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مقدمة عامة:

مما الشك فيه أن املال من االحتياجات األساسية يف احلياة اليومية مثل غريها من احلاجات اليت تتمثل يف 
ة أعمال باعتباره احملرك سلعة أو خدمة ، ولعله ال يغيب عن الذهن أن املال هو عصب احلياة ألي منظم

ب وأيضا بالقدر ال بد أن يتوفر املال يف الوقت املناسللوظائف واملهام داخل هذه املنظمة ومن مثَ األساسي
.املختلفةن توفر األسواق املالية والنقديةهذه احلاجة البد ماملناسب،ولتلبية

إن وجود األسواق املالية والنقدية يعترب أداة هامة لتوفري وتقدمي املال لألنشطة املختلفة وذلك من خالل الدور 
مؤسستها املالية يف جتميع املدخرات وتوجيهها إىل جماالت االستثمار املختلفة ،كما ميكنها التنبؤ األساسي لكل 

باملستقبل ، وتوضيح احلالة االقتصادية للدولة ،وذلك ما يشجع أصحاب األموال يف االستثمار ،والدخول يف هاته 
.األسواق

يفوهذال،يالتمو مصادرأفضلأحدباعتبارهاختلفةاملاالقتصاديةشطةناألليمتو يفرئيسًيادورًابعلت
إذ،اإىلواالجتاهنظام املصريف الالل مؤسسات خمناملباشرريغليالتمو ىلعاالعتمادعتراجظل

عمرتفبنموتتميزكما،وى هذه األسواق مرتفعا ومرتاكمامستىلعالرأمسايلنيالتكو ما يكون حجمغالبا
احلد الذي أضحت معه األسواق املالية مؤشرا حقيقيا معربا عن الوضعية إىليدعم

.االقتصادية العامة 
توزيع يفاملاليةاألوراقسوقفعاليةلحو كالشكو بعضالسنني األخريةيفالبعضلدىابدفقدا الدورهذورغم 
ادةزيو املتذبذبة،تهاوحركاألسواقهذهربعةلالسائألموال ااستقرارملعدبالنظروبلاملطهبالوجاالقتصاديةاملوارد

شطةناأليفاملشاركةسساتؤ واملاألفرادلبعضالرشيدةالغريواملمارساتالسياسيةتها للمستجدات حساسي
املستمرةالتطوراتهذهمواكبةيفجديدةأبعادومسؤولياتأماماملؤلفنيوضعتكما ,األسواقيفاالستثمارية

.املالعامليف
:اإلشكالية

:التاليةالرئيسيةاإلشكاليةةمعاجلإىلسعىيالبحثهذانافقسبماءضو يف
.كيف ميكن أن تساهم األسواق املالية يف تنشيط اقتصاد بلد ما ؟
:التالية ويمكن تجزئة هذا السؤال الرئيسي إلى اإلشكاليات الفرعية 

.مالية؟سوقإلقامةالفنيةوكذااجلوانب النظرية هيما-1
؟االقتصاديةالتنميةتنشيطيفاملاليةاألسواقفعاليةمدىما-2
االستثمار؟حجمزيادةواملاليةالعملياتتفعيليفهلاواملرجواملنوطالدورتلعبأنللبورصةميكنهل-3
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:الفرضيات

:التاليةالفرضياتعوضميكنطارياالهذايف
واللوائح املنظمة لعمل تشريعاتالقتطبيمن خالل لفعامايلسوقنشاءإدولةأييفمايلمظانأليميكن-1

.األسواق هلذه 
.االقتصاديةللتنميةاألساسيوالرئيسياحملركاملاليةاألسواقتعترب-2
.االستثماراتحجمتوسيعولزيادةاملناسباملكاناملاليةاألوراقبورصةتعد-3

:أهمية البحث

يفاملاليةللمواردتوفريهايفالعاملدولخمتلفيفاملاليةاألسواقوفعاليةدورإبرازيفالبحثأمهيةتكمن
مواردإىلحتتاجاليتاالقتصاديفالعجزجهاتإىلاملاليةاملواردمنالفائضتصرفحيثاالقتصاد،

القيامجلأمناملاليةاملواردتوفريأومواردها،تفوقاليتتلبيةأياالقتصادية،لتغطيةمالية
.اجلديدةاالقتصاديةبالنشاطات

:أهداف البحث

الدوليففيهااملنقولةالقيمبورصةالسيمااملاليةلألسواقاملاسةاحلاجةإظهاريفالبحثهذاهدفيتمحور
اللحاقجلأمنتطويرو االقتصاديةالعجلةلتحريكمتويليةمواردإىلالكبريةحلاجتهانظرااملتخلفة

.منوااألكثرالدولبركب
:أسباب اختيار الموضوع 

املاليةالسوقأنحيثالوطيناالقتصادتطوريفقصوىاقتصاديةأمهيةمنلهملانظراالبحثهدااختيارمتلقد
.االقتصاديةالتنميةيففعالةأداةتصبحلكيكبريةجهودإىلحتتاجوالنشأةمرحلةيفالزالت 

:المنهج المتبع

نةاإلستعاسيتماإلشكالية،يفاملطروحالتساؤلعنواإلجابةجوانب املوضوعختلف مباإلحاطةضمانأجلمن
:البحثهذاةالجميفأساسيةةلكوسيالتاليةباملناهج

:الوصفيالمنهج-1
.مسح نظري ألسواق األوراق املالية ومكانتها ضمن النظام املايل وكذا أهم أهدافها وخصائصهاءإجراقصدوهذا

:التحليليالمنهج-2
أويالنظر هاشقيفءسواي االقتصادوالنمواملاليةاألوراقأسواقنيبالقةالعيللوحتفهميفب مناسوبلسكأ

.يالتطبيق
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:التاريخيالمنهج-3
النموفهومموتطوراتمسارضوعر املاليةاألسواقوتطورةنشألالتارخييةاملراحلضوعر سردأجلمن

.إىل أهم مفاهيم سوق األوراق املالية اجلزائريةباإلضافة،االقتصادي
:الخطة المتبعة

:التاليةاخلطةاتبعناالدراسةحملالغايةلبلوغ
تعريفمناجلوانبخمتلففيهقدمناحيثلية املاألسواقبااملتعلقةاألساسيةاملفاهيمفيهعاجلناولاألفصلال

املتداولة)سنداتوأسهم(املاليةلألوراقاملوسعبالشرحكذلكمربزين,ننسىأندونأنواعوووظائف
املاليةاألوراقسوقيفالرئيسيالدورلعبإىلاملتدخلةباألطرافتدفعاليتالتعامالتأهمإىلإضافةالبورصةيف
األداء االقتصادي أما الفصل الثاين فقد خصصناه لدراسة ,

فيهاعتمدناالذيو باالقتصاد اجلزائربورصةخصصناه لعالقة ثالثالفصلالبالبحثختمناأخرياو,االقتصاد
منالبورصةهذهتفعيلإلمكانيةاملفيدةاالقرتاحاتجتنبدونوكذا شروط الدخول إليها هاممونشأةىعل

.السري احلسن للسوق السالفة الذكر تعرقلاليتاملعوقاتحتليلخالل
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األسواق المالية:لفصل األولا

:مقدمة الفصل

التنمية مـن غري املمكن أن تتحقق معدالتحيث, دية يف أي دولة رؤوس أموال جممعةتطلب عملية التنمية االقتصا
املنشودة يف ظل غياب التكوينات الرأمسالية ،وتربز أمهية أسواق رأس املال يف عملية التنمية االقتصادية كأحدي اآلليات اهلامة 

إىللتجميع املدخرات اخلاصة والعامة وتوجيهها حنو قنوات االستثمار املتنوعة هذا باإلضافة 
السيولة لتمويل االستثمارات واليت إىلوم باالدخار ولديها طاقة متويلية فائضة وبني القطاعات اليت تفتقر القطاعات اليت تق

.بدورها ختدم أهداف التنمية يف أي دولة

وقد أكدت العديد من الدراسات التطبيقية احلديثة عن العالقة الوطيدة اليت تربط تطور أسواق رأس املال مبعدالت النمو 
املاليةألسواقاألساسيةالعمومياتدراسةالفصلهذايفعلينايتوجباملاليةاألسواقحتتلهااليتاألمهيةنتيجة,قتصادي اال
ثالثةإىلالفصلهذاتقسيمعلينافرضماهذاوالتنميةعجلةدفعمنتطورهاحالةيفالناميةالبلدانمتكن,التمويليةأو

ا ذكإىل أهم أنواع األسواق املالية و فيهنتطرقالثايناملبحثيفأمامدخل السوق املايل األولاملبحثيفنتناول,مباحث
.األدوات املتداولة يف هده السوق 
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السوق الماليإلىدخل م:لمبحث األولا 

باعتباره الدافع األساسي للوظائفيعترب املال من االحتياجات األساسية يف حياتنا اليومية كما يعد أساس أي منظمة
. "1"ال بد من وجود األسواق املاليةلك ذو املهام و لدلك جيب توفره يف الزمان املناسب و بالقدر املناسب و لتوفر 

ماهية السوق المالي:المطلب األول

مفهوم السوق المالي:أوال

املشرتي ة اليت يلتقي من خالهلا البائع و ا األخري ميثل الوسيلذالسوق املايل يستمد مفهومه من السوق بشكل عام و هإن
.بغض النظر عن املكان املادي للسوق 

نشوء وحدات متخصصة من األفراد و الشركات للمتاجرة و تقدمي خدمات إىللقد أدى طابع التخصص يف األسواق و 
و وحدات العجز االستثمارجيمع الوحدات املدخرة اليت ترغب يف الذيالوساطة يف السوق املايل و منه  فالسوق هو االيطار 

,"2"عرب فئات متخصصة و عاملة يف السوق و توفر قنوات اتصال فعالةاالستثماراألموال لغرض إىلاليت هي حباجة 
األخرى، األسواقهده األخرية  على غرار سوق رأس املال حيث تعتربأن هناك خلط بني السوق املالية و من الواضح 

كاملستثمرين السماسرة، والوسطاء من خالل إصدار أوامر البيع والشراء شيط هذه السوق عدد من املتعاملون  يدخل يف تن
تعترب سوق  األوراق املالية هي األخرى من األوراق و نت أسهم أو سندات أو على أي نوع أخر منلألوراق املالية سواء كا

اذإاملال و عادة ما ينصرف سوقيعد  بدوره أحد جناحي سوق املال يف أي بلدالذيالثاين من سوق رأس املال اجلناح 
ة                  املال ويطلق عليه مصطلح البورصالضيق لسوقهدا هو املفهوم سوق األوراق املالية و إىلأطلق بدون حتديد 

:                                      ييلمن هنا ميكنا تقدمي التعاريف لكي تساعدنا بالتدقيق مبفهومها و نستعرض منها ما و 

غريتكون منظمة أو املالية من أسهم وسندات قد السوق اليت تتعامل باألوراق: "
أما السوق غري املنظم منظمة ففي األوىل تتم صفقات بيع وشراء األوراق املالية يف مكان جغرايف واحد معني يعرف بالبورصة،

أن هذه بواسطة احلاسوب،كما يبعضهمعدد من التجار و السماسرة يباشر كل منهم نشاطه يف مقره ويتصلون فيتكون من 
األسواق قد تكون حملية أو عاملية ففي األوىل تتداول األوراق املالية للمنشآت   واهليئات احمللية، أما الثانية فتتسع لوجود 

.02:ص،2000،اجلزء،طرابلس لبنان،02،اجلزء ؤسسة احلديثة للكتابةامل،األسواق املاليةو العمليات املصرفية ،وآخرون،الناشف،أنطوانخليل اهلندي - 1
ختصص نقود ,،أطروحة دوكتوراه،كلية العلوم االقتصادية والتسيري،جامعة أبو بكر بلقايدتلمسان اجلزائرفعالية األسواق املالية يف الدول الناميةبن عمر ابن حسني،- 2

.10:ص،2013وبنوك ومالية،السنة اجلامعية،
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فهي تلعب دورا اقتصاديا هاما املستثمرين األجانب، ومنه فان األسواق املالية تعترب ذات أمهية كربى بالنسبة لكافة دول العامل
."1"قتصاديات أي دولة مهما كان نشاطهاأساسيا يف او 

لك عن وذاألوراق املالية لىلن عنها ععمن قبل و ماملعامالت يف ساعات حمددة هاأماكن اجتماع جترى في"
متخصصني يف هدا النوع من املعامالت على أن يتم التعامل بصورة علنية سواء بالنسبة لألوراق طريق مساسرة حمرتفني مؤهلني و 

" .2"عن كل نوعو بالنسبة لألسعار املتفق عليها املالية أ

أصحاب الفوائض من السيولة،  ويوجد يف املقابل أصحاب العجز الذين يريدون االستثمار، لذا فان األسواق املالية تلعب دور 
إىل األفراد أو املؤسسات ذات العجز، وذلك من خالل املنشآت املالية واألدوات الوساطة يف انتقال األموال الفائضة

بتكاليف و ملا له من قدرة يف املساعدة على منح القروض بشروط مناسبة املالية،نظرا لصعوبة انتقال األموال مباشرة بني الطرفني،
تها أيضا لعدم قدرة البنوك التجارية على التمويل الطويل األجل قليلة مقارنة بالقروض اليت متنحها البنوك الدولية و تظهر أمهي

إىلإضافةاملخاطر مشاكلاملتوسط لعدة أسباب أمهها التضخم و و 
لع واخلدمات، ويف الوقت يقصد بالسوق املكان اجلغرايف الذي يلتقي فيه البائعون واملشرتون وتتبادل فيه الساملركزي و منه

."3"مل يعد هناك أمهية للمكان وأصبحت السوق حتدد بالنظر إىل السلعة اليت تتداول فيهحبيث أنه احلاضر

.خصائص األسواق المالية:ثانيا

:كما يليلسوق األوراق املالية بعض اخلصائص اليت متيزها عن باقي األسواق األخرى نوجزها
فر تو و التداول يف سوق األوراق املالية يوفر املناخ املالئم واملنافسةوكذا الطلبالعادلة على أساس العرض و حتديد األسعار - 

يناملعلومات الضرورية للمستثمر 

الوكالءمنافيهاملتعاملنيلكوننظرااألخرى،املاليةاألسواقباقيمنتنظيماأكثرتتسماملاليةاألوراقسوق- 
مستقلةإداراتهناكالبلدانمعظميفلذلكالسوق،هذهيفاملاليةاألوراقلتداولقانونيةوقيودشروطوهناكاملختصني،

.الضروريةاملعلوماتللمتعاملنيوتوفراملاليةاألوراقأسواقيفالعملياتتديرصالحياتذات

.السيولةتوفرييكفلقبل مبامنإصدارهامتاليتاألدواتتداولفيهايتمثانوية،سوقوجوداملاليةاألوراقسوقيتطلب-

.7- 6:ص.ص،2005اإلسكندرية،اجلامعة،شبابمؤسسة،املالأسواقالبورصات موسوي،جميدضياء - 1
.62:ص،2002عمان،األوىل،الطبعةالتوزيع،وللنشراملستقبلدار،الدوليةاملاليةاألسواقالبكري،أنسوصايفأمحدوليد- 2
.20:ص،2000, الطبعة األوىل,عمان،يعللنشر و التوز دار الصفاء ،األسواق املالية و النقدي،اجلملجوي دانمجال - 3
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األوراق املالية يعطي خاصيةمن تكنولوجيا االتصاالت فإن ذلك نظرا للمرونة اليت تتميز- 
.صفقات كبرية و متعددةتتميز عن غريها من أسواق السلع

.ملستثمرين يف خمتلف أرجاء العاملامما يتيح جماالت واسعة لالستفادة من أمام فئات  .أسواق األوراق املالية تتصف بتطورها- 
يتطلب معرفة املعلومات السوقية و اختاذ القرارات االستثمارية الرشيدة،و بالتايل فان   االستثمار يف أسواق األوراق املالية - 

االستثمار يف األوراق املالية ذات املخاطر العالية قد يكون ذو أبعاد سلبية، األمر الذي يستدعي يف بعض األحيان من 
"1".

.     األسواق النقدية إىل األدوات املتداولة فيها لتها العالية و دلك لسهولة حتويلبسيو ق النقدية اتتميز األسو - 
."2"أسواق مجلة ملعامالت كبرية م ضخمة و بالتايل غالبا ما تكون قيذاتغالبية األسواق تتعامل بأدوات إن- 

لمالياوظائف السوق :المطلب الثاني
:تتجلى أمهية سوق املال بالوظائف التاليةو طين و سوق املال وظائف تفسر وجوده  و أمهيته يف االقتصاد اليؤدي

ق بتهيئة الوسائل الالزمة كوسيلة بني املقرض و املقرتض فهي تساعد بفعالية على ترصيد رأس املال من خالل تقوم السو - 
.االستخدام األفضل للموارد 

.امللكية و املديونية لتمويل رأس املالتوسيع قاعدة - 
.األسواقهجتصفة السيولة و املرونة العالية ملوجودات املالية و اليت يصعب تصورها يف حالة غياب إضفاء- 
."3"و الثروة املدخراتتوسيع قاعدة اخليارات ألصحاب - 
يفيتداولملاوالشركةاألفراداقتناءخاللمناالستثماريةاملشروعاتيفوتوظيفهااملاليةاملواردلتجميعهامةأداةتعتربكما - 

وذلكاملاليةلألوراقمستمرةسوقإتاحةضرورةاملايلالقطاعيفهامدوروهلا.والسنداتاألسهممناألسواقهذه
.فيهاالعنيفةالتقلباتوتفاديلألوراقاملنافسةاألسعارحتديدمراعاةوكذا .دخراتهملاملستثمراسرتدادإلمكان

مني أو من خالل فرص بيع و شراء أمن خالل توفري خدمات التإماتقو بتوفري احلماية من أنواع عديدة من املخاطر كذلك- 

."4"األصول املالية املستقبلية لتغطية خماطر تغري أسعار الفائدة 

.56:ص،ذكرهاجلمل،مرجع سبق جوي دانمجال- 1
.80:ص،2006،األردن،الطبعة األوىل،ودار احلامد،األسواق املالية و النقدية،الشريفاتمهيإبراحممد- 2

املالية،تنظيم وأدوات،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان،األردن،2010،ص:112. فؤاد التميمي،األسواق أرشيد -3

.20:بن عمر بن حاسني،مرجع سابق الذكر،ص- 4
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ا النقود ذكو سياستها النقدية تنفيذقتصاد حيث أن من خالهلا تستطيع احلكومة االاألسواق املالية هي الدافع الرئيسي يف إن- 
األفراد منبشكل عام الدور األساسي اليت تلعبه يف حياة أيضاكما تتبع االقتصادية  قيامها بوظائفها يف التأثري على األنشطة 

خاص فهي تساعد بدورها بشكلو االدخار و املدفوعات و السياسات النقدية االستثمارمجيع نواحي احلياة االقتصادية يف 
حكومات و أفراد و مؤسسات املستثمرينإىل) وحدات الفائض(األفراد و املؤسسات مداخالتعلى نقل 

.."1"و هدا الدور بالغ األمهية بل جوهري  لصحة االقتصاد و لنموه و حيويته ) وحدات العجز(

عوامل نجاح السوق المالي:المطلب الثالث
املايل فقط بل جيب جناح هده األخرية و يقتضي دلك عوامل لنجاحها و زيادة لقيام السوقال يكفي أن تكون هنالك شروط 

:"2"يليانشاطها حيث تتمثل هده العوامل فيم

العوامل الموضوعية:أوال  

:خاصة فيما يتعلق بومات املختلفة من قبل احلكومات و تنظيم األسواق املالية وتوفري املعل- 
دلك من أجل احملافظة على استمرار األسعار يف األسواق املالية حبيث تصبح القيمة و للمستثمريناملعلومات إفشاءعدم -

.السوقية لألسهم مساوية للقيمة احلقيقية 
. االلتزام باألنظمة و القواننيا ذاألسواق املالية و كتنظيم املعامالت التجارية و دلك بتوفري الثقة يف- 

.إجبارياجعل االدخار اختياريا و ليس - 
املطروحةو دلك عن طريق رفع سعر الفائدة على السندات من احلصول على عائد معقول من املستثمرينمتكني -

.العائد من الضريبةإعفاءلالكتساب أو 
املدرجةر األوراق ارصات داخل الدول متهيدا خللق سيولة كافية بتوفري و نشر البيانات واملعلومات عن أسعإنشاء بو -

.العوامل الشكلية:ثانيا
.اجلغرايف و مدى قربه أو بعده عن األسواق املالية الدولية واملوقعالوضع - 

· املختلفةاالهتمام باملرافق العامة كاملواصالت و االتصاالت   -
· وجود عدد كبري من البنوك الوطنية و األجنبية و شركات االستثمار - 

· نسبة االدخار عند األفرادارتفاع- 

.07:ص،االقتصادو اإلدارةكلية ،الدمنركالعربية املفتوحة يف األكادميية،مقرر األسواق املالية،طارق حممد خليل األعرج- 1
،مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية،ختصص تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري،كلية العلوم التنمية االقتصاديةدور األسواق املالية يف تفعيل مراير أمني،-2

.06:،ص2012التجارية واالقتصادية والتسيري،جامعة عبد احلميد بن باديس،
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".  1"وجود حد أدىن من االتقرار السياسي واالجتماعي ووجود نظام ضرييب مرن وغري   مبالغ يف أسعاره 

.األسواق الماليةأنواع :المبحث الثاني

يتكون من فرعني حيث ي يعترب بدوره أحد قسمي سوق املال ذالو العمود الفقري لسوق رأس املال أسواق األوراق املالية متثل 
."2":ومن هنا ميكننا توضيح الشكل التايل،دسوق النقو مها سوق رأس املال أساسيني و

يبين أنواع األسواق المالية:01الشكل رقم 

.تتداول فيها األوراق قصرية األجل.                          تتداول فيها األوراق طويلة األجل

من إعداد الطالبة:املصدر

عبد املعطي، رضا أرشيد، وآخرون،األسواق املالية،دار القومية القاهرة،الطبعة األوىل،1999، ص:12. -1

.من إعداد الطالبة- 2

املـــــالــــيالســوق  

ســـوق النقدســوق  رأس املال

السماسرةأسواق آجلةأسواق حاضرة

بنوك جتارية 

بعض اجلهات 
احلكومية أسواق غري منظمةأسواق منظمة
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سوق رأس المال :المطلب األول

مفهوم سوق رأس المال :أوال

جزء كما أمن السلع و هب األوراق املالية  سوق رأس املال على غرار األسواق األخرى هلا مكان معني و نوع خاص
:املايل املوازي للسوق النقدي و يتكون هدا السوق بدوره من قسمني و مهامن السوق 

:أسواق حاضرة-1

و أحيانا يطلق عليها أسواق األوراق املالية و هنا " أسهم و سندات""و هي األسواق اليت تتعامل بأوراق مالية طويلة األجل 
أو ما تسمى بالسوق الصفقة بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزء منها إمتامه احلالة تنتقل ملكية الورقة للمشرتي عند ذيف ه

".1"العاجلة 

:كالتايل سوقني أوهلما سوق أولية و ثانيهما سوق ثانوية  إىلتنقسم هده األخرية و 

) :اإلصدارسوق (السوق األولية -1-1

تنشأالسوقففيقائمةمؤسساتطرفمنسنداتأوأسهمكانتسواءمرةألولاملاليةاألوراقإصداريتمأنهيعين
سوق"أنهتعريفهميكنوعليهاملقرضوهومرةألولضاأييمافواملكتباملقرتضفهومرةألولاملاليةللورقةمصدربنيالعالقة

سوقهوولدلكمرةألولفيهاواملكتتباملاليةالورقةمصدربنيأوواملقرتضاملقرضبنيالعالقةفيهتنشأحيثاإلصدارات
".2"قبلمنموجودةتكونملجديدةاستثماراتإىللتحويلهااملدخراتفيهتتجمعمايل

".3"بني مصدر الورقة املالية واملكتتباملباشرةآخرأو مبعىن 
."4"االستثمارعلىميثل يف نفس الوقت الطلباإلصدارنشري هنا أن عرض األوراق املالية يف سوق و 

سواء و املستثمرينبطريق مباشر حبيث تقوم اجلهة املصدرة باالتصال بعدد من كبار إماو تصريف هده األوراق إصداريتم كما 

،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري،كلية العلوم االقتصادية والتسيري،ختصص األسواق تفعبل دور أسواق األوراق املالية وأثرها يف النمو االقتصادي،عبد احلفيظ خزان-1
.09:،ص2014والبورصات،جامعة حممد خيضر بسكرة،اجلزائر،األسواق املالية 

.25:بن أعمر بن حاسني،مرجع سابق الذكر،ص- 2

،ورقة حبثية،مقدمة يف جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،اجلامعة،العدد )دراسة حالة سوق العراق(األسواق املالية وأثرها يف التنمية االقتصاديةأديب قاسم شندي،-3
.18:،ص2013،العراق،00اخلاص

.36:ص,2002,اإلسكندرية,الدار اجلامعية,بورصة األوراق املالية, ،واخرونجالل العبد,حممد صاحل احلناوي- 4
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أن يتم دلك بطريق غري مباشر و هو قيام إما
بالذكرو من اجلدير ,هده األوراق و هو األسلوب األكثر شيوعا بإصدارمؤسسة غري متخصصة عادة ما تقوم مؤسسة مالية 

يتم و شكل قروض أو شكل مسامهة يف رؤوس أموال املشروعاتإمايأخذاراإلصدأن التعامل يف السوق األولية أو سوق 
)بالنسبة للشركاء (أو )ض و بالنسبة للقر (االقرتاض أو املسامهة وفقا التفاقيات تعاقدية  مباشرة بني الدائنني  املدينني 

سندات و طرح األسهم إصداركما يتم أيضا التفاقيات تعاقدية غري مباشرة  عن طريق )لبالنسبة للمسامهني برؤوس األموا(
".1"لالكتتاب 

:الثانويةالسوق -1-2

سوقبيطلق عليهاأخرىأو بعبارة إصدارهاتعرف كما يلي هي السوق اليت جيري فيها التعامل باألوراق املالية اليت سبق 
لشركات قائمة بالفعل و أهم ميزة هلده السوقهي السوق اليت يتم فيها تداول األوراق املاليةالتداول أي

".2"إصدارهااملالية اليت سبق 
حيصل املشرتون يف األوراق املالية البديلة و االستثمارإلعادةو 

."3"لألوراق املالية على نفس حقوق بائع الورقة األصلية
بيع ما لديهم من أوراق مالية عند نحلاملي األوراق املالية ليتمكنوا مص هده السوق توفري عنصر السيولة من أهم خصائو 

"4"احلاجة لقيمتها نقدا
."5"وق املنظمة و السوق الغري املنظمة كالتايل سالسوق الثانوية شكلني التتخذقد و 

.األسواق الغير المنظمة:أوال

التعامل إلجراءهناك سكن حمدد فليس"البورصة" غري املنظمة هي تلك املعامالت اليت جترى خارج السوق املنظمةالاألسواق 
والذي يكون يف بيوت السمسرة حيث يتم من خالل شبكة اتصال قوية تربط بني السماسرة والتجار املستثمرين تتعامل يف 

.الغري املقيدة يف البورصة 

.18:،ص2008،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،احملاسبة يف شركات السمسرة يف األوراق املالية،،واخرونأمني السيد أمحد لطفي- 1
،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،ختصص إدارة مالية،كلية العلوم االقتصادية دور الوساطة املاليةيف سوق االوراق املاليةعبد الرمحن بن عزوز،-2

.30:،ص2011/2012والتسيري،جامعة منتوري،قسنطينة،اجلزائر،
.26:ذكر،صالبق امرجع سوآخرون،حممد صاحل احلناوي،جالل العبد،- 3
،بنوك جتارية،أسواق األوراق املالية ،شركة التأمني،شركة االستثمار،الدار اجلامعية ،السكندرية األسواق و املؤسسات املاليةعبد الغفار حنفي،رمسية قري لقص،- 4
.295:،ص2001،

.275:،صٍ 2000،الدار اجلامعية،القاهرة،مصر،أسواق املالعبد الغفار حنفي،- 5
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من أهم اخلصائص ,بالتفاوضو يتحدد سعر الورقة ,هذا ال مينع التعامل يف األوراق املفيدة،يف مقدمتها السندات احلكومية و 
:يا

· سرعة إجراء العمليات و تطور وسائل االتصال و حتليل املعلومات  -
.هي بذلك تعترب منافس للسوق املنظمترب أكرب حجم من حيث املعامالت وبساطة التعاقد لتنفيذ العمليات و تع- 

· املقيدة لشركات غري مدرجةتتعامل يف األوراق املالية غري   -
فئة تتعامل فيه مبثابة صانعة السوق، يعترب السماسرة املتخصصون يف البورصة صناع السوق أما يف السوق غري املنظم كل - 

.كفاءة عالية للمتعاملني فيه للقيام بعمليات البيعطلب التعامل يف هذا السوق خربة و سواء يف حالة البيع أو الشراء يت

· السوق الثالث و السوق الرابع:لسوق املالية غري املنظمة تتضمن سوقني إن ا  -
السوق الثالث :

هذهوالبورصة،خارجالسمسرةبيوتمنأعضاءخاللمنذلكوالبورصة،خارجفيهالتعامليتمسوقهوالثالثلسوقا
يفالتعاملرةالسمسبيوتأعضاءحقمنأنهجند، كذلكبأي كمية و املاليةاألوراقوبيعلشراءاستعدادعلىاألسواق
األوراقهذهعلىالسوقخارجصفقاتعقدأوتنفيذحقهلمليسالبورصةأعضاءبينماالبورصة،يفاملسجلةاملاليةاألوراق
.فيهااملسجلة
السوقيفالعمالءأنوخاصةالبورصة،داخلألعضاءمنافساعنصراتشكلقدهذهالسمسرةبيوتأعضاءأنواضح
يتمالعملياتتنفيذبأنالعمالءاعتقادالسوقهذهوجودأسبابأهممنوالكبرية،االستثماريةاملؤسساتمنالثالث
حدإىلالبورصةخارجالسمسرةبيوتأعضاءعليهاحيصلاليتالعمولةمقداريفالتفاوضإمكانيةأيضاوكبرية،بسرعة

جانبمنوجانب،منهذاالعمولةمنأدىنحبدملزمنيغريالسوقهذامساسرةأنخاصةمغرية،ختفيضاتعلىاحلصول
مشورةمنإضافيةأوخاصةخدماتأيتقدميمنهميتطلبالالعاليةاخلربةذووااملستثمرينكبارمعتعاملهمأنجندآخر

."1"يف حدود ضيقة جدا إالغريها أو

السوق الرابع:

تثمارية و بني األفراد دون وساطة،يتم التعامل فيه عن طريق االتصال املباشر بني املؤسسات االسشبيه بالسوق الثالثهو
من أهم أسباب وجود هذا السوق هو احلد من العموالت اليت تدفع .أعضاء بيوت السمسرة من خالل شبكة اتصال قوية

.31:عيد احلفيظ خزان،مرجع سابق الذكر،ص- 1
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م الصفقة حيث أن أتعاب الوسيط تكون أقل بكثري من عمولة السمسرة ويتم للسماسرة ،إال أنه قد تتم اإلستعانة بوسيط إلمتا
".1"أو خارجهاو يتم أيضا التعامل باألوراق سواء داخل البورصة التعامل جبميع األوراق املالية املقيدة وغري املقيدة

األسواق المنظمة:
والذين يتعاملون فيما بينهم يف بيع وشراء األوراق املالية دون وساطة تتمثل يف املؤسسات االستثمارية الكبرية واألفراد واألغنياء 

، توجد سوق منظمة تتميز بوجود مكان حمدد يلتقي فيه املتعاملني للبيع و الشراء يدير هذا املكان جملس "2"السماسرة 
،أقسام السوق الثانويتعترب السوق املالية املنظمة من أهممنتخب من أعضاء السوق يتم التعامل يف أوراق مقيدة

.أسواق مالية رمسية ختضع للرقابة احلكومية لتنظيم عملية تداول األوراق املالية 

الية ، عن هي مكان اجتماع جترى فيه املعامالت يف ساعات حمددة من قبل بالنسبة لألوراق امل" :عليه ميكن تعريفها كالتايلو 
استثمارية التعامل بصورة علنيةيتم طريق مساسرة حمرتفون و  وبالتايل توفر هذه السوق قدرا كبريا من السيولة ينتفع منها يف أصول 

."إعادة البيع العاجل لألوراق املاليةضعفها يعين غياب فرصةو أخري

, 2200,2003,اجلامعية السنةاجلزائر،جامعة,التسيريوعلوماالقتصاديةالعلومكليةدكتوراه،أطروحة،واآلفاقالواقعالعربيةاملاليةاألسواق،صايفأمحدوليد-1
.53:ص

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،ختصص نقود ومالية،كلية العلوم االقتصادية والتسيري،جامعة ،أطروحة مكانة األسواق املالية وأفاقهااملهدي ناصر،-2
.16:،ص2011/2012اجلزائر،



األسواق المالیة: الفصل األول 

15

":1"نا سنبني أهم املتعاملني يف هذه األسواقهومن

.العالقة بين المتعاملين في السوق األولي وسوق ثانوي:2شكل رقم 

شعبان حمـمد إسال: املصدر 

.69:ص, 2001, صادر الفكر, دمشق,بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي,الرباويمدحم: املصدر

:آجلةأسواق -2

و يطلق عليها أسواق العقود املستقبلية و تتعامل أيضا يف األسهم و السندات و لكن من خالل عقود و اتفاقيات يتم 
الغرض من وجود هده األسواق هو فيف تاريخ الحق مبعىن أن يدفع املشرتي قيمة الورقة و يتسلمها يف تاريخ الحق تنفيذها

بطبيعته جتنب املخاطر يف توجيه مدخراته الذيرتدد املاملستثمرختفيض أو جتنب املخاطر  كدا تغيري السعر مما يدفع و يشجع 

2000،ص:69.     حممد الرباوي،بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي،دمشق،صادر الفكر، -1

ســـوق أولية 

ســـوق ثانوي

إعادة طرح أوراقعمليات تداول عمليات بيع وشراء

املتعاملون 

بنوك 
شركات 
حكومة 

مؤسسات 

طرح األوراق املصدرةاملاليةإصدار األوراق
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األسواق املستقبلية،عقود اخليار،العقود املستقبلية،عقود :وتتمثل فيم يلياألسهمو خاصةيف األوراق املالية استثمارحنو 
."1"املبادالت 

سوق النقد :الثانيالمطلب 

النوع من هدا و القابلة للتداول أقل من سنةاملعامالت املالية قصرية األجل و سوق " :تعرف السوق النقدية
,أن مكانه يتكون من األسواق املختلفة اليت يتصل بعضها ببعضذإالصفقات إلبراماألسواق املالية ليس له مكان حمدد 

اليت يتم تداوهلا االستثمارأهم أدوات ومدها بالقروض و اإلنتاجيةاهلدف األساسي من وجود هدا السوق هو متويل املشاريع و 
.اإليداعا شهادات ذكالقبوالت املصرفية و و و هي أدوات اخلزينة يف هدا النوع  من األسواق 

:هي و األصل هو أن يتوىل اجلهاز املصريف يف الدولة عمليات سوق النقد حيث يقوم البنك املركزي نوعني من العملياتو 
.املباشر للحكومة بأسعار فائدة رمزية اإلقراض-
من أدون على اخلزانة " اخلزانة"ترويج تغطية االكتتاب ملا تصدره وزارة املالية و إصدارنيابة عن احلكومة يف و إصدارألفي-

."2"العامة
حيث يتقدم نو األذه ذجانب املؤسسات املالية و األفراد مشرتيا هلإىلخرية قد يدخل البنك املركزي األه العملية ذويف ه
قد ميتنع البنك و كان مقرضا للحكومة ايد عليها  عند عملية بيعها شأنه شأن اجلهات األخرى فادا رسا املزاد عليه  ر يبعطائه و 

منعا من التأثري على متوسط سعر الفائدة السائد بيعها جتنبا حلدوث متويل تضخمي و من مزادات األذوناملركزي  عن شراء 
يف هده احلالة يكتفي االدخار للحد من ظاهرة التضخم و مؤسساتامتصاص السيولة لدى األفراد و إىلالرامية لسياستهتنفيذاو 

.اإلصدارالبنك املركزي بالنيابة عن احلكومة يف تنظيم عمليات 
" الكمبياالت و السندات "حسم األوراق التجارية /تقوم يف سوق النقد بنوعني م العمليات خصم أما البنوك التجارية 

,املستفيدإىلري األجل تتحدد مدته بتاريخ استحقاق الورقة اليت يقدمها البنك صحيث تنطوي عملية اخلصم على قرض ق
العمالء  حيث إىلنك و ثانيهما تقدمي القروض قصرية األجل رحبا للبالقيمتانبقيمة أقل من قيمتها االمسية و ميثل الفرق بني 

ي قد تشكل طرفا يف االيطار املؤسسلعامة صناعية أما اخلزانة العملية البنوك املتخصصة زراعية و تشارك البنوك التجارية يف هده ا
متوسطة األجل على ويلة و ل ومن سندات طجانب أعضاء اجلهاز املصريف مبا تصدره من ديون قصرية األجإىللسوق النقد 

".3"اخلزانة العامة  

،دراسة جتربة السوق املايل املاليزي،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية املستقبلوآفاق،معامل الواقعاإلسالميةاألسواق يف الدول نورة بومدين،- 1
.14-13:ص.ص2011/2012والتسيري ،ختصص مالية اقتصاد دويل،كلية العلوم االقتصادية والتسيري،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف اجلزائر،

،دار الكندي،الطبعة األوىل،2002،ص.ص:15-16. حسني بن هاين،األ -2

. 24-23:ص.،صمرجع سبق ذكره،وآخرون،العبدجاللاحلناوي،صاحلحممد- 3
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ي المتعاملون في السوق المال:المطلب الثالث
:التايلميكن إبرازهم على النحو كذا الوسطاءملتعاملني متمثلني يف العارضني والطالبني لألموال و السوق املالية تضم العديد من ا

):المستثمرون ( العارضون لرؤوس األموال- 1
اخل مهمتهم توظيف أمواهلم ....و صناديق اإليداع . هم الطالبون للقيم املنقولة من خمتلف البنوك و الشركات التامني و 
هم الفئة من األفراد الدين يوجد لديهم مدخرات آخرأو بتعريف احلصول على عوائد وأرباحعمالءهم يف البورصة ، و أموالو 

مبشاريع تعود عليهم االستثماريرغبون يف االستثمارللمؤسسات املالية مثل البنوك و شركات إضافة
."1"بعوائد عالية مع وجود مقدرة على مواجهة املخاطر

) :المقترضون(الطالبون لرؤوس المال-2
سندات لتمويل تصدر أسهم و اليت ولة من خمتلف الشركات الصناعية والتجارية والفائضة و هم العارضون للقيم املنق

.
:الوسطاء الماليون-3

نظرا لنقص اخلربة و املعلوماتية عند املتعاملني يف السوق املالية كان من الضروري تواجد وسطاء ماليني يتمتعون باخلربة 
مساعدي و ,يقسم هؤالء الوسطاء إىل السمسارو .البيع لتنفيذ أوامر عمالءهم يف الشراء و ,او 

.املراقبونو ,السمسار 
:السمسار-أ

شراء األوراق املالية يف البورصة مقابل عمولة ذو دراية بالشؤون املالية و جيب أن يكون مؤهال و هو شخص يقوم ببيع 
."2"قانونييا

:مساعدي السمسار أو المندوب الرئيسي -ب
ال جيوز له أن يشتغل باسم السمسار الذي يتبعهخدم لديه يدعى املندوب الرئيسي و األوامر مع مستيتعاون السمسار يف تنفيذ

.ال جيوز هلذا املندوب أن يكون طرفا يف العمليات اليت يعقدها السمسارو يعمل حلسابه و حتت مسؤوليته و 

:المحكومون أو المراقبون-ج
فان,يذ األوامر حيتاج إيل مسسار تنفوالطالبني والتوفيق بني الرغبات املتعارضة و تعامل بني العارضني إذا كانت طبيعة ال

.17:مراير أمني،مرجع سابق الذكر،ص- 1

.36:ابق الذكر،صسبن عمر بن حسني،مرجع - 2
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قت ومنع أي الرقابة على الو انتظامية وشرعية تلك العمليات و إمنا ضمان الية ليست إمتام العمليات فقط و وظيفة السوق امل
حمكمني و لك البد أن يكون لكل بورصة جملس إدارة من أجل ذو املتفق عليه ميثل السعر العادل التأكيد من أن السعراحنراف و 

."1"كذا الرقابةاملعلومات الالزمة للمتعاملني و توفريتكون مهمتهم التنظيم والتثمني و 

األدوات المتداولة في السوق المالي :المبحث الثالث 

العاديةبنوعيهااألسهموهيملكية،عنيعرب:أحدمها:املاليةاألوراقأواألدواتمننوعاناملالرأسسوقيفيتداول
:اآلتينياملطلبنييفاألدواتهذهتناولوسيتمهي السنداتو مديونية،عنيعربواآلخرواملمتازة،

)األسهم(أدوات الملكية :المطلب األول
التعريف باألسهم و أنواعها :الفرع األول

تعريف األسهم :أوال
تستعملو "املساهم"حقوق لشريك أيملالكهيثبتوأموالشركةمالرأسمنجزءاميثلصك":أنهعلىالسهميعرف

."2"االستثمارشركاتأسهمإىللإلشارةأيضاالكلمةهذه
رأسيتكونوعينيةأمنقديةسواء كانت الشركةمشروعيفاملسامهةعندالشريكيقدمهااليتاحلصة:"بأنهبعضهمعرفهوقد
." 3"" األسهمهذهمنالشركةاملال

ميثلمتساوية،أجزاءإىلتأسيسهاعندالشركةمالرأسيقسمحيثاملسامهة،شركةمالرأسمنجزءحقيقتهيفالسهمو 
هوإًذافالسهم،سهم-أيضا-الصكهذاويسمىله،املساهمملكيةيثبتبصكالسهمهذاوميثَّلسهما،منهاجزءكل
وقيمةدفرتية،وقيمةإصدار،وقيمةامسية،قيمةالسهموهلذا.احلقهلذااملثبتالصكأيضاوهوالشركة،يفالشريكحق

.السوقيةوالقيمةاإلصدار،االمسية،وقيمةبالقيمةاملرادبيانعلىلإلجيازطلباوسأقتصرتصفية،وقيمةسوقية،وقيمةحقيقية،
ملالكه،الصادرةالسهمشهادةيفوتدونالشركة،تأسيسعندللسهمحتدداليتالقيمةيه:االسميةفالقيمة

.املالرأسزيادةعندأوالشركة،تأسيسعندسواءالسهم،يصدراليتالقيمةفهي:اإلصدارقيمةأما

بعواملتتأثراليتوالطلب،العرضحالةحبسبتتغريوهيالسوق،يفالسهميباعاليتالقيمةفهي:السوقيةالقيمةو 
." 1"العاماالقتصاديبالوضعأواخلاص،الشركةبوضعترتبطمتعددة،

.61:،ص2008،دار وائل للنشر والتوزيع،األردن،االستثمار يف بورصة األوراق املالية األسس النظرية والعلميةالشوراه،فيصل حممود - 1
2- Joseph Antoine, Marie,Claire Capitaux-Huart, Dictionnaire des marchés financiers, Traduit par Amel Leila Serbie, Edition
Pages Bleues, Bruxelles, 2010, p: 12.

.88:،ص2001املعاصر،دمشق،الفكردار،إسالميمنظورمناملاليةاألوراقبورصة,،وآخرونالراويإسالم،شعبان حممد -3
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أنواع األسهم :ثانيا 
:األسهم العادية -1

هو عبارة عن صك أو بتعريف أخر ."2"بأنه نوع من املطالبة املالية اليت تصدرها الشركة للمستثمرين) sunil.p( كما عرفه
مثل يف القيمة املدونة على قسيمة السهم تتية حيث أن القيمة االمسية قيمة سوقدفرتية و وقيمة له ثالث قيم قيمة امسية و ملكية 

األرباح احملتجزة ,االحتياطات " القيمة الدفرتية تعادل قيمة حقوق امللكية و ,كون منصوص عليها يف عقد تأسيس عادة ما ي
مقسوما على عدد األسهم العادية املصدرة أما القي" األسهم العادية ,

املال و قد تكون هده القيمة أكثر أو أقل من القيمة االمسية أو الدفرتية و تعترب القيمة السوقية التقييم  احلقيقي للسهم العادي
."3":يتميز هدا السهم مبجموعة من اخلصائص متيزه عن غريه من األوراق املالية من أمههاو 

التنازل عنه بالطرق التجارية  بإمكاناملالية جتعل األوراقتوفر هده اخلاصية للسهم مرونة كبرية يف سوق القابلية للتداول - 
يق كاملناولة من يد أخرى كما هو احلال بالنسبة للسهم احلامل هلا أو املقيدة يف سجل الشركة كاألسهم االمسية أو عن طر 

فهي مطلقة رىلكن باستثناء يف بعض األوراق املالية األخو تتوفركانت هده اخلاصية إنمر و عملية التطهري لألسهم األ
.بالنسبة ألسهم الشركات املسامهة العامة غري أن القوانني التجارية غالبا ما تضع شروطا منها 

إالعدم السماح للمؤسسني أن يتصرفوا يف أسهمهم - 
.مهني املسا

دلك فضال على ما تدركه اط املشروع املصدر هلده األسهم و تتزايد مع زيادة نشتعترب خمزنا لقيمة أي أن قيمة األوراق املالية - 
قوانني الشركات أن مسؤولية  املساهم حمدودة يف املسؤولية احملدودة للمساهم تنص ،من دخل على حائزيها من دخل سنوي 

شركات األشخاص حيث تكون شركات أخرى مثل شركات التضامن و ا خيتلف يفذهو الشركة من خالل األسهم اليت ميتلكها
.املسؤولية غري حمدودة 

بعد اليوم إالال يبدأ التقادم و ,استعمال مادامت الشركة قائمة هنا حق املساهم ال يتقادم بسبب عدمتقادم حق املسامهة و - 
حق دين أي عندما تنقضي الشركة املسامهة بالتصفية أو عندما إىلفيه حق املساهم من حق امللكية يتحولالذياألول 

. يستهلك السهم و يدفع رأس املال

.49-48:ص.،ص2000،اإلسكندريةالنشر،الطباعةلدنياالوفاءدار،مستقبلهاو ،أحواهلا،األسواقمنموقعها:املاليةاألوراقبورصةزويل،أمنيحممود- 1
2 -Sunil, Parameswaran. Fundamentals of Financial Instruments An Introduction to Stocks, »Bonds, Foreign Exchange, and
Derivatives«, John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd, Singapore, 2011, p: 97.

.268-267:ص.،ص1996القاهرة،اإلسالمي،للفكرالعاملياملعهد،االقتصاديةالتنميةمتويليفدورهاواملاليةاألوراقأسواقرضوان،احلميدمسري عبد-3
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أسهم عادية إصدارجيوز و ة ألسهم عادية متساوية القيمة الشركة املسامهراإصداألسهم املتساوية القيمة يقصد بأن جيب - 
.خمتلفة من نفس الشركة من قيم

:منها نذكراعتماد الشركات التمويل باألسهم العادية مينحها مزايا متعددة إن
.قرار توزيعها كلها أو بعضها اختذحتققت و اذإإالال تلزم الشركة بتوزيع األرباح جلملة األسهم العادية - 
متويل طويلة األجل و الشركة غري ملزمة برد قيمتها فادا أراد حاملها التخلص منها فليس أمامه ه األسهم وسيلة ذهتعترب- 

.سوى عرضها للبيع يف سوق رأس املال 
:يليعيوب و منها مامبساوئ و فانه يعود عليها مثلما مينح اعتماد الشركات التمويل باألسهم مزايا و 
املستثمريطلبه الذيمنه فان العائد و يف غريها من األوراقاالستثماريف األسهم العادية أعلى من خماطر االستثمارخماطر - 

".1"عادة ما يكون مرتفعا
:األسهم الممتازة -2

غريالعاديالسهمشأنذلكيفشأنهسوقيةودفرتيةوامسيةقيمةلهوملكيةسندميثلأنه:"يليكمااملمتازالسهميعرف
".املصدرةاألسهمعددعلىمقسومةالشركةدفاتريفتظهركمااملمتازةاألسهمقيمةيفتتمثلالدفرتيةالقيمةأن
السهموحاملالحقوقتيفاستدعائهعلىالعقديفينكصأناملمكنمنلكنواستحقاقتاريخلهليساملمتازالسهمو 

القيمةمنثابتةمئويةبنسبةتتحددسنويةتوزيعاتيفاحلقلهوالتصفيةأمواليفالعاديةاألسهممحلةعلىاألولويةلهاملمتاز
األسهمحلملةتوزيعاتإجراءللمنشأةحيقالفإنهأرباححققتأومعينةسنةيفأرباحالشركةحتققملإذاأما.للسهماالمسية
."2"توزيععلىاملمتازةاألسهممحلةحيصلملماالحقةسنةأييفالعادية

توزيعاتنسبةلهيتحددالديون،حيثو العاديةاألسهمبنيوسطمكانيفيقعالذيالسهم":أنهعلىأيضايعرفكما
اإلدارةجملسإقرارحالةيفوتدفعالتوزيعات،هذهبدفعقانوينالتزاميوجداللكنوالسهم،هذاحلاملمقدمامعروفةأرباح

3هلا ". "
:"4"التاليةباحلقوقاألسهمهذهمحلةويتمتعاألفضلية،سهمأواألولويةسهماسمأيضااملمتازالسهمعلىيطلق

األسهمهذهألصحابالضمانمننوعاحيققأنشأنهمنوهذا,توزيعهاالشركةتقرراليتاألرباحيفاألولويةحق-
.األرباحعلىللحصول

.269:،مرجع سابق الذكر،صأنطوانمسري عبد احلميد - 1

.271-270:ص.ص،مرجع سابق الذكر،حنفيالغفارعبد-2
.33:ص،2001،منهج شامل،الدار اجلامعية املتوسطة،الطبعة األوىل،مصر،معاصر يف إدارة املنشات املاليةاجتاه ،وآخرون،صبحوحممودفخرهأبونادية-3
.40:،ص2005اإلسكندرية،،اجلامعةشبابمؤسسة،،موسويضياء-4
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.العاديةاألسهمسداد  قيمةقبلالقيمةهذهمنجزءأواملمتازالسهمقيمةفتستويفالشركة،تصفيةعنداألولويةحق-
."1":التاليةالعناصريفاملمتازةواألسهمالعاديةاألسهمبنيالفرقويكمن

.الشركةوضعمبستوىيتأثروال،االمسيةالقيمةمنمئويةبنسبةحمددثابتعائدعلىباحلصولاملمتازةاألسهممحلةيتمتع-
.حمددةحاالتيفإالالعموميةاجلمعيةيفالتصويتلهحيقالاملمتازالسهمحامل-
االسممحلةأنمعناهاألرباح،هذابتوزيعيتعلقفيماالعاديةاألسهممحلةعلىاألولويةحقاملمتازةاألسهممحلةميتلك-

.ملمتازة ااألسهمتوزيعاتمجيعسداديتمحىتتوزيعاتعلىحيصلونالالعادية
األسبقيةلكنوالعادية،األسهمحبملةمقارنةاملمتازةاألسهمحلملةتكوناألموالهذهيفاألولويةفإنالتصفيةحالةيف-

.التصفيةأمواليفالسنداتحلملةتكون
يتعلقفيمااإلدارةعلىاحلقمنبشرائهاتقومحبيثاملمتازة،األسهمباستدعاءتقومأنلإلدارةحيق-

.العاديةباألسهم
أدوات المديونية السندات :المطلب الثاني

مفهوم السند :أوال
التعريفاتبعضيليفيمااحلكومات،ويفاملاليةوزاراتأواملؤسساتأوالشركاتتصدرهااليتاملاليةاألوراقمنالسندات

:للسند
متفقفائدةدفعمعاالستحقاق،عنداالمسيةالقيمةحلاملهايدفعأنمبوجبهااملصِدريلتزمشهادة":أنهعلىالسنديعرف
."2"" للسنداالمسيةالقيمةإىلمنسوبةعليها

احلكومةأوالشركات،وتصدرهالعام،االكتتاببواسطةعادةيعقدقرضاميثلللتداولقابلصك: "أنهعلىأيضاويعرف
سنويا،ثابتةفائدةالسنداتحلملةويعطىهلا،دائناالشركةسندحاملويعتربوفروعها،

."3"معنيأجلحلولعندقيمتهااستيفاءوهلم

.80:ص,2005عمان،التوزيع،و للنشرالشروقدار،بورصات،أوراق،مؤسسات،املاليةألسواقالداغر،احممدحممود-1
القانون،والشريعةكليةوحتديات،آفاقوالبورصاتاملاليةاألوراقأسواقمؤمترمقدمحبث،أحكاموتصورالسنداتواألسهماحلداد،العزيزعبدبنأمحد-2

.05:،ص2007القرى،أمجامعة
أمجامعةالقانون،الشريعة وكليةوحتديات،آفاقوالبورصات,املاليةاألوراقأسواقمؤمترمقدمحبث،شرعيمنظورمنالسنداتالعمراين،حممدبناهللاعبد-3

.03:ص،2007القرى،
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علدفض رت املقمنلتزاماعقدربعتيفالسندالسوق،يفهايلعاملتعارفالدينأدواتمنأداةا السنداتميكن أيضا تعريفو 
منعاليةبدرجةعادةالسنداتعوتتمت،هااضرت اقل متأمواىلعوالفوائدالدفعاتتشكلحمددةمواعيديفحمددةمبالغ

".1"املاليةاألوراقأسواقيفءوشرابيعاهلاتداو ميكنحيثالسيولة
خصائص السندات :ثانيا

:السندات ما يلي من أهم خصائصو 

نظروجهةمندائنوناحلقيقةيفهمالسنداتحامليفإنبالتايلوأصدرتهاليتاجلهةعلىالتزام أودينالقرضسندميثل- 1
."2"املصدرةاجلهة

:منمكونعائدعلىالسندحاملحيصل-2
."3"للسنداالمسيةالقيمةعلىااعتمادً "فصليأوسنوي،نصفسنوي،"دوريااحملددالفائدةمعدل-
.البيععندالسوقيةوالقيمةالشراء عندالسوقيةالقيمةبنيالفرقعنالناتجالرأمسايل العائد- 
ومهماالأمأرباحاحققتالشركةكانتإذاعماالنظربغضاألحوالمجيعيفالفوائدعلىالسنداتأصحابحيصل-3

.احملققةاألرباححجمكان
قرارات يفالتدخلميكنهالالدائنأنإىلباإلضافة)املصدر(املديننشاطو)السندمالك(الدائنبنيماانقطاعهناك4-

قدثثال(Trustee)املهمةبتلكإليهيوكلطرفطريقعنحبقوقهللمطالبةالدفععدمأواإلفالسحاالتيفإالاملدين،
.أمنيأوحارسأووكيلمبثابةيعملجتاريابنكايكون

ذلك باعتبارهم دائنني واألسهمأصحابقبلالشركةتصفيةحالةيفحقوقهمكاملعلىالسنداتأصحابحيصل- 5
."4"هلا

.37عبد احلفيظ خزان،مرجع سابق الذكر،ص،- 1

.66:ص2003،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ألسواق النقدية املالية بورصات و ا،عطوان مروان-2
.103:ص،مرجع سابق الذكر،حممدحممودالداغر- 3
.29:ص ،2003،إسكندرية،مكتب عريب حديث،أوراق مالية و صناديق استثمار،"يف رأس املالاستثمارأدوات "،إبراهيمهندي منري -4
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مقارنة بين األسهم و السندات :01جدول رقم

السندالسهم 
.الشركةدين على -1.جزء من رأس مال الشركة -1
.السندحامل السند دائن بقيمة -2.ركة بقدر مسامهته شحامل السهم شريك يف ال-2
.و ال يتأثر باخلسارة ثابتعائد السند -3.يكون خسارةربح السهم متغري حسب النشاط و قد -3
الشركة عن طريق اجلمعة إدارةحامل السهم له حق الرقابة و -4

.العامة 
شكل تغيرييف احلالتني إالاإلدارةحامل السند ليس له احلق يف -4

.أخرىالشركة يف إدماجقانوين أو 
بالبيع يف البورصة أو عند التصفية إالحامل السهم ال يسرتد ماله -5

أن يكون ما دفعه هو ما يسرتد و هو قابل لزيادة أو يشرتطو ال 
.نقصان

حامل السند يسرتد رأمساله يف املوعد احملدد الستحقاق السداد -5
.بالكامل

أو السوقية لسهم تعتمد علة مقدار العائد املتوقع القيمة اجلارية -6
.اجلاريمن السهم و سعر الفائدة 

القيمة اجلارية لسند تعتمد على سعر الفائدة اجلاري و سعر -6
.السندالفائدة االمسية على 

.السندات تعترب من النفقات  ال ختضع للضريبة الفوائد على-7.للضريبةعائد األسهم يعترب توزيعا لألرباح خيضع -7
للمسامهني حق االطالع و احلصول على املعلومات خاصة مبا -8

.العمل يف الشركةبصريورةيتعلق 
محلة السندات ليس هلم احلق يف االطالع أو حضور اجتماعات -8

.اجلمعية  العامة أو احلصول على التقارير و البيانات 
بالقيمة االمسية أو بقيمة أعلى من القيمة السهمإصدارميكن -9

.اإلصدارو هو ما يعرف بعالوة اإلصداراالمسية  و سعر 
تسدد منها و السندات بقيمة امسية أو بقيمة أعلى إصدارميكن -9

.االمسية القيمةبقيمة أعلى من 

.44,45:ص,ص,مرجع سبق ذكره ,ضياء جميد املوسوي :املصدر

.كفاءة األسواق المالية:الثالثالمطلب 

التطبيقي،أوالنظرياملستوىعلىسواءاالستثمارجماليفاملهتمنيمنالكثرياهتمامالسوقكفاءةموضوعأثارلقد
ولذلكالكفاءة،منبنوعتتسملكيالسوقيفتوفرهاالواجبالشروطحتدداليتالدراساتمنالكثريذلكبسببوظهرت
:التاليةالعناصرطلباملهذايفنتناول
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.مفهوم كفاءة السوق :أوال 

ميكن تعريف كفاءة السوق بأنه مدى قدرة األسواق على التخصيص األمثل للموارد االقتصادية بني االستخدامات املختلفة 
بأقل تكلفة خمتلفة ممكنة للموارد على أن تعكس أسعار األدوات املالية املتبادلة يف تلك األسواق القيم احلقيقية لألصول املالية 

الكفاءةمفهومتقدميميكنوعليهعوائد املردودة خالل حياة كل استثمار يف تلك األصول أي تكون مناسبة مع معدالت ال
:"1"التاليةاألهدافحتققاليتاألسواقتلكعلىالسوقية

.للموارداألمثلالتخصيص- 
.للمبادالتالدقيقالتقييم- 
.تكلفةبأقلخدماتتقدمي- 

.متطلبات السوق الكفأة:ثانيا

."2":مهاأساسيتنيخاصيتنيفيهاتتوفرأنجيباملاليةاألوراقبورصةكفاءةتتحققلكي
كبري،زمينفاصلدوناملتعاملنيإىلاجلديدةاملعلوماتوصولعنوتعرباخلارجيةبالكفاءةأيضاتسمى:التسعيركفاءة-أ

السوقظلويفعادلة،مباراةمبثابةالسوقيفالتعامليكونوبذلكاملتاحةاملعلوماتكافةتعكساألسعارأنيعينوهذا
.غريهقبلمعلوماتعلىالبعضحصولإمكانيةإىلترجعاليتالعاديةغرياألرباححتدثلنالكفء

حتملدونوالعرضالطلببنيالتوازنخلقعلىالسوققدرةأيالداخليةبالكفاءةأيضاتسمى:التشغيلكفاءة-ب
هذاويعينفيهمغالربحهامشلتحقيقفرصةالسوقصناعأيواملتخصصنيللتجاريتاحأنودونللسمسرةعاليةتكاليف

.التشغيلكفاءةعلىكبريحدإىلتعتمدالتسعريكفاءةأن

.شروط السوق الكفأة:ثالثا 

:"3"يليماأمههاالشروطمنجمموعةبتوفرمرهوناملاليةاألوراقسواقألالسابقتنياخلاصيتنيتوفرإن

يف االقتصاد اجلزائري،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية،ختصص مالية نقود وتأمينات،كلية العلوم بن خودة سعاد،اندماجية األسواق املالية - 1
.26:،ص2014االقتصادية والتسيري،جامعة عبد احلميد بن باديس،جامعة اجلزائر،

.33:حممد الصرييف،مرجع سابق الذكر،ص- 2
.27:بن خودة سعاد،مرجع سابق الذكر،ص- 3
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منواخلروجالدخولحريةهلمالذينواملشرتينالبائعنيمنكبريعددبتوفرمرهونالشرطوهذاالكاملةاملنافسةحالةوجود-
.االحتكارنشوءفرصتقلحىتوذلكالسوقيةالعمليات

املالية،األوراقشراءأولبيعراملستثمأمامالفرصتتحققحىتوذلكفيهااملتداولةاملاليةلألوراقالسيولةخاصيةتوفر-
.املناسبةوبالسرعةاملناسبالوقتويفاملناسبةبالكلفة

فيهاتتماليتالتبادلعملياتوحجمالسعرحولدقيقةمعلوماتفيهاللمتعاملنيتوفرفعالةاتصالوقنواتوسائلتوفر- 
.واملستقبلاحلاضريفوالطلبالعرضمؤشراتإىلباإلضافة

.املتعاملنيجلميعمتاحةاملعلوماتجيعلبشكلالشفافيةعنصرتوفر-  
منمتخصصةجمموعاتوجودإىلإضافة.الصفقاتوتنفيذأوامروعرضالتداولحلركةاملناسبةاحلديثةالتقنياتتوفر- 

.واخلرباءالسماسرة
منومكونةحمايدةتكونأنفيهايشرتطالفاعليةصفةاهليئةهذهيفتتوفرولكيالسوق،إدارةتعرفهيئةوجود- 

.خربةذويأفراد
يبين كفاءة السوق المالية: 02جدول رقم 

البيان الموضوع 

هناك الكفاءة التسعريية و التشغيلية و التخصيصية أنواع الكفاءة

و هناك الكفاءة الكاملة اليت تعين متتع السوق باألنواع الثالثة السابقة للكفاءة 

فيهالسعريللسلوكيتسمالذيالسوقوهو:السوق ضعيف الكفاءةهناك- 1أنماط الكفاءة
عدمذلكومؤديالتارخييةاملعلوماتكلتعكساألسعارجندحيث, بالعشوائية

.غاليةبقوةالفرضهدااألحباثوتؤيدالفين،التحليلجدوى
املتاحةاملعلوماتكلاألسعارتعكسحيث:الكفاءةمتوسطالسوقهناك- 2

يفجوهريدعموهناكالقيمة،عدميةاجلوهريةالتحليالتتصبحمثومناملنشورة
.األولالفرضدعممنأقلبدرجةكانوإنالفرض،هذاتأييد

املتاحةاملعلوماتكلتعكساألسعارأنحيث:الكفاءةقويالسوقهناك- 3
متميزةأرباححتقيقثابتة،بصورةشخص،أييستطيعالمثومنوداخليا،خارجيا

الكفاءةقويالسوقأنويالحظ,الفرضهذاصحةجمملهايفتدعمالواألحباث
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أنكماالكفاءةوضعيفالكفاءةقويشبهالنمطنيمنكلعلىضمناينطوي
أمناط الكفاءةالسوقمنطعلىضمناينطويالكفاءةقويشبهالسوق

.املاليةاألوراقيفالتعاملتشجيع- 1فوائد السوق الكفأة
.املؤسساتمديريأداءعنواضحةمؤشراتإعطاء-2
تمعاملوارداألفضلالتخصيصعلىاملساعدة-3

.226:ص،2005،للطباعةاإلسراء،املاليةاألسواقيفدراسات،سعدالديناء.د:املصدر
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:خالصة الفصل 

من اال يف تنشيط احلياة االقتصادية هي أن األسواق املالية أدت دورا فعفصل
االستثمارات من أجل حتقيق من شقني أساسيني ومها تعبئة املدخرات و توجيهها للتمويلخالل أدائها لوظيفتها املتكونة
عرفنا أن السوق املالية تتكون من سوقني سوق النقد الذي فصلومن خالل دراستنا يف هذا ال,التنمية االقتصادية واالجتماعية

وسوق رأس املال والذي يتعامل فيه بأدوات مالية طويلة األجل واملتمثلة يف األسهم , يتعامل فيه بأدوات مالية قصرية األجل 
.السندات و 
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.االقتصادياألداء :الثانيالفصل 

:مقدمة الفصل 

تشكل يعترب الـأداء االقتصادي من أهم املوضوعات اليت حتدد درجة تطور و تنظيم االقتصاد حيث من خالله
.والرفاهةاليت تؤمن من انطالقه حنو احلضارة الركائز املادية للمجتمع و 

كان األداء االقتصادي مبجمله هو احملرك األساسي لدفة البلدان حنو حتقيق التطور فان لألداء الصناعي وإذا
لكي و دورا رئيسيا يف توجيه تلك الدفة و خاصة للبلدان اليت متتلك قواعد الصناعة مثل املواد األولية و اليد العاملة

يف تفصيالت التقومي و الرتكيز على احملرك األساسي هلذه يتم تقومي األداء الصناعي بشكل كلي جيب علينا اخلوض 
الصناعة أو هلدا االقتصاد و هو العنصر البشري الذي يلعب الدور الفعال يف األداء االقتصادي و الذي يعد أيضا 

. و األهماألندريف الوقت احلايل رأس املال 
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االيطار النظري لالقتصاد الجزائري :المبحث األول 

المطلب األول: نشأة ومفهوم االقتصاد الجزائر ي

ومصدره األساسي احملروقات مما نتج عنه يف بنية االقتصاد اجلزائري باستثناء احلصة االقتصاد اجلزائري ريعي
من الناتج )%25% 20(راجع إىل السوق املوازية وهذا التخلف يف البنية .اإلجيابية على مستوى عائدات النفط

والتأخر املسجل يف جمال القطاع البنكي واملصريف الذي ال يزال يشكل نقطة سوداء يف االقتصاد ) الداخلي اخلام
اجلزائري، مما يعين ضعف جاذبية بنته لالستثمارات األجنبية رغم نقاط القوة اليت تعرفها اجلزائر، فإىل جانب 

اختفاء العديد من القطاعات اإلنتاجية اجلزائرية فوجب تصحيح اإلختالالت املسجلة وتشجيع الشفافية إمكانية 
وعصرنة اهلياكل واملنشآت، فتحرير االقتصاد يف هذا الوضع سيؤدي إىل جتميع الثروات والقطاعات احليوية يف عدد 

ثل نقطة ضعف يف االقتصاد اجلزائري، ويشيد والرتكيز على إصالح املنظومة البنكية اليت متقليل من االحتكارات
اخلرباء االقتصاديون اجلزائريون على ضرورة وقف نزيف اإلطارات وهروب األدمغة حنو اخلارج، فتقدر خسائر اجلزائر 

ففي ظل هذه املستجدات تسعى اجلزائر إىل وضع إسرتاتيجية ماليري دوالر جراء هذا النزيف8بأكثر من 
)country-واجتماعية وهذا بالتعاون مع البنك العلمي على املدى املتوسط وفق ما يطلق عليهاقتصادية 

).assistance strategyالعريب أو السوق العربية فاجلزائر مطالبة بالتكتل إقليميا، سواء يف إطار احتاد املغرب
وريب خري مثال على التكتل االقتصادياملشرتكة، قصد تكوين قوة توازن اقتصادية وسياسية مستقبال، فالنموذج األ

2003سنة %68:فرغم حتقيق االقتصاد اجلزائري نسبة منو تقدر بـ

وراء تدعيم التوازنات الكربى واستقرار األسعار وإنعاش سوقأن هذه النسبة تعد استثنائية وهذه األخرية كانت
باالقتصاد الوطين وأوصي بضرورة وضع خمطط على املدى املتوسط يشكل خطراالعمل يعين أن هذا االقتصاد

.ياالقتصاداإلنعاشالفالحي وبرنامج دعملل

وتنفذ اإلصالحات حىت ال تضيع الديناميكية اليت تولدت  الكربى لألشغال العمومية وإعادة تنشيط الو رشات
فاليوم أصبح انتهاج النموذج التصديري (حتول االقتصاد عن برنامج الدعم الفالحي وبرنامج اإلنعاش االقتصاد
املستدامة  إىل حتقيق التنمية أمر ال يستهان به، وهذا ما سيؤدي باالقتصاد اجلزائري  خاصة قطاع احملروقات)

الوصول واحلفاظ على نسبة منو اقتصادي عايل على املدى الطويل من خالل االعتماد على املعرفة العلمية 
والتقنية"1".

: املوقع االلكرتوينعلى،11/05/2015، Source le quotidien d'Oran مفهوم وتطور االقتصاد اجلزائري،-  1

http://www.startimes.com/ ?t20343134.
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االقتصاد الجزائري هيكلة:المطلب الثاني 

إىلاالقتصادإدارةفلسفةيفالتحولمقدمتهايفاليتواجلزائرياالقتصادعرفهااليتالعديدةالتغرياترغم
الكربىاهليكلةاملعاملأنإالاالقتصاديةالقطاعاتخمتلفيفحتوالتمنعنهاجنمماو،السوقاقتصادسياسة

من% 98ميثلفهو،اجلزائريلالقتصاداألساسياحملركالنفطيالقطاعيعتربحيث،تتغريملاجلزائريلالقتصاد
احمللي،الناتجإمجايلمن% 24حبوايلويساهمللدولة،العامةاإليراداتمن% 64والصادراتقيمةيلمجاإ

املخزونحيثمنعشرالرابعةاملرتبةو الطبيعي،الغازخمزونحيثمنالعامليفاخلامسةاملرتبةاجلزائروحتتل
قطاععلىللدولةاململوكةالثقيلةالصناعاتنكميو العامل،يفالطبيعيللغازمصدرأكربثاينهيو النفطي،
الذي يضمن تنويع مصادراالقتصاديالتنويععمليةحتقيقأجلمناجلزائرتبذهلااليتهوداتاورغم،الصناعة
."1"النفطأسعاربتقلباتكبريبشكلمرتبطمازالاجلزائرياالقتصادأنإالالدخل

االقتصادية للجزائر اإلصالحات: المطلب الثالث

إىلاهلادفةاالقتصاديةاإلصالحاتتلك هيبالذكر؛اجلديرةوالعربيةدولالاباشر اليتاإلصالحاتأهمإن
:أمههامناليتوالسوقاقتصادآليةمعالتكيف

:هيكلة االقتصاد إعادةالخوصصة و -أ

كخيارالتسعيناتعقدمطلعمنذالعربيةالدوليفالعامالقطاعهيكلةإعادةو اخلوصصةسياسةظهرت
القطاععلىاعتمدتاليتااقتصاديايفبرزتاليتاهليكليةاالختالفاتلعالجاقتصاديةحتميةواسرتاتيجي

منالعربيةالدولبنينسيبتفاوتهناكأنرغمو طويلة،لفرتةواالجتماعيةاالقتصاديةاألهدافلتحقيقالعام
,وسوريامصرو,اجلزائر:(فمثالالسيطرةهذهمدةواالقتصاديالنشاطعلىالعامالقطاعسيطرةحيث

هناككاناخلليجدوليفبينما،عقودثالثعنتزيدلفرتةاخلاصللقطاعالكاملالتغييبفيهاكان,)العراقو
اخلوصصةجتبنتالعربيةالدولمجيعأنإالالعامالقطاعجانبإىلاخلاصللقطاعضئيللووحضور

ويف،إليهاملوكلةباملهامالقيامعلىقادراً يعدملباعتباره،االقتصاديالنشاطيفالعامالقطاعدورتقليصو 
منوقدمتتعاقبتمهماالعربيةالدولحكوماتوأصبحت،الدولةجهازعلىثقيلعبءميثلاألحيانأغلب
املستمرلالستطرافجماالً هذا األخري أصبححيثالعام القطاععبءتتحملأنميكنهاالاجتهاداتبرامج

االقتصاديةالكفاءةبأنالعربيةالدولأغلبعندقناعةتكونتفالعربيةالدولميزانياتعلىثقيالً عبئاً وللموارد
،اخلاصالقطاعمبادراتأمامالافتحطريقعنإاليتمالختصيصهاحسنوللموارداألمثلواالستغالل

إعادةحنوالعربيةبالدولدفعماوهذا،االقتصاديالقراراختاذوحريةالشخصيةاملبادرةاخلاصةامللكيةتوفرحيث

االقتصادية،كلية العلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم ،احملددات احلديثة للنمو االقتصادي يف الدول العربية وسبل تفعيلهاوعيل ميلود،-1
.154:ص،2013/2014االقتصادية والتسيري،جامعة اجلزائر،
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حتويلطريقعناألنشطةخمتلفيفحملهاخلاصالقطاعبإحاللذلكوإصالحهإعادةالعامالقطاعتأهيل
".1"اخلاصةامللكيةإىلالعامةامللكية

:تحرير األسعار-
أشكالوكافةالدعمبإلغاءوحركتهاقيمهاوحتريرالسعريةالتشوهاتإزالةقصداألسعارحتريرسياسةتستخدم

الكليالطلبضغطواىل،السوقاقتصادوتطورقياميفاملسامهةقصدالسعرياألداءيفاإلداريالتدخل
الوارداتتقليصوالصادراتواحمللياإلنتاجزيادةإىلوتوظيفهاوتوجيههاتصويبواملوارداستخداموترشيد

التنميةخمصصاتزيادةواملوازنالعجزخلفضللدولةاملاليةاملواردتعبئةإىلواملدفوعاتميزانعلىإجيابايؤثرمبا
."2"التضخمعلىالسيطرةإىلالنهايةيفوصوالً 

اما كثري يبتعدحنوعلىوالنقديةالعينيةاألسواقيفلألسعاراإلداريالتحديدأسلوبالعربيةالدولتبنتقدو 
العينيةاألسواقيفلألسعاراإلداريالتحديدأسلوبالعربيةالدولتبنتقدواألسعارلتلكالتوازيناملستوىعن

التكلفةعنتقلأسعارتقديرأصبححبيث،األسعارلتلكالتوازيناملستوىعناما كثري يبتعدحنوعلىوالنقدية
عامةظاهرةأخرىجهةمنالعامليةاألسواقيفالسائدةاألسعارمستوىعنتنخفضو ،جهةمنلإلنتاجاحلقيقية

".3"احملدودالدخلذاتالطبقاتعلىاملعيشةأعباءختفيفبغرضالسعريةالسياسةهذهتتبىناليتالدوليف
تحرير التجارة الخارجية -ج

عدممبعىن،احليادجتاهاخلارجيةالتجارةنظامحتويلإىلاهلادفةالتدابريواإلجراءاتمجلةاإلجراءذانعين
.الصادراتأوالوارداتجتاهالتفضيليالدولةتدخل

علىاجلمركيةالتعريفةختفيضيفمتثلتاليتاإلجراءاتذهأخذتوالنهجهذاالعربيةالدولتبنتقدو 
احلمايةمعدالتوختفيضاالستريادحصصونظامالكميةالقيودإلغاءإىلباإلضافة،الوارداتو الصادرات
الكماليةأوالوسيطةأواالستهالكيةسواءالسلعخمتلفيفواالستريادالتصديربعملياتوالسماحاجلمركية،

.سواءحدعلىالعامواخلاصالقطاعمنلكلاالستثماريةكذاو 

:القطاع الماليإصالح-د

باحلصولمعينةزمنيةفرتةخاللاألعوانلبعضتسمحاليتاآللياتو ناألعواو اهليئاتعناملايلالقطاعيعرب

االدخارتعبئةعلىقدرتهعلىته فعاليوتتوقف،ممدخراوتوظيفباستخداملآلخرينو ،التمويلمواردعلى

.103-102:ص.ص،مرجع سابق الذكروعيل ميلود،-1
, املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية,ديوان املطبوعات اجلامعية,اجلزائر,2003,ص:247. -2

مسرية إبراهيم أيوب,صندوق النقد الدويل وقضية اإلصالح االقتصادي و املايل,مركز اإلسكندرية للكتاب,مصر,2000,ص:36. -3
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.للمواردالتخصصاتأفضلوضمان
إدخالإىلاألخريةهذهبادرت،العربيةالدوليفالقائماالقتصاديالتحولظليفاهلدفهذاولتحقيق

كباقيكانتاإلصالحاتهذهأنإال،السوقاقتصادمتطلباتوتتناسباملايلالقطاععلىإصالحات
:يليفيمااإلصالحاتهذهتركزتو،فعاليتهاوسرعتهاحيثمنوخاصةالعربيةالدولبنياإلصالحات

.امليزانيةعجزمناحلدمواصلة-
.بينهااملنافسةجمالفتحوللبنوكاملايلالوضعتقوية-
للتضخممقبولمعدلعلىاحلفاظوالصرفسعرحتريراستمرارخاصةومرنةنقديةوماليةسياسةانتهاج-

.لالستثماروحمفزمقبولفائدةسعرووضع

.و الوساطة املالية و البورصاتاملاليةاألوراقبسوقالنهوض-
.وتقويتهااحلكوميةاملاليةلألوراقالثانويةالسوقتعميق-

.احلديثةاملصرفيةاألدواتمعالتعامليفللدخولاجليداإلعداد-
."1"الدوليةاملنافسةوجهيفواملاليةاملصرفيةاألسواقبفتحالقيام-

األسس اإليديولوجية إلستراتيجية تنمية االقتصاد بالجزائر :المبحث الثاني 

القطاعإنتاجفروعبنيسواءمتوازنغريداخليامتناقصومفككمشوه،اقتصادااجلزائرورثتاالستقاللعشية
:اجلهنميوثلالتيفمتمثلللتخلفجتسيداأكثراجتماعيوضععنهانعكسقدالقطاعات،بنيأوالواحد

يفمتثلتعاجلةإجراءاتاختاذإىلالوطنيةالسلطاتبادرتاملتدهورةالوضعيةهذهأمامو ،املرضوالفقراجلهل،
املواثيقو الربامجخاللمنذلككانقدوقطاعاته،واالقتصاديةالنشاطاتتنظيمحتاولمراسيمو قواننيإصدار
مركزيامكاناالتصنيعفيهاحيتلمتتاليةخمططاتيفهلاانعكاساجنداليتوللتنميةالعريضةاخلطوطسطرتحيث

حتقيققصداقتصاديوسياسيكخياراالشرتاكيالنظامعلىآنذاكمعتمدينقويوطيناقتصادبناءجلأمن
الفائدة،توفريمنبهمتتازملاللتنميةكنموذجالقاعديةالصناعاتاجلزائراختارتقدو ,املرغوبةالتنميةأهداف

إنتاجيةترفعأنمناالستثماراتعجلةبدفعتسمحوهيأماميوخلفيترابطالصناعاتهلذهو 
إلنشاءالواحدالعاملتوفرهااليتلإلنتاجيةتسمحومكثفرأمسالتتطلبهيواملتعددةاألخرىالقطاعات

بالنسبةالطويلاملدىعلىمستقلةتنميةتضمنالصناعاتهذهالعمومعلىورأمسال،توفريواقتصاديفائض
.الوطينلالقتصاد

.260-249:ص.،صمرجع سابق الذكرعبدقدي-1
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لجزائر   االتوجهات اإلنمائية لالقتصاد في :لو المطلب األ
االقتصادية السياسات يهتمالدولية و مازالت رائجة يف احملافلإن قضايا النمو واإلنعاش كانت و 

التعرف سول املفكرين من أدم مسيت وشغلت الكثري منالبلدان املتقدمة والنامية ،القرارات يفمتخذيو 
.و البيئةاستمرارهمن مت و االقتصاديةعالقته بالتنميةأسرار النمو ومصادره وأساليب حتقيقه و على 

الكثري و بصورة تلقائية دخل الفرداعتربوقد ,استدامتهيف حتقيقه و الداعمة له و كذلك احلكوماتالظروفو 
لرفاهاالتغريات احلقيقية يف مؤشر دخل الفرد ال يعكسمؤشرا القياس التنمية و التعرف على خصائصها ، و لكن 

بالنسبة لفئات كبرية من السكان ، وذلك ألن اإلحصائيات اخلاصة بنمو الدخل ال جتسد حتسينات االجتماعي
األمر الذي جيعل األساسية إىل الغداء و التعليم و الصحة و املساواة و الفرص و محاية البيئةيف تلبية احلاجات

".                                             1"غري                           مناسب  لقياس                           مستوى  التنميةدخل الفرد   
  .

القدرات االقتصادية للجزائر :المطلب الثاني 

:    "2"القدرات االقتصادية يف اجلزائر يفمتثل

متثل اخلطوط اجلوية اجلزائرية األهم يف النقل اجلوي الدويل  و كذلك الداخلي :النقل الجويعلى مستوى - 
و رغم تواجد شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية الوحيدة يف سوق ,هيكلة أصوهلا إعادةوهذه الشركة  تعمل على 

و تعترب هذه األخرية أهم ,إالاملنافسة 
.من أمجايل عائدات الدولة 97إىل الشركات

كذلك شبكة تنوعة كاهلاتف الثابت و النقال و متتلك اجلزائر وسائل اتصال هامة و م:شبكة االتصاالت-
جانب هذا فان اجلزائر حتوز على إىلاالنرتنت اليت أصبح هلا دور كبري يف تنظيم عمل املؤسسات اإلدارية و املالية 

.أسبوعية و شهرية نشريه150يومية أكثر  30

ى املستوى االفربقي حيث يعد جنوب ب اجلزائر ثانيا علترت:السكك  الحديدية شبكة الطرق البرية و -
مشال كر من أمهها طريق سيار شرق غرب و ألف كلم و نذ 100تقدر من حيث كافة الطرقات املنجزة إفريقيا

.كلم من السكك احلديدية موزعة على الرتاب الوطين 5000إىلباإلضافةجنوب 

وهران ،ميناء أمهها ميناء اجلزائر 25كلم يضم 1200تطل اجلزائر على خط ساحلي قدره :النقل البحري -
.عنابة ،

.28:ص،2004،آفاقعبد  اللطيف بن اشنو،عصرنه اجلزائر حصيلة و - 1

.52:،صق الذكربن خودة سعاد،مرجع ساب- 2
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.باملائة4.7حوايل 2003من أهم مصادر الطاقة الكهربائية اليت تقدر نسبة النمو سنة :الطاقة الكهربائية-

تقييم مسار التوازنات االقتصادية :المطلب الثالث 

:إىلعمل اجلهاز االقتصادي على املستوى الداخلي و اخلارجي أي التوازنات الداخلية و اخلارجية نتطرق ملعرفة 

:يليالتوازنات الداخلية الكلية تتضمن ما:أوال 

:تطور رصيد الميزانية و رصيد الخزينة العمومية -1

اهليكلة لبعض املؤسسات ملستويات من دعم لبعض القطاعات وإعادةارتفاع أعباء الدولة على كل اإىلإضافة
".1"مليار دوالر 21.411إىلبعض تقلص املديونية خاصة,,

: تطور مؤشر البطالة -2

,باملئة من الرتكيبة السكانية باجلزائر 75يشكل الشباب ما يقارب 
و مع ,التقلص االستثمارات الداخلية أيضا إىلإضافة,بسبب تراجع االستثمار األجنيب و فرتة االقتصاد املغلق 
7172004حظي الشباب ب ,تبين  سياسة االنفتاح على األسواق و زيادة االستثمارات 

مع قيام الدولة بدعم تشغيل الشباب عن طريق متويل متويل املشاريع املصغرة ,ألف منصب دائم 450منها 
لكن رغم هذا التحسن االقتصادي الذي تشهده اجلزائر  يف ,معدل البطالة مما ساهم يف تراجعاملتوسطةو 

اليت مل تستفد بعد ,يهدد الدولة خاصة سكان األرياف و املناطق املعزولة أن شبح البطالة إالالسنوات األخرية 
.من االستثمارات 

:معدل النمو -3

حيث اخنفض االستثمار  األجنيب و هو ,تراجع معدل النمو و ذروته يف السنوات االنغالق اليت م
باملائة6.8بلغ 2008حسب تقديرات ,املاضية سنوات الاألمر الذي حال دون ارتفاع مستوى هذا املعدل خالل 

:معدل التضخم-4

أنه يظل إالرغم وضع معدل التضخم حتت الرقابة 2008سنة 3.6نسبة التضخم حتت االرقابة ضخم وصلت 

.30:سابق الذكر،صعبد اللطيف بن اشنو،مرجع - 1
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."1"متذبذبا وغري مستقر يف العملة الوطنية و األسعار

.ما يليتتضمن التوازنات الخارجية الكلية و :نياثا

:االستثمار األجنبي-1

حيث بلغت يف ,إليهأجنبيا حيث تطورت كمية تدفق االستثمارات األجنبية إقبااليشهد االقتصاد اجلزائري 
كما أن هناك حتويل جزء من ديون بعض الدول االحتاد األورويب مليار دوالر 1.3أكثر من 2009

.تجارة العاملية لمنظمة اإىلكما يتوقع ارتفاع نسبة االستثمارات بعد انضمام اجلزائر ,

:التعريفة الجمركية -2

بدأت هذه فة اجلمركية حيث اليت تبنتها اجلزائر كان هناك استقرار يف معدل التعرياإلصالحاتمع بداية تطبيق 
.األمر الذي جعل اجلزائر الدول األقل محاية يف البحر املتوسط, حلواجز اجلمركية اإزالةاألخرية بتخفيض و 

تقلص مستوى التهريب اجلمركي أيضا و تأيت كل هذه التغريات ارتفاع مستوى التحصيل اجلمركي و نتج عنهاو 
.استجابة ملتطلبات االنضمام 

:المديونية-3

مديونيةخصوصا صندوق النقد الدويل , تج عن جمموع العقود املربمة مع خمتلف املؤسسات املالية الدوليةن

"2".

االقتصاد الجزائري مؤشرات و تحديات آفاق :المبحث الثالث 

،بواسطةتعريفهامنأكثرعليهاالدالةاملقاييسمنمفاهيمهاتعددضوءىفرفعتالتنميةأصبحت
ويتملهخيططماكلنتاج"هيفالتنميةكلها دالة على كذا أفاق االقتصادديات و مؤشرات و حتأنالقولوميكن
تؤدياجتماعيةوخدماتاقتصاديةمشروعاتمنوالبيئةالفردمستويعليعلميةبطريقةتنفيذهمتابعة
. "3"أحسنمعيشةوظروفأفضلحالإيلوجمتمعهبالفرد

.31:مرجع سابق الذكر،صبن اشنو،عبد اللطيف،- 1

2011-02- 07مداخلة السيد الوزير العمل و التشغيل و الضمان االجتماعي مبناسبة اجتماع اللجنة الوطنية لرتقية التشغيل - 2

3- M.atador, Economic Development, Seventh Edition Addison , Wesley,2000,P:8.
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مؤشرات التنمية االقتصادية :المطلب األول

املؤشراتخمتلفعلىأوالالتعرفمنالبد،حتديات االقتصاد اجلزائري و سبل مواجهتها إىلالتطرققبل
مدىعلىهذا النشاط يتوقفاالقتصادي،النشاطيعكسالبورصةنشاطأنحيثالفرتة،هذهيفاالقتصادية

املؤشراتلتناولاملطلبهذاخصصوهلذااألخرية،هذهوتطويرتفعيليفتساهمإجيابيةاقتصاديةمؤشراتتوفر
:يليكماالكليةاالقتصادية

:الناتج المحلي الخام-أ

حيث ,عند استخدام الناتج الداخلي اخلام لقياس التنمية جيب األخذ بعني االعتبار معدل النمو يف السكان 
يف حالة وجود معدل يف و ,مستوى رفاهية أكرب يف الدولة جيب احملافظة على معدل النمو يف السكان لتحقيق

."1"حتقق منوا اقتصادياالناتج احمللي مع زيادة أكرب يف معدل السكان فان الدولة ال 

:مستوى البطالة-ب

من املهم جدا ,تعكس مؤشرات البطالة سالمة االقتصاد للدولة بشكل عام أو سالمة دائرة األعمال التجارية 
و لقياسها ,النسبة املئوية للعاملني و العاطلني  عن العمل ,إنشائهامعرفة الوظائف اجلديدة اليت مت 

ختتلف نسبة و , إىل القوة العاملة الكلية تستخدم معدل البطالة الذي هو نستخدم نسبة عدد األفراد العاطلني 
" 2"اسياملستوى الدر سب اجلنس والسن ونوع التعليم و حو ) حضري أو قروي (عمل حسب الوسط العاطلني عن ال

:حصة االستثمار في الناتج الداخلي الخام -ج

أي هي الزيادة و توسع استخدام املدخرات يف تكوين ,إن حصة االستثمار تعرب عن مدى زيادته و توسعه 
احملافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة و ,ليات اإلنتاج للسلع و اخلدمات الطاقات اإلنتاجية اجلديدة الالزمة لعم

ع االستثمار عن طريق تشجي,األمام إىلدفع عجلة النمو إىليؤدي املناخ اجليد لالستثمار و ,أو جتديدها 
."3"بالتايل االرتفاع يف نصيب الفرد من الناتج الوطين و ,اإلنتاجيةوحتسني 

:مقياس درفنوفسكي لمستوى المعيشة -ح

.110:وعيل ميلود،مرجع سابق الذكر،ص- 1

.129:ص،2010،اجلزائر،اجلامعيةديوان املطبوعات،مدخل اىل التحليل االقتصادي الكلي،،وآخرونشعيب بن نوة و زهرة بن خيلف- 2
كلية العلوم ،لنيل شهادة الدكتوراهأطروحة مقدمة ،حدود التنمية املستدامة يف االستجابة لتحديات احلاضر و املستقبل،حمي الدين محداين -3

.14:ص،2009،جامعة اجلزائر،االقتصادية
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:حيتوي على ثالثة عناصر حيتوي كل منها مبؤشرات معينة و العناصر هي 
كثافة مبؤشر ونوعية اخلدمات السكنية و صحة حيث يقاس رورية املادية من تغذية ومأوى و احلاجات الض- 

.األشغال و مدى االستقاللية يف استخدام السكن 
.األمن هي التعليم و احلاجات األساسية املعنوية و - 
.احلاجات األساسية إشباعاحلاجات األغلى و هي فائض الدخل الذي يتبقى بعد - 

االقتصاد الجزائري تحديات و سبل مواجهتها : المطلب الثاني
.تحديات و عوامل النمو :أوال 

حقق االقتصاد اجلزائري يف بداية هذه األلفية و أمامه حتديات كربى يف جمال االقتصاد رغم أن ارتفاع 
و هي أقل من باملائة2.6النمو االقتصادي  ال يتعدى ,مليون دينار 630إىلالصادرات خارج احملروقات وصلت 

امليزان التجاري يسجل فائض باملائة3.8قدر امل1998برامج التعديل اهليكلي  سنة ،نسبة النمو احملقق يف النهاية
إىلاخنفاض الديون  اخلارجية 2000سنة باملائة11.9إىلمليار دوالر احتياطات الفرق وصلت 11.14يقدر ب 
.مليار دوالر سنويا 3يقدر ب ) واردات املنتجات الغذائية(مليار دوالر أما فاتورة الغداء 25.26

أمهها شدة ارتباط االقتصاد اجلزائري  بالبرتول مستورد كبري للمواد الغذائية و مصدر كبري زيادة على عوامل أخرى ,
االقتصادي و التحديات املماثلة اإلصالحلكنها ازدادت حدة بفعل و للبرتول و رغم أن هذه اخلاصية غري جديدة 

:"1"أمام االقتصاد اجلزائري يف بداية األلفية ميكن ذكر منها اآلن

اإلجراءاتضرورة بناء القدرة التنافسية للمؤسسات التقليص من البطالة و توفري منصب العمل الدائم بدال من 
تأمني األمن الغذائي ,اخلاصة جبلب االستثمار احملرك الرئيسي للنمو اآللياتتفعيل ,اآلناالنتقالية املتخذة حىت 

أمني األمن الغذائي و عوامل أخرى كثرية و يف ظل هذه العمل يف اجتاه ت, بدال من االعتماد على االسترياد
و يف ظل الوضع املتزايد لالندماج أصبحت التحديات فان العوامل احملددة للتنمية االقتصادية يف السنوا ت القادمة 

ذا و ك,اإلنتاج وسائل االتصال واإلعالمو انتشار املعرفة بفضل تطور وسائل ,باالخرتاعات التكنولوجية متميزة 
اخل...و زيادة التدفقات املالية التعامل املايل العاملي 

.سبل مواجهة التحديات االقتصادية:ثانيا 

احمللية و العاملية تستدعي تبين

.64-63:ص.بن خودة سعاد،مرجع سابق الذكر،ص- 1



األداء االقتصادي:الفصل الثاني

38

، عدة أموريفيف الوطن العريب ، وتتمثل هذه احملاور االقتصاديالذي يفتح األفاق الرحيبة أمام التنمية والنمو 
:"1"وأمهها 

.يا املعلومات واالتصاالت العربيةأسواق تكنولوجتنميةو تعزيز القدرة التنافسية العربية - 

.املال البشري املؤهل ، ورفع كفاءته رأسبناء - 

.تقوية وتفعيل منظومة البحث والتطوير ملواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية - 

.بعملية التنمية لإلسراعخلق املناخ االستثماري اجلاذب - 

.ىل تنفيذ السوق العربية املشرتكةإاإلسراع، األقطار العربيةن االقتصادي بني تكثيف التعاو - 
،والعشريناحلاديتواجه الدول العربية خالل القرن اليتعينني حجم التحديات ذيلقد أصبح واضحًا لكل 

، العربيةللشعوباالقتصادي
األسواقوانفتاححتديات العوملة ،فهناك ذاته ،القوميولكن بات اخلطر يلتف حول هويتها وثقافتها بل ووجودها 

محى التنافس واشتدادالنزعة حنو بناء التكتالت االقتصادية واإلقليمية وتناميوشراسة الشركات عابرة القارات ،
.لصغرية غري القادرة وغري املؤهلة للمنافسة تنتظر الكيانات االيت، وخماطر التهميش االقتصادي

.الرؤية المستقبلية لالقتصاد الجزائريآفاق :المطلب الثالث 

:اآليتإطار يفميكن حتديد مقومات هذه الرؤية املستقبلية 

.املشرتك العريباالقتصادييستند إليه فعالية العمل الذيالفقريالعمود اإلنتاجيأن يكون املدخل بجي-

.للقوى البشرية اهليكليالتأكيد على أمهية اإلصالح - 

تفهم أن العقبات ذات الطبيعة غري االقتصادية تفرض ظًال ثقيًال وتنبؤات ضاغطة على مستقبل النشاط - 
.السكانوعلى معيشة العريباالقتصادي

ا أصبح ضرورة مصريية ، فالواقع واملستقبل املشرتك ضرورة تنموية فحسب وإمنالعريباالقتصاديمل يعد العمل 
املرحلة القادمة ، يففإن هناك مسئولية أساسية تقع على عاتق الدول العربية وبالتايلللتكتالت االقتصادية ، 

:كالتايلعدة أمور أمهها  يفوتتحدد عناصرها 

.بعيداً عن اخلالفات واهلزات السياسية الطارئة االقتصاديحتييد العمل -

.مببدأ املواطنة االقتصادية وااللتزام، ضيلية للمنتجات واخلدمات العربيةكفالة مبدأ املعاملة التف-

توحيد الزهريي،التحديات اليت تواجه العامل اإلسالمي،القاهرة دار اجلميل للنشر والتوزيع و اإلعالم،2003،ص:25. -1
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، وحتريرر العربية وداخل كل قطرالعمل على التقليص السريع والفعال للفجوة التنموية والداخلية فيما بني األقطا-
".1"اخل....العاملة العربيةدياأليتنقل 

.30:الذكر،صتوحيد الزهري،مرجع سابق - 1
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:خالصة الفصل 

االقتصادي بكل اإلصالحبعد عرض مسرية االقتصاد اجلزائري ومعرفة أداءه وخاصة على النمو وبعد جتربة 

, ية الكلية ويبدو أنه اقتصاد واعدبتحقيق التوازنات املالاإلصالح
.نفس خصائصه منذ االستقالل 

ميكن القول أن االقتصاد اجلزائري مرشح لتسجيل نتائج اجيابية من خالل التطور الذي الحظناه بشأن وأخريا 
بعض املتغريات املتعلقة بالنمو أو متغريات أخرى مثل التطور املتواصل الحتياطات الصرف تراجع حجم الدين 

وبالتايل نقل االقتصاد اجلزائري من ,تصادي وتدين حجم املديونية والتسديد املسبق للديون واألداء اجليد للنمو االق
. ارتباطه احلايل بالنفط إىل اقتصاد يعتمد كذلك على املعلومات واإلعالم
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عالقة بورصة الجزائر باالقتصاد : الفصل الثالث

:مقدمة الفصل

سات االقتصادية ، وضمان إستمراريته يعترب من األهداف الرئيسية للسياإن حتقيق النمو االقتصادي
اليت تعترب نواة االقتصاد االقتصاديةاملؤسسات ومروديةو يرتبط هذا األخري بدرجة كبرية بأداء ،كل الدوليف  

، وقد يكون ذلك عن طريق ري املوارد املالية الالزمة لذلك
مواردها اخلاصة وهو ما يعرف بالتمويل الذايت  أو من خالل اللجوء إىل اجلهاز املصريف وهذا ما يعرف بالتمويل 

مويل غري املباشر  يعترب التمويل املباشر تلك اآللية اليت تسمح للمؤسسات باحلصول غري املباشر، على عكس الت
على املوارد املالية من اجلمهور سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أخرى مباشرة ودون وساطة املؤسسات املالية ، 

. وذلك من خالل آلية السوق املايل 

السوق املايل يف متويل االقتصاديات الوطنية واآلليات اليت متكن من تفعيله نحاول إبراز دور سومن هذا املنطلق 
.مبا يسمح من تنوع مصادر التمويل أمام األعوان االقتصاديني 

واجلزائر على غرار كثري من الدول اليت باشرت إصالحات اقتصادية بغية التحول من نظام االقتصاد املوجه حنو 
ورغم أن سوق األوراق املالية يف اجلزائر )البورصة(ق وذلك بإنشاء سوق األوراق املالية تبين آليات اقتصاد السو 

يف مرحلتها اجلنينية، فلقد واجهتها مشاكل حالت دون حتقيق األهداف املنتظرة منها،لذلك تظهر أمهية دراسة 
احتياجاتالية الالزمة لتلبية سبل تطوير وتنمية هذه السوق كآلية تستهدف خلق روافد مستمرة من التدفقات امل

.املشاريع االستثمارية
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.بورصة الجزائر وإمكانية تفعيلها : المبحث األول 

التطورات اليت عرفتها البورصات العاملية خاصة بعد إدراكها آخرلقد سعت لبورصات 
من للتمويلالرئيسيالعصبباعتبارهااملتقدمة،الدولاقتصادياتيفاألخريةهذهتلعبهالذيالتمويليللدور

."1"خالل حشدها للمدخرات وتوجيهها حنو خمتلف جماالت االستثمار 
و المهام المنوط بهابورصة الجزائرإنشاء: المطلب األول

.بورصة الجزائر إنشاء:أوال

دولأغلبشهدتهالذيواالقتصاديالصناعيبالتطورتارخييابشكل عام املاليةاألوراقبورصةتطوررتبطا
ولدتاليتالنقدتعددفكرةإىلاملاليةاألوراقبورصةنشأةأصليعودحيثالرأمسالية،الدولمنهاخاصةالعامل
باملدنالزائرينعمالتبتبديلالصرافنيامليالدقبل527عاميفاليونانحكامكلففقدالصرافة،مهنة

."2"سريعبشكلذلكبعدوتتطوراملهنةهذهلتنتشرا،ديناملتواج
حيملو التجاركاناليتالنقودأكياسإىلاللفظهذاإطالقويرجع)النقودكيس(يعينبورصةاللفظأنوقيل

".3"معهم يف السوق 

وهي شركة مسامهةاملنقولة وذلك إلنشاء شركة القيم 1990بورصة اجلزائر يعود لشهر ديسمرب إنشاء وفكرة 
دجمليون93200000بماهلارأسبلغاليتوالثمانيةاملسامهةصناديقهمو املسامهنيمنجمموعةمنمتكونة
."4"املسامهةيق صناداحدميثلعضوكلوأعضاءمثانيةمنتتكون

هذهأنالإBVM)املاليةاألوراقبورصة(تسميةحتتظهرتو الشركةمالرأسرفعمت1992جانفييفو 
ذلك بتبادلواملنتهجةالدولةسياسةبفضلوكذاماهلا،رأسضعفهوورئيسيلسببتراجعتاألخرية
".5"البورصةومبادئيتناىفماهذاواملرتفعالتضخممعدلوإدارية،بطريقةالثمانيةالصناديقبنياألسهم

1993ماي23لتشريعيمبرسوموذلكاجلزائري،املشرعأعلنهحيث93/10لقد جاء املرسوم التشريعي رقم و 

االقتصادي العريب،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري،كلية         بن دمحان الياس األزهر،دور تفعيل تكامل البورصات العربية يف دعم التكامل -1

.   04:،ص2013،جامعة حممد خيضر،بسكرة،والتسيري،ختصص اقتصاد دويلالعلوم االقتصادية
حممد أمحد عبد النيب،األسواق املالية األصول العلمية والتحليل  األساسي،زمزم للنشر والتوزيع،األردن،2009،ص:21. -2

.27:،ص2009،دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن،حتويل بورصة األوراق املالية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالميةحممد وجيه حنيين،-3
مشعون مشعون،بورصة اجلزائر،دار األطلس للنشر،الطبعة األوىل،اجلزائر،1993،ص:80 -4

قسم إدارة ،اإلنسانيةكلية اآلداب للعلوم،لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد اإلسالميمذكرة خترج،)دراسة بورصة اجلزائر(البورصة،صليحة فدسي-5
30:ص،2003/2004،قسنطينة،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلنسانية،واالقتصاد
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:"1"يليكمااملنقولةالقيمبورصةالنصهذاعرفوقداملنقولةالقيمببورصةاملتعلقو 
القانونمناآلخروناألشخاصوالدولة،تصدرهااليتاملنقولةالقيمخيصفيماالعملياتسريوتنظيمإطارهي

أو بتعريف أخر هي سوق منظم تنظيما دقيقا لتداول األسهم والسندات وتتحدد ,األسهمذاتوالشركاتالعام
"2"فيها األسعار وفقا للعرض والطلب 

املاليةالسوقذههلاحلسنالسريعلىيسهرانقانوينطابعذاتهيئتنيتأسيسعلىالسابقالتشريعنصوقد
":3"مهاو 
Commission d’organisation et de surveillance des opérations(عمليات البورصة جلنة تنظيم و مراقبة - 

de bourse(

تنحصراهليئتنيومهام)Société de gestion de la bourse des valeurs(املنقولةالقيمبورصةتسيريشركة- 
إجراءمناملدخر حلقوقهمحايةعلىالسهرو ,اجلزائريفماليةسوقبإنشاءااللتزامهوواهلدفنفسحتقيقيف

.املاليةالثقافةلنقصراجعهذاو االستثمارجماليفحلقوقهاملدخرمعرفةعدممنأساساناجتةحمتملةتعسفات

:الجزائرلبورصةالمنظمةنيةالقانواإلطاراتوالتنظيميةالهياكل:ثانيا 
ظهورغايةإىلالبورصةبسوقاملتعلقالتشريعيامليدانيفعميقةتعديالتتضمنتتنظيميةجلانثالثةتوجد

:كاأليتهياجلزائريةالتجاريةالتشريعات
:اليد الخفية COSOBلجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة -1

السهرا و مراقبتهواملنقولةالقيمسوقتنظيماألساسيةمهامهامنواملاليةواإلدارةباستقالليةاللجنةهذهتتمتع
: منCOSOBتتكونو اشفافيتهواملنقولةالقيملسوقاحلسنالسريعلىو املستثمرينمحايةعلى

.الوزراءجملسيفاختاذهيتمتنفيذيمبرسومسنوات4ملهمةمدعواألوقاتكامليفمهامهميارسرئيس- 
:يليكماويتوزعونسنوات4ملدةاملاليةوزيرمنبقرارمدعويندائمنيأعضاء6- 
األشخاصمسؤويلبنيمنخيتارانعضوان-اجلزائربنكحمافظيقرتحهعضو- العدلوزيريقرتحهقاضى- 

.البورصةو املصريفأواملايلمنخربةمنهلماملاخيتارانعضوان- املنقولةللقيماملصدريناملعنويني

املالية،بني األسواق،امللتقى الوطين األول حول دراسة واقع السوق املايل يف اجلزائر وافاق تطوير فعاليته،وآخرونفريدة بن شنهو،بلقاسم بن عالل،-1
.03:،ص2011أكتوبر،12/13الفرص والتحديات،معهد العلوم االقتصادية،املركز اجلامعي بغيليزان،اجلزائر،

حممد وجيه حنيين،حتويل بورصة األوراق املالية للعمل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية،دار النفائس للنشر والتوزيع،األردن،2010،ص:31. -2

31:ص،مرجع سبق ذكرهصليحة فدسي،- 3
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SGBVبورصة القيم إدارةشركة -2

والذين,IOBاملنقولةالقيملبورصةالبورصةعملياتوسطاءمنمكونةأسهمذاتشركاتعنعبارةهي
".1"م و حلساب زبائنهم البورصةيفاملنقولةالقيمعلىاملفاوضاتباحتكاريتميزون

.املنقولةالقيمعلىاملبادالتو للعمالتالضروريةوالتقنيةالعلميةالتدابريترتيبوضعيفبدأتإنشائهافمنذ
.البورصةعملياتمراقبةجلنةطرفمناحملددةاخلاصةللقواعدطبقامهامهاالشركةهذهمتارسحيث

أبطالعلىالقدرةالقانونهلاخولاملاليةبالسوقاملستمروالدائماملنقولةالقيمإدارةشركةالتصالنظراو
العاماملراقباملنظممبثابةللمرسومطبقا(COSOB)تعترب و,الضرورةاقتضتإذاسندأوسهمأيتسعري

(SGBV)ويتمدجمليون2الشركةرأمساليفالبورصةعملياتيفاملعتمدالوسيطمشاركةحتديدمتحبيث
بنيسنيليوفيما,ومراقبتهاالبورصةعملياتتنظيمجلنةطرفمنللشركةاألساسيالقانونعلىاملصادقة

:اهليكل  املنظم واملسري للبورصة كما يلي
خالهلامندُحتدواليتالعامة،قواعدهاووضعالبورصةتنظيممهمةاهليئةهذهتتوىل:للبورصةالمنظمةالهيئة-أ

وكذاالعضويةوشروطداخلهاالوسطاءلعملاملنظمةالقواعدوتضعالبورصةيفالشركاتإدراجوشروطمتطلبات
وتشرفالبورصة،يفالتعاملإجراءاتومراقبةأنشطتهمرقابةعنفضالالقواعد،هلذهاملخالفنيمعاقبةإجراءات

."2"منظمةالغريواألسواقاملنظمةاألسواقعلىاهليئةهذه
املدخرينحبمايةاللجنةهذهوتتكفلالبورصةعملياتبلجنةكذلكوتدعى:المسيرة للبورصةالهيئة-ب

اهليئةعكسعلىوالتداوالتعنمعلوماتوبياناتونشراتإصداروالتداولعملياتسريحسنوضمان
ماليةأوراقإدراجعلىاإلعرتاضاللجنةهذهحقومن)األسواق املنظمة ( بورصة واحدة بإدارةاملنظمة

."3"داخلهاماليةأدواتأو

1- COSOB, guide de la bourse, edition,l.m.p ,1998 P : 29.
.07:ص،مرجع سبق ذكرهبن دمحان الياس األزهر،2-

هيثم عجام،التمويل الدويل،دار زهران للنشر والتوزيع،األردن،2008،ص:85. -3
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:"1"يمي لشركة إدارة البورصة كالتايلومن هنا سنوضح الشكل التنظ

انسيابي لشركة إدارة بورصة القيم المنقولةشكل:3شكل رقم

Guide de la Bourse d’Alger p: املصدر  :17

1 - Guide de la Bourse d’Alger p :17.

إعالم أيل مايل 

العالقات العامة مع 
الشركات املصدرة 
لألوراق وسطاء 

العمليات

املفاوضة

التقييم 

الرقابة

التسجيل 
يم قوإدخال 

جديدة 
للسوق 

متابعة 
عمليات 
مقاصة 
وتسوية

تدعيم إعالم 
ومراجعة مدى 
مالئمة أنظمة 

إجرامية 

رة ية املال
اد

موارد 
بشریة

مجلس إدارة الرئيس 

تطور سوق مايل  عمليات سوق مايل 

املقاصة

املفاوضات 

التسجيالت 

اللجان 

مانةاألدير عام امل
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إمكانية تفعيل بورصة الجزائر :المطلب الثاني 

فإنعامة،وبصورةاحلادةالتقلباتمنومحايتهااألسواقاستقراردعموتطويرحنواملاليةاألوراقسوقاجتهت
أما,علميةدراساتعلىبناءباالستثمارويقوماألجلوالطويلاملتوسطاالستثمارإىليسعىاملؤسسياملستثمر
تزالاللديهالوعيدرجةأنحيث.سريعةرأمساليةأرباححتقيقإىلفيهدفأخرى،ناحيةمنالفرد،املستثمر
.البورصةيفالتعاملحركةعلىسلبايؤثرأنذلكشأنمنفإنمتدنية،
األسهميفادخارحساباتبإحداثاألجلطويلاالدخارتشجيععلىالسلطةعملتاجلانبهذاويف
وشركةواملعاشاتالتأمنيهليئاتالسماحمتكمااألرباح،علىالضرائببتخفيضتتمتعاألسواقيفاملدرجة
االستثماريةوالبدائلاألدواتزيادةتشجيعإىلالبورصةآخر،تسعىجانبومناألسواقهذهيفبالتعاملالتأمني
.االستثماروصناديقأسهمإىلللتحويلالقابلةكالسنداتللمستثمريناملتاحة

واجتذاباملدخراتحلشداألدواتأنسبمنتعتربتأسيسهامتقداليتاالستثمارصناديقأناإلشارةوجتدر
حجمتسمحالوالعوائداملخاطرمتنوعةماليةأوراقيفاألمواللتوظيفآليةتوفرفهياألجنبية،األموالرؤوس

األجانبواملستثمريناملغرتبنيللمستثمرينالصناديقهذهتفسحكما,حتقيقهااملباشرالفردياالستثمار
."1"املنطقةيفتواجدهمإىلاحلاجةدوناملاليةاألوراقسوقيفلتوظيف

وضعية بورصة الجزائر :المطلب الثالث
بورصة الجزائرإلىشروط الدخول :أوال 

يتعلقمامنهاالشروط،منمجلةاملاليةاألوراقسوقإىلاالقتصاديةواملؤسساتالشركاتدخولعمليةتتطلب
دولةمنختتلفالشروطهذهأنهوإليهاإلشارةجتدروماالقانوين،باجلانبيتعلقماومنهااملايلباجلانب

:"2"التاليةالنقاطيفالشروطهذهتلخيصوميكن,الدولةنفسداخلأخرىإىلبورصةومنألخرى،

شركةأياألموالمنالقانوينشكلهايكونأنالبورصةإىلالدخوليفترغباليتاملؤسسةأوالشركةيفيشرتط-
.باألسهمالتوصيةشركةأومسامهة

طرححيث،% 25إىل% 20مابنيترتواحبنسبةاحملتملنيمنيھاملسارمهو جلاالجتماعياملالرأسيفتحأن-
.سھمأمنلهايقابمابإصداروذلكاملاليةاألوراقسوقيفاملالرأسمنالنسبةهذه
.سنواتثالثةمنأكثرونشاطهاتأسيسهاعلىمرقديكونأن-
توزيعمعاملاليةاألوراقسوقيفاإلدراجطلبعنداألخريتنيالسنتنيخاللاألرباححققتقدتكونأن-

.خالهلمااألرباح

،أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه يف العلـــوم االقتصـــادية،كلية العلـــوم االقتصـــادية معوقات أســـواق األوراق املاليـــة العربيـــة وســـبل تفعيلها،اينرشـــيد بوكســـ-1
.18:ص،2006،والتسيري،جامعة اجلزائر

2 -P, Monnier, Les marchés boursiers,Verreuil,Paris,3éme édition,paris,1997, p.p: 28-29.
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القانونعلىحيتويأنجيبامللفأنإىلاإلشارةمعاملختصة،اجلهاتلدىوإيداعهالدخولملفتكوين-
األوراقسوقإىلالدخولكيفيةإىلاإلشارةمعاملستقبلية،وآفاقهااملؤسسةنشاطوتقدميللشركة،األساسي

.املالية
حمافظطرفمنعليهامصادقاخلتامية،امليزانيةالنتائج،حساباتكجدولاخلتاميةاملاليةالقوائمتقدمي- 

.احلسابات
الشركات المدرجة ضمن بورصة الجزائر :ثانيا 

، وبعد 1992مرت بورصة اجلزائر بالعديد من املراحل وعرفت العديد من املشاكل منذ أنشاء القيم املنقولة سنة 
:يليأن مت فتحها كانت الشركة املدرجة ضمن البورصة كما

مليار دج ، حيث أصدر وزير الطاقة واملناجم قرار إصدار 240هي شركة برأمسال يقدر بـ  :كشركة سونا طرا-1
حيث قامت جلنة تنظيم ومراقبة 09/11/1997بـ 805مليار دج، حتت رقم 5مببلغكرض السندي لسونا طراالق

لصاحل شركة 18/11/1997لـ 001/97
والبنك اخلارجي اجلزائري،  وقد بدأت ككسونا طرا

كضريبة خمفضة وبعالوة إصدار بنسبة  %13مليار دج بنسبة 5مببلغ أويل قدره 10/01/1998هذه العملية يف  
مليار دج ، وقد بلغت عدد سندات سونا طراك 12، ونظرا إلقبال اجلمهور قد ارتفع املبلغ إىل   5.2%

."1"مليار دج5تقدر بـ سند بقيمة إمجالية 115000
عامـا 99ملـدة 02/04/1990مليـار دج أسـندت يف 4هي شركة أسهم برأمسال املقـدر بــ :مجمع رياض سطيف-1

2300مليــون ســهم لالكتتــاب العــام بقيمــة امسيــة تقــدر بـــ 1

إذ متكـــن اجلمهـــور مـــن 1998ديســـمرب 15إىل 1998نـــوفمرب02دج للســـهم الواحـــد وامتـــداد فـــرتة االكتتـــاب مـــن 
احلصــول علــى األســهم مــن لــدى شــبابيك البنــوك الــيت كونــت نقابــة خصيصــا هلــذه العمليــة، يــأيت عــل رأســها بنــك 

".2"06/1998/ 27املؤرخ يف COSOB01/98وهي أسهم عادية، تأشرية . التنمية الريفية الفالحة
املتخصص يف إنتاج وتسويق املواد الصيدالنية حبيث بدأت عملية دخول صيدال يف البورصة :مجمع صيدال-3

1988

2مليار دينار بـ 2.5من رأمسال املؤسسة أي %20رأمساهلا للخوصصة اجلزئية لصيدال وهذه اخلطوة متت على 

مليار دج ، مثن 2.5حيث رأمساهلا اإلمجايل يقدر بـ  , دينار للسهم الواحد250مليون سهم بقيمة امسية تقدر 

1- bulletin de l’organisation et de surveillance des opération de bource N°: 11 .
2- Notice d’information (eried).
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بعد قيام صيدال مبذكرة إعالم COSOBدج للسهم، والعرض العمودي مت التصريح به من طرف 800العرض 
".1"143%ملدة شهر حىت مت بيع كل األسهم املعروضة وحتقيق بنسبة 15/01/1999وانطالق العرض بتاريخ 

، فقد اختذ مليون دج217مؤسسة متخصصة يف جمال اخلدمات الفندقة السياحة، رأمساهلا :مؤسسة األوراسي-1
متبوعة باجلمعية. 05/02/1998قرار دخوهلا على البورصة من طرف اجلنة الوطنية للمسامهات الدولية بتاريخ 

من رأمسال %20، وكانت قيمة العرض العمومي ختص 21/06/1998العامة غري عادية للمسامهني بتاريخ 
دج للوحدة ولقد توج هذا 400مليون سهم بسعر 1.2مليار دج موزعة على 1.5االجتماعي أي ما يعادل 

.العرض بالنجاح حيث كان الطلب على األسهم يفوق احلصة املعروضة
من توقعات الشركة القابضة 186.3سهم بيع للمشرتين أي ما يعادل 1.34فإن إحصائيات هذا العرض تذكر بأن 

من %146سهم وهو ما يساوي 350000سهم بينما اشرتى أشخاص معنويني أكثر من 72000للخدمات 
."2"سهم2070التوقعات أما عدد األسهم اليت اقتناها عمال مؤسسة التسيري السياحي فتصل إىل 

ررات بورصة الجزائثمؤ :المبحث الثاني

مقومات بورصة الجزائر :المطلب األول 
:سوق مالية مستمرة و دائمة يف اجلزائر ومن أمهها ما يليإلقامةأمهية و متيز أكثر هناك عدة عوامل تبدو

قوانين الشركات إصالح:أوال
أن هذه الشركات إالحتوهلا لشركات أسهم إىلصناديق املسامهة أدى ستقالل املؤسسات العمومية وإنشاءاإن

هذه الطريقة ر ميكن أن يتحقق بواسطتها اهلدف املتوخى كات و يف هذه الشر املنصوبةاقتصر توزيعها بني الشركات 
م أو جلها ذلك فان ملكية الدولة لكل األسهإىلإضافة,منها طاملا مل حيظ اخلواص باملسامهة يف هذه الشركات 

ومن مت حرمان شرائح وسعة من ية اليت تصدرها هذه الشركات ال يشجع األفراد على التعامل باألوراق املال

شركات إنشاءبتسليط الضوء على القانون التجاري اجلزائري نالحظ أنه جييز ، و التنميةاملستثمرين من املسامهة يف 
إال يتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر يقسم رأمساهلا األسهم و ركة اليت هي الش",مسامهة

قادرة على التأثري يف االقتصاد حىت تصبح هذه الشركة ,"ال ميكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة بقدر حصتهم و 
.مستوفية لشروط االنضمام يف البورصة و 

1- Notice d’information ( group saidal ).
2 -les titres cotes a la bourse d’alger .
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عصرنة الجهاز المصرفي :ثانيا

وكل هذا ,ملصريف اجلزائري مبحدودية دورها يف االستثمارات و غياب الشفافية تتسم القوانني املدرجة للجهاز ا
حيث أن النظام ,رها يف خمتلف األنشطة االقتصاديةتدعيم دو و لتفعيل أدائها جذريةإصالحاتإدراجيستوجب 

ا ضروريا لكونه يتوىل و اليت يعترب وجوده,للجهاز املصريف اجلزائري أمهل كليا دور و أمهية بنوك االستثمار القانوين
:"1"ممارسة العديد من األنشطة اليت ال تندرج ضمن مهام البنوك التجارية واليت ميكن حصر أنشطتها يف ما يلي 

. البيعو اإلصداركما تلتزم بالفرتة الزمنية بني ,مل وتذليل العوائق البريوقراطيةالتحري يف أوراق الع- 1
.دراسات حول التغريات احملتمل حدوثها يف السوق مستقبالوجود حمللني ماليني أكفاء لتقدمي - 2
: جهة هذه البنوك الحتمالني مهاموا- 
.بيع كل األوراق اليت - 
نتيجة لتقلبات من القيمة االمسية للورقة املالية مما جيعلها عرضة لتحمل جزء من اخلسائر بيع جزء منها أقل- 

.السوق 
.سواء بشرائها أو بيعها فهي تعترب كوسيط بني املصدر و املستثمر كحالة الطرح اخلاص توزيع األوراق املالية - 4

إنشاء مصادر المعلومات المالية :ثالثا 
توفر للمستثمرين و احملللني إذامن الدعائم الضرورية لضمان استمرارية البورصة تعترب مصادر املعلومات املالية 

األوراق ملالية إن,الختاذ قرارات االستثمار بناءا على ذلك ,احمللية و الدوليةتصورات قيمة حول األوضاع املالية و
ولذا ,

على ول يصبح لزاما على احمللل املايل أن يكون صورة على الظروف الدولية لوضع التقديرات ح
احمللل املايل اجليد هو ذاك الذي يعود اىل أكثر من مصدر كاليوميات و النشرات املصرفية إن,الوطين االقتصاد

وإصداراألسواق املالية وم بدون الوسيط بني املستثمرين و جيب على احلكومات أن توفر بيوت السمسرة اليت تق,
".2"و دراسات هامة حول االستثمارتقارير 

."3"ر للبو للسري احلسن وتعترب هذه املقومات مساندة 
.معوقات بورصة الجزائر :المطلب الثاني

تعرتض تعرف بورصة اجلزائر مشاكل كثرية مما أدى إىل وجود عراقيل 

يف العلوم ماجستريلنيل شهادة ،مذكرة قولة،دراسة لواقع البورصات العربية وآفاقها املستقبليةاالستثمار يف بورصة القيم املنخيلف عبد الرزاق،-1
.78:،ص2001والتسيري،جامعة اجلزائر،االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية،ختصص اقتصاد دويل 

. 80:، صالذكرمرجع سابق خيلف عبد الرزاق،- 2
.26:،صمرجع سابق الذكرفؤاد التميمي،أرشيد- 3
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:الفعلية أمهها 

: القانونيةمعوقاتال-1

ورفعالبورصاتأداءتطويريفبالغةأمهيةاإلقتصاديةللتطوراتبْ كوا املاملرنوالتنظيميالقانويناإلطاريكتسب
أغلبوتعاينرها،طو وتالبورصةمنوعمليةإعاقةإىلوقصورهوختلفهاإلطارهذامجوديؤديحنييفكفائتها 

املنظمةواللوائحالقواننييفالتطوراتمواكبةعنوختلفهاتشريعيفقصورالعربية منلبورصات ا
."1"املتطورةللبورصات

:االقتصاديةمعوقاتال- 2
أن أغلب الشركات ملك الدولة حيث الزالت حىت اآلن العديد من املؤسسات العمومية اجلزائرية تعاين وتتمثل يف

مالية وقد متت لفرتات طويلة، أن السبب األول يف احلالة اليت آلت إليها يعود إىل سوء التسيري من اضطرابات 
: "2"الذي يتضح يف

غياب الكفاءات املهنية الالزمة، إمهال وتضييع الطاقات اإلنتاجية وعدم اإلحساس باملسؤولية مادامت األمالك - 
.عمومية وليست خاصة

ية ماعدا البعض منها الذي ينحصر يف عدد قليل أو يف قطاع وحيد وهو قطاع معدالت النمو هي معدالت مال- 
.احملروقات الذي يشكل الركيزة األوىل لالقتصاد اجلزائري

، ...كالبناء، األشغال العمومية، الفالحة: ةيفضل العديد من املستثمرين التوجه للمشاريع االستثمارية غري املالي- 
وهي ما يطلق عليه السوق امل

.سهلة وجتنب املخاطرأرباحا

وإن الضرائب متثل عبئا ثقيال على املؤسسات املصرحة بنشاطها ولذلك فإن اللجوء إىل السوق املوازية خيفف - 
.منها أو تكون منعدمة

األسهم، ضعف االدخار لدى األفراد بسبب غالء املعيشة ن عدم وكذلك انتشار التضخم وعدم ارتفاع عائد 
تدفق رأس املال األجنيب الذي يعود على انعدام الثقة وتدهور الوضع االقتصادي بسبب الظروف اخلاصة اليت 

.تعيشها البالد، ضعف املنافسة يف السوق املالية لقلة الشركات املصدرة بسبب تعثر مسار اخلوصصة 

جملة،منالرفعسبلوالعربيةاملاليةاألوراقلواقعدراسة–املاليةاألوراقسوقكفاءةمتطلباتوآخرون،فريدة،معاريفصاحل،مفتاح-1
2010 /2009 الباحث، عنتصدر جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوموالتجارية التسيري، العدد 07 ورقلة،اجلزائر، 2009

203:ص,مرجع سبق ذكره,خليل اهلندي- 2
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: لسياسيةامعوقاتال-3
يضم امليدان السياسي كذلك عقبات حتول دون قيام البورصة بدورها العام والفعال يف التنمية، فأمام األوضاع 

يف حتقيق التنمية، حىت ميكن ضمان فعالية السوق
."1"العديد من املستثمرين األجانب عن االستثمار يف بالدناأن هذه األوضاع كانت سببا المتناع 

: اإلداريةمعوقاتال-4
تبني يف أمناط البريوقراطية اليت تسود اإلدارة اجلزائرية، حيث تعقيد اإلجراءات وعدم املرونة يف التعامل والسرعة 

قعوائالوقتفسنيفرب تعتاليتصائصاخلبعضكهناذكرهاقسباليتاملعوقاتإىلباإلضافة،والتفاعل املطلوبني 
:يليكماوجزهانيةبالعر املاليةاألوراقأسواقلنمو

لألوراقمتطورةأسواقملقياالالزمةاألساسيةيةنالبيفقصورعم،يبالعر الوطنيفاالستيعابيةالطاقةفضع- 
املاليةاألوراقأسواقتطورىلعساعدييالذواملالئم يداجلبالشكليبالعر االقتصادومنمعدظليفاملالية
التعبئةإىلاللجوء دوناالقتصاديةالتنميةياتلعمليمتو يفليةالبرتو الفوائضىلعاملباشرواالعتمادية،بالعر 

.للموارد االدخاريةةلالكام
عمجيفنشطالبالدورهاقيامدونل حيو يةبالعر املاليةاألوراقبني أسواقبطالر وسائلوجودمعد-

درجةعارتفا ،وكذا التنميةمشروعاتيفعالفوحنىلعخدامهاواستواملمكنةاملتاحةيةبالعر لدول ليةلاحملاملدخرات
."1"اذبيةاجلذاتهماألسعددةلقوتعكسيةربالعاملاليةاألوراقأسواقكافةهمنينتعايالذلالتداو تركز

اقتراحات تفعيل بورصة الجزائر :المطلب الثالث 

و حيتاج هذا األخري إىل منهجيةاملايلالقطاعتطويرعمليةمنجزءاجلزائريفاملاليةاألوراقسوقتطويريعترب
بعضيليوفيماعالقطا هلذااألساسيةاألجزاءتطويرإىلوتصلمساندةاقتصاديةبيئةخلقمنتبدأصحيحة

:بورصة اجلزائر تفعيليفتساهمقدتطبيقهاحالةيفنراهااليتاالقرتاحات
.تطوير حجم السوق:أوال

.الطلبوحتفيزالعرضلتنشيطاجلهودمناملزيدتتسماليتالنطاقضيقمشكلةجتاوزعمليةتتطلب
:العرضتنشيط-1

.205: ص،املرجع السابق،خليل اهلندي- 1
94العددية،بعر طارقااليفالتنميةلحو ةيدور ةلسلس،التنميةجسرمجلةإىلمقدمةيةثحبورقة،املاليةاألوراقأسواقتذبذبور،نأو إبراهيم-1

16-01:ص.،ص2010،ت يبالكو لتخطيطليبالعر دهمعالتاسعة،السنة،جوان
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اإلجراءاتمنمبجموعةالقيامذلكيستلزمحيث:األسهمجانبيفالعامالطرحتشجيعخالل منهذاويتم
الرتكيز:مثلالسابقةالطرحعملياتيفالقصورأوجهتاليفاملهمومناألسهمإصداراتمناملزيدطرحلدعم

. التسعريكفاءةونقصاملالية،لألوراقاملصدرةللشركاتالقطاعي
مناملزيدطرحذلكيضمنحيثمنهابدأماواستكمالاخلصخصةعملياتتوسيعاإلجراءاتهذهومن

يفاألخذمعالقطاعي،الرتكيزدرجةمنوخيفضامللكيةقاعدةبتوسيعويساهمالبورصةوينشطاملاليةاألوراق
الطرحعمليةبعدالسوقاستقرارلدعمالشركاتهلذهاملاليةاألوراقتسعرييفالكفءالتقييمأمهيةاالعتبار

".1"لالكتتاب
العامالطرحشركاتعلىالقيدرسوموختفيضالضريبيةواحلوافزاإلعفاءاتمنجبملةالعامالطرحشركاتمتييز-

.اإلسالميةاملاليةاألدواتوإدراجاملستحدثةاملاليةاألدواتتنميةوكذا 
:الطلبجانبتحفيز-2
إعالميةخططضمنالتوعيةجهودتعزيزخاللمنواالستثمارلالدخاراألفرادتوجهدعمخاللمنهذاويتم- 

:من خاللاملاليةاألوراقيفاالستثمارمناحملققةالعوائدزيادةو لالستثماراملتاحةبالفرصللتعريففوتربوية
أسعاررفعإىلسيؤديالتضخمأنخاصةالتضخممنللحدمالئمةحدوديفالنقدياالستقرارعلىاحلفاظ-

توزيععلىبالبورصةاملدرجةالشركاتتشجيعوكذا .والسنداتلألسهمالسوقيةاألسعاراخنفاضوبالتايلالفائدة
منلرفعالساعنياملواطننيمنواسعةشرحيةجذبيفكبريكلبشيساعدالذياألمرأرباحهامنمالئمةنسب

.املعيشيمستواهم
.وجدتإناملاليةاألوراقعوائدعلىاملفروضةالضرائبختفيض-
:خاللمناملاليةباألوراقالتعامالتيفالضمنيةوالتكاليفاملايلاالستثمارخماطرتقليل- 

املراكزعنالكافيةاملعلوماتوالبياناتنشرو املاليةاألوراقحمافظعلىتأمنينظمإجياد-
الرفع من سيولة السوق:ثانيا

القيامعلىالشركاتحثو املاليةاألوراقبضمانقروضعلىاحلصولعمليةللمستثمرينتيسريمن خالل - 
.املخاطروتقليلمتوزيعهلميضمنمااملدخرينلصغارتوجهمنخفضةامسيةبقيمبإصدارات

.املدخرينصغارمدخراتحلشداملوجهةاالستثمارصناديقإنشاءيفالتوسع-
.والشفافيةاإلفصاحدعم :ثالثا

حيتاجهااليتوالبياناتاملعلوماتكافةلتتضمنباستمراروحتديثهاللبورصاتاإللكرتونيةاملواقعمن خالل تطوير- 

.109:بن دمحان الياس االزهر،مرجع سابق الذكر،ص- 1
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".1"العربيةالدوليفاملالأسواقهيئاتمنباعتماداملعلوماتنشرتتوىلشركاتإنشاءدعمو املستثمرين
.رقابيةتنظيميةمقترحات:رابعا
واألنظمةواألحكامللقواننياملستمرالتطويرعلىللعملالعربيةالبورصاتعلىاملشرفةاجلهاتحث-

.العربيةالبورصاتيفالتنفيذيوالدورالرقايبالدوربنيالفصلعمليةالبورصات،وتعزيزلعملاملنظمةوالتعليمات
والعملالبورصاتداخلاملاليةاألوراقتداوليفوالتالعبالغشعملياتملكافحةاإلجرائيةاملنظومةتعزيز- 

"2".
في النمو االقتصاديمكانة البورصة : المبحث الثالث

ريعتيوياالقتصادالنموق حتقييفاملايلالسوقتطوردورلحو متااتفاقإىلياالقتصاداألدبيصلمل
."3"أثري سليب على االقتصاد تهليكونقدبل،يبإجياأثريتهلليسقمارللنادياملايلسوقالالناقدون

دور األسواق المالية بالنسبة االقتصاد الوطني:المطلب األول

يفأاملعبريغالو ف املوظالغري غل البالاملارأسفائضجذبيفاألمهيةبالغدورااملاليةاألوراقتلعب أسواق
الل خمنك وذلاإلقتصادية،الدورةيفلوفعافموظمارأسإىل)خامل(عاطلمامنهوحتولالوطيناإلقتصاد

،حها يف البورصة طر يتماليتكوالصكو والسنداتهماألسيفالشركاتأواألفراداميقو اليتمارتثاالسيةلعم
والسنداتهمألساطرحاللخمناملشروعاتليلتمو احلقيقيةاملواردريتوفىلعسواقاألتعملكذلإىلباإلضافة

ال عن ذلك توفر أسواق األوراق املالية فضمشروعاتللاملوارد النقدية  إدارةومن مث تأكيد أمهية يعهابإعادةأو
االقتصاديةالتنميةلتشجيعةيرئيسأداةكمان،يمر تثاملسصغاروالسيمااألفرادمأمايمةلسومدا خيلقنوات 

شركاتللكما متثل حافزانتفاعوااللكوالتمةز احلياعمنافمنهااالقتصاديةعاملنافمنةلمجق وحتقلالدو يف
املاليةاألوراقق أسواتنكامالوكهلذه الشركات األسهمعلى حتسني أسعار األسواقلكتيفسهمهاأاملدرجة

حتقيق رسالتها احليوية يف دعم وتوطيد االستقرار االقتصادي للدولة وذلك من ىلعقدرةثر أكتنكامالكفعالة
:"4"خالل االيت 

:على املوقع االلكرتوين،18:ص،1/05/2015:تاريخ االطالع،العربيةالبورصاتأداءحتليل  األسرج حسني عبد املطلب،- 1
www.gdnet.org.

،امللتقى الدويل السادس للمؤسسات املالية االستثمار يف أسواق رأس املال ودورها يف جذب االستثمارات األجنبيةعاطف عالوة،- 2
.2011،نوفمرب،19،18واالستثمارية،دمشق،

،حبث مقدم اىل امللتقى )املالية وأحكامها يف االقتصاد االسالميقراءة يف ابعاد (من املخاطر اىل األزمات سوق األوراق املاليةحسن حممد الرفاعي،- 3
.05:،ص2010األزمة املالية،كلية العلوم االقتصادية والتجارية،جامعة بشار،إفرازاتالدويل،متطلبات التنمية يف أعقاب 

:متاح على املوقع،12:ص08/05/2015:تاريخ االطالعأسواق األوراق املالية حملة عامة،أنواعها ودورها يف النشاط االقتصادي،- 4
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2004/44_c9_1.pdf.
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يفاملتداولةاملاليةلألوراقلالعادالسعرقحتقياللخمننيمر تثاملسمجاهريلدىياحليو عوالدافاحلافزقحتقي- 
.املاليةاألوراقسوق

الئمة للمجتمع ودعم االستثمارات املالسيولةقلتحقيل األموامنبمناسكميرتدو وإعادةريتوفىلعالقدرة-
.املختلفة اآلجالذات 

وكذا تسهيل تسيري رؤوس األموال بصفة سريعة ومستمرة من قبل املستثمرين سواء كانوا مقرضني أو مسامهني - 
.خرآلتوفري فرص عمل جديدة للناس من كل الطبقات وذلك بتوسيع عمليات البورصة من وقت 

احلكومة من حيث تكلفة الضرائب على الصفقات التجارية سواء كانت من قبل األشخاص أو إيراداتزيادة - 
.املاليةمن قبل املؤسسات 

أن حجم العمليات و املستوى النسيب إذسوق األوراق املالية تعترب معيارا أساسيا للواقع االقتصادي القومي إن- 

.و االستثمار وخرباء البورصة يعترب مؤشرا لقوة االقتصاد الوطين أو ضعفه لألسعار كما يرى علماء التمويل 

الفائضة تقوم سوق األوراق املالية جبمع املدخرات وحتريك رؤوس األموال من القطاعات ذات الطاقة التمويلية - 
ؤثر تأثريا حمسوسا القطاعات ذات العجز املايل بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من خالل الوسطاء وهي بذلك تإىل

.على مصادر االدخار يف مرحلة التجمع وتوزيعه يف مرحلة التوظيف 

متثل البورصة هيئة رقابية فعالة بصورة غري مباشرة على كفاءة الشركات و املشروعات اليت جيري تداول أوراقها يف - 
.االستثماريةالسوق وبالتايل هي أداة لتقومي الشركات واملشروعات 

احلد من معدالت منو التضخم يف هيكل االقتصاد الوطين حيث يساد سوق األوراق املالية على جذب - 
الكتلة النقدية الزائدة وتوجيه هذه املدخرات لالستثمار بدال املدخرات من األفراد واملؤسسات وبالتايل امتصاص 

.من االستهالك 

يف  املشاريع احمللية كما أن ما حيصل عليه املواطنون الغري املساعدة يف جذب رؤوس األموال األجنبية للمشاركة - 
.املقيمون من األرباح له أثر اجيايب على ميزان املدفوعات 

ومنها املصاريف واملؤسسات املالية ,سوق األوراق املالية واسطة بني مجيع شبكات فعالة االقتصاد الكلي إن- 
مما يوفر قاعدة جيدة الختاذ ت اناعلى جتميع املعلومات وتوثيق البياالستثمارية وبيوت التمويل ملا هلا من القدرة

.القرارات االستثمارية املوثق 

."1"وهنا سنعرض هذا الشكل لنبني أمهية البورصة يف االقتصاد 

.من إعداد الطالبة - 1
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.يوضح أهمية البورصات في االقتصاد:  4شكل رقم 

أمهية البورصات 

من إعداد الطالبة:املصدر 

دور البورصة بالنسبة لألفراد و المؤسسات : المطلب الثاني 

أمههاإمجاالتكمنوظائفعدةيفتتمثلاملؤسساتواألفرادخدمةيفكبريبدوراملاليةاألوراقبورصةتقوم
:"1"يليفيما
.الطلبوالعرضمبادئوفقاألسعارحتديدعلىتساعد1-
املكانبتوفريتقومالسوقهذهفانالسيولةأرادأواالستثمارأرادملناملاليةاألوراقتداولتسيريعلىتعمل2-

هذاواملستمرأماماالختياردائرةتوسيععندتسليمهابضمانالقيامكذاومدخراتهالستثمارللمدخراملناسب
.واحدمكانيفاالستثمارخماطرمنيقللبدوره
البورصةفتكونمعنيمشروعإنشاءعلىأمواهلمتقتصرالذينالصغارللمستثمرينأداةأهمالبورصةتعد3-

.للتداولمطروحةسنداتوأسهملشراءالكبارللمستثمرينأداةأهمكمااالستثمارهلذاأداةنسبأ
تعد مكانا مناسبا لبيع احلقوق وشرائها بشكل مباشر دون املساس بأصل الثروة املتمثلة يف أصول املشروعات - 4

.والطلبالعرضمبادئومعدات وكذا املساعدة يف حتديد األسعار وفق وآالتمن أراضي ومباين 
وهذه السوق توفر للمستثمر مكانا تسيري تداول األوراق املالية ملن أراد أن يستثمر أو أراد السيولة السريعة- 5

حممود أمني زويل،بورصة األوراق املالية،دار الوفاء ،اإلسكندرية،2000،ص:26. -1

أداة فصل غري حمدودة يف اقتصاد

املعبأجذب الفائض غري 

توظيف أموال بفعالية

زيادة حيوية املشروعات 

تدبري موارد وأموال للمشروعات         
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كذلك تساعد السوق الثانوية يف تسهيل بيع األوراق املالية عند زوال يقلل من خماطر االستثمار يف موضع واحد  
لو ال وجود هذه األسواق املالية لبقيت األموال معطلة ا لالستثمار يف القنوات املعتادة، و 

. للطوارئ
.النمو االقتصاديفي التأثير المزدوج ألسواق األوراق المالية :المطلب الثالث

:مهااملاليةالتطوراتمنبني نوعني(Patrick)يفرقالسياقهذا
الوضع الذي إىلشري العرض القائد وي)Demand.Following(والطلب ) Supplyleading( ض القائد العر 

ا سابقا للطلب على هذه األصول هلالتابعةماتدواخلواملوجوداتلاألصو ضوعر املاليةاألسواقإجياديكون فيه 
إجيادالوضع الذي يكون فيه إىلري الطلب التابع شيحنييفياالقتصادالنمويقوداملايلفالتطور،ولذلك 
قبلمنماتداخلتلكلىعللطلباستجابةل هلالتابعةماتدواخلواملوجوداتلاألصو ضوعر املاليةاألسواق

يرى،كذلزاءوإةيالتنمو يةلالعممنءجز هواملايلفالتطور،التايلبو ,االقتصاديفاملستثمرين واملدخرين 
(Patrick)1"ياالقتصادالنموإىلاملايلعالقطا منه تتجحيث،هنياجتاذاتسببيةعالقةكهناأن."

الل املراحل خاملايلع القطا إىلياالقتصادالنمومنالسببيةهتتجحني يفالتنمية،مناألوىل املراحلخالل 
".2"املتأخرة من التنمية االقتصادية 

االستثمارات وحتريك عجلة النمو دةزيايفال املرأسسوقدورأييدلتاجتاهاكهناأنق سبممايستنتجو
عالقة ضح من خالل هذا النقاش أن هناك يتمث،ومنالدور،هذايفكنياملشكءآرامنالرغمىلع،االقتصادي 

احيةنمنياالقتصادوالنموواالستثماراتاحيةنمنعامةبصفةمزدوجة بني كل من رأس املال و القطاع املايل 
أنإىلاملعرفةمناحلاليةةلاملرحري تشوعاملوضهذالحو ثاألحباتواصلمنالرغموباختصار وعلى .أخرى
ناف،كذلمقابلويفالنظام املايل الذي يعمل بكفاءة ميكن أن حيفز من معدالت النمو االقتصادي أوع القطا 
لبلدلياالقتصادالنموختلف أو عرقلة يف إىلؤدي يأنميكناملتخلفاملايلعالقطا أوةأالكفريغاملاليةالنظم
:شىتبسبل

املدخراتنيبالوساطةيةلعميفةءكفاذاتريغيةلكاقتصاديةري غعناصرالنظمهذهتدخل:والأف
.االقتصاديالنمو منحتدمثومن،واالستثمارات

وتزيد من تكاليف املعامالت وتقلل من اإلنتاجية الكلية املدفوعات،ملنظاالنظام السليمىلعؤثرتقد:وثانيا
ويف الوقت ذاته ميكن أن ,لرأس املال كما ميكن أن تكون عنصرا هاما يف توليد أو تعميق األزمة االقتصادية الكلية 

.114:،صمرجع سابق الذكرعبد احلفيظ خزان،- 1
خالد بن محد عبد هللا القدير,تأثري التطور املايل على النمو االقتصادي يف اململكة العربية السعودية,ورقة حبثية مقدمة إىل جملة  -2

06: ص,2004,جدة اململكة العربية السعودية,العدد األول,,االقتصاد واإلدارة,جامعة امللك عبد العزيز
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التوازن مما يؤثر بدوره على , تؤدي السياسات االقتصادية الكلية الغري املناسبة إىل إضعاف وكفاءة النظام املايل
".1"االقتصادي الكلي من خالل إجياد عنصر عدم اليقني وختفيض الناتج وتقليل الرفاهية 

فانه , تطور املايل إىل النمو االقتصاديتأييد اجتاه العالقة السببية من الإىلالتطبيقية وايزاء ميل أغلبية الدراسات 
يصبح من الضروري توضيح دور البورصة يف تسريع وترية النمو االقتصادي فبينما يشك بعض االقتصاديني مثل 

(robert lucas)روبرت لوكا يف قدرة القطاع املايل يف التأثري على النمو االقتصادي .
أن النظام املايل املتطور مهم لتعبئة املدخرات وختصيص ross levine)(كما ترى خنبة من الباحثني من بينهم 

أن إىلاملخاطر ومن الناحية النظرية تشري العديد من الدراسات وإدارةاملوارد املالية وممارسة الرقابة على الشركات  
greenwoodل أشار سوق األوراق املالية املتطورة توفر فرصا عديدة لتحفيز النمو االقتصادي فعلى سبيل املثا

and smith ) (ؤة أن ختفض من تكلفة تعبئة املدخرات يف االقتصاد أنه ميكن ألسواق األوراق املالية الكفإىل
."2"الوطين

ضمن نيل شهادة ماجستري 1-رفيق مزاهدية,كفاءة سوق األوراق املالية ودورها يف حتقيق االستثمارات,دراسة حالة(سوق أسهم السعودية),رسالة مقدمة

148-147:ص.،ص2006/2007جامعة باتنة، جلزائر،كلية العلوم االقتصادية والتسيري،يف علوم التسيري،ختصص اقتصاد دويل،
.114:عبد احلفيظ خزان،مرجع سابق الذكر،ص- 2
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:خالصة الفصل

ومن خالل هذا املبحث توصلنا إىل معرفة أمهية البورصة ومسامهتها يف تنشيط االقتصاد من خالل نقل 
البورصة األموال من األطراف اليت لديها فائض من األموال إىل األطراف اليت لديها عجز يف األموال حيث تعترب 

فعال يف توجيه االقتصاد دون حواجز وحتريك لقوى االستثمار املختلفة وهلا دورالتقاءمبثابة أداة تفاعل ومكان 
عجلته وتنشيط دورته االقتصادية وتوزيع األدوار االقتصادية وإعطاء قوة دفع أكرب وأوسع للمشروع االقتصادي 

بفضل اخلصائص اليت وكل هذا, و احلضاري 
.االقتصادية و أهدافها التنمويةتتمت

الشفافية والعالنية لرصد ميكننا أن نقول أن البورصة هي مكان معلوم وحمدد مسبقا بقدر مناسب من ومنه 
املتغريات واملستجدات بسهولة وقياس ومعرفة االجتاهات املختلفة إلمتام املعامالت جبوانبها وذلك بتسيري التبادل 

واالنتفاعوتسيري نقل امللكية وتسيري احليازة 
.املالية أو تغطية العجز احلاصل فيها على توظيف الفوائض
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:خاتمة عامة

من خالل حبثنا املقدم نستنتج أن األسواق املالية هي أماكن تتداول فيها خمتلف األوراق املالية و البورصة هي مبثابة 
أداة تفاعل هذه األوراق ومكان التقاء لقوى االستثمار املختلفة وهلا دور فعال يف توجيه االقتصاد دون حواجز 
وحتريك عجلته وتنشيط دورته االقتصادية وتوزيع األدوار االقتصادية وإعطاء قوة دفع أكرب وأوسع للمشروع 
وكل هذا بفضل  ، و  االقتصادي احلضاري

.

كما أنه ال ميكن ،وأن وراءه أسواق مالية متطورةإاليستهان به حبيث ال جند بلد متطور الحظنا أن األثر ال كما 
حيث أن فكرة العاكسة القتصاد أي بلد املرآةتعترب ا

أو سوق مايل والدور الذي تلعبه هذه السوق بورصة إنشاء
.ن احلياة وأصبحت جزءا ماإلعالموخاصة أن أخبار البورصات اليوم أصبحت تبث يف وسائل 

: اإلجابة على الفرضيات 
االستقرارحالةاللخمنوهذامستقرتثماري و اسخمنا توفرمالية،أوراقسوقإلقامةاألساسيانب اجلعدي- 

اإلدراجطوشرو القراراتنيحتساللخمناملدرجةالشركاتعددزيادةوكذا،يواالقتصاديعواالجتمااسيالسي
توفرإىلباإلضافةهااستحقاقل آجاع وتنو خاطراملةلقاللخمنيزيةحتفأداةدتعاليتاملاليةاألوراقع تنو و 
ريتسيالو اهلجيرتو الو املاليةاألوراقاختياريلهتساللخمنالسوقداخلاماهللدورهاالوسيطةاملاليةسساتؤ امل

.للمستثمريناملاليةمحافظللاحلسن
ضرورةحتاتضمثومنلنياملتعاموحاجياترغباتعإشبا هواملاليةاألوراقلألسواقاألساسيةالغايةنإ- 

الرئيسيةالقنواتتعددتفقدلذاوالشركات،سساتؤ واملاألفرادنيباالقتصاديةتالاملعامتهازملاستحتمية
جلذبأداةاملاليةاألوراقأسواقربتعتحيثي مؤيد وناقد االقتصادالنموإىلاملاليةاألوراقأسواقأثرالنتقال

نيةاملديو ةمعاجلإىلضافةاإلبسوق،داخلنشطتاليتاألجنبيةالشركاتلأموارؤوسمن خاللالصعبةةلالعم
واحلدواملشروعاتالشركاتلتقييمهامةأداةربتعتكماالصفقة،عنالبحثفةلوتكوماتلاملعفةلتكفيضوخت
.وتوجيهها حنو االستثمار بدال من االستهالكالنقديةالسيولةفائضامتصاصاللخمنتضخمالمعدالتمن
حدعلىوالناميةاملتقدمةالدولتستخدمهااليتاآللياتأهمأحداليوممتثلاملاليةاألوراقبورصاتأصبحت- 

متثلفهياألموالرؤوستدفقاتمناملزيدوجلذب،االستثماراتمتويلألجلاملاليةمواردهاتعبئةيفسواء
م دورها من 

.
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:التاليةالنتائج من خالل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى 
الطاقةفضعككذليةبالعر ل الدو يفسيالسيااالستقرارمعدهوةبيالعر املاليةاألوراقأسواقإقامةإن عدم - 

معدظليفاملاليةلألوراقمتطورةأسواقم لقيالالزمةااألساسيةيةنالبيفقصورمث،يبالعر الوطنيفيعابيةتاالس
.يةبالعر املاليةاألوراقأسواقبنيبطالر وسائلوجودمعدإىلافةاإلضب،الئموامليداجلبالشكليبعر القتصادمنو 

وحىتبلالدولية،املاليةاألوراقأسواقيفمناسبمكانعنتبحثحداثتهارغماملاليةاألوراقبورصةظلت- 
فقدث،والتحدياإلصالحإىلاألخريةالسنواتخاللمنهاالعريقةالبورصاتوتعرضتالناشئة،األسواقبني

منجمموعةتواجهيكشفأداءهاولكنمتقدمة،وتشريعيةتنظيميةأسسعلىالبورصاتهذهقامت
وإىلاحلاالت،منكثرييفأخرإىلسوقمنخيتلفتطورومبستوىالراهن،وضعهابتعقيدسامهتاليتاملعوقات

البورصات،منكغريهااستخداموعدماالقتصادية،السياساتتذبذبمنتعاينكانتقريبوقت
اليتالتغرياتإنالراهنة،أوضاعهاإليهآلتماجاوزتتأنومنالعام،إطارهاحتديثيفدوراتلعبأنمن

اليتاهليكليالتثبتلربامجوالسياسيةاالقتصاديةالتوجهاتتعكسالعامليفالبورصاتإصالححركة
مناالقتصادياإلصالحيفوالتحولاخلصخصةسياساتمواكبةإىلوتؤهلهااملالرأسأسواقتنميةتضمن
.اخلاصالقطاعإىلالعامالقطاع

:ما يلينقترحإليهاالمتوصلالنتائجعلىاوبناءلهذا الموضوع دراستناخاللمن
علىوالرتكيزالقائمةالتشريعاتومراجعةلألسواق املالية العربيةواملؤسساتيةالقانونيةألطرااستكمالمنالبد- 

التعامالتبتسيريوتسمحواملستجداتاملتغرياتمعوالتكيفالتطوراتباستيعابتسمحمرنةقواننيإجياد
.املتعاملنيومحاية

الاجلزائرفانلديهاالتداولبأنظمةالعاملدولخمتلفيفاملاليةاألوراقأسواقمنالعديدقياممنالرغمعلى- 
يفالكفاءةحتقيقعلىالقدرةبعدمتتصفاليدويةاألنظمةأناملعروفومنيدوية،تداولأنظمةتستخدمتزال

.املتعاملنيبنيالعدالةحتقيقعدموعلىوالشراء،البيععمليات
.منهحتداليتوالعوائقالصعوباتوتذليلالعربيةالبورصاتبنياملشرتكاإلدراجعملياتتشجيع-
إدراجهاوكذااملنقولة،القيمإصدارشروطحتكماليتوالنظمالقواعديفكبريتباينوجودسبق،ماإىلويضاف- 
األوليةالسوقمنلكلوالنظمالقواعدوضوحوعدمالسوق،هذهعملطرقتباينوكذاالبورصة،قيديف

التشريعاتحتملماغالبافإنههذا،جانبوإىلتشريعي،ومجودعمليقصورمنيرافقهامامعوالثانوية،
غريمنهاللكثريالتنظيميةاهلياكلأنكماالتناقضات،منالكثرييفالواحدةللسوقاحلاليةوالتنظيمات

فيهااملستعملةاملاليةاألدواتمبحدوديةتتصفالسوقهذهجيعلأداء،مماسوءعليهايرتتبأموروهيمكتملة،
.نطاقهاوبضيق
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وتسهيلالعمل،جوانبكافةتنظماليتالتنظيميةواألطرالتشريعيةوالقواعدللضوابطاجلزائربورصةتفتقر-
مثومنبالتنظيم،العهدحديثيزالالمنهااألخرالبعضأنكماللمتعامل،الالزمةاحلمايةوتوفريملعامالت،

.التطبيقيفحقهالتنظيمليأخذمناسبةزمنيةمدةانقضاءيلزمفإنه
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