 1.721911 0.0009 

INF(-1) 0.022808  0.008222 2.773907 0.0076 

IR 0.015863  0.046950 0.337858 0.7368 

IR(-1) -0.135003  0.077711 -1.737235 0.0882 

IR(-2) 0.089813  0.041837 2.146766 0.0364 

CRIS -0.345184  0.075247 -4.587356 0.0000 

CRIS(-1) -0.071600  0.110382 -0.648657 0.5194 

CRIS(-2) 0.514325  0.110304 4.662810 0.0000 

CRIS(-3) -0.090823  0.110455 -0.822266 0.4146 

CRIS(-4) -0.204889  0.077151 -2.655697 0.0104 

C 13.10578  3.440967 -3.808749 0.0004 
      
          R-squared 0.981424      Mean dependent var 7.683856 

    Adjusted R-squared 0.975115      S.D. dependent var 0.387619 

    S.E. of regression 0.061146      Akaike info criterion -2.529689 

    Sum squared resid 0.198161      Schwarz criterion -1.928902 

     Log likelihood 110.0688           Hannan-Quinn criter. -2.290514 

     F-statistic 155.5646      Durbin-Watson stat 2.018356 

     Prob (F-statistic) 0.000000     
      
       *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

         selection.   
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ل: نتائج اختبار العالقة في المدى الطويل للنموذج األو (11)الملحق رقم   
 

 

ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: LNINDEX   

Selected Model: ARDL(2, 2, 2, 1, 2, 4)  

Date: 04/28/20   Time: 18:19   

Sample: 2000Q1 2018Q4   

Included observations: 72   
     
     Cointegrating Form 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(LNINDEX(-1)) 0.325193 0.109159 2.979081 0.0044 

D(LNGDP) 0.363922 0.255500 1.424356 0.1602 

D(LNGDP(-1)) -0.642655 0.259591 -2.475643 0.0165 

D(LNM2) 0.705603 0.597548 1.180830 0.2429 

D(LNM2(-1)) 1.628458 0.572913 2.842416 0.0063 

D(INF) 0.013742 0.007981 1.721911 0.0009 

D(IR) 0.015863 0.046950 0.337858 0.7368 

D(IR(-1)) -0.089813 0.041837 -2.146766 0.0364 

D(CRIS) -0.345184 0.075247 -4.587356 0.0000 

D(CRIS(-1)) -0.514325 0.110304 -4.662810 0.0000 

D(CRIS(-2)) 0.090823 0.110455 0.822266 0.4146 

D(CRIS(-3)) 0.204889 0.077151 2.655697 0.0104 

Coint Eq(-1) -0.183741 0.040400 -4.548099 0.0000 
     
         Cointeq = LNINDEX - (6.9670*LNGDP  -3.6143*LNM2 + 0.1989*INF   

        -0.1596*IR  -1.0785*CRIS  +71.3273 )  
     
          

Long Run Coefficients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     LNGDP 6.967038 2.318625 3.004815 0.0041 

LNM2 -3.614336 1.847307 -1.956543 0.0557 

INF 0.198919 0.059958 3.317648 0.0016 

IR -0.159611 0.054558 -2.925509 0.0051 

CRIS -1.078540 0.252042 -4.279210 0.0001 

C 71.327349 16.600083 -4.296807 0.0001 
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 للنموذج الثاني (Bounds Test): نتائج اختبار (14)الملحق رقم 
 

 

ARDL Bounds Test   

Date: 04/28/20   Time: 18:20   

Sample: 2001Q1 2018Q4   

Included observations: 72   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  5.610419 5   
     
          

Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 2.26 3.35   

5% 2.62 3.79   

2.5% 2.96 4.18   

1% 3.41 4.68   
 
 

Test Equation:    

Dependent Variable: D(LNINDEX)   

Method: Least Squares   

Date: 04/28/20   Time: 18:20   

Sample: 2001Q1 2018Q4   

Included observations: 72   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(LNINDEX(-1)) 0.325193 0.109159 2.979081 0.0044 

D(LNGDP) 0.363922 0.255500 1.424356 0.1602 

D(LNGDP(-1)) -0.642655 0.259591 -2.475643 0.0165 

D(LNM2) 0.705603 0.597548 1.180830 0.2429 

D(LNM2(-1)) 1.628458 0.572913 2.842416 0.0063 

D(INF) -0.022808 0.008222 -2.773907 0.0076 

D(IR) 0.015863 0.046950 0.337858 0.7368 

D(IR(-1)) -0.089813 0.041837 -2.146766 0.0364 

D(CRIS) -0.345184 0.075247 -4.587356 0.0000 

D(CRIS(-1)) -0.218612 0.088800 -2.461845 0.0171 

D(CRIS(-2)) 0.295713 0.093978 3.146627 0.0027 

D(CRIS(-3)) 0.204889 0.077151 2.655697 0.0104 

C 13.10578 3.440967 -3.808749 0.0004 

LNGDP(-1) 1.280133 0.441968 2.896437 0.0055 

LNM2(-1) -0.664103 0.337905 -1.965355 0.0546 

INF 0.036550 0.012722 2.872997 0.0058 

IR(-1) -0.029327 0.010243 -2.863178 0.0060 

CRIS(-1) -0.198172 0.049612 -3.994403 0.0002 

LNINDEX(-1) -0.183741 0.040400 -4.548099 0.0000 
     
          R-squared 0.709890     Mean dependent var 0.011604 

     Adjusted R-squared 0.611362     S.D. dependent var 0.098084 

     S.E. of regression 0.061146     Akaike info criterion -2.529689 

    Sum squared resid 0.198161     Schwarz criterion -1.928902 

   Log likelihood 110.0688     Hannan-Quinn criter. -2.290514 

   F-statistic 7.204963     Durbin-Watson stat 2.018356 

   Prob (F-statistic) 0.000000    
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 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 الفصل األول

 61 مثال توضيحي عن حساب مؤشر السوق املوزون بالقيمة السوقية (1،1)

 66 أساس األسعار النسبيةمثال توضيحي عن حساب مؤشر السوق على  (1،1)

 66 أساس األسعار النسبيةمثال توضيحي عن حساب مؤشر السوق على  (6،1)

 الفصل الثاني

(1،1) 
 عدد الشركات املدرجة وأحجام التداول يف األسواق املالية العربية للفرتة

(0222-0202) 
97 

 36 (0202-0222)تطور القيمة السوقية لألسواق املالية العربية خالل الفرتة  (1،1)

(6،1) 
العربية  عائد يف األسواق املاليةالو  املركب لصندوق النقد العريبتطور املؤشر 

 36 (0202-0222)للفرتة 

(6،1) 
وحجم التداول يف األسواق املالية العربية خالل األسهم تطور معدل دوران 

 37 (0202-0222)الفرتة 

 71 0202تركز رمسلة وسيولة السوق يف عينة من األسواق املالية العربية لسنة  (2،1)

(6،1) 
-0222)طور قيمة الصادرات والواردات يف الوطن العريب خالل الفرتة ت

0202) 106 

(9،1) 
 ومعدل التضخم ومعدل النمو احلقيقي يفملناخ االستثمار طور املؤشر املركب ت

 107 (0202-0222)الوطن العريب خالل الفرتة 

(3،1) 
املشاريع االستثمارية األجنبية اجلديدة الواردة إىل الدول العربية من دول  طورت

 112 (0202-0223)العامل للفرتة 

 الفصل الرابع

 161 (0202-0222)تطور الناتج احمللي اإلمجايل يف السعودية للفرتة  (1،6)

 166 (0202-0222)يف السعودية للفرتة  M)2(تطور عرض النقود مبفهومه الواسع  (1،6)

 166 (0202-0222)تطور معدل التضخم يف السعودية خالل الفرتة  (6،6)
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(6،6) 
-0222)يف السعودية خالل الفرتة ألجل تطور معدل الفائدة على الودائع 

0202) 163 

 120 (0202-0222) تطور الناتج احمللي اإلمجايل يف األردن خالل الفرتة (2،6)

 121 (0202-0222)تطور عرض النقود مبفهومه الواسع يف األردن خالل الفرتة  (6،6)

 126 (0202-0222) الفرتة األردن خاللتطور معدالت التضخم يف  (9،6)

 126 (0202-0222)تطور أسعار الفائدة على الودائع ألجل يف األردن للفرتة  (3،6)

 127 نتائج اختبار فرتات اإلبطاء لنموذج الدراسة األول (7،6)

(10،6) 
 Augmented)نتائج اختبار جذر الوحدة للنموذج األول للدراسة باستخدام 

Dickey-Fuller Test) 
160-

161 

(11،6) 
 نتائج اختبار جذر الوحدة للنموذج األول للدراسة باستخدام فيليبس بريون

(Phillips Perron Test) (PP) 
161-

166 

 166 للنموذج األول (UECM)نتائج اختبار تقدير منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد  (11،6)

 169  للنموذج األول نتائج تقدير األجل الطويل (16،6)

 190 للنموذج األول (Bounds Test)نتائج اختبار احلدود للتكامل املشرتك  (16،6)

(12،6) 
حلركيات العالقة قصرية  (ARDL)اختبار منوذج تصحيح اخلطأ املقيد  نتائج

 191 للنموذج االول األجل

 192 األول للنموذج نتائج اختبار فرضيات الدراسة يف األجلني الطويل والقصري (16،6)

 196 اإلبطاء لنموذج الدراسة الثاين تائج اختبار فرتاتن (19،6)

 Augmented)تائج اختبار جذر الوحدة للنموذج الثاين للدراسة باستخدام ن (13،6)

Dickey-Fuller Test) 
199-

193 

 تائج اختبار جذر الوحدة للنموذج الثاين للدراسة باستخدام فيليبس بريونن (17،6)
(Phillips Perron Test) (PP) 

197-

130 

 131 للنموذج الثاين (UECM)تائج اختبار تقدير منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد ن (10،6)

 136 تائج تقدير األجل الطويل للنموذج الثاينن (11،6)

 139 للنموذج الثاين (Bounds Test)تائج اختبار احلدود للتكامل املشرتك ن (11،6)

(16،6) 
حلركيات املدى القصري  (ARDL)تائج اختبار منوذج تصحيح اخلطأ املقيد ن

 133 للنموذج الثاين
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 171 تائج اختبار فرضيات الدراسة يف األجلني الطويل والقصري للنموذج الثاينن (16،6)

(12،6) 
 (Serial Correlation LM Test)  التسلسليتائج اختبار االرتباط ن

 172 للنموذج األول

 172 للنموذج األول (Ramsey RESET Test)تائج اختبار ن (16،6)

 176 للنموذج األول (Heteroskedasticity Test)تائج اختبار ن (19،6)

 (Serial Correlation LM Test)نتائج اختبار االرتباط التسلسلي  (13،6)

 177 للنموذج الثاين

 177 للنموذج الثاين (Ramsey RESET Test)نتائج اختبار  (17،6)

 177 للنموذج الثاين (Heteroskedasticity Test)نتائج اختبار  (60،6)
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 فهرس األكشا ل

 الصفحة عنوان الشال الرقم
 الفصل األول

 13 تصنيفات األسواق املالية (1،1)

 66 يف ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصاديةالتغري يف سعر السهم  (1،1)

 69 التصفيةقواعد  (6،1)

 63 املومسية توقيت الدورات (6،1)

 67 تقاطع منحىن سعر الورقة مع منحىن املتوسطات املتحركة (2،1)

 62 مستويات كفاءة السوق املايل (6،1)

 66 العالقة بني صيغ الكفاءة لسوق األوراق املالية (9،1)

 الفصل الثاني
 119 التنظيمي هليئة السوق املالية السعودية اهليكل (1،1)

 162 اهليكل التنظيمي لبورصة عمان (1،1)

 160 (0202-0222)للفرتة  ةالسعودي املالية تطور املؤشر العام للسوق (6،1)

 161 (0202-0222)تطور حجم التداول للسوق املالية السعودية للفرتة  (6،1)

(2،1) 
-0222)لسوق املالية السعودية للفرتة لألسهم يف ا تطور القيمة السوقية

0202) 166 

 162 (0202-0222)تطور عدد الشركات املدرجة للسوق املالية السعودية للفرتة  (6،1)

(9،1) 
 تطور الرقم القياسي العام املرجح باألسهم احلرة )نقطة( لبورصة عمان

(0202-0222)للفرتة   167 

 121 (0202-0222)تطور حجم التداول العام لبورصة عمان خالل الفرتة  (3،1)

 121 (0202-0222)تطور القيمة السوقية لألسهم يف بورصة عمان خالل الفرتة  (7،1)

 126 (0202-0222)لفرتة درجة يف بورصة عمان لات املتطور عدد الشرك (10،1)

 الفصل الثالث
 161 مراحل الدورة االقتصادية (1،6)

 191 مراحل التحليل األساسي (1،6)

 196 موجات نظرية داو (6،6)
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 199 حتركات األسعار وفق نظرية داو (66،)

 193 التصحيحية حسب نسب موجة إليوت باحلركة MDYالتطور اليومي ملؤشر  (2،6)

 197 أمناط املوجات املتكررة لنظرية إليوت (6،6)

 131 الدعم واملقاومةتبادل أدوار مستويات خطوط  (9،6)

 131 منوذج القمة املزدوجة والقاع املزدوج (3،6)

 136 التشّبع يف عملييت الشراء والبيع (7،6)

 170 طرق حساب الناتج احمللي اإلمجايل (10،6)

 110 0222تطور املؤشر املركب لصنودق النقد العريب لسنة  (11،6)

 الفصل الرابع
 113 متغريات الدراسة (1،6)

 162 حتديد فرتات التباطؤ للنموذج األول (1،6)

 131 للنموذج الثاين التباطؤديد فرتات حت (6،6)

 176 للنموذج األول CUSUMتائج اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املتابعة ن (6،6)

(2،6) 
 (CUSUMSQ)تائج اختبار اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املتابعة ن

 176 للنموذج األول

 176 العشوائية للنموذج األول تائج اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاءن (6،6)

 179 (CUSUM)نتائج اختبار اجملموع الرتاكمي للبواقي املتابعة للنموذج الثاين  (9،6)

(3،6) 
 (CUSUMSQ)نتائج اختبار اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي املتابعة 

 179 للنموذج الثاين

(7،6) 
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية للنموذج الثاين

(CUSUM) 173 

(10،6) 
القيم الفعلية والتنبؤية لسلسلة مؤشر العام للسوق املالية السعودية خالل الربع 

 601 0202 إىل غاية الربع الرابع لسنة 0202األول لسنة 

(11،6) 
لسلسلة مؤشر العام لبورصة عّمان خالل الربع األول  القيم الفعلية والتنبؤية
 601 0202إىل غاية الربع الرابع لسنة  0202لسنة 
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 فهرس المالحق
 

 الصفحة عنوان الملحق الرقم
-661 (0202-0222)لألسواق املالية العربية خالل الفرتة  تطور القيمة السوقية 1

666 

 662 (0202-0222) م للسوق املالية السعودية للفرتةاملؤشر العا 1

 666 (0202-0222) ل للسوق املالية السعودية للفرتةتطور حجم التداو  6

 669 (0202-0222) ة لألسهم للسوق املالية السعوديةتطور القيمة السوقي 6

2 
-0222) لسوق السعودي وبورصة عمان للفرتةتطور عدد الشركات املدرجة ل

0202) 663 

 667 (0202-0222) لبورصة عمان للفرتة تطور املؤشر العام املرجح باألسهم احلرة 6

 620 (0202-0222) يف بورصة عمان للفرتةحجم التداول العام  9

 621 (0202-0222) السوقية لبورصة عمان خالل الفرتةتطور القيمة  3

7 
 (UECM)نتائج اختبار تقدير منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد 

 621 للنموذج األول

 626 نتائج اختبار العالقة يف املدى الطويل للنموذج األول 10

 626 للنموذج األول (Bounds Test)نتائج اختبار  11

11 
 (UECM)نتائج اختبار تقدير منوذج تصحيح اخلطأ غري املقيد 

 622 للنموذج الثاين

 626 نتائج اختبار العالقة يف املدى الطويل للنموذج األول 16

 629 للنموذج الثاين (Bounds Test)نتائج اختبار  16

 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص:

املالية السعودية وبورصة  كل  من السوقلالعام املؤشر على  ،يةبعض املتغريات االقتصادية الكل   بيان تأثريتهدفت الدراسة احلالية إىل 
لنقود عرض ا ،ي اإلمجايلواشتملت املتغريات االقتصادية على الناتج احملل  ، (0202-0222)ة باستخدام بيانات فصلية للفت  انعم  

 كمتغري ومهي.  0222لسنة العاملية معدل التضخم وسعر الفائدة على الودائع ألجل باإلضافة إىل متغري األزمة املالية ، مبفهومه الواسع

ما استدعى إعداد منوذج  ،عند الفرق األول واملستوىأن  متغريات الدراسة مستقرة  (ADF)بي نت نتائج اختبار جذر الوحدة 
حيث أظهرت نتائج اختبارات النموذج وجود عالقة تكامل مشتك من خالل اختبار  ،(ARDL) املوزعاالحندار الذايت لإلبطاء 

(Bound Test). نييف األجل ةعوديالس ةاملاليي اإلمجايل على مؤشر السوق للناتج احملل  معنوي غري وجود تأثري  توصلت الدراسة إىل 
مبفهومه  ودالنق لعرضة أما بالنسبالطويل فقط.  األجليف  انعلى مؤشر بورصة عم  معنوي إجيايب  هتأثري ، يف حني كان القصريو الطويل 
 بورصة عم انر مؤشلى عمعنوي وسليب  ،يف األجل القصري فقط ةالسعودياملالية السوق مؤشر على معنوي فكان تأثريه إجيايب  الواسع

إجيايب على و   األجلنييف مؤشر بورصة عم انعلى معنوي التضخم إجيايب معدل أن  تأثري  نتائج االختبار كشفت. كما  الطويل األجليف 
مؤشر بورصة على وي معنسليب  تأثري ألجل سعار الفائدة على الودائعأل يف حني أن ،ةالسعودياملالية  املدى الطويل بالنسبة للسوق

ألزمة املالية العاملية لسنة أما بالنسبة ل .يف األجلني ةالسعودياملالية بالنسبة للسوق  غري معنويكان  هتأثري يف األجل الطويل، لكن  عم ان
  ة عم ان.القصري بالنسبة للسوق املالية السعودية وبورصالطويل و  يف األجلنيفقد أظهرت النتائج أن  تأثريها كان سلبياً  0222

 (.ARDL) منوذج ؛بورصة عم ان ؛ية؛ السوق املالية السعوديةاملتغريات االقتصادية الكل  الكلمات المفتاحية:  
 

Abstact : 

The present study aims to examine the causal relationship between some 

macroeconomic variables and the general index for both the Saudi financial market 

and the Amman Stock Exchange, using quarterly data for the period (2000-2018). The 

economic variables included GDP, Broad Money Supply (M2), Inflation Rate, Interest 

rate on deposits in addition to the Financial Crisis 2008 as a fictional variable. 

The results of the unit root test (ADF) show that the study variables are stationary 

at the first difference and level, which requires the preparation of the ARDL model. 

The model tests show that there is a co-integration relationship through (Bound Test).  

On the other hand, the GDP had no significant impact on the SFM index in the long 

and short terms, in addition, the effect was positive on the ASE index. As for the 

Money Supply, it had a positive impact just on the SFM in the short term and a 

negative one on the ASE in the long term. It also showed that the effect of Inflation 

was positive on the two indices in the two terms. As for the Interest Rates on Deposits, 

the results show a negative effect in the long term on the two indices, but the effect 

was significantly positive in the short term only for the SFM. As for The Financial 

Crisis of 2008, the results indicate a negative effect, both for the long and the short 

term for both markets.  

   Key Words: Macroeconomic Variables; The Saudi Stock Exchange; Amman Stock 

Exchange; ARDL model. 


