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 املقدمـــــة العامــة
 

  
 
 

I 

لدورها قد تركز االهتمام يف السنوات القليلة املاضية على تطوير وتنمية أسواق األوراق املالية وذلك 
 تتطلب تركيزا لرؤوس -كما هو معلوم–وتوفري األموال الالزمة للتنمية، فالتنمية االقتصادية الفعال يف جتميع 

فاحلاجة إىل التدفق .  االقتصادي بوجه عاماألموال، لتمويل أوجه اإلنفاق احلكومي املختلفة ولتمويل النمو
خصوصا وأن النمو املستمر للمدخرات لتمويل املشروعات اجلديدة كانت سببا يف قيام تلك األسواق، 

واليت تتخذ شكل الشركات االقتصادي يعتمد إىل حد كبري على قيام املشروعات ذات احلجم الكبري، 
 قليلة من أصحاب رؤوس األموال متويل تلك املشروعات وحبس املسامهة بعد أن أصبح من املتعذر على فئة

  .أمواهلم فيها مدة طويلة
فضال عن ذلك توفر أسواق األوراق املالية قنوات جاذبة وسليمة أمام األفراد والسيما صغار 

نافع وحتقق مجلة من امليف الدول التنمية االقتصادية وإمنائها لتشجيع املستثمرين، كما أا أداة رئيسية 
االقتصادية منها منافع احليازة والتملك واالنتفاع والعائد االستثماري املناسب، كما متثل حافزا للشركات 

التغريات احلاصلة يف أسعار أسهمها ودفعها إىل حتسني أدائها املدرجة أسهمها يف تلك األسواق على متابعة 
  .تأسعار أسهم هذه الشركاوزيادة رحبيتها مما يؤدي إىل حتسن 

  :ةــة الرئيسيــاإلشكالي :أوال
كيف يساهم : بناء على ما سبق تطرح إشكالية الدراسة يف حماولة اإلجابة على سؤال هام يتعلق ب  

   ، ما واقع ذلك يف االقتصاد اجلزائري؟ ؟سوق األوراق املالية يف حتقيق التنمية االقتصادية
  :عام للدراسة نستسيغ األسئلة الفرعية التاليةولإلحاطة أكثر بالتساؤل السابق، ولتعيني اإلطار ال  

ماهية سوق األوراق املالية وما هي املتطلبات الالزمة إلقامتها من حيث البناء اهليكلي املقترح واملكونات  -
  واألدوات والتشريعات والقوانني الالزم إصدارها لتنظيمها وتطويرها؟؛

 هيكلة واستكمال البنية االقتصادية للدول النامية حبيث متكنها هل لسوق األوراق املالية دور إجيايب يف إعادة -
  من حتقيق معدالت منو حقيقة عالية وذاتية احلركة؟؛

اإلمكانات واملتطلبات الرئيسية املتوافرة حاليا على مستوى االقتصاد اجلزائري، واملتعلقة ما مدى توافر  -
يف ظل ما هو متوافر من متطلبات سيكون جمديا  بإقامة سوق منظمة لألوراق املالية، وهل أن إقامتها

  .اقتصاديا؟
  :ةــيات الدراســفرض :ثانيا

تقوم الدراسة اليت ترسم إطار الدراسة املطروحات سابقا، الفرعية بناء على إشكالية الدراسة واألسئلة   
  :على الفرضيات التالية

حنو التنمية االقتصادية يف الدول ومن مث املالية  التنميةعلى عملية املالية آثار إجيابية إن لسوق األوراق  -1
  النامية؛
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II 

يف زيادة كفاءة اجلهاز يساهم بدوره يف األسواق الناشئة سيولتها وزيادة تنشيط سوق األوراق املالية  -2
األجل الالزم يف توفري التمويل طويل غري مباشرة الكل من الوساطة املباشرة واملصريف ومن مث زيادة فاعلية 

  ل من االستثمارات التقليدية واالستثمارات عالية التقنية واملخاطر احملفزة لعملية التنمية االقتصادية؛لك
سوق األوراق املالية يف اجلزائر تتصف بندرة املؤسسات املختصة بالوساطة املالية باإلضافة إىل غياب  -3

فضال عن أن أعداد سواق املالية، لنشاط األاملؤسسات املتخصصة يف صناعة األسواق الثانوية واحملفزة 
  .دبعدد مؤسسات األفراسوق األوراق املالية يف الدولة قليلة مقارنة الشركات املسامهة اليت يقوم عليها 

  :ةــة الدراســأمهي :ثالثا
 التعمق يف مشكلة الدراسة احلالية والتفحص الدقيق ألهدافها من شأنه أن يسلط الضوء على إن  

   :تجلى يف اآليتأمهيتها واليت ت
بشأن تطوير سوق منظمة أن هذه الدراسة جاءت متزامنة مع التوجهات اآلنية للحكومة اجلزائرية   

  .لألوراق املالية
واقع سوق األوراق املالية الغري منظمة يف اجلزائر، وكذا يف إن الدراسة احلالية قد جاءت لتبحث   

الدولة لتوسيع مشاركة رؤوس األموال الوطنية  توجهات دراسة إمكانية إقامتها بشكل منظم، السيما يف ظل
  .واملغتربة والعربية وكذا األجنبية يف إدارة مشروعات التنمية االقتصادية بشكل عام

كما أن هذه الدراسة احلالية تكتسب أمهية متزايدة نظرا جلملة التطورات اليت شهدا البيئة املالية   
بينها الرغبة املتزايدة للحكومة يف التنفيذ الفعال ملا تبقى من برنامج خصخصة واالستثمارية اجلزائرية واليت من 

وكذا االهتمام امللحوظ بتطوير مشروعات املنطقة احلرة، إىل جانب تسويق أدوات مشروعات القطاع العام، 
فضال عن النمو امللحوظ للوعي االدخاري الدين العام وزيادة أمهية الشركات املسامهة وازدياد عددها، 

  .واالستثماري ألفراد اتمع اجلزائري
  :ةــداف الدراســأه :رابعا

دف الدراسة احلالية بشكل عام إىل دراسة وحتليل املالمح الرئيسية ملتطلبات إنشاء سوق لألوراق   
ظري لألدبيات اليت تناولت هذا املوضوع املالية، وحتديد طبيعة املتغريات املؤثرة فيه، من خالل التحليل الن

اليت أجريت ومعرفة مدى توافقها مع النتائج اليت خلصت إليها الدراسات التطبيقية يف هذا اال خصوصا 
على أسواق األوراق املالية يف الدول النامية، أيضا دف هذه الدراسة إىل التعرف على الكيفية اليت نشأت ا 

اليت سامهت يف إنشائها العمليات والتطورات اجلزائرية، وكذا الوقوف على جممل سوق األوراق املالية 
على مستوى حاليا املتوافرة وعززت من وجودها، ودراسة وحتليل مدى توافر اإلمكانات واملتطلبات الرئيسية 

  .سوق منظمة لألوراق املاليةبشكل عام، واملتعلقة بأفاق إنشاء اجلزائري االقتصاد 
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III 

  :ةـــج الدراســمنه :خامسا
 سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليليدف عرض نتائج الدراسة وحتليلها بطريقة علمية سليمة،   

سنوية ذات عالقة باملوضوع عاملية وتقارير رمسية وثائق  ،قرارات، باملصادر من تشريعاتوذلك باالستعانة 
  . سعيا ملعاجلة إشكالية املوضوع

  :ةــسابقات الــالدراس :سادسا
املتحدة حول السوق املالية يف دولة اإلمارات العربية  :)1999(دراسة حسن عبد اهللا صاحل الياسي   

وتطويرها، وقد وقف الباحث على واقع ومشاكل سوق األوراق املالية الغري منظمة وإمكانيات رفع كفاءا 
وقد توصل . لألسهم احملليةالغري رمسية باإلضافة إىل متابعة التطورات املتالحقة يف السوق يف اإلمارات، 

الباحث إىل عدد من النتائج منها، أا سوق لألوراق املالية تتصف بندرة املؤسسات املختصة بالوساطة املالية، 
فضال باإلضافة إىل غياب املؤسسات املتخصصة يف صناعة األسواق الثانوية واحملفزة لنشاط األسواق املالية، 

املسامهة اليت يقوم عليها سوق األوراق املالية يف الدولة قليلة مقارنة بعدد مؤسسات ات عن أن أعداد الشرك
) 42(شركة يتداول منها عدد ) 90(األفراد، حيث تضم سوق األسهم احمللية الغري رمسية ما يقارب من 

  .شركة فقط
انات املتوافرة  قام الباحث باستقراء الواقع واإلمك):2002(دراسة حممد حممد منصور الصباحي   

أن إلقامة سوق لألوراق املالية يف اليمن وما هي اجلدوى من إقامة مثل تلك السوق وقد توصلت الدراسة إىل 
نظرا لتوافر معظم الشروط واملتطلبات ة، ييف اجلمهورية اليمنالوقت قد أصبح مهيأ إلقامة سوق لألوراق املالية 
كغريها من األسواق (أيضا إىل أن السوق املرتقبة الدراسة األساسية الالزمة لقيام السوق، كما توصلت 

وكفاءة أدائها ومبا يستدعي ضرورة العمل على قد تواجه العديد من املعوقات اليت قد حتد من منوها ) الناشئة
  .استخدام كافة الوسائل اليت قد تعاجل تلك املشاكل إذا ما أريد لذلك السوق أن حيقق أهدافه

  :ةــدراسل الــهيك :سابعا
 يتعرضسحيث سنتطرق يف هذه الدراسة إىل ثالثة فصول يعكس حمتواها جوهر املوضوع ومشوليته،   

إىل مفاهيم نظرية عامة حول األسواق املالية من حيث إظهار ماهيتها، مفهومها، تقسيماا، الفصل األول 
تدخلون يف سوق األوراق املالية، إىل املخصائصه، وظائفه، إضافة ، وكذا شروط إنشاء سوق األوراق املالية

  .األوراق املاليةإضافة إىل كفاءة سوق السوق، وكذا األدوات املتداولة وآليات التعامل والتنظيم يف هذه 
إظهار نوع العالقة املوجودة بني سوق األوراق املالية وعملية دعم التنمية أما الفصل الثاين سيتناول   

بوجود قوي بني هذين املتغريين، فالتنمية االقتصادية ال حتقق وجود رابط ك تبني من خالل ذلي اإذاالقتصادية 
أن سوق األوراق املالية هو القناة التمويلية اليت تساهم يف خاصة وغري متطور، األوراق املالية غري كفء سوق 
يف الوقت وبالتكلفة املدخرات من األفراد الطبيعيني واملعنويني مث تقوم بعد ذلك بتوزيعها على طالبيها تعبئة 

  .إال يف السوق املايليف التمويل ال تتحقق فهذه املرونة املناسبة، 
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IV 

على أا سوق مايل ناشئ تشرف على بينما الفصل الثالث سيتركز على دراسة بورصة اجلزائر   
 إدراج وخيضع نظامداول أوراق مالية حمددة فقط به،  من قبل املشرع اجلزائري، ويتم تات حمددةهيئتنظيمه 

  .والوسطاء فيه واألدوات املالية إىل أطر وتنظيمات حمددة يف القانون ويف النظام العام للبورصةالشركات 
 



 
 
 

 

 

  
 

  
 :ل األولــالفص

  .اإلطار العام ألسواق األوراق املالية
  

  ؛ماهية األسواق املالية: املبحث األول
األدوات املتداولة وآليات التعامل  :املبحث الثاين

  ؛والتنظيم يف سوق األوراق املالية
  .كفاءة سوق األوراق املالية: املبحث الثالث
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  :دـــــمتهي
من أركان السوق التمويلية، ومصدر من مصادر األموال اليت رئيسيا تعد سوق األوراق املالية ركنا 

الركائز املساعدة على حتقيق النمو أهم حتتاجها الشركات لتمويل أنشطتها املختلفة، مما جيعل منها أحد 
  .االقتصادي

أصحاب الفوائض وأصحاب العجز وجبه اجلمع بني فسوق األوراق املالية هي عبارة عن نظام يتم مب
املايل، ومن خالل هذه السوق يقوم األفراد والشركات باستثمار أمواهلم بغرض احلصول على عوائد وفقا 

وحىت تتمكن هذه السوق من حتقيق غايتها يفترض البعض أن تتوفر إجراءات وطرق خاصة للتعامل ولشروط 
  .تضفي عليها صفة الكفاءةفيها مجلة من السمات والشروط ل

  :وللتعرف على سوق األوراق املالية أكثر سيتم تفصيلها يف هذا الفصل من خالل املباحث املوالية
  ؛ماهية األسواق املالية -
 ؛والتنظيم يف سوق األوراق املاليةاألدوات املتداولة وآليات التعامل  -
 .كفاءة سوق األوراق املالية -
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   األسواق املاليةماهية: املبحث األول
لقد ظهرت سوق األوراق املالية كثمرة لفكرة آدم مسيث املتجلية يف النظرية اليت تقوم على مبدأ 

وبالشكل الذي يساعد على زيادة سعة يم العمل مبا يكفل زيادة الكفاءة اإلنتاجية للعمل، سختصص وتق
ذا املبحث التعريج على السوق اليت السوق وكرب حجمها، وقبل أن نتكلم عن هذه السوق يرتئ من خالل ه

نذهب بعد ذلك إىل التعرف على خمتلف أقسام سوق األوراق املالية مث انبثقت منها، وهي السوق املالية 
  :وذلك من خالل املطالب املوالية 1وخمتلف اخلصائص والشروط املتعلقة بنشأا ووظائفها

  : األسواق املالية، مفهومها، تقسيماا-1
هتمام يف اآلونة األخرية باألسواق املالية بغض النظر عن درجة تقدمها وتطورها، واليت تزايد اال

أصبحت تعكس الوجه احلقيقي ألي اقتصاد، وتعترب أحد املصادر املهمة لتوفري االستثمار للقطاعات اليت لديها 
طاعات اليت تعاين عجزا يف سيولة غري مستغلة، باإلضافة إىل الدور احليوي واملهم اليت تؤديه يف متويل الق

  2. النقديةالسيولة

  :سوق املاليةال مفهوم -1-1
  :يلي لقد وردت العديد من التعاريف لألسواق املالية، ميكن ذكر البعض منها من خالل ما

– بالطلب عليها -مدخرين–مكان التقاء عرض األموال :"  التعريف األول يرى بأن السوق املالية هي-
ساعد تايل تالوبا تساعد على حتويل جانب من مدخرات اتمع إىل استثمارات مفيدة  حيث أ-مستثمرين

  .3" الرأمسايل أي صناعة رأس املالالتمويلعلى إمتام عملية 
 أما التعريف الثاين فريى بأن السوق املالية وسيلة مجع املدخرات بكافة أشكاهلا وأجاهلا، وإعادة استثمارها -

  4.ري مباشرسواء بشكل مباشر أو غ
سوق املالية على أا امليكانيكية اليت تضمن جتميع املدخرات وتقدمي األموال ال وعلى العموم ميكن تعريف -

 5.لألنشطة االقتصادية من خالل املؤسسات املالية اليت يضمها السوق
 

                                                
 :، ص2000، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، علميا وعمليا: بورصة األوراق املالية صالح السيد جودة، - 1

20. 
2 - F.LEROUX, Marchés internationaux des capitaux, Montréal, 2eme Edition, 2000, P 03. 

 .20 :، صمرجع سبق ذكره جودة،  صالح السيد- 3
 .187 :، ص1994، الدار اجلامعية، مصر، اقتصاديات النقود واملال زينب حسني عوض اهللا، - 4
 .23 :، ص2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بورصة األوراق املالية بني النظرية والتطبيق حممد صاحل احلناوي وجالل إبراهيم العيد، - 5
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قي فيه سوق املالية على أا عبارة عن فضاء واسع يلتالمن خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف 
  1.استثمار املدخرات بشكل يساهم يف صناعة رؤوس األموال ومتويل الدورة االقتصادية

  : تقسيمات األسواق املالية-1-2
  : إىل سوقني رئيسيني مها،تنقسم السوق املالية تبعا ملعيار آجال استحقاق األدوات املالية املتداولة فيها

  : السوق النقدية-1-2-1
امليكانيكية اليت يتم مبوجبها ومن خالهلا إصدار "ا أكثر مشوال من خالل أا هناك من يعطيها تعريف

 لفترة لالقتراضكز عرض وطلب األموال القابلة ترففي هذه السوق يقصرية األجل، وتداول رؤوس األموال 
 عن طريق -فوائضه–من جانب كل من يرغب يف توظيف مدخراته  تقل عن عام، ويتوىل عرض هذه األموال

تخلي عن منافع نقوده لفترة قصرية يف مقابل حصوله على عائدها، فيما يشكل الطلب عليها من جانب ال
فمن خالل التعاريف السابقة  .2"مجيع الراغبني يف احلصول على منافع الغري لفترة قصرية يف نظري دفع فائدة ما

ل قصرية األجل اليت ال يتجاوز أجلها نستنتج بأن السوق النقدية هي اإلطار الذي يتم فيه تداول رؤوس األموا
 قابلة للتداول، فهذه سنة واحدة، سواء على شكل قروض قصرية األجل أو على شكل أوراق مالية أو جتارية

 3.بوجود مكان معني مثل ما هو احلال يف بعض األسواق األخرى السوق غري مشروطة

  :مالـــوق رأس الــس  -1-2-2
مثل – تلك السوق اليت يتعامل فيها باألوراق املالية طويلة األجل:" أاميكن تعريف سوق رأس املال ب

 والقروض العقارية، وازدادت أمهية هذه السوق يف السنوات األخرية ملا تساهم به يف -األسهم والسندات
  .4"عملية التنمية

 سواء كانت ،األجلكما ميكن أن نعرفها أيضا بأا السوق اليت يتم فيها تداول األصول املالية طويلة 
هذه األصول متثل سند ملكية كاألسهم أو سند مديونية كالسندات، وهذه األصول متثل عقود تصدر عن 

  5.شركات األعمال أو احلكومات
  

                                                
، سلسلة الدراسات االستثمارية،  واقعها وإمكانيات تطويرها والربط فيما بينها:أسواق األوراق املالية العربيةيم السيد،  مأمون إبراه- 1

 .09 :، ص1988املؤسسة العربية لضمان االستثمار، الكويت، 
 .100 :، ص1996اجلامعية، اإلسكندرية، ، الدار اقتصاديات النقود والصريفة والتجارة الدولية عبد املنعم حممد مبارك وحممود يونس، - 2

3- P- Navette, instruments et marchés financiers, Editions management, Paris, 1992, P : 14. 
 .31 :، ص2000 ،2 ط، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،العمليات املصرفية والسوق املالية أنطوان الناشف وخليل اهلندي، - 4
 .73 :، ص2002، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، أسواق رؤوس األموال،  أمحد بوراس- 5
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وتعرف أيضا بأا تلك السوق اليت يتم من خالهلا تداول رؤوس األموال ملدة تزيد عن سنة، سواء 
 :وميكن تقسيم هذا السوق إىل، 1ةاول األوراق املاليمن خالل االقتراض طويل األجل أو تد

  : أسواق حاضرة-1-2-2-1
وهي تتعامل يف أوراق مالية طويلة األجل، وأحيانا يطلق عليها أسواق األوراق املالية وهنا تنتقل 

لسوق وتنقسم ا 2ملكية الورقة للمشتري فورا عند متام الصفقة، وذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزءا منها
  :احلاضرة إىل قسمني

اليت تنشأ فيها عالقة : "ميكن تعريف السوق األولية بأا السوق: )سوق اإلصدار: (ةــ السوق األولي-أ
جمع فيها املدخرات اخلاصة ت وذا فهي سوق تمباشرة بني مصدر الورقة املالية وبني املكتتب األول فيها،

  .3"قبلكن موجودة من تلتحويلها إىل استثمارات مل 
ق اليت يتم التعامل فيها باألوراق املالية سوأي تلك الوتعرف أيضا السوق األولية بسوق اإلصدار 

سواء كان يريد أن يصبح مسامها أو –ألول مرة، فهي أداة ميكن من خالهلا لكل مستثمر عند إصدارها 
ولة ذات الدرجة الثانية أو  حتويل سيولة ذات الدرجة األوىل إىل نوع جديد من السيولة وهي السي-مقرضا
  .ميكن من خالهلا حتقيق عائد -أسهم وسندات–امدة 

األولية يف غالب األحيان هذه السوق تتكون من مؤسسات متخصصة بعملية عرض اإلصدارات 
 وإخوان « Merril lynch »لألوراق املالية، ويطلق عليها اسم بنكري أو بنك االستثمار مثـل مارلنش 

بوسطن األوىل يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث تم مبهمة تصنيف أنسب األوراق سسة ومؤسالومون 
  4.املزعم إصدارها، وكذا أنسب التوقيت لإلصدار والسعر والكمية

وتدعى كذلك سوق التداول، فالسوق الثانوية هي اليت متكن املستثمرين من  :ةــوق الثانويــ الس-ب
وراق املالية اليت يتم إصدارها من قبل السوق األولية وجيب املالحظة بأن عائد بيع يف األا بينهم ماملتاجرة في

 وميكن 5األوراق املالية يذهب مباشرة حلملة األوراق املالية وليس الشركات كما حدث يف السوق األولية
  :سوق إىلتقسيم هذه ال

                                                
 .44 :، ص2001، دار وائل للنشر، عمان، األسواق املالية عبد النافع زراري وفرج غازي، - 1
، 1996 ،1 طاجلزائر، ة،، ديوان املطبوعات اجلامعيالبورصات ومشكالا يف عامل النقد واملال، األسواق النقدية واملالية مروان عطون، - 2

 .16: ص
 .510 :، ص1996، دار املعارف اجلامعية، مصر، اقتصاديات النقود واملصارف املالية مصطفى رشيد شيحة، - 3
 .68، 67: ، ص ،ص1999، منشأة املعارف، اإلسكندرية، أساسيات االستثمـار يف األوراق املـاليةندي، اهل منري إبراهيم - 4
 .07:، ص1999، الدار اجلامعية، مصر، بورصة األوراق املاليةاللطيف،  أمحد سعيد عبد - 5
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 املتعاملني لبيع وشراء األوراق املالية  وهي سوق تتميز مبحدودية املكان الذي يلتقي فيه: السوق املنظمة-
تعرف أيضا هذه السوق بالبورصة وفقا لقوانني وقواعد تضعها اجلهات الرقابية، نتظمة، امل وااملسجلة دوري
  :وتأخذ شكلني

 السوق املنظمة املركزية هي تلك السوق اليت يتعامل فيها باألوراق املالية املسجلة لدى جلنة األوراق املالية، -
صرف النظر عن املوقع اجلغرايف للجهة املصدرة لتلك األوراق، بينما السوق املنظمة احمللية هي تلك السوق ب

 الصغرية، اليت م املستثمرين يف النطاق اجلغرايف للسوق أو املناطق للمنشآتاليت يتعامل فيها باألوراق املالية 
  .القريبة منه

سوق تتم فيها املعامالت خارج البورصات أو األسواق ي ه سوق الغري منظمة : السوق الغري منظمة-
 نسبة للمنضدة املخصصة يف أو سوق املعامالت على املنضدةاملنظمة، ويطلق عليها اسم السوق املوازية 

السابق هلذا النوع من العمليات على مستوى البنوك اليت كانت تتوىل الدور األساسي يف عمليات التداول 
على مكان حمدد إلجراء عمليات التداول إذ تتم من خالل شبكات ب األحيان ال تتوفر  يف أغل،فهذه السوق

وسريعة، ويتعامل يف هذه السوق أساسا باألوراق املالية الغري مقيدة يف األسواق املنظمة، مبا اتصاالت قوية 
  1.أو املتعامل هو صانع سوق الورقة اليت يرغب يف التعامل فيهايوحي أن التاجر 

حيث يتكون من السماسرة غري األعضاء يف السوق غري منظمة ال وهو جزء من السوق :وق الثالث الس-
والذين يقدمون خدمات التعامل يف األوراق املالية للمؤسسات االستثمارية الكبرية، وتتميز معامالت املنظمة، 

التعامل يف األوراق املالية كما جند أن هلؤالء السماسرة حق هذا السوق بصغر تكلفتها وكذا سرعة تنفيذها، 
  .املسجلة يف السوق املنظمة

الكبرية مصدرة األوراق املالية وبني أغنياء  هو سوق التعامل املباشر بني الشركات : السوق الرابع-
يتم التعامل بسرعة وبتكلفة بسيطة من خالل دون احلاجة إىل مساسرة أو جتار األوراق املالية، املستثمرين، 
تتم خارج البورصة أي ت الكترونية وهاتفية حديثة وهو ما يشبه السوق الثالث ألن الصفقات شبكة اتصاال

  2.وهذا بالتعامل بكل األوراق املالية املتداولة داخل وخارج السوق املنظمخارج السوق املنظمة، 

  : السوق اآلجلة-1-2-2-2
ط هو أن العقود املربمة يتم وتتعامل أيضا هذه السوق باألسهم والسندات ولكن هناك اختالف بسي

واهلدف من وجود  .مبعىن أن يدفع املشتري قيمة الورقة ويتسلمها يف تاريخ الحقتنفيذها يف آجاال الحقة، 
اإلقبال على هذه السوق يكمن يف توفري احلماية من خماطر تقلبات األسعار، وهذا ما يشجع املستثمرين على 

                                                
 .56 :، ص1998،  ، الدار اجلامعية، مصرالبورصة والبنوك: املؤسسات املاليةصاحل احلناوي وعبد الفتاح عبد السالم،  حممد - 1
 .11: ص مرجع سبق ذكره، أمحد سعيد عبد اللطيف، - 2
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وأسواق املبادالت اليت املستقبلية اق اخليارات وأسواق العقود  وتتكون هذه السوق من أسو1.االستثمار
  :ميكن تلخيص أشكال األسواق املالية يف الشكل التايلوخالصة ملا سبق . تتعامل بصرف العمالت

   أنواع األسواق املالية:)1(ل رقم ــالشك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .24،25: ، ص، صذكرهمرجع سبق  حممد صاحل احلناوي وجالل إبراهيم العيد، :درـاملص

  : شروط إنشاء سوق األوراق املالية، خصائصه، وظائفه-2
  : شروط إنشاء سوق األوراق املالية-2-1

وال بإصدار قرارات وتشريعات من ال ميكن إنشاء سوق األوراق املالية مبجرد الرغبة يف ذلك، 
   2: بينهامن السلطات املختصة ولكن يتطلب ذلك توفر جمموعة من الشروط األساسية

                                                
 .238 :، ص2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أسواق املالرياقص،  عبد الغفار حنفي ورمسية ق- 1
، دار بورصة األوراق املالية ودورها يف حتقيق أهداف حتول مشروعات قطاع األعمال إىل امللكية اخلاصة حسن وفاء حممد عبد الباسط، - 2

 .15 :، ص1996النهضة العربية، مصر، 

 أسواق املال

 أسواق النقد أسواق رأس املال

 أسواق آجلة أسواق حاضرة

 السوق األولية أسواق املبادالت أسواق االختيار أسواق العقود املستقبلية

 السوق الثانوية

 غري منظمةالالسوق  السوق املنظمة

 السوق الرابع سوق الثالثةال



 :الفصل األول ةــــوراق املاليواق األــام ألســـار العـــاإلط
 

  
 

8 

ع املدخرات السيما اخلاصة يرأس املال دوره وزيادة القدرة على جتمل وضوح الفلسفة االقتصادية اليت حتدد -
  .منها وتوظيفها توظيفا مرحبا

يف مقابل وجود طلب  وجود حجم كاف من املدخرات املعروضة لالستثمار من خالل أجهزة السوق -
  .كاف على املدخرات املعروضة

من خالل توفري مشاريع ذات اقة استيعابية معقولة قادرة على استيعاب رأس املال املعروض،  وجود ط-
  .جدوى اقتصادية وربح معقول

  . زيادة معدل النمو االقتصادي للدولة واستقرار سياستها االقتصادية والنقدية والسياسة االئتمانية املصرفية-
 املستجدة، مع توفري مع التغيرياتور باستمرار للتكيف  وجود إطار تشريعي وتنظيمي مرن قادر على التط-

  .احلماية الالزمة حلقوق املتعاملني
 توفر مناخ صاحل وجيد لالستثمار يتميز باملرونة وبساطة اإلجراءات، يشجع األفراد واملؤسسات على إنشاء -

  .شركات مسامهة على املستوى احمللي أو الدويل يف إطار الشراكة
لتؤدي دورها يف عدة مالية تؤدي خدمات مصرفية تشمل على كافة االختصاصات، وجود مؤسسات  -

  . االستثماريةالفرصاملدخرات وتوليد تعبئة اجتاهات من أمهها 
 أمام املستثمر ة تنويع األوراق املالية ذات املزايا املختلفة من أجل ضمان توسع السوق، وإتاحة الفرص-

  .املناسبةللمفاضلة واختيار أداة االستثمار 
على األوراق املالية املتداولة يف السوق روابط قانونية وتنظيمية وإدارية حتد من عمليات املضاربة  وضع -

عامل من عوامل عدم االستقرار واليت دد االقتصادي املايل للبالد، وذلك حىت ال تكون سوق األوراق املالية 
  .االقتصادي يف الدولة

   1:فيمكن تلخيصها يف النقاط التالية ألوراق املاليةأما خبصوص شروط جناح سوق ا
 خلق جو من الثقة بني املتعاملني يف األوراق املالية املتداولة يف السوق بوضع الروابط واملكرتمات الالزمة -

  .لضمان سالمة ومحاية املستثمرين
اول األوراق املالية والسماسرة توفري اخلربات والكفاءات القادرة على إنشاء وإدارة الشركات العاملة يف تد -

  .وصانعي السوق واملختصني يف التداول والتسويق

                                                
 دار النهضة العربية، القاهرة، أس املال وبورصة األوراق املالية ومصادر متويل مشروعات األعمال،أسواق ر حممد عثمان إمساعيل محيد، -  1

 .89 :، ص1993
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إعادة تقييم األوراق املالية اليت حبوزة املتعاملني يف سوق األوراق املالية، حىت تتالءم قيمتها االمسية مع  -
  .مبا يساعد على انتشار مقومات الثقة يف السوقاألسعار احلالية والتضخم، 

التوازن بني حركة األموال املستثمرة يف األوراق املالية املتداولة ووسائل االستثمار املتاحة، مبا يكفل  حتقيق -
  .حتقيق التوازن بني العائد احملقق من األوراق املالية والفوائد على الودائع يف البنوك

 وختزين البيانات تدعيم سوق األوراق املالية بوسائل االتصال املتطورة وخلق قاعدة بيانات حلفظ -
  .واملعلومات واسترجاعها

 وتوفري وتنمية حد أدىن من االستقرار االقتصادي والسياسي ، ضرورة استكمال برامج اإلصالح االقتصادي-
  .الرقابية على السوق املالية مبا فيها القيود اجلبائية القيود وختفيفللدولة، 

  : خصائص سوق األوراق املالية-2-2
  :هيوملالية بعض اخلصائص متيزها عن باقي األسواق األخرى لسوق األوراق ا

حقيقة السلوك القطيعي الذي مييز تصرفات مجهور املستثمرين يف مكان  يعرب سوق األوراق املالية عن -
  .ووضع معني

  .سوق األوراق املالية يتسم بكونه أكثر تنظيما من باقي األسواق املالية األخرى -
ملالية وجود سوق ثانوية يتم فيها تداول األدوات اليت مت إصدارها من قبل، مبا يكفل  يتطلب سوق األوراق ا-

  .توفري السيولة
التداول يف هذه السوق يتم بتوفري املناخ املالئم وكذا املنافسة التامة حىت يتم حتديد األسعار العادلة على  -

  .أساس العرض والطلب
  .لثانوية منها يتم من خالل وسطاء ذوي خربة يف الشؤون املاليةا التداول يف سوق األوراق املالية خاصة -
  . سوق األوراق املالية يتميز باملرونة وبإمكانية استفادا من تكنولوجيا االتصاالت-
  1. القرارات االستثمارية الرشيدةالختاذاالستثمار يف سوق األوراق املالية يتطلب توفري املعلومات الالزمة  -
  
  
  
  

                                                
 .56 :، ص2002، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األسواق املالية والنقدية جويدان اجلمل، - 1
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  :وق األوراق املاليةــف ســ وظائ-2-3
  :يلي ميكن تلخيص أهم وظائف سوق األوراق املالية فيما

  : سوق األوراق املالية أداة لتمويل االقتصاد-2-3-1
من خالل احملاسبة الوطنية ميكن القول بأن القدرة التمويلية لألعوان االقتصاديني هي الرصيد اإلجيايب 

 االستثماري بشكل عام، االدخارتعمل على تشجيع ألوراق املالية بعد اإلنفاق، وسوق امن حساب الدخل 
ال يستطيعون يف العادة إقامة املشاريع االستثمارية لعدة أسباب، وبشكل خاص عند صغار املدخرين الذين 

 االستثمار املتاحة بفرصومنها ما يتعلق أيضا بعدم معرفتهم منها ما يتعلق بصغر حجم هذه املدخرات، 
مالية على قدر ما خيزنونه من أموال، األمر الذي يؤدي إىل زيادة أوراق  مما جيعلهم يفضلون شراء وادية،

رؤوس أموال الشركات واملؤسسات االستثمارية، وبالتايل زيادة معدل النمو االستثماري الذي ينعكس على 
  .معدل منو االقتصاد بالزيادة

  :االقتصادسوق األوراق املالية أداة تقييم حالة  -2-3-2
قياس قوة تعترب سوق األوراق املالية مرآة عاكسة للوضع االقتصادي فهي أداة ميكن من خالهلا 

األحداث االقتصادية باعتبارها حساسة بشكل كبري اجتاه االقتصاد الوطين على املدى الطويل أو القصري، 
 أمثلة ذلك انتشار معلومات مفادها ومنوالسياسية واالجتماعية اليت ميكن أن حتصل يف خمتلف بقاع العامل، 

 يؤثر على أسعار األوراق املالية، ومن مث على السوق فإنه قداحتمال وقوع حرب أو قطع عالقات دبلوماسية 
باإلضافة إىل أن مؤشرات سوق األوراق املالية ميكن اعتبارها عنصرا مفسرا لالقتصاد، بشكل عام ونشاطها 

 أعراض التغيريات الفصلية والعشوائية املرتبطة باألسعار، واليت غالبا ما تكون خاصة يف احلاالت اليت تزول فيها
كما أن االخنفاض املستمر ألسعار األوراق املالية املتداولة ميكن تفسريه بسحب الثقة من قصرية األجل، 

  .االقتصاد وهو األمر الذي ينبه بوقوع أزمة يف املستقبل

  .املؤسسات وخلق السيولةلتمويل سوق األوراق املالية أداة  -2-3-3
 إىل اقتصاديات اإلقراضميكن اعتبار سوق األوراق املالية كوسيلة تسمح بانتقال من اقتصاديات 

حيث تتمكن غري مباشر إىل نظام التمويل املباشر، المبا يكفل التحول من نظام التمويل أسواق األوراق املالية، 
  .رة انطالقا من عرض أوراقها املالية مباشرة لالكتتاب يف السوقاملؤسسات من ضمان متويلها بطريقة مباش

كما تعترب أيضا أسواق األوراق املالية وسيلة لتسييل األدوات املتداولة فيها، باعتبارها الفضاء الذي 
عامة من استعادة يتم فيه التعامل من خالل البيع والشراء مما يتيح ملستثمري مدخرام أو فوائضهم بصفة 

  .اهلم عند احلاجة إليهماأمو
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  : سوق األوراق املالية أداة حتديد السعر املناسب وتسيري املخاطر-2-3-4
ميكن النظر إىل وظيفة حتديد السعر املناسب لألوراق املالية بأا وظيفة أساسية لسوق األوراق املالية، 

سويق على حساب األسعار، مما يعين أن باالعتبار القائل أنه ال ميكن أن تقوم سوق األوراق املالية سهلة الت
املستثمر يف هذه السوق إىل جانب حرصه على بيع كمية كبرية من األوراق املالية فإنه حيرص أيضا على أن 

كذلك تعترب سوق األوراق املالية أداة تسيري خماطر االستثمار يف األوراق يكون السعر الذي يبيع به مناسبا، 
  1.تنوع هذه األخرية مبا يكفل تقليص املخاطر وختفيضهااملالية من خالل كثرة أو 

  :ةـوق األوراق املاليــ املتدخلون يف س-3
  :رينــ فئة املقرضني أو املستثم-3-1

وهم أصحاب الفوائض املالية، الذين تزيد مداخلتهم عن نفقام، مما جيعل منهم مصدر مهما من 
  :ية وميكن تصنيف أصحاب هذه الفوائض إىلمصادر األموال املستثمرة يف سوق األوراق املال

واملستثمرين، ويعتربون من أكرب املتعاملني يف األوراق املالية يف السوق،  متثل صغار املدخرين : العائالت-
وذلك نظرا للكم اهلائل الذي ميلكونه من السيولة فقد عرف تدخل هؤالء املتعاملني يف سوق األوراق املالية 

الدولة من خالل التنظيمات والتشريعات إىل زيادة االدخار  جراء سعي ،لسنوات املاضيةتطورا كبريا خالل ا
بإعطاء املدخرين الصغار نفس حظوظ املدخرين الكبار، وكذا املايل والتحفيز على استثماره يف هذه السوق، 

نظمة ومن بني محايتهم من السرقة والتدليس، بإمالء جمموعة من الشروط على التعامل خاصة يف السوق امل
  :هذه الشروط جند

  ؛ت بني فئات السوق ومنع االحتكار تنظيم التعامال-
  ؛اطة ومحايتها من التالعبات والغش تنظيم مهمة الوس-
  . الرقابة على األسعار ومنع التالعب باملعلومات-

طالقا من قوانينها انيعرب املستثمرون التأسيسيون عن اهليئات املالية امللزمة :  املستثمرون التأسيسيون-
   2. وتوظيف جزء هام منها يف شكل قيم منقولة،األساسية جبمع املوارد االدخارية

 ميكن أن منيز بني ثالثة أنواع من املستثمرون اآلخرون الذين بإمكام التدخل على :املتعاملون اآلخرون -
  3:مستوى سوق األوراق املالية وهم

                                                
1 - Telon, F, les marchés de capitaux seul, Paris, 1997, P,P : 42,43. 

، دراسة حالة اجلزائر، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة يف العلوم بورصة القيم املتداولة ودورها يف حتقيق التنمية حممد براق، - 2
 .134 :، ص1999 -1998االقتصادية، معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

 .139 -137:  ص-، صنفس املرجع - 3
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ليت تسعى إىل توظيف السيولة اليت جتمعها يف سوق األوراق املالية اجلمعيات ذات الطابع غري رحبي، ا -
  .لتحقيق عوائد تساعدها على توسيع أنشطتها

 املؤسسات التجارية والصناعية واخلدماتية، اليت تتدخل يف سوق األوراق املالية من أجل تسوية أسعار -
  .ق عوائد ومنوأوراقها، باإلضافة إىل توظيف السيولة الفائضة لديها بغية حتقي

 .حلساا اخلاص أو حلساب الغري البنوك اليت تتدخل يف سوق األوراق املالية -

   :فئة املصدرين أو املقترضني -3-2
 - أصحاب العجز املايل–أو املؤسسات اليت تكون حباجة إىل األموال وتتضمن هذه الفئة األفراد 

وبة لسد عجزها مبجموعة من اإلصدارات لألوراق حيث تقوم هذه الفئة من أجل احلصول على األموال املطل
  1:تقسيم هذه اإلصدارات إىلوميكن املالية القابلة للتداول يف سوق األوراق املالية، 

ففي حالة كون األوراق املالية صادرة عن شركات أو املؤسسات  : إصدارات خاصة وإصدارات حكومية-
حلكومة هي اليت قامت بإصدار األوراق املالية فتسمى اخلاصة تسميها إصدارات خاصة، أما يف حالة كون ا

  .إصدارات حكومية

أما اإلصدارات ونقصد باإلصدارات األولية اليت تتم عند التأسيس،  : إصدارات أولية وإصدارات مومسية-
  .بغرض زيادة رأس املال أو التوسع تسمى باإلصدارات املومسيةاليت تلي اإلصدارات األولية 

 حتمل اسم اإلصدارات املسجلة وهي إصدارات ألوراق املالية :لة وإصدارات حلاملهاإصدارات مسج -
ها فهي إصدارات األوراق لأما اإلصدارات حلامصاحبها ال يستخدمها سوى الشخص املدون امسه عليها، 

  .ويستطيع أي شخص حيملها استعماهلااملالية ال حتمل اسم صاحبها ولكن حتمل عبارة حلاملها، 

إذا مت اإلصدار ضمن حدود الدولة يطلق عليها إصدار حملي،  :دارات احمللية واإلصدارات األجنبيةاإلص -
  .أما إذا جتاوز هذا اإلصدار احلدود الدولية فيطلق عليه إصدار أجنيب أو دويل

   :طاءــة الوســ فئ-3-3
–لألوراق املالية  وفئة املصدرين -املقرضني–ر املستثمرين وتقوم بدور الوسيط بني مجهوهي فئة 

  :أمهها 2ويف العادة يكون الوسيط شخص طبيعي أو معنوي يقوم مبجموعة من الوظائف -املقترضني
  . أعمال السمسرة وصناعة األسواق-
  . التعهد بتغطية اإلصدارات-

                                                
 .29-26: ص-، ص1998، دار زهوان، عمان، األسواق املالية علي خريوش وعبد املعطي رضا أرشيد وحمفوظ أمحد جودة،  حسن- 1
 .29 :، صنفس املرجع - 2



 :الفصل األول ةــــوراق املاليواق األــام ألســـار العـــاإلط
 

  
 

13 

  . العمل على إطالة فترة استحقاق الدين-
  1.، وتوفري السيولة له العمل على تقليل املخاطر والتكاليف اليت يتحملها املستثمر-

  :األوراق املاليةاألدوات املتداولة وآليات التعامل والتنظيم يف سوق : املبحث الثاين
  :لقد متيزت سوق األوراق املالية بتعدد أدواا سيتم توضيحها كاآليت         

   : األدوات املتداولة يف سوق األوراق املالية-1
  :سيتناول هذا املطلب الفروع التالية

  . أدوات امللكية-
  . أدوات املديونية-
  . األوراق املهجنة-

  :ةــــ أدوات امللكي-1-1
  :ميكن تقدمي عدة تعاريف:  األسهم-1-1-1
 ويتسم بالدوام أي ليس له تاريخ 2.السهم ميثل احلصة السوقية اليت يقدمها الشريك يف رأس مال الشركة -

  3.استحقاق حمدد
جزءا من رأس مال  صك ملكية ميثل حصة من رأس مال الشركة، أي أنه ميكن تعريف السهم على أنه -

  4.الشركة، كما يثبت السهم حقوق املساهم يف الشركة

   : القيم املختلفة للسهم-1-1-2
  :يلي للسهم عدة قيم نوجزها يف ما

  . الشركة القيمة االمسية متثل القيمة اليت يدفعها املساهم لقاء حصة الشتراكه يف: القيمة االمسية-

إصدار أسهم جديدة بغرض  على مستوى السوق األولية، عند  وهي اليت يتم االكتتاب ا: قيمة اإلصدار-
ستقبلية، كما ميكن أن ترتفع قيمة اإلصدار عن القيمة املشاريع املزيادة رأس مال الشركة أو دف التوسع يف 

  5.االمسية بسعر يعرف بعالوة اإلصدار
                                                

 .46 :، ص2000، )دون بلد نشر(، )دون دار النشر(، سوق املال والبورصات وصناديق االستثمار حممد السويلم، - 1
 .174 :، ص)دت(، 1ط، مؤسـسة الوراق، عمان، ستثمار فـي األوراق املاليةاال محزة حمـمود الزبـيدي، - 2
 .09 :، ص)دت(، 1، دار هـومة، اجلزائر، طاألوراق املالية املتداولة يف األسواق املالية جبار حمفوظ، - 3

4- K- Chehrit, dictionnaire de la finance et de la Bourse collection M-L-P, Alger, 2000, P: 87. 
 .157 :، صمرجع سبق ذكره صالح السيد جودة، - 5
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 بيعا وشراء، وهي يف العادة تكون ختتلف السوقوهي القيمة اليت يتداول ا السهم يف  : القيمة السوقية-
حدد القيمة السوقية للسهم بناءا على القيمة ت وت1.عن القيمة االمسية تبعا للعرض والطلب على األوراق املالية

سسة ومركزها املايل يف االمسية ومستويات العرض والطلب، وكذا الظروف االقتصادية العامة واخلاصة باملؤ
  2.نفس الوقت مع اإلضافة إىل سياستها بشأن توزيع األرباح

وهي تتمثل يف قيمة السهم داخل دفاتر املؤسسة، واليت ميكن احلصول  :احملاسبيةالقيمة الدفترية أو القيمة 
  3.عليها من خالل قسمة حقوق املسامهني على عدد األسهم املصدرة

   :مــوع األسهــ أن-1-1-3
  :يتم تصنيف األسهم إىل عدة أنواع تلخص كما يلي

  : تصنيف األسهم من حيث الشكل-1-1-3-1
 اسم صاحبه، ويقيد فيه البيانات -: السهم االمسي هو ذلك السهم الذي حيمل:  األسهم االمسية-

  .اسم ولقب ووظيفة والعنوان الشخصي للمساهم وكذا جنسيته: واملعلومات املوالية
  .فوع من قيمة األسهم، وهذا ملعرفة مقدار الدين الباقي يف ذمة املساهم بيان املد-
  .اخل... نوع األسهم اململوكة للمساهم، واسم ونوع الشركة املصدرة وكذا عنواا ورأمساهلا-
  4. عملية التنازل وتاريخ حدوثها-

 حلامله وتتداول هذه األسهم  وهي األسهم اليت ال يكتب فيها اسم املساهم، بل يذكر أنه: األسهم حلاملها-
  5.بطريقة احليازة الفعلية، أي بتسليمه باليد وبالتايل يصبح حامل السهم هو املالك يف نظر الشركة

 ميكن أن تصدر الشركة أسهم ألمر بشرط أن تدفع قيمتها االمسية بالكامل كما يتم تداوهلا : األسهم ألمر-
تتعقب تداول هذا النوع من األسهم مما جيعلها ال تستطيع التعرف بطريقة التظهري مما ال ميكن الشركة من أن 

  6.على املساهم األخري
  

                                                
1- M- Salah, les valeurs mobiliers (emises par les sociétés par actions), edik, Alger, 2001, P : 19. 

 .175 :، صمرجع سبق ذكره محزة حممود الزبيدي، - 2
، 2000-1999 يف علوم التسيري ختصص مالية، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، ، مطبوعة موجهة لطلبة املاجستري، تسيري احملافظ حممد براق-3

 .17 :ص
 .22 :، ص1993، دار أطلس للنشر، اجلزائر، البورصة وبورصة اجلزائر مشعون مشعون، -4
 .39 :، ص1998 ، منشورات إمياج، اجلزائر،)أسواق رأس املال وأدواا األسهم والسندات(البورصات  ضياء جميد املوسوى، -5
، مذكرة مقدمة )دراسة حالة مؤسسة الرياض سطيف(مسامهة بورصة اجلزائر يف متويل املؤسسات االقتصادية العمومية  دايل علي ملياء، -6

 .40 :، ص2002-2001لنيل شهادة املاجستري ختصص تسيري املؤسسات، قسنطينة، 
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  : تصنيف األسهم من حيث نوع احلصة املدفوعة-1-1-3-2
السهم النقدي هو السهم الذي يدفع مبلغه نقدا عند االكتتاب بشرط عدم  ):املالية( األسهم النقدية -

  1.لنهائي للشركةإمكانية تداوله إال بعد التأسيس ا

األسهم العينية هي اليت متثل حصة عينية من رأمسال شركة املسامهة وتتمثل احلصة العينية  : األسهم العينية-
اخل على أن يتم تقدير قيمة احلصة العينية واملصادقة عليها يف اجلمعية ...يف عقار أو مصنع آالت، بضائع جتارية

  2.سهم العينية بالكامل عند االكتتابالتأسيسية، كما جيب الوفاء بقيمة األ

األسهم املختلطة هي األسهم اليت يتم تسديد جزءا منها نقدا والباقي عيننا، وهي بالتايل  : األسهم املختلطة-
  3.متثل رأمسال الشركة ككل

  : تصنيف من حيث احلقوق اليت يتمتع ا صاحبها-1-1-3-3
ق امللكية والسهم طبقا ملختلف األنظمة القانونية ميثل حق حقو" األسهم العادية متثل : األسهم العادية-

  4".شريك أو حصة شريك أو مساهم يف رأمسال شركة مسامهة أو شركة توصية باألسهم

 هي شكل من أشكال امللكية من الناحية القانونية ولكنه خيتلف عن السهم العادي يف : األسهم املمتازة-
  : عدة نقاط مهمة هي

  .هم املمتازة يستلمون عائدا ال يتغري، فإن السهم املمتاز يشبه السند إن محلة األس-
  . محلة األسهم املمتازة عادة ال يشاركون يف التصويت إال إذا فشلت الشركة يف العائد املستحق هلم-
  . محلة األسهم املمتازة هلم حق األولوية يف احلصول على األرباح الدورية للشركة-

 ة كمصدر التمويل، فالسهم املمتازعلى الشركة من استعمال األسهم املمتازهناك عدة مزايا تعود 
  5.يعترب مصدر دائما للتمويل ال يتطلب إعادة تسديد قيمته يف تاريخ معني كالسند

  
  
  

                                                
 .24 :، صمرجع سبق ذكره مشعون مشعون، -1
 .160، 159: ، ص،صمرجع سبق ذكره جودة،  صالح السيد-2
 .204 :، ص1998، 1، دار النشر للجامعات، مصر، طسوق األوراق املالية يف ميزان فقه اإلسالمي عطية فياض، -3
 .397 :، صمرجع سبق ذكره مصطفى رشدي شيحة، -4
 .29 :، ص1999، دار وائل للنشر، عمان، االستثمار املايل واحلقيقي زياد رمضان، -5
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  : ة إىلــم املديونيــتنقس      :املديونيـــــة أدوات -1-2

  : داتـــ السن-1-2-1
ية جلمع األموال لتمويل إليها الدولة وهيئاا واملؤسسات االقتصاد تعترب السندات أداة متويل تلجأ -

  ؛مشاريعها
 السند عبارة عن عقد أو أداة دين طويل األجل، تصدره الشركات أو احلكومة، وطبقا هلذا العقد يقبل -

حيمل أن يدفع قيمة السند مع الفوائد املستحقة يف تواريخ حمددة حلامل السند، و" مصدر السند"املقترض 
  1؛السند قيمته االمسية وتاريخ استحقاق معني ومعدل فائدة حمدد

 السند ميثل حصة يف ديون الشركة أي أنه اتفاق تعاقدي ملدة معينة ومببلغ معني بني املقرض واملقترض، -
  2.السندبدفع قيمة سند يف تاريخ حمدد باإلضافة إىل فوائد " حائز السند"إىل الثاين " املدين"يتعهد فيه األول 

  :واع السنداتــــ أن-1-2-2
  : أنواع السندات حسب اجلهة املصدرة-1-2-2-1
ا على عاتق  ملفاا لالكتتاب العام ومتثل قروضا هي السندات اليت تصدرها الدولة ومؤسس: سندات عامة-

االقتصادية، احلكومة، ويتم احلصول عليها من طرف األفراد أو اهليئات، وذلك دف متويل عمليات التنمية 
  3؛أو لتمويل اهود احلريب قروض حربية، أو ملواجهة العجز يف ميزاا أو ملواجهة التضخم

 وهي سندات طويلة األجل تصدرها مؤسسات األعمال مع درجة ائتمان قوية جدا وتعد : سندات خاصة-
  4.رد املالية اليت حتتاجهاهذه السندات من أدوات الدين اليت تساعد مؤسسات األعمال يف احلصول على املوا

  :أنواع السندات حسب طريقة السداد -1-2-2-2
 حيث تقوم اجلهة املصدرة بتسديد حقوق حامليها عندما يصل : سندات تسدد عند تاريخ استحقاقها-

  .تاريخ االستحقاق

اب وذلك دف التقليل من ديون الشركة وإعادة احلقوق ألصح : سندات تسدد قبل تاريخ استحقاقها-
  .السندات

                                                
 .161 ،160:، ص،صمرجع سبق ذكره عبد النافع عبد اهللا الزراري وغازي الفرج، -1
، الدار اجلامعية األسواق املالية، أسواق رأس املال البورصات، البنوك وصناديق االستثمار عبد الفتاح إمساعيل، عبد الغفار حنفي، -2

 .95 :، ص2009اإلسكندرية، 
 .235 :، ص1999، دار النفائس للنشر والتوزيع، أردن،  املاليةأحكام األسواق حممد صربي هارون، -3
: ، ص،ص2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق املالية إمساعيل أمحد الشناوي وعبد املنعم مبارك، -4

138 ،139. 
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  : ميكن أن منيز بني: واالمتيازات املقدمة ملالكيهاأنواع السندات حسب احلقوق  -1-2-2-3

 وتتميز مبيزة إضافية عن غريها، وهي إمكانية حتويلها إىل أسهم عادية : سندات قابلة للتحويل إىل أسهم-
اصة إذا كانت الشركة حققت خإذا رغب املستثمر يف ذلك، وهذه السندات يفضلها املستثمرون كثريا، 

  .معدالت منو عالية

سعر إصدارها، واملقصود بالعالوة مبلغ من ملالكها احلق يف التعويض مببلغ يفوق  : سندات ذات عالوة-
  .املال يدفع من طرف املصدر حلامل السند عند ميعاد االستحقاق، إضافة إىل مبلغ إصدار السند

  :عائد أنواع السندات حسب معدل ال-1-2-2-4
كل السنوات إىل غاية اية مدة ل يقدم عائدا مماثالهذا النوع من السندات :  سندات ذات املعدل الثابت-

يف البنوك، وذلك عليه يف حالة اخنفاض معدالت الفائدة الطلب يزداد من السندات القرض، وهذا النوع 
  .وقر مما هو عليه يف الساحلصول على عائد أكثمن ملستثمر لكون ميكن ا

 حسب معدل الفائدة السائد يف ته يف هذا النوع من السندات يتغري معدل فائد: سندات ذات معدل املتغري-
  . أو حسب معدل التضخم، ويف غالب األحيان يكون مبعدالت فائدة تصاعدية،السوق

  :  أنواع السندات حسب ما حتققه الشركة-1-2-2-5 
  .ة من النتائج عن أداء نشاطهاالشرك  ال تتأثر مبا حتققه: سندات عادية-

 وما حتققه الشركة من نتائج حسنة وبالتايل ، هذا النوع من السندات يتأثر حبجم النشاط: سندات الدخل-
  1.فإن املستثمر ال حيق له املطالبة بالفوائد

  : أنواع السندات حسب الضمانات املقدمة-1-2-2-6
 غريها من السندات بأنه مضمون بأصل عيين ثابت  وهي سندات عادية تتميز عن: السندات املضمونة-

 ويف حالة إفالس الشركة حيق حلملة السندات بيع هذه الضمانات واسترداد ،كاألراضي أو املباين أو اآلالت
  2.قيمة السندات ولذا فإن الفائدة اليت يتم تقدميها عادة ما تكون صغرية مقارنة باألنواع األخرى

وهي سندات غري مضمونة بأصول ثابتة معينة، لذلك فاالستثمار فيها ينطوي : غري مضمونةال السندات -
على خماطر كبرية ويكون عندئذ الضمان الوحيد للمستثمر هو مسعة الشركة املصدرة ومركزها املايل وثقة 

  3.املتعاملني معها

                                                
 .193 :، صمرجع سبق ذكره حممد عثمان إمساعيل محيد، - 1
 .15 :، ص1998ؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، امل، إدارة احملفظة األوراق املاليةال،  ناجي مج- 2
 .244 :، صمرجع سبق ذكره حممد صربي هارون، - 3
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  :خصائص األنواع املختلفة من األوراق املالية): 2(اجلدول رقم 

   املالية الورقة           
  عامل املقارنة

  األسهم العادية  األسهم املمتازة  السندات

احلق يف احلصول على : أوال
  .دخل

   من حيث األسبقية-

  املرتبة الثالثة  املرتبة الثانية  الدرجة األوىل يف السداد

  املتبقي وغري حمدد  ثابت وحمدد  ثابت وحمدد  من حيث مبلغ الدخل والعائد

 عند احلق يف األصول: ثانيا
  .التصفية

   درجة األسبقية-

  املرتبة الثالثة واملتبقي  املرتبة الثانية  املرتبة األوىل 

  غري حمدد  حمدد  حمدد   املبلغ-

القيمة االمسية غري   إجباري   احلق يف استرداد القيمة: ثالثا
  ةملزم

  املتبقي غري ملزم

حمدد مسبقا وله تاريخ   تاريخ استحقاق
  استرداد

ليس له تاريخ 
  تحقاقاس

ليس له تاريخ 
  استحقاق

 دراسة -وظيفة الوساطة املالية يف البورصة ودورها يف تنمية التعامالت املالية خالد عيجويل، :املصدر
 مذكرة ماجستري يف علوم التسيري غري منشورة، ختصص النقود ومالية، جامعة - لبلدان املغرب العريب-مقارنة

  .1:، ص2006اجلزائر، دفعة 

  :قات املالية واألوراق املهجنة املشت-1-3
، مبختلف أنواعها يوجد هناك أنواع أخرى من األدوات املديونيةباإلضافة إىل أدوات امللكية وأدوات 

ا جتمع بني صفاا ما وخصائصهماملتداولة يف سوق األوراق املالية، ال ميكن اعتبارها أسهم وال سندات، أل
  1.معا

  
  

                                                
 .211 :، ص2003 ، )دون بلد النشر (، الدار اجلامعية،مشاكل املراجعة يف أسواق املال أمحد صاحل عطية، - 1



 :الفصل األول ةــــوراق املاليواق األــام ألســـار العـــاإلط
 

  
 

19 

  : اتـــ املشتق-1-3-1
، وتسمح )أي األصول اليت متثل موضوع العقد(ود تشتق قيمتها من قيمة األصول املعنية هي عق

  .املشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على أداء األصل موضوع العقد
 هي عقود تتم تسويتها يف تاريخ مستقبلي، ال تتطلب استثمارات مبدئية أو تتطلب مبلغ صغري مقارنة بقيمة -
  1.تعتمد قيمتها على األصل املعين أي األصل موضوع العقد قود،الع

  :اتـــ أنواع املشتق-1-3-1-2
من أهم مشتقات األصول املالية اليت تتداول يف أسواق االختيار، واليت  تعترب عقود االختيار : عقود االختيار-

ر يف السنوات األخرية دف قد تكون أسواق مستقلة، أو جزء من السوق احلاضرة، وانتشرت عقود االختيا
يعطي هذا العقد مسة خاصة محاية املستثمر ضد خماطر تغري األسعار ومتثل عقود االختيار ورقة مالية ذات 

  : ومن أمهها2.حلامله احلق يف شراء أو بيع ورقة مالية خالل فترة حمددة

ذ يكون لصاحب اخليار احلق يف شراء وليس االلتزام بالشراء، إيعطي لصاحبه احلق يف الشراء،  :خيار النداء -
تفق عليه، وبالتايل إذا اخنفض سعر األصل عن السعر احملدد، فإن صاحب اخليار غري املدد احملاألصل بسعر 

ملزم بالشراء وفقا للسعر احملدد السابق االتفاق عليه إذا ميكنه الشراء من السوق بالسعر املنخفض يف هذه 
وعلى العكس إذا ارتفع سعر األصل فإنه يكون لصاحب اخليار احلق أن يشتري األصل بالسعر احلالة 

  .املنخفض السابق االتفاق عليه

دون االلتزام بذلك، فإذا ارتفع سعر األصل  يعطي هذا اخليار احلق يف بيع األصل بسعر معني :خيار الطرح -
بالبيع وفقا هلذا السعر املتفق عليه، واللجوء االلتزام عن السعر املتفق عليه يكون من حق صاحب اخليار عدم 

  3.إىل السوق للبيع بالسعر األعلى

اتفاق بني طرفني على شراء أو بيع أصل ما يف "قد عرفت العقود املستقبلية على أا :  العقود املستقبلية-
أجل جعل التداول ممكن ، ومن السوقر معني ويتم تداول العقود املستقبلية يف عوقت معني يف مستقبل بس

  : ومن أمهها4. مسات معيارية معينة للعقدالسوقحتدد 
  
  

                                                
 .05 :، ص2003الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، ) احملاسبة- إدارة املخاطر-املفاهيم(املشتقات املالية عال محاد،  طارق عبد ال- 1
 .91 :، صمرجع سبق ذكره زياد رمضان، - 2
بشرم )  الصرفإدارة أسعار( ملتقى حول تنظيم وإدارة البورصات العربية خلدمة التنمية، ورقة عمل املشتقات املالية، حسن عطاء غنيم، - 3

 .23 :، ص2005 مارس 10-6الشيخ، مصر 
 .16 :، صمرجع سبق ذكره طارق عبد العال محاد، - 4
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  :ةــأنواع العقود املستقبلي -
هي العقود اليت تتم بني مشتري العقد وبائع العقد، أغلب هذه العقود  : العقود املستقبلية على أسعار الفائدة-

 عنها االتفاق يف البداية وال يتم التسليم الفعلي يتم إحالهلا قبل تاريخ االستحقاق بصفة عكسية عن اليت مت
  .لألصول املقترضة

املؤشر املفترض يف تاريخ   هذه العقود عبارة عن تسليم : العقود املستقبلية اليت تنصب على مؤشرات السوق-
سوق ة حتددها النيالنقود امللزم دفعها من طرف املشتري تساوي قيمة ثاقيمة وسعر حمددين مسبقا، وتكون 

  .يف العقد وسعر شراء العقدمضروبة يف الفرق بني قيمة املؤشر على أساس سعر إقفال آخر يوم يتعامل 
مبقتضاه أحدمها على تسليم الطرف الثاين  هي مبثابة عقد بني الطرفني يلتزم :مستقبلية على السلع عقود -

  1.را حمددا من سلعة معينة بسعر حمدد يف تاريخ حمددامقد

  : وراق املهجنة األ-1-3-2
    .ية والدينــع بني امللكـجات مالية جتمــوهي منت

سوقية، شأنه يف ذلك شأن السهم العادي، غري أن امسية، دفترية، مستند ملكية له قيمة :  األسهم املمتازة-
القيمة الدفترية تتمثل يف قيمة األسهم املمتازة كما تظهر يف دفاتر الشركة مقسومة على عدد األسهم 

ملصدرة، فالسهم املمتاز ليس له نصيب من االحتياطات واألرباح احملتجزة اليت تظهر يف امليزانية كما تتميز ا
  2. فهي ليس هلا تاريخ استحقاق حمدد،هذه األسهم بأا دائمة مادامت املؤسسة قائمة ومستمرة

والسندات اليت املالية األسهم تشمل هذه األوراق : األوراق املالية اليت تصدرها هيئات التوظيف اجلماعي -
  .تصدرها شركات ذات رأس املال املتغري واحلصص اليت تصدرها صناديق التوظيف اجلماعي

 تعطي حلاملها ،هي عبارة عن شهادات متثل جزءا من رأس مال الشركة املصدرة: شهادات االستثمار -
ال تعطي حلاملها احلق يف التصويت ل احلق يف احلصول على عوائد مثلها مثل األسهم العادية ويف املقاب

إىل مثل هذه الشهادات لتدعيم رأمساهلا الشركة واملشاركة يف اجلمعية العمومية وتوجيه سياسة الشركة وتلجأ 
  3.اخلاص وبالتايل فالشركة حتصل على أموال خاصة وذلك دون فقداا للمراقبة

   : آليات التعامل يف سوق األوراق املالية-2
مل يف سوق األوراق املالية وفق العديد من العمليات وانطالقا من جمموعة أوامر وأسعار يتم التعا

  :لذلك سوف يتم يف هذا املطلب تناول النقاط التالية
                                                

 .100 :، صمرجع سبق ذكره زياد رمضان، - 1
 .58 :، ص1994، منشأة املعارف، اإلسكندرية، صناديق االستثمار يف خدمة صغار وكبار املستثمرين منري إبراهيم اهلندي، - 2
 .04 :، ص1999، دار املعارف، اإلسكندرية، األوراق املالية وأسواق رأس املالبراهيم اهلندي،  منري إ- 3
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  . أنواع العمليات يف سوق األوراق املالية-
  . أوامر سوق األوراق املالية-

   : أنواع العمليات يف سوق األوراق املالية-2-1
العمليات اليت جتري يف سوق األوراق املالية حسب االلتزامات الزمنية املترتبة عن ميكن تقسيم 

  1:يلي الصفقات املربمة فيها كما

   : العمليات العاجلة-2-1-1
فيجري دفع وتتعلق العمليات بالصفقات اليت تنفذ يف نفس يوم انعقادها ويف مدى زمين قصري جدا، 

ع الصفقة فورا أو خالل فترة وجيزة جدا، وتتميز هذه العمليات بإمكانية الثمن واستالم األوراق املالية موضو
أن التعامل وفق هذه الطريقة يتم موعة من كما جند . التعامل من خالهلا يف أي كمية من األوراق املالية

  :االعتبارات أمهها
ا كم صغري من األسهم  العتبار املشروعات الصغرية هل،للمشروعات الصغرية مالئمة العمليات العاجلة -

  .والسيولة مما يساعدها على النشاط يف السوق الفورية
كما نظام احلصص املقترن بالعمليات األخرى مبا يتناسب مع صغار املدخرين عدم توفر األموال الالزمة  -

  2.جيب أن تتضمن أوامر سوق األوراق املالية املتعلقة بالعمليات العاجلة العناصر املوالية
  .ن نوع الصفقة وصفة الورقة املالية املرغوب فيها بيا-
  . كمية األوراق املتداولة-
  . حتديد السعر الذي يرغب املتعامل يف السوق أن تتم العملية مبقتضاه-

   :العمليات اآلجلة -2-1-2
 أي أن تسليم ،وتنفيذها يوجد مدى زمين بني إبرامها الذيوتتعلق العمليات اآلجلة بالصفقات 

 jour de » ودفع الثمن ال يتمان لدى عقد الصفقة بل بعد فترة الحقة تسمى بيوم التصفية األوراق
liquidation ».وتتخذ العمليات اآلجلة أحد الشكلني املواليني :  

العمليات اآلجلة الباتة وهي العمليات اليت يلتزم فيها طرفا العقد أو : العمليات اآلجلة الباتة أو القطعية -
 بضرورة تنفيذ عقدامها حني حيل أجله، وذلك بدفع الثمن وتسليم األوراق املالية -ع أو مشتريبائ–الصفقة 

                                                
 .37 :، صمرجع سبق ذكره مشعون مشعون، - 1
 .32، 31: ، ص،صمرجع سبق ذكره عبد الباسط وفاء حممد حسن، - 2
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موضوع الصفقة، وال ميكن يف أي حال من األحوال الرجوع يف تنفيذ العقد ولو تعرض املتعاملون خلسارة 
  .كبرية

قد أو الصفقة أن يعدل من الع وهي عبارة عن عمليات ميكن فيها ألحد طريف : العمليات اآلجلة الشرطية-
  .مما جيعل التنفيذ اختيارياصفقته يف موعد التسليم املتفق عليه مقابل أداء التزامات مالية معينة 
  :وهي 1ميكن تقسيم هذه العليات اآلجلة الشرطية إىل أربعة أنواع

ق املالية تنفيذ وهي العمليات اليت ختول للمتعاملني يف سوق األورا: العمليات اآلجلة بشرط التعويض -
أو االمتناع عن تنفيذها لقاء تعويض يعني مبلغه مسبقا ويسمى اليوم السابق لتاريخ الصفقة يف تاريخ التصفية، 
  2.التصفية يوم جواب الشرط

وهذه الصبغة تعطي احلق لكل املتعاقدين يف إمتام الصفقة حني تاريخ :  العمليات اآلجلة بشرط الزيادة-
 على أن يدفع تعويضا للطرف اآلخر حىت يتمكن من كسب ،لعقد بطلب من أحد الطرفنيالتصفية أو إلغاء ا

  3.حق االختيار بيع أو شراء

وتتميز هذه العمليات يف كون املتعاملني هلم حق اخليار مبوجب هذا :  العمليات اآلجلة بشرط االنتقاء-
  4.أو البيع بالسعر األدىنالشرط يف الشراء بالسعر األعلى 

 كما هو معلوم فإن هناك من البائعني واملشترين من يريدون تأجيل موعد تسوية صفقام :احبة الوضعية املر-
حىت موعد التصفية املقبل، العتبارات تكمن يف عدم قدرم على تنفيذ الصفقة املرحبة أو سعيا لالستفادة من 

  :مها 5 لذلك فإن طلب التأجيل قد يأخذ شكلني،تطور األسعار

وهي احلالة اليت يكون فيها عدد األوراق املالية املؤجل موعد تصفيتها من قبل املشترين يفوق : ةـاملراحب -
وتتم العملية لقاء دفع فائدة من طرف الشاري بكثري األوراق املالية املؤجل موعد تصفيتها من قبل البائعني، 

  .للممون تدعى فائدة التأجيل أي املراحبة

املؤجل يف موعد تصفيتها من قبل البائعني يفوق يت يكون فيها عدد األوراق املالية وهي احلالة ال:  الوضعية-
 عدد األوراق املؤجل يف موعد تصفيتها من قبل املشترين، وتتم العملية بدفع فائدة من قبل البائع للمشتري

  6.تدعى بالوضعية

                                                
 . 53 :، صمرجع سبق ذكره مشعون مشعون، - 1
 .58 :، صنفس املرجع - 2
 .154 :، صمرجع سبق ذكرهبراق،  حممد - 3
 .60 :، صمرجع سبق ذكره مشعون مشعون، - 4
 .155 : ص،نفس املرجع - 5
 .43 -41: ص-، صمرجع سبق ذكره صالح السيد جودة، - 6



 :الفصل األول ةــــوراق املاليواق األــام ألســـار العـــاإلط
 

  
 

23 

  :  أوامر سوق األوراق املالية-2-2
يقصد بأمر البورصة ألوراق املالية عرب ما يطلق عليه أوامر حيث يتعامل العمالء والوسطاء يف سوق ا

 كما أن 1.يف شراء أو بيع ورقة ماذلك التوكيل الذي يعطيه العميل لوسيطه والذي يعرب عن رغبة العميل 
  :هذه األوامر جيب أن تكون واضحة منعا ألي التباس يقع فيه الوسيط من حيث

  .قةنوع األوراق املالية موضوع الصف -
  . كمية األوراق موضوع الصفقة-
  . السعر املطلوب موضوع الصفقة-
  2. ذكر الفائدة وسنة اإلصدار لبعض األوراق املالية-

يترك العميل كافة احلرية يف تنفيذ الصفقة للسمسار وذلك حسب تقديره الشخصي، :  األمر بالتقدير-
د نوع األوراق املالية اليت يتم التعامل ا وذلك ألن السمسار يعمل على تأمني مصاحل العميل، فهو حيد

  3.اخل...وموعد تنفيذ 

تم به الصفقة بل يترك حتديد تال حيدد املتعامل السعر الذي جيب أن  يف هذا األمر : األمر بالسعر األحسن-
  .السعر املناسب إىل السمسار وذلك انطالقا من أقصى وأفضل سعر ميكن احلصول عليه يف السوق

 يشتري أو يبيع به، ن وفيه حيدد املتعامل للوسيط حدا معني للسعر الذي جيب أ:السعر احملدد األمر ب-
  .فيحدد له السعر األعلى الذي يشتري به والسعر األدىن الذي يبيع به

معني أو دونه ويسمى إذا هبط السعر إىل حد  وهو عبارة عن أمر بالبيع : األمر بالسعر احملدد مع التوقف-
 عن اخلسارة، وكذا الشراء إذا صعد السعر إىل مستوى معني أو فوقه ويسمى أمر التوقف عن أمر التوقف

  .الربح

  .وهو أمر جيب على السمسار تنفيذه على الفور وإال اعترب الغيا:  األمر الفوري-

الصادرة  ويكون هلذا األمر حد معني من حيث فترات معينة، متثل فترة سريان األوامر : األمر احملدد بالزمن-
  .من املتعامل بسعر حمدد سواء كانت بيعا أو شراء

وإذا تعذر املتعامل من الوسيط أن ينفذ كامل األمر، مبوجب هذا األمر يشترط :  شرط الكل أو ال شيء-
  .ذلك فهو يفضل عدم الدخول يف املبادلة

                                                
 .399 :، ص1995، جمموعة دالة الربكة، جدة، أسواق األوراق املالية وآثارها اإلمنائية يف االقتصاد اإلسالمي أمحد حمي الدين أمحد، - 1
 .64 :، صمرجع سبق ذكره حممد صربي هارون، - 2
 .403 :، صمرجع سبق ذكره أمحد حمي الدين أمحد، - 3
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  1.باألمرويتم مبوجبه تنفيذ األمر بأول سعر بعد تبليغ الوسيط :  األمر بالسعر األول-

وهو األمر الذي يبقى سار املفعول حىت يتم تنفيذه أو يتقرر إلغاءه، وجرت العادة أن :  األوامر املفتوحة-
 ولكن بسبب املخاطر اليت ،ملدة طويلة دون أن حتتاج إىل تأكيدتكون األوامر من هذا النوع سارية املفعول 

  2.نية معينةهذا األمر فرض جتديده بعد كل مدة زم مثل انطوي عليهي

  :اليةــاءة سوق األوراق املــكف: املبحث الثالث
  : ةــ تعريف كفاءة سوق األوراق املالي-3-1
تلك السوق اليت يعكس فيها سعر الورقة املالية مجيع املعلومات املتاحة :  سوق األوراق املالية الكفأة هي-

  3.للورقة املاليةعنها، مما يؤدي إىل تساوي القيمة السوقية والقيمة احلقيقية 
 سوق األوراق املالية الكفأة هي تلك السوق اليت يعكس فيها سعر الورقة املالية اليت تصدرها شركة ما -

كافة املعلومات املتاحة واملتوفرة عنها، مما يؤدي إىل ظهور ما يعرف السعر العادل للورقة املالية الذي يعكس 
  4.وية للقيمة السوقيةقيمتها احملورية، حيث تكون هذه القيمة مسا

  :  متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية-3-2
  ): الكفاءة اخلارجية(الكفاءة التسعريية  -3-2-1

 سرعة وصول املعلومات اجلديدة إىل مجيع املتعاملني يف السوق، دون أن ،يقصد بالكفاءة التسعريية
 جيعل أسعار األسهم مرآة تعكس كافة يتكبدوا يف سبيل احلصول على هذه املعلومات تكاليف باهضة، مبا

لعبة عادلة، فاجلميع ميلك نفس فرص املعلومات املتاحة وذا يصبح التعامل يف ذلك السوق مبثابة مبادرة أو 
  5.ةى أي منهم أن حيقق أرباح غري عاديحتقيق األرباح إال أنه يصعب عل

استخدام وسائلهم اخلاصة يف احلصول من األفراد قد يستطيع عدد حمدود  إىل أنه ،در اإلشارةكما جت
من هذا حيدث مع عدد ضئيل هم واستخدامها لتحقيق أرباح غري عادية، غري أن على املعلومات قبل غري

املستثمرين وملرات حمدودة ففي ظل السوق الكفء ال ميكن لعدد كبري من املتعاملني أن يتكرر حصوهلم على 

                                                
 .72-67: ص–، ص مرجع سبق ذكرهحممد صربي هارون،  - 1
 .129،130: ، ص،صمرجع سبق ذكره منري إبراهيم اهلندي، - 2
 بني املعلومات احملاسبية املنشورة وسلوك أسعار األسهم يف بورصة األوراق املصرية حنو منوذج مقترح لتحليل العالقة شوقي السيد فودة، - 3
 .175،176: ، ص،ص1998 كلية التجارة جامعة املنوفية، مصر، أكتوبر ،"أفاق جديدة"
، 2003، القاهرة،  عامل الكتب،)األمهية، األهداف، السبل، مقترحات النجاح: (بورصة األوراق املالية صالح الدين حسن السيسي، - 4

 .24 :ص
 .110،111: ، ص،ص1996، 2ط، البيان للطباعة والنشر، مصر، التحليل املايل واالقتصادي لألسواق املالية حممد صبح، - 5
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نفسها مبجرد أن املتميز تدمر حا غري عادية ألنه أي وسيلة للكسب تلك املعلومات وحيققوا على أساسها أربا
  1.تصبح معروفة لعدد كبري من املتعاملني

   ):الكفاءة الداخلية( الكفاءة التشغيلية -3-2-2
الكفاءة التشغيلية أو الكفاءة الداخلية هي قدرة السوق على إحداث التوازن بني العرض والطلب، 

فرصة ) التجار واملتخصصني(تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح لصناع السوق  دون أن يتكبد املتعاملني
  .لتحقيق هامش ربح كبري

فإذا كانت عملية التداول تتم بسرعة كبرية وبتكاليف زهيدة فإن السوق تعترب ذات كفاءة تشغيل 
  2.عالية والعكس صحيح

   : املستويات املتعلقة بكفاءة سوق األوراق املالية-3-3
  :يغ لكفاءة سوق األوراق املالية وهيــاك ثالثة صــهن

   : الصيغة الضعيفة-3-3-1
تشري الصيغة الضعيفة لكفاءة سوق األوراق املالية إىل كون املعلومات اليت تعكسها أسعار األوراق 

أن هذه معلومات تارخيية تتعلق بتقلب األسعار وأحجام التداول يف الفترات املاضية، واملالية يف السوق، هي 
األسعار تسري بطريقة عشوائية من دون ارتباط، مما يعين أن حركة األسعار يف املاضي ال تشكل مرشدا حلركة 

ومنه فإن األسعار السوقية لألوراق املالية ال تعكس املعلومات احلالية واحلقيقية، وال  3.األسعار يف املستقبل
وأن أي حماولة للتنبؤ مبا ستكون عليه لتارخيية فقط، ولكن تعكس األسعار املاضية أو اتوقعات املستقبل، 

أو األشهر أو السنوات على أسعارها يف األيام األسعار يف املستقبل من خالل دراسة التغريات اليت طرأت 
  .املاضية هي عدمية اجلدوى

  4:ويف ظل هذه الصيغة فإن املستثمر ميكنه حتقيق أرباح استثنائية من خالل طريقتني مها
احتكار متاحة لغريه ضمن ظاهرة ا أن حيصل املستثمر على معلومات خاصة غري منشورة ليست  إم-

  .املعلومات
  .كفاءة غريهأن يكون بإمكانه حتليل البيانات واملعلومات املنشورة بكفاءة تفوق  أو -

                                                
 .214،215: ، ص،صمرجع سبق ذكره عبد الغفار حنفي، - 1
 . 502 :، صمرجع سبق ذكره منري إبراهيم هندي، - 2
 .177 :، صسبق ذكرهمرجع  شوقي السيد فودة، - 3
 األردن، العدد اإلدارة العامة،" كفاءة سوق عمان املالية قطاع البنوك عند املستوى الضعيف" علي حسني املقابلة ومسري فهمي برهومة، - 4

 .754،755: ، ص،ص2002الرابع، جانفي 
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  :ويتم اختبار الصيغة الضعيفة لكفاءة السوق من خالل ثالث مداخل وهي
  . سلسلة االرتباط-
  .قواعد التصفية -
  . اختبار األمناط الطارئة-

  :  الصيغة املتوسطة-3-3-2
بأن أسعار األوراق املالية ال تعكس فقط املعلومات واملعطيات التارخيية اخلاصة تفترض هذه الصيغة 

بأسعارها يف املاضي وإمنا تعكس كافة املعلومات املنشورة واملتاحة العامة سواء كانت معلومات خاصة 
  1.توى الكلي لالقتصاد أو املستوى اجلزئي اخلاص بالشركة والقطاع الذي تنتمي إليهباملس

ت ة، وكلما زادنياليت وصلت إليها سريعة وآتكون استجابة السوق للمعلومات وضمن هذه الصيغة 
غري عادية من خالل دراسة واستحال على املستثمر حتقيق عوائد كفاءة هذه السرعة دل ذلك على زيادة 

ال يكون كافيا، للتحليل دف الوصول إىل قيمة حقيقية لألوراق املالية ليل املعلومات ألن الوقت املتاح وحت
على أسعار األوراق املالية جديدة حتدث تغيريا ملحوظا معلومات أخرى فقد تتدفق إىل سوق األوراق املالية 

  2.وذلك قبل أن يصل احمللل إىل نتيجة املعلومات احملللة من قبل

  :  الصيغة القوية-3-3-3
يف السوق هي مجيع املعلومات ترى هذه الصيغة أن املعلومات اليت تعكسها أسعار األوراق املالية 

أو عامة أو متاحة لفئة معينة من املسامهني  كانت منشورة أي متاحة للجمهور سواءالعامة أو اخلاصة، 
كفاءة هي السوق اليت تعكس فيها األسعار كافة  القوية فالسوق املشاركني يف جملس اإلدارة، وباختصار 

غري مما يستحيل على أي مستثمر حتقيق عوائد يف املستقبل القريب،  واملعلومات املتوقعة املعلومات السابقة
  3.من املستثمرين حىت ولو كان أكثر اخلرباء يف جمال االستثمار واملالعادية على حساب غريه 

  :راق املالية الكفأة خصائص ومرتكزات سوق األو-3-4
  : األوراق املالية الكفأة خصائص سوق -3-4-1

ينبغي أن املتاحة، للموارد املالية سوق األوراق املالية هدفه املتمثل يف التخصيص الكفء لكي حيقق 
   4:فيه مجلة من السيمات أمههاتتوفر 

                                                
 .127،128: ، ص،ص2000 الدار اجلامعية، مصر، حتليل وتقييم األسهم والسندات،حل احلناوي، ا حممد ص- 1
 .178 :، صمرجع سبق ذكره شوقي السيد فودة، - 2
 .117 :، صمرجع سبق ذكره حممد صبح، - 3
 .41،42: ، ص،صمرجع سبق ذكره مجال جويدان اجلمال، - 4
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لسوق، حيث جيب أن يكون عدد عدالة ااملنافسة الكاملة هنا يقصد ا :  املنافسة الكاملة يف السوق-
متلقون للسعر حبيث يصبح املشاركون على األسعار، مما مينع وجود قوى احتكارية يف السوق كبري املتعاملني 

تتيح فرصة متساوية لكل من يرغب يف على فرضه كما أن املنافسة الكاملة جيب أن قادرين بدال من كوم 
  .السوقوتنظيم هياكل سيادة القوانني ا من حتقيق انطالقيف السوق أو التعامل إبرام صفقات 

دون فاصل زمين تصل إىل مجيع املتعاملني يف السوق أن املعلومات اجلديدة  ويقصد ا :كفاءة التسعري -
  1.لكافة املعلومات املتوفرةتكاليف باهضة، ومما جيعل من أسعار األوراق مرآة عاكسة كبري ومن دون تكبد 

دون أن يتكبد املتعاملون يقصد ا قدرة السوق على خلق توازن بني العرض والطلب و: كفاءة التشغيل -
  2.مغاىل بهفرصة لتحقيق هامش ربح ودون أن يتاح لصناع السوق فيها تكلفة عالية للسمسرة، 

 غريالتجارية منها أو ال  اءالالزمة من املخاطر سوويقصد باألمن واألمان توفري احلماية :  األمن واألمان-
اليت تعدم عامل من كل املمارسات الغري أخالقية ومحاية السوق أن يتعرض هلا املستثمر اليت ميكن جتارية 
  .دون التخصيص اجليد للمواردوتؤدي إىل متاهات حتول املنافسة 

يف السوق هدفهم حتقيق الربح من خالل معاجلة املعلومات جيب أن يكون املتعاملني : ةــالعقالني -
من املايل فضل، وقد يتم االستعانة مبكاتب استشارة ذات خربة يف االستثمار األاالستثماري لبديل واختبار ا

  .أجل حتقيق املنافسة الكاملة

  : مرتكزات سوق األوراق املالية الكفأة -3-4-2
يف اتمع الذي املنوط ا أن تتحقق كفاءة السوق على النحو الذي يسمح هلا بتأدية الدور ال ميكن 

  : مجلة الشروط والدعائم وهيسست فيه إال بتوافر أ

  :  كفاءة تنظيم السوق-3-4-2-1
  :هناك العديد من العوامل اليت تساهم يف حتديد الكفاءة التنظيمية للسوق واليت ميكن شرحها فيما يلي

وضح  يدليليف تضمني هذا اإلطار التنظيمي تم حيث ي: خاص بالسوقوجود إطار تنظيمي واضح املعامل  -
  . ومسؤوليات املشرفني على إدارااملتعلقة باختصاصات السوق، وكذا صالحياتالقواعد التنظيمية 

سابقا حتديد صالحيات  أوامر البورصة حسب ما مت توضيحه خمتلف يقضي تنفيذ :تنظيم مهنة الوساطة -
مبا يوفر نشر  -مهنة الوساطة -على هذه املهنةوإحكام عملية الرقابة الصارمة ومسؤوليات الوسطاء املاليني، 

  .وأمانة عاليتنيأسعار عرض وطلب األوراق املالية وتقدمي خدمات واستشارة بكفاءة 

                                                
 .214،215: ، ص،صمرجع سبق ذكره عبد الغفار حنفي، - 1
 .34 :، ص2000عربية، القاهرة، ، دار النهضة الاقتصاديات كفاءة البورصة إيهاب الدسوقي، - 2



 :الفصل األول ةــــوراق املاليواق األــام ألســـار العـــاإلط
 

  
 

28 

  :حصرها فيما يليودف حتقيق التنظيم الكفء ملهنة الوساطة ينبغي توفري عدد من الضوابط اليت ميكن 
  .وضع ميثاق أخالقيات مهنة الوساطة -
 .اطةحتديد شروط ممارسة مهنة الوس -
 .أدائها ومراقبة أعماهلاضرورة وجود احتاد للمهنة يعمل على تنظيم  -

مالئمة يتطلب التنظيم احملكم لسوق األوراق املالية وضع تشريعات  :كفاية التشريعات وااللتزام بتطبيقها -
السوق من حيث متكن هذه التشريعات سواء يف حاضرها أو مستقبلها، وضرورية تستوعب هذه السوق 

  .أو قدرا يف الرفع من حجم تداوهلارة توسعها الطبيعي سواء تعلق األمر باستقطاب متعاملني جدد مساي
وإمنا يتطلب التطبيق غري أن سن التشريعات وحده ال يكفي لتحقيق كفاءة سوق األوراق املالية 

املوضوعة وائح التنظيمية والل وااللتزام بتطبيق كافة القرارات وكذا السهرالفعلي هلذه القوانني والتشريعات، 
  .على الورق قصد تطويرها وحتسني أدائهاالوصية من طرف اجلهات 

على السوق، من طرف اجلهات الوصية يتم حتقيق أو القيام بعملية الرقابة : حتقيق رقابة األجهزة املختصة -
بعدد زة الرقابية يف السوق وتعىن األجه . املهنةوكذا اللجان اليت يتم تكوينها لغرض املراقبة من قبل أصحاب 

  :من املسائل ميكن ذكر أمهها فيما يلي
  .للشركات املقيدة بالسوقالتأكد من الوجود الفعلي  -
والعمل على تطويرها باستمرار، ومراقبة عمليات التداول اإلشراف على صنع أنظمة السوق املالية،  -

 .عن كتب
 .تعلقة بالسوقمراقبة مدى تطبيق التشريعات واللوائح التنظيمية امل -
 .مأصحاا بتنفيذ مهامهمراقبة مهنة الوساطة ومدى التزام  -
 .وجود شروط اإلدراج لألوراق املالية للشركات على الئحة سوق األوراق املالية -
بذل الفعالية املهنية من قبل املختصني على النحو مهنة حمافظ احلسابات، والتحقق من مدى مراقبة  -

 .بشكل دقيق وسريععن املعلومات املالية يضمن عملية اإلفصاح الذي 
تم مراقبة متاجرة هؤالء باألوراق توأن خاص ألنظمة ومتطلبات إفصاح حمددة، خيضع تداول األش -

املالية للشركات اليت يعملون فيها للتأكد من دعم استغالهلم ملعلومات متاحة هلم فقط حبكم 
 1.وظائفهم لتحقيق أرباح سريعة

                                                
 .193 :، صمرجع سبق ذكره حممد براق، - 1
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  : تقنية لسوق األوراق املالية الكفاءة ال-3-4-2-2
  :بتوافر مجلة من العوامل املساعدة منهاتتحقق الكفاءة التقنية لسوق األوراق املالية 

كانت هذه األوراق حملية  اءسووذلك عن طريق تنويع السوق باألوراق املالية : التنويع يف األدوات املالية -
  .املخاطر والعوائدتنويع من خالل  االستثمارية أو دولية، مما يسمح للمستثمرين من تنويع حمافظهم

إن نظام التسيري يف  : إجياد نظام واضح خاصة بالعمليات العاجلة واآلجلة وآخر للمقاصة والتسويات -
من أي ا حلقوقهم نصوما مينح للمتعاملني ، وهذا السوق الكفء مبين على أساس آليات العرض والطلب

ومن جهة أخرى التنظيم اجلاد يما خيص تنفيذ األوامر من جهة، قد حيدث من طرف الوسطاء فتعسف 
نقل امللكية وتنفيذ هو واجب عليهم من ما يف السوق بتطبيق للعمليات اآلجلة وإجبار كل األطراف املتعاملة 

  .التقنية للسوق املاليةكلي للعمليات، من شأنه أن يساهم يف جزء من الكفاءة 

تشترط كفاءة السوق حتقيق التعامل املستمر على  : امل يف األوراق املالية التأكيد على استمرارية التع-
مما يفرض االنعقاد الدوري للسوق توفري السيولة الكافية لعمليات التعامل، األوراق املالية وذلك دف 

 1.مقبولةمع األخذ بعني االعتبار إاء الصفقات يف ظرف زمين معقول وبتكاليف وامتيازها باحلركية الدائمة 

   :الكفاءة اإلعالمية للسوق -3-4-2-3
تعترب الكفاءة اإلعالمية للسوق عن الكفاءة اخلارجية وتعترب دعامة أساسية تساهم يف احملافظة على 

  2.أسعار السوق وحتقيق الكفاءة املطلوبة هلا
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  :ةــالصــخ
ل من األطراف اليت لديها فائض إىل تعترب سوق األوراق املالية أداة تفاعل وفضاء تنتقل فيه األموا

  : اليت تنقسم إىلاألخرى اليت تعاين من العجز، فهذه السوق هي وليدة السوق املالية األطراف 
  .قصرية األجلالسوق النقدية هي تلك السوق اليت يتم فيها التعامل باألوراق املالية 

طويلة األجل وتنقسم هي األخرى الية باألصول املأما سوق رأس املال فتمثل السوق اليت يتعامل فيها 
وسوق األوراق املالية واليت طويل األجل واليت يتعامل فيها بكافة القروض طويلة األجل، إىل سوق اإلقراض 

  .ام فيها التعامل باألوراق املالية بيعا وشراءيتتعرب عن السوق اليت 
واق، ومجلة من الوظائف منها ما وتتميز سوق األوراق املالية بعدة خصائص متيزها عن باقي األس

وسوق األوراق املالية يتعامل فيها  .لالقتصاد ومنها ما يرتبط أيضا باملستوى اجلزئييرتبط باملستوى الكلي 
  .وفق جمموعة أوامرومنها العاجلة، على األوراق املالية وفق جمموعة من العمليات منها اآلجلة 

الكفاءة، والكفاءة وفقا ها البعض انطالقا من مستويات كما تتميز أسواق األوراق املالية عن بعض
والكفاءة هلا صيغ واملعلومات املتاحة عنها، لكي تعكس أسعار األوراق املالية ملفهوم هذه السوق هي ضرورية 

خمتلفة منها ما يتعلق وكذا املتوسطة وتقوم هذه الكفاءة على مرتكزات عديدة منها الضعيفة ومنها القوية 
 .واإلعالميتقين الالتنظيمي، باجلانب 



 
 
 

 

 

  
 

 :الثاينل ــالفص
التنمية االقتصادية ودور سوق 

  األوراق املالية يف حتقيقها
مفاهيم أساسية حول التنمية : املبحث األول

  ؛االقتصادية
  ؛متطلبات التنمية االقتصادية: املبحث الثاين

دور سوق األوراق املالية يف حتقيق      : املبحث الثالث 
  .التنمية االقتصادية
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 :متهيـــد
إن املشكلة االقتصادية اليت تواجه غالبية الدول النامية يف رأي الكثري من االقتصاديني هي اخنفاض 
حجم االستثمارات ا، هلذا فإن جناح هذه الدول يف حتقيق التنمية يتـوقف على مدى قدرا يف زيادة 

ضاء على العقبات الكامنة فيها، واليت تعـوق معدالت االستثمار وباملستوى املالئم ملعدل منو السكان للق
  .انطالقها يف مسار النمو الذايت

إن ضآلة معدالت االدخار بالدول النامية تعد عقبة أساسية أمام زيادة معدالت االستثمار، األمر 
 الذي يـدعو ذه الدول إىل االعتماد على الدول املتقدمة للحصول على القروض الالزمة لتحقيق التنمية

  .االقتصادية املتزايدة واملستمرة
إذا كان االقتراض مـن الدول املتقدمة هو إجراء تقتضيه سرعة التنمية متطلباا يف مراحلها األوىل، 
إال أنه يتعني على الدول النامية أن تعتمد على نفسها اعتمادا كامال بتعبئة مدخراا الوطنية لتوفري املوارد 

وبة، فهي مطالبة بتشجيع املبادرات اخلاصة واإلسراع يف اخلصخصة، ولقد كان الالزمة لالستثمارات املطل
األمل معقودا يف البالد النامية على االستثمار اخلاص وعلى أن تساعد اخلصخصة يف دفع عجلة التنمية فيها 

ات اليت وعقلنة االستثمار العمومي قصد حشد كل القدرات الذاتية للتنمية الوطنية نظرا للمشاكل والصعوب
  .تعترض سبيل التمويل الدويل للتنمية

من خالل هذا الفصل سيتم التطرق إىل دراسة التنمية االقتصادية وكذا االنعــكاسات اليت تطرأ 
  :عليها من خالل سوق األوراق املالية وفق اخلطة التالية

  ؛ مفاهيم أساسية حول التنمية االقتصادية-
  ؛متطلبات التنميـة االقتصادية -
  .دور سوق األوراق املالية  يف حتقيق التنمية االقتصادية -
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  :مفـاهيم أسـاسيـة حول التنمية االقتصادية: املبحث األول
تعترب املواضيع اليت اهتمت بالتنمية االقتصادية عموما من أهم املواضيع اليت متت مناقشتها  من طرف 

الذي  يثريه موضوع التنمية من حيث خمتلف االقتصاديني على اختالف توجهام، ونظرا للجدل الكبري 
 1.املفاهيم املرتبطة ا وكذا سبل حتقيقها فــإنه سيتم الوقوف علي خمتلف هذه املفاهيم

  : ماهية التنميـة االقتصادية-1
جتدر اإلشارة أوال إىل أن مفهوم التنمية يف الفكر االقتصادي خيتلف عن النمو لطبيعـة الفوارق 

، فالتنمية أوسع من النمو وهي حتظى بأمهية بالغة يف نشاط االقتصاديني يف مجيع أحناء العامل املوجودة بينهما
  2.وباألخص يف الدول النامية

  : التخلــف االقتصادي-1-1
  : تعريف التخلف االقتصادي-1-1-1

اختلفت التعاريف حول التخلف االقتصادي ما بني املفكرين االقتصاديني، فكل واحد منهم يركز 
  :على بعض اخلصائص باستثناء األخرى، وميكن إبراز التعريفيني التاليني

ميكن تعريف التخلف االقتصادي بأنه الظاهرة اليت تتسم ا بعض اتمعات املتخصصة يف النشاط 
الزراعي واالستخراجي، مبا يستتبعه ذلك من تبعية اقتصادية للخارج واليت ال تستغل فيها املوارد استغالال 

   3.ال، مبا يفضي إليه ضآلة نسبية يف اإلنتاج والدخل القومي ومن ضآلة نسبية يف متوسط دخل الفردكام
قد تكون الدولة متخلفة لنقص الطلب الكلي فيها أو لفقر مواردها الطبيعية أو عدم استغالهلا 

ملال فيها أو لكل هذه االستغالل األمثل، أو لتخلف إطارها التنظيمي أو لنقص املهارة الفنية أو لقلة رأس ا
  4.األسباب جمتمعة أو بعضها

  : خصائص التخلف االقتصادي-1-1-2
تتميز البلدان املتخلفة مبجموعة من اخلصائص قلما جند هلا نظائر يف الدول املتقدمة ومن أهم هذه 

  :اخلصائص
 وجود فائض كبري من  عدم استغالل املوارد الطبيعية والطاقات البشرية استغالال أمثال، ومن أهم مظاهره-

السكان الزراعيني يتمثل يف البطالة املقنعة، وضآلة النشاط الصناعي الذي يعجز عن امتصاص هذه البطالة، 
                                                

 .11 :، ص2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  اجتاهات حديثة يف التنمية عبد القادر حممد عبد القادر عطية، - 1
 .05 : ص،2008، 1، دار الفجر، القاهرة، طاإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية الطيب داودي، - 2
 .17 :، ص1978، 2، دار الشروق، جدة، طالتنمية والتخطيط االقتصادي حسني عمر، - 3
 .16 :، ص1، دار القومية للنشر، القاهرة، طالسياسات املالية والنقدية خلطط التنمية االقتصادية حممد مبارك حجري، - 4
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واالستغالل الكفء للثروات الطبيعية بسبب ندرة املختصني وضآلة املدخرات وسوء توجيهها وضعف احلوافز 
لية إضافة إىل التخلف التكنولوجي ممثال يف الوسائل االستثمارية وذلك لنقص اإلعانات أو ضيق السوق احمل

  1؛البدائية يف اإلنتاج
  : التبعية االقتصادية للدول املتقدمة ومن أهم هذه التبعية نذكر-
 هيمنة الشركات املتعددة اجلنسيات على أغلب اقتصاديات الدول املتخلفة وما يتبعه من ب للثروات -

  ؛واستغالل هلا
ه الدول على تصدير مورد واحد وتسويقها بأسعار منخفضة لتعود إليها كمنتجات مصنعة  اعتماد جل هذ-

وبأسعار عالية، كما أن التعامل االقتصادي يكون مقتصرا على بلد واحد أو عدد حمدود من البلدان، مبا 
  ؛يكرس عامل التبعية عند توقيف التصدير

اه املعيشي، باعتباره حمصلة عنصري الدخل  ضآلة متوسط الدخل احلقيقي للفرد والذي يعكس مستو-
  ؛القومي والسكان، وذلك باملقارنة مبتوسط الدخل يف الدول املتقدمة

 نذكر خصائص أخرى غري اقتصادية كاخنفاض املستوى الصحي والتعليمي واألزمات السياسية -
  2.واالجتماعية وغريها من اخلصائص األخرى

  :ية تعريف النمو والتنمية االقتصاد-1-2
يعترب النمو االقتصادي اخلطوة أو املرحلة األوىل اليت أفرزا مساعي جل االقتصاديات سواء الطاحمة 
إىل اخلروج من حلقات الفقر وحتسني الظروف املعيشية لشعوا، أو تلك االقتصاديات اليت تعمل على اهليمنة 

  .ثانيةعلى مقاليد نظام اقتصادي يف طور التشكل بعد احلرب العاملية ال

  :  تعريف النمو االقتصادي-1-2-1
يالحظ على التعاريف اليت أعطيت للنمو االقتصادي االلتقاء يف نقاط معينة واالختالف يف أخرى 
لكوا كانت كلها عموما تتفق على املعىن اإلمجايل نفسه فهناك من يرى أن النمو االقتصادي هو حدوث 

  3.قيقي مع مرور الزمنزيادة مستمرة يف متوسط الدخل الفردي احل
 
 

                                                
 .14- 12: ص- ، ص1986، 1 ط، دار النهضة العربية، بريوت،التنمية االقتصادية كامل بكري، - 1
 .54 :، ص2000، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، التخلف والتنمية عمرو حمي الدين، - 2
 .11 :، صمرجع سبق ذكره عبد القادر حممد عبد القادر عطية، - 3
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فيما يذهب بعض االقتصاديني إىل أن النمو االقتصادي يعين حدوث زيادة يف الدخل الفردي احلقيقي 
وليس النقدي هذا األخري الذي يشري إىل عدد الوحدات النقدية اليت يتحصل عليها الفرد خالل فترة زمنية 

  معينة 
  1.تاجية اليت يقدمهاعادة ما تكون سنة واحدة مقابل اخلدمات اإلن

بأنه أساسا ظاهرة كمية، وبالتايل ميكن " النمو واهليكل االقتصادي" ويعرفه االقتصادي كيزنيت يف كتابه -
  ؛تعريف النمو االقتصادي لبلد ما، بالزيادة املستمرة للسكان والناتج الفردي

يف اإلنتاج أو الرفاهية حبيث الوضعية  فيما يعرفه جون ريفوار بالتحول التدرجيي لالقتصاد عن طريق الزيادة -
  2.اليت يصل إليها االقتصاد هي يف اجتاه واحد حنو الزيادة هلذه األخرية

  :ومن خالل هذه التعريفات ميكن أن نستخرج اخلصائص التالية للنمو االقتصادي
قي، أي أن معدل  جيب على الزيادة يف الدخل الداخلي للبلد أن يترتب عنها الزيادة يف دخل الفرد احلقي-

  ؛النمو االقتصادي هو عبارة عن معدل منو الدخل الوطين مطروح من معدل النمو السكاين
  ؛ أن تكون الزيادة يف دخل الفرد حقيقية، أي أن الزيادة النقدية يف دخل الفرد مع عزل أثر معدل التضخم-
ي مبجرد أن ختتفي األسباب أي أن  جيب أن تكون الزيادة يف الدخل على املدى الطويل، أي أا ال ختتف-

النمو ظاهرة مستمرة وليس ظاهرة عارضة أو مؤقتة، ففي حالة منح دولة غنية إعانة لدولة فقرية مما ينجم عنه 
  .زيادة يف متوسط الدخل احلقيقي فيها ملدة عام أو عامني ولكن ال تعترب هذه الزيادة املؤقتة منو اقتصاديا

هوم النمو االقتصادي يركز على التغيري يف الكم الذي حيصل عليه الفرد ويالحظ يف هذا الصدد أن مف
من السلع واخلدمات يف املتوسط دون أن يهتم يكل توزيع الدخل احلقيقي بني األفراد أو بنوعية السلع 

خله واخلدمات اليت حيصلون عليها، فالزيادة يف متوسط الدخل ال تعين أن كل فرد من أفراد اتمع قد زاد د
من الناحية املطلقة أو من الناحية النسبية، فقد حتصل طبقة قليلة من األغنياء على كل الزيادة يف الدخل الكلي 
وحترم منها الطبقة العريضة من الفقراء وبالرغم من ذلك يزداد متوسط الدخل الفردي، بل أكثر من ذلك فقد 

نخفض نصيبهم النسيب من الدخل الكلي وبالرغم من تنخفض الدخول املطلقة لطبقة األغلبية من الفقراء أو ي
 3.ذلك يزداد متوسط الدخل الفردي

 
                                                

 .12 : ص،املرجع السابق - 1
، ديوان املطبوعات اجلامعية، دون دار النشر، دون بلد النشر،  الكليمدخل إىل التحليل االقتصادي شعيب بونوة، زهرة بن خيلف، - 2

 .60 :، ص2012
-1974انعكاسات الكفاءة االقتصادية لالستثمار اخلاص على االقتصاد القومي يف مصر خالل الفترة  أمحد السيد عبد اللطيف حسن، -  3

 .11 :، ص2002، أطروحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عني مشس، 1998
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  :  تعريف التنمية االقتصادية-1-2-2
عند احلديث عن التنمية االقتصادية كان يتبادر لدى اخلرباء االقتصاديني وخاصة الليرباليني تلك 

رات اقتصادية حبتة وهذا يف حقيقة األمر هو الزيادة يف نصيب الفرد من الدخل وما يترتب على ذلك من مؤش
مفهوم النمو االقتصادي ألنه يتعلق جبوانب كمية إحصائية، ويتغاضى عن مراعاة بعض االعتبارات اإلنسانية 

 وقد أعطي للتنمية االقتصادية 1واالجتماعية ذات التأثري املباشر على املستوى احليايت العام لكل أفراد اتمع
عريفات انطالقا من اعتبارها أداة لزيادة الدخل أو اإلنتاجية أو االستهالك حيث تناولت الكثري من الت

الدراسات اليت أسس هلا يف فترة الثمانينات التنمية االقتصادية على أساس أا وسيلة لزيادة الدخل اخلام سواء 
ستخدمها الدولة غري املستكملة النمو الفردي أو الوطين حيث اعتربت التنمية االقتصادية على أا العملية اليت ت

يف استغالهلا ملواردها االقتصادية احلقيقية دف زيادة دخلها الوطين احلقيقي، وبالتايل زيادة متوسط نصيب 
  2.الفرد منه

ذلك التطور البنياين أو التغري البنياين للمجتمع "التنمية االقتصادية بأا " مدحت القريشي" يعرف -
  3.صادية واالجتماعية والفكرية والتنظيمية من أجل توفري احلياة الكرمية جلميع أفراد اتمعبأبعاده االقت
ن يسرى أمحد، التنمية االقتصادية على أا ا ويعرف كل من حممد عبد العزيز عجمية وعبد الرمح-

ر الزمن واليت العملية اليت من خالهلا تتحقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي على مدا"
حتدث من خالل تغيريات يف كل من هيكل اإلنتاج ونوعية السلع واخلدمات املنتجة إضافة إىل إحداث تغيري 

  4.يف هيكل توزيع الدخل لصاحل الفقراء
 ويؤكد كل من حممد مدحت مصطفى وسهري عبد الظاهر أمحد على أن التنمية االقتصادية هي -

تمع معني وتؤدي إىل زيادة معدالت النمو االقتصادي استنادا إىل قواه جمموعة السياسات اليت يتخذها جم
الذاتية، مع ضمان تواصل هذا النمو وتوازنه لتلبية حاجات أفراد اتمع، وحتقيق أكرب قدر ممكن من العدالة 

  5.االجتماعية

                                                
 .05 :، صمرجع سبق ذكره الطيب داودي، - 1
 .325 :، ص1999، 1، دار وائل، عمان،  طمفاهيم أساسية يف علم االقتصاد الكلي إمساعيل عبد الرمحان، حريب حممد موسى عريقات، - 2
 .123 :، ص2007، 1 دار وائل، عمان، ط،)نظريات وسياسات وموضوعات(التنمية االقتصادية  مدحت القريشي، - 3
، كلية التجارة جامعة اإلسكندرية، التنمية االقتصادية واالجتماعية ومشكالا حممد عبد العزيز عجمية، عبد الرمحان يسرى أمحد، - 4

 .52 :، ص1999
عة املنوفية، ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، جامالنماذج الرياضية للتخطيط والتنمية االقتصادية  حممد مدحت مصطفى، سهري عبد الظاهر أمحد، - 5

 .44 :، ص1999
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 اقتصادي يتالءم تلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو:  كما تعرف التنمية االقتصادية على أا-
مع قدرات البيئة وذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة مها عمليات متكاملة وليست 

  1.متناقصة
ومن خالل التنسيق بني التعاريف ميكن تعريف التنمية االقتصادية على أا التحديث الشامل والبناء 

دي مع ضمان توازن هذا النمو وتواصله لفترة طويلة من الزمن الذي يؤدي إىل زيادة معدالت النمو االقتصا
من أجل تلبية حاجات األفراد وحتقيق أكرب قدر ممكن من العدالة االجتماعية لصاحل الطبقة الفقرية دون 

  2.اإلضرار البيئة أو املوارد
  3:ومن بني خصائص التنمية االقتصادية ما يلي

القتصادي، واملتمثلة يف اكتشاف موارد إضافية وتراكم رأس املال، مع  تغريات يف كل من اهليكل والبنيان ا-
إدخال طرق فنية جديدة لإلنتاج وحتسني املهارات ومنو السكان كما ميكن للتنمية التماشي مع الدورات 

  .االقتصادية

إىل املراحل  صفة متيز أي اقتصاد يف العامل وتنقسم الدورة االقتصادية :االقتصادية) الدورات(التقلبات  -
  :التالية

 اجلزء األسفل من النشاط االقتصادي وميكن وصفه بأنه كساد إذا كان النشاط :القاع والكساد -
وتتصف هذه الفترة بوط حاد يف النشاط الصناعي . االقتصادي سيئا للغاية أو قد ال يصل إىل حالة الكساد

الق الكثري من املشروعات وبالتايل زيادة البطالة، واخنفاض كبري يف الطلب نسبة إىل العرض مما يؤدي إىل إغ
  ؛باح واألسعار إىل أدىن املستوياتكما تنخفض األجور واألر

 وهنا يبدأ االقتصاد بتقلص حجم البطالة وزيادة الدخل واالستهالك، كما يبدأ رجال :التوسع واالنتعاش -
اخنفاض األسعار بل أا قد ح، حيث يتوقف األعمال يف التفاؤل ومن مث زيادة اإلنتاج واملبيعات واألربا

  ؛ترتفع

 وهي الفترة األساسية يف االقتصاد واليت يكون فيها النشاط االقتصادي واسع :القمة والرخاء والتضخم -
. ويرتفع املستوى العام لألسعار ويتناقص املخزون مما يتطلب زيادة اإلنتاج ومن مث يرتفع مستوى التوظف

حة بالكامل عندما يصل الرخاء إىل قمته حبيث يصعب عندئذ زيادة اإلنتاج فترتفع األسعار وتستغل الطاقة املتا
  ؛بدرجة كبرية فتوصف هذه القمة بأا تضخم

                                                
 .25 :، ص2007، دار صفاء، عمان، التنمية املستدمية عثمان حممد عتيم، ماجدة أمحد أبو زنط، - 1
 .469-466: ص-، ص2007، دار الكتاب العاملي، عمان،  االقتصاد الكلي فليح حسن خلف، - 2
 .66 :، ص، مرجع سبق ذكرهشعيب بونوة، زهرة بن خيلف - 3
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 يبدأ االقتصاد يف هذه الفترة بالتراجع إىل أسفل حيث ينخفض الطلب ومن مث الرحبية وبالتايل :الركود -
  .األجور واألرباح

لسكان من حيث احلجم والسن، وتتمثل كذلك التنمية يف إعادة توزيع الدخل، ويف  تغيريات يف تركيبة ا-
  .تغيري األذواق مع إدخال تعديالت مرفقية وتنظيمية

  : التمييز بني النمو والتنمية االقتصادية-1-2-3
. إن مصطلحي النمو والتنمية استخدما كمرادفني لبعضهما، وخاصة يف األدبيات االقتصادية األوىل

المها يشري إىل معدل زيادة يف الناتج القومي اإلمجايل احلقيقي خالل فترة زمنية طويلة، لكنه هناك فروقات فك
  .أساسية فيما بينهما

فالنمو االقتصادي يشري إىل الزيادة يف الناتج القومي اإلمجايل لفترة طويلة من الزمن دون حدوث 
بينما تعين التنمية . جتماعية والسياسية والثقافية اخلتغيريات مهمة وملموسة يف اجلوانب االقتصادية واال

االقتصادية إضافة إىل منو الناتج القومي اإلمجايل حصول تغيريات هيكلية مهمة وواسعة يف ااالت االقتصادية 
  .واالجتماعية والسياسية والدميغرافية ويف التشريعات واألنظمة

ودة وخمططة دف إىل تغيري البنيان اهليكلي للمجتمع وعليه فإن التنمية االقتصادية هي عملية مقص
  .بأبعاده املختلفة لتوفري احلياة الكرمية ألفراد اتمع

وهلذا فإن التنمية أمشل وأعم من النمو إذ أا تعين النمو زائد التغيري، وأن التنمية ليست فقط ظاهرة 
  1.اقتصادية بل هي تتضمن أيضا حمتوى اجتماعيا أيضا

  :اد وأهداف التنمية االقتصادية أبع-2
  : أبعاد التنمية االقتصادية-2-1
  : البعد املادي للتنمية االقتصادية-2-1-1

يستند هذا البعد على حقيقة أن التنمية هي نقيض للتخلف، وبالتايل فإن التنمية تتحقق من خالل 
  .التخلص من مسات التخلف واكتساب اخلصائص السائدة يف البلدان املتقدمة

إن املفهوم املادي للتنمية االقتصادية يبدأ بتراكم قدر من رأس املال، الذي يسمح بتطوير التقسيم 
االجتماعي للعمل، أي التحول من الصناعة اليدوية إىل الصناعة اآللية، وعلى النحو الذي حيقق سيادة اإلنتاج 

لدان املتخلفة حتتاج إىل حتقيق عدد من السلعي، وتكوين السوق الداخلية، وهذا ما يعرف جبوهر التنمية، فالب
  :العمليات لكي حتقق التنمية وهذه العمليات هي

                                                
 .125، 124: ، ص، صمرجع سبق ذكرهت القريشي،   مدح- 1



 :الثاينالفصل  قهاــة يف حتقيـوق األوراق املاليـادية ودور ســة االقتصــالتنمي
 

  
 

39 

  ؛ حتقيق التراكم الرأمسايل-
  ؛ تطوير التقسيم االجتماعي للعمل-
  ؛سيادة اإلنتاج السلعي -
  .عملية تكوين السوق القومية -

التصنيع تؤدي إىل تنويع اهليكل ذلك ألن عملية . وقد ارتبط مفهوم التنمية بالتصنيع ارتباطا وثيقا
  .اإلنتاجي، وهلذا فإن التنمية هي املفهوم الشامل والواسع لعملية التصنيع

ومعلوم أن عملية التصنيع تتطلب إحداث مجلة عوامل أمهها ثورة صناعية، ويئة القاعدة الصناعية، 
  . يف البنيان االجتماعيوارتفاع مستوى التراكم الرأمسايل، وخلق األطر املالئمة إلحداث التغري

  : البعد االجتماعي للتنمية-2-1-2
الشك أن اجلانب االقتصادي للتنمية ذو صلة وثيقة جبوانب احلياة األخرى يف اتمع وهي اجلوانب 

  :االجتماعية والثقافية والسياسية، وقد ترتب على توسيع مفهوم التنمية أمران

و عملية التحول حنو األمناط من األنظمة االجتماعية واالقتصادية  املرادفة بني التنمية والتحديث ه:األول
  .والسياسية اليت تطورت يف أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية بني القرنني السابع والتاسع عشر

وأن املفهوم اجلديد للتنمية، على وفق هذا املنظور، تعرب عنه مؤشرات مادية وغري مادية تشمل التقدم 
سريع وزيادة اإلنتاج املادي وارتفاع معدالت اإلنتاجية وسرعة االنتقال اجلغرايف وسرعة التكنولوجي ال

االتصال وزيادة السكان وزيادة التحضر وزيادة اخلدمات اإلنتاجية واالجتماعية وإعادة تأهيل املهارات 
  . اجلديدالفردية وإعادة تشكيل األنظمة االجتماعية والقيمية دف التكيف مع متطلبات اتمع

 هو حتقق التنمية باالنتشار، حيث تشع رياح التغيري من البلدان املتقدمة من خالل التكنولوجيا ورأس :الثاين
املال واملهارات والقيم والتغيريات يف األنظمة القائمة أما جوانب البعد االجتماعي للتنمية فتتمثل يف تغيريات 

  .ؤسسات القومية وتقليل الفوارق يف الدخوليف اهلياكل االجتماعية واجتاهات السكان وامل

  : البعد السياسي للتنمية-2-1-3
. إن انتشار فكرة التنمية عامليا جعل منها آيديولوجية، وحلت معركة التنمية حمل معركة االستقالل

ويتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية . إن التنمية تشترط التحرر واالستقالل االقتصادي
فإذا كان الواقع قد فرض على البلدان النامية االستعانة . القتصادية إىل جانب التبعية االستعمارية املباشرةا
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باملصادر األجنبية من رأس املال والتكنولوجيا، إال أن هذه املصادر جيب أن تكون مكملة لإلمكانيات 
      1.ان الناميةالداخلية الذاتية، حبيث ال تقود إىل السيطرة على اقتصادات البلد

  : البعد الدويل للتنمية-2-1-4
إن فكرة التنمية والتعاون الدويل يف هذا اال قد فرضت نفسها على اتمع الدويل، وقادت إىل تبين   

وهلذا فقد . التعاون على املستوى الدويل وإىل ظهور اهليئات الدولية، كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل
م تسمية عقد التنمية األول والذي استهدف حتقيق معدل للنمو 1961تحدة يف عام أطلقت األمم امل
، أي االتفاقية العامة للتجارة (GATT) كما شهد عقد الستينات نشأة منظمة الغات %7االقتصادي يبلغ 

 أي مؤمتر األمم املتحدة للتجارة (UNCTAD)والتعرفة اجلمركية، وكذلك نشأة منظمة األونكتاد 
مث جاء عقد التنمية الثاين للفترة . ية، ودف هذه املنظمات مجيعها إىل حتقيق عالقات دولية أكثر تكافؤاوالتنم

 إال أن مساعي كل هذه اجلهات واملنظمات مل %6، مستهدفا معدال سنويا للنمو يبلغ 1980 -1970
أن التفاوت يف الدخول فيما بني تفلح يف حتقيق أهدافها األساسية من وجهة نظر البلدان النامية، وهلذا جند ب

  .البلدان الغنية والفقرية يزداد على مر الزمن

  : البعــد احلضــاري-2-1-5
  إن مفهوم التنمية واسع يشمل كل جوانب احلياة ويفضي إىل مولد حضارة جديدة ويعترب البعض   

ة تكنولوجية، بل هي عملية بناء فالتنمية ليست جمرد عملية اقتصادي. بأن التنمية مبثابة مشروع ضة حضارية
 2.حضاري تؤكد فيه اتمعات شخصيتها وهويتها اإلنسانية

  : أهداف التنمية االقتصادية-2-2
  :النقاط أمههامن ميكن حصر أهداف التنمية االقتصادية يف مجلة 

حتسني  حتسني حياة البشر من خالل رفع إشباع احلاجات األساسية للفرد وحتقيق ذاته اإلنسانية و-
  ؛فرص العدالة االقتصادية واالجتماعية وفرص املشاركة يف العمليات السياسية

 إحداث سلسلة من املتغريات الوظيفية واهليكلية الالزمة لنمو اتمع وذلك بزيادة قدرة أفراده على -
  ؛عياستغالل الطاقة املتاحة لتحقيق اكرب قدر من احلرية والرفاهية بأسرع من معدل النمو الطبي

 االنتقال إىل مرحلة جديدة شاملة اإلنتاج واإلنسان ومقدراته وفرص حياته ومشاركته االجيابية -
  ؛على وجه مغاير ملا سبق

                                                
 .133 -131:  ص-، صمرجع سبق ذكره  مدحت القريشي، - 1
 .134، 133:  ص، ص،نفس املرجع  - 2



 :الثاينالفصل  قهاــة يف حتقيـوق األوراق املاليـادية ودور ســة االقتصــالتنمي
 

  
 

41 

 تامني زيادة مستمرة يف متوسط دخل الفرد لفترة زمنية طويلة، ومن خالله ضمان الزيادة يف -
  ؛الدخل الوطين اخلام

  ؛ منها والفقر والطغيان وضعف الفرص االقتصاديةف التخليع املصادر الرئيسية لبقاء إزالة مج-
 حتقيق االستقالل االقتصادي للدول النامية وتقليص الفجوة بينها وبني الدول املتقدمة باالعتماد -

  ؛على االستغالل الكفء للموارد الذاتية املتاحة
بني قطاعات الصناعة،  تعديل التركيب النسيب لالقتصاد الوطين لبناء قاعدة اقتصادية متنوعة -

  ؛الزراعة واخلدمات
 تقليل التفاوت يف الدخول والثروات بني أفراد اتمع الواحد والسعي لضمان اكرب قدر من العدالة -
  1؛االجتماعية
 دف التنمية االقتصادية إىل إقامة جمتمع يتمتع بأعلى مستويات املعيشة الطيبة من خالل الزيادة يف -

 حد ممكن، وحتقيق الكفاية لكل فرد سواء جبهوده اخلاصة أو العامة وحتقيق الوفرة اإلنتاج إىل أقصى
  2.االقتصادية إىل جانب الرفاهية االجتماعية

  : مراحل ومؤشرات التنمية االقتصادية-3
  : التنمية متر مبراحل ثالث: مراحل التنمية االقتصادية-3-1

املرحلة تعتمد الدول النامية على استرياد آالت اإلنتاج ويف هذه  :مرحلة إنتاج السلع: املرحلة األوىل -
  .واسترياد التكنولوجيا من الدول املتقدمة، وتستخدمها يف إنتاج السلع اليت تسد احتياجات السوق احمللية

وفيها املزيد من االعتماد على التكنولوجيا  :التوسع يف إنتاج السلع لكفاية السوق احمللي:  املرحلة الثانية-
ستوردة لتحقيق فائض إنتاجي يف السلع، لكي يصدر إىل األسواق اخلارجية ليحقق فائضا يف الدخل القومي امل

  .ليستغل يف املرحلة الثالثة

 استغالل الفائض يف امليزان التجاري والذي ينتج عن تصدير السلع املنتجة : املرحلـــة الثالثـــة-
 3.ت نفسهاحمليا وتسخري هذا الفائض من أجل إنتاج اآلال

  :  مؤشرات التنمية االقتصادية-3-2
  :توجد ثالثة معايري أساسية لقياس التنمية االقتصادية تتمثل فيما يلي

                                                
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية النمو االقتصادي وإستراجتيات التنمية حالة اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا زيروين مصطفى، - 1

 .14 :، ص2000تصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، العلوم االق
 .301 :، ص2009، 1، دار املسرية، عمان، ط، االقتصاد الكلي حممود حسني الوادي، أمحد عارف العساف- 2
 .67 :، صمرجع سبق ذكره شعيب بونوة، زهرة بن خيلف، - 3
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   :ر الدخــلـــ معايي-3-2-1
يعترب املؤشر األساسي الذي يستخدم يف قياس التنمية ودرجة التقدم االقتصادي، ومن اجلدير بالذكر 

وصعوبة حتديد مفهوم الدخل احلقيقي واالتفاق على البنود . الدول الناميةأن ضعف األجهزة اإلحصائية يف 
اليت حتسب ضمن إمجايل الناتج الوطين واختالف الدول فيما بينها بالنسبة ملعاجلة بنود الدخل، كذلك عدم 

أن تؤخذ ثبات أسعار الصرف اخلارجية واختالف األسعار الرمسية عن األسعار احلقيقية من األمور اليت يتعني 
  .ان عند تقدير وتقييم تلك املؤشراتبيف احلس

  : ةــر االجتماعيــ املعايي-3-2-2
يقصد ا العديد من املؤشرات اخلاصة بنوعية اخلدمات اليت تعايش احلياة اليومية ألفراد اتمع وما 

  . التعليمية والثقافيةيعتريها من متغريات، فهناك اجلوانب الصحية واجلوانب اخلاصة بالتغذية وكذا اجلوانب

   :ةــر اهليكليــ املعايي-3-2-3
كانت الدول املتقدمة تعمل خالل فترة طويلة على توجيه اقتصاديات الدول النامية حنو إنتاج مواد 
غذائية وغريها من املنتجات األولية، الزراعية واملعدنية حىت يتسىن هلا ضمان احلصول على تلك املنتجات 

الئمة وكذلك حىت تتمكن من جعل تلك الدول أسواقا لتصريف منتجاا من السلع األولية بأسعار م
املصنوعة، إال أن الوضع مل يعد مقبوال وحدثت تغريات على الناحية االقتصادية األسباب كثرية ومن أهم 

  :املؤشرات اليت تستعمل للداللة على درجة النمو والتقدم االقتصادي
  ؛صناعي إىل إمجايل الناتج احملليل األمهية النسبية لإلنتاج ا-
  ؛لع الصناعية إىل إمجايل الصادرات األمهية النسبية للصادرات من الس-
  1. نسبة العمالة إىل القطاع الصناعي إىل إمجايل العمالة-

   : العوامل السياسية واإلدارية-3-2-4
يات التنمية يف بلدان العلم تعترب العوامل السياسية من أهم املؤشرات يف إمكانات قيادة وتوجيه عمل

الثالث، فالدول املتخلفة بصفة عامة تعاين من هيمنة االستعمار املباشر والغري مباشر، ومن حداثة العهد 
باالستقالل وباالستقرار السياسي، ومن ضعف املشاركة بني الطبقة احلاكمة وأفراد الشعب، ومن اتساع اهلوة 

   .بينهما

                                                
- ، ص2000 الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،)دراسات نظرية وتطبيقية(ية التنمية االقتصاد حممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية ناصف، - 1

 .83 -66: ص
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 التقدم ستقالهلا السياسي وجهودها يف إرساء قواعد االستقرار وحتقيقونظرا لقصر األفق الزمين ال
ن مؤسسات البلدان املتخلفة السياسية واإلدارية تعاين من فجوة بني حمتوياا إاالقتصادي واالجتماعي، ف

 1.وهياكلها مما جيعل مستوى كفاءا ضعيفا واقل من املطلوب بكثري

  : عقبات التنمية االقتصادية-4
اك جمموعة من العقبات تواجه البلدان النامية إزاء قيام التنمية االقتصادية فيها، وهذه العقبات هن  

  :متنوعة ومتباينة وهي تنقسم إىل ثالث أقسام هي
  ؛)العقبات الداخلية(ت االقتصادية  العقبا-
  ؛ت السياسية واالجتماعية والفكرية العقبا-
  ).بات اخلارجيةالعق( العقبات التكنولوجية والتنظيمية -

  ):العقبات الداخلية( العقبات االقتصادية -4-1
  :توجد عقبات اقتصادية عديدة ومتنوعة تعرقل قيام التنمية االقتصادية، تتركز يف اجلوانب التالية  

 انتشار الفقر واملرض واجلهل يف البلدان النامية، مما يؤدي إىل ضعف وحمدودية تكوين رأس املال يف هذه -
  ؛البلدان

االقتصاد املزدوج، ( قلة وحمدودية توفر وتواجد املوارد الطبيعية يف البلدان النامية، وجود ثنائية االقتصادي -
  ؛يف العديد من البلدان النامية) قطاع أجنيب وقطاع حملي وطين

  ؛ ضيق األسواق احمللية للبلدان النامية-
  ؛...)قة،طرق، مباين، طا( عدم كفاية اهلياكل األساسية لإلنتاج -
  . قلة االدخار إىل جانب ضعف احلافز على االستثمار-

  : العقبات السياسية واالجتماعية-4-2
من بني العوامل األساسية املساعدة على قيام التنمية، يوجد العامل السياسي ألن عدم توفر االستقرار   

 فإن اختاذ القرارات االقتصادية السياسي يشكل عائقا أمام عملية التنمية وهو حال البلدان النامية، وعليه
التنموية يتطلب استقرارا سياسيا يف الدولة حىت تتمكن من خلق جو مالئم للخروج من املشاكل والنهوض 

  .حنو التنمية

                                                
، 1 املؤسسة اجلامعية للدراسات، لبنان، ط،)مفاهيم، عطاءات، معوقات، أساليب(التنمية يف الفكر اإلسالمي  إبراهيم حسني العسل، - 1

 .43 :، ص2006
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  :أما بالنسبة للعقبات االجتماعية اليت تعرقل مسار التنمية فيمكن إدراجها عرب النقاط التالية  
وعالقته باملوارد الطبيعية أو الثروة املادية، حيث ) ليت تعاين منها البلدان الناميةالظاهرة ا( االنفجار السكاين -

جند أن هذه األخرية أقل من احلجم السكاين وعليه يصعب على احلكومة توفري املتطلبات األساسية، األمر 
  ؛الذي خيلق ضغوطا متزايدة على مواردها املالية احملدودة وتتسع فيها فجوة التمويل

ضعف التعليم والتدريب وندرة املهارات الفنية واإلدارية، وكذلك اجلهل االقتصادي الذي يتركز بالتوجه  -
  ؛حنو النشاط اخلدمي مستبعدا النشاط اإلنتاجي

  1. عدم عدالة توزيع الدخل القومي بني عناصره املكونة له-

  : العقبات التنظيمية والتكنولوجية-4-3
 العقبات اليت تواجه عملية التنمية االقتصادية واليت تتمثل يف نقص الكفايات تعترب العقبات اإلدارية من  

 األساليب إتباعاإلدارية والفنية واملتخصصة، ومن أجل دفع عجلة التنمية إىل األمام البد من االبتعاد عن 
  . عترب من عوائق التنميةاإلدارية املعقدة والروتني والبريوقراطية والعشائرية والطائفية يف شىت ااالت ألا ت

إن التطوير اإلداري ضروري يف شىت ااالت واللحاق بركب التقدم مبا يناسب كل دولة بالنسبة 
لنقل التكنولوجيا يف اجلهاز اإلداري مع التكثيف والتركيز على الدورات التدريبية لرفع مستوى اجلهاز 

  2.عن عملية التنمية اإلدارية يف الدولةاحلكومي والقطاع اخلاص سويا ألن القطاعني املسؤولني 

  :متطلبات التنميــة االقتصــادية: املبحث الثاين
 واليت متثل عوامل ،إن التنمية االقتصادية تتطلب العديد من املستلزمات الضرورية إلجناز مهامها  

 ما تقدم فإن عملية التنمية اإلنتاج وهي رأس املال واملوارد البشرية والتكنولوجيا واملوارد الطبيعية وإضافة إىل
تندرج ضمن ما يعرف باإلطار العام للتنمية مثل النظم . االقتصادية تتطلب أيضا عوامل عديدة أخرى

السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمناط الثقافية والعادات والتقاليد ومشاركة الشعب يف عملية التنمية 
  :وسيتم التطرق إليها فيما يلي

  :م رأس املــــال تراكــ-1
يؤكد مجيع االقتصاديني على األمهية الكبرية لتراكم رأس املال يف حتقيق التنمية ويتم حتقيق التراكم يف   

رأس املال من خالل عملية االستثمار واليت تستلزم توفر حجم مناسب من املدخرات احلقيقية حبيث يتم من 
  .ن توجيهها حنو جماالت االستهالك بدال م،خالهلا توفري املوارد ألغراض االستثمار

                                                
 .59، 58: ، ص،ص1983املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ، ديوان التخلف االقتصادي حممد أمحد الدوري، - 1
 .37 :، ص1992، 1، دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن، طمبادئ يف التنمية والتخطيط االقتصادي حريب حممد موسى عريقات، - 2
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قيقة أن مثل هذا التراكم يعزز من طاقة البلد على إنتاج احلإن جوهر تراكم رأس املال يكمن يف   
السلع وميكنه من أن حيقق معدال عاليا للنمو، والسلع الرأمسالية تتوزع بني عدة أنواع، فمنها ما هو على 

 مباشرة لكنها تقوم بإنتاج السلع االستهالكية واخلدمات اليت شكل مصانع ومكائن، واليت ال تعطي منافع
  .تقوم بإنتاج السلع األخرى، وهناك استثمارات البىن التحتية مثل خدمات النقل واالتصاالت وتوليد الطاقة

والنوع اآلخر هو اإلنفاق على البحوث والتطوير والذي يساهم يف حتسني إنتاجية العمل ورأس املال   
، وأخريا هناك نفقات اجتماعية مثل االستثمار يف الصحة والتعليم واليت توفر منافع مباشرة ولكنها أو كالمها

يف نفس الوقت، جتعل األفراد واتمع ككل أكثر إنتاجية وميكن تعريف رأس املال بأنه ثروة تستخدم يف 
. إىل جانب عنصر العمل بطبيعة احلالإنتاج املزيد من الثروة ويعترب رأس املال أحد أهم عناصر اإلنتاج والنمو 

  :وميكن التمييز بني نوعني من رأس املال ومها

 والذي ميثل األموال السائلة اليت توجه لشراء األسهم والسندات أو تقرض إىل البنوك : رأس املال املايل-
  .لالستخدام يف األعمال

  .اخل...ئن واملعدات وختزين املواد اخلام  الذي يتكون من املصانع واملكا: رأس املال احلقيقي أو املادي-
  :ويقسم رأس املال احلقيقي بدوره إىل ثالثة أنواع  

والذي يتمثل يف املصانع واملكائن واملعدات واملستودعات واملباين املستخدمة يف اإلنتاج :  رأس املال الثابت-
  اخل...الصناعي ووسائط النقل 

  .د اخلام والوقود والسلع قيد اإلنتاج والسلع النهائية واألصول اجلارية ويتمثل يف املوا: رأس املال املتداول-

 وهناك نوع آخر من رأس املال يدعى رأس املال الفوقي االجتماعي ويتمثل يف األصول الثابتة اململوكة -
  .للمجتمع ككل وليس لفرد معني مثل املدارس واملستشفيات والطرق واجلسور، أو ما يعرف بالبنية التحتية

. والسلع الرأمسالية تساعد كثريا يف توسيع الطاقات اإلنتاجية يف البلد إلنتاج كميات أكرب من السلع
  :ذلك ألن زيادة حجم هذه السلع الرأمسالية تعمل على

 من رأس املال للعمل، وهذا مهم جدا للبلدان األقل تطورا ا تعميق رأس املال أي توفر لكل عامل قدرا أكرب-
  ؛بفائض العملواليت تتميز 

 إن وجود رأس املال ميكن أن يشجع على التخصص وتقسيم العمل، الذي يؤدي إىل زيادة اإلنتاج وارتفاع -
  .مستوى اإلنتاجية

وإضافة إىل ذلك فإن رأس املال قد يكون العامل الرئيسي لتسهيل وحتقيق التقدم التكنولوجي، ذلك 
 كما أن زيادة حجم السلع الرأمسالية تتوافق مع املكائن ألن كل سلعة رأمسالية هي متضمنة للتكنولوجيا،
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 وعليه فإن التقدم ،احملسنة واألدوات، هلذا فإن تبين طرق حمسنة لإلنتاج تفترض إمكانية زيادة رأس املال
  .التكنولوجي يف قطاع السلع الرأمسالية من األمور املهمة

ية الدور الذي يلعبه تراكم رأس املال يف وقد أمجع االقتصاديون مبختلف مدارسهم الفكرية على أمه
 للنمو خري دليل على ذلك، حيث يؤكد النموذج "هارود ودومار"حتقيق التنمية االقتصادية ولعل منوذج 

  ).االدخار( وبني معدل االستثمار الوطيناملذكور على العالقة الطردية بني معدل منو الدخل 
 مهما حبد ذاته فحسب بل أنه الوسيلة الرئيسية للتقدم يف وجتدر اإلشارة إىل أن تراكم رأس املال ليس

 إن البلدان النامية تؤكد بشكل كبري على أمهية تراكم ،ترب حمددا رئيسيا لنمو اإلنتاجيةاملعرفة واليت بدورها تع
 رأس املال، وتؤكد على احلاجة إىل زيادة مستوى االستثمار بالنسبة لإلنتاج، ويعترب تراكم رأس املال هو
شرط ضروري ليكون البلد املتقدم إضافة إىل تأسيس آليات اجتماعية واقتصادية كفوءة لزيادة خزين رأس 
املال للفرد بأشكال متعددة وباملقابل فإن البلد املتخلف هو البلد الذي ميتلك مقدارا صغريا من خزين رأس 

 احللقة املفرغة للفقر، حيث أن املستوى وينظر إىل تراكم رأس املال على أنه أيضا الوسيلة للتخلص من. املال
وعلى كل حال فإن التأكيد الذي تضعه البلدان . املنخفض لإلنتاجية هو مبثابة مصدر احللقة املفرغة للفقر

  .النامية على تراكم رأس املال يعترب حقيقيا جدا ويف حمله
ا إىل املوارد احلقيقية جيعل قدرة وأخريا فإن ارتفاع معدالت النمو السكاين يف البلدان النامية وافتقاره

وهلذا يتعني على مثل هذه البلدان العمل على تراكم رأس املال . هذه البلدان على تكوين رأس املال ضعيفة
  1.إذا أرادت أن تعمل على رفع معدالت منو الدخل الوطين احلقيقي بشكل كبري) املادي والبشري(

  : املــوارد البشريــة-2
شرية تعين القدرات واملواهب واملهارات واملعرفة لدى األفراد واليت تدخل كمستلزم يف إن املوارد الب  

  .العملية اإلنتاجية
وتلعب املوارد البشرية دورا مهما جدا يف عملية التنمية، حيث أن اإلنسان هو غاية التنمية وهو   

لنهائي هلا هو رفع مستوى معيشة وحيث أن اإلنسان غاية التنمية لذلك فإن اهلدف ا. وسيلتها يف نفس الوقت
وحيث أن اإلنسان هو يف ذات الوقت وسيلة التنمية فإنه هو الذي يرسم وينفذ عملية التنمية، وأن . اإلنسان

  .ومن هنا تتبني أمهية املوارد البشرية يف عملية التنمية. مثار التنمية ناجتة عن النشاط اإلنساين
والعمل ليس هو عامال رئيسيا من عوامل اإلنتاج فحسب بل هو املستفيد الرئيسي من النمو ومن 
التنمية االقتصادية، ففي معظم البلدان النامية العمل هو من العوامل اإلنتاجية الفائضة، وأن عدم استغالله 

ا ارتبطت التنمية االستغالل األمثل سوف خيفض من مستوى اإلنتاج وبالتايل مستوى املعيشة، وكم
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االقتصادية بتراكم رأس املال فإن تنمية املوارد البشرية ترتبط بتراكم رأس املال البشري، واملرتبط أصال 
  .اخل...بالتعليم والتدريب والتغذية 

واليت تنعكس على الناتج الوطين وعلى مستوى اإلنتاجية، مما يؤدي إىل استغالل أكفأ للموارد 
لتنمية ينبغي أن تتضمن ختطيطا للموارد البشرية دف حتقيق وضمان لتخطيط الإن عملية االقتصادية، وهلذا ف

  .استمرار التوازن بني عرض العمل والطلب عليه
  :وتتوزع املوارد البشرية بني جمموعتني

  . جمموعة عرض العمل، واليت تتضمن إعداد العاملني ويطلق عليها العمل املادي-
تنظيم تشغيل العمل، وهؤالء هم املدراء واملنظمون، ويطلق عليها القدرات  جمموعة أخرى تعمل على -

  .اإلدارية

 إن زيادة أعداد العاملني تساهم يف النمو، إال أنه مع تقدم التنمية فإن مسامهة العاملني : العمل املادي-
ة العمل املادي يف النمو وأن مسامه. تنخفض مقابل ارتفاع مسامهة التعليم واملهارات ورأس املال والتكنولوجيا

تزداد مع حتسن املستوى الصحي والتغذية، كما أن للعمل املاهر أمهية كبرية يف النمو وخاصة يف األزمنة 
  :احلديثة، وأن أمهية التحسن يف رأس املال البشري تؤدي إىل حتقيق منافع ثالث

  .يستوعب أحدث وسائل اإلنتاجفالعمل املاهر ميكن أن .  متكن من استخدام كفء لرأس املال املادي-
  . يساعد على زيادة مستوى إنتاجية العمل، واليت متثل إضافة لإلنتاج وزيادة لدخل العامل-
 إن رأس املال البشري  ميثل مكسبا مهما للتنمية، وأن زيادته ميكن أن تكون عونا يف تغيري العادات -

  .التقليدية واملواقف اليت تعوق النمو

 إن للقدرات اإلدارية والتنظيمية أمهية كبرية، فاإلدارة تساهم يف النمو من خالل :رية القدرات اإلدا-
الوظائف املختلفة اليت يقوم ا املدير، مثل إدارة املشتريات والتسويق والتخزين والتمويل لردم الفجوة اليت قد 

  .حتصل بني املشتريات والتسويق
نه ال ميكن إدارة اإلنتاج بدون العامل البشري، ويف املراحل إن أمهية املوارد البشرية تنبع من حقيقة أ

األولية للتنمية فإن العمل املادي هو الوحيد املسؤول عن استخراج املواد من الطبيعة، ومع تراكم الفوائض 
فإن العامل اإلنساين يلعب دورا مهما ومتزايدا، وأن جانبا مهما من مسامهة املوارد البشرية يف التنمية هي 

  .عندما يعمل الفرد كمدير وكمنظم
املادي ) أي تكوين رأس املال(إال أن ما يالحظ على البلدان النامية هو أا اجتهت حنو االستثمار 

  :دون إعطاء االهتمام الالزم لالستثمار يف املوارد البشرية وذلك لعدة أسباب
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بشرية غالبا ما تكون طويلة، وهلذا فإن مثار مثل  إن الفترة اليت تستغرقها عملية االستثمار يف تنمية املوارد ال-
  .هذا النوع من االستثمار ال تظهر بصورة سريعة

 عدم توفر الدراسات الكافية اليت تربهن على وجود عالقة بني االستثمارات يف تنمية املوارد البشرية وبني -
  .الوطينالناتج 

  .على دور رأس املال املادي يف عملية التنمية تركيز معظم االقتصاديني يف دراستهم، حىت وقت قريب، -
وميكن القول أن الفشل أو تعثر برامج التنمية يف البلدان النامية كثريا ما يكون نامجا عن فقدان 

  1.املالكات املاهرة وليس عدم توفر املوارد املالية

   : املــوارد الطبيعيــة-3
 عملية التنمية فهناك من يرى بأن املوارد الطبيعية اختلف الكتاب حول أمهية املوارد الطبيعية يف إطار

تلعب دورا أساسيا وحامسا يف عملية التنمية ويربطون بني حتقيق النمو يف بعض األقطار املتقدمة مثل انكلترا 
وفرنسا وأملانيا وأمريكا ووفرة املوارد الطبيعية يف هذه األقطار، يف حني يرى آخرون أن املوارد الطبيعية ال 

ب دورا حامسا يف حتقيق عملية التنمية رغم أا ميكن أن تساعد على ذلك وتيسره، ويدللون على ذلك أن تلع
هناك بعض األقطار استطاعت أن حتقق حالة التقدم رغم افتقارها النسيب للموارد الطبيعية يف الوقت الذي 

 تستطع أن حتقق التنمية حىت الوقت متتلك فيه العديد من الدول املتخلفة موارد طبيعية وفرية، إال أا مل
  .احلاضر، أو أن خطواا يف سعيها لتحقيق التنمية الزالت دون املستوى املطلوب

ورغم أمهية املوارد الطبيعية وتوفرها لعملية التنمية، لكن الذي يالحظ أن قدرة البلدان املتقدمة على 
البلدان املتخلفة على ذلك، ويعود السبب أساسا إىل التعويض عن النقص يف توفري املوارد الطبيعية تفوق قدرة 

أن البلدان املتقدمة بفعل حالة التطور والتقدم التكنولوجي اليت حققتها، تستطيع تطبيق اإلحالل واملبادلة بني 
ا ل العنصر اإلنتاجي الوفري لديها حمل العنصر اإلنتاجي النادر، ومبحياج يف العملية اإلنتاجية، حبيث عناصر اإلنت

أن هذه البلدان متتلك فن إنتاجي متطور، ولديها قدر واسع من رأس املال وترتفع فيها كفاءة العنصر 
البشري، فإا ميكن أن تعوض عن النقص يف املوارد الطبيعية كما أا ميكن أن تنتج بدائل صناعية تعوضها 

ة إىل أن قدرا على التصدير تكون عن بعض املنتجات الطبيعية الستخدامها يف العمليات اإلنتاجية، إضاف
مرتفعة بسبب تطور جهازها اإلنتاجي ومرونته، الذي يتيح هلا التوسع والتنوع يف الصادرات وبالتايل تزداد 

  .قدرا على استرياد ما حتتاجه من املوارد الطبيعية اليت تفتقر إليها
 قدرا على إحالل عنصر إنتاجي آخر إال أن الوضع يف البلدان النامية يكون خمتلفا عما سبق، إذ أن

ضعيفة، بسبب نقص رأس املال وتأخر الفن اإلنتاجي واخنفاض كفاءة العنصر البشري فيها، إضافة إىل أن 
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قدرا على التصدير ضعيفة هي األخرى بسبب ضعف جهازها اإلنتاجي وعدم تنوعه وضعف مرونته، مما 
 من املوارد الطبيعية اليت تفتقر إليها، وكذلك ضعف قدرا يؤدي إىل ضعف قدرا على استرياد ما حتتاجه

على إنتاج البدائل من املنتجات الصناعية بالشكل الذي ميكن أن يعوضها عن املنتجات الطبيعية، األمر الذي 
 يؤكد مدى ضعف قدرة البلدان النامية على سد النقص يف املوارد الطبيعية قياسا بالبلدان املتقدمة، وخاصة إذا
أخذنا باالعتبار العوامل السياسية والظروف اليت حتكم العالقات االقتصادية الدولية، واليت حتدد يف كثري من 
احلاالت قدرة البلدان النامية على سد احتياجاا من البلدان األخرى، وخاصة املتقدمة منها بسبب سيطرة 

 فيها حىت ااالت اليت يتم إنتاجها يف الدول الدول املتقدمة على هذه ااالت وضعف تأثري الدول النامية
النامية ذاا، إال أن املالحظ هو ارتباط املوارد الطبيعية يتصل بالزراعة بشكل أكرب من ارتباطها بالصناعة 

توفرها بدائل صناعية تعوض عن الطبيعية منها، أن ونظرا ألن املوارد الطبيعية اليت حتتاجها الصناعة ميكن 
مكانات الستريادها من اخلارج، وخاصة بعد توفر وحتسن وسائل النقل واخنفاض تكاليفه، يف حني تتوفر اإلو

أن املوارد الطبيعية يف الزراعة من الصعب التعويض عنها ببدائل صناعية أو استريادها كما هو احلال يف 
ف أن التنمية االقتصادية ترتبط األراضي الزراعية الصاحلة للزراعة، رغم أن إنتاجها ميكن استرياده، ومن املعرو

 فوبالتايل فإن ذلك يساعد على التخفي. بالصناعة بشكل أكرب من الزراعة، رغم أمهية الزراعة يف هذه العملية
  .من حدة أمهية املوارد الطبيعية كعامل حاسم يف حتقيق التنمية

 يف املوارد الطبيعية إضافة إىل ما سبق، فإنه ال توجد حاالت لبلدان نامية تعاين من نقص مطلق
باستثناء بعض املناطق الصحراوية أو القطبية، وحىت يف هذه املناطق توجد موارد طبيعية ميكن أن تستغل من 
خالل تطور املعرفة التقنية واالكتشافات التكنولوجية اجلديدة، ذلك ألن اإلفادة من املوارد واالنتفاع منها 

ت الطلب إذ أن تطور املعرفة قد يؤدي إىل اكتشاف موارد جديدة، يعتمد على هذه اجلوانب، إضافة إىل حاال
  .أو تطوير درجة االنتفاع من املوارد املوجودة

كما يكون مهما اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن معظم األقطار النامية ال تعاين من شحة يف املوارد 
مها تتوفر فيه أراضي زراعية خصبة صاحلة الطبيعية، حيث متتلك األقطار النامية قدرا واسعا منها، إذ أن معظ

للزراعة إال أا غري مستغلة، أو أن ما يستغل منها تعوزه الكفاءة اليت ميكن أن ترافق هذا االستغالل، وكذلك 
هناك قدر وفري من الثروات الطبيعية اليت مل يتم اكتشافها بعد، أو أا مكتشفة ولكنها غري مستغلة أو أن 

غري كفؤة حبيث تنخفض درجة االنتفاع االقتصادي منها، وال شك أن ذلك مرتبط بالوضع طريقة استغالهلا 
الذي تعيشه هذه األقطار، والذي تعاين فيه من اخنفاض قدرا على رفع درجة انتفاعها من املوارد الطبيعية، 

رية املتوفرة وما إىل املرتبط بعدم توفر املعرفة التكنولوجية ونقص رأس املال واخنفاض مستوى القدرات البش
  1.ذلك، واليت متثل املستلزمات األساسية للتنمية
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  : التكنـــــولوجيــــا-4
جيري تعريف التكنولوجيا على أساس أا اجلهد املنظم الرامي الستخدام نتائج البحث العلمي يف   

شطة اإلدارية وذلك دف تطوير أساليب أداء العمليات اإلنتاجية باملعىن الواسع الذي يشمل اخلدمات واألن
  .التوصل إىل أساليب جديدة يفترض فيها أا أجدى للمجتمع

  :وميكن أن تتضمن التكنولوجيا العديد من العناصر من بينها  
  ؛ براءات االختراع والعالقات التجارية-
  ؛والعالمات التجارية املعرفة الغري مسجلة أو غري القابلة للتسجيل وفقا للقوانني اليت تنظم براءات االختراع -
  . املهارات اليت ال تنفصل عن أشخاص العاملني-
 املعرفة التكنولوجية املستجدة من أشياء مادية، وبصفة خاصة املعدات، وتربز أمهية التكنولوجيا بكوا -

  :تسهم يف
أو من خالل  زيادة القدر املتاح من املوارد الطبيعية املوجودة عن طريق اكتشاف وإضافة موارد جديدة، -

  ؛ابتكار وسائل فعالة وأكثر قدرة على الكشف عما موجود من موارد طبيعية
 إضافة استخدامات جديدة للموارد االقتصادية، تسمح بزيادة القيمة االقتصادية للموارد، أي زيادة درجة -

  ؛االنتفاع االقتصادي منها
  ؛استخدام املوارد املتاحة يف العمليات اإلنتاجية  زيادة إنتاجية للموارد املوجودة، أي حتقيق االقتصاد يف -
  . اكتشاف طرق إنتاج جديدة تتيح زيادة اإلنتاج وحتسني النوعية وتقليل الكلف وما إىل ذلك-

  :وقد تزايد االهتمام بالتكنولوجيا يف الوقت الراهن بسبب عوامل من بينها
 على معدل التطور التكنولوجي، خاصة وأن  الرأي القائل بأن معدل النمو االقتصادي يعتمد بشكل كبري-

العديد من الدراسات حاولت أن تثبت مثل هذه العالقة كما هو احلال يف دراسة سولو اليت توصلت إىل أن 
  ؛ ميكن أن تعزى إىل التقدم التكنولوجيالوطيننسبة مهمة من النمو يف الدخل 

حداث تطور إاالت األخرى أدى إىل االهتمام با االهتمام بتطوير األسلحة واملعدات واألجهزة احلربية و-
  ؛تكنولوجي، نظرا لعالقة هذا التطور الوثيقة ذه ااالت

 اعتماد التطور التكنولوجي كأداة مهمة للمنافسة بني املشروعات اليت ال تعتمد على الفروقات يف األسعار -
ابتكار وسائل إنتاج جديدة حتدث كأساس يف ذلك فحسب، بل على القدرة على إنتاج سلع جديدة أو 

  ؛تطور يف نوعية السلع حىت وإن كانت غري جوهرية يف حاالت ليست بالقليلة
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 ألن التطور التكنولوجي الواسع الذي تشهده الدول املتقدمة ميكن أن يثري الكثري من املخاوف حول ظهور -
  .البطالة واحلاجة للبحث عن أعمال جديدة والتدريب عليها

ية التكنولوجيا يف إطار عملية التطور، إال أن هناك تفاوتا واضحا يف مستويات التطور ورغم أمه
التكنولوجي بني الدول حيث تستحوذ الدول املتقدمة على معظم مضامني هذا التطور ومعطياته، يف حني ال 

مة قد متتلك الدول النامية مثل ذلك، وسبب هذا التفاوت واضح إذ أنه ناجم عن كون الدول املتقد
استطاعت من خالل تقدمها أن حتقق تطورا واسعا يف ااالت املختلفة، االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
ويف إطار ذلك، مت توفري البيئة املناسبة للتطور التكنولوجي، واملرتبطة بتوفري اإلمكانات املتصلة بالعلم واملعرفة، 

 ومعدات وقدرات بشرية متكنها من ،ضم أجهزةتوير من معاهد ومؤسسات عملية ومراكز للبحث والتط
حتقيق إجنازات تكنولوجية واسعة وبشكل مستمر، يف الوقت الذي أضفت حالة التخلف يف امليادين املختلفة 

 بالشكل الذي مل يؤدي إىل توفري بيئة مناسبة للتطور التكنولوجي وذلك لعدم ،طابعها على احلالة التكنولوجية
فنية والبشرية الكافية املنظمة من خالل مؤسسات تم ذا التطور، وتعمل من أجله لذلك توفر القدرات ال

استمرت حالة التخلف التكنولوجي فيها، إضافة إىل القيود اليت تفرضها الدول املتقدمة على انتشار العلوم 
  . املتقدمة دون غريهاواملعرفة واخلربات املتصلة بالتكنولوجيا وبقاء معظم ما يتصل بذلك احتكارا للدول

وكنتيجة ملا سبق، أصبحت الدول املتقدمة هي املصدرة أساسا للتكنولوجيا يف حني يقتصر دور 
الدول املتخلفة على تلقي ما متنحه الدول املتقدمة هلا من تكنولوجيا بدون أن حتدث تكييفا أو تطويرا فيها 

اة التبعية الرئيسية يف الوقت احلاضر واليت تربط الدول على األغلب، وأدى بالتايل إىل أن متثل التكنولوجيا أد
املتخلفة بالدول املتقدمة العتماد عملية التنمية فيها على التكنولوجيا اليت تصدرها الدول املتقدمة يف ممارستها 

اف ألعماهلا اجلارية، وهذا أدى إىل أن متارس الدول املتقدمة أساليب متنوعة ومتعددة، يتم من خالهلا استرت
قدرات وثروات البلدان املتخلفة، وإعاقة تطورها وعدم السماح هلا بامتالك البيئة اليت متكنها من حتقيق التطور 
التكنولوجي، ولذلك تعتمد البلدان النامية على البلدان املتقدمة يف إقامة مشاريعها الالزمة لتحقيق التنمية على 

القيام بالدراسات الفنية واالقتصادية االستثمارية للمشروع مرورا تكنولوجيا الدول املتقدمة ابتداءا من مرحلة 
بتوفري متطلبات إنشائه من آالت ومكائن وغريها، وتشغيله باالعتماد على السلع نصف املصنوعة، وكذلك 
 صيانته من خالل اخلرباء والفنيني الذين يتم االعتماد عليهم يف البلدان املتخلفة يف حاالت ليست بالقليلة يف
العديد من هذه املراحل إن مل يكن معظمها، ومتارس من خالل ذلك العديد من السلبيات اليت ترافق عملية 
نقل التكنولوجيا من أبرزها أن التكنولوجيا اليت تصدرها البلدان املتقدمة إىل الدول املتخلفة هي تكنولوجيا 

أا متثل إحدى حلقات يف السلسلة معتمدة على حلقات أكثر تطورا موجودة يف الدول املتقدمة، أو 
التكنولوجية اليت تتواجد حلقاا املهمة األخرى يف الدول املتقدمة، إضافة إىل أن الدول املتقدمة بدأت تتخلى 
عن التكنولوجيا امللوثة للبيئة، أو تلك اليت تستخدم قدرا كبريا من املوارد، أو اليت أصبحت متخلفة يف سلم 

  .التطور التكنولوجي
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وهذا يؤدي بالتايل إىل حصول الدول املتخلفة، على بعض نتائج التطور التكنولوجي دون أن متتلك 
  :هذا التطور، وقد رافق ذلك وجود بعض السلبيات منها

  ؛فرض أسعار عالية على االستثمارات الفنية اليت تسبق إقامة املشروع -
  ؛الت ومكائن وغريها فرض كلف مرتفعة على استرياد ما تتطلبه املشروعات من آ-
 يتم االعتماد ن فرض أجور ورواتب وخمصصات باهضة تتحملها الدول املتخلفة مقابل اخلرباء والفنيني الذي-

  ؛عليهم من الدول املتقدمة
  ؛ فرض أمثان مرتفعة على ما يتم استرياده من أدوات احتياطية وقطع غيار وما إىل ذلك-
  .مل وتسليمه جاهزا إتباع أسلوب إقامة املشروع بشكل كا-

وبذلك حيرم البلد النامي من متابعة إنشاء املشروع، وعدم اكتساب العاملني للخربات اليت ميكن أن 
  .تتحقق يف حالة قيام الدول ذاا بإقامة املشروع بدال من صيغة املشروع اجلاهز

نظم مرتكز إىل أسس  تطوير االهتمام باجلوانب ذات الطابع العلمي التطبيقي من خالل عمل مؤسسي م-
تطوير إقامة مراكز للبحوث ويف اجلامعات واملؤسسات يف إطار داف واضحة وأن يتم من خالل ذلك وأه

  ؛ذلك، وتوفري الباحثني املختصني واألجهزة، وحتفيزهم على العمل ماديا ومعنويا
ودة لديها، بالشكل  أن تعمد املؤسسات واملشاريع إىل االنتفاع بدرجة كافية من مراكز البحوث املوج-

الذي حيفزها على التطور والنشاط، وذلك من خالل العالقة الوثيقة اليت ينبغي أن تنظم حىت يتم ربط عمل 
هذه اجلهات مبا ينجم عنه جعل حركتها تصب يف احملصلة النهائية واليت تتضمن تطوير جماالت النشاط 

  ؛ئل العمل أو طرق أدائهاملختلفة اإلنتاجية واخلدمية وخاصة ما يتصل منها بوسا
 أن جيري التركيز يف اجلامعات واملعاهد واملؤسسات العلمية على اجلواب ذات الصلة بالتطور الفين -

والتكنولوجي، وهذا ما يعين زيادة الربط بني املؤسسات العلمية وبني اجلهات العملية من خالل نظم التعليم 
يف توفري متطلبات هذه اجلهات من األيدي العاملة والفنية ومناهجه ومضامينه، وحبيث حيقق التعليم هدفه 

ألداء نشاطها بأفضل صيغة ممكنة من خالل ارتباطها بتطوير طرق ووسائل العمل، أو من خالل ارتباطها 
  ؛بكيفية ممارستها بأحسن ما ميكن

ة الحتباجاا وظروفها  التعاون بني األقطار النامية يف جمال تطوير قدرا التكنولوجية الذاتية املستوعب-
وإمكاناا، وكذلك يف جمال حصوهلا على التكنولوجيا من األقطار املتقدمة عن طريق تعاوا يف جمال اختبار 
التكنولوجيا، ويف التقليل من الشروط اليت ميكن أن تفرضها الدول املتقدمة عند دخوهلا السوق الدولية كقوة 

 دخوهلا منفردة، األمر الذي ميكن من فرض شروط أكرب عليها، تفرض نفسها يف هذه العالقة، بدال من
وكذلك أن تتعاون يف جمال االستثمارات التكنولوجية ويف تكييف التكنولوجيا املستوردة مبا يتناسب وظروفها 
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وحاجاا وإمكاناا، وكذلك توسيع التنسيق والتعاون فيما بينها يف إحداث التطور التكنولوجي لديها مبا 
نها من الوصول إىل احلاالت اليت تستطيع من خالهلا حتقيق اإلبداع واخللق التكنولوجي عن طريق خلق ميك

  1.البيئة املالئمة لذلك، وتوفري مستلزماته

  :دور سوق األوراق املالية يف حتقيق التنمية االقتصادية: املبحث الثالث
تحرير اقتصادياا وفسح اال واسعا أمام إن فشل إستراتيجية التخطيط املوجه للدول النامية دفعها ل  

اقتصاد السوق، فقد أصبح لزاما عليها أن تفكر يف إدراج اآلليات اليت من شأا مسايرة هذا االقتصاد مثل 
إنشاء أسواق األوراق املالية جللب االستثمارات اليت بواسطتها ميكن إعطاء دفع للتنمية االقتصادية وذلك 

نقدية وجذا للمستثمرين، وسيتم التطرق يف هذا املبحث إىل االستثمار يف األوراق بتحريكها للسيولة ال
  2.املالية، مث دور سوق األوراق املالية يف التنمية االقتصادية

  : االستثمار يف األوراق املالية-1
  ):االستثمار املايل( تعريف االستثمار يف األوراق املالية -1-1

أو ) األسهم بأنواعها(أدوات ملكية ) طبيعي أو معنوي(ك املستثمر حصيلة امتال:" يعرف على أنه  
  3.لتحقيق عائد يف ظل خماطر حمسوبة) سندات بأنواعها(أدوات مديونية 

  : طبيعة أدوات االستثمار املايل-1-2
 تصنف أدوات االستثمار املايل طبقا لطبيعة االلتزام إىل نوعني؛ النوع األول ميثل حقوق امللكية وتضم  

األسهم العادية واألسهم املمتازة، والنوع الثاين ميثل حقوق مديونية وتضم السندات الطويلة األجل اليت 
  .تصدرها احلكومة

 على املستثمر املتابعة املستمرة حلركة أسعارها وحجم تداوهلا وتلعب مإن طبيعة األوراق املالية حتت  
ته دورا كبريا عند االستثمار باألوراق املالية، وعليه يضع اخلربة واإلمكانات الفنية يف قراءة السوق واجتاها

املستثمر يف اعتباراته تقلب أسعار األوراق املالية ومدى استمرارها، ودراسة توقيت الشراء والبيع جتنبا 
للقرارات اخلاطئة، عادة ترتبط هذه القرارات بسلوك املستثمر الذي له أثر كبري يف حتديد مسارات واجتاهات 

  4.سعار السوقية، فقد يؤدي هذا السلوك إىل انتعاش السوق واستمراره وانكماشهاأل
  

                                                
 .203 -197: ص-، صمرجع سبق ذكره  فليح حسن خلف، - 1
 .199 :، ص2011، 1، دار أسامة، عمان، طإدارة االستثمار ماجد أمحد عطا اهللا، - 2
 .20 :، ص2004، 1، عمان، ط)دون دار النشر (،)ارةحتليل وإد(االستثمار باألوراق املالية أرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالم،  - 3
 .22، 21: ، ص ،صمرجع سبق ذكره صالح السيد جودة، - 4
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  : أسس االستثمار باألوراق املالية-1-3
نظرا لطبيعة وما توفره من مزايا للمستثمر فإن هذا األخري جيب أن يكون على دراية بشؤون السوق   

  :ومتابعتها، هذا جبانب اعتماد األسس اآلتية

ضمن املكافئة اليت حيصل عليها املستثمر لقاء ختليه عن استهالكه احلايل أو السيولة النقدية يت:  العائــد-
الفائضة، والعائد يتضمن شقني سنوي وقد يكون ثابت مثل فوائد أدوات املديونية أو متغري مثل مقسوم 

  .األرباح ألدوات امللكية وعائد رأمسايل قد يكون ربح أو خسارة

ماالت حتقق اخلسائر املصاحبة لالستثمار، أو هي اختالف العائد املتحقق عن املتوقع من هي احت:  املخاطرة-
  .قبل املستثمر وحياول املستثمر قدر اإلمكان جتنب املخاطر أو احلد من آثارها

هي الفترة الزمنية لالحتفاظ بالورقة املالية، طبقا ألهداف املستثمر فقد يكون االحتفاظ ضمن :  التوقيت-
  1. زمنية طويلة أو قصريةفترة

  : مراحل االستثمار يف األوراق املالية-1-4
  :ميكن تقسيم عملية االستثمار يف األوراق املالية إىل مخسة مراحل وهي

  ؛من االستثمار يف األوراق املالية حتديد األهداف املرجوة -
  ؛ حتديد مستوى اخلطر املالئم-
  ؛مالية على حدا املتوقع لكل ورقة  تقدير العائد واخلطر-
  ؛ احملفظة املثلى لألوراق املالية تشكيل-
  2. تقييم ما مت حتقيقه-

  : مزايا وعيوب االستثمار يف األوراق املالية-1-5
  :توفر أدوات االستثمار املايل مزايا أمهها

ية وثانوية هلا أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم، قياسا بأدوات أخرى لالستثمار، هلا أسواق أول -
  ؛وأحيانا ثالثا ورابعة توفر مرونة أكرب للتداول وزيادة سيولتها

تكاليف املتاجرة ا منخفضة، فأغلب الصفقات تتم بواسطة اهلاتف أو أية وسيلة اتصال فعالة، كما أا ال  -
مر دخول أسواقها حتتاج إىل كلفة خزن أو صيانة ال حتتاج إىل خربات ذاتية يف املستثمر، إذ بإمكان ألي مستث

                                                
 .195، 194: ، ص،صمرجع سبق ذكره أرشد فؤاد التميمي، أسامة عزمي سالم، - 1
، 2006، 1، دار حامد، عمان، ط)ليةأسهم، سندات، أوراق ما(االستثمار يف البورصة  حممد عوض عبد اجلواد، علي إبراهيم الشديفات، - 2

 .15 :ص
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بغض النظر عن إمكانيته االجتماعية واملادية والثقافية لوجود املتخصصني من الوسطاء لتقدمي اخلدمات 
  .االستثمارية

مقابل هذه املزايا هناك عيوب إال أن حمدوديتها جتعل املزايا ذات تفضيل على العيوب، ومع ذلك فإن 
نها وتعرضها إىل خماطر اخنفاض القوة الشرائية خاصة ذات أهم عيوا هي اخنفاض درجة األمان يف بعض م

  1.الدخل الثابت

  : دور سوق األوراق املالية يف التنمية االقتصادية-2
  ):الوطين( دور سوق األوراق املالية بالنسبة إىل االقتصاد الكلي -2-1

  :ل أمهها فيما يلييؤدي سوق األوراق املالية بالنسبة إىل االقتصاد الكلي عدة وظائف، ميكن إمجا
 إجياد سوق مستمرة وحرة لبيع وشراء األوراق املالية حبيث متكن مجهور املتعاملني من شراء أو بيع األوراق -

املالية طلبا للفائدة املتولدة منها أو تغيري النوع االستثمار ليتناسب مع رغبات املدخر، حيث يكون يف وسع 
ية أو جزء منها بسرعة وسهولة وبأفضل سعر ممكن وبأدىن تكلفة املتعامل يف أي وقت تسيل األصول املال

  2؛ممكنة
 إعطاء مؤشر يوحي عن اجتاهات األسعار وظروف االستثمار ومعدالت االدخار يتم تسجيل حركة -

األسعار جلميع الصفقات، وعروض البيع وطلبات الشراء يف سوق املزايدة تتحدد فيها األمثان واألسعار من 
عرض والطلب ويتم نشرها من قبل إدارة السوق ويعتمد األفراد واملشروعات عليها يف اختاذ خالل قوى ال

  ؛قرارام االستثمارية
 استثمار املدخرات السائلة وتوجيهها حنو املشروعات فعن طريق البورصة يتم حتويل مدخرات األفراد -

  ؛تاجه األفرادواستثمارام إىل الشركات واحلكومات حيث تستخدم يف إنتاج ما حي
 تقومي األداء االقتصادي للشركات واملشروعات وإجياد حلقة اتصال بني مجيع فعاليات شبكة االقتصاد -

  ؛الكلي منها املصارف وبيوت التمويل والشركات واملؤسسات االستثمارية واملسامهة يف تنشيط أعماهلا
الطريق أمام سلطات الدولة املختصة للمزج بني  احلكم على كفاءة السياسات النقدية واملالية للدول ومتهيد -

السياستني املالية والنقدية دف التكامل بينهما للتأثري يف حجم الطلب الكلي وبلوغ اهلدف املنشود الذي 
  ؛حيدد الظروف االقتصادية املتغرية

                                                
 .89، 88: ، ص،ص2008، 1، دار وائل، عمان، طاالستثمار يف بورصة األوراق املالية فيصل حممود الشواورة، - 1
 :، ص2002، 1، من منظور إسالمي، دراسة حتليلية نقدية، دار الفكر، دمشق، طبورصة األوراق املالية شعبان حممد إسالم الربواري، - 2
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حمللي واإلجراءات  املساعدة يف جذب رؤوس األموال اخلارجية لالستثمار احمللي وفقا لقوانني االستثمار ا-
  ؛اإلدارية املنظمة للنشاط االقتصادي

 إتاحة فرص االستثمار قصرية األجل حيث تقوم املؤسسات املالية من املؤسسات االستثمارية وشركات -
واملصارف غالبا بتوظيف األموال يف مشاريع استثمارية آلجال طويلة أو متوسطة وهذا التوظف ال يستغرق 

 على هيئة السوقؤسسة فتبقى عندها فائض مايل وهلذا فإا تقوم باستثماره عن طريق يف الغالب ألموال امل
  ؛أدوات مالية قابلة للتداول والسيولة يف الوقت الذي يرغبون يف حتويل النقد السائل

 بيع وشراء األوراق املاليةب متثل هذه السوق احلقل الذي تعمل فيه الدولة لتحقيق االستقرار النقدي وذلك -
  1.لتوفري االستقرار النقدي ملعاجلة التضخم أو االنكماش

  ):األفراد واملؤسسات: ( دور سوق األوراق املالية يف االقتصاد اجلزئي-2-2
 يستطيع السوق تساعد على حتديد األسعار وفق مبادئ العرض والطلب، بيع احلقوق وشرائها، فعن طريق -

 بوظيفة بيع احلقوق وشرائها دون املس بأصل الثروة لسوقااملستثمر االنسحاب من الشركة وذلك بقيام 
  ؛اخل...املتمثلة يف أصول املشروع من أراضي ومباين وآالت ومعدات

  ؛ توفري جمموعة من األدوات املالية اليت يئ للمستثمر فرص أوسع لالختيار يف شىت جماالت االستثمار-
تثمرين حنو املشروعات اليت يف صاحلهم وترشيد االتفاق  توفري قنوات سليمة لالستثمار، وذلك بتوجيه املس-

  ؛االستثماري، وحتذيرهم من خماطر االستثمار يف ااالت األخرى
 قبول الدائنني لألسهم كضمان لقروضهم ألن الراهن ال يقبل رهنا ال ميكن حتويله إىل أصل سائل سريعا -

الية مكانة املركز املايل للشركة، كمية األرباح السنوية وبدون خسارة يف قيمته ويتم ذلك بعد معرفة األمور الت
  ؛السوقاملوزعة على السهم الواحد، سرعة تداول أسهم الشركة واستقرار أسعارها يف 

 التاجر والصانع والزارع حيث يتمكن كل منهم من التأمني السوق التأمني ضد تقلبات األسعار يستفيد من -
يشتري سلعة ليبيعها : ضارب مثالضل عمليات التحويط أو التغطية فاملعلى مركزه ضد تقلبات األسعار بف

فيما بعد إذا ارتفع سعرها فإنه حيتاط لنفسه فيبيع يف الوقت نفسه كمية مماثلة ملا اشتراه، فإذا هبط السعر فإنه 
   ؛يشتري ما سبق أن باعه فيعوض بالشراء ما سبق أن خسره

لية ملن أراد االستثمار أو أراد السيولة فإن هذه السوق تقوم بتوفري  تعمل على تيسري تداول األوراق املا-
املكان املناسب للمدخر الستثمار مدخراته وكذا القيام بضمان تسليمها عند توسيع دائرة االختيار أمام 

 2؛املستثمر وهذا بدوره يقلل من خماطر االستثمار يف مكان واحد

                                                
 .46 :، ص1998، دون دار النشر، جامعة اإلسكندرية، األسواق واملؤسسات املالية رمسية قرياقص، - 1
 .  48 :، صمرجع سبق ذكره شعبان حممد إسالم الربواري، - 2



 :الثاينالفصل  قهاــة يف حتقيـوق األوراق املاليـادية ودور ســة االقتصــالتنمي
 

  
 

57 

 السوقكون ي أمواهلم على إنشاء مشروع معني فر الذين يقتصر أهم أداة للمستثمرين الصغاالسوقعد ي -
  1.أنسب أداة هلذا االستثمار كما أا أهم أداة للمستثمرين الكبار لشراء أسهم وسندات مطروحة للتداول
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  :خالصــــة
امكيا فعاال يف يلعب االستثمار دورا مهما وإجيابيا يف عملية النمو االقتصادي ويؤلف عنصرا دين

الدخل الوطين، وهلذا فإن حجمه وتوزعه يبني اجتاه النمو وتقلصه، وتعتمد عليه الدول يف حل بعض 
ويف هذا النطاق تتضح ضرورة مسامهة القطاعني العام واخلاص يف بناء القاعدة . مشكالا االقتصادية

  .اإلنتاجية، والعمل باستمرار على تطويرها، وتوسيعها، حتسينها
كذا االستفادة من االستثمار يف األوراق املالية من خالل تنشيط األسواق املالية وتوسيعها من أجل و

  .دفع عجلة التنمية
معة، إذ تتطلب توفري قاعدة إنتاجية تجاملوبالتايل ميكن القول أن عملية التنمية هي حمصلة اجلهود 

  .ضمنة يف التصور اإلمنائي الشامل لدى اتمعأساسية تستطيع النهوض مبهمة حتقيق األهداف اتمعة املت
        

    
  
 
 



 
 
 

 

 

  
 

 :لثالثال ـالفص
يف ) البورصة(سوق األوراق املالية 

  ر ـــاجلزائ
  

نشأة سوق األوراق املالية : املبحث األول
  باجلزائر؛

  ؛ أداء بورصة اجلزائر:املبحث الثاين
معوقات وآفاق تطوير سوق  :املبحث الثالث

  .األوراق املالية يف اجلزائر
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  : متهيـــد
تعترب بورصة اجلزائر وليدة التطورات اليت شهدا الساحة االقتصادية يف فترة اإلصالحات، يف إطار 

ومع إن . سيما القطاع املايل منه، دف التحول حنو اقتصاد السوقما يعرف بإعادة هيكلة االقتصاد الوطين ال
نعدمة إال أن الدولة حاولت منذ انطالقها مواكبتها بورصة اجلزائر حديثة النشأة وذات خربة تكاد تكون م

لنظريا من البورصات العربية والعاملية خاصة يف جمال متويل املؤسسات االقتصادية العمومية كانت أو خاصة، 
وذلك من خالل وضعها يف إطار تشريعي حمكم يكفل هلا عملية التنظيم وفق هيئات وشروط لتدخل الغري 

  .  على بورصة اجلزائر سيتم تناوهلا يف هذا الفصل من خالل النقاط املواليةوللتعرف أكثر. ا
  ؛ نشأة سوق األوراق املالية يف اجلزائر-
  ؛ أداة بورصة اجلزائر-
  . معوقات وأفاق تطوير سوق األوراق املالية يف اجلزائر-
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  : يف اجلزائر)البورصة (نشأة سوق األوراق املالية: املبحث األول
م كانت اجلزائر تتبىن النظام االشتراكي 1988 وإىل غاية 1962نذ حصوهلا على االستقالل سنة م

الذي يتميز بسيطرة القطاع العام على املشاريع االقتصادية، األمر الذي يفرض بطبيعة احلال حتمل الدولة 
األحيان، ومع التطورات عبء توفري رؤوس األموال هلذه املشاريع ومتابعتها ودعمها وإنقاذها يف كثري من 

اليت عرفها االقتصاد العاملي كان من الضروري قيام اجلزائر بإصالحات متكنها من التماشي مع هذه 
م منحت الدولة االستقاللية للمؤسسات العمومية، كما أعلنت الدولة يف بداية 1988التطورات، ففي سنة 

 السوق وبالتايل توقف الدولة عن متويل املشاريع م انتقال اقتصادها من اقتصاد موجه إىل اقتصاد1990سنة 
مما جعل هذه األخرية تعتمد على طرق التمويل التقليدية أي عن طريق البنوك باإلضافة إىل قيامها مبجهودات 
يف التسيري للحصول على متويل ذايت كايف إال أن هذه الطرق التمويلية صارت مكلفة وكان من الضروري مع 

   1.قتصادية ظهور فكرة البورصة يف اجلزائر قصد تكملة وتنويع مصادر التمويلهذه املعطيات اال

  :أسباب إنشاء سوق األوراق املالية يف اجلزائرأمهية و -1
  : أمهية سوق األوراق املالية يف االقتصاد الوطين-1-1

ا أا تعترب يؤدي السوق دورا هاما يف احلياة االقتصادية إذ تتيح الفرصة لتقابل العرض والطلب، كم
 حلركة االستثمار واالدخار يف البلد، وميكن تلخيص وظائف البورصة بالنقاط Baromètreمقياسا دقيقا 

  :التالية
 تسهيل بورصة األوراق املالية عملية االستثمار اخلاصة باآلجال القصرية، فكثريا ما تكون بعض األموال قد -

 أو األفراد إما بسبب تقلبات مومسية تعتربي ما يؤدون فاضت يف فترة من الزمن عن حاجات بعض الشركات
من أعمال أو بسبب كساد مؤقت يطرأ على بعض أعماهلم لذلك يلجأ البعض إىل استثمار هذا الفائض يف 
أوراق مالية عن طريق البورصة وهم ال يلجأون إىل البورصة يف تلك الفترات إال لثقتهم التامة يف أم 

 يف أي وقت يشاؤون وحتول قيمتها إىل نقد سائل بالسعر اجلاري، ولو ال البورصة يستطيعون بيع األوراق
لظلت تلك األموال الفائضة معطلة أو ألودعها أصحاا يف املصارف حيث حيصلون على معدل فائدة 

  ؛منخفض
طالع على  تسمح دراسة تقلبات أسعار البورصة يف تعيني الفعاليات االقتصادية املثمرة وذلك عن طريق اإل-

تقلبات األسعار ومتوجاا واليت هلا أمهية كربى يف اكتشاف الشركة التجارية أو الصناعية اليت هلا أمل يف 
النجاح، فإن بيع وشراء األوراق التجارية يف قاعة البورصة يلقي ضوءا على ما وصلت إليه القيم النسبية 

 ما حيصلون عليه من أرباح، إال أن نشاطهم يظهر هو ألوراق الشركات املختلفة، ومع أن الباعث للمضاربني

                                                
 .371 -369: ص- ، صمرجع سبق ذكره حممد براق، - 1
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بوضوح يف القيم النسبية ألنواع االستثمارات املختلفة واملتمثلة يف األسهم والسندات، وكلما كثر عدد 
العمليات يف البورصة واتسع نطاقها استطاعت أن تكون مقياسا دقيقا لقيم االستثمارات اليت تعكس أراء 

  ؛وراق املالية اليت يقومون بتداوهلا بيعا وشراءااملتعاملني عن مركز األ
 توزيع املال على خمتلف القطاعات، حيث تلعب البورصة دورا هاما كجهاز لتوزيع االدخار على خمتلف -

  .الفعاليات االقتصادية ويتم هذا التوزيع عن طريق بيع وشراء األسهم والسندات يف سوق البورصة املنظمة
يف األسعار يعترب من أهم األضواء اليت تعكس حاالت املشروع من حيث ولعل ما حيدث من تقلب 

سريه يف طريق التقدم واالزدهار، أو احنرافه حنو الفشل وااليار لذلك تعترب تقلبات األسعار عند رجال 
  .الذي يقومون بواسطته مدى جناح املشروع كلما أرادوا استثمار أمواهلم" البارومتر"األعمال 

تساعد البورصة املزارع والتجار والصناعي على تاليف أخطار تقلبات :  يف توقي تقلبات األسعار املساعدة-
 يف couvretureاألسعار وتصبح وسيلة من وسائل التأمني ضد تقلبات األسعار عن طريق عملية التغطية 

ة الذي يرغب يف  أي أن املتعامل يف البورصSpéculationوالتغطية ختتلف عن عملية املضاربة . البورصة
التأمني من هبوط أو ارتفاع يف األسعار لسلعة معينة فإنه يشتري أو يبيع كمية معينة موجودة لديه فعال، أو 
يتعاقد عليها، أن ينتظر وجودها لديه يف املستقبل كما هو احلال بالنسبة للمزارع، فإذا وجد املزارع يف وقت 

عتربها مرحبة أي تغطي تكاليفه، وحتقق له رحبا معقوال، وخيشى من األوقات أن األسعار السائدة يف السوق ي
إذا انتظر وقت احلصاد أن ينخفض السعر فإنه يقوم ببيع كمية من القطن مثال يف البورصة تعادل الكمية اليت 

وعند . ينتظر أن حيصل عليها أثناء املوسم وذلك بالسعر السائد وقت البيع على أن يتم التسليم وقت املوسم
لول الوقت يتم التسليم، فإذا هبط السعر فبواسطة عملية التغطية يكون قد تالىف اخلسارة من هبوط ح

األسعار، أما املضاربة فيقصد ا حماولة املتعاملني يف البورصة االستفادة من فوارق األسعار بناء على تقديرام 
 هي أداة املضاربة، ليس à termeا ألجل ألحوال العرض والطلب يف املستقبل، والبورصة اليت يتم التعامل 

هناك تسليم وال استالم للبضاعة ال من جانب البائع وال من جانب الشاري، إذ يقصد االثنان عند عقد 
 قبض أو دفع فوارق األسعار يف الوقت احملدد للتسليم ألن املضاربة ضرورية لنجاح transactionالصفقة 

  .البورصة يف أداء وظائفها
ورصة جتعل من املمكن وجود طلب دائم وعرض دائم للسلعة موضوع التعامل، لكن دخول إن الب

عوامل املقامرة يف املضاربة أدى إىل اإلضرار بالسوق ومجهور املتعاملني مثال نشر أخبار كاذبة تؤثر على 
قلبات عنيفة يف األسعار السعر واحتكار السلعة ملنع البائعني من إمكانية التسليم يف الوقت احملدد مما أدى إىل ت

وإىل فقد الثقة يف البورصة بدال من أن تكون عامل استقرار كما أن دخول فئات من األفراد ال تتوفر لديهم 
  .الدراية احلقيقية بأصول املضاربة والتنبؤ السليم يف األسعار أضر م
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االنتعاش االقتصادي  تؤمن البورصة جو املنافسة الضرورية لتأمني حرية املبادالت، ففي فترة -
Expansion يالحظ كثرة التعامل فيها ويدفع األمل بربح أكرب إىل املتعاملني يف البورصة وإىل استباق 

 يالحظ كساد األوراق Recessionويف حالة الركود . احلوادث وبالتايل إىل دفع عجلة االقتصاد إىل األمام
  .املالية

 فيها قانون العرض والطلب دوره الرئيسي يف تكوين وباختصار تعترب البورصة سوق مثالية يلعب
وتؤمن سوق البورصة حرية املنافسة وتوافر . وحدة السعر وذلك أن عمليات البورصة جتري يف جلسة واحدة

العالنية التامة والكافية، أخريا اتصال خمتلف البورصات يف خمتلف الدول أدى إىل تعادل األسعار مما يؤدي إىل 
  1. وحدة اقتصاديةاعتبار العامل

 حيتاج بال شك إىل هذه املؤسسة املالية ملد ةإن اجلزائر بلد مقبل على ضة اقتصادية وصناعية واسع -
الصناعة برؤوس األموال املدخرة وإىل تنظيم تشريعي يبعث ثقة اجلمهور يف هذه املؤسسة لدفعه إىل التعامل 

 حتتاج إىل اجتذاب ادخار األفراد قصد االستثمار، من معها وتنشيط حركتها، واجلزائر ككل الدول النامية
مي الذي يرافق برنامج التنمية  وبالتايل خيفض من االجتاه التضخجهة أخرى يقلل االدخار من االستهالك

إن نظام البورصة غري معترف به يف الدول االشتراكية ألا متثل سيطرة رأس املال يف الدول . االقتصادية عادة
  :، إننا نعتقد أنه من ضمن شروط إنشاء البورصة يف اجلزائر البد من توفر العناصر التاليةالرأمسالية

 على اجلزائر أن تنتهج اقتصاد السوق وهذا ما تسعى إليه يف الوقت احلاضر بعدما ظهر فشل النظام -
  ؛االشتراكي

راء أسهم وسندات هذه  وبذلك يتسىن لألفراد شPrivatisation خوصصة املشاريع الضخمة يف اجلزائر -
  ؛الشركات

  . تشجيع االدخار، لكي يتسىن ألصحاا شراء هذه األسهم والسندات-
  :إن املستثمرين يف األوراق املالية نوعان

  ؛ بيعها نوع يهدف إىل حتقيق الربح عن طريق شراء هذه األوراق املالية وانتظار ارتفاع أسعارها مث-
ون الذين يهدفون إىل توظيف مدخرام واحلصول على عائد هلذه  ونوع آخر هم املستثمرون احلقيقي-

املدخرات من الربح املوزع من قبل الشركات اليت حيملون أسهمها وسنداا هذا النوع من املستثمرين يؤدي 
تمعه خدمة جليلة أما النوع األول من املستثمرين فيعترب آفة للسوق ألم يعمدون إىل التأثري على العرض 

  2.الطلب وإطالق الشائعات وذلك لتحقيق أهدافهم من الكسبو

                                                
 .15 -12: ص-، ص2005، اجلزائر، ةومه دار ،"بورصة اجلزائر"البورصة  عبد الرزاق موري، - 1
 .16، 15: ، ص،صنفس املرجع - 2
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  : أسباب إنشاء السوق املالية الوطنية-1-2
  :من بني العوامل اليت حثت على قيام سوق األوراق املالية يف اجلزائر جند ما يلي

رات لقد عرف االقتصاد اجلزائري ضعفا يف االدخار رغم وجود مدخ:  استغالل االدخارات غري املوظفة-
هائلة غري مصرح ا، وهذا يف ظل نقص الشبكات واملنتوجات لتحفيز االدخار، فقد قدر االدخار الوطين 

 مليار دج، ومن هنا فقد برزت 363.5 مليار دج يف حني قدره املختصون ب 73.3ب 1997لسنة 
عباء االستدانة وختفيف احلاجة إلنشاء سوق مالية ميكن من التجنيد املباشر لالدخارات واملسامهة يف ختفيف أ

العجوزات يف امليزانيات، كما تسمح بضمان مهمة توجيه أموال األعوان االقتصادية ذات الفائض حنو 
   ؛األعوان ذات االحتياجات التمويلية طويلة األجل

مت إنشاء السوق املالية يف الوقت الذي عانت فيه اجلزائر من التراجع :  ظروف احمليط االقتصادي-
م، فقد بقي معدل 1996م وعلى الرغم من بعث التنمية االقتصادية سنة 1986دي والذي دام من االقتصا

 ويف هذا الشأن فإنه كان 1997 سنة %2مقابل  %3.4النمو يف اخنـفاض حيث قدر يف تلك السنـة 
طويل األجل من الالزم إكمال الدائرة اجلديدة للتمويل وذلك بتأسيس سوق مالية تضمن جتنيد االدخار املايل 

   ؛ألغراض متويل االنطالقة االقتصادية للتنمية

مثلث احتياجات متويل املؤسسات العمومية االقتصادية على  : ازدياد احتياجات املؤسسات العمومية-
الدوام عبئا ثقيال حيث أن أكرب جزء من مورد البنوك هي ناجتة عن عمليات إعادة التمويل لدى بنك اجلزائر، 

 مقابل 1992مليار دج سنة 360 ميكن مالحظة أن القروض املمنوحة لالقتصاد مثلث وذا الصدد،
، ميكن أيضا مالحظة أن حتديد سقف القرض قد ساهم يف السحب 1991 مليار دج شهر ديسمرب 325.6

على املكشوف البنكي، الذي كان يتجه حنو زيادة ضعف االحتياطات من العملة الصعبة، وهو ما ساهم 
  1. يف تقليص دور العمليات االقتصادية اجلزائرية على األسواق األجنبيةبشكل بارز

  : واقــع سوق األوراق املالية يف اجلــزائر-2
  : املراحل التارخيية لنشأة سوق األوراق املالية يف اجلزائر-2-1

  :لقد مرت فكرة إنشاء البورصة يف اجلزائر مبرحلتني أساسيتني

  ): 1992-1990( املرحلـــة األوىل -2-1-1
م مت إنشاء مؤسسة تسمى بشركة القيم املنقولة 09/02/1990يف هذه املرحلة وبالتحديد يف 

ومهمتها تشبه إىل حد بعيد مهمة البورصة يف الدول العظمى، لقد تأسست هذه الشركة بفضل صناديق 
                                                

، امللتقى الوطين األول حول املؤسسة االقتصادية وحتديات حول بورصة اجلزائر ودورها يف متويل االقتصاد الوطينمداخلة ،  حممد براق- 1
 .02 :، ص2003 أفريل 23، 22القتصادي اجلديد، جامعة ورقلة، أيام املناخ ا
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لقابضة للمنتوجات الفالحية املسامهة الثمانية واليت عرضت فيما بعد بالشركات القابضة املتمثلة يف الشركة ا
والغذائية، الشركة القابضة للمحروقات بأنواعها، الشركة القابضة للتجهيزات والبناء، الشركة القابضة 

 اإللكترونيك، اإلعالم اآليل، الشركة القابضة ،للكيمياء، الصيدلة، البتروكيماوية، الشركة القابضة لالتصال
  . قابضة للخدماتالصناعية مبختلف أنواعها والشركة ال

 أعضاء كل 08 دينار جزائري، يدير الشركة جملس إدارة متكون من 320.000حدد رأمساهلا ب 
  1.عضو ميثل أحد صناديق املسامهة وإن موضوعها التنظيمي املادي لتنظيم القيم املنقولة

  ): إىل يومنا هذا1992: ( املرحلة الثانية-2-1-2
 وارتفع 1992كة وأصبح بورصة القيم املنقولة وذلك يف فيفري يف هذه املرحلة مت تغيري اسم الشر

 وفق املرسوم 25/04/1993 دينار جزائري وبعد تعديل القانون التجاري يف 9.320.000رأمساهلا إىل 
-93 املتضمن أحكام خاصة بشركات املسامهة والقيم املنقولة وصدر مرسوم آخر رقم 08-93التشريعي 

 اخلاص بإنشاء بورصة القيم املنقولة أصبح للبورصة إطار قانوين مقرها 13/05/1993 الصادر يف 10
  2.اجلزائر العاصمة

  : اهليكل التنظيمي لبورصة القيم باجلزائر واملتدخلون فيها-3
  :اهليكل التنظيمي لبورصة القيم باجلزائر -3-1
  (COSOB):  جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البوصة-3-1-1

 بتاريخ 10-93نة قد مت تأسيسها مبقتضى املرسوم التشريعي بالرغم من أن هذه اللج
، كما أن  التنصيب الرمسي مل يتم إال يف 27/12/1995 إال أن تعيني أعضائها مت بتاريخ 23/05/1993

  . م1996غضون شهر فيفري 
 من املرسوم 30فهذه اللجنة تتمتع بشخصية معنية مستقلة ماليا، مسخرة وفقا ألحكام املادة 

 حلسن سري السوق وضمان أمن املعامالت وشفافيتها ومحاية املدخرين أو املستثمرين يف 93/10ريعي التش
  . األوراق املالية

وتتكون هذه اللجنة من رئيس معني مبرسوم رئاسي وستة أعضاء يتم تعيينهم ملدة أربع سنوات منهم 
 أستاذ جامعي يقترح من وزير التعليم قاض يقترح من وزير العدل، عضو يقترح من الوزير املكلف باملالية،

  العايل، عضو يقترحه حمافظ بنك اجلزائر 

                                                
 .80، 79: ، ص،صمرجع سبق ذكره مشعون مشعون، - 1
2 - M. Mansouri, La Bourses des valeurs mobilières d’Alger, Edition Dar Houma, Alger, 2002, 

P: 08. 
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عضو خيتار من بني مسريي األشخاص املعنوية املصدرة لألوراق املالية وعضو أخر مقترح من املصنف الوطين 
  1.للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين

ة بأنشطة عديدة ومتنوعة، كان الغرض من ورائها عموما حتضري فقد قامت هذه اللجنة يف البداي
ويئة األرضية الصلبة لتأسيس بورصة اجلزائر وإخراجها إىل حيز الوجود، ومن بني أهم األنشطة واألعمال 
اليت تولت إجنازها هذه اللجنة واإلشراف عليها تسخري العديد من الربامج التكوينية، وكذا التربصات باخلارج 

لداخل، إضافة إىل طلب املساعدة الفنية خاصة من هيئة االستشارة الكندية، كما قامت أيضا بإعداد الكثري وا
  . من النصوص التنظيمية اليت ختص البورصة

 مبوجب قرار إداري لوزارة املالية، األول مرتبط 28/12/98كما قامت أيضا بوضع قوانني نشرا يف 
لبورصة والثاين خيص املعلومات القابلة للنشر من طرف الشركات بشروط اعتماد الوسطاء يف عمليات ا

  2.والتنظيمات اليت حتفز على االدخار
  :أما الوظائف والسلطات املخولة هلذه اللجنة ميكن إجيازها فيما يلي 

تها،  الوظيفة التنظيمية واليت دف إىل احلفاظ على سري البورصة ومحاية املستثمرين ا واملتدخلني يف عملي-
 :من خالل سن التنظيمات املتعلقة مبا يلي

  .  رؤوس األموال املستثمرة يف عمليات البورصة-
  .  شروط دخول وتداول األوراق املالية يف البورصة-
  .  إدارة احملافظ اخلاصة باألوراق املالية-
  .  العروض العامة لشراء وبيع األوراق املالية-
  . تهم والضمانات املقدمة من طرفهم للزبائن قواعد مهنة الوسطاء ونطاق مسؤلي-
  .  القواعد اليت حتكم العالقة بني املؤمن املركزي للسندات واملستفدين من خدمته-
  .  القواعد املتعلقة حبفظ السندات وتسيري وإدارة احلسابات اجلارية للسندات-
  .  شروط تأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات-
لرقابة اليت تتجلى من خالل الرقابة واحلرس على تطبيق واحترام اإلجراءات القانونية من  وظيفة احلراسة وا-

  . قبل الوسطاء، والتزام الشركات اليت تلجأ إىل االدخار العلين باإلعالم الواسع للجمهور

                                                
، 11: ، العدد13-12: ، املادة93/10: دل واملتمم ملرسوم تشريعي رقم املع03/04قانون رقم ،  اجلزائرية اجلريدة الرمسية- 1

 .23:  ص19/02/2003
 .141 :، صمرجع سبق ذكره أمحد بوراس، - 2
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 وأربعة  الوظيفة التأديبية واليت تتجسد من خالل غرفة تأديبية وحتكمية مؤلفة من رئيس وهو رئيس اللجنة-
  . أعضاء اثنني معنيني من بني أعضاء اللجنة واثنني آخرين معنيني من طرف وزير العدل

وتوكل هلذه اللجنة مهمة حل اخلالفات فيما بني الوسطاء، والوسطاء وشركات البورصة أو الزبائن، 
ات الغش والتدليس باإلضافة إىل معاقبة كل من يتسبب يف عرقلة سري عمليات البورصة من خالل القيام بعملي

  . أو نشر معلومات خاطئة، وذلك بإجراءات عقابية تتراوح بني اإلنذار والغرامات املالية وحىت احلبس
رافقة والسهر على إجناح أول عملية إصدار يف بورصة اجلزائر، وهي عملية املكما قامت هذه اللجنة ب

للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وملزيد من التوضيح  1.إصدار القرض السندي اخلاص لسوناطراك
  .نعرض هذا الرسم التخطيطي الذي يوضح تنظيمها

  :النظام احلايل للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها): 2(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .112: ، ص2009 جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التقرير السنوي :املصدر

  (SGBVM): القيم  شركة تسيري بورصة -3-1-2
 من القانون 544تأخذ شركة تسيري بورصة القيم شكل شركة مسامهة ختضع ألحكام املادة 

التجاري، حيكمها قانون خيضع منه ملوافقة الوزير املكلف باملالية، ويترأسها رئيس يعني هو اآلخر مبوافقة 
                                                

 .10-07: ص- ص مرجع سبق ذكره،،93/10:  املعدل واملتمم ملرسوم تشريعي رقم03/04: قانون رقم،  اجلزائرية اجلريدة الرمسية- 1

 اللجنة الرئيس غرفة التأديب والتحكيم

 األمني العام املستشارون

  قانونيةمديرية الشؤون ال
اإلدارة املالية، املوارد 

  .البشرية
 نظام معلومات السوق 

  ).اإلعالم اآليل(
  .الشؤون القانونية

 .دراسة عرائض الشكوى

مديرية تطوير السوق 
  .ومراقبتها

  .االعتماد/ اإلشراف 
  .متابعة املتدخلني
  .مراقبة النشاطات

  .التفتيش
  التحقيق، اقتراح العقوبات

 

مديرية العمليات واملعلومات 
  .املالية

  .اسة ملفات اإلصداردر
  .دراسة املذكرات اإلعالمية
  .متابعة معلومات اإلصدار

مصاحل هيئات التوظيف اجلماعي 
  .يف القيم املنقولة
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بورصة، ويشترك الوسطاء يف عمليات الوزير املكلف باملالية بعد أخذ رأي جلنة التنظيم مراقبة عمليات ال
  1.البورصة يف تكوين رأمساهلا

 مبقر اللجنة، حيث اجتمعت البنوك 21/05/1997ولقد مت عقد مجعيتها العامة التأسيسية بتاريخ 
  .واهليئات املالية وشركات التأمني اليت كانت معتمدة كوسطاء يف عمليات البورصة

مليون دينار جزائري، ممسوك 24إدارة بورصة القيم هو ونشري أن رأس املال االجتماعي لشركة 
بأقساط متساوية من قبل املسامهني وهي تنشط حتت رقابة اللجنة كما أن قانوا الداخلي مصادق عليه من 

 الصادرة يف 1/97 من التعليمة رقم 4اللجنة، وأي تغيري فيه البد أن مير عليها وذلك حسب املادة 
  :إدارة شركة تسيري البورصة من ممثلي اهليئات املالية التالية، ويتكون جملس 30/11/91

CNEP, BDL, BADR, CPA, BEA, BNA, CNMA, CCR, SAA, 
CAAT, CAARيونيون بنك ،.  

فمن هنا يتبني أن شركة تسيري بورصة القيم هي شركة مسامهة جملس إدارا يتكون من هيئات مالية 
  :أما الوظائف املوكلة هلا ميكن إجيازها فيما يلي . ن بنك وهو يونيو12عمومية باستثناء ممثل من 

 تسهيل الصفقات بني الوسطاء يف عمليات البورصة من خالل سن قوانني وقواعد حتكم سري النشاط، -
   ؛وتسيري نضام التفاوض يف األسعار وحتديدها، وكذا وضع نضام قرارات للتنظيم واالنضباط

   2؛ن طريق تطوير السوق وتوفري املعلومات للمستثمرين ترقية جتارة األوراق املالية ع-
  ؛ التنظيم العملي إلدخال القيم املنقولة يف البورصة-
  ؛ التنظيم املادي ملعامالت البورصة واجتماعاا-
  ؛ تسجيل مفاوضات الوسطاء يف عمليات البورصة-
  ؛ نشر املعلومات اخلاصة باملعامالت-
  3.عري حتت مراقبة اللجنة إصدار نشرة رمسية جلداول التس-
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  :  املتدخلــون فـي بورصة اجلــزائر-3-1-3
يعترب من األطراف املتدخلة يف البورصة، وعادة ما يكون الوسطاء عبارة عن أشخاص اعتباريني يف 

  . شكل شركة مسامهة أو أشخاص طبيعيني بعد اعتمادهم من طرف جلنة مراقبة عمليات البورصة
  : ميكن التمييز بني نوعني من الوسطاء يف عمليات البورصة يف اجلزائر ومهاوجتدر اإلشارة أنه 

 الوسطاء الذين ميارسون نشاط حمدود، حيث حتدد هذه الفئة من الوسطاء يف الوساطة والتفاوض على القيم -
   1؛املتداولة حلساب زبائنهم دون توسيع دائرة نشاطهم

النشاط غري احملدود وميارس الوسيط مهمة يف التفاوض على القيم  أما النوع الثاين فيما خيص الوسطاء ذوي -
  : املتداولة حلساب الغري وأحد األنشطة املوالية أو كلها

 االستشارة يف األنشطة املتعلقة بتوظيف القيم املنقولة أو تسيري احملافظ املالية الفردية مبوجب عقد توكيل -
   ؛اجلماعي يف القيم املنقولةمكتوب أو حمافظ مجاعية ختص هيئات التوظيف 

   ؛ حتقيق النجاح املطلوب يف املسعى واالكتتاب يف اإلصدارات اجلديدة-
   ؛ توظيف املنتوجات املالية، وكذا التفاوض حلسام اخلاص-
   ؛ احملافظة على القيم املنقولة وإدارا-
كانية إدماج أو إعادة شراء  تقدمي اإلرشادات للمؤسسات يف جمال هيكلة رأس مال املؤسسات وكذا إم-

   2.مؤسسات أخرى

  :للبورصة مراحل دخول املؤسسة  -3-1-4
حىت يتمكن خمتلف املتدخلون من الدخول إىل البورصة جيب إتباع اإلجراءات الالزمة وأن ينفذوا 

  .كل الشروط املطلوبة

صة وإدراج أوراقها املالية يف إطار دخول املؤسسة للبور: املراحل الرئيسية لدخول املؤسسة إىل البورصة -
  :فيها تتطلب املرور على عدة مراحل نذكر أمهها فيما يلي

 إن قرار فتح رأس مال املؤسسة لالكتتاب يعزز أو يزيد من : اجلهاز القانوين الذي يقرر فتح رأس املال-
 العامة للمؤسسة إذ بالنظر هلذا القرار فإن اجلمعية" (CNPE)الس الوطين ملسامهات الدولة "امتيازات 

  :جتتمع يف دورة استثنائية من أجل
  ؛ تبين حل يكرس فتح رأمساهلا عن طريق السوق املايل-
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  . توكيل اإلدارة من أجل إعداد واستخدام الوسائل الضرورية لنجاح العملية-

ق  اهلدف املراد الوصول إليه من خالل تكريس أو تطبي: تقييم ممتلكات املؤسسة وحتديد سعر العرض-
  .أعمال التقييم هو تقدير سعر األسهم اليت تعرضها املؤسسة للبيع أو االكتتاب

يستحسن البدء بعملية التقييم باستدعاء حمترفني وخرباء ميلكون املهارة والكفاءة من أجل احلصول 
  .على نتائج التقييم يف اآلجال املرغوبة من طرق املؤسسة

 الصادر 03 -97، رقم )COSOB( من قانون 17للمادة  طبقا : اختيار وسيط يف عمليات البورصة-
 فإنه جيب على املؤسسة أن تعني وسيط يف عمليات البورصة يساعدها ويرافقها طيلة 18/11/1997يف 

  .عملية قبول أسهمها يف التداول

 ألسباب دف إىل أفضل فعالية يف تنظيم وسري العملية، جيب على : تعيني مسؤول مكلف بالتنسيق-
سسة أن تعني مسؤوال عن امللف الذي سيصبح املتحدث الوحيد إزاء خمتلف املتدخلني يف السوق املايل، املؤ

  .مهمته متابعة وتنظيم كل األسهم واألعمال املنجزة خالل كل مراحل الدخول إىل البورصة

تنظيم جلنة "ترتبط املؤسسة مع مصاحل : (COSOB)  االتصال بلجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة-
  :هذه املصاحل أعدت لتقدمي كل التوضيحات الضرورية حول" (COSOB)ومراقبة عمليات البورصة 

  . سري عملية القبول-
  . طبيعة الوثائق الواجب تقدميها يف امللف-
  . كل معلومة تساعد مسؤويل املؤسسة على الفهم الصحيح حملتوى املذكرة اإلعالمية-

ذه الوثيقة املخصصة إلعالم اجلمهور، تشكل مستند أساسي يسمح  ه: إعداد مشروع مذكرة إعالمية-
  :بتزويد املستثمر بكل معلومة ضرورية، وصادقة قصد مساعدته على اختاذ قراره، تعاجل هذه الوثيقة أساسا

  . تنظيم الشركة ونشاطها-
  . ممتلكاا مركزها املايل-
  . مميزات القيم املنقولة املطروحة يف عرض البيع-

 اليت (COSOB)جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "وى املفصل هلذه الوثيقة حدد بتعليمة احملت
  .03/11/1997 الصادر يف 03-97حتمل الرقم 
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أو بيان (باإلضافة إىل ذلك فإن مشروع املذكرة اإلعالمية هذا جيب أن يرفق مبشروع نشرة إعالمية 
ومات املناسبة، مع تبيان ما هو خمصص لعامة الناس يف ، الذي يعيد بطريقة خمتصرة حمتوى املعل)متهيدي

  1.املذكرة اإلعالمية
  :بعد كل هذه اإلجراءات املتبعة سيتم تقدمي طلب القبول للجنة الستكمال املراحل املتبقية التالية

 حيتوي هذا امللف على توثيق عام حول الشركة ورأمساهلا، إضافة إىل : تقدمي طلب القبول مرفق مبلف-
ائق اقتصادية ومالية وقانونية، باإلضافة إىل تقرير التقييم االقتصادي للمؤسسة، وعند إمتام امللف يودع لدى وث

جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بغرض احلصول على تأشرية القبول، على أن يتم تقدميه يف أجل ال يقل 
وهو نفس األجل الذي مينح للجنة من أجل يوما قبل التاريخ احملدد للتسعري يف البورصة، ) 60(عن ستني 

  .دراسة ملف القبول والذي حيق هلا طلب تعديالت قبل منح تأشرية القبول

الوسطاء، ( عملية القيد يف البورصة تتطلب تضافر جهود العديد من األطراف : إبرام العقود واالتفاقيات-
دد الواجبات، واملسؤوليات ومستحقات كل لذلك فاألمر يتطلب عقد اتفاقيات حت) البنوك، أجهزة، البورصة

  :طرف، ومن أهم هذه العقود هي
  ؛ العقد بني املؤسسة والوسيط-
  ؛ االتفاقيات بني البنوك والوسطاء-
 عقد السيولة وهو اتفاق تربمه الشركة املصدرة مع أحد البنوك التجارية ليقوم هذا األخري بدور صانع -

  .السوق بالنسبة ألوراقها املالية

 تطبع وتنشر مطبوعات الشراء : طبع ونشر مطبوعات أو أمر الشراء والتحضري لطبع شهادات األسهم-
بكميات كافية، خيضع شكلها وحمتواها لقانون جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وجيب على املؤسسة أن 

 املؤسسة أن حتضر تنجز منوذج شهادات األسهم وحتضرها بكميات تكفي املسامهني اجلدد، كما جيب على
  .الوسائل املادية والبشرية الالزمة الستمارة الشهادات بأمساء املسامهني اجلدد يف أحسن الظروف املمكنة

امللصقات، اإلشهار (ويباشر ذلك من خالل حتديد إستراتيجية اإلعالن :  انطالق احلملة اإلعالمية-
، إرسال قافلة حول عدة نقاط من الوطن، االلتقاء )بةبالوسائل اإلعالمية السمعية البصرية، السمعية واملكتو

  .باملستثمرين، التعريف باملؤسسة من كل اجلوانب، اإلجابة عن أسئلة املستثمرين

  
  

                                                
، 2010، أطروحة دكتوراه، علوم اقتصادية، جامعة قسنطينة، كفاءة سوق رأس املال وأثرها على القيمة السوقية للسهم لطرش مسرية، - 1
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  1. ويكون ذلك عند اية العملية وتبليغ النتائج من طرف بورصة اجلزائر: طبع شهادات األسهم-

  :  الوسطاء املعتمدون يف اجلزائر-3-1-5
 بورصة اجلزائر مخس شركات وساطة مت اعتمادها من طرف جلنة تنظيم ومراقبة عمليات يوجد يف

  .البورصة

بنك اجلزائر اخلارجي، الصندوق الوطين للتعاون الفالحي، شركة :  اليت تضم كل من: شركة الراشد املايل-
  .التأمني وإعادة التأمني

بنك التنمية احمللية، الشركة :  تضم كل من اليت):SOFICOP(ملؤسسة املالية اإلرشاد والتوظيف  ا-
  .اجلزائرية للتأمني، البنك الوطين اجلزائري

القرض الشعيب اجلزائري، صندوق التوفري :  اليت تضم كل من):SOGIEFL( املؤسسة املالية العامة -
  .واالحتياط بنك، الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل

بنك الفالحة والتنمية الريفية، الشركة : ليت تضم كل من ا:)SPDM( شركة توظيف القيم املنقولة -
  .اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني

  2.البنك املتحد" Union Bank" املؤسسة من طرف :)Union Broke Rage( شركة -

  :  هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة-3-1-6
باشرة وبذلك فإم يتكبدون بعض إن املتعاملون عادة ما يلجؤون إىل تسيري حمافظهم بصورة م

املخاطر، وذلك ما يدفعهم إىل تسيريها بصورة غري مباشرة، وهذا أمال يف ختفيض هذه املخاطر وحتقيق ثالثة 
  .أهداف تتمثل يف السيولة واألمان واملردودية

 لتوضيح دور هيئات التوظيف 1996 جانفي 10 الصادر بتاريخ 08-96وقد صدر املرسوم رقم 
ي للقيم املنقولة، اليت تعمل على استقطاب أكرب عدد من املدخرين، مما يساعد املؤسسات على اجلماع

   3.التخلص من مشكلة التمويل

  :  املؤمن املركزي للسندات-3-1-7
 مليون دينار جزائري 65وهو هيئة مالية متارس مهامها يف شكل شركة ذات أسهم برأس مال قدره 

 ,CNEP, BADR, BEA, CRA: وك العمومية اخلمسةمن مسامهات مؤسسية، وهم البن
                                                

، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ئرآثار العوملة املالية على فعالية سوق رأس املال، مع اإلشارة إىل حالة اجلزا بن زاوي نسرين، - 1
 .223 :، ص2007 -2006ختصص منامجنت املؤسسة، املركز اجلامعي العريب بن مهيدي، 

 .144 :، ص، مرجع سبق ذكره أمحد بوراس- 2
 .95 :، ص2003، 33، العدد قاعدة بيانات أسواق األوراق املالية العربية النشرة الفصلية صندوق النقد العريب، - 3
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BNA ،صيدال، الرياض سطيف، وفندق األوراسي وال -إضافة إىل املؤسسات الثالث املسعرة يف البورصة 
يفتح رأس ماله إال لشركة تسيري بورصة القيم، الشركات املقيدة والوسطاء يف عمليات البورصة، وتعترب كل 

زائر مسامهني فيه حبكم القانون، كما خيضع كل طلب جديد للمسامهة يف رأس من اخلزينة العمومية وبنك اجل
وخيضع وضع القانون . ماله إىل موافقة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بناء على اقتراح من إدارة املؤمن

ملكلف باملالية بعد األساسي للمؤمن وتعديله، وكذا تعني املدير العام واملسريين األساسيني إىل موافقة الوزير ا
  . موافقة جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة

  :ويتمثل دور املؤمن املركزي فيما يلي
   ؛ احلفاظ على السندات من خالل فتح احلسابات والسهر على استمرار حركياا-
   ؛طة ا إدارة وتنفيذ العمليات على السندات لتمكني املتدخلني املعتمدين من ممارسة حقوقهم املرتب-
  : إصدار املعلومات اخلاصة بسوق البورصة، واملتعلقة ب-
   ؛ تنفيذ األوامر-
   ؛ حركية احلسابات-
  .  الترقيم القانوين للسندات-

  :وقد كان اهلدف الرئيسي من إنشاء املؤمن هو
   ؛ العمل على زيادة سرعة التداول-
   ؛كات املقيدة على مستوى البورصة مركزية التعامل انطالقا من تسيري األوراق املالية للشر-
  . ضمان سيولة السوق-

  : أما عن املهام اليت قامت ا عند االنطالق فتمثلت يف
   ؛ مجع الشهادات االمسية لألسهم-
  .  حتويل الشهادات االمسية إىل حسابات خاصة-

يني لشركة بورصة القيم ومن املهام املنوطة أيضا باملؤمن املركزي تعيني املدير العام واملسريين  األساس
   1.املتداولة
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  :زائرــة باجلـــور سوق األوراق املاليــتط: ث الثاينـــاملبح
  :درة لألوراق املالية ببورصة اجلزائرــركات املصــ جتربة الش-1

  : هناك ثالث أسهم لثالث شركات مقيدة يف بورصة اجلزائر للقيم املتداولة باجلزائر وهي
  ؛ جممع رياض سطيف-
  ؛جممع صيدال -
 ؛مؤسسة تسيري فندق األوراسي -
 شركة التأمني أليانس؛  -
 شركة دحلي؛ -
 .شركة سوناطراك -

  :راكـــــشركة سوناط1-1- 
 ليكون أول عملية يف سوق رأس املال 1998مت إصدار القرض السندي لسونطراك يف جانفي 

صة من أجل رفع رأس ماهلا اجلزائري، حيث أن جناحه فتح األبواب على الشركات األخرى لدخول البور
  .االجتماعي عن طريق العرض العمومي

  . مليون دج5:  مبلغ اإلصدار-
  . من القيمة االمسية%2.5تقدر بنسبة :  عالوة اإلصدار-
  .1998 جانفي 4 سنوات انطالقا من 5:  مدة القرض-

، 50.000، 10.000ومت طرح ثالث فئات من السندات بقيم امسية خمتلفة متثلت يف 
دج، وذلك بغية استقطاب أكرب قدر ممكن من املستثمرين، وتوفري أكرب قدر من السيولة 100.000

  18/10/1999.1للسندات حمل اإلصدار، ومتت بذلك أول تسعرية بتاريخ 
  : مؤسسة جممع رياض سطيف  -1-2

ريخ   رياض سطيف  من املؤسسات الصناعية  الكربى يف اجلزائر ، حيث  كان ذلك بتاعيعترب جمم
 بطرح أسهمه لالكتتاب العام ، كما أنه يعترب أول املؤسسات اليت خرجت منها بعد  1998 جويلية 17

 ، وقد انتهج امع  هذه التقنية 2006سنوات  و ذلك  سنة )  7(جتربة دامت حوايل  أكثر من سبع 
  .كوسيلة من وسائل  متويل االحتياجات املالية

 مؤسسة رياض سطيف  من البورصة  بطلب  منها  وذلك  انسحبت2006 ديسمرب 06بتاريخ و
على إثر قرار جملس مسامهات الدولة  بسحب املؤسسة  من البورصة قصد التنازل عنها للقطاع اخلاص، وقد 
أيدت جلنة من البورصة  قصد التنازل عنها للقطاع اخلاص، وقد أيدت جلنة  تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

                                                
 .92: ، ص2007علوم اقتصادية، جامعة البليدة ، ،االقتصادية  يف ظل العوملة دور األسواق املالية يف حتقيق  التنمية حمفوظ بصريي، - 1
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، ومبوجب  ذلك توقفت العمليات 2006 ماي  23العملية أثناء اجتماعها املنعقد بتاريخ باملوافقة على هذه 
  .2006 أفريل 10املرتبطة بسهم مؤسسة  رياض سطيف من البورصة إبتداءا  من 

، % 94.28ولقد مسحت فترة العرض العلين لالنسحاب  من البورصة ببلوغ نسبة إجناز قدرها 
 دج للسهم الواحد، أي بفارق 1500طيف على املسامهني بسعر  وقد مت عرض سهم مؤسسة رياض س

 دج للسهم الواحد أثناء دخول املؤسسة 2300 دج للسهم مقارنة  بسعر االكتتاب احملدد مببلغ 800
  للبورصة ، و جتدر اإلشارة إىل أن مؤسسة رياض سطيف ظلت توزع األرباح بصورة دورية  على املسامهني

 إىل غاية 1999من سنة (اح املوزعة خالل فترة االكتتاب العام يف البورصة  ووصل مبلغ األرب،فيها
دج  للسهم الواحد ، و عليه فان  املساهم الذي  اكتتب سهمه واحتفظ به  793.5 ع عجممو)   2003

  .حىت صدور قرار العرض العلين لالنسحاب من البورصة يكون قد استرجع املبلغ  الذي دفعه
 هذه الفترة  إىل مرحلتني ، وقسمنا)2001 إىل 1995(سة يف الفترة الزمين للدراوقد حددنا  اال 

 بعد االكتتاب  العام، ومرحلة )1995/1997(مرحلة قبل االكتتاب  العام أي قبل الدخول إىل البورصة 
 1998وإمهال سنة ) 2001-1999(، أي بعد الدخول  إىل البورصة )%20بالرغم من حمدودية النسبة (

  1.بارها سنة الدخول إىل البورصةباعت
  :مؤسسة جممع صيدال  -3 – 1

 17تعترب هذه املؤسسة  ثاين  املؤسسات  اليت دخلت إىل بورصة  اجلزائر، حيث كان ذلك بتاريخ  
  بطرح أسهمها  لالكتتاب  العام ، ويعترب جممع صيدال من املؤسسات  الكربى يف اجلزائر،1999جويلية 

ثل كسب امع ميزات تنافسية عدة، ولقد مر جممع مثله م، الشيء الذي أج  الصيدالينوالرائدة يف اإلنتا
هو عليه اآلن،  هذه املراحل  جاءت تلبية  ، مبراحل  عدة  حىت وصل إىل ماالعديد من  املؤسسات العمومية

  .ملتطلبات مجلة اإلصالحات  اليت قامت  ا الدولة  يف ذلك الوقت
، طبقا لقرار  الس الوطين 1999اين اكرب مؤسسة دخلت البورصة يف سبتمرب يعترب جممع صيدال  ث

 ويف إطار  عملية  اخلوصصة  1806/2002:خالل اجتماعه املنعقد يف  )CNPE(ملسامهات الدولة 
 القرار رقم 22/06/1998: عادية  مع  صيدال يف غريالاملقرر من طرف احلكومة، أيدت  الدورة  العامة 

 حصة من رأمساله  يف البورصة، إذ أن حصة رأمسال  بإدخالتراح جملس اإلدارة  الذي يسمح للمجمع  الق04
  .دج800:  سهم بسعر حمدد ب2.000.000 املال  ومتثل رأس من %20:املتنازل عنها  هي 

 هذه أهلته، ولقد األخرية غاية السنوات إىل نتائج كبرية منذ انطالقه إىللقد حتقق جممع صيدال 
 للدخول يف بورصة اجلزائر، واهلدف من وراء ذلك هو األوىللنتائج لكي يكون من بني املؤسسات الوطنية ا

  .  وكذلك  إدخال معايري  معاصرة و مرنة للتسيري،ته جزئياصتطوير شهرة  امع، وخوص

                                                
دراسة  حالة مؤسسات اقتصادية  -  العرض العمومي يف البورصة و أثاره على األداء املايل للمؤسسات االقتصادية ،حممد زرقون -1

   .109، 108 :ص، ص، ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر12/2013 العدد -جملة الباحث  -مدرجة يف بورصة اجلزائر
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مرحلة قبل : ني، وقسمنا هذه الفترة إىل مرحلت)1996/2002(اال الزمين للدراسة يف الفترة وقد حددنا 
بالرغم من بعد االكتتاب العام ، ومرحلة )1996/1998(أي قبل الدخول إىل البورصة االكتتاب العام 
باعتبارها سنة  1999وإمهال سنة ) 2000/2002(الدخول إىل البورصة ، أي بعد %20حمدودية النسبة 

  1.الدخول إىل البورصة
  : مؤسسة تسيري فندق األوراسي-1-4

خلدمايت، حيث استطاعت أن تكون من بني املؤسسة  من املؤسسات الرائدة  يف القطاع تعترب هذه ا
املؤسسات األوىل املدجمة يف البورصة، لقد مت حتويل ملكية مؤسسة  تسيري فندق االوراسي إىل الشركة 

 قامت ذلكاملتعلق بتسيري األموال التجارية للدولة، ومبوجب  25-95القابضة  للخدمات مبوجب املرسوم 
 برفع رأمساهلا  يف إطار تدعيم قدراا املالية، عن طريق إدماج فرق إعادة التقييم، حيث أصبح  ةاملؤسس

 مليار دينار جزائري ولتنفيذ برنامج اخلوصصة املسطر من طرق الدولة  والرامي إىل 1.5رأمساهلا يعادل 
  االكتتاب  %20مال املؤسسة بنسبة  طرح جزء من رأس 1999تنشيط بورصة اجلزائر تقرر يف بداية سنة 

 حيث تكفلت ذه املهمة مؤسسة الراشد ، دينار للسهم250العام، وهو ما يعادل مليون سهم بقيمة  امسية 
   .املايل

بالرغم  (  ومرحلة بعد االكتتاب العام  2003 /1997وقد حددنا اال الزمين  للدراسة يف الفترة 
  باعتبارها  2000وإمهال  سنة ) 2001/2003 أي بعد دخول إىل البورصة %20من حمدودية النسبة 

  2.سنة  الدخول إىل البورصة
   :ليانس للتأميناتأ مؤسسة  - 5 – 1

 بورصة اجلزائر، حيث  كان ذلك  اليت دخلت إىلليانس للتأمينات  رابع املؤسسات أتعترب الشركة 
 شركة  ذات ،ليانس للتأميناتأام، حيث تعترب شركة  بطرح سهمها لالكتتاب الع2011 مارس 07بتاريخ 

، 1995 جانفي 25 املؤرخة يف 07-95 مبوجب األمر رقم 2005أسهم ، تأسست يف جويلية 
بعد احلصول على موافقة اجلهات املختصة رقم . والصادرة  عن وزارة املالية، و املتعلقة بفتح سوق التأمينات

  . وإعادة التأمني، بواسطة القيام  جبميع عمليات التأمني2006 انطلق نشاط الشركة  سنة 05/122
  :نيفرعيشركتني ، حالياومتتلك أليانس للتأمينات 

 املوجهة  ملساعدة (SPA)شركة ذات أسهم : ATA": Algérie Touring Assistance :"األوىل
ليانس أري متتلك شركة  بالشركة بني النادي السياحي اجلزائ2006املؤمنني الرائدة يف السوق  تأسست سنة 

  .من رأمساهلا%74.99للتأمينات حوايل 

                                                
 .109: ، ص املرجع السابق- 1

  .109 :، صنفس املرجع - 2
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 املتخصصة يف أجهزة اإلعالم اآليل (SARL) شركة ذات مسؤولية حمدودة :(ORAFINA) :الثانية
 من % 60ليانس للتأمينات أ ماليني دينار جزائري  متتلك شركة 10 برأس مال قدره 2008تأسست سنة 

  .رأمساهلا
لقطاع اخلاص يف اجلزائر  ل الوطنية الكربى اململوكة من املؤسسات للتأمينات ليانسأ شركة وتعترب

مني أ يف خدمات التوالرائدة. حيث تضم الشركة مسامهني جزائريني معروفني يف الساحة االقتصادية الوطنية
  . ألف مؤمن300حتظى الشركة بثقة أكثر من . كسب املؤسسة ميزات  تنافسية عدةالذي أالشيء 

افتتحت الشركة رأمساهلا  .  مليار دينار3.4  عائدا إمجاليا وقدره ب 2010يف اية سنة حققت 
تأيت هذه العملية بعد منح جلنة تنظيم  . 2010  مليار دينار يف نوفمرب 2.2للجمهور من اجل رفعه  إىل 

رقم  حتت 2010موافقتها يوم الثامن أوت  ر من خاللضعمليات البورصة ومراقبتها الضوء األخ
02/2010 .  

 دينار للسهم الواحد هذه الزيادة يف رأس املال هي جزء من 830:وقد حددنا سعر االكتتاب ب
،  بعملية مماثلة متثلت 2009احلملة  اإلستراتيجية املعتمدة من طرف الشركة اليت سبق هلا وأن قامت يف عام 

 16:   املؤرخ يف375-09:تنفيذي رقم  مليون دينار مبوجب املرسوم ال800يف زيادة رأمساهلا ليصل إىل 
  1995 أكتوبر 30:  املؤرخ يف244-95: ، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم2009نوفمرب 

 بورصة إىلليانس للتأمينات اليت دخلت أواملتعلق بالرأمسال األدىن لشركات التامني  ولتوضيح وضعية مؤسسة 
  :فضل  االستعانة  بالبطاقة الفنية اآلتية، فانه من األ2011 مارس 07اجلزائر بتاريخ 

  . ليانس للتأميناتأمؤسسة : اسم الشركة وغرضها من االجتماعي
دينار جزائري مبا 2.205.714.180 شركة ذات األسهم برأمسال اجتماعي :رأس املال االجتماعي

   . سهم5.804.511: يعادل
  . من رأمساهلا  االجتماعي%31بة   العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة بنس:طبيعة العملية

  .خليفايت حسان :املساهم الرئيسي. مساهم جديد5.653 :عدد املسامهني اجلدد
 دج للسهم وبسعر إصدار 380 سهم امسي بقيمة 1.804.511 عرض عمومي لبيع :العملية املنجزة

  .دج للسهم890
  .2010 ديسمرب 01 نوفمرب  إىل 02 من :تاريخ العرض
  .2010 أوت 08 بتاريخ 10/02:التأشرية رقم :مراقبة عمليات البورصةنظيم  وتأشرية  جلنة ت

  .2011  مارس07 :تاريخ الدخول  إىل البورصة
  .2011مارس 07 :تاريخ أول تسعرية يف البورصة
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ليانس معفاة كال من الضريبة على أ": شركة التامني ":األرباح وفوائض القيمة املرتبة  على بيع أسهم
  31/12/2013.1إىل غاية " IbS" و الضريبة  على أرباح الشركات "IRG"الدخل  

  ":دحلــي" شركة - 6 – 1
إن شركة املسامهة دحلي هي املؤسسة األوىل التابعة للقطاع اخلاص اليت استلمت تأشرية إصدار   

توجه وتعتزم الشركة من خالل ال.  مليار دينار جزائري موجه إىل اجلمهور الواسع8.3قرض سندي مببلغ 
حضرية مائية، وفندق : حنو سوق السندات إىل رفع األموال الضرورية لتمويل ثالث مشاريع، وتتمثل يف

، اليت سوف تكون جزءا ال يتجزأ من مدينة األعمال اجلديدة، اجلزائر مدينة "مارينا"بشقق، وميناء استجمام 
، هي شركة "دحلي"وتدعى باختصار " ريدايو اجلزائر للفندقة والترفيه العقا: "وحيمل املصدر تسمية شركة

  .مسامهة تنشط أساسا يف، قطاع الفندقة والعقارات والترفيه
 مليار دينار جزائري، حتوزه أساسا الشركة ذات املسؤولية احملدودة 20.8ويبلغ رأس ماهلا   

  2".ب أركوفينا.ل.ل"و" أركوفينا"

  : الية املتداولة يف بورصة اجلزائر األوراق امل-2
  :يلي  تناول األوراق املالية يف بورصة اجلزائر من خالل ماميكن

  ؛ األوراق املالية املتداولة يف بورصة اجلزائر وطرق تداوهلا-
  . شروط قيد األوراق املالية يف بورصة اجلزائر-

  : األوراق املالية املتداولة يف بورصة اجلزائر-2-1
  :املالية املتداولة يف بورصة اجلزائر وهيمييز املشرع اجلزائري بني ثالث أنواع من األوراق 

   :األسهـــــم -2-1-1
  :ينطوي حتت ظل األسهم القابلة للتداول يف بورصة اجلزائر األنواع املواليةّ

  ؛ أسهم عادية-
  ؛ أسهم التمتع-
  ؛ أسهم جزئية-
  ؛ أسهم ذات أولوية يف توزيعات األرباح-
  . األسهم اخلاصة-

                                                
 .110، 109: ، ص،ص، مرجع سبق ذكره حممد زرقون- 1
 .30: ، ص2008، التقرير السنوي  جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها- 2
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  : ــداتن الســ-2-1-2
  :ن التمييز بني أنواع السندات القابلة للتداول يف بورصة اجلزائر كما يليوميك

  ؛ سندات عادية-
  ؛ سندات املشاركة-
  ؛ السندات ذات املعدل الثابت-
  . السندات ذات املعدل املتغري-

: إضافة إىل األوراق املالية املتمثلة يف األسهم والسندات بأنواعها واألوراق املالية األخرى مثل
  :ادات االستثمار جند أيضا أوراق أخرى متمثلة فيما يليشه

  : OPCVM صكوك هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة -2-1-3
  :ميكن توضيح مفهوم هذه اهليئة أو ال من خالل ما يلي

إن املتخلني يف السوق كمدخرين أو مستثمرين يف األوراق املالية والذين يهدفون إىل حتقيق الربح 
اخلطر وتسيري حمافظهم املالية وما تطلبه ذلك من إملام جيد بالنشاط املايل يف البورصة، إضافة إىل الوقت وتدنية 

واجلهد املبذولني يف اختيار هذا السند أو ذاك، فيختصرون كل ذلك بااللتجاء إىل مسري حمترف يقوم بتوظيف 
توظيف اجلماعي يف القيم املنقولة وهي متثل فائدة أوراقهم املالية يف السوق املالية، وهو ما يطلق عليه هيئات ال

أكيدة بالنسبة للمستثمرين الذين جيدون يف ذلك وسيلة فعالة وحمترفة الدخارهم، وتوجد عائلتان كبريتان من 
  :هيئات التوظيف اجلماعي يف القيم

  ؛FCP الصناديق املشتركة التوظيف -
  SICAV.1 شركة االستثمار ذات رأس املال املتغري -

وميكن مالحظة أربع أشكال هليئات التوظيف اجلماعي وذلك حسب نسبة تكوينها من خمتلف 
  :األوراق املالية حسب الشكل التالية

  . من احلافظة مكونة من أسهم%60:  هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة ذات أسهم-
  .حلافظة مكونة من السندات ا من%60:  هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة ذات سندات دين-
  . من احلافظة مكونة من أدوات النقدية%60 هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة ذات أسهم -
  

                                                
1- COSOB, Guide des valeurs Mobilières, 2004, P : 06.  
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  1.ال تتحدد أي نسبة من السندات احملمولة يف احلافظة:  هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة املتنوعة-

املشتركة للتوظيف ملكية مشتركة لقيم منقولة، وهي تعترب الصناديق :  الصناديق املشتركة للتوظيف-
صناديق ال تتمتع بالشخصية املعنوية عكس شركات االستثمار ذات رأس املال املتغري، تصدر حصصا ويعاد 
شراؤها بناءا على طلب حامليها، وتعترب هذه احلصص  فيما منقولة ميكن أن تكون موضوع قبول يف البورصة 

ردودية، وتتوىل تسيري هذا الصندوق شركة تسيري تتصرف باسم محلة احلصص فهي حتقق السيولة وامل
وذلك وفقا للمرسوم ) دج1.000.000(ولصاحلهم فقط وحدد احلد األدىن لرأمسال الصندوق مبقدار مليون 

، وتوفر هذه الصناديق العديد من املزايا ملختلف 1996 ديسمرب 28 املؤرخ يف 474-96التشريعي رقم 
منها متكينهم من تسيري أفضل ملدخرام املكونة ملختلف احملافظ باعتبار أن هذه الصناديق تتوفر على املدخرين 

  2.خمتصني ذوي كفاءة عالية وخربة يف جمال االستثمار يف السوق املالية

تعترب شركات االستثمار ذات رأس املال املتغري شركات ذات :  شركة االستثمار ذات رأس املال املتغري-
امهة حسب ما أقره املشرع اجلزائري، واليت ختضع ألحكام القانون التجاري اجلزائري، جند أدىن لرأس مس

، والذي ميكن أن يتغري يف أي حلظة بطلب من )دج5.000.000(املال والذي يقدر مبقدار مخس ماليني 
  . اجلمعية العامةاملسامهني ويصبح مشتري لألسهم مسامها وله أن يديل برأيه يف تسيري الشركة أثناء

  :وميكن أن توفر هذا النوع من الشركات عدة مزايا يف جانب توظيف القيم املنقولة منها ما يلي  
  ؛ إمكانية الشراء والبيع يف أي وقت-
  ؛ تسيري يقوم به جمموعة من احملترفني يف اال املايل-
  ؛ قواعد استثمار واضحة لتدنية املخاطر-
  ؛)البيان اإلعالمي(عليه يف وثيقة اإلعالم باملنتوج  توجيه التوظيف املنصوص -
  . إطار قانوين وتنظيم آمن فيما خيص املكتتبني، وذلك بفضل آلية املراقبة املوضوعة-

وجتدر اإلشارة إىل أنه توجد شركة استثمار وحيدة ذات رأس مال متغري يف بورصة اجلزائر وهي   
  3".سليم"شركة 

  : ورصة اجلزائر األوامر املستخدمة يف ب-2-2
كما مت التعرف سابقا على األوامر بأا تعليمة يقدمها عميل ما إىل وسيط ما يف عمليات البورصة أو 
يبادر ا هذا األخري يف إطار وكالة تسيري أو نشاط مبقابل لتعرض يف السوق، فإن أوامر بورصة اجلزائر قد 

                                                
 .02 :، ص2004، هيئات التوظيف اجلماعي يف القيم املنقولة جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، - 1
 .03 : ص،نفس املرجع - 2
 .4-2: ص-  ص،نفس املرجع - 3
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سيكية وذلك من أجل تفادي أي غموض أو إلتباس نظمت على غرار األوامر املستخدمة يف البورصات الكال
  :بني أطرافها، وهلذا فهناك ثالث أشكال لألوامر وهي

  ؛ األمر بالسعر األحسن-
  ؛ األمر بالسعر احملدد-
  . األمر بسعر السوق-

فهذه األوامر تنقل إىل الوسيط كتابيا وعادة ما يكون ذلك عن طريق استمارة يضعها الوسيط حتت   
 أو بواسطة اهلاتف ويف هذه احلالة فإن نقل األمر جيب أن يكون حمدد بالتاريخ وساعة تصرف زبونه،

  .االستقبال من طرف الوسيط
  :كما أنه البد من أن تتوفر األوامر على مجلة من البيانات القانونية حىت يعتد ا، وهي  

  ؛وضوع العملية وهل هي شراء أو بيع م-
  ؛ملالية املطروحة للتداول السعر أو بيان حول سعر الورقة ا-
  ؛ نوع األوراق املالية املطروحة للتداول-
  ؛ عدد األوراق املالية املطروحة للتداول-
  1. مدة األمر وهي املدة الالزمة اليت يكون فيها األمر ساري املفعول-

  : التداول يف بورصة اجلزائر-2-3
عن سوق مركزي يسري عن طريق األوامر، ويف بورصة القيم املتداولة باجلزائر عبارة : أسلوب التداول -

فترة انطالقها وحىت اآلن مل تكن مقسمة بل كل األوراق تتداول يف سوق رمسي وحيد واحملصور يف جناح من 
  .شركة تسيري بورصة القيم، أين يلتقي الوسطاء ملواجهة أوامرهم

و آلية عن طريق احلاسوب، على أن يتم حتديد السعر بطرق متنوعة سواء كانت يدوية أ:  طريقة التسعرية-
يتم حتديد نوع وطريقة التسعرية من طرف شركة تسيري بورصة القيم، وقد مت يف مرحلة االنطالق حتديد 
السعر يدويا وذلك راجع الخنفاض حجم الصفقات، كما تعد هذه الطريقة من الطرق املثلى بالنسبة لسوق 

  .نشأة كبورصة اجلزائر

                                                
 .147، 146: ، ص،صمرجع سبق ذكره أمحد بوراس، - 1
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ستتطور يف املستقبل بازدياد حجم الصفقات وستنقل إىل مرحلة ثانية تعتمد غري أن هذه الطريقة   
على نظام حتديد األسعار مدعمة بأنظمة احلواسب واإلعالم اآليل خاصة مع إجراءات التفعيل املتخذة من 

  .طرف السلطات الوصية

  : النحو التايل العامة املبادئ املتعلقة باملوازنة علىةاعدــدد القــحت: نظـــام املوازنة -
  . تقوم شركة تسيري بورصة القيم بتنظيم ومراقبة عمليات املوازنة-
  . تنتقل ملكية األوراق املالية مباشرة بعد تنفيذ العملية-
  . تسليم األموال والتنازل عن األوراق جيب أن يتم يف آن واحد-
 اليت يتم على أساسها تطبيق التسليم  تقوم شركة تسيري بورصة القيم بإعالم الوسطاء املاليني عن القاعدة-

  1.والتنازل، وحيدد املوعد الذي متت فيه العملية

  :  شروط قيد األوراق املالية يف بورصة اجلزائر-2-4
حىت يتم قبول األوراق املالية وتسجيلها يف قيد بورصة القيم املنقولة باجلزائر البد من توفر مجلة من 

  :ذلك، ومن هذه الشروط جندالشروط يف الشركة اليت ترغب يف 

    :  الشــروط العامـــة-
 جيب أن تكون الشركة املصدرة لألوراق املالية شركة ذات أسهم طبقا ملا هو منصوص عليه يف أحكام -

  .القانون التجاري
  . نشر القوائم املالية مصادق عليها لثالث سنوات مالية سابقة-
من طرف خبري مصنف من اخلرباء احملاسبني اجلزائريني على أن  تقدمي تقرير تقييمي ألصول الشركة منجز -

ال يكون هو نفسه حمافظ حسابات الشركة، كما البد من إثبات وجود هيئة مراجعة الداخلية، ويطلب أن 
  .تكون هذه اهليئة موضوع تقدير وتقييم حمافظ احلسابات يف تقديره بشأن الرقابة الداخلية للشركة

  .السنة املالية اليت سبقت سنة طلب الدخول حتقيق أرباح خالل -
  . إعالمية مصادق عليها من طرف اللجنةذكرة تقدمي م-
 ضرورة إعالم شركة إدارة البورصة بالتخلي عن عناصر األصول يف حالة ما إذا قامت الشركة بذلك قبل -

  .أن تتقدم بطلب الدخول للبورصة

                                                
 .148، 147:  ص،ص،املرجع السابق - 1
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اب غريه من املسامهني أو استعمال معلومات مميزة أو  عدم متكني مساهم من حق مراقبة الشركة على حس-
  1.خاصة حلسابه

  : ومنيز هنا بني شرطني خيتلفان حسب نوع الورقة: الشروط اخلاصة-

  : بالنسبة لسندات منيز بني الشروط املوالية : الشروط اخلاصة باألسهم-
  . مليون دج حمررة100 جيب أن يكون للشركة املصدرة رأس مال -
  . على األقل من رأس مال الشركة اإلمجايل%20 توزع على اجلمهور عدد من األسهم متثل  جيب أن-
  . مساهم يف أجل ال يتعدى يوم اإلدخال300 جيب توزيع األسهم املعروضة على اجلمهور مبا ال يقل عن -

  : الشروط اخلاصة بالسندات-
  .خال مليون دج كأقل تقدير يوم اإلد100 جيب أن تعادل قيمة القرض -
  . مكتب أو حامل على األقل يوم اإلدخال100 توزيع السندات موضوع طلب القبول على -
  2. قيم القروض املصدرة من قبل الدول غري ملزمة باحلد األدىن وال بقيمة اإلصدار، وال بعدد احلاملني-
  : أداء بورصة اجلزائر-3

  ).1999/2011(وللتوضيح أكثر الشكل التايل يبني أداء بورصة اجلزائر   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .398، 397: ، ص،صمرجع سبق ذكره حممد براق، - 1
 .24، 23: ، ص،ص1998، 01 البورصة، رقم جلنة تنظيم ملراقبة عملياتحوليات جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة،  - 2
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اجلدول السابق ميكن أن نستخرج تطور حجم العمالة السوقية لبورصة اجلزائر خالل مدة من خالل 
  .الدراسة واليت تؤكد حقيقة ضعفها وقلتها

  .)2011 -1999(تطور نسبة الرمسلة السوقية يف بورصة اجلزائر يف فترة ): 3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  

  .من إعداد الطالبة بناء على معطيات جدول تطور سوق التداول: املصدر
إذن من خالل ما سبق ذكره من حتليل املؤشرات اخلاصة بقياس درجة تطور السوق املايل، جند بأن   

فقط عن التطلعات واألهداف املرجوة، حيث أا ال تكاد حتظى مبؤشر واحد البورصة اجلزائرية مازالت بعيدة 
يكون يف املستوى املطلوب وهذا ما يبني ضعف السوق املايل اجلزائري يف جذب املدخرات للقيام بالعملية 
املعاكسة أال وهي عملية متويل االقتصاد الوطين، وهذا يضعف من قدرا على دعم التنمية االقتصادية بصفة 

  1.عامة يف الوقت احلايل

  ق األوراق املالية يف اجلزائر معوقات وأفاق تطوير سو: ملبحث الثالثا
  :  معوقـــات بورصة اجلــزائر-1

باعتبار أن بورصة اجلزائر هي بورصة حديثة النشأة، فإا تعاين من العديد من املعيقات اليت حتول 
دون حتقيق األهداف املسطرة واملطلوبة، وبالتايل مل تؤدي أي دور يف التنمية االقتصادية، ومن مجلة هذه 

  : ات يتم ذكر ما يلياملعيق

   : معوقات تتعلق بالبورصة-1-1
  : وعة من املعيقات فيما يليـــمثل هذه اــوتتم

                                                
، دراسة حالة لسوق األوراق املالية باجلزائر، مذكرة ماستر، ختصص مالية دور األسواق املالية يف دعم التنمية االقتصاديةفتيحة عبابسة،  - 1

 .95، 94: ، ص،ص2013-2012جامعة أم البواقي، وبنوك، علوم التسيري، 
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  :  عدم تنوع األوراق املالية املعروضة-1-1-1
تتميز سوق األوراق املالية الناجحة يف الدول املتقدمة وحىت يف بعض الدول النامية بتنوع وتعدد 

لتداول، وهذا لفتح جمال االختيار أمام املستثمر لالستثمار فيما خيتار وفق البدائل األوراق املالية املعروضة ل
  . املتاحة أمامه لالستثمار، وبالتايل يكون هناك مجهور كبري من املستثمرين واملتدخلني يف البورصة

راق املالية وبالنسبة لبورصة اجلزائر باعتبارها حديثة النشأة فإا مل تعرف هذا التنوع والتعدد لألو
املتداولة ا، بل األمر اقتصر على ثالثة أوراق مالية، كما أن حيازة هذه األوراق من طرف األعوان مالية ، 

  . كما أن حيازة هذه األوراق من طرف األعوان االقتصاديني حمدد بسقف معني

   : عدم فاعلية نظام املعلومات-1-1-2
ملايل له دور كبري يف حتديد حجم املعامالت وبالتايل فهو من املعروف أن نظام املعلومات يف السوق ا

مؤشر حقيقي عن كفاءة السوق املالية، فتوفر املعلومات بالكم الكايف عن األوراق املالية ضروري 
لالكتتـاب ألن أسعار األوراق املالية مرتبطة ذه املعلومات إذا تؤثر هذه األخرية على العرض والطلب على 

  . اولة يف السوق املايلاألوراق املتد
بالنسبة لبورصة اجلزائر، ونظرا حلداثتها فإن املعلومات عن األوراق املالية املتداولة تبقى قليلة وال تفي 
باحتياجات املتعاملني، وذلك لغياب النشريات واالت املتخصصة مبجال املال واألعمال ومكاتب التحليل 

مر على اجلداول املالية واحملاسبية اليت تعرضها املؤسسات املسجلة يف واخلرباء يف هذا اال، إذ يقتصر األ
البورصة، وهذا يف اية السنة املالية، لذلك فإن نظام املعلومات يبقى ضعيف ويتطلب الكثري من العمل 

  .واجلهد حىت يعمل على اإليقاع مبتطلبات السوق

   : منافسة البدائل االستثمارية املتاحة1-1-3
عوبات اليت تعترض عمل بورصة اجلزائر، وتعقد وضبابية التعامل فيها، جند باملقابل أن فرص أمام الص

استثمارية مضمونة املكاسب وسهلة االقتحام متاحة أمام أصحاب رؤوس األموال، فنجد أن نشاط االسترياد 
لعديد من رؤوس والتصدير يف سنوات االنفتاح وختلي الدولة عن احتكار التجارة اخلارجية قد استقطب ا

األموال، وهذا على حساب االستثمار املباشر يف الصناعة والزراعة، وبالتايل فإن جاذبية االستثمار املايل يف 
البورصة كانت قليلة وعدمية األثر يف غالب األحوال بسبب تنافسية ااالت األخرى وصعوبات ومعيقات 

  1.البورصة

  :  معوقات تتعلق باحمليط للبورصة-1-2
  : وائق يفـــيص هذه العــن تلخــميكو
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  :ميكن تفصيلها فيها يلي: اديةــوقات اقتصــ مع-1-2-1

  :  هيمنة القطاع العام-1-2-1-1
 من جمموع استثمارات املؤسسات اجلزائرية 80يشمل القطاع العام للمؤسسات االقتصادية قرابة 

  : وأهم ما يتميز به هذا القطاع ما يلي
  . يف أحسن احلاالت، ويد عاملة غري مؤهلة50تاجي مع طاقة إنتاجية ال تتعدى  غياب األداء اإلن-
 دخل املوظفني غري متناسب مع اإلنتاجية ونظام حتفز األجور غري فعال، مع اإلصرار يف أحيان كثرية -

  .للمحافظة على سياسة اجتماعية خبصوص توظيف العمال
  . مؤسسات عمومية غري متوازنة ماليا-

خيضع تعيني مسريي املؤسسات العمومية إىل شروط موضوعية اقتصادية بل خيضع إىل غالبا ال 
  . اخل...اعتبارات غري اقتصادية منها الوالء

ويف هذا الشأن، ميكن القول أن القطاع العمومي يتكون يف أغلبه من مؤسسات سيئة التسيري متثل 
  .بذلك قطاعا حمطما للثروة

 العمومية وتطهريها قبل قيدها يف البورصة  غري أن عملية لذلك كان ينبغي خصخصة املؤسسات
اإلصالحات االقتصادية املعممة اليت أجريت باجلزائر توصل إىل حقيقة هي أن هذه اإلصالحات االقتصادية 

  .ليست هلا األساس التسيريي للنجاح

  :  التضخم ومعدل الفائدة-1-2-1-2
، ولكن 2002 سنة %6ي صار بدور يراوح يف بالرغم من التطور اإلجيايب ملعدل التضخم الذ

التساؤل القائم هل بإمكان هذا املعدل أن يستمر على هذه الوترية مع شروط استقرار االقتصاد الكلي اليت 
تبدو هشة، وخاصة إذا ما علمنا أن قطاع احملروقات هو القطاع الذي يساهم بشكل شبه كلي يف معدل 

ني أن أغلب القطاعات املتبقية هلا تقريبا معدالن منو سالبة وحىت إن كانت النمو االقتصادي يف اجلزائر، يف ح
إجيابية فهي ضعيفة، كذلك فإن التأثر بالصدمات اخلارجية خاصة يف ظل التبعية االقتصادية للخارج وظاهرة 

ودة ارتفاع التضخم العاملي اليت يعيشها العامل يف الوقت احلايل خاصة بعد التغريات األخرية قد يساهم يف ع
 %8معدل التضخم على املستوى احمللي، والذي من شأنه التأثري يف معدل الفائدة الذي يتراوح يف حدود 

  . هذه السنة
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  :  الضغط الضرييب-1-2-1-3
ما مييز النظام الضرييب اجلزائري هو تعدد أنواع الضرائب من جهة وارتفاعها من جهة أخرى، فمثال 

 األرباح مما يؤدي لتخفيف نسبة األرباح القابلة للتوزيع على املسامهني،  من %30 تعادل IBSضريبة 
الشيء الذي حيد من جاذبية األوراق املالية خاصة مع تفشي السوق املوازية وما تتيحه من فرص ضخمة 

   1.للريح

  :  ضعف القدرة الشرائية لألفراد-1-2-1-4
ر، وحترير أسعار السلع واخلدمات، والتسريح لقد كان من آثار اخنفاض قيمة الدينار وجتميد األجو

اجلماعي للعمال ضلع كبري يف تدهور القوة الشرائية ألغلبية أفراد اتمع، حيث يالحظ توسع دائرة الفقر 
والبؤس وتقلص القدرة االدخارية للعائالت، ففي هذه احلاالت واألوضاع فإنه من الصعب انتظار إقبال كبري 

  . ن االدخار يف األصول املالية ويف غريها من ااالتمن األسر اجلزائرية م

  : ل يفــمثــ تت: معوقات اجتماعية وثقافية-1-2-2

   : العوامل التارخيية-1-2-2-1
املتمثلة يف اجلهل واألمية وكل خملفات االستعمار األخرى اليت ما زال اتمع اجلزائري يعاين منها 

لتعامل بقيم البورصة مرده إىل عدم ثقة واهتزازها نتيجة ممارسات بعض حىت اآلن، كما أن عدم اإلقبال على ا
اهليئات املالية والفضائح اليت خلفها بنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري والفضائح األخرى املتوالية اليت 

  .يشهدها القطاع املايل بصفة عامة

  : غياب الثقافة املالية االستثمار يف البورصة-1-2-2-2
فراد والعائالت ال ميلكون هذه الثقافة لكون أن العملية حديثة ومل يعهد اتمع اجلزائري خالل فاأل

  .العهد السابق أن يتعامل مع هذه السوق

   : العامل الديين-1-2-3
الذي حيرم التعامل خاصة بالسندات ذات العائد املضمون يف شكل فوائد احملرمة شرعا، مما يستدعي 

  .خرى تتماشى والعقيدة اإلسالمية مثلما هو عليه احلال باألقمار اإلسالمية األخرىالبحث على آليات أ
كل هذه املعوقات أضافت نوع من اجلمود على بورصة اجلزائر وجعلت منها هيكال مهجورا بال 

 أن من املفترض أن تعكس بورصة اجلزائر احلركية االقتصادية اليت تشهدها بالدنا، اليت باشرا: روح، حيث
الدولة، على غرار البورصات العالية اليت تدفع باقتصاد دوهلا حنو العاملية والنجاح، حيث اختلفت اهليئات 
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املرافقة للبورصة وكذا اخلرباء، يف تفسري األسباب اليت حتول دون حتريك البورصة وتفعيلها، فهناك من يرى 
وا من قوة البنوك، فيما يرى آخرون أن أن وضعية البنوك سامهت يف تراجع مستوى البورصة اليت تستمد ق

  1.البريوقراطية وضعف القرار املايل وراء هذا العجز

  :  مقترحات لتنشيط بورصة اجلزائر-2
تعترب بورصة اجلزائر من البورصات احلديثة النشأة اليت تتخبط يف مجلة من املشاكل حتول أمامها دون 

 من ختطي البعض من هذه املشاكل، جيب على السلطات حتقيق األهداف املنوطة ا، ومن أجل متكينها
  : االقتصادية يف اجلزائر أن تتبع مجلة من اإلجراءات اليت ميكن إجياز البعض منها فيما يلي

  :ويتم التحكم يف احمليط االقتصادي من خالل:  التحكم يف احمليط االقتصادي-2-1

   : التحكم يف ظاهرة التضخم و حماربة كل أسبابه-2-1-1
ويتم ذلك من خالل التحكم يف منو الكتلة النقدية وجعلها مقترنة بكمية اإلنتاج احلقيقي عن طريق 
إقامة جهاز إنتاجي قوي على حنو حيقق إشباع الطلب الداخلي، مع تبين سياسة سعر صرف هدفها محاية 

  .ورؤوس األموال إىل اخلارجالعملة الوطنية من أي تدهور، باإلضافة إىل حماربة ظاهرة هروب االدخار املايل 

  :  حماربة التهرب والغش الضرييب-2-1-2
وذلك ألن األعوان االقتصادية ال يستطيعون وال يريدون االستثمار يف املشاريع اليت حتقق هلم مداخيل 
مرتفعة تزيد على األقل عن معدل التضخم اجلاري، ومن مث فإن أي دخل أقل من هذا املعدل ينجم عنه عدم 

  . م هؤالء األعوان الذين يتجهون بعدها حنو توظيفات أخرىاهتما

  :  العمل على حمو السوق االقتصادية املوازية-2-1-3
وذلك لكون وجود سوق اقتصادية موازية للسوق االقتصادية الرمسية، ال حيفر االستثمار يف األصول 

 وتوفر فرض رحبية أكرب من نظريا املالية خاصة إن كانت هذه األخرية غري مراقبة من طرف مصاحل الضرائب
  . الرمسية

  :  الربط بني االقتصاد املايل واالقتصاد احلقيقي-2-1-4
وذلك عن طريق منع املضاربات الغري مشروعة وحتاشي ارتفاع أسعار القيم املتداولة وحتقيق عوائد 

 االصطناعي لألسعار قد يؤدي مرتفعة دون أن يكون هلا ما يقابلها من ارتفاع حقيقي للثروات، ألن االرتفاع
  . -مثلما حدث يف جنوب شرق آسيا-إىل ايار األسعار وايار البورصة وفقداا مصداقيتها 

                                                
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري فرع مالية، االستثمار املايل مع دراسة حالة اجلزائر،  مصبيح أمحد، - 1
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  :  اإلجراءات التشريعية لتطوير بورصة اجلزائر-3
  :  مراجعة اإلطار التشريعي-3-1

 حيث أنه من غري جيب التكيف مع التغريات اليت تطرأ على احمليط الداخلي واخلارجي للبورصة
املعقول الوصول إىل بورصة ناجحة، وقادرة على االستمرارية من دون أن تكون آليات تشريعية وتنظيمية 

  . مرنة قادرة على التكيف مع املستجدات والتغريات االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والسياسية

  :  مراعاة اإلطار الزمين-3-2
ين ملا تكون عليه بورصة اجلزائر، من العوامل البالغة األمهية يف عملية يعترب احترام عامل التدرج الزم

  :تطويرها، وميكن إجيار هذا التدرج من خالل املراحل الثالث املوالية

  :  مرحلة االنطالق-3-2-1
حىت ميكن االنطالق يف العمل بشكل تدرجيي للبورصة، فإنه ينبغي إدخال األوراق املتداولة للقيد أوال 

.  بشكل يسمح للمتدخلني يف السوق ممارسة مهامهم بصفة متتابعة من جهة، ومهنية من جهة أخرىبأول،
كما أنه من املهم يف هذه املرحلة التأكد ومراجعة مجلة من الشروط واإلجراءات القانونية، التنظيمية والفنية 

  .قبل املرور إىل القبول وإدخال حجم كبري من األوراق املالية

  : ة التطوير مرحل-3-2-2
ودف هذه املرحلة إىل إعطاء األوراق املالية يف اجلزائر توجها حمددا، بغية حتقيق وثبة حامسة وسريعة 
للنشاط البورصي، لذلك ينبغي تطوير مهام كل متعامل عن طريق وضع قنوات االتصال فيما بني خمتلف 

دة، كذلك دف هذه املرحة إىل االقتراب املتعاملني يف السوق وترقيتها، وتشجيع تطوير أدوات مالية جدي
من حتقيق عمق السوق بواسطة الرفع من الرمسلة البورصية، باإلضافة إىل تكييف اهلياكل القاعدية التقنية 

  .واإلدارية للبورصة مع متطلبات املرحلة

  :  مرحلة النضج-3-2-3
 عملية اإلصالح االقتصادي يعترب نضج بورصة اجلزائر على املستوى الدويل واجلهوي ومسامهتها يف

  .واملايل أكرب تتويج لعملية اإلجناز الفعلي ألبرز األهداف احملددة يف املرحلتني السابقتني
ودف هذه املرحلة إىل ضمان الشفافية، األمان والفعالية الالزمة، حىت تتمكن من االستجابة للعرض 

  : يات هذه املرحلةومن أبرز جتل. الكثيف ألوراق املؤسسات املراد خصخصتها
   ؛ األمان يف املعامالت-
   ؛ سيولة األوراق املالية-



 :الثالثالفصل  رـــــي اجلزائـــف) ةــالبورصـ(ــة ــوق األوراق املاليــسـ
 

  
 

91 

  .  األداء اجليد لكافة املتدخلني يف البورصة-
وينتظر من هذه املرحلة أن يكون اجلزء األكرب من السيولة املتاحة للعائالت واملؤسسات واهليئات، 

  . الية املعروفة من قبل البورصة حنو االستثمار املايل اخلاص باملنتوجات املهيتم اجتذاب
  :كما أن هذه املرحلة مشروطة مبستويات أداء ينبغي الوصول إليها من خالل

   ؛ املقاييس الدولية على أن يتم ذلك بشكل منتظم-
  .  إرساء قواعد االقتصاد الدويل-

  :  نشر ثقافة البورصية-3-3
أدبيات البورصة يف الثقافة اللغوية للشعب إنه من الضروري السعي إىل تعويد العائالت على استعمال 

وحتسسهم بأمهية هذه األداة اليت تم بتمويل االقتصاد، وأنه من املفيد تعبئتهم من أجل استثمار قدرام 
التمويلية يف األصول املالية القابلة للتداول لذلك بتعيني وضع سياسات حقيقية ختتص بالتسويق البورصي 

تعريف خمتلف األعوان االقتصادية، سواء كانوا طالبني أو عارضني بأمهية وفائدة يكون الغرض من ورائها 
   1.البورصة باستعمال خمتلف وسائل اإلعالم وخمتلف شبكات االتصال مع اجلمهور
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  : ةــــــخالص
لني فيها مت يف هذا الفصل تناول بورصة اجلزائر من حيث نشأا واهليكل التنظيمي هلا وخمتلف املتدخ

  . وكذا التعريج على واقع ومعوقاا
وبورصة اجلزائر نشأت على غرار اإلصالحات االقتصادية وكدعم للقدرات التمويلية على الساحات 
املالية و تنظم بورصة اجلزائر من خالل ثالث هيئات تأيت على رأسها جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

، وتوكل هلا مهمة احلفاظ على سري البورصة ومحاية املستثمرين فيها، 23/10اليت تشكلت مبقتض املرسوم 
والرقابة على تطبيق اإلجراءات القانونية، فضال عن اهلمة اجلديدة اليت أوكلت هلا بعد إنشاء املؤمن املركزي 

مها يف شكل للسندات، واليت تتعلق بالرقابة والسهر على عمله ،أما املؤمن للسندات فهو هيئة مالية متارس مها
شركة مسامهة، ويتمثل دوره يف احلفاظ على سندات من خالل فتح احلسابات والسهر على استمرار 

أما عن اهليئة الثالثة . حركيتها بإصدار املعلومات اخلاصة بذلك باإلضافة إىل العمل على زيادة حجم التداول
ع مبهمة تسهيل الصفقات بني الوسطاء وترقية املنظمة لبورصة اجلزائر تتمثل يف شركة تسيري القيم واليت تضطل

  . العمل على األوراق املالية
أما عن واقع التداول يف بورصة اجلزائر فيالحظ بأنه ضعيف ويف تدهور مستمر ومما جينب النظر أيضا 

  . عن واقع التداول هو اخللل املستمر بني العرض والطلب على األوراق املالية خاصة منها األسهم
ر بورصة اجلزائر بورصة حديثة النشأة ومل ميالدها فترة زمنية طويلة تتربص ا مجلة من وباعتبا

املعوقات حتول أمامها دون حتقيق األهداف املنوطة ا، ومن هذه املعوقات جند ما يتعلق باحمليط البورصي وما 
  .   يتعلق أيضا بالبورصة يف حد ذاا
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خاصة مع تلعب أسواق األوراق املالية دورا بالغا يف اقتصاديات الدول باختالف درجة تقدمها   
على مجيع املعامالت االقتصادية وكذلك التمايز الذي أصبح بارزا املنطق املايل التحديات املتزايدة اليت فرضها 

العجز، واحلاجة ائض ووحدات والذي ظهر معه ما يعرف بوحدات الفبني منط اإلنفاق ومنط توزيع الدخول 
املالية اليت تعترب فضاء ليتم ذلك انطالقا من سوق األوراق . إىل انتقال هذا الفائض بني هذه الوحدات

، اليت تترجم يف شكل استثمارات املتأتية من أصحاب الفوائض إىل أفضل االستخداماتلتخصيص املوارد 
 جمموعة أدوات مالية متثل حمور النشاط من خاللالنتقال يتم فهذا ااالقتصادية، حقيقية داعمة خلطط التنمية 

  .األساسي هلذه السوق
واجلزائر كمعظم دول العامل اليت عرفت انتقال من النظام االقتصادي االشتراكي إىل اقتصاد السوق،   

ايل، حيث مرت يف بداية ذلك جبملة من اإلصالحات اليت مست مجيع اجلوانب االقتصادية مبا فيها اجلانب امل
الرامية إىل سد الثغرات خاصة يف جمال متويل مشاريع التنمية االقتصادية من من التغيريات مت إدخال العديد 

جهة، ومن جهة أخرى خلق آليات جديدة تسمح بتوفري مصادر متويلية أكرب انطالقا من حشد رؤوس أموال 
  .صالحات جند إنشاء بورصة اجلزائرومن بني هذه اإل. اقتصاد السوقجتعله يتكيف مع واقع كبرية، 

  :التالية إىل الفصول تطرقنا  
عرض مفاهيم نظرية عامة حول األسواق املالية من حيث إظهار ماهيتها، مفهومها، تقسيماا، وكذا   

شروط إنشاء سوق األوراق املالية، خصائصه، وظائفه، إضافة إىل املتدخلون يف سوق األوراق املالية، وكذا 
  .ملتداولة وآليات التعامل والتنظيم يف هذه السوق، إضافة إىل كفاءة سوق األوراق املاليةاألدوات ا
بعدها مت إظهار نوع العالقة املوجودة بني سوق األوراق املالية وعملية دعم التنمية االقتصادية إذ تبني   

ق بوجود سوق األوراق من خالل ذلك وجود رابط قوي بني هاذين املتغريين، فالتنمية االقتصادية ال حتق
خاصة أن سوق األوراق املالية هو القناة التمويلية اليت تساهم يف تعبئة املالية غري كفء وغري متطور، 

املدخرات من األفراد الطبيعيني واملعنويني مث تقوم بعد ذلك بتوزيعها على طالبيها يف الوقت وبالتكلفة املناسبة 
  .ىل يف السوق املايلفهذه املرونة يف التمويل ال تتحقق إ

    :أما الفصل الثالث تطرقنا فيه إىل  
بورصة اجلزائر سوق مايل ناشئ تشرف على تنظيمه هيئات حمددة من قبل املشرع اجلزائري، يتم 
تداول أوراق مالية حمددة فقط به، وخيضع نظام إدراج الشركات والوسطاء فيه واألدوات املالية إىل أطر 

  .نون ويف النظام العام للبورصةيف القاوتنظيمات حمددة 
  :ةــج الدراســ نتائ:أوال

  :من خالل دراستنا هلذا املوضوع خلصنا إىل النتائج التالية  
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فالسندات . أسهم وأوراق مالية هجينة تصنف األوراق املالية املتداولة يف سوق األوراق املالية إىل سندات، -
 ةو حكومة مبلغا من املال مقابل فائدة دورية، وهي عرضتعترب أداة دين يقرض املستثمر مبوجبها شركة أ

جلملة من املخاطر تشكل أهم العوامل املؤثرة على قيمتها ومن مث على قرار االستثمار فيها، أما األسهم فهي 
معينة يف شركة من الشركات، واألوراق املالية اهلجينة عبارة عن صكوك حيصل حاملها مبوجبها على حصة 

  ؛أوراق مالية حتمل صفة السندات واألسهم معاهي عبارة عن 
سوق األوراق املالية املكان الذي يتم فيه تداول األوراق املالية بأصنافها، وتعترب هذه السوق قسما  تشكل -

  ؛من أقسام سوق رأس املال اليت تندرج ضمن السوق املالية
واملؤسسات وخلق السيولة ومنها ما األوراق املالية هلا وظائف عدة منها ما يتعلق بتمويل االقتصاد  سوق -

  ؛يتعلق أيضا بتحديد السعر املناسب وتسيري املخاطر فضال عن تقييم حالة االقتصاد
 الصفة عن بعضها هي صفة الكفاءة، والكفاءة هي تلكأهم الصفات اليت متيز أسواق األوراق املالية  من -

اليت متنح للسوق إذا كانت املعلومات الضرورية متاحة فيها جلميع املستثمرين من دون تكاليف أو بتكاليف 
وللكفاءة صيغ منها الصيغة الضعيفة، . إىل أسعار األوراق املالية مباشرامما جيعل من أثر وصوهلا منخفضة، 

العديد من املرتكزات منها ما يتعلق باجلانب كما تقوم الكفاءة على . الصيغة املتوسطة والصيغة القوية
  ؛التنظيمي ومنها أيضا ما يتعلق باجلانب التقين واجلانب اإلعالمي

لسوق األوراق املالية آثار إجيابية يف عملية التنمية املالية ومن مث حتقيق التنمية االقتصادية يف الدول النامية  -
  ؛وهو ما يثبت صحة الفرضية األوىل

الوطين بسبب ما يعانيه من ايل اجلزائري مازال بعيدا كل البعد عن حتقيق حلم تنمية االقتصاد السوق امل -
عراقيل واليت انعكست بالسلب على املؤشرات العامة له، لكن بدأ األمل يلوح لاللتفات إليها حاليا يف حماولة 

  ؛لتذليل هذه الصعوبات عن طريق مقترحات لتطوير هذه األخرية
ط سوق األوراق املالية إىل زيادة كفاءة اجلهاز املصريف األمر الذي يؤدي إىل حتفيز عملية التنمية  يؤدي تنشي-

  ؛االقتصادية وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية
باإلضافة إىل غياب املؤسسات املختصة بالوساطة املالية مبحدودية تصف سوق األوراق املالية يف اجلزائر ي -

فضال عن أن أعداد شركات  صناعة األسواق الثانوية واحملفزة لنشاط األسواق املالية، املؤسسات املتخصصة يف
املسامهة اليت يقوم عليها سوق األوراق املالية يف الدولة قليلة مقارنة بعدد مؤسسات األفراد وهو ما يثبت 

  .صحة الفرضية الثالثة
لت سوقا خميبة لآلمال ومل ترق بعد ألن إذن من خالل ما سبق جند بأن السوق املالية اجلزائرية الزا  

  .يف االقتصاد اجلزائريتتطلع إىل الدور التنموي 
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  :ةــات الدراســ توصي-ثانيا
  :على ضوء هذه النتائج ميكن اقتراح ما يلي  

  ؛ تنويع األوراق املالية بإصدارات أخرى يف سوق األوراق املالية اجلزائري-
  ؛لصغرية واملتوسطة لالنضمام إىل البورصةاملضي قدما يف مساعدة املؤسسات ا -
  ؛ إصالح النظم التشريعية مبا يكفل متاشيها وتطورها مع سوق األوراق املالية-
  ؛ االهتمام أكثر بالنظام املصريف وتسهيل التعامل معه ألنه الدائم الرئيسي للسوق املايل-
  ؛ رفع عدد الشركات املدرجة من أجل تنشيط السوق املايل-
الوعي بني أفراد اتمع من خالل النشريات املنتظمة واأليام الدراسية اليت بني أمهية سوق األوراق  نشر -

  ؛املالية ودوره يف تطوير االقتصاد
االهتمام باجلانب الديين وخلق أوراق مالية تتماشي مع طرق التمويل اإلسالمي لرفع احلرج عن املتعاملني  -
  ؛ا
  .اص عن طريق تشجيع قيام مؤسسات املسامهة مساعدة الدولة للقطاع اخل-

 بعد تعرضنا هلذا املوضوع ودراسته واستخالص النتائج منه يظهر جليا أن جمال البحث يف ما يزال   
  .مفتوحا
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    :ملخـــص
من خالل دعمها للنمو بارزا يف االقتصاد العاملي املعاصر، أصبحت سوق األوراق املالية حتتل مكانا 

حتقيق التنمية ومستوى بني مدى تطور سوق األوراق املالية حيث تبني أن هناك عالقة وطيدة االقتصادي، 
  .االقتصادية
حداثة نشأا جلزائري أو بورصة اجلزائر تتميز إضافة إىل كما مت التوصل أيضا إىل أن سوق األوراق املالية ا  

على الوضعية االقتصادية العامة، حيث أا مل مما أدى إىل انعكاس ذلك سلبا على العموم، بالضيق ونقص الفعالية 
  .االقتصاد الوطين عجلة دفعاملنتظر منها واملتمثل يف تتمكن من حتقيق اهلدف 

  :الكلمات املفتاحية
 .ئر، معوقات سوق األوراق املاليةوراق املالية، التنمية االقتصادية، بورصة اجلزاسوق األ

 
Résumé  

Le marché des billets financiers est devenu un maillon essentiel dans l’économie 

mondiale par son rôle dans son développement et cela d’après la relation étroite entre le 

développement du marché des billets financiers et le niveau du développement économique. 

On a constaté que le marché Algérien des billets financiers  se caractérise en plus qu’il 

neit  récent, il est étroit et il manque d’activité en général, cela influt négativement sur l’état 

économique du faite qu’il n’a pas atteint son but attendu de développer l’économie nationale. 

Les mots clé: 

Marché des Billets, développement économique, bourse Algérienne, difficulté du marchés des 

billets.  
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