
  –مستغامن  –جامعة عبد احلميد ابن ابديس 

 كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري 

 قسم العلوم اإلقتصادية

 ختصص  بنوك و أسواق مالية  

مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت اكادميي يف العلوم 
 اإلقتصادية ختصص بنوك و اسواق مالية

 

 

 

 تحت اشراف األستاذ               من اعداد الطالب :                       

 بصديق دمحم                                               وهراني مجدوب 

 لجنة المناقشة 

 رئيسا                                   د/ولد دمحم عيسى محمود

 مقررا                                            د/وهراني مجدوب

 ممتحنا                                             أ/ يخلف عبد هللا

 

  2041/2042السنة الجامعية 

في اطار السوق المالي كاتجاه  الخوصصة

 -دراسة بورصة الجزائر – للعولمة



 الفصل األول :                                                          مدخل عام لألسواق المالية

6 

 

 :مقدمة الفصل 

يعترب توفري املال ضرورة حتمية البد منها، خاصة مع التطور الذي تشهده اقتصادايت العامل، ويعترب السوو      

التمويووول الوووتوج، وتوويهووا  وووو قنووووات املووام مووو  آللووو، الليووات، الووو  تعتمووود داييهووا لوووذه االقتصوووادايت   توووفري 

االسووتامار املناسوووة، وادتووواره الووري  ااساسووا   الوون ، االقتصووادية الرآلماليووة، الوو  تعتموود دايوو  ال طووا  ا ووا  

والعاج، ملا هل، م  دور لاج،   جتميع املدخرات وتوظيفها   املشرودات االسوتامارية، دو  يريور ءوراس ااسوه، 

التعامول اوا   سوو  ر وأل اامووال يويايوة ااوول، االشور ااول لسوو  املوالث، آلو اسوتامار  والسندات ال  يت،

لوووذه اامووووال دايووو  درووووة داليوووة مووو  اامووواا   آلصوووول ماليوووة سوووريعة التسووويري، دووو  يريووور سوووو  يعووور  بسوووو  

 الن د،الذي بدوره يايعب دورا فعاال داي  مستوى االقتصاد ال وما.
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 هية األسواق املالية:املبحث األول:ما

بعد الصرادات االقتصادية الىت ءهدلا العامل ،وظهوور اديولوويوات متعوددة ظهرموا يسوم  السوو  املوا  آلو     

 الوورصة يما يسميها الوعض ،لذا املفهوج الواسع النطا .

 املطلب األول:مفهوم السوق املايل:

 الن اط التالية:توود ددة تعاريف لايسو  املام ميك  إدراوها       

السووو  املوووام لووو الوووغ املكوواا ا اووورا  املهيوو ، الوووذي يايت وووا فيووا اخوووع ومشوو ي ااصوووول املاليووة مووو  خوووتل   -

إووراسات قاووويووة وإداريووة سووواس يوواا الطوورف  مسووتامر آلو مودخر،  يووا ي وور بينهمووا وسووطا يسووادد دايوو   ويوول 

 املدخرات الن دية اصول استامارية.

  املالية العديد م  املؤسسات املالية، وبيوت السماسرة املالي  االوسطاس املاليواث آلو جمموداهتوا تعين ااسوا  -

1املختايفة، تايغ ال  توفر ا دمات املالية لايم رض  وامل  ض . 
 

السووو  املووام لووا تايووغ السووو  الوو  تسوووادد دايوو  اوت ووال موودخرات آلصوواا  اارصوودة الن ديووة اآلصووواا    -

 الوحدات اات العز  م  ختل املنشتت املالية، ولذه الصعوبة   اوت وال اامووال بو  الطورف  الفواخضث، إ 

 يعود اسوا  منها:

 االختت    آلسعار ااموال .-

 ددج ووود الا ة ب  الطرف . -

2االختت  حول آوال االستا ا    ااموال-
 

 ، مموا يووفر املووارد املاليوة لايمؤسسوات واتكوموات دنود السو  املام لا تن وي، مموع بو  امل رضو  وامل  ضو -

 سعر مع  اسعر الفاخدةث وي ر امل رض  فرصة اتصول داي  داخد م ابل التناول د  و ودل،.

                                                 
1

 95ص  6006طبعة  -،عمان دار وائل للنشر -التمويل والعمليات المصرفية الدولية -غازي عبد الرزاق النقاش
2

 .41ص– 1998طبعة  "القاهرة"دار النشر مكتبة عين الشمس -االستثمار في األوراق المالية،عبيد توفيق سعيد



 الفصل األول :                                                          مدخل عام لألسواق المالية

8 

 

 املطلب الثاىن:تقسيمات السوق املالية ووظائفها :

 : تتكوا سو  املال م  ء   اساسي  مها : تقسيما ت السوق املالية 1-

 املال يويل ااول وسو  الن د . سو  راأل

 سوق رأس املال طويل األجل : 1-1-

سو  رآلأل املال يويل ااول ولوا تايوغ السوو  الو  يوت، فيهوا توداول ااصوول املاليوة يويايوة ااوول يااسوه،    

فتعترب والسندات، وتعترب ااسه، مباابة صكوك آلو آلدوات مايكية، ليس هلا اتريخ استا ا  مع ، آلما السندات 

مباابة صكوك آلو آلدوات مديووية اات تواريخ استا ا  خمتايفة، وتتكوا لذه السو  م  آلسوا  حاضرة وآلخورى 

 .آواية

 األسواق احلاضرة : 1-1-1

ول  تايغ السو  الو  تتعامول ااورا  املاليوة يويايوة ااوول حيوا تنت ول مايكيوة الورقوة املاليوة لايمشو ي فوورا     

ا يوودفع قيمووة الورقووة آلو ووو س منهووا ، آلمووا دوو  ييفيووة التووداول فتووت، موو  خووتل ااسوووا  دنوود إموواج الصووف ة بعوود آل

 املن مة وغري املن مة.

 :األسواق املنظمة : )البورصات (:  1 -1-1-1

لا دوارة دو  سوو  خاصوة بعماييوات تتميو  بوووود مكواا موا قودد، يايت وا فيوا املتعواماي  الويوع آلو الشوراس،     

اسطة جمايس منتخب م  آلدضاس السو  بشرط آلا تكوا ااورا  املالية املتداولة   الوورصوة ويدار لذا املكاا بو 

 .1مسزاية آلو مدروة فيها

 

 

                                                 
1

 .19،ص  6000كفاءة البورصة ، دار النهضة العربية ،  إيهاب الدسوقي ، إقتصاديات 
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 األسواق غري املنظمة :  1-1-1-2

يستخدج لذا املصطايح   املعوامتت الو  جتوري خوارب الوورصوة، فايويس لنواك مكواا قودد اووراس التعامول      

وتتووواله بيوووت السمسوورة، حيووا تووت، موو  خووتل ءوووكة موو  االتصوواالت ال ويووة الوو  تتماوول   خيوووط تايفوويووة،آلو 

 . 1سرة والتزار واملستامري آليرا  اتاسو  الم، وغريلا م  وساخل االتصال السريعة ال  تربط ب  السما

ويطايور داييهوا السوو  التنافسووية، اا دمولوة السمسورة تتاوودد   تايوغ السوو ، دايوو  دكوس السوو  املوون ،     

الوو  يووت، فيهووا التفوواوم بوو  العميوول والسمسووار،ويت، التعاموول فيهووا ااورا  غووري املسووزاية   ااسوووا  املن مووة، 

اية، ويتضووم  لووذا السووو  آلسووواقا آلخوورى تتماوول   السووو  الاالووا والرابووع اإلضووافة إ  التعاموول ااورا  املسووز

 روة.دأبموال مدروة وغري م

ف موا دو  السوو  الاالوا، فهوو سوو  غوري مون ،، يتكووا مو  بيووت السمسورة مو  غريآلدضواس السوو  املوون ،،     

 صارت.ولذه ااسوا  داي  استعداد لشراس آلو بيع ااورا  املالية أبي يمية مهما يربت آلو 

يموا دوود آلا آلدضوواس بيووت السمسوورة هلوو، اتور   التعاموول ااورا  املاليووة املسوزاية   السووو  املوون ،، بينمووا     

العكس   السوو  غوري املون ،، ف دضواس لوذا ااخوري لويس هلو، حور تنفيوذ آلو د ود صوف ات خوارب السوو  دايو  

 لذه ااورا  املسزاية.

ا السوو  الاالووا   آلا الصووف ات تووت، خوارب السووو  املوون ،، غووري آلا وآلموا فيمووا اووض السوو  الرابووع: فهووو يشووو  

التعامل يت، د  يرير االتصال املواءر ب  املؤسسوات االسوتامارية الكوورية، آلو بو  اافوراد ااغنيواس دوا اتاووة 

آلا  ادضاس بيوت السمسرة، مما يسهل لذا االتصال وووودة ءووكة قويوة مو  االتصواالت، والتوام ميكنوا ال وول

آلل، آلسوا  ووود لذا السو  لو اتد م  العموالت ال  تدفع لايسماسرة مع االستعاوة بوسيط إلمواج الصوف ة 

 .  2تكوا آلدواخا آلقل بكاري م  تكايفة ودمولة السماسرة

                                                 
1

 .11ص، 2003، اإلسكندرية -والتوزيع للنشر  الجامعية الدار -المال أسواق -رسيمة قرياقص
2

 .55ص،السابق المرجع ،أسواق المال ،رسيمة قرياقص
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 :األسواق اآلجلة : 1-1-2

والسووندات، ولكوو  موو  تعوور  السووو  الوايووة بسووو  املعووامتت يويايووة ااووول، ولووا تتعاموول آليضووا ااسووه،    

ختل د ود واتفاقيات، يت، تنفيذلا   اتريخ الحر، فالارم م  ووود لذه السو  لو جتنب وختفيف خماير 

السعراسعر الورقة املاليةث، يما تسمح لذه السو  بتعوئة االدخار الفردي، سواس إبصدار ال يمة املتداولة، ولوا 

 لذه ال ي،، ولا وظيفة السو  الااووية. وظيفة السو  ااولية آلوم  ختل التفاوم داي 

إا العمل داخل الوورصات يت، بداية م  ختل قياج مصدري ااورا  املالية ، بعرم آلوراقه، داي  املدخري    -

لتيتتوا  اوا، و  يور لوذا الاي واس بو  مصودري ااورا  املاليوة واملودخري ، ولوو موا مياول الودورة املاليوة ااو  يوت، 

 سم  السو  ااو  آلو سو  اإلصدار.م  ختل ما ي

يايوا الوغ خطووة آلخوورى تتماول   قيواج بعوض حووامايا تايوغ ااورا  املاليوة بويوع لووذه ااخورية سوواس توواوته،   -

لسويولة و ديوة، آلو إلدوادة اسوتامار آلموواهل،   اسوتامارات بديايوة، ولوذا موا اايور صوورة ماليوة اويوة لو ورا  املاليووة 

 و سو  التداول.تعر  السو  الااووي آل

 سوق النقد: 2-1-

يوودد  سووو  الن وود بسووو  املعووامتت ال صوورية ااووول، والوو  تكوووا آلقوول موو  سوونة ، حيووا يووت، فيهووا تووداول    

ااورا  املالية قصرية ااول،والغ م  ختل السماسرة والونوك التزارية وبعض ا هات اتكومية، ال  تتعامول 

الية صوغ مديوويوة تعطوا اتور لصواحوها اتور   اسو داد موايول مو  املوال سوور   تايغ ااورا ، وتعترب الورقة امل

 آلا آلقرضا لطر  آخر ودادة ما تكوا مدة ااورا  املالية آليرب م  سنة.

 ومني    السو  الن دي ووداا م  ااسوا :

 ولو الغ السو  الذي يت، م  ختلا اتصول داي  ااصول املراد توظيفها 1السوق االوىل: 2-1-1

 اوال قصرية ، وأبسعار فاخدة  دد مبصدر لذه ااصول،ومتاوة امل رم ومعتا املالية.

                                                 
1

 . 18الدكتور إيهاب الدسوقي ،إقتصاديات كفاءة البورصة ، المرجع السابق ، ص 
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 :السوق الثانوي :2-1-2

ووا لو الغ السوو  الوذي موري فيوا توداول اإلصودارات الن ديوة ال صورية ااوول، أبسوعار تتاودد حسوب قوا   

 العرم والطايب داي  ر وأل ااموال قصرية ااول. 

 وياريلا م  ااسوا  املالية آبلياهتا املختايفة، ت وج بوظاخف متعددة ميك  إدراوها   الن اط التالية:  -

االسوا  املالية بشكل مواءر   جتميع املدخرات الوينية مو  ال طادوات اات الفواخض الن ودي،  تسال، -

 دات االستامار اات العز    املوارد املالية.و ويايها إ  قطا

تسووال،   تسووريع دماييووات تووداول ااورا  املالية،ومعرفووة آلسووعارلا   آلي وقوو  ، والووغ االيووت   يمووا -

 داي  تسعرية السو .

مجهور املستامري  وروال اادمال الشريات و املؤسسات الوينيوة ووضوعها املوام، حيوا يعطوا  تعريف -

حز، التداول اسه، الشرية وآلسعار آلسهمها مؤءرا واضاا د  آلحوال الشرية، ومري لا املوام، ويوذا يايوة 

 املستامري  م  دماييات النصب و االحتيال م  ختل السايطات الرقابية لايوورصة.

 االستامار   ااورا  املالية إبمكاوية تسياييها، آلي  ويايها بسردة إ  و ود ساخاية . دديسا -

 يتيح تنو  احملف ة املالية توفري فر  استامارية متنودة ومتفاوتة م  حيا املخاير. يما -

ا   وووووذ  ر وأل ااموووووال ااونويووووة لايمشووووارية   املشوووواريع احملاييووووة، يمووووا آلا مووووا يصوووول داييوووو املسوووواددة -

 . 1املواينوا غري امل يم  م  ااراح لا آلثر إمايب داي  مي اا املدفودات

يمووا يتوويح إدراب املؤسسووات   الوورصووة، إقوووال املتعوواماي  دايوو  ءووراس إصووداراهتا ا ديوودة اآلسووه، و سوونداتث و 

 التام حصوهلا داي  ما  تاوا م  مويل يويل ااول.

                                                 
1

اإلسالمي ، دار النفاس  الفقة في بها والتصرف االنتفاع ضوابط(وسندات أسهم) المالية األسواق أحكام -دمحم صبري هارون

 . 84، ص 9111للنشر و التوزيع ، األردن ، طبعة 
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آلساسووويا لايوضوووع االقتصوووادي ال ووووما، إا إا حزووو، العماييوووات و املسوووتوى إا سوووو  ااورا  املاليوووة تعتووورب معيوووارا 

النسيب ل سعار، يما يرى دايماس التمويل و االستامار و خرباس الوورصة، يعتورب مؤءورا ل ووة االقتصواد الوويين، و 

1.ضعفا آلو ل طا  م . قطاداتا 
 

 املبحثالثاين:أدوات السوق املايل وأساليب تقوميها.

 األول: أدوات السوق النقدي)قصري األجل(. املطلب

 إن من أهم األدوات املالية املتداولة يف سوق النقد نذكر منها ما يلي:

 شهادات االيداع املصرفية القابلة للتداول:  1-

تعترب م  آلل، اادوات االستامارية، تصدرلا الونوك التزارية، ويوت، توداوهلا   سوو  الن ود،ولا آلدوات ديو      

نح حامايها حر م ابل وديعة بنكية موددة اول قدد، الي يد د  سنة ، ولذه الشوهادات  مول سوعر فاخودة م

قووودد ،  يوووا يوووذير دايووو  ظهووور لوووذه الشوووهادة ءوووروط التعامووول اوووا، ويري وووة احتسوووا  الفاخووودة ودفعهوووا، ميكووو  

آلهنوووا تو ووو  وديعوووة ابتوووة،ولا  تامايهوووا التصووور  فيهوووا الويوووع آلو التنووواول دنهوووا قوووول اتريوووخ االسوووتا ا ، يموووا متووواو

 ضامنة لايدي .

 آلما د  آلل، سايويات لذه الشهادة فتتمال   آلا و اج الوداخع يفت ر إ  املرووة املتوفرة   حسا  االدخار.

 القبوالت املصرفية: 2-

حملاييووا لا آلدوات دي  تصدرلا الونوك التزارية، ولا م  آلل، اادوات االستامارية يستع  اوا املسوتوردوا ا   

  اس داد بضادة آلونوية داي  حسا احسومات بنكيةث، الوغ آلا املسوتوردي    حالوة اضفوام سوعر الفاخودة 

داي  ال روم الونكية ، يتووهوا  و االق ام بدال مو  الايزووس إ  امل وووالت املصورفية، آلموا   اتالوة العكسوية 

                                                 
1

 . 90ص مرجع سابق ،،دمحم صبري هارون ، أحكام األسواق المالية )اسهم و سندات ( 
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دال م  ال روم املصرفية يمصدر م  مصادر التمويل فه، مدوا ، فه، مدوا الايزوس إ  ال ووالت املصرفية ب

 . 1قصري االول

 اذوانت اخلزينة: 3-

لووا آلدوات ديوو  قصووري ااووول، تصوودرلا اتكومووة   آلووول ال يتعوودى دوواج ملواينيهووا باوورم تشووزيعه، دايوو     

 الويعث.سعر   -االدخار ،ويت، تداول اسعارا ص، النسوة ااوانت ا  اوة داي  آلساأل سعري اسعر الشراس

 االوراق التجارية: 4-

ولوو  موو  الوو، ادوات الوودي  قصووري االووول، تصوودرلا الشووريات واملؤسسووات اات النشوواط التزوواري املعوورو     

والسمعة املالية التزارية اتسنة مال ءرية التام  وال تتعدى ستة اءهر  تتمتع لوذه االورا  الضوماا والسويولة 

لايمتعووواماي  لوووو السووومعة  اساسوووااالعامليوووة . وال ميكووو  اا تكووووا اصووول مووو  اصوووول الشووورية، حيوووا اا الضوووماا 

 .املالية

 : اإلجباري االحتياطيقروض فائض  5- 

الونوك التزاريوة الو  جتموع لوديها فواخض   االحتيوايا اإلووواري ياإلل امواي إبقورام بنووك آلخورى تعوا   ت وج   

موو  دزوو  فيووا، وماوول لووذه ااداة تعهوود غووري مكتووو  يضوومنا الونووغ املريوو ي، يايتوو ج مبوووووا الونووغ امل وو م بوورد 

 ااموال ال  اق ضها الونغ امل رم مع الفاخدة املستا ة.

 استا ا  تايغ ا ل روم   ااصل يوج واحد، وقد ميتد ايار م  يوج.إا اتريخ  -

 :ادوات سوق رؤوس االموال طويلة االجل الثايناملطلب 

 :يااليتيت، التعامل اا   لذا السو    ال وميك  اا ودرب ال، االدوات املالية 
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 االسهم: 1-

  بورصة ااورا  املاليوة، وماول ال يموة االميوة لنصويب يعر  السه، داي  آلوا وو  م  ااورا  املالية املتداولة    

صاحوا   مايكية مؤسسة ما،يعطيا اتر   االستفادة م  ااراح احمل  ة   املؤسسة ، يشارك فيهوا ، ويوذا   

 جموداهتا دند اإلفتأل و التصفية .

 توود وود  م  ااسه، ومها:آلسه، دادية وآلسه، ممتاوة.

 العادية:االسهم  1-1-

ولووا تايووغ ااسووه، الوو  ت وووج ءووريات املسووامهة إبصوودارلا،فها ماوول ووو س آلو حصووة موو  رآلأل املووال، والسووه،    

العوادي لوو السووه، الوذي ال ميونح تامايووا آليوة ميو ة خاصووة دو  سوواه موو  املسامه ،سوواس   آلراح الشورية خووتل 

  و  منها:حياهتا، آلو   آلصوهلا دند تصفيتها، ويعطا صاحوها مجاية م  ات

 حر اإلدارة والغ م  ختل اتر الذي يكوا م  جمايس اإلدارة   حالة اوت الا.  -

دايوو  يافووة املعايومووات املتعاي ووة بنتوواخ  وآلدمووال  االيووت ، والووذي يكوووا موو  خووتل اتوور دايوو  االيووت حوور   -

دايو   االيوت ا اتور   الشرية، و اتصول داي  حصة   آلراح   حالة ت رر توويعها ياييا آلو و خيوا يموا آلا لو

 ووهة استعمال ااراح غرياملوودة.

 .  1اتر داي  قيمة ااصل الصا  لايشرية -

 لايسه، العادي ثتث قي، و ال  تتمال  :ال يمة االمية، وال يمة الدف ية، وال يمة السوقية.

لشورية املصودرة هلوا ااراح بنسووة  يا تعترب ال يموة االميوة لوا ال يموة املدوووة دايو  ءوهادة السوه،،وال  تووو  ا

مئويووة ودووادة يكوووا منصووو  داييهووا   د وود أسوويس الشوورية،آلما ال يمووة الوو  يوووا  اووا السووه،   سووو  ااورا  

 املالية ، ولذه ال يمة قد تكوا آليرب آلو آلقل م  ال يمة االمية آلو ال يمة الدف ية اال يمة السوقيةث.
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يمووووة ح وووو  املايكيووووة ال يموووة الووو  ال تتضووووم  ااسوووه، املمتوووواوة ولكووو  تتضووووم  وآلموووا ال يموووة الدف يووووة فتتماووول   ق

 االحتيايات و ااراح احملتز ة م سومة داي  ددد ااسه، العادية املصدرة، و ال   سب العتقة التالية:

 ال يمة الدف ية لايسه،=ح و  املايكية/ددد ااسه،=قيمة املووودات املطايوات/ددد ااسه،.

 حالة ددج ووود آلسه، ممتاوة،فإاا وودت لاتا ااخرية فتستخدج املعادلة التالية :  ذه املعادلة فتستخدج ل

 ح و  السه،/ددد ااسه،.-ال يمة الدف ية لايسه،=ح و  املايكية

وتشمل اح و  املايكية رآلأل املال املدفو  و ااراح احملزووةث ، والتام فإا ال يمة الدف ية لايسه، ت داد بت ودج 

 و داح الشرية، يما آلا ال يمة السوقية لا ال يمة آلوسعر السه،   السو  املام.

 حيا يت، تداولا   لذا السو ، والتام  دد قيمتا وف ا لايمعطيات التالية:

ال يموووة الدف يووووة السووويما ظوووورو  الطايوووب والعوووورم السووووو  املوووام، وال وووورو  االقتصوووادية املتعاي ووووة التضووووخ،  -

1واالوكماش.
 

توقعوات احملايايوو  املووالي  ملسوت ول الشوورية، مووع املريو  املووام هلووا   املسوت ول، و ال وودرة دايوو    يوور ااراح     -

املست ول و توويعاهتا ل راح   هناية يل سنة، مع العاي، آلا:معدل العاخد ات ي ا لايسه،=ال يمة االمية/ال يموة 

  ااي م  آلمهها وذير:السوقية.وسوة التوويع يما آلا ل سه، العادية م

ال تايت ج الشرية بدفع آلراح تمايوة لوذه ااسوه،، إال إاا    و ، واختوذ قراربتوويعهوا يايهوا آلو بعضوها،ولذلغ   -

 فإهنا ال مال دوئا داي  الشرية، آلما ديواا فتتمال فيما يايا:

 إا إصدار آلسه، دادية وديدة يؤدي إ  توسيع قاددة املسامه . -

 املسامه  يؤدي إ  اضفام داخد السه،. إا توسع قاددة -

 توويعات ااراح ال  جتريها الشرية ال افف م  العبس الضرييب. -

 آلا يرح ااسه، قد يكايف الشرية مصاريف مالية. -
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 األسهم املمتازة: 1-2-

م  املروديوة هلوذه ولا ااسه، ال  تعطا تامايها آلفضايية داي  املسامه  العادي ، تتمال بتاديد وسوة ابتة    

ااسووه،، تتاوودد دنوود اإلصوودار، و وودد لووذه النسوووة لايعواخوود ب وور  لووذا النووو  موو  ااسووه، و السووندات،الفار  

 الوسيط لو آلا الفواخد داي  السندات تدفع بعد احتسا  الضريوة داي  ااراح.

ااسووه، العاديووة فيمووا اوو   بينموا آلراح ااسووه، املمتوواوة توودفع بعوود احتسووا  الضووريوة دايوو  ااراح، ولووا مباابووة

 ح و  املسامه .

 وميك  آلا  ضر آلل، م اايلا فيما يايا:

يايووة ااسووه، املمتوواوة ال يوور هلوو، االءوو اك اإلدارة، يمووا يوور هلوو، آلا يصووايوا دايوو  قيمووة آلسووهمه، موو  قووول   -

 حامايا ااسه، العادية.

 ريخ قدد لتسديدلا.ااسه، املمتاوة مال و س م  املايكية، لذا فإوا ال يوود ات -

ذلغ ا وإاا صوفا املشورو  بسووب مووا، فإووا موب إدطواس ااولويووة   السوداد تمايتوا آلموا ديواووا فيموا او  يوو  -

 الشرية واملستامرث تتزاي  فيما يايا :

 النسوة لايشرية ال تعترب مصاريف لااايت الضراخب. -

 صافية بعد الضريوة.ااراح املوودة داي  ااسه، املمتاوة تدفع م  ااراح ال -

ددج مشارية املستامري    اإلدارة، وآلهنا اات خماير، آلي اات آلسعارمتذبذبة دكوس السوندات اات ال يموة  -

 .1الاابتة

 السندات: 2-

 تعريف السندات: 2-1-
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السند لو ءهادة دي  يتعهد مبوووها املصدر بدفع قيمة ال رم ياماية دند االستا ا  ، تامل لوذا السوند    

اتريخ قدد، اإلضافة إ  مناا مووالل دوريوة تعوربد  فاخودة معينوة   فو ات قوددة، وت ووج السوندات بشوكل   

 داج ال ي، التية:

 ولا ال يمة ال  تاو  داي  السند املصدر.االمسية: القيمة 2-1-1-

 ولا ال  مال قيمة السند دند حايول اتريخ االستا ا .االستهالكية: القيمة 2-1-2-

 ولا ال يمة الشراخية،وال  مال سعر السند   السو  الااووي.القيمة السوقية : 2-1-3-

 تن س، السندات ا  قسم  مها:سندات الدولة وسندات الشريات. انواع السندات : 2-2-

 : سندات الدولة : 2-2-1

سندات تصدرلا الدولة لوال خمتايفة، يعتمد سعر الفاخدة داي  لوذا النوو  مو  السوندات، دايو  ثوتث  ولا   

1دناصر آلساسية، لا قيمة ال رم، مستوى آلسعار الفاخدة ووق  إصدارلا.
 

وتتميو  السوندات اتكوميوة مبزمودوة مو  املو ااي جتعايهوا قول التمواج املسوتامري  امل ارووة موع السوندات ووايخصوها  

 يايا: يما

 تتمتع السندات اتكومية بدروة دالية م  ااماا، و وسوة املخايرة فيها تكوا منخفضة. -

 تعترب آليار سيولة م  السندات الصادرة م  ال طا  ا ا . -

 : سندات الشركات : 2-2-2

تعتووورب آلدوات ديووو  دايووو  الشوووريات املصووودرة هلوووا، ولوووا تصووودر دوووادة مووو  قوووول الشوووريات اات الطوووابع التزووواري 

 والصنادا وا دمايت، وتصنف لذه السندات إ :
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ولا سندات تعطا اتر لايشرية ال  تصدرلا برد قيمتهوا بتواريخ : سندات قابلة لالستدعاء :  2-2-2-1

سابر داي  اتريخ استا ا  السند احملدد م دما، فإاا استخدم  الشورية ح هوا   اسوتدداس حوامايا لوذا النوو  

 قيمة تفو  ال يمة االمية لايسند، ويطاير داييها تعويض االستدداس. م  السندات،فإهنا ماي مة بدفع

 :السندات القابلة لالستهالك: 2-2-2-2

ت وج الشريات املصدرة هلذا النو  م  السندات الوفاس ب يمة السندات خوتل وودول وموين، إا تايتو ج الشورية    

فاخدة داي  لذا النو  م  السوندات آلقول مو  ودادة ما تكوا آلسعار ال1بشراس ددد مع  م  السندات السنوية، 

السووندات العاديووة لوونفس الشوورية املصوودرة، ويروووع السوووب إ  آلهنووا توووفر اتمايووة و ااموواا بدروووة آليوورب اموووال 

 د  يرير استهتيها بصورة منت مة . املستامر

 :السندات املضمونة أبصل: 3-2

أبصوووول معوووو    حالووووة إفووووتأل الشوووورية.ولذه تصوووودر الشووووريات لووووذا النووووو  موووو  السووووندات بضووووماا ،يتماوووول    

 السندات مشااة لايسندات العادية ،ودادة ما يكوا ااصل د ارات.

 :سندات الدخل: 4-2

ولوا سوندات ختتايوف دو  السوندات العاديوة مو  حيوا آلا ءورية املصودرة هلوا مايت موة  ودول وموين قودد لودفع    

 إال   حالة   ير الشرية لفواخد قول اتريخ االستا ا  .الفواخد، ويودو آلهنا ال تعترب مستا ة وقاباية لايدفع 

 م  آلل، م ااي السندات وذير ما يايا:

 تددي، السعر السوقا لايسند.-

تددي، موقف امل  م م  انحية ال درة دايو  السوداد اللت اموا، اسو وادا وو س مو  اإلصودار قوول اسوتا ا   -

 السند.

 ت ايي  متوسط ف ة استا ا  السند، والتام اتد م  تذبذ  سعره. -
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 آلما فيما ا  العيو  فها تتزاي  فيما يايا:

يتعرم املستامر لايخسارة   حالة اقتناخا لسند يفو  سعره سعر اسوتدداخا مو  قوول امل و م حسوب ءوروط  -

1صندو  االستهتك.
 

 عرم لعماييات االستدداس ال ردة. يتعرم املستامر لف داا و س م  سنداتا إاا ت-

 املطلب الثالث:اساليب تقومي املنتجات املالية

إا ت وووا ااورا  املاليووة يعووين إموواد ال يمووة ات ي يووة لتسووتامار ابواسووطة الورقووة املاليووةث،واا ال وورار االسووتاماري 

ح ي وا لايورقوة املاليوة، فوالت وا يوودآل يتخذ حاضراً، فإا ال يمة اتالية لا ااسواأل املوضوودا لايوصوول إ  ت ووا 

اف ام آلا ال يمة ات ي ية اي آلصل مام تتساوى مع ال يمة اتالية  ميع التدف ات ال  يتوقوع حواخ  ااصول 

  ي ها ختل دمر ااصل، مث يايا الغ م اروة ال يمة ات ي يةااتاليةثل صل ب يمتوا السووقية لتا يور فيموا إا 

ناسب آلو يتضم  ا را ، لذلغ فإا معا ة ت ووا ااورا  املاليوة يتوقوف دايو  دقوة حسوا  مت تسعريه بشكل م

ال يموة اتاليوة   ضووس بيئوة ال ورار االسوتاماري ويويعوة الورقوة املاليوة يوهنوا صوغ ديو  اسونداتث آلو صوغ مايكيووة 

 ااالسه،ث.

 تقييم السندات : 1-

توووووا ات ي يوووووة، يعووووود آلمووووورا مهموووووا لضوووووماا سوووووتمة ال ووووورار إا ت يي،ات واثالسوووووند دنووووود الشوووووراس و الوصوووووول إ  قيم

 االستاماري، وي صد بت وا السند  ديد ال يمة ات ي يةااتاليةثلايسند، دند رغوة املستامر الشراس

فمفهوووج ال يمووة اتاليووة اال يمووة ات ي يووةث ي وووج دايوو  آلسوواأل فكوورة بسوويطة، آلا الوودينار الووذي يووت، اسووتتما بتوواريخ 

موو  الوودينار الوو  سوويت، قوضووا بعوود سوونة موو  الا، والووغ لسوووب آلا الوودينار الووذي يسووتاي، اليوووج  اليوووج قيمووة ايوورب

 . ميك  استاماره، واتصول داي  داخد م  وراس لذا االستامار

 سلوب تقومي السندات:أ: 1-1
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 ي ر السند لايمستامري  وود  م  العواخدامست وتث:

 ستا ا  آلو يسور منها د  املدة الواقية م  دمر السند.الفاخدةامعدل ال سيمةثالذي تدفع لا حسب اال -أ

 التايري   ال يمة الرآلمالية ومال الفر  ب  ال يمة االستهتيية اال يمة االميةث لايسند وقيمة الشراس. -ب

 .ال يمة اتالية لايسند =ال يمة اتالية ل يمة السند االستهتيية +ال يمة اتالية لعواخد السند م  الفاخدة

 الرموو املستخدمة   الت وا:

Pvال يمة اتالية= . 

Nvال يمة االمية= . 

Fv ث=ال يمة االستهتييةاال يمة املست وايية 

Iمعدل فاخدة لايسند= . 

r معدل الفاخدة الفرضا املرغو= . 

Rحز، الفاخدة املتا ر= . 

t ال م= . 

D  ،معدل ا ص = 
 : 1:السندات ذات العائد الصفري 1-1-1

ابسط آلووا  السندات ، إا يت، دفع موايل اب    اتريخ مسوت وايا، ويسوم  السوند املخصووج لسونة واحودة  لا

إاا اسوووتار الووودفع بعووود سنة،ويسوووم  السوووند املخصووووج لسووونت  إاا آلسوووتار بعووود سووونت ،لذلغ فهوووذا السوووند ال 

اتاليوووووة =ال يموووووة حوووووىت اتريوووووخ االسوووووتا ا  حيوووووا :ال يموووووة ،ثيعطوووووا تامايوووووا آلي تووووودفر دوري اداخووووود ال سووووويمة

 م  السنوات آلي  ثtاال يمة اتالية لدينار واحد خمصوج بعد  xاالستهتيية 

 

 :السندات ذات القسائم: 1-1-2
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تسوا  ال يمووة اتاليووة لايسوند،فت بوود موو   ديود العواخداملتوقعووة يووول دمور السووند، و  حالووة السووندات اات    

 ال ساخ، فإا العاخد املتوقع مصدره:

الوو  يصوول داييهووا حاموول السووند دنوود االسووتا ا  آلو التداول،وتوودد  ال يمووة االسووتهتيية آلو املسووت وايية ال يمووة 

1،ولا قد تكوا آلداي  م  قيمة الشراس آلو آلدىن منها وآلحياان مساوية هلا.
 

 لذلغ فهناك فر  يستددا التخايا د  ال يمة الرآلمالية د  السند.

 ايا د  السند وتكوا صياة حسا  ال يمة اتالية يالتام:التدفر الن دي لايفاخدة حىت مودد التخ -

 ث.ا ص،×الفاخدة  ا+ثا ص،× ال يمة االستهتييةا=ال يمة اتالية

 ال بد م  التمي  ب  ثتث حاالت تسا  ال يمة اتالية لايسندات اات ال ساخ، :

االفاخدةثمواءوورة، فووإا ال يمووة الشووراخية تسوواوي إاا يوواا املسووتامر يرغووب   ءووراس السووند بعوود صوور  ال سوويمة  -

ث مضوا  إليهوا ال يموة اتاليوة لدفعوة Rال يمة ات ي يةااتاليةثلاي يمة املست وايية لايسندااالستهتييةث،ال سيمة ا 

 . الواحدة  rدورية متساوية مواياها حز، الفاخدة 

اتالووة سويكوا لنوواك داخوود إضووا  موو   إاا رغوب املسووتامر ءووراس السووند قووول صور  ال سوويمة مواءوورة و  لووذه -

 ال سيمة تضا  إ  حسا  ال يمة اتالية:

إاا رغب املسوتامر ءوراس السوند   اتريوخ ي وع بو  مودود اسوتا ا  قسويمت  افاخودت  دوريتو ث، ولنوا موري  -

 اتسا  م  ختل تعديل مع .

خ الشوراس، ويعودل الفور  مو  خوتل إمواد  سب ال يمة اتاليوة لايسوند   اتريوخ صور  ال سويمة السوابر لتواري-أ

 ال يمة املست وايية لا.

 سوب ال يمووة اتاليووة لايسووند دايوو  آلسواأل اتريووخ صوور  ال سوويمة التحوور لتواريخ الشووراس دايوو  آلسوواأل قووول  -ب

 الصر  املواءر، ويستخرب الفر  واص، ختل مدة الفر .

                                                 
 . 167صمرجع سابق ، ،سواق المالية مفاهيم وتطبيقات األحسني علي خريوش ،1



 الفصل األول :                                                          مدخل عام لألسواق المالية

66 

 

 : 1تقومي األسهم 2-

 : تقومي األسهم املمتازة 2-1

قيمووة السووه، املمتووواو لووا ال يموووة اتاليووة لايتوويعوووات الن ديووة الوو  يسوووتايمها حاموول السوووه،، وحيووا آلا السوووه،  إا

 املمتاو لا وصيب قدود م  ااراح  د آلداي  آلو آلدىن.

 وميك  حسا  قيمة السه، املمتاو م  ختل تطوير املعادلة التالية:

 قيمة السه، املمتاو= 

 ن دية املت تية م  السه، املمتاو.ت:مال التوويعات ال   حيا:

 خ:مال معدل العاخد املطايو  داي  االستامار .

إا معوودل العاخوود املطايووو  دوو  االسووتامار لووو معوودل العاخوود، الووذي يطايوووا حووامايوا السووه، ، والووذي يعتموود دايوو  

 مدى املخايرة أبا تتعرم الشرية لإلفتأل.

 ت دير ال يمة ات ي ية لايسه، العادي م  آلمهها:لناك ددة ير  متوعة ل تقومي األسهم العادية : 2-2

 : منوذج التوزيعات : 2-2-1

ي وووج لووذا النمووواب دايوو  اسوواأل اا ال يمووة ات ي يووة لايسووه، تعكووس املكاسووب الوو  يصوول داييهووا املسووتامر سووواس  

عادلوووة ياووو    صوووورة توويعوووات و ديووة او اراح راماليوووة يسوووتايمها دنووود بيعووا لايسوووه، واوووذا فاوووا ميكووو  وضوووع امل

 الصياة التالية :

 ال يمة ات ي ية لايسه، =

 مال التوويعات املتوقعة   السنة ااو . 1حيا: و 

 : مال التوويعات املتوقعة   السنة الااوية....ولكذا.6و 

 :معدل العاخد املطايو  داي  االستامار. 6ج 
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 :سعر بيع السه، بعد سنت  .6ح 

1سعر بيع السه، بعد ثتث سنوات اإاا آلراد املستامر بيع السه، بعد ثتث سنوات ماتث  : 1ح 
 

 حاالت معدل منو التوويعات املختايفة الن دية :

 لناك ثتث حاالت ملعدل منو التوويعات الن دية:

 معدل النمو الثابت :-ا

السنة ال  قوايها،والتام أمل لذه الشرية آلا أمل الشرية آلا ت وج إبوراس توويعات و دية   يل سنة آليار م  

 يكوا لناك منوا ابتا   معدل التوويعات.

 وإاا آلردان احتسا  ال يمة ات ي ية لايسه،   حالة معدل النمو الااب  فإونا وستخدج املعادلة التالية:

 و-/ج1ال يمة ات ي ة لايسه،=و 

 =مال توويعات   السنة ال ادمة1و 

 العاخد املطايو  داي  االستامار. ج=مال معدل

 و=معدل منو التوويعات الن دية.

 ددج ووود منو   التوويعات :- 

  حالة ثووات التوويعوات الن ديوة دايو  املسوامه  فإووا اإلمكواا اسوتخداج وفوس املعادلوة السواب ة املسوتخدمة   

 حالة النمو الااب  مع إلااس يوي م  املعادلة تصوح يما يايا:

 /ج1ات ي ية لايسه،=و ال يمة 

 ج_معدل النمو غري الثابت :
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لنواك الكاوري مو  الشوريات الو  ال ت ووج إبوووراس توويعوات و ديوة   السونوات ااو ، مو  دمرلوا اهنوا تفضوول    

إدووادة اسووتامار ااراح احملتزوو ة لووديها، ولكنهووا بعوود الووغ قوود ت وووج إبوووراس توويعووات مبعوودالت ختتايووف موو  سوونة 

 اخرى.

 و  حالة معدل منو التوويعات غري الااب  فإا:

1ال يمة ات ي ية لايسه، =
 

 حياا واث مال قيمة التوويعات الن دية   السنة ااخرية.

 :طريقة مضاعف األرابح : 2-2-2

 إا مضادف ااراح يعكس معدل سعر السه، النسوة إ  ااراح السنوية لايشرية والتام فإا:

 سعر السه، / وصيب السه، م  ااراح السنوية.مضادف ااراح = 

حيووا آلا لووذا املضووادف مياوول دوودد السوونوات الوو  يضووطر املسووتامر آلا ينت رلووا حووىت يووتمك  موو  اسوو وا  رآلأل 

يوواا   16يموورة يكوووا م ووووال، ويايمووا يوواا آلقوول موو   16مالووا، و  ااسوووا  املاليووة دووادة فووإا مضووادف ااراح 

 لتستامار. 16ي الذي ي اوح ب  -آليار واابية 

 والتام ميك  استخداج املعادلة التالية لتاديد ال يمة ات ي ية لايسه،.

 ال يمة ات ي ية لايسه،=مضادف ااراح× وصيب السه، م  آلراح السنة ال ادمة . 

يموة إا لذه املعادلة قد مت استخراوها م  معادلوة مضوادف ااراح السواب ة، وإاا موا اسوتطا  املسوتامر  ديود ق

مضوادف ااراح و  ديود وصويب السووه، مو  آلراح السونة املاليوة، فوإمكاوووا الوصوول إ  ت ودير ال يموة ات ي يووة 

لايسووه،، ووتحوووا آلونوووا اخوووذ بعوو  االدتووووار دايووو  آلسووواأل وصووويب السووه، مووو  ااراح املتوقوووع   ي هوووا   السووونة 

2ال  يتوقع   ي ها مست وت. ال ادمة، والسوب   الغ يعود إ  آلا سعر السه، يت ثر ااراح
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 الثالث:كفاءة السوق املالية: املبحث

ل د آلارت فكرة يفاسة آلسو  رآلأل املال، وما وال  تاري ختفا ب  املهتم  بتايغ ااسووا ، فوف وا لايمعايوموات  

ااسووه،   الوو  توورد إ  السووو ، و الوو  تكوووا مسووت اية دوو  بعضووها الوووعض، فإوووا موو  املتوقووع آلا تكوووا آلسووعار 

حريوووة دشوووواخية، تتزوووا صوووعودا موووع ااووووواس السوووارة، ولوويوووا موووع ااووووواس غوووري السوووارة و  ظووول املنافسوووة الشوووديدة 

املتوقعة ب  املتعاماي  لاياصول داي  تايغ املعايومات فاي  يتمك  آلي منهما مو    يور السوور   اتصوول دايو  

1 ير آلراح غري دادية داي  حسا  الخري .املعايومات آلو    اييايها ، وم  مث فاي  تتاح لا فرصة  
 

 املطلب األول : مفهوم السوق الكفؤ :

  السو  الكفؤ يعكس سعر السه، الذي تصدره منشو ة موا يافوة املعايوموات املتاحوة دنهوا ، سوواس ماايو  تايوغ 

التووواراا لسوووعر  املعايوموووات   ال وووواخ، املاليوووة او   املعايوموووات الووو  تواهوووا وسووواخل االدوووتج او ماايووو    السوووزل

السه،   ااايج وااسابيع ، والسنوات املاضية او    اييتت او ت ارير دند آار اتالة االقتصادية العامة دايو  

آداس املنش ة او غري الغ م  املعايومات ال  تؤثر داي  ال يمة السوقية لايسه، ، ااا ياا اامر يذلغ فاووا ميكو  

تكوا ال يمة السوقية لايسه، لا قيمة دادلة ، تعكس ماما قيمتها ات ي يوة  االدداس أبوا و  ظل السو  الكفؤ

2ال  يتولد دنها داخد يكفا لتعويض املستامر، دما ينطوي داييا االستامار   الغ السه، م  خماير .
 

املكاسووب املتوقعووة وبنوواسا دايوو  لووذا املفهوووج لكفوواسة السووو  املاليووة ، فوواا ماثوول ت ووديرات املتعوواماي  فيمووا يتعايوور 

 ومستوى املخايرة غري واردة ، الغ اا سو  ااورا  املالية يتضم  اووادا خمتايفة م  املستامري  ول،:

املسووتامروا قاييايووو ا ووربة : وماوول تصوورفاهت، ضوواطا سووايويا دايوو  ااسووعار   اجتالووات بعيوودة دوو  ال ووي، احملوريووة  -

 ل ورا  املالية .
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، يتمتعوا ب در دال م  ا وربة وماول تصورفاهت، ضواطا إمابيوا دايو  ااسوعار   اجتواه املستامروا و احمل فوا ل-

 ال ي، احملورية.

 املطلب الثاىن : خصائص السوق الكفؤ.

 تتزاي  خصاخ  السو  الكفؤ فيما ياي  :

ا ، و او مبعىن اخر ددالوة السوو ، آلي يكووا دودد املتعواماي    السوو  يووري املنافسة الكاملة ىف السوق : 1-

بدال  (price taker )التام ددج ووود قوة احتكارية داي  ااسعار،  يا يصوح املشاريوا متاي وا لايسعر

لعدالووة اوالتووام مووب آلا يتوويح السووو   ثprice-makerمو  يوووهن، قووادري  دايوو  فوورم ااسووعار لايسووو ،  ا

يتطايووب التا وور موو  سوويادة ال وواووا لكول موو  يرغووب   إبووراج الصووف ات،  يووا يوووفر هلوو، فوور  متسوواوية، ولووذا 

   .1وتوفري مكاسب استامارية

خايوول   التسووعري، ومووب آلا  ال بوود آلا تتوووفر يافووة الليووات الوو  مكوو  موو  إصووتح اىكفاااءة التشاا:يل :   2-

تكوا تكاليف املعامتت االويع و الشوراسثمع ولة لكول صوف ة و بضوراخب مع ولوة، آلو غوري موووودة مطاي وا دايو  

ااراح الرآلمالية ، وم  وسواخل وايدة الكفواسة التشواياييةاووود آلدوات لضووط حريوة ااسوعار   السوو ،يووود 

 يذلغ ووود صنا  لايسو  يوفروا السيولة لايورقة املاليةث.متخصص    سو  ويويورك ، وسو  يوييو،و 

آلي آلا يووين سوعر الورقوة املاليوة دايو  آلسواأل معايوموايت ولويس دايو  آلسواأل اإلءوادات الويس :2كفاءة السعر   3-

 وتيزة الس اتيزية ال طيعث .

  اا يتعوورم هلوووا ميكوو الوو : آلي آلا تتوووفر اتمايووة موو  املخوواير اسووواس ياووو  جتاريووة او غووري جتاريووة األماان  4-

املستامر ث والتام مب آلا تتوفر سو  املال داي  إمكاوية متابعوة الصوف ات غوري ااختقيوة آلو الومهيوة، ويوذلغ 

 اإلوراسات الراددة هلا ، وووود مؤسسات لايت م  ضد املخاير غري جتارية، وال  مصدرلا السماسرة .
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سوو    يور الوربح مو  خوتل معا وة املعايوموات واختيوار مب آلا يكوا لد  املتعامايوا   ال العقالنية:  5-

 الوديل االستاماري   اافضل، وقد يت، االستعاوة املكاتب االستشارية   لذه اجملال.

 املطلب الثالث:مستوايت الكفاءة واختيارها .

 مستوايت كفاءة السوق املالية :  1-

كفووواسة مفهووووج وسووط ولووويس مطايووور ،ف وود قووواج داملوووا ي سوو، الوووواحاوا الكفوواسة ا  ثوووتث مسوووتوايت ،حيووا اا ال

التمويل املشهوراا الارى روبرت ويوو  ث بت سي، يفاسة السوو  املوا  ا  ثوتث مسوتوايت ، يوا يودد لوذا 

 املفهوج بطويعة العتقة ب  ااسعار املتداولة واملعايومات املتاحة ولذه املستوايت لا ،

ر ااسووه، املتداولووة تعكووس املعايومووات التارايووة السوواب ة ل سووه، ، آلي اا اسووعا : املسااتوا الضااعيف : 1-1

ومبعوىن آخور اا اسوعار ااسوه، تسووري بصوورة دشوواخية وبوت وووود دتقووة بو  بعضوها الووعض ، وميكو  االسووتنتاب 

   1أبوا م  غري املمك    ير آلراح غري دادية   ظل ووود سو  يفس، ولذا يعين آلا حرية آلسعار ااسه،

اضوا ال تشووكل مرءوودا تريووة ااسوعار   املسووت ول، والتووام فإوووا حسووب لوذه الن ريووة ، فووإا املسووتامري  غووري امل

ال ووووادري  دايوووو  اتصووووول دايوووو  آلراح غووووري داديووووة موووو  خووووتل اسووووتخداج بواويووووات ااسووووعار التارايووووة، اا يافووووة 

 املعايومات دكس  ااسعار اتالية.

اي آلا آلسووووعار ااسووووه، تعكووووس املعايومووووات التارايووووة واتاليووووةامعايومات متاحووووة  املسااااتوا شااااب  القااااوا: 1-2

لايزميووعث، وآلا املسووتامر ال يووتمك  موو    يوور آلراح غووري داديووة موو  خووتل دراسووة الت ووارير احملاسوووية املنشووورة ، 

د دكسوو  آلوال واملعايومووات املتاحووة لايزميووع ، و السوووب ااساسووا لووو آلا املعايومووات املتاحووة اتاليووة والتاراية،قوو

 ااسه، . أبول   آلسعار
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اي آلا آلسووعار ااسوه، تعكووس املعايوموات اتاليووة و التارايوة ،  و ا اصووة املعاينوة وغووري  املساتوا القااوا: 1-3

املعاينة،و الي تصر دايو  املعايوموات اتاليوة والتارايوة املتاحوة لايزميوع ، وإمنوا ميتود آليضوا لايمعايوموات ا اصوة ، آلي 

السو  ل  يكوووا قادري  داي    ير آلراح غري دادية م  ختل لذه املعايومات ا اصة ، اا آلا املتعاماي    

لوووذه املعايوموووات سوووتنعكس دايووو  آلسوووعار ااسوووه، املتداولوووة ، والتنوووافس بووو  آلولئوووغ الوووذي  ميايكووووا ال ووودرة دايووو  

 اتصول داي  املعايومات ا اصة ، سو  ينعكس داي  ااسعار املتداولة بسردة.

 ستوايت الكفاءة الثالثة:اختيار م-2

آلوريووووو  العديووووود مووووو  الدراسوووووات   العوووووامل دووووو  آلسووووووا  العوووووامل املت ووووودج مال:سوووووو  ويويوووووورك وسوووووو  يوييوووووو و 

لندا،ووووودت لووذه الدراسووات صوواة املسووتوي  ااول و الاووا  ااملسووتوى الشوووا ال وووي و الضووعيفث،ومل تاووو  

دراسووة دايوو  آلسوووا  بعووض الوودول الناميووة و بعووض الوودول العربيووة ماليالكويوو   صوواة املسووتوى ال وي.وآلوريوو 

1واارداي ووودت لذه الدراسات آلا لذه ااسوا  ال تتس، الكفاسة حىت داي  املستوى الضعيف.
 

 

 

 

 

 

 :الفصل خالصة 

السو  املام آلو الوورصة، يما يسميها الوعض تايغ املنش ة املاليوة امل يودة مكاويوا، الو  تضو، الوافودي  إليهوا  يعترب

م  آلصاا  العز  وآلصاا  الفاخض املام، سواس ياووا آلفورادا، مؤسسوات آلو حكوموات، مو  آلوول االسوتامار 

 و   ير امل يد م  ااراح.
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ااسه، و السنداتا ااورا  املاليةث ال  يوين املستامروا دايو  آلساسوها ويدور حديا املتعاماي  فيا د  آلسعار 

قراراهت، االستامارية، وبنواسا دايو  املعايوموات الوواردة إلويه، ، يكووا مو  ءو هنا تايوري و ورهت، حوول الشورية املصودرة 

، ولوذا موا يودد  ل سه،،  يا تتزا آلسعار ااسه، صعودا مع ااوواس السوارة، ولوويوا موع ااووواس غوري السوارة

السوووو  الكفوووؤ، ويووورتوط حصوووول التمويووول الوووداخ، لايمؤسسوووة إبدراب آلو تسوووزيل آلوراقهوووا املاليوووة الوورصوووة، الوووذي 

ي وي مصداقية املؤسسة لودى الاوري، والتوام وايدة الطايوب دايو  إصوداراهتا ا ديودة وغالووا موا تكووا املؤسسوات 

 املدروة الوورصة خموصصة.

 حد ااهتا؟ فمااا تعين ا وصصة  

 وما لا ااساليب املنتهزة وصصة املؤسسات العمومية؟

 وييف  صل داي  مؤسسات خموصصة انواة؟

 .ولذا ما يت، التطر  إليا   الفصل ال ادج 
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 :مقدمة الفصل 

 ملدي مملشدءل  لع ثد  نظد م ذلد،  حيدت  مقتصدءي  ومقد  ند  مجلامئد  يف بورصد  إنشدء  عد  محلد ث  تدامن  لقد     

 مألخدة  هده  مالقتصدءيث   هتءنؤسسدء إلنعدء  لوسديل  ممل لدا  ملتخطدي  على معتمءيهء بع  مجلامئ  فيهء وقعت

 تعمقدت وبعد نء لكد  هلدء  مملخصصد  لإلعتمدءيم  نظد م ملعمونيد  مخلاثند  علدى إضدءفيء عدء  سدو  تك  مل ملي

 إرسء  على ثقوم مله  مل أمسءيل ملنهج تبين يف ملتفكة ع  ببعي  ليس ملتطبيق لءن مجلامئ  يف مالقتصءيث  مألزن 

 .ملتنمي  عملي  لتحقيق مجل ث  منوذجه يف مجلامئ   جملتم م نسءر حي ي لخيءر ملسوق قومع 

 حمد  حد  متوثد  نصد ر أصدبحت ملدي مألخدة  هءتده ملبورصد   إنشدء  ضد ور  بد ز  مإلصالحء   هه  ظ  ويف

 بفد   مخلءصد  ملالزند  مملعلوندء  وتدوفة مإليخدءرم  بتجمي  خءص  تتعلق نهءم هلء وأسن   ملعموني   مخلاثن 

 .مملص يف مجلهءز على مالعتمءي ح   ن  ملتخفيف ولهم مملتءح   مالستثمءر

 مملشدءل  خمتلدف عد  ولدهم ملبورصد  هده  وتنظدي  سدة علدى ابجلامئد  مملنقولد  ملقي  لبورص  تع ضنء يف وسن لا    

 .مملشءل  هه  حل  نقرتحء  إعطء  مألخة يف وحنءول تطورهء  تعيق ملي
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 سريها وتنظيم إنشائها ظروف اجلزائر، يف املنقولة القيم بورصة:املبحث األول

 مملتع ي  ملهءنهء نظ م ننهء  ومح   ومجلامئ  مملختلف   فيهء مبء مل ول ن  ملكثة مهتمءم حم  ملبورص  أصبحت     

 ملتخفيف ولهم مملنءسب   مالستثمءر قنوم  إىل مإليخءرم  هه  توجيه إىل ماليخءر تشجي  جم ي ن  تتجءوز ملي

 .مملص يف مجلهءز على مالعتمءي ح   ن 

 :ابجلزائر املنقولة القيم بورصة إنشاء ظروف:األول املطلب

 هه    أن مك مملطبق  ومالجتمءعي  مالقتصءيث  للسيءس  لنتيج  أتت حمتم   ظ وف مجلامئ  بورص  لنشأ  لءنت

 .بورص  إبنشء  ب مث  وحت ث    مالقتصءي من  تغية على مجلامئ  أجرب  ملنتءئج

 :اإلصالح قبل اجلزائر يف التمويل نظام 1-

 ثعم  نص يف جهءز وض  مت حي  مملءلي   مالحتيءجء  ل  تغطي ممل حل  هه  يف ملعموني  مخلاثن  لءنت    

حدول  ملده  مت إنشدء  ملصدن وق مجلامئد   للتنميد   1963 ندء  شده هء ففدي ملعءند   مخلطد  حتقيدق تسدهي  علدى

 وتوجيده وتسدية نيامنيدد  ملتجهيدا لل ولد   وحدول لده متوثد  مالسددتثمءرم   إىل بند، مجلامئد  للتنميد   بعد  ذلد،

 ملوطين توجيه ماليخءر هب ف  مت إنشء  ملصن وق ملوطين للتوفة ومالحتيءط 1964ويف سن   ملق وض مألجنبي  

 ملبند،مت أتسديس  92/29/2211بتدءرث  مث مملد خ ث   لفءئد   ملقد وض وندن  مالقتصدءي   ملقطدء  متوثد  حندو

مت إنشدء  ملقد ض ملشدعجل مجلامئد    92/29/2211  و يف  ملفالحدي ملقطدء  بتموثد  مهدت  مله  مجلامئ   ملوطين

بتدددءرث   ملددده  مخدددتي يف متوثددد  قطءعدددء  ملسددديءح  وملفن قددد  ومألنشدددط  محل فيددد  أندددء بنددد، مجلامئددد  مخلدددءرجي أنشدددأ

وبدهل، أتنندت خدالل هده  ملفدرت  عمليد  متوثد   قطدء  مر وقدء    وق  رلا مهتمءنه علدى متوثد  12/29/2211

 1 .خمتلف ملقطءعء  ومألنشط 
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بسددلبيء   ويف ظدد  هددهم ملوضدد  مل ثكدد  ملنظددءم ملبنكددي سددو  آليدد  لتنفيدده قدد مرم  مخلاثندد  ملعمونيدد  لمددء متيددا    

 للمؤسسدد   يرمسدد  ممل يويثدد وملبندد، يون  ع ثدد   تفءقمددت ألثدد  بعدد  بدد وز نيكددءنيام ملقدد ض م يل بدد  مملؤسسدد  

 .ولهم لوضعيتهء مملءلي 

 مإلصد مر يف ومإلفد مط ملبندوك ط ف ن  للمؤسسء  ومالستثمءر مإلستغالل ل ورم  ملالنش وط ملتموث  إن    

 خءنقد  تضدخمي  ضدغوط ظهدور وابلتدءيل مخلدءم  ملد مخلي ملندءتج حجمهدء ثفدوق مألخدة هدهم جعد  ملنقد  

 نظدءم وتكييدف إلصدال  ممللحد  ملضد ور  ظهد   ملوضدعي  هده  إىل وابلنظد  ملشد مئي   وملقد ر  ملدوطين لالقتصدءي

 1 .سوم  ح  على وملعءملي ملوطين مالقتصءي ثع فهء ملي ملتغيةم  ن  ملتموث 

 :السوق إقتصاد مرحلة -2

 مهليكليد  مإلصدالحء  ند  سلسدل  مجلامئ ثد  ملسدلطء  ابشد   ملسدوق  إقتصدءي لنظدءم مجلامئد  تبدين ومبوجدء    

 نظءم إىل ملنق   مإلص مر على ثعتم  متوث  نظءم ن  لنقلهء ملعموني  هتءنؤسسء خمتلف نست ملي وملتنظيمي  

 .مملءلي  ومأليوم  مملءلي  مألسومق أتسيس على ثعتم  متوث 

 ملتسدية يف مسدتقالليتهء يعد  يف أسءسدء ثتمثد  ملعمونيد   ابملؤسسدء  مالقتصدءيث  مإلصدالحء  ه ف إن      

وملده   ومت تطبيقده يف شده  جدومن ند  نفدس ملسدن   12/01/1988 يف مملدؤر  ملقدءنون خدالل ند  جتسد  وملده 

 أو  (SPA)أسه  ن  خالله مت حت ث  ملشخصي  مملعنوث  للمؤسسء  ملعموني  وأصبحت على شك  ش لء 

 2 :ثلي فيمء مالقتصءيث  وميك  حص  جمموع  مإلصالحء      (SARL) حم وي  نسؤولي  ذم  ش لء 

  .ملسوق لقومن  ختض  أصبحت حي  ملسعءر حت ث  و مخلءرجي  ملتجءر  حت ث  -

 .تلي  ملنظءم ملض ثجل ورف  ملقيوي مجلم لي  -

 .مألجنجل مل أمسءل إىل مجلامئ   مالقتصءي فت  -
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  .ملعموني  مملؤسسء  خوصص  و ملص ف نظءم إصال  -

 :وتنظيمها اجلزائر بورصة نشأة:املطلب الثاين

 :اجلزائر بورصة شأةن -1

مملددؤر  يف  20-21 رقدد   ملتشدد ثعي ممل سددوم مبوجددء ابجلامئدد  مملنقولدد  ملقددي  بورصدد  أتسسددت          

مل ولد   ملي تص رهء ملتسية  للعمليء  مملتعلق  ابلقي  مملنقول   حي  تعترب مإلطءر ملتنظيمي و 1993/05/23

سدددوق  لمدددء أن بورصددد  ملقدددي  مملنقولددد  تعددد  ملعدددءم وملشددد لء  ذم  مألسددده  و مألشدددخء  م خددد ون نددد  ملقدددءنون 

أثضء قس  ن   وتعترب ن لاث  ننتظم  تت  فيهء عمليء  ملتفءوض على مألورمق مملءلي  مملسجل  يف ملتسعة  مل مسي  

ابيخدددءر مخلءصددد   ولدددهم وسددديل  للسددديول  ملسدددوق رأمل مملدددءل كيددد  تشدددك  قندددء  قصدددة  بددد  مالسدددتثمءر وماليخدددءر 

 1 .مملستثم  يف مألج  ملطوث 

 لنظدءم لتبنيهدء حتميد  نتيجد  لدءن ملد ول مجيد  غد مر وعلدى مجلامئد   يف بورصد  إنشدء  أن فيده الشد، وممدء     

 مالقتصدءي بتموثد  تقدوم ملدي مملءليد   مألسدومق ط ثدق عد  ملتموثد  لنظدءم لبدة  أمهيد  ثدويل ومله  ملسوق  مقتصءي

 يف مل مغبد  ملشد لء  جممدو  ملبورصد  تسدءع  مملءليد  لمء للسديول  يمئد  تدوفة ولدهم معد جملم مإليخدءرم  ط ثدق ع 

 يف ملسد ع  زايي  علدى ثسدءع  ملده  مألند  ملشد لء   هده  أسه  ت مول عملي  تسه  صنءعي  جممعء  تكوث 

مملسدتثم ث  بتاوثد ه   مجلد  تسدءع  ملبورصد  أن لمدء ملد ويل  أو ملدوطين مملسدتو  علدى سدوم  ممللكيد  منتقدءل

قيمددد  مألصددول ونكدددءن  ء وسدديل  نهمددد  لقيددءملندددابإلضددءف  إىل لو  ابملعلونددء  وملنصددءئ  ممدددء ثاثدد  يف نصددد مقيتهء 

 .ملتفءوض على مملخءط  

 

 

  :اجلزائر بورصة تنظيم - 2
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مملتعلددددق ببورصدددد  ملقددددي  مملنقولدددد  عدددد ي مملشدددد    91/02/2221مملددددؤر  يف  21/20طبقددددء ألحكددددءم ممل سددددوم ملتشدددد ثعي 

 مجلامئ   مهليآ  ملي تنش  وتنظ  بورص  مجلامئ  ومملتمثل  يف:

 COCOBجلن  تنظي  ون مقب  عمليء  ملبورص   -

 SGBVش ل  إيمر  بورص  ملقي  مملنقول   -

 IOBلوسطء  يف عمليء  ملبورص  م -

 :جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  2-1

 نشأة اللجنة وتكوينها- 2-1-1

مملتعلدق   91/02/2221مملدؤر  يف  20-21  رقد  ملتشد ثعي ممل سدوم مبقتضدى مللجند  هده  أتسسدت       -

 :وتتكون مللجن  ن  مألعضء  ملتءلي  ببورص  ملقي  مملت مول  

 جملدس يف نتخده تنفيده  ن سدوم مبوجدء سدنوم  أربد  ملد   تعيينده وثدت  يمئ  بشك  نهءنه ميءرمل رئيس -

 .مملءلي  وزث  ابقرتم  محلكون 

 وثتكدون مملءليد   وزثد  ثصد ر  قد مر مبوجدء سدنوم  أربد  لفدرت  تعييدنه  وثدت  يمئمد  غدة أعضدء  سدت  -

 1 :ن  مل مئم  غة مألعضء 

للقددي   ممددثالن ألشددخء  نعنددوث  نصدد رث  ممثدد  عدد  بندد، مجلامئدد   ملعدد ل قءضددي نقددرت  ندد  طدد ف وزثدد  

 مدءهتخرب  رصي  إىل ابلنظ  مختيءرمهء ثت   شخصءن)مخلء  للقطء  وآخ  ملعموني   مخلاثن  ع  ممث (مملنقول 

 .وقءنوين حمءسء خبة هنءك حءليء نستقلون خربم  مملءلي   ملشؤون يف

 بتنظدي  ابألسدءمل هتدت   وهدي مملءليد  مإليمر  ابسدتقاللي  تتمتد  وهدي مملءليد  وزمر  وصدءث  حتدت مللجند  هده  وتوض 

  :بغي  مملت مول  ملقي  أسومق ون مقب 

  .مملت مول  ملقي  يف مملستثم ث  محءث  -
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  .مملت مول  ملقي  سة وحس  ملشفءفي  حتقيق -

 لد ئيس مملبءشد   ملسدلط  حتدت نوضدوع  للجند  وملتقنيد  مإليمرثد  مملصدءح جتمد  أنءن  إح مث مت ق  فإنه ولإلشءر 

 .سةهء لتحس  ضمءان وههم مللجن 

 :السلطات املخولة للجنة -2-1-2-

 ملسلطء  ن  جمموع  هلء مجلامئ   مملش   خول فق  مللجن   هه  ملهءم محلس  ملسة ثضم  وحىت

 1 :ثلي فيمء تتمث  وملي

 :القانونية أو التنظيمية السلطة-أ

 وذلد، مملت مولد   ملقدي  سدوق وسدة تنظدي  علدى تتوقدف ءندأل مللجن   ءهب ختتي ملي ملسلطء  نق ن  وتق     

 :ثلي مبء خءص  مملتعلق  ملقومن  ثوض 

 ; ملبورص  عمليء  يف ملوسطء  على مملطبق  مملهني  وملقومع  مالعتمءي ش وط -

وذل،  نش  مملعلونء  ملكءفي  فيمء خيي إص مر ملقي  مملنقول  ع  ط ثق مإلعالن ملعءم لاليخءر  ملتامم -

 ;على لءف  مجلمهور

   ;ملبورص  يف عليهء وملتفءوض مملت مول   ملقي  قبول ش وط -

  ;مملءلي  مألورمق حمفظ  تسية -

 .(OPV) مملت مول  للقي  ملش م  أو للبي  ملعموني  ملع وض -

 ون  مملءلي  وزث  ط ف ن  عليهء للمصءيق  إلامنيء ختض  مللجن  هه  ع  ملصءير  ملتنظيمء  هه  فإن لإلشءر 

 .مل مسي  مجل ث   يف نش هء مث

 :والتحقيق الرقابة سلطة-ب
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 :ثلي ممء ملتأل  مللجن  تتوىل حي 

 .ملبورص  عمليء  يف ملوسطء  قب  ن  ملتنظيمي  مإلج م م  محرتمم -

  .هلء ختض  ملي مإلعالم لومجبء  لاليخءر ملعموني  مل عو  حق هلء ملي ملش لء  ملتامم -

  .نالحظتهء متت ملي مملخءلفء  خيي فيمء ملالزن  ابلتصحيحء  ملقيءم -

  .ملفعلي ملومق  ن  وتطءبقهء ملض ورث  مملعلونء  مجي  نش  -

 ولدهل، مملءليد  ومهليدآ  ملشد لء  عد  ملتحد   ءندءإبنك فإنده مل قءبيد   مبهمتهدء ملقيدءم ند  مللجند  هده  ولتمكد 

 .مملت مول  ابلقي  تتعلق نء بعملي  مملعني  مألشخء 

 :اإللزامية أو الضبط سلطة-ج

 وثتدددد خ  رئدددديس مللجنددددد  مبوجددددء سددددلط  ملضدددددب  خءصدددد  يف حددددءال  عددددد م مالنضددددبءط أو أ  سددددلوك خيددددد     

 مملءليددد   كقدددوق مملسدددتثم ث  يف مألورمقوملددده  نددد  شدددأنه إحلدددءق ملضددد ر  ابألحكدددءم ملتشددد ثعي  مملنصدددو  عليهدددء 

 وتكدددون صدددف  ملتددد خ  لددد ئيس مللجنددد   نددد  خدددالل نطءلبددد  مركمددد  إبصددد مر أنددد  للمخدددءلف  بومجدددء مالنتثدددءل

 لمء أنه ابستطءع  مركمد  مملختصد  أن أتخده لألحكءم ملتش ثعي  وملتنظيمي   وملسعي إلبطءل تل، مملخءلفء  

 1 .ثت  تسيةهء للخاثن  ملعموني  بعقوب  نءلي  ل  مإلج م م  ملتحفظي  ومحلك  

 :التحكيمية أو التأديبية لسلطةا-د

 أعضدء  ند  ننتخبد  عضدوث  مللجند   رئديس ند  نكوند  وحتكيميد  أتيثبيد  غ فد  ملسدلط  هده  حتدت تنطو     

 .ومملءلي  مالقتصءيث  ملشؤون يف مءهتلكفء  نظ م خيةمن ملع ل وزث  ط ف ن  نعني  قءضي  ولهم مجلن 

 أو أنفسده   ملوسدطء  بد  فيمدء خءصد  ملقءئمد  معدء نا مل لفد  جلند  قبد  ند  ملتحكدي  إىل مللجدو  وثدت         

 .مملنقول  ملقي  بورص  إيمر  ش ل  ن  وحىت وزابئنه  ملوسطء  ب  أو مملص ر   ملش لء  وب  بينه  فيمء
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 للنصو  خمءلف  ل  ولهم للوسطء   ومألخالقي  مملهني  اباللتامنء  إخالل  أ  تسوث  نهم  مللجن  تتوىل لمء

 إىل مإلندهمر جمد ي ند  تصد  قد  مملمكند  ملعقدواب  أن إىل مإلشدءر  ند  ملبورصد   يمخد  ءهبد مملعمدول ملتشد ثعي 

 .جامئ   يثنءر نالث  عش   إىل تص  ق  نءلي  غ منء  تسلي  إنكءني  ن  ملوسي   ن  مالعتمءي سحء

 :وبورصة القيم املنقولةشركة إدارة  2-2

 :املنقولة القيم بورصة إدارة شركة تعريف2-2-1 

 علديه   ونقتصد   ملبورصد   عمليء  يف ملوسطء  ن  نكون  نسءمه  ش ل  مملنقول  ملقي  بورص  ش ل  تعترب     

  وهي1مخلء  هب وحلسء زابئنه  حلسءب ابلبورص  مملقبول  مملت مول  ملقي  على ملتفءوض عمليء  حيتك ون حي 

 .مملنقول  ملقي  على للمبءيال  ملض ورث  وملتقني  ملعملي  مإلج م م  تنفيه ع  نسؤول 

 :أمهية شركة إدارة شركة بورصة القيم املنقولة ومهامها2 -2-2

 شدك  علدى مملنظمد  ومخلءصد  ملعمونيد  للمؤسسدء  تتدي  أيم  ابعتبءرهدء ملشد ل  هده  أمهيد  وتتجلدى :أمهيتهاا-أ

 لضدمءن وسديل  وأثضدء مملؤسسدء   هده  أصدول لقيدءمل وسديل  ولدهم نءهلدء  رأمل تفدت  أن ند  نسدءمه  شد لء 

 يف مملسدتثم  ماليخدءر سديول  لتدوفة هءند  ووسديل  ملدوطين  ملعمدوني ماليخدءر ط ثدق عد  لالسدتثمءر نبءشد  متوثد 

 مرلي  و مل ويل بع   تعكس بورص  له تقي  أن مملؤل  فم  ملوطين مالقتصءي نظ  وجه  ن  أنء ملطوث   ممل  

 .مملنقول  ملقي  على للتفءوض ملض ورث  وملفني  ملعملي  ملرتتيبء  لءن  بوض  وذل،

 2 :ملتءلي  ملنقءط يف ملش ل  هه  نهءم إب مز ميك :مهامها/ب

 ;ملبورص  يف مملت مول  ملقي  إليخءل ملفعلي ملتنظي  -

 ;ملبورص  جللسء  مملءي  ملتنظي  -

  ;وملتسعة ملتفءوض نظءم إيمر  -
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 ;تنظي  مملعلونء  مخلءص  ابلصفقء  يف ملبورص  -

  .ملبورص  لتسعة  رمسي  نش ث  إص مر -

 ند  ملوسدطء  بد  فيمدء مملنقولد  ملقدي  علدى ملتعءند  برتقيد  أثضدء ت   هتدملشد ل فدإن ملسدءبق   مملهدءم إىل ابإلضدءف 

 ملسدوق تطدوث  وابلتدءيل للسوق  أتيثجل نظءم وض  ولهم ملتعءنال  سة نهم  تتوىل ونعءثة قومع  وض  خالل

 .فيهء مملتعءنل  ثق  حم  ابعتبءرهء فيهء مجلمهور ثق  ت عي  خالل ن 

 1:البورصة عمليات يف الوسطاء-3

 ط ف ن  نعتم ث  وسطء  خالل ن  إال تت  ال ملبورص   يف مملقبول  مملنقول  ملقي  على ملتفءوض عملي  إن     

 ميثلدون نعندوث  أشدخء  أو طبيعيد   أشدخء  عد  عبدءر  ملوسدطء  هدؤال  ملبورصد   عمليد  ون مقبد  تنظي  جلن 

 .ملوسطء  ن  نوعي  ب  منيا أن ميك  لمء أسه   ذم  ش لء 

 :ذوي النشاط احملدود وسطاء3-1

ثقتص  ملنشءط مر وي للوسطء  على قيدءنه  ابلتفدءوض علدى ملقدي  مملنقولد  مملقبولد  يف ملبورصد  حلسدءب ملغدة فقد       

يون أن ثتوسدد  ليشددم  تسددية مرددءف  مملءليدد  أو ملتوظيددف  وحددىت ملسددعي مملصددفقي  )نشددءط ملشددخي ملدده  ثسددتعم  

 وبشك  معتيءي  وسءئ  متصءل القرتم  ماللتتءب(.

 :ذوي النشاط غري احملدود وسطاء 3-2

 مألنشدط  بكد  ملقيدءم إىل ابلبورصد  مملقبولد  مملنقولد  ملقدي  علدى ملتفدءوض جمد ي ند  ملوسدي  نشدءط وثتعد      

 مألندءل  يف مملصدفقي ابلسدعي ملقيدءم إنكءنيد  ند   "مملءليد  مردءف  تسدية ملتوظيدف  ابالستشدءر  " مملتعلقد 

 2.مللجن  حت ي  آخ  نشءط أب  ملقيءم ميكنه مألخة ويف مرتمل   ابلعمال  مخلءص  أو ملعم  نكءن ملعموني  

                                                 
1

 666ص -مرجع سابق-أماعوز حكيمة، السوق المالية شروط وآليات عملها    
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وملدي ختتلدف  ملشد وط  وحىت ثت  معتمدءي ملوسدطء  يف عمليدء  ملبورصد  ابجلامئد   ثنبغدي أن تتدوف  فديه  مجلد  ند 

 .ابختالف ملوسي  مله  ق  ثكون شخصء طبيعيء أو نعنواي

 :الشروط الواجب توفرها يف الوسيط الذي له صفة الشخص الطبيعي -3-2-1

  .سن  25 ع  عم   ثق  ال وأن مجلنسي   جامئ   ملوسي  ثكون أن جيء -

 .ممل خ ث  محءث  لضمءن ملالزن  وملرتمه  محلسن   ابألخالق ملتمت  -

 ابلنظد   ألدرب مببلدغ ثكون أن ميك  مله  جامئ    يثنءر( 500.000 )ق ر  مببلغ لفءل  ملتتءب تق مي -

 .ألرب ضمءان تقتضي ملي مملمءرس  ملنشءطء  طبيع  إىل

 .  ملنشءط ملمءرس  ونالئ  ملتعي  ومض  حم  حيءز  -

 يف ثعءيهلدء ندء أو ليسدءنس شهءي  على حءص  ملوسي  ثكون أبن وذل، مملهني   ملكفء   ش وط حتقيق -

 ند  ملتسدبهء مألقد  علدى أو مملنقولد   ملقدي  تسدية جمدءل يف خرب  ل ثه تكون أن ثنبغي لمء ملتخصي 

 ههم مجملءل . يف ملتكوث  خالل

 :الشروط الواجب توفرها يف الوسيط الذي له صفة الشخص املعنوي -3-2-2

 1 :ثلي فيمء وتتجلى ملسءبق  ملش وط ع  ملش وط هه  ختتلف

 ."نسءمه  ش ل "هو مملعنو  ملشخي أيخه  أن ثنبغي مله  ملقءنوين ملشك  -

 .ألرب ثكون أن وميك  "جامئ   يثنءر نليون"مأليىن نق مر  نءل رأمل حيءز  -

 مإلحتيءطء  ومحلءص  مملنقدول ند  ج ثد   تتكون رؤومل مألنومل مخلءص  ن  رأمل مملءل مالجتمءعي و  -

 .ث  مل ور  مملءلي نءونتيج  

  .ابجلامئ  ملش ل  نق  ثكون أن على ملتعي   ومضح  حمال  حيءز  -
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 للشدخي ملتأهيد  شد وط فيده تكتمد  هلدء  ملعءند  ابإليمر  ثهدت  مألقد  علدى نسدة علدى ملشد ل  تدوف  -

 .ملهل  سءلف  ملطبيعي

 تنظدي  جلند  لد   ثدوي  بطلدء ثتقد نوم أن نعندوث  أو طبيعيد  أشخءصدء لدءنوم سدوم  ملوسدطء  علدى وثتعد     

 1 :مبءثلي مالعتمءي طلء ث فق أن بش ط لقبوهل   ملبورص  عملي  ون مقب 

  وملسد ق  ومإلتدالف ملضديء  ضد  ملتدأن  يف وماللتتدءب ملضدمءن  صدن وق يف مملسدءمه  تثبدت واثئدق -

 .ملاابئ  ط ف ن  مملويع  وملقي  لألنومل

 .ملبورص   عمليء  ون مقب  تنظي  جلن  ط ف ن  مر ي  ومألخالقي  ملتنظيمي  ملقومع  ابحرتمم ملتامنه -

 .ملبورص  عملي  يف ملوسي  نشءطء  ملامول  ختصصهء ملي مرال  نلكي  أو إلجيءر إثبء  وثيق  -

  .مملنقول  ملقي  بورص  إيمر  ش ل  نءل رأمل ن  حص  يف ماللتتءب -

 وملبيد  ابلشد م  مملتعلقد   هتنسدؤوليء عدنه  وثتحملون زابئنه   ميثلون ملبورص  عمليء  يف ملوسطء  فإن ولإلشءر 

مملنقولد  مملقبولد   ملقدي  علدى تفدءوض عمليد  أب  ملقيدءم قب  زابئنه  على ملوسطء  ثشرتط كي  مملءلي   ملسوق يف

 :فيمء ثتعلق ب لمء ميك  للوسي  أن ثقوم بتوسي  نشءطه يمخ  ملبورص  خءص  بتسليمه  أورمقه  مملءلي  

 . وزابئنه  ملوسطء  ب  لإللغء  قءب  ابلتسية ولءل  عق  ط ثق ع  مملنقول  ملقي  حمفظ  تسية -

 :املنقولة القيم توظيف

 للمسدتثم  ميكد  كيد  مملق ضد   عد  صدءير  نءليد  قدي  بتوظيف ملقيءم ملبورص  عملي  يف ملوسي  ثستطي     

 يف مألورمق هده  بتوظيدف مملكلدف ملوسدي  إىل ثتجده أن مملءليد  مألورمق إصد مر عمليد  يف ماللتتدءب يف مل مغدء

 .2 ملثءنوث ملسوق أو مألولي  ملسوق

                                                 
 .189 بورص  مجلامئ   ن ج  سءبق    -مشعون مشعون 1
 .101  -ن ج  سءبق   ملسوق مملءلي  ش وط وآليء  عملهء م  يمنءعوز حك 2
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 يف للوسي  ميك   لمء ملبورص  يف أن  إلعطء  نعتم  وسي  ل   حسءاب ثفت  أن شخي لك  حيق لمء      

 ملكءفيد  ومالستشدءرم  للنصدءئ  تق ميده ند  مخلدء   حلسدءبه وملبيد  ملشد م  بنشدءطء  ملقيدءم ملبورصد  عمليدء 

 للوسدي  ميكد  لمدء مملءليد   مألورمق علدى ملتفدءوض ط ثقد  أو مملءليد   مرفظد  تسدية ليفيدء  يف خءصد  لاابئنده 

 .للخاثن  ملعءن  ممل ث ث  نومفق  بع  "مخلاثن  لسن م "أخ    نءلي  أصول على ملتفءوض

 :مبءثلي ملبورص  عمليء  يف ملوسطء  وثلتام

  ملدي وملتنظيمدء  مألحكدءم ومحدرتمم مجلد ي  مملسدةث  أو للهيءلد  تغيدة أب  (COSOB)إبدال  -

 .ومرءسبي  مملءلي  لوضعيته  مل ور  ملتسجي  ن  مللجن   تص رهء

 مملصدءرثف ملعمدوال   مألسدعءر  مملنقولد   ملقيمد  وإعد مي بتعيد  ثتعلدق فيمدء خءصد  زابئدنه  إعدالم -

 1 .ملاابئ  تص ف حتت توض  ومإلرشءيم  ملشكءو  تتضم  الئح  ن  عليهء  مملتحص 

 "وآفاق واقع"اجلزائر يف اخلوصصة:املبحث الثاين

 حدول ملضدو  فيهدء نسدل  خءصد  نظد   نلقي سوف ملسءبق  فصلنء يف عءن  بصف  مخلوصص  إىل تط قنء وبع نء

 .ننهء حتقق نء ع  ولهم للخوصص  مجلامئ   مملش   نفهوم

 :اجلزائري القانون حسب اخلوصصة ومبادئ مفهوم:األول املطلب

 :اجلزائري القانون حسب اخلوصصة فهومم1-

 أشدخء  لصدءح لل ولد  ملعءند  ممللكيد  ند  ملتحدول مجلامئد   مالقتصدءي  ملقدءنون يف ابخلوصصد  ثقصد     

 جا  أو مملؤسسء  يف ومملعنوث  مملءيث  مألصول خيي ملتحوث  وههم مخلء   للقءنون اتبع  نعنوث  أو طبيعي 

 حتد ي تعءق ثد  صديغ بومسدط  نعندوث  أو طبيعيد  أشدخء  إىل ملعمونيد  مملؤسسدء  تسدية حتوثد  يف أو ننهدء 

 2 .وش وطه وممءرسته ملتسية حتول ليفيء  فيهء

                                                 
 102    نفس ممل ج  م  كيمنءعوز ح 1
 .مملتعلق خبوصص  مملؤسسء  ملعموني   1995ملصءير يف سن   99-22مملءي  مألوىل ن  مألن  رق   2
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 ملتءبعد  - بد  حصد هء يف جممدو  مملؤسسدء  وحسدء ملقدءنون مجلامئد   فدإن مخلوصصد  مل متدس لد  مملؤسسدء  

ملدي  99-22مألند  يف ملثءنيد  مملدءي  يف مملهلور  ملقطءعء  جمموع  يف ءهتنشءطء متءرمل ملي ملتنءفسي   للقطءعء 

 وملفن قد   ملسديءح  ملتوزثد   وملتجدءر   ملد   ملعمونيد   ومألشدغءل ملبندء  قطدء  ومإلجندءز  مل رمسد "تشدم  نيد من

   مإللكرتونيد،   ملكهد اب  ممليكءنيكدء ) جمدءال  يف ملتحوثليد  ملصنءعء  ملغهمئي   ملارمع  ملنسيجي   ملصنءعء 

 أعمدءل وملبضدءئ   للمسدءف ث  ملدرب  ملنقد   نيد من(ومجللدوي ملبالسدتي،  ملكيميدء   ملدورق  ونشدتقءته  مخلشدء

  ."ملصغة  مرلي  ومملؤسسء  ومملتوسط  ملصغة  ملصنءعء  ملتأنينء   ومملطءطي   ملبنءئي  مخل نء 

حتدد ثثهء  لمددء  هددو ملوصددول إىل إصددالحهء ولددهل، وتبقددى غءثدد  مملشدد   مجلامئدد   ندد  خوصصدد  هدده  مملؤسسددء  

نعيند  و لدهل،  ن  حت ث  ني من مخلوصصد  يف نشدءطء  إىل محلفءظ على ننءصء ملعم  لليء أو جائيء ثصبوم 

 .مبقء  مملؤسس  مملخوصص  يف نفس ني من ملنشءط مل   حم ي  قءنوان

 :اجلزائري القانون حسب اخلوصصة مبادئ -2

 1 :ثلي لمء بهل، مملعني  مملؤسسء  خوصص  عليهء ت تكا ملي مملبءيئ جممو  مجلامئ   مملش   حص  لق 

 :مبدأ التدرج 2-1

 وثدت  للخوصصد   ملقءبلد  مملؤسسدء  تقد م كيد  ت رجييد   بط ثقد  تدت  مملبد أ هلدهم وفقدء مخلوصصد  عمليد  إن

 .نضبوط بشك  تق م حىت محلكون  ب اننج ضم  إيرمجهء

 :2مبدأ محاية مصاحل الدولة -2-2

 مخلاثند  نصدءح علدى محلفدءظ ءنشدأ ند  نوضدوعي   ملقدءثيس ملتقيدي  عمليد  ختضد  أن بضد ور  مملبد أ هدهم ثطءلدء

 حءلد  يف مملشدرتث  ملتامندء  حتد ي للشد وط  يفدءت  وتوضد  زهيد    أبمثدءن ملش لء  تبء  أن ثنبغي فال ملعموني  

 .ملعيني  مألسه  على مرءفظ  ط ثق ع  مجلائي  مخلوصص 

                                                 
 202  -سءبق ن ج ملسوق مملءلي  ش وط وآليء  عملهء    أنءعوز حكيم  1
 ممل ج  ملسءبق. 99-22مملءي  مألوىل ن  مألن  رق   2
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 :مبدأ الشفافية -2-3-

 مإلشدهءر عد  نلكيد  حتوثد   دصفقد أ  علدى ثطلعدوم أبن محلدق هلد  مملعنيد  ولد  مجلمهدور فدإن مملبد أ هلدهم وفقدء

                      .                                                                                                            مملفعول ملسءرث  وملتنظيمي  ملقءنوني  مألحكءم جلمي  ختض  و ملومس  

 :مبدأ عدم التمييز-2-4

 .كي  ال جيء ملتف ق  ب  مألشخء  مل مغب  يف مالستفءي  ن  عملي  مخلوصص  وفقء هلهم مملب أ

 بد منج بتنفيده هيدأت  للدف قد  مخلوصصد   عمليد  لشدفءفي  وضدمءان مجلامئد    مملشد   أن ابلدهل  ومجلد ث 

 محلكوند  عليه صءيقت مله  ملرباننج بتنفيه مملكلف  "مخلوصص  رقءب  وهيئ  مخلوصص   جملس" :مهء مخلوصص 

 .مملعني  ملقطءعء  وزرم  ن  نشءورم  إج م  بع  وذل، مملصءيق  مبب أ ثسمى نء أو

 للتشد ث  طبقدء محلكوند  عليده صدءيقت ملده  مخلوصصد   بد منج بتنفيده نكلدف فهدو مخلوصصد  جملدس أندء    

 مأللثد  مملندءهج و مخلوصصد   سيءسد  ختدي بتوجيهدء  ثد يل أن لدسجملم ثسدتطي  لمدء ء مدهب مملعمدول وملتنظدي 

 أو للخوصص  مملع وض  ملعموني  مملؤسس  قيم  تق ث  له ميك  لمء ألصوهلء  أو عموني  خوصص  لك  نالئم 

  .ملقءنون يف مر ي  ومملنءهج للط ف وفقء وذل، عنهء  ملتنءزل مملان  أصوهلء

 ملد   تنفيده  مب سدوم تعييدنه  ثدت  ملدهث  "ملد ئيس"أعضدء  مبدء فديه    09حدىت  07 ند  لسجملم ههم وثتكون     

حسددء  ندد  مألعضددء  وتنتهددي وظددءئفه  حسددء مألشددكءل نفسددهء  9/1سددنوم  قءبلدد  للتج ثدد  يف حدد وي  03

مالقتصدءي   ملتسديةوخيتءر هؤال  مألعضدء  ند  بد  ملكفدء م  يف نيدءيث     03ملفق    –ن  ملقءنون  12مملءي  

 .سلجملموملقءنوين وملتكنولوجي أو أ  ني من آخ  ثتص  ابختصءصء  

 وطبقدء":أنده مخلوصصد  قدءنون ند  مخلءنسد  مملدءي  يف فنجد  مخلوصصد   عمليد  ءهبدمت   ملدي ممل محد  عد  أندء      

 هملدو  سدءبقء  مملدهلور  للقطءعدء  ملتءبعد  ابخلوصصد  مملعنيد  مملؤسسدء  قءئمد  إعد مي خيضد  مخلوصصد   لدرباننج
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 مملكلفد  مهليدأ  مقرتم  على بنء م تنفيه  مب سوم وحي ي ءهتونسؤوليء محلكون  الختصءصء  ذل، تطبيق ليفيء 

 1"ابخلوصص 

 حتد ي وملدي ملشد وط  يفدءت  يف تسديةهء خوصصد  أو ملعمونيد   مملؤسسدء  نلكيد  حتوثد  شد وط حتد ي وبدهل،

 .مءهتوومجبء ومملمتل، مملتنءزل حقوق فيهء

مسدتعمءل  وميك  أن تني يفءت  ملش وط عن  مالقتضء  على مالحتفءظ مملتنءزل نؤقتدء بسده  ندوعي وال ميكد     

أو يف  ء هتنشدءطء إال أثندء  فدرت  ال تتجدءوز سدس سدنوم   السديمء أثندء  تغيدة نوضدو  ملشد ل  أو ملسه  ملنوعي 

مخلوصصد  ميكد  تع ثدف  وحسدء مملدءي  ملسدءبع  ند  قدءنون  ئيءنءحءل  إمنء  نشءطء  ملش ل  أو يف ح  ملش ل  

 طبقدء عمونيد   نؤسسد  خوصصد  ط ثدق عد  تنشدأ ملدي ملشد ل  رأمسدءل ند  سده ":علدى أنده ملسده  ملندوعي 

 كدق بومسدطتهء ملد ول وحتدتف  للشد ل   مألسءسدي ملقدءنون حيد يهء خءصد  كقدوق وتفيد  مألند  هدهم ألحكدءم

 ."ملوطني  مملصلح  أج  ن  ملت خ 

 :مهء نقطت  يف نوجاهء ملنوعي ملسه  مح  ع  مملرتتب  محلقوق ع  أنء

 تعي  ممث  أو ممثل  ب ون حق تصوثت يف ممل موال  يف جملس مإليمر  أو جملس ممل مقب  حسء محلءل .-أ 

 ومملتعلقد  ملقدءنون هدهم ند  ملسءيسد  مملدءي  ند  مألخة  ملفق   أحكءم خيءلف ق مر أ  على مالعرتمض سلط -ب

 .ملش ل  ك 

 :منها حتقق وما اخلوصصة إجتاهات : الثاين املطلب

ملتكميلدي لسدن   ند  قدءنون مملءليد  92-90م ند  خدالل مملدومي  1994 عدءم يف مجلامئد  يف مخلوصصد  إنطلقدت - 

  49% ح وي يف نءهلء رأمل  وفت (90م) م مله  مس  للمؤسسء  ملعموني  ابلتنءزل على مألصول 1994

 2.مجلائي  ابخلوصص  مسي نء وههم ومألجءنء  ملوطني  مخلوم  للمتءعمل    (92م)

                                                 
 201 -سءبق ن ج    ملسوق مملءلي  ش وط وآليء  عملهء  أنءعوز حكيم  1
2

 . 201 -ن ج  سءبق   وآليء  عملهءملسوق مملءلي  ش وط  م  يمنءعوز حك 
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مملتعلددق  2222مو   91ملصددءير يف   99 -95م فقدد  مت مملصددءيق  علددى مألندد  رقدد   1995 سددن  وخددالل     

 م 2221مليخددول حيددا ملتنفيدده تعدد ثال يف نددءر  وملدده  عدد ف قبدد  خبوصصدد  مملؤسسددء  أو مخلوصصدد  ملكليدد  

 مملتعلق ب ؤومل مألنومل . 92- 95 لمء مت يف نفس ملسن  إص مر مألن  رق  لتح ث، عملي  مخلوصص  

 ملدي ننحهدء حدق مإلصد مر ومالقتندء  وملده  لد مل مألسدءمل ملقدءنوين للشد لء  ملقءبضد   مألنومل مملت مولد  لل ولد  

 مخلوصصدد   أن هنءلدد، مجتءهددء  ج ثدد   بشددأن وفقددء للقددءنون ملتجءر  لمددء أو ملتنددءزل علددى لدد  ملقددي  مملنقولدد  

   2001.أو   22بتءرث   47وذل، وفق نء جء  يف مجل ث   مل مسي  رق  

 ( 1991-1991اخلوصصة اجلزئية ) -1

 :متت مخلوصص  مجلائي  يف شك  ننءقصت  مهء

  مل أربع  ننهء فنءيق سس  ع  ملتنءزل ع ض مت ملسيءح  حي  قطء  نست ملي مألوىل مملنءقص  -

  .ملتنفيه حيا بع  ت خ 

 21مملنءقص  ملثءني  ملؤسسء  أرب  قطءعء  هي:)ملصنءع   ملتجءر   ملسيءح   وملارمع ( متت ن   خالل  -

 . 1عمليء  عقوي ملتسية 08عمليء  فت  رأمل مملءل    00ننهء للتنءزل على مألصول    02عملي  

 أو ملدوطين مملسدتو  علدى سدوم  خميبد  جدء   و ملطموحء   نستو  يف تك  مل مملنءقصت  هءت  نتءئج أن غة

   :ملتءلي  لألسبءب مل ويل

  .للمستثم ث  مملءلي  ملق ر  ضعف -

  .ملقو  مل ف  ض ور  -

   .ممللكي  عقوي منع مم يف مملتمث  ملتحضة ضعف -

 :2الكلية اخلوصصة-2

                                                 
 208نفس ممل ج       منءعوز حكيم   1
2

 . 665ص-اماعوز حكيمة، السوق المالية شروط وآليات عملها ، مرجع سابق   
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ط ثدق عقد   أو عد  ختضد  لقبدول محلكوند  وهي حءلد  خءصد   مملنءقص  ابلرتمضي  وتت  ع  ط ثق  ملسوق مملءلي  

 .ملتسية ولهل، مخلوصص  ذم  ملطءب  ملشعجل

 خوصصدتهء متدت ملدي مملؤسسدء  ضدم  وجويهدء على مرءفظ  يف محلق لل ول  فإن ملكلي  مخلوصص  سيءق ويف

 نفدس مألجءندء للمسدتثم ث  أن ملوطنيد  لمء مملصدلح  عد  للد فء  ملتد خ  حدق خدالل سدنوم  ن  سدس مل  

 .نعه  للتعءن  ملوحي  مألسلوب مملنءقص  تبقى ملي مرلي   مملستثم ث  ءهب  ثتمت  ملي محلقوق

 :م وههم رمج  لألسبءب ملتءلي  1998 جومن شه  يف لءنت مخلوصص  لعملي  ملفعلي  مالنطالق  إن

  .م 1998 جومن يف إال ثت  ابخلصوص  مل نكلف  لهيئ  مل ول  ملسءمه  ملوطين سمجملل تعي  نسأل  -

 م 1998 جدومن يف إال تدت  مل)نؤسسد  82( للخوصصد  ملقءبلد  مملؤسسدء  ند  جمموعد  أول قءئمد  نشد  -

 .ثضءأ

 نف غد    محللقد لءندت وبدهل، مل ولد   ملسدءمه  ملدوطين سمجمللد ألومند  خءضدعء لدءن مخلوصصد  جملدس -

 :وهي مملخوصص  مملؤسسء  ن  جمموعت  حت ث  مت وبهل، .مخلوصص  عملي  تعطي  إىل وأي 

نيدء   وحد   12فند ق    12نصدن  أجدور   11 ":وحد   نوزعد  يف شدك  34 وتشدم :األوىل اجملموعاة -أ

 ."نع ني 

وحد م  نيدء   04فندءيق و  10نصدن  أجدور   12 ":وحد   نوزعد  يف شدك  26 تشدم :1 الثانياة اجملموعة-ب

 ."نع ني 

 2222 – 1998 سني خالل للخوصص  خضعت ملي مملؤسسء  ابألرقءم ثب  ملتءيل ومجل ول

 مجلامئ  يف مخلوصص  نتءئج:(09)مجل ول رق 

 فت  تومرث 
 ملط وي

 ملع وض ملعءرض  طبيع  مملستقبلي  ملع وض ملوح م 
 ممل فوض 

                                                 
 109  -سءبق ن ج   ملسوق مملءلي  ش وط وآليء  عملهء  أنءعوز حكيم   1
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 9 خوم  وطني  15 فن ق 11 م  1998-11-22
 22خوم  وطني : (نسحوب  أعبء يفرت 81) 22 نصن  أجور 11 م1998 11-29-

 00جمموع  عمءل : 
 

 م1998 12-06-
 

نصن  نء   12
 نع ين
 

 29خوم  وطني : (يفرت أعبء  نسحوب 17  (115
 02جمموع  عمءل : 

2 

 20خوم  وطني : (يفرت أعبء  نسحوب 12  (52 نصن  أجور 12 م1998   12-21-
 09جمموع  عمءل : 

 

للميء   نصءن  00 م1998 -  12-20
 مملع ني  و نش واب 

 2 22ني :طخوم  و  يفرت أعبء  نسحوب  ( 12)22

فن ق نفسهء  22 م1998   12-03-
-22-99بتءرث  

2228 

 99خوم  وطني : يفرت معبء  نسحوب  ( 01) 91
 01جمموع  عمءل : 

 02مجءنء 

2 

 نومي وح   تسوثق م1998  02-08-
 مولي 

 20خوم  وطني : يفرت معبء  نسحوب  ( 11) 99
 08جمموع  عمءل : 

2 

  20خوم  وطني : يفرت معبء  نسحوب  ( 10) 20 فنءيق 20 م21-09-2222
 م 1999 نءرمل مهليكل   وإعءي  ملصنءع  وزمر :مملص ر                     

 

 وحتدايت واقع :اجلزائرية البورصة:املبحث الثالث

 :البورصة يف املدرجة للمؤسسات عرض:األول املطلب

 لداايي  سدوم  إليهدء ملد خول إىل تسدعى ملدي للمؤسسدء  ونكلفد  شدءق  عمليد  مجلامئد  ملبورصد  إىل مل خول ثعترب

 تتميدا فهدي ملنشدأ  ح ثثد  مجلامئد  بورصد  وألن  1 خلوصصدتهء أو عمدوني قد ض علدى للحصدول أو نءهلدء  رأمل

 .مملطلء ههم يف ابلتفصي  إليهء نتط ق سوف نؤسسء  أبربع  تق ر هبء  ممل رج  مملؤسسء  ن  حم وي بع ي

 :سوانطراك مؤسسة -1

                                                 
1

 .40   2001- يفع -ممل ث  – ملتسية علوم نعه  نءلي  ختصي-مجلامئ  يف مملنقول  ملقي  بورص   رسءل  نءجسرت   نه ث  ن مين-عيسءو  سليم  
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ثقد ر رأمسءهلدء  مجلامئد   –ج صدح م  حيد ر   10دبد نق هء ثق  مر وقء  وتوزث  ومإلنتءج للتنقيء وطني  ش ل  هي

ند   %20و  للجامئد    ند  ملندءتج ملد مخلي مخلدءم % 30ومتثد   نليدءر يثندءر جامئد    245مالجتمدءعي ب 

سدن   نقسدم  علدى ثدالث  قد ض 208562مإلثد ميم  مجلبءئيد  مليامنيد  مل ول  وقد  قءندت هده  ملشد ل  إبصد مر 

حيدد   2ملدد    %21فءئدد    يج مبعدد ل 10000يج و  50000يج و  10000فئددء  ندد  ملسددن م  ذم  

وتشجي  ممل خ ث  ألث  فلقد  أصد ر  و لتحفيا  م 28/09/2228جءنفي إىل غءث   10منت   فرت  ملع ض ن  

ند    2.5%ملسدن م  تصد ر أبقد  ند   مبعد  أن % 2.5ههم ملقد ض بعدالو  حتفياثد  عد  ماللتتدءب تقد ر ب 

نالثدة   5نليدءر يثندءر بد ال ند   12.750 قيمتهء مالمسي  ونظ م لش   ملطلء ق  متكنت سوانط مك ن  حتصدي 

 .  140%دملسط   بيج  حمقق  بهل، جنءحء لبةم فءق مأله مف م

 ال  لدهل، خوصصدتهء ميكد  وطنيد  نؤسسد  ءندأل أسدهمء ولديس "سدن م  ط حدت"ونشدة إىل أن سدوانط مك 

 لدبع  ميكد  لكد  ابر وقدء  مخلدء  للقدءنون طبقدء ملقدءنوين لنظءنهدء نظد م عءيثد  سدن م  مال تطد   أن ميكنهدء

 .بهل، ملقيءم ف وعهء

 19دق ر  بوملي  01/97رق  ملتأشة  نوجء        رمسيء ن  ط فولءنت سوانط مك ق  قبلت           

 .نليءر يج

 خءص   بصف  مجلامئ   ومملومط  مملءلي  للمؤسسء  ابلنسب  نوعهء ن  مألوىل ملسن   ملق ض جت ب  وتعترب      

  .وخءرجيء يمخليء سوانط مك ءهب  تتمت  ملي مجلي   للسمع  ولهل، ملضمءن عنص  لتوف  نظ م

 :سطيف الرايض مؤسسة-2

 ثق ر مجتمءعي ب أمسءل مجلامئ  يف مملؤسسء  ألرب ن  ومحلبوب تع  ملغهمئي  للصنءع  نؤسس  سطيف مل ايض

 بسدمبءك  أتسيسهءسطيف مسيت قب   2200-012 .ب  ثق  نق هء بشءر  ملبح   خة  نليءر يج  04 دب

 بتدددءرث   "SPA" إىل شددد ل  ذم  أسددده وبعددد  إعدددءي  مهليكلددد  ملدددي نسدددت مملؤسسدددء  ملعمونيددد  حولدددت 
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 سجمللدم ند  بقد مر ملشد ل  رأمسدءل ند  مل فد  فهب  ملبورص  إىل سطيف مل ايض يخول لءن وق  09/00/2220

غددة أن ممدء ثالحدد  يف حءلدد  رفدد  رأمل نددءل أ   م   02/02/2228 بتددءرث  وذلد، مل ولدد   ملسددءمهي ملدوطين

 4ثقسد  رأمل ندءل ملد ايض سدطيف علدى شدك   منتيدءزم  نؤسس  هو ع م حصول عمءل هده  مملؤسسد  علدى 

 ف زايي  رأمل نءهلددددددء مالجتمددددددءعي مبليددددددءر يج ولتموثدددددد  ب انجمهددددددء هبدددددديج للسدددددده  1000نالثدددددد  سدددددده  بقيمدددددد  

 ماللتتدءب وق  منت   فرت  للسه  ملومح  1300سه  عءي  بقيم  1000000مالستثمءر  ملتوسعي أص ر  

مملتبقيد  شد مؤهء  % 02ند  مألسده  و % 55مت ملتتدءب م   و قد   22/29/2228م حدىت  09/22/2228 ند 

 .ن  ط ف ب ر بن،

  1:ملتءلي  ابلكيفي  فتت  ملقيم  هه  حت ث  ع  أنء

 خدالل ند  عليهدء مملتحصد  ملنتدءئج تعي  ن  منطالقء وذل، مملستقبلي   ملنتءئج على مالعتمءي أسءسهء لءن لق 

أعطدت قيمد    وقد  1992ننده سدن   ملتقومي مخلطي للنتدءئج ملصدءفي  م  و ذل، ابستعمءل  2000 عءم توقعء 

 -  1998 للسدنوم   ند  ملنتدءئج مملتوسدط  مملقد ر   % 80يج للسده  ملومحد  علدى أسدءمل رمسلد  نسدبتهء  343

 .  م 9000 – 2222

 1098م   1998 نليدون يج سدن  953 "وملنتدءئج ملصدءفي  مملتحصد  عليهدء عد  ط ثدق هدهم ملتعمدي  قد ر  ب

 ن مسلد  بنسدب   1098 أ  مبعد ل حسدءيب ثقد ر ب م  2000نليدون يج سدن   2901  2222نليدون يج سدن  

فق  أخده بده    2350ب  أنء ع  ملسع  ملنهءئي مملق ر يج  3430إذم فقيم  سه  مل ايض سطيف هي  8%

 ء:مزن  ملتءلي  للقي  مملتوص  إليهخربم  ملتقيي  ملهث  معتم وم فهو نتيج  مملو 

 

 6 مبعءن .......:رايضي  قيم   

 03 نعءن .....م 1997 نتيج  أسءسهء مقتصءيث  قيم   

                                                 
  .مجلامئ – سطيف مل ايض نؤسس  1999 ملتق ث  ملسنو  لسن   1
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 01 نعءن .........مملستقبلي  ملنتءئج أسءسهء أسءسي  قيم   

 :1صيدال جممع-3

 مأليوثد   إلنتدءج ابحتكءرهدء مرلدي ملسدوق علدى سدط   ملدي ملكدرب  ملوطنيد  مملؤسسدء  ند  صي مل ش ل  تعترب

 نليدون يج   500أ  نء ثقءرب % 20ع ض ننه  نليءر يج  2.5 ب م جملم ههم رأمسءل ثق ر حي  وتوزثعهء

ليصددب  شدد ل  ذم   علددى نوملبدد  مإلصددالحء  مدد جملتهددهم مم حيدد  عمدد   1998أيرج يف ملبورصدد  رمسيددء سددن  

م  1999/ 22/09 ند  ملبورصد وثبقى مهل ف ن  يخوله إىل عءمل  ن  خالل نشءرلته يف بورص  مجلامئ   أسه  

وقد  متدت هده    صدي مل أبسده  ماللتتدءب فدرت  منتد   حيد  مجلائيد   خوصصدته هدوم  1999/03/15 إىل 

نقدد ر  بددهل، ملقيمدد  مالمسيدد  للسدده   اثبددت  ملعمليدد  عدد  ط ثددق ملعمليدد  عدد  ط ثددق ملعدد ض ملعمددوني للبيدد  بسددع 

 يج  800وقد  حد ي سدع  ملعد ض ب  سه   10000000ب    ملكلي مملق رمو جملميج ن   250ملومح  ب 

 م. 21/02/2222ننه  ومتت أول تسعة  ألسه  صي مل يف ملبورص 

قءندت  أندء عد  نتدءئج ملعد ض ملعمدوني ملده  نليدون يج  861.2إن ملسدع  مالقتصدءي  للسده  قد ر ب       

  143%ب نقد ر  مملسط   به ملش ل  فق  أغلق يف ملوقت مر ي له حمققء بهل، نسب  فءقت بكثة مأله مف 

 2.ومجل ول ملتءيل ثب  ملنتءئج ملعملي 

 صي مل ألسه  ملعموني ملع ض نتءئج: (01 )رق  ج ول

 مملئوث  ملنسب  مألسه  ع ي ملفئء 
  5.15 % 103011 مملؤسسء  مملءلي 

  4.46 % 89215 أشخء  نعنوث  آخ ث 
  0.83 % 16514 عمءل صي مل

  89.56 % 1791260 مملومطن 
  100 % 2000000 مجملمو 

Bulletin officiel de la cote.N02/99 du avril 99,Algérie : مملص ر 
                                                 

1
 .56ص  ، المرجع السابق ، عيساوي سليمة   
   ممل ج  ملسءبق. 1999ملتق ث  ملسنو  لسن   2
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 :األوراسي السياحي التسيري مؤسسة/4
م ومت  1975 عدءم أجندا( جندوم سسد ) عدءل نسدتو  ذو وهدو مخلد نءي ءلجملدم يف تنشد  عمونيد  نؤسسد  هدو

م إىل شد ل   1991/02/12 وقد  حتدول يف شدءر  فد منتس فدءنون مجلامئد   02 دم ثقد  نقد   بد 1988جتهيدا  عدءم 

 دسددده  بقيمددد  ممسيددد  تقددد ر بددد 400نليدددون يثندددءر علدددى شدددك   40 دقددد ر رأمل نءلددده أثندددء  إنشدددءئه بددد ذم  أسددده  

 250سه  بقيم   6000000 نليءر يثنءر نوزع  على 1.5 دبينمء ثق ر رأمسءله محلءيل ب يج للسه   100000

مشلدت مخلوصصد  مجلامئ ثد  للمؤسسدء   للخد نء   ممتلك  لليء ن  ط ف ملشد ل  ملقءبضد  ملعمونيد  يج للسه  

 يف ابخلوصصد  ملقد مر مختدده للمسدءمه  ملعءندد   مجلمعيد  نومفقدد  وبعد "مألورمسدي فند ق"ملعمونيد  ملوطنيد  

نسددتو   وبعدد  جنددء  هددهم ملعدد ض علددى ومتددت ملعمليدد  عدد  ط ثددق ملعدد ض ملعمددوني للبيدد   م  92/01/2228

بسدع    20/29/9000 يف مألخدة  هده  متدت   وبعد  مسدتوفءئه علدى ملشد وط ملالزند  للتسدعة  سدوق مإلصد مر 

بلغددت تكدددءليف  للسدده  عدد  ط ثددق مل مشددد  مملددءيل لوسددي  للعمليددد  ولءنددت مألسدده  ملعءيثدد  حمددد ر  ابلكءندد  400

أ  ندء  1339388000 دمملنجا  بدم ق ر  حج  ملعمليء   2000جومن  إىل غءث  يج   5237000 دملعملي ب

 .نتبءيل سه  33707ثعءيل 

 :لمءثلي ملفن ق ءهب ثقوم ملي ملنشءطء  أه  وتتمث 

 .س ث  775 ب ثق ر:مإلثوم  - 

 .وجب  ثونيء 1000 ن  ألث  تق مي على تسه  نطءع  على ملفن ق حيتو :مإلطعءم -

  4ملرتمجد  إىل ند  إنكءنيد  بتجهيدام  مسعيد   قءعدء  وقد  زوي  8 علدى ملفن ق حيتو :ومرءض م  ملن وم  -

 .لغء 

 .ملتجءر  ولءل  سف  ابمل لا ن لا ناوي كمءم  نالعء تنس 5 نسب   ءهب جن :ملتنشي  جتهيام  -

 :ابجلزائر البورصة نشاط معوقات :الثاين املطلب
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 ضد  حقيقيدء حدءجام تقدف ملدي مملشدءل  ن  ملع ث  مجلامئ  بورص  تومجه ملنشأ   ح ثث  ملبورصء  ن  ولغةهء

 .تومجههء ملي مألسبءب بتع ي ملع مقي  هه  وتتع ي تطورهء 

 :الكلي االقتصاد على املؤثرة العوامل -1

 :جن  مجلامئ  يف ملبورص  نشءط على أث   ملي ملعومن  أه  ب  ن  :1عوامل اقتصادية 1-1

 .مجلبءئي ملضغ  مملومزث   ملسوق تضخ 

 تد مول زايي  لدهل، و ومملنتجء   ملسل  ألسعءر مملستم  ابالرتفء  ملتضخ  نصطل  ث تب  نء غءلبء :التضخم

 أن ثد   ند  فهندءك  تتعد  لعالقتهمدء مملفسد   م رم  فدإن ملبورصد   بنشدءط ملتضدخ  ند ب  وعند نء ملنق ث   ملكتل 

 آخد ون وثدههء أسدعءرهء مرتفدء  إىل ثدؤي  ممدء مملءليد   مألورمق يف مالسدتثمءر يف زايي  تصءحبهء ملتضخ  ظءه  

 ثكدون ألنده مملءليد   مألورمق علدى ملطلء  يف ملاايي  إىل ثؤي  ملتضخ  نستو  مخنفءض أ  مملعءلس مل أ  إىل

 .إخل...ذهء عقءرم   ملعيني   للث وم  مألف مي برتك نصحواب

 سدوق نءيمندت مجلامئ ثد  ملبورصد  يف ملتضدخ  ملشدك  تفسدةم جند  أن ملصدعء ند  وذمك  ملد أ  ههم وب       

 .مملقءثيس بك  ضعيف 

 :الضغط اجلبائي

 مملؤسسدء  علدى حقيقيدء عبدأ تشدك  بدهل، وهدي يولد   أ  خلاثند  ابلنسدب  هدءم ندءيل ندوري ملضد ثب  تعد      

 بنسء خءص  مجلامئ  يف ثتميا مله  مجلبءئي ملض ثجل للنظءم ومخلءضع  ملتجءرث   ملسجال  يف بنشءطهء مملص  

 2.عءلي 

 .له نعطل  أو لالستثمءر حمطم  أيم  نءأ مالقتصءيثون  مألعومن ث   لهم

 .نع ون  أو ننخفض  ملض ثب  تكون أث  مملومزث   ملسوق إىل ومللجو  ننهء  ملته ب ن  هل  والب     

                                                 
 .290  - ن ج  سءبق  حكيم   ملسوق مملءلي  ش وط وآليء  عملهء أنءعوز 1
 121.  -سءبق ن ج ملسوق مملءلي  ش وط وآليء  عملهء    أنءعوز حكيم  2
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 يف مسدتثمءرهء ند  بد ال بسد ع  وإثد معهء مألندومل  علدى للحصدول ملثدءين ملشدق ملسدوق هده  تعد :مملومزثد  ملسوق

 وتضدم  ملضد ثبي   مألعبدء  ملسدوق هده  يف ثتعدءنلون ملهث  وممل خ ث  مملستثم ث  بهل، وجتنء مملءلي   مألصول

 .مج  خمءط  وجتنبه  سهل  أرابحء هل 

 :عوامل سياسية 1-2-

 مألسدومق عد  هدؤال  ثبحد  إذ مملسدتثم ون ثتخههء ملي ملق مرم  على نؤث  ج  عءن  ملسيءسي  ملظ وف تعترب

 ومالنقدالاب  محلد وب  ند  نءبلد م تعدءين ملدي مألسدومق ند  وثنفد ون ملسيءسدي  ومالسدتق مر ابألندءن تتمتد  ملدي

 .للقومن  مملستم   وملتغيةم  ملسيءسي  

 مملنقولد  ملقدي  سدوق علدى فعدال أثد  ندء ههم مألنين  ابالنقالب مسي مبء نضت سنوم  خالل مجلامئ  ع فت وق 

 بورصد  إنشدء  حدىت أو ملبورصد   يف مإليرمج أن ننسى أن يون ملتنمي  حتقيق يف يورهء وأقصى نومحي  ع   ن 

 ندبه  ندءهو وننهدء انقدي  ندءهو فمنهدء ملعيوب  ن  ختلوم ال محلقيق  يف وهي صءرن   قومن  عرب مي  مجلامئ  يف

 1 .مملستثم ث  بع  ثسءع  مل مله  مألن  الزم  وغة

 :غياب املنافسة-1-3

 يف مملنءفس  جمءل فضيق ملبورص   جمءل يف خءص  ملومق  ع  بعي   نظ ث  آلي  مملنءفس  تبقى ع  محل ث  إن     

 بعد  علدى يور  وثقتصد  شدكلي  شدبه فهدو لدءن وإن وحدىت مخلدء   للقطدء  مجملدءل فدت  عد م مجلامئ  ند ي 

 سلجل نؤش  وههم مجلامئ  يمخ  ج م  حم وي مألجنبي  مملؤسسء  نشءط أن لمء فق   مالستهاللي  ملقطءعء 

 .وحت ث   مالقتصءي منفتء  ع م ويلي  أثضء 

 :الرتكيز على املؤسسات العمومية االقتصادية -1-4
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 نؤسسدء  أربد  وجدوي ثفسد  ندء هدهم جيد    نءليد  بصدح  تتمتد  ملدي مملؤسسدء  إال ملتسدعة ميكد  ال إذ    

 تنشدي  نءشدأ ند  ملدي ملبسديط   و مملتوسدط  مملؤسسد  أندءم مإلجد م م  وتعقيد  م ن  حلد  ابلبورصد  نسدع  

 عنده أجند   ملده  ملشدي  ملكلدي  مالقتصدءي تدومزن ع م ملظ وف هه  ل  ع  ونتج فيه  مل و  وبع  ملسوق 

 1.تعقي م مألن  زمي  ملي مخلءرجي   مل ثون

 :ثلي فيمء وتتمث  :اجلزئي االقتصاد على املؤثرة العوامل-2

 :نظام املعلوماتيةعدم فعالية 2-1-

 للمتعدءنل  ثسدم  إذ مملءليد   مألورمق سدوق ولفدء   لفعءليد  ضد وراي شد طء مملعلونءتيد   نظدءم ثشدك     

 وملتكنولوجيدء مملنءسدب   مألوقدء  يف مألحسد  مجملدءل مختيدءر خيدي فيمدء مملنءسدب   ملقد مرم  ابختدءذ مالقتصدءيث  

 تعدءين مجلامئد  فدإن ملنءنيد   ملد ول ند  ولغةهدء ممل يويثد   ورفد  ملتكلفد   بتقليد  تسدم  ملدي وملعومند  مملالئمد  

 .مإلسرتمتيجي  ملقطءعء  بع  يف غيء ق  أنه لمء مملعلونء   نظءم يف نلحوظء نقصء

 :انعدام الثقافة البورصية  2-2

 مالقتصءي   ملنشءط يف ملعءن  مملؤسسء  ن  ملكثة يف ملعءئلي  ملههني  ملسيط   إىل رمج  ههم يف ملسبء إن

 نستشءرث  أو إيمر  جملس  يون ومح   عءئل  إىل ثنتمون أف ميم مألحيءن ن  ملكثة يف حيكمهء نؤسسء  وهي

 آخد ث   أشدخء  سديط   ند  ثتخوفدون وهد  مملءليد  مألورمق يف فدومئ  ند  لد ثه  ندء مسدتثمءر علديه  ثقرتحدون

 .هت نؤسسء على سيط هت  فق من وابلتءيل مملءل  رأمل ن  جا  على

 :العامل الديين 3- 2

 مملسدتثم ون جعد  ملده  مألند  ملسدن م   بفومئد  مملتعلقد  مإلسدالني يثنندء يف حم ند  مل بوثد  مملعدءنال  تعتدرب

 2.ربوث  فومئ  ت ر ملي ملسن م  حسءب على أرابحء ت ر ملي مألسه  يف  مهت مستثمءر  توجيه ثفضلون

                                                 
1
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 :اجلزائر يف البورصة آفاق:الثالث املطلب

 :ملتءلي  ملنقءط نهل  مجلامئ  بورص  آفءق أه  ن 

 :اجلزائرية البورصة إىل االنضمام شروط تسهيل ضرورة -1

 أبنده صدحفي  تصد حيء  يف مملءليد  ملشدؤون يف ونستشدءر ملبورصد   يف خبدة وهدو "بوحييدءو " ملسدي  ثشدة    

 مملؤسسدء  تفضدي  ثنبغدي أنده وثعتقد  وتبسديطهء  ملبورصد   يف مملؤسسدء  قبدول شد وط يف ملنظد  إعدءي  ثنبغدي

 بعد  فيمدء هلدء ثسدم  بشدك  هبدء مريطد  مإلجد م م  تقلي  خالل ن  وذل، ملثءنوث   ملسوق ن حل  يف مملتوسط 

 وأعضدء  ملدوطين ملشدعجل سمجمللد نومب صءيق فق  ولإلشءر  الحقء  ملبورص  يف إيرمجهء عن  ملتكءليف  بتقلي 

 . ابلبورص  ثتعلق فيمء ج ث    إج م م  على مألن  جملس

 :اخلارجية األسواق تشجيع-2

 ومسدتق مر مملبدءيال   شد عي  علدى أسءسدء ثعتمد  مخلءرجيد   مألسدومق طد ف ند  مملءليد  مأليوم  طلدء إن    

 نفءوضدء  وتطبيدق مملختلفد   وملنشدءطء  مخلد نء  يف ملوسدطء  ختصدي تد عي  ننسدى أن يون مألندين ملوضد 

 .نوقعه ن  نبءش   ملبي  أو ملش م  أن  ملوسي  ثق م كي  ملوسطء   ب  فيمء بع   ع 

 :اجلبائي الضغط ختفيض-3

 ملفعليد  مملسدءمه  ند  ملدتمك  هبد ف مر ي ملض ثجل ملنظءم يف مملختص  مجلهء  ط ف ن  ملنظ  إعءي  ن  الب 

 .مملءلي  ملسوق خالل ن  مملنتج  مالستثمءر إىل توجيهيه و ماليخءر  تعبئ  يف

 :البورصة يف املالية املنتجات تنويع -4

 تتمتد  ملدء ملعمونيد   مخلاثن  سن م  ولهم ملش ل   سن م  ن  مجلامئ  بورص  يمخ  ت موله ثت  نء إىل فبءإلضءف 

 مجلمءعي ملتوظيف هيئء  تص رهء ملي مملءلي   ابألورمق ملتعءن  إىل مالنت مي جيء مملخءط   وقل  ضمءن ن  به
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 إىل ابإلضدءف   هبدء مملد خي مملختفلد  ملسدن م  لدهم و ومملمتدءز   ملعءيثد  لءألسده  مألخد   مملءليد  مملنتوجدء  و

 1.تسعةهء ط ق حتس 

 :اخلوصصة نطاق توسيع -1

 أجنبيد   ملشد لء  ند  مملنءفسد  عدءمل يخوهلدء وابلتدءيل ملعمونيد   مملؤسسدء  سدة لتحسد  مألجند  محلد  ثعتدرب

 نشدءطهء  وتوسدي  ن يويثتهدء وحتسد  إنتءجيتهدء  زايي  يف ملطوثد  مملد   علدى تدؤي  مملؤسسدء  فخوصصد 

 .ملبورص  إىل ولوجهء وابلتءيل

 :البورصية الثقافة نشر -1

 رفد  علدى مملءليد  ومملؤسسدء  مجلمهدور لتحفيدا مألجند  ملوسديل  مإلشدهءر وثبقدى نتعد ي   آليدء  عدرب تدت  وملدي
 .لتوجيهه رشي   سيءسي  وض  ن  ماليخءر 

 :القانونية املنظومة إصالح-7

 مل ملدي ملقءنونيد   ممل مسدي  أفسد ته ندء إصدال  بدهل، مملكلفد  مهليدآ  ط ثدق عد  مملنظوند  هه  ن  مملنتظ  ن    
 مألراب  توزثد  خيدي فيمدء ملتوضديحء   ن  مباث  مألن  وثتعلق مجلامئ   بورص  إنشء  ننه ملص ور  ع  تتوقف
 .مخلءرج إىل مألنومل رؤومل خ وج ولهم مملنقول  ملقي  ن  عليهء مرصل  ملفومئ  ولهم مملسءمه   على
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 :الفصل خالصة 

 مجل  بع  إال مجلامئ   يف ملسوق قومع  إرسء  على تقوم للتنمي   ج ث   مسرتمتيجي  تبين يف ج اي ملتفكة ثع  مل

 هبدء ند  ملعصديب  ملي ممل حلد  هده   وبعد  مملتومليد  لألزندء  ع ضد  وجعلتده مالقتصدءي تنكدأ ملدي ملعيدوب ند 

 خالل ن  مملءيل ابلنظءم نست مإلصالحء  ن  مجل  تبين إث  فشيئء  شيئء تتالشى ب أ  نء س عءن مالقتصءي

 ب أ وبهل، ملعموني   مملؤسسء  خوصص  لهم نءيل و سوق إنشء  ض ور  على وأحلت وملق ض  ملنق  قءنون

وتعتدرب ن حلد   م  1993 سدن  ند  إنطالقدء ملتشد ثعي  ملنصدو  خدالل ند  جامئ ثد  بورصد  إنشدء  يف ملتفكدة

مإلطدءر ملتنظيمدي وملتشدد ثعي  ثعتربهددء مملشد   مجلامئد   و م  1997ومل تنشد  فعليدء إال بعد   أتسيسدي  للبورصد  

ملقددءنون ملعددءم وملشدد لء  ذم   ومألشددخء  م خدد ون ندد للعمليددء  مملتعلقدد  ابلقددي  مملنقولدد  ملددي تصدد رهء مل ولدد  

 :وهي هبءممل رج   وتتميا بع ي حم وي ن  مملؤسسء  وق  مت تنظيمهء بع ي ن  مهليئء   مألسه  
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 ضدعف مالقتصدءيثون مرللدون وث جد  "سدطيف ملد ايض   مألورمسدي فند ق   صدي مل جممد  سدوانط مك  نؤسس "

 ميكد  ملعمدوم علدى لكد  وملسيءسدي   وملثقءفيد  ومملءليد  مالقتصدءيث  مملشدءل  ند  مجلد  إىل   مجلامئ ث  ملبورص  أيم 

  .ملعم  يف ومالنضبءط مجل ث  ن  بقلي  مملشءل  هه  جتءوز
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 مقدمة الفصل:

تعترب اخلوصصة من املفاهيم االقتصادية احلديثة اليت صاحبت ظهور اقتصاد السوق،وتندرج ضمن إطار التخلي 

مبا تق  ، رستبا الع تز املستتمق الكلي أو اجلزئي للدولة عن مؤسساهتا،اليت كانتت وواتا ريقي تة مبا تق  أو  ت  

 على مستوى ميزانيتها.

وإمنتتا ضتتقور  مللتتة علتتى كتت  اقتصتتاد،مب دو  العا ، تتا    وممتتا ال تته أيتتم أة عمليتتة اخلوصصتتة ليستتت عفويتتة،

 ذله الدو  النامية لتلقر اقتصادها وتللق رقكا الدو  اليت سب تها   ذله.

لتستوية اايكليتتة لل يتاع العتاخ، ودةتأ عتد  أ كا ،ةاصتة تلتته يعت  املستا ة   ا إة إجتقا  عمليتة اخلوصصتة،

التتتيت تتتتقى الدولتتتتة أيهتتتا أة ال يتتتتاع اخلتتتا، أجتتتتدر  مارستتتتم منهتتتتا ، ة ي تتتا ملزيتتتتد متتتن الفعاليتتتتة االقتصتتتادية التتتتيت 

 ، تب ىاادف األمسى اا

اذ كتت  ااجتتقا امب الرتتد اتتا متتن ا تت إة التتتكلم عتتن ةيتتة تنمويتتة  تتاملة ةتتد أيهتتا الدولتتة متتن دورهتتا كاخلوصصتتة،

 الالزمة اجناحها.
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 أهدافها، ودوافعها أشكاهلا، املبحث األول:اخلوصصة،

 خلوصصة وأشكاهلا:ااملطلب األول:

 تعريف اخلوصصة: -1

هو ن   ملكيتة عامتة إم ملكيتة ةاصتة  ل د اتفق معظم االقتصاديوة على أة التعقيف العاخ ملصيلح اخلوصصة

 لكن رعضهم عقأها حسا وجهة نظقه،وسنتناو  رعض هأه التعاريف:

 تعقيف سعيد الن ار"ن   ملكية املؤسسامب أو إدار  من ال ياع العاخ إم ال ياع اخلا،" . -

أكثتق ركثت  متن  تقد ةويت  امللكيتة أو  تعقيف عبد املاله احلمتق"إة موضتوع التخصيصتية ينيتوى علتى متاهو -

اادار  متتن ال يتتاع العتتاخ إم ال يتتاع اخلا،،أااتتدف األساستتي واألهتتم بتتا أة يكتتوة مقتبيتتا رتلستت  األدا  

 .1وز،د  املقدودية من االستثمارامب ذامب اجلدوى االقتصادية املنت ة" 

 كومية إم ال ياع اخلا،".تعقيف ستارمب خ : أيؤكد أهنا"عملية ن   األصو  والوظائف احل -

 تعقيف ويلسوة وكالجي"هي  موعة من السياسامب املتكاملة اليت تستهدف االعتماد األكرب على آليامب  -

2السوق،وصادرامب ال ياع اخلا،،واملناأسة من أج  ة يق أهداف التنمية،والعدالة االجتماعية" 
 

: متتتديق املقكتتتز التتتدوال للنمتتتو االقتصتتتادى :يتتتقى أة اخلوصصتتتة" هتتتي عبتتتار  عنتتتد  تعقيتتتف نيكتتتوالي أورديتو رلينتتتا

3التعاقد،أو ريع ةدمامب أو مؤسسامب تسييق عليها أو وتلكها الدولة ألطقاف من ال ياع اخلا،" 
 

 وألة موضوع اخلوصصة   حبثنا هأا مقتبط  لسوق املاال، ميكننا أة نقكز على التعقيف التاال:

ملشتتقوعامب العامتتة،أو املشتتقوعامب التارعتتة لل يتتاع العتتاخ،أو أستتهمها إم األأتتقاد ستتوا ا كتتاة البيتتع  "ريتتع أصتتو  ا -

 4كليا أو جزئيا،وسوا  مت البيع للعامل   ملشقوع،أو للمستثمق رئيسيا،أو من ةال  سوق األوراق املالية" 

 

                                                 
1

 .31،ص  3991األردن طبعة -دار الصفاء–إدارة عمليات الخوصصة وآثارها على اقتصاديات الوطن العربي  -عبد العزيز سالم بن جبور
2

 .31ص - 3222الدفعة –، جامعة الجزائر ،المدرسة العليا للتجارة  -رسالة ماجسترالخوصصة ، -العمري سمير 
3

 .39ص - 3992الطبعة -مصر–دار الشروق –تحول الملكية العامة إلى القطاع الخاص –ستيف هانكي 
4

 .31ص ، طبعة بدون،للطباعة والنشر بيروت إعادة ترتيب دورالدولة ودورالقطاع الخاص، الدارالجامعية المرسي السيد حجازي،الخصخصة
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1األرواب التالية:  إة تعدد التفس امب اخلاصة  خلوصصة من طقف خمتلف االقتصادي  جتتمع  
 

 إلغا  التأميم.  -

 توسيع املسا ة   رأي املا .  -

 التسي  . -

 ةس  أدا  اخلدمة املالية.  -

 2أشكال اخلوصصة:  2- 

 إة ةوض  مار اخلوصصة عملية ،ميكنها أة دةأ عد  أ كا .

 التخلي الكلي على املؤسسات: 2-1 

املؤسسامب العمومية سوا  كانت مقحبة،أو عاجز  عن ة يق القرح، واليت ال ويكوة عن طقيق التناز  الكلي عن 

 يكوة اا  لنسبة للدولة أى أائد  اسرتاتي ية.

 االنسحاب التدرجيي: 2-2 

 ت وخ الدولة  النسلاب من ميداة املسا ة،    قا  أسهم املؤسسامب املتناز  عنها.

 عن طريق التسويق: صصةاخلو  2-3 

عمليتتتة عتتتن طقيتتتق تنظتتتيم املؤسستتتامب العموميتتتة، حستتتا م تتتايي  مؤسستتتامب ال يتتتاع اخلتتتا،،يع  ت تتتوخ هتتتأه ال

ااعتمتتتتتادامب البنكيتتتتتة امل دمتتتتتة إم املؤسستتتتتامب  التستتتتتهيالمب، التخلتتتتتي عتتتتتن "ااعتتتتتالمب، االمتيتتتتتازامب الضتتتتتقيبية،

 العمومية" ار امها على االستالخ واخلضوع إم م اي  املقدودية.

                                                 
1

جامعة  -معهد العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير -رسالة ماجستير  -تأثير الخوصصة على الموارد البشرية في المؤسسة اإلقتصادية -اغلمان اية

 13ص - 3223دفعة -الجزائر 
2

 46ص -نفس المرجع ، -اغلمان آية
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ملؤسسامب العمومية إم  تقكامب مستا ة، وإة ااتدف املنتظتق متن عمليتة التستويق إة عملية التسويق هي ةوي  ا

للمؤسستتتامب هتتتو الفصتتت  لنشتتتاطامب املؤسستتتامب وأةتتتأ ال تتتقارامب حستتتا الستتتلم "الب وققاطتتتي االعتيتتتادى" عتتتن 

 الوزارامب الوطنية،  ستعما  قانوة الشقكامب اعاد  هيكلة التسي  للمؤسسة.

 اخلوصصة الصغرية: 2-4 

تتتتم هتتأه الصتتيغة عتتن طقيتتق اخلوصصتتة   املتتزاد للوحتتدامب الصتتغ   لننتتتاج، ةاصتتة   ميتتداة اخلتتدمامب،حي  

 تكوة هأه العمليامب كمبادر  من طقف البلد،مب،واليت تكوة عموما مالكة اأه األصو .

 اخلوصصة الكربى: 2-5 

  ص هأه الصيغة املؤسسامب العمومية الكربى.

 صصةاخلو  املطلب الثاين:أهداف

تسعى الدو  اليت تبنت عملية اخلوصصة إم ة يق أهداف عد ،واليت ال تكوة دوما متماسكة أيما رينها،لكن 

 من املمكن أة تتل ق   نف  الوقت،وميكن حصقها   الن اط التالية،على مستو،مب متعدد :.

1على املستوى السياسي واالجتماعي: -
 

با على االعتبارامب االجتماعية ، أة تكوة حاضق  متن البدايتة،واة تكتوة مد تة ضتمن إسرتاتي يةاخلوصصتة 

 وبا األةأ رع  االعتبار عواقا اخلوصصة على التشغي ، وعلى مصاحل املستهلك . من هأا الواقع،

 ية ال اعد دف إم ت و هت إة املسا ة الشعبية اليت تعترب كعام  أساسي   عملية اخلوصصة

االجتماعيتتتتة والسياستتتتية، رت تتتتدىل كتتتت  احلظتتتتوا إم أجيتتتتا  جديتتتتد  متتتتن املتتتتواطن ، أاةتتتتة اتتتتم األرتتتتواب لتلمتتتت  

مسؤوليامب امل اولة،أفي أقنسا مثال جنتد أة املستا ة الشتعبية ل يتت جناحتا كب ا،ألنتم   ستنة واحتد  أ تط ارتفتع 

  قبت  اخلوصصتة   يكتن عتدد املستا   املبا تقين مليوة،حيت 4.1مليتوة إم  26العدد الكلتي للمستا   متن 

 مليوة. 3.1سوى 

                                                 
1

 .36، ص المرجع السابق ،المرسي السيد حجازي، الخصخصة  
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 على املستوى االقتصادي: -

 وميكن حصقها   الن اط التالية:

 3311رأتتع مقدوديتتة اجلهتتاز اانتتتاجي،ال ستتيما وأة ال يمتتة املضتتاأة التتيت صل هتتا ال يتتاع اخلتتا، ت تتدر رتتت:  •

   اامجاال.% من الناتج الوط 11دينار جزائقى،أى ما يعاد  

رأتتتع الفعاليتتتة االقتصتتتادية متتتن ةتتتال  التفتتتتح علتتتى املناأستتتة، علمتتتا اة الفعاليتتتة االقتصتتتادية تب تتتى الشتتتقط  •

 األساسي، لتل يق منو اقتصادى ومن مث ة يق القأاهية االقتصادية.

 تفيتد    فيض تكاليف اانتاج عن طقيق اان ا، من العما  ااضاأي  وعن طقيق تعميم املناأسة التيت •

 الضغط على األسعار، مما ين ق عنم  فيض التكاليف.

إة  قا  املؤسسامب من طقف املستثمق األجنيب ميكن أة يتم   إطار تباد  الديوة اخلارجية للبالد م ارت   •

 Deptequity swapsأسهم املؤسسامب 

املكستتيه"، يعتتدوة متتن رتت  وذلتته ستتوف يستتمح رتل يتتق التتديوة اخلارجيتتة للتتدو ، مثتت :"األرجنت  ،الربازي ،

1الدو  اليت طب ت هأه الت نية وجنلت   ت ليص الديوة اخلارجية.
 

 على مستوى سوق املال: -

 وتت لى أهداف اخلوصصة على مستوى سوق املا  أيما يلي:

 ثارتة  اخلوصصتة اخلوصصتة عالقتة طقديتة رينهتا ورت  ستوق املتا ،ألة تتقرط تنشيي  وتطيوير أسيواق امليال: 1-

 حمتق  ينشتط أستواق املتا ،وعلى العكت  أتوة لاستواق املاليتة  تقط أساستي وضتقورى اوتاخ عمليتة اخلوصصتة،

أستتوق املتتا  يشتتك  الققعتتة التتيت يتتتم أيهتتا ةكتتم العالقتتة رتت  طلتتا و عتتقض الن تتود،أز،د  اليلتتا علتتى الن تتود 

                                                 
1

 31،نفس المرجع السابق ص  المرسي السيد حجازي، الخصخصة 
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  ستوق رأي املا ،وكتأله يتزداد اليلتا علتى  ينشط السوق،و لتاال يقتفع ح م،وقيمة األوراق املالية املتداولة

1ااققاض   سوق الن ود،من ةال  البنو  الت ارية،الشي  الأى يساعد على عملية اخلوصصة
 

هو السوق الأى يعم  على است با  وتش يع رقامج اخلوصصة ، واليت هي متبعة من تنمية السوق املايل: 2-

 ةال  سوق البورصة.

 من  : :وتكعلى مستوى الدولة -

 إعاد  توجيم السياسة الصناعية.  •

ال ضتتا  أو التخفتتيض متتن األةيتتار الت اريتتة،اليت وتلكهتتا املؤسستتامب العموميتتة املهنيتتة ، متتن أجتت  ة يتتتق  •

 التوازة   املالية العامة.

 إباد املوارد املالية اجلديد ،من أج  ووي  النشاطامب املتعل ة ر يود امليزانية.  •

2اخلوصصة إم أهداف امليزانية وذله: كما تست يا  •
 

عتتتن طقيتتتق التخفيتتتف متتتن النف تتتامب العامتتتة،وعن طقيتتتق اةتفتتتا  ااعتتتالمب واملستتتاعدامب التتتيت كانتتتت وتتتنح إم -أ

 املؤسسامب سار ا.

 فيتتف االقتصتتاد،مب ااجباريتتة التتيت كانتتت توجتتم إم ةويتت  املؤسستتامب العتتاجز  رفضتت  وويتت  املؤسستتامب -ب

 خلا،،كما تعترب  لنسبة للدولة.العمومية إم ال ياع ا

 اخلوصصة املطلب الثالث:دوافع

إة ققار اخلوصصة ن لة نوعية،تشهده املؤسسامب اليت يتما ى اقتصاد رلدها مع اقتصاد السوق،الأى  تفتي   

ظلم ك  أسباب االحتكار لل ياع العمومي،وتت لى أيم روضتو  معتا  احلقيتة االقتصتادية،واليت ظلتت مكبوتتة   

 االقتصاد املوجم،وميكن حصق هأه الدواأع   داأع  رئيسي   ا الدواأع الداةلية واخلارجية. ظ 

                                                 
1

 31ص  - 3222دفعة -جامعة الجزائر -رسالة ماجستير-واقع وآفاق الخوصصة في الجزائر-ليلى سنوسي -  
2

 . 41ص -مرجع سابق، تأثير الخوصصة على الموارد البشرية في المؤسسة اإلقتصادية، -إغلمان آية
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 دوافع داخلية: 1-

 وميكن تلخيصها   الن اط التالية:

 وتكمن  :مشاكل يعاين منها القطاع العام: 3-3

 اخلل    اسرتاتي ية التنمية    ا  تعبئة املوارد املتاحة.  -

 سو  اادار  وضعف األدا .  -

 ت ادخ التكنولوجيا اانتاجية واألصو  املستعملة.  -

 ن ص االستثمار ون ص العائد على األصو  املستثمق .  -

 تقاكم املخزوة من السلع   رعض ال ياعامب رسبا اخنفاض اجلود .  -

 :وتكمن  عوامل سياسية:  1-2 

حيتت  أنتتم أصتتبح ألستتفة اقتصتتادية واجتماعيتتة رتتدأمب  تتتت لص    الق بتتة   التتتخلص متتن النظتتاخ اال تترتاكي -

 . 1العا ،وذله   نظ  التلو  إم اقتصاد السوق ، ومواكبة النظاخ العاملي اجلديد ور بة   التلقر االقتصادى

إة ال يتتتتتتاع اخلتتتتتتا، يتما تتتتتتى متتتتتتع اجلانتتتتتتا السياستتتتتتي   اجتتتتتتتاه معاك ،ذلتتتتتته ألة السياستتتتتتي     تتتتتتوة  -

هم  العتمتتتاد علتتى إمكانيتتتامب ال يتتاع العاخ،أمتتتا ال يتتاع اخلتتتا،،أال مكتتاة اتتتم منتتم لتل يتتتق مصاحلهم،ومكاستتب

 مصاحلهم الشخصية.

 عوامل اجتماعية: 1-3 

أة ت ضتتى علتتى العديتتد متتن مشتتاك  ال يتتاع  للخوصصتتة أتتيمكن أمتتا وصتتو، العوامتت  االجتماعيتتة،        

االجتماعي"كالق تتو  والستتلبية وعتتدخ االلتتتزاخ  ل واعتتد"، وتتتؤدى إم ة يتتق انضتتباط   الستتلو  داةتت   تتاالمب 

      العم .

1العجز يف متويل االستثمارات:  1-4
 

                                                 
1

 323ص  -ستيف هانكي،تحول الملكية العامة إلى القطاع الخاص، مرجع سابق  
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نتاجيتتتتة وعتتتتدخ ويظهتتتتق ذلتتتته   الع تتتتز املستتتتتمق   استتتتتغال  املؤسستتتتامب،أى االستتتتتخداخ الستتتتي  للياقتتتتامب اا

 التلكم   االستثمارامب.

 العجز يف ميزانية الدولة: 1-5 

يعتتد ستتتبا هتتتأا الع تتتز إم ااعتتتالمب املاليتتتة التتتيت كانتتتت ت تتتدمها الدولتتتة للمؤسستتتامب العموميتتتة   إطتتتار ة يتتتق 

 .مواردها األهداف االجتماعية ، مما عمق   األزمة املالية للخزينة العامة،واسترتاف

 اخلارجية: الدوافع 2-

 وميكن حصقها   الن اط القئيسية التالية:

 املديونية اخلارجية وحتمية ةوصصة ال ياع العاخ.  -

 املنظمامب الدولية أو املؤسسامب املالية والدعو  إم اخلوصصة.  -

 عوملة ااقتصاد.  -

                                                    املديونية اخلارجية وحتمية خوصصة القطياع العيام: 2-1

  ل تد ارتبيتت املديونيتة اخلارجيتة ارتباطتا وابي تا  قتصتاد،مب التدو  الناميتة، و  ظت  رأمساليتة صتناعية ، تنامتت

تعاليمهتتا املهيمنتتة علتتى اقتصتتاد،مب العتتا  ، حبيتت  وجتتدمب التتدو  الناميتتة و  م تتدمتها التتدو  العقريتتة نفستتها   

 تياجامب متزايد  إم التموي  اخلارجي و  ةيو  أعالة لتنظيم وهيكلة ال ياع العاخ.اح

واجلتتتدو  التتتتاال يوضتتتح  ألرقتتتاخ مبتتتالة التتتديوة اخلارجيتتتة للتتتدو  العقريتتتة والتتتيت تيبتتتق رتتتقامج االستتتت قار والتكييتتتف 

 اايكلي:

 خ 3231(الديوة اخلارجية للدو  العقرية سنة 3اجلدو  رقم)

 املؤ ق               
 الدولة

التتتتتديوة العامتتتتتتة اخلارجيتتتتتتة 
  ملليوة دوالر أمقيكي

ةدمتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدين كنستتتتتتتتتتبةمن قيمتتتتتتتتتتة 
 صادرااتلسلع واخلدمامب

                                                                                                                                                    
1

 321ص  -ستيف هانكي،تحول الملكية العامة إلى القطاع الخاص، مرجع سابق   
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 1.1 33631 السوداة
 1.4 1112 مورييانيا

 4.4 66612 مصق
 31.1 19343 املغقب
 33.1 31134 تون 
 4.1 31949 األردة
 3.1 1412 اليمن
 2.1 1313 اجلزائق

 مؤ قامب التنمية العاملية. املصدر:

وتتدأق رووي األمتوا    صتور  قتقوض أو    ظ  حاجة هأه الدو  ملعاجلة مشاكلها ورأتع كفتا   اقتصتاد، هتتا

،جلتتتأمب إم صتتتندوق الن تتتد التتتدوال لتستتتهي  1استتتتثمارامب مبا تتتق ،و  ظتتت  حاجتهتتتا للتفتتتاهم متتتع التتتدو  الدائنتتتة

مهمتهتتتا   جدولتتتة ديوهنتتتا ،و  احلصتتتو  علتتتى قتتتقوض جديتتتد ،األمق التتتأى دأتتتع الصتتتندوق إم ميالبتتتة التتتدو  

املدينة،اليت جلأمب إليم ومن ضمنها الدو  العقرية إبجقا  تغ امب جأرية   سياستها االقتصادية،أيما أطلتق عليتم 

 ولة ديوهنا،ولللصو  على تدأ امب جديد  لقووي األموا  من صندوق الن د ااصال  االقتصادى كشقط جلد

   

2ومن الدو  املاحنة.  والبنه الدولي ،
 

 املنظمات الدولية والدعوة إىل اخلوصصة: 2-2 

ت وخ هتأه املنظمتامب وعلتى رأستها البنته الدوال،والصتندوق الن تدى التدوال علتى حت  الدواللنامية، لست  علتى 

 ة وتب  سياسة التكييف اايكلي اليت ت اخ على أساي:هنج اخلوصص

 االنسلاب الكلي لل ياع العاخ من األنشية اانتاجية.  -

 إطالق قوى السوق، و فيض ال يود والعوائق االجتماعية واالقتصادية.  -

 ت ليص دور الدولة التدةلي.  -

                                                 
1

 321ص  -ستيف هانكي،تحول الملكية العامة إلى القطاع الخاص، مرجع سابق     
2

 31ص -مرجع سابق، الخوصصة وآثارها على اقتصاديات الوطن العربي إدارة عمليات ، ورعبد العزيز سالم بن حب
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 أعلنت عليم وكالة املعونة األمقيكية وكمثا  على عمليامب التأييد الواسعة اأه املنظمامب،ما

اخلترب  واملشتور  واملعونتة،وجتاوز واجلهتود  عند قياخ ما يسمى  بادر  املشقوع اخلا،،وت دىل 3913روا نين سنة 

األمتتق عمليتتة ت تتدىل األأكتتار إم التتقرط رتت  املستتاعدامب متتن الوكالتتة األمقيكيتتة لت نيتتة الدولتتة املبأولتتة للتلتتو  حنتتو 

 ال ياع اخلا، .

 عوملة اإلقتصاد: 2-3

امللكيتة العامتة هتو املتتلكم   خ،  يبتق نظتاخ  3919إهنيار الت قرة الشيوعية رس وط االةاد السوأيايت ستنة  إابق

 السوق ، ر  أأسح اجملا  حلقية امللكية،وردأ عهد جديد القتصاد السوق اخلاضع ل وى اليلا والعقض.

خ،وهنتا وضتعت نظتق  جديتد  املعتا   3919ردأمب هأه التغ امب اايديولوجية االقتصادية من ةال  قمة ماليتا 

األحاديتتة ال يبيتتة،وتؤابق علتتى مفتتاهيم العمليتتامب االقتصتتادية  ورظهتتور نظتتاخ اقتصتتادى عتتاملي جديد، ةتتأ رصتتفة

 لتتيت تعتتترب املؤسستتامب اخلاصتتة متتدةالوا و تتقوطها املتيتتور  ،التتيت تتتقرط العتتا  استتقه جغقاأيتتا واقتصتتاد، واب اأيتتا،

1.وهو ما جعلنا نيلق على اخلوصصة لظاهق  العوملة  أساسيا،
 

 وشروط جناحها  ومربراهتا اخلوصصة تقنيات املبحث الثاين:

 اخلوصصة: أساليب املطلب األول:

طتتتتتتتتتقق وأستتتتتتتتتاليا تتواأتتتتتتتتتق متتتتتتتتتع ظقوأهتتتتتتتتتا  ل تتتتتتتتتد اعتمتتتتتتتتتدمب التتتتتتتتتدو    اخلوصصتتتتتتتتتة مؤسستتتتتتتتتاهتا العموميتتتتتتتتتة،على

االقتصادية،مستتغلة كت  إمكانياهتتا املتاحتة   ستبي  تغليتا ال يتاع اخلا،،للوصتو  إم متا تصتبو إليتم متتن ز،د  

ال متناهية   اانتاج ، تلبية لليلا الداةلي،وةوض  مار املناأسة على املستتوى العاملي،ولن ت  امللكيتة العامتة 

 الدولة ةيارين متباين   ا:إم ال ياع اخلا، أماخ 

 خوصصة التسيري: 1-

                                                 
1

 331ص  - 3222طبعة -بيروت-منشورات الحلبي الحقوقية-الخصخصة -القاضي أنطوان الناشق 
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وي صتتتد نتتتا ن تتت  إدار  املؤسستتتة العموميتتتة إم ال يتتتاع اخلتتتا،، متتتع ر تتتا  امللكيتتتة للدولتتتة،أى أهنتتتا ت نيتتتة ال وتتت  

 مللكيتتتة العموميتتتة لتتتقأي املا ،وإمنتتتا ت تتتوخ إبدةتتتا  ت نيتتتامب التستتتي  اخلتتتا،   مؤسستتتامب الدولة،وهتتتأه اجملموعتتتة 

 مب التالية:تشم  الت نيا

 إعادة هيكلة املؤسسات العمومية: 1-1

 وييبق هأا األسلوب على املؤسسامب اايكلية:

1إذ هي وهيدية لعملية اخلوصصة،ويتخأ هأا األسلوب األ كا  التالية: 
 

 ةوي  املؤسسامب العمومية إم  قكامب قارضة.  -

 التخلص من رعض النشية،مع احتفاا احلكومة لبعض منها.  -

 إعاد  اايكلة إم: وتن سم

 إعادة اهليكلة العضوية: 1-1-1-

إة كرب ح م املؤسسامب وجتمع هياكلها   كياة واحد ،ينتج عنتم عتد  مشتاك  كالتتدةالمب اخلارجية،وكتأله 

خ  3913صتتتعورة عمليتتتة التستتتي ، وا تتتاذ ال تتتقارامب، لتتتأله تتتتتم تبتتت  تيبيتتتق اايكلتتتة العضتتتوية إنيالقتتتا متتتن عتتتاخ 

 طنية إم مؤسسامب عمومية صغ  .لت سيم الشقكامب الو 

 

2أى لتسهي  عملية التعقف على األنشية املت انسة وتعتمد إعاد  اايكلة العضوية على املبادئ التالية: 
 

 التخصص   الوظائف.  -

 التخصص حسا ةط املنت امب . -

 إعادة اهليكلة املالية: 1-1-2-

                                                 
1

 31ص  - 3999طبعة -الجزائر -مؤتمر النشر،-ديوان المطبوعات الجامعية -اإلقتصاد الجزائري يد بوزيدي،تسعيناتلهعبد ا
2

 39ص : -مرجع سابقـواقع وآفاق الخوصصة في الجزائر-نوسيليلى س
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هي عبار  عن تيه  ماال يسمح للمؤسسة  النيالق من جديد ملواجهة الالتوازة، الناتج عنتد الوضتعية املاليتة 

اخلي   اليت عقأتها خمتلف املؤسسامب العمومية ، وهتدف عملية اايكلتة املاليتة إم تعزيتز متدةقامب ال يتاع العتاخ 

 ، رغية ة يق هدأ  متالزم  و ا:

 الية" حملية واألجنبية "، إضاأة إم تنمية ال ياع اخلا،. توأ  املوارد امل -

 مساند  االستثمارامب العامة اانتاجية.  -

 م": 1811االقتصادية اإلصالحات "عام  1-1-3 

تستتتتخدخ كمقجتتتتع اتتتأه احل ي تتتتة االقتصتتتادية اجلديتتتتد  للمؤسستتتامب العموميتتتتة،وهي التتتيت قتتتتد تقمجتتتت عتتتتن طقيتتتتق 

1ةوصصة التسي  للمؤسسامب العمومية،وذله رت:  النصو، ال انونية،وة يق أيضا
 

 تشكي  املؤسسامب العمومية االقتصادية على  ك  مسا ة.  -

 إنشا  صناديق املسا ة ادار  األوراق املالية لاهم العمومية االقتصادية اليت ةولت إم  قكة مسا ة. -

 وضع هياك  التسي  اخلا،.  -

ل انوة الت ارى رفتح رأي املا  االجتماعي للمؤسسامب العمومية اليت أصبلت ونش  إم التعديالمب اخلاصة  

  قكة  ألسهم، اضاأة إم ح  صناديق املسا ة.

 عقدي التسيري واإلجيار: 1-2

ألي  هنا   إة ع ود اادار  وع ود التأج  ميثالة  كالة مت ار ة من أ كا  اخلوصصة للمؤسسة العمومية،

  هأه الت نية ةوي  امللكية،إذ وث  ع ود التأج  واادار  اتفاقيامب ر  ال ياع اخلا، والدولة، ي وخ   تضاها 

2تزويد املؤسسة  خلربامب اادارية والفنية الالزمة،ولدى الدولة ةيارين: 
 

                                                 
1

 13ص  -د ط-مصر –جامعة عين الشمس -كلية التجارة-الخصخصة لمواجهة متطلبات البقاء وتحديات النمو-دمحم صبح
2

 31ص - 3222دفعة ، رسالة ماجستر، في الجزائر  دراسة حالة المؤسسة العمومية-مقران خداجي -
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مبلة ن دى وأق الشقوط املتفق  إما إرقاخ ع د إبار مع اخلوا،، حبي  تستأجق مؤسساهتا العمومية م ار  -

عليها،ويدأع دور، لصاحل الدولتة مهمتا كانتت نتي تة التدور  ررتح أو ةستار  علتى حستاب املؤجق،و لتتاال تكتوة 

 على عات م "اخليق الت ارى". 1املسؤولية الكاملة

م ارتت  مبلتتة   إرتتقاخ ع تتد اادار ،أى أة الدولتتة تتعاقتتد متتع ال يتتاع اخلتتا، ادار  املؤسستتة العموميتتة،وذله -

اثرت،أالتعاقتد  لتستي  ال يكتوة مستؤوال علتى النتي تة املاليتة للنشتاطامب ،   حالتة    اخلستار  أو التقرح   ،وإمنتا 

 الدولة أو املؤسسة العمومية هي اليت 

 تتلم  نتي ة الدور  ،ومن ر  الع ود اليت أحضيت مع الدولة جند"أندق سوأيتا .

 خوصصة رأس املال: 2-

 وييلق عليها اسم التصقأية، وهي تع  تصقف الدولة   املنشأ  العمومية،وهي تشم  الت نيامب التالية:

 الطرح العام لألسهم: 2-1

يتمثتت    البيتتع "لل مهتتور"  متت  أو جتتز  متتن األستتهم التتيت هتتي ملتته للدولتتة   املؤسستتة العموميتتة االقتصتتادية 

ع للبيتع ، علتى جتز  متن املشتقوع يتلتو  املشتقوع إم مشتقوع ،حي  إذا قامت احلكومة ريق  ك  أستهم املشتقو 

 مشرت ،أى أة الدولة تتناز  رك   فاأية م ار  مبلة حمدد أو املزاد العل    جز  أو ك  أسهمها.

أفي الدولة ذامب ااقتصاد احلق عملية البيع تتم عن طقيق البورصة واملؤسسامب املعنية تكتوة مهيتأ  ومؤهلتة، لتأا 

قوط أو معتتاي  قانونيتتتة وماليتتة مقاقبتتة متتن طتتقف جلنتتتة تنظتتيم ومقاقبتتة العمليتتة   ستتوق البورصتتتة   بتتا تتتوأق  تت

املؤسسة املعنية،وإذ   تتوأق هأه الشقوط   املؤسسة ،ت وخ الل نة إبصدار ققار "إصدار األسهم"وهأه الشتقوط 

 هي :

 . أة تكوة املؤسسة العمومية املعقوضة لعملية البيع ذامب ح م كب  -

 توأ  سيولة حملية   السوق ووضعها   متناو  اليق  العمومي.  -

                                                 
1

 13، ص مرجع سابق الخصخصة لمواجهة متطلبات البقاء وتحديات النمو،-صبح دمحم
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 وجود سوق ماال متيور.  -

 با على احلكومة أة تضع هياك  للتنظيم والققارة وااعالخ.  -

 الطرح اخلاص لألسهم: 2-2 

متتتن 1تعتتتقف هتتتأه العمليتتتة علتتتى أهنتتتا عمليتتتة ريتتتع الدولتتتة جلتتتز  ضتتتد األستتتهم أو املشتتتقوع،وذله لصتتتاحل  موعتتتة 

 وميكن أة دةأ عد  أ كا  وهي: املستثمقين املؤهل ،وهأه طقي ة اتبعتها أقنسا عند تيبي ها اخلوصصة،

 التمله املبا ق من طقف مؤسسة ةاصة أو خمتلية.  -

جلماعتتتة معينتتتة قبتتت  أة تتتتالزخ متتتع البيتتتع العمتتتومي لاستتتهم،وميكن للبيتتتع اخلتتتا، ريتتتع  موعتتتة متتتن األستتتهم  -

 لاسهم اخلاصة  ملؤسسامب العمومية أة تتم رعد  طقق من أرقزها:

 اةتيار مسبق للمشارك    عملية املناقصة.  -

 املفاوضامب املبا ق .  -

 و هقهتم التسي    هتم إة هنا  جلنة تدري املرت ل  من حي  قدراهتم املالية وكفا

 بيع األصول التابعة للدولة أو أصول املؤسسات العامة: 2-3

تع  جتزئة املناأع وريعها  زئة أو  معة   كياة جديد،وتبعا اأا األسلوب ت وخ احلكومة رتصفية املشقوع العاخ 

صتو    إنشتا   تقكامب وريع أصولم   املزاد العل ،أو من ةال  كفا امب ،كما ميكن للدولة استتخداخ هتأه األ

 جديد  واحتفاظها جبز  من امللكية،من ةال  حصواا على أسهم   املشقوع اجلديد.

 ظهور استثمارات جديدة خاصة داخل املؤسسة العامة: 2-4

قصد ة يق رعض األهداف   أسلوب التسي  حلت  مشتكلة الستيولة،أو رغيتة التوستع واخلترب  وقتد تق تا الدولتة 

التيت ولكها،وذلته رفتتح املستا ة لتقأي املتتا  االجتمتاعي ممتا يتؤدى  لضتقور   إم الت لتيص متتن    ز،د  الشتقكة

                                                 
1

 13ص -مرجع سابق، واقع وآفاق الخوصصة في الجزائر، ليلى سنوسي 
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ووقتتد انته تتت اجلزائتتق هتتأه اليقي تتة ركستتق الضتتغوطامب  ستتييقهتا1أستتهم الدولتتة،و لتاال الت لتتيص متتن مقكزهتتا ،

متيتتتور  أو  تتت   والتتتيت يتتتتم استتتتعمااا عنتتتدما تكتتتوة األستتتواق املاليتتتة  تتت  ونتتتزع الشتتتو  علتتتى عمليتتتة اخلوصصتتتة

 موجود .

 لكتتن هتتأه الت نيتتة تتيلتتا تتتوأق أتتق، احلصتتو  علتتى االئتمتتاة متتن طتتقف مصتتادر  تت  كتتالبنو  أواملستتتثمقين،

 الصندوق اخلا،   الشقكة لل ياخ  هاخ االقرتاض من العامل .

قتصتادية اجلزائقيتة ، رعيتد  عتن هتأه الشتقوط لكوهنتا ال يستمح اتا إبعتاد  كما بتا اا تار  إم أة املؤسستة اال

 قائها من طقف العما ،على عك  الدو  املتيور  اليت تستييع  قا  مؤسسة عمومية من طقف العما ،وأو  

"وهتي اةتصتتار E.S.O.Pخ،وقتد عقأتت  ستم الستيوب " 3913دولتة اعتمتدمب هتأه الت نيتة هتي التو.خ.أ ستتنة 

 خ وله العامل  لاسهم   املؤسسامب. لكلمة نظا

 : مربرات اخلوصصة عن طريق البورصة:الثايناملطلب 

من املالحظ أة ةوصصة املؤسسامب العمومية عن طقيق البورصة  مل ارنة اسلوب اخلوصصة عن طقيق 

 :  2احلواالمب املبا ق  لاصو  أكثق صعورة أو أكثق ةيور  أو أكثق كلفة ملايلي

أمقين يصعا التوأيق رينهما يتعل اة رضقور  ةديد سعق منخفض ألسهم املؤسسامب  املعقوضة وجود  -

جلأب صغار املدةقين، ة ي ا ادف توسيع قاعد  امللكية من لحية ،وضقور  ريع املؤسسامب اعلى سعق 

 ممكن للملاأظة على قيمة األصو  العامة من لحية أةقى.

 ستتم ةوصصتها ، بيا أة يكوة أ د صقامة، هأا يقجع إم سقعة دابق إة التلض  لبيع املؤسسامب اليت -

 األسعار السائد    البورصة  ا وق رم املؤسسامب من ظقوف.

 عدخ وجود معقأة مسب ة  حلائزين احملتمل ، الأين سيملكوة ال و  االقتصادية   املؤسسامب.  -

                                                 
1

 11ص -مرجع سابق ،الخوصصة، العمري سمير 
2

دفعة -جامعة الجزائر-االقتصادية والتسييرحالة الجزائر، رسالة ماجستر ، معهد العلوم -السوق المالية شروط وآليات عملها-أماعوز حكيمة   

 .19ص، م 3991
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من اايقادامب احمل  ة 33يم األصو  وصلت إم   % إهنا عملية مكلفة، حي  با دأع عمولة جلهامب ت ي -

 من ةوي  ملكية ال ياع العاخ   حاالمب الل و  إم جهامب أجنبية.

إة البورصة تستهله وقتا أطو    الت ييم وةديد سعق األسهم وأئاهتا، وتسوية األوضاع  النا ئة عن  -

ل ئة، أال يكوة إبمكاهنا إال توأ  تغيية  حدوث أائض   االكتتاب...إخل، أما إذا كانت هأه البورصامب

مالية جزئية لبيوع املؤسسامب العمومية و  هأه احلالة تشك  عائ ا لتل يق األهداف اليت سيقهتا هاتم 

 األة  . 

وجود احتماالمب قائمة حو  سقعة  لي اجلمهور عن األسهم   قد تس يلها   البورصة أما إذا ما  -

 حتماالمب وارد  رشأة وجود اندأاع قوى لبيعها أو وجود اا قاق.اخنفضت أسعارها، أاال

تعد البورصة مكال طبيعيا وت ليد، لتغي  ملكية املؤسسامب وال أقق   ذله ر  املؤسسامب  اخلاصة  -

 والعمومية.

 وآةق.ة يق مبدأ العدالة، أالعقض   البورصة عقض حق، و البا ما نستييع التمييز أيم ر  مكتتا  -     

 املسا ة   مبدأ املشاركة الشعبية عن طقيق توسيع قاعد  امللكية.  -

 كما تساهم البورصة   تسقيع عملية ةوي  امللكية ،رفض  احلشد الكب  من املشرتين.-

1جناح عملية اخلوصصة: شروط:الثالثاملطلب 
 

الكفتا   والفعاليتة   ةتوض ويرتجم رتلستن علتى مستتوى  ح  تكوة هنا  حظوا لن ا  مشقوع اخلوصصة،

عمليتتتتة اانتتتتتاج أو توزيتتتتع الستتتتلع واخلتتتتدمامب،با أة تكتتتتتوة    موعهتتتتا إباريتتتتة،حي  تكتتتتوة كتتتت  األطتتتتتقاف 

راحبة،وأة دةأ رع  االعتبار ك  املصاحل واالنشغاالمب جلميع الشقكا  االقتصادي  واالجتماعي ،وهكأا با 

 سقدها كالتاال:أوال وقب  ك   ي  ة يق  موعة من الشقوط ن

                                                 
1

 13ص -مرجع سابق ،في المؤسسة اإلقتصادية  تأثير الخوصصة على الموارد البشرية، يةأأغلمان 
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ميكتن أة تتتم عمليتة اخلوصصتة إذ   تكتن للمستتؤول  السياستي  ال ناعتة متن أعاليتهتا ،وإذ   تعكتت  إراد   -

 مس ى وعما  املؤسسامب العامة املعينة  ألمق وح  ز ئنها واملتعامل  معها.

لاستتعار النستتبية معتت  ذا  ينبغتتي علتتى نظتتاخ األستتعار،أة يشتتتغ  وأتتق امل تتايي  االقتصتتادية،يع  أة تكتتوة -

 داللة.

ينبغتتتتتي البلتتتتت  عنتتتتتد الوستتتتتائ  التتتتتيت تستتتتتمح رت ويتتتتتة املناأستتتتتة   عتتتتتقض وت تتتتتدىل الستتتتتلع واخلتتتتتدمامب اتتتتتأا  -

 العقض،وينبغي أة يكوة هنا  تعدد   املوردين املنت   اخلوا،.

ال يتتتاي متتتار   نشتتتق املعلومتتتامب التتتيت جتعتتت  املستتتتهلك  أكثتتتق ر تتتاد  ونباهتتتة،ح  تكتتتوة اتتتم ال تتتدر  علتتتى -

 اليت يتلصلوة عليها من سلعة أو ةدمة ما،والسعق املدأوع كم ار  اا. املناأع،

ينبغي أة تكوة املؤسسامب العمومية املعد  لتتلو  إم ال ياع اخلا، ذامب ميز  ةصوصية،أوتعيي نتائج  -

 لأا با إعاد  هيكلة وتيه  املؤسسامب العاجز  قب  ةوصصتها . معترب ،

 :1تسمح رتاخلوصصة أةأ احليية واحلأر عن طقيق نظاخ الضمالمب ال انونية اليت  تتيلا  -

 جتنا احتكار ال ياع اخلا،،ح  ال نستبد  االحتكار العاخ  الحتكار اخلا،.أ/

جتنتا وقتتوع املؤسستتامب العموميتتة ةتتت مقاقبتة متتن طتتقف اةتتاد الشتتقكامب،أو متن طتتقف  موعتتة أجنبيتتة متتن  ب/

 الشقكامب.

نيامب اخلوصصة مع احلالة اخلاصة لك  مؤسسة عموميتة،عن طقيتق البلت  عتن عتدخ تيبيتق صتية تكييف ت ج/

 موحد  للخوصصة.

 : اليت تع  إبظهار قواعد جديد  على مستوى ك  اايئامب  )مداري،إدارامب....إخل(    اهلندسة الشاملة

 . املبحث الثالث:اسرتاتيجيات اخلوصصة والصعوابت اليت تواجهها

1اخلوصصة:  األول:اسرتاتيجياتاملطلب 
 

                                                 
1

 11ص -أغلمان أية، تأثير الخوصصة على الموارد البشرية  في المؤسسة اإلقتصادية، مرجع سابق  
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 ااسرتاتي يامب التالية: ميكن أة تتخأ عملية تيبيق اخلوصصة

 اسرتاتيجية التخلي عن بعض القطاعات : -أ 

ةتتدث استترتاتي ية التخلتتي عتتن رعتتض ال ياعتتامب ،عنتتدما يتتقى املستتتهلك  اة اخلتتدمامب التتيت ي تتدمها ال يتتاع 

 العاخ    كاأية لتلبية ر باهتم

ال ياع اخلا، يستييع سد هأا الفقاغ أيتدة  لتلبيتة ر بتامب املواطن ،كمتا ميكتن أة يكتوة للتخلتي  تكال اة 

 آةق وهو اتفاق تعاوة ر  الدولة وممول  ةوا،.

 و دث هأا عندما يستوال ال ياع اخلا، على املسؤولية ت دىل ةدمة مهنية،ال تستييع الدولة ةم  أعبائها.

االستتثمار هتي  حيت  تكتوة عمليتة عتدخ التخلي أيضا أة تظهق    ك  إلغا  التأميم، كما ميكن اسرتاتي ية

 األكثق است ارة.

 احملددة احلكومية التنظيمات : -ب

 عندما تكوة عملية التخلي عن املؤسسامب احلكومية   مصللة ال ياع اخلا،    مواتية   الوقت احلاضتق،

 ستتخداخ املزيتد متن التنظيمتامب واألحكتاخ التيت تلعتا أيهتا احلكومتةوهتي ا جنتد هنتا  استرتاتي ية أةتقى متتوأق ،

  دورا حمدودا   ت دىل اخلدمامب، ومن أج  ةديد األدوار القئيسية لللكومة وال ياع اخلا،، با القجتوع إم

متتن  مث دراستتة طبيعتتة التتتدة  احلكتتومي واخلتتدمامب التتيت ييلبهتا النتتاي، والنظتتق   مجيتتع أنتتواع الستتلع إم البدايتة،

أج  إ باع هأه الق بامب والسبا الداعي إم تصنيف البضائع نأا الشك ،هو أة طبيعة السلع هي اليت ةدد 

 أيما إذا كاة سيتم إنتاجها من طقف احلكومة أخ ال،وكأله الشقوط اليت با،توأقها من أج  ضماة توأ ها.

 رسوم االستعمال: -ج 

الضقائا املتعل ة  تعما ،حيثما أمكن أو ررط رقلمج اانفاق معإة هأه ااسرتاتي ية تكمن   أقض رسوخ اس

أيها رشك  مبا ق،وبا أة تتناسا القسوخ مع ال يمة احل ي ية للخدمامب امل دمة ،واادف ألساسي منها هو 
                                                                                                                                                    

1
 34ص -سابقمرجع ،  الخوصصة،العمري سمير 
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وإبتتاد  الكشتتف عتتن التكتتاليف احل ي يتتة اتتأه اخلتتدمامب ،و لتتتاال تتتتا  الفقصتتة للم ارنتتة متتع الرتتيبتتامب األةتتقى،

 ما رأوا اخلدمة ال تتناسا مع مثنها. بدائ  للمستهلك  إذاال

1إسرتاتيجية املنافسة: -د
 

وإدةتتا  التنتتاأ   تتتاج إم  البديلتتة، واخليتتارامب كمتتا نعلتتم أة املصتتللة العامتتة تعتتاغ الكثتت     يتتاب املناأستتة،

أوجود منتتج واحتد  عند املستهلك ،اخليارامب  توأ  اسرتاتي ية واعية اباد البدائ  وإباد جو من الت ب ،اجتاه

للختدمامب ستوا  كتاة متن ال يتاع اخلتا، او ال يتتاع العتاخ يتؤدى إم تعتقض املستتهله إم االستتغال  الالهنتتائي 

حيت   املزيتد متن التتأم ،   حالة  ياب اخليار واملقونة،وعلى العك  عنتد وجتود ةيتارامب للخدمتة العامتة يتوأق

و  آةتق،إذا كانتت اخلتدمامب احلكوميتتة  ت  جيتد  ومقتفعتة التكتتاليف،و   يستتييع املستتهله أة يتلتو  إم ممتت

 مت اورة مع ميالا املواطن .

2صعوابت تواجه اليت عملية اخلوصصةاملطلب الثاين:ال
  

 وتواأق  قوط جنا  عملية اخلوصصة من أهم إة التوجم حنو التغي  يتيلا أرضية صلبة ومالئمة لن احم،      

   أة هأا الن ا    يكن كأله ،إال رعد  يي  قدما حنو تب  املزيد من املشاريع املخوصصة، احملفزامب للس 

 العديد من الصعو مب،واليت ميكن إدراجها   الن اط التالية:

 عدخ وجود سوق ماال منظم،وحمدودية املدةقامب ،حبي  ال يستييع رأي املا   قا   املنشآمب العامة. -

 امب الوحدامب االقتصادية العامة،ةاصة اآلنية الدأع. مشكلة ديوة والتزام -

 وتله املستعملة   البورصة.  املالية، عدخ وعي األعواة االقتصادي   مليكانيزمامب -

                                                 
1

 31ص -مرجع سابق، الخوصصة، العمري سمير 
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 قلة املعلومامب احملاسبية واملالية ،اليت تسمح رت ييم األصو  العمومية.  -

 ورأع الدعم املاال عنها.  املستمق  للمؤسسامب، ع ز امليزانية العامة أماخ ااحتياطامب -

متتتا يستتبا قلتتة املتتوارد املاليتتتة  وهتتأا أدى إم ت لتتيص االدةتتار، عتتدخ وعتتي اجملتمتتع رتتدور املنظومتتتة البنكيتتة، -

املمكتتتن استتتتغالاا   ال يتتتاخ  ستتتتثمارامب ةاصتتتة جديد ،إضتتتاأة إم ن تتتص وويتتت  رتتتقامج اخلوصصتتتة متتتن طتتتقف 

 اايآمب املالية الدولية.

تتصتتتف مجيتتتع الصتتتف امب  لعملتتتة الصتتتعبة،وهو متتتا طتتتق  مشتتتك  التلويتتت  إم التتتدينار ومعتتتدالمب الصتتتقف  -

 امليب ة تكوة قيمتها  لعملة احمللية.

والتيت تتؤدى ام احتمتا  ستو  اةتيارها،أوجتد االقتصتاديوة  صعورة ت ييم املؤسسامب امليقوحة للخوصصتة، -

 دية أيم يصعا مهمة ةديد املؤسسامب اليت ستوجم اخلوصصة.أة ال ياع العاخ على خمتلف األنشية االقتصا

إمكانيتتتتتتتة ظهتتتتتتتور االحتكتتتتتتتارامب اخلاصتتتتتتتة: ةتكتتتتتتتق رعتتتتتتتض وحتتتتتتتدامب ال يتتتتتتتاع العتتتتتتتاخ ستتتتتتتوق رعتتتتتتتض الستتتتتتتلع  -

واخلدمامب،األمق الأى أابق   معاي  اجلود  واألسعار وة يق العديد من األهداف االجتماعية،ويتوقع إذ مت ريع 

 اخلا، أة ين   احتكار الدولة إم احتكار األأقاد.هأه الوحدامب إم ال ياع 

 عدخ تكام  السياسامب اايكلية حبي  تشك  هأه األة   صعو مب مهمة نوجزها  :  -

1التسيري املركزي: 
 

 البا ماجند   رلداة العا  الثال  أة عمليتة التلويت   ضتع لنظتاخ رنكتي حملتي ضعيف،واملؤسستامب ماليتة   -

وإدار  مهمشتتة،أالنظاخ البنكتتي واملصتتق  متتا إة يفضتت  وظيفتتة االقتترتاض عتتن عمليتتة مجتتع منتتأ البدايتتة،ورنو  

االدةار،أاالجتاه يتلو  حنو إعيا  األولوية لل قوض،م ارنتة  الدةتار التأى يظهتق جليتا عتن طقيتق هيكلتة 

 وحيد  ملعدالمب الفائد ،ومنوذج تسي  وت ييم مب  على م ايي  اثرتة وهيآمب متخصصة.

                                                 
1
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استتتتتتت قار املستتتتتت ين التتتتتتأين صضتتتتتتعوة لتغتتتتتت امب مستتتتتتتمق  وليهتتتتتتا التغتتتتتت امب السياستتتتتتية أو إصتتتتتتالحامب عتتتتتتدخ   -

  لنظاخ،حي  تنعك  آاثرها على التسي  واادار .

اخلوصصة تتيلتا ةتربا   ومتخصصت  لضتماة   ياب دراسة ح ي ية وواقعية من مكاتا متخصصة،كوة -

حالتتتة،أاجلزائق كبتتتاقي التتتدو  أعتتتدمب رقل تتتا خلوصصتتتة  ستتتقعة تنظتتتيم رقا ها،ومتارعتهتتتا وتيبي هتتتا حالتتتة رعتتتد

مؤسستتتة حستتتا  42مؤسستتتة، مث ت لصتتتت لتصتتتبح  11مؤسستتتاهتا العموميتتتة تضتتتمنت   مقاحلهتتتا األوم 

 السيد "رللوي" .

 و  ظ  نظق  سلبية للم تمعامب لنتائج اخلوصصة تزداد عقاقي  تيبيق ندرجها   الن اط التالية:  -

 عبا  املالية جقا  تعويض العما  املسقح  من العم . ةم  الدو  املزيد من األ  -

مشتتتك  علتتتى ااطتتتالق يشتتتتم  اةتنتتتاق اجلهتتتاز اادارى  لعمالتتتة الزائتتتد ، البا متتتا يتتتتم معاجلتهتتتا رتستتتقيح   -

 و لتاال تب  اخلوصصة.  العما ،

 الفصل :خالصة

والصتعبة  متن ال تقارامب الشت اعة، املت دمتة،علتى التدو   ل د كتاة تبت  قتقار اخلوصصتة،اليت رتقزمب معتا  إبارياهتتا

ول تتد ظتت  ة يتتق تنميتتة اقتصتتادية   ظتت  اقتصتتاد موجتتم يعتمتتد كليتتة علتتى إمكانيتتامب  حلكومتتامب التتدو  الناميتتة،

ال يتتتاع العتتتاخ متتتتن أهتتتم املشتتتتاك  العال تتتة،اليت   تستتتتتيع احلكومتتتامب  انتهتتتتا   ظتتت  إقصتتتتا  اتخ لتتتدور ال يتتتتاع 

كلتتي املنته تتة صتتاحبت ظهتتور اقتصتتاد الستتوق التتأى يشتت ع املبتتادر  الفقديتتة اخلتتا،، أسياستتامب التصتتليح ااي

 واارداع،وة يق الكفا   واجلود    املنتوج،و لتاال دةو  املناأسة من  نا الواسع.

 إة إتباع أساليا حمكمة خلوصصة املؤسسامب العمومية،،وتنفيأها عرب مقاح  منتظمة وأق
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 عتتتال إم مؤسستتامب خموصصتتة لجلتتة لكتتتنجتنتتتا العوائتتق املمكنتتة ي تتودل أ استترتاتي ية مدروستتة مستتب ا،وحماولة

ماهو دور األسواق املالية   ةوصصة هأه املؤسسامب ؟ أو رعبار  أةقى كيف تكوة األسواق املالية كأدا  متن 

 أدوامب ةوي  امللكية العامة إم ملكية ةاصة؟هأا ما سيتم التيقق إليم   الفص  ال ادخ.

 

 



  هرســــــــالف

  اإلهداء

  شكر وتقدير

 01 عامة مقدمة

  املالية لألسواق عام مدخل :األول الفصل

 06 األول الفصل مقدمة
 07 املالية األسواق ماهية:المبحث األول
 07  املايل السوق مفهوم:المطلب األول
 08 ووظائفه املايل السوق تقسيمات:المطلب الثاني

 12 تقوميها وأساليب املايل السوق أدوات:المبحث الثاني
 12  (األجل قصرية األموال رؤوس سوق)النقدي السوق أدوات:المطلب األول

 13 األجل طويلة األموال رؤوس سوق أدوات:المطلب الثاني

 19 املالية املنتجات تقومي أساليب:المطلب الثالث
 25 املالية السوق كفاءة:المبحث الثالث

 25 الكفؤ السوق مفهوم:األولالمطلب 

 26 الكفؤ السوق خصائص:المطلب الثاني

 27 واختيارها الكفاءة مستوايت:المطلب الثالث

 29 الفصل األول خالصة

  .اخلوصصة حول عامة مفاهيم :الفصل الثاني
 31  الثاين الفصل مقدمة

 32 ودوافعها ،أشكاهلا،أهدافها اخلوصصة :المبحث األول
 32  وأشكاهلا اخلوصصة:األولالمطلب 

 34 اخلوصصة أهداف:المطلب الثاني
 36 اخلوصصة دوافع:المطلب الثالث

 04 جناحها وشروط اخلوصصة تقنيات:الثاني المبحث
 04 اخلوصصة أساليب:المطلب األول 

 04 مربرات اخلوصصة عن طريق البورصة :الثانيالمطلب 

 46 اخلوصصة عملية جناح شروط:الثالثالمطلب 



 04  تواجهها اليت والصعوابت اخلوصصة اسرتاتيجيات:المبحث الثالث
 04 اخلوصصة اسرتاتيجيات :األول المطلب

 44 اخلصوصة تواجه اليت الصعوبة:المطلب الثاني

 45 :الفصل الثاني خالصة

  .بورصة اجلزائر واقع وأفاق وحتدايت  :الفصل الثالث
 40 الثالث الفصل مقدمة

 44 سريها وتنظيم إنشائها ظروف:اجلزائر يف املنقولة القيم بورصة :األول المبحث

 44 ابجلزائر املنقولة القيم بورصة إنشاء ظروف:المطلب األول
 45 وتنظيمها اجلزائر بورصة نشأة:المطلب الثاني

 54 وآفاق واقع اجلزائر يف اخلوصصة:المبحث الثاني
 54 اجلزائري القانون حسب اخلوصصة ومبادئ مفهوم:المطلب األول

 56 منها حتقق وما اخلوصصة اجتاهات:المطلب الثاني
 27 وحتدايت واقع اجلزائرية البورصة :المبحث الثالث
 27 البورصة يف املدرجة للمؤسسات عرض :المطلب األول
 25 اجلزائر بورصة نشاط معوقات:المطلب الثاني
 57 اجلزائر بورصة آفاق:المطلب الثالث

 28 :الفصل الرابع خالصة

  خاتمة عامة
 



 

 

 : إهداء

 هذا اهدي ، وسلم عليه هللا صلى دمحم الرسول على والسالم والصالة الرحيم الرحمان هللا بسم بعد
 : إلى المتواضع العمل

 عرفته كائن أجمل إلى ... وهن على وهنا حملتني التي إلى..... لساني يراودها كلمة أحلى إلى
 نيايد  في لماسةأ  أغلى الى... وردة أجمل إلى... ق لبي به أحس حب وأقوى أنقى الى... عيوني

 واسكنها عمرها في هللا أطال الغالية أمي الحنون الصدر... أجلي من الليالي سهرت التي إلى...
 . الفردوس جنة

 الذي إلى... اجلنا من العدم الى وينازل يحتمل الذي الرؤوف الق لب الى... راسي تاج الى
 . عمره في هللا أطال العزيز أبي ... يعيش أن اجل من قربانا حياتي أهدى

، الى من تق اسمني مشقة     الوجود في ما أغلى الى ، الفياض الق لب إلى ،الحب نيتمنح من الى
 الحياة ، الى زوجتي العزيزة الغالية . 

 .الحبيبة جدتي إليك ، الثانية أمي إلي بالنسبة تعتبر التي إلى
 . ، عمره في هللا أطال جدي الى

 . لدي ما وأغلى اختي الى... ابدا تتكرر ال وردة الى
 .وزوجته   فتحي ، نبيل ، إخوتي وحياتي سمائي تزين التي النجوم الى وشموعها البيت زهور الى

خديجة ، رياض ، أسية ، فتيحة ، عدة ، الى أعمامي وأخوالي ، عبد الق ادر ، مليك ، أدمحم ، كمال ،  
 طيب ، والمرحوم خليفة أسكنه هللا جنة الفردوس .

أغلى صديق عرفته ولم يبخل عليا يوما بأي شيء ، الى من هو بمثابتي أخي  ، حمداش رمزي   إلى
 دمحم األمين .

 الى كل أصدق اء الدراسة ، عبد الهادي ، علي ، الصادق ، مجيد ، فؤاد ، ق ادة .
 . وأسواق مالية    بنوكالثانية ماستر   السنة طلبة ىال

 الى أصدق اء العمل ، خاصة ، زبير ، دمحم ، علي ، يحيى ، عيسى ، معمر
 .الثانية ماستر السنة إلى ابتدائي األولى السنة من األطوار كل في ، أساتذتي جميع إلى 

 . واألق ارب األهل كل والى
 



 : عامة خامتة

 إىل خنلص أن ،فيمكن حبت مايل سوق بقيام االرتباط اشد مرتبطة العمومية املؤسسات خوصصة أن �عتبار

 : التالية النتائج

 طريق عن �لبورصة األخرية هاته إدراج ويكون ، للمؤسسة �لنسبة مهم متويل مصدر يعترب املايل السوق إن

 التداول ز�دة و�لتايل ، الغري لدى املؤسسة مصداقية من بقوي أن اإلدراج مزا� ومن ، �ا املالية أوراقها تسجيل

 . اجلديدة اهإصدارا على

 ، السوق اقتصاد نظام لتبين نتيجة جاءت املؤسسات يف اهليكلي التصحيح بسياسات يعرف ما أو اخلوصصة إن

 رفع على أساسا تركز واليت معينة أهداف تسطري من البد ، عمومية مؤسسة أي خوصصة يف الشروع وقبل

 من جبملة األهداف هذه حتقيق ويرتبط املال، رأس وتطوير اإلنتاج تكاليف ختفيض ،وكذا اإلنتاجية زاجلها مردودية

 تنفيذ عملية ومتر )... اخلوصصة عملية بفعالية املسؤولني قناعة ، والبشرية املادية اإلمكا�ت توافر ( الشروط

 املؤسسات حتضري حنو التوجه مث العامة امللكية نقل أجل من التنظيم حول ترتكز مراحل بعدة اخلوصصة عملية

 . دقيقة مراقبة تسليط مع تنفيذها إجراء مث ، للخوصصة القابلة العمومية

 بقاء مع ، اخلاص القطاع إىل العامة املؤسسة إدارة بنقل األول يهتم ، متمايزين أسلوبني اخلوصصة عملية وتتخذ

 ما وهو لألسهم عام أو خاص طرح �جراء فيكون الثاين أما ، التسيري خبوصصة يعرف ما وهو ، للدولة امللكية

 . املال رأس خبوصصة يعرف

 اليت املؤسسات اختيار سوء إىل تؤدي ما غالبا اليت العوائق أهم من للخوصصة املطروحة املؤسسات تقييم يعد   -

 . �ملستحيل ليس أمرا جتاوزها فان املطروحة الصعو�ت كل من و�لرغم للخوصصة توجه

 أساس على أو التارخيية التكلفة أساس على التقييم) طرق عدة على للبيع املعروضة األصول تقييم يعتمد   -

 وتتحدد ،( السوقية القيمة أساس على وأيضا املتوقعة النقدية التدفقات أساس على أو ، االستبدالية التكلفة



 به تبيع حمدد سعر بتعيني تقوم احلكومة ) حمدد بسعر البيع : مها خمتلفني منوذجني وفق األحكام هذه بيع أسعار

 . السوق إىل �إلحالة السعر حتديد أو ،( األسهم

 احلواالت- طريق عن اخلوصصة �سلوب قورنت ما ،إذا البورصة طريق عن املؤسسات خوصصة طريقة تعد     -

 التقييم، يف أطول وقتا تستهدف البورصة(  مربرات لعدة كلفة وأكثر وتكلفة صعوبة أكثر – لألصول املباشرة

 جلذب منخفض سعر حتديد واآلخر أعلى بسعر املؤسسات بيع ضرورة احدمها متعارضني أمرين بني التوفيق صعوبة

 .)..املستثمرين، صغار

 ، بورصة إنشاء أبرزها من اإلصالحات من مجلة احلر االقتصاد إىل املوجه االقتصاد من انتقلها اثناء اجلزائر تبنت-

 مل ولكن 1993 سنة من وانطالقا التشريعية النصوص خالل من جزائرية بورصة إنشاء يف التفكري بدا حيث

  1997 بعد إال فعليا تنشط

 اليت املنقولة �لقيم املتعلقة للعمليات والتشريعي التنظيمي اإلطار أ�ا على البورصة اجلزائري املشرع يعرف -

 . األسهم ذات الشركات و ، العام القانون من اآلخرون واألشخاص ، الدولة تصدرها

 املشرع ،عدد   املنقولة القيم ببورصة املتعلق 23/05/1993املؤرخ يف 10/93التشريعي املرسوم ألحكام وطبقا

 جلنة تقوم حبيث ،) cosob sgbv    الوسطاء ( يف اجلزائراملتمثلة بورصة وتنشط تنظم اليت اهليآت اجلزائري

 والقيم املستثمرين محاية�دف  املتداولة القيم ومراقبة بتنظيم،   (cosob)، البورصة عمليات ومراقبة تنظيم

 القيم إلدخال الفعلى التنظيم على تسهراملتداولة  القيم تسيري شركة بينما االخرية، هذه سري حسن وضمان املتداولة

 القيم على  التفاوض بعملية يقومون معنويون أو طبيعيون أشخاص فهم الوسطاء عن أما ، البورصة يف املنقولة

  ) .cosob(  طرف من معتمدين يكونوا أن بشرط البورصة يف املقبولة املنقولة

 ورمبا ، إليها  االنضمام إىل تسعى الىت للمؤسسات �لنسبة ومكلفة شاقة عملية اجلزائر بورصة إىل الدخول يعترب - 

 ( هي مؤسسات �ربعة اآلن حلد تقدر �ا املدرجة املؤسسات من حمدود بعدد وتتميز �انشأ حداثة إىل هذا يعود



 مؤسسة األوىل تعترب حبيث ،) األوراسى فندق ، صيدال مؤسسة ، سطيف الر�ض مؤسسة ، سو�طراك مؤسسة

 فهي الثانية عن أما ، أسهم وليس سندات طرحتال�ا  خوصصتها ميكن ال احملروقات وإنتاج للتنقيب وطنية

 فهي الثالثة أما الشركة مال رأس من الرفع دف�  البورصة إىل دخوهلا وكان ، واحلبوب الغذائية للصناعة مؤسسة

 متخصصة عمومية مؤسسة فهي الرابعة خيص فيما وأما اجلزئية، اخلوصصة إىل دف� األدوية لصناعة مؤسسة

 . للبيع العمومي العرض طريق عن م 1998 عام خوصصته ومتت م 1975 عام أجنز اخلدمايت ا�ال في

 ، املوازية السوق ، اجلبائي الضغط ، التضخم �ا(أسبا أهم من ولعل املشاكل من العديد اجلزائر بورصة تواجه  - 

 البورصة إىل االنضمام شروط تسهيل املنتظر فمن  األفاق عن أما ،الدين ) العامل وكذا البورصية الثقافة انعدام

 خوصصة نطاق وتوسيع ، اخلارجية األسواق تشجيع وكذا )البورصة يف خبري ( بوحيياوي قول حد على ، اجلزائرية

 . القانونية املنظومة إصالح حماولة وأخريا ، البورصة يف املالية املنتجات تنويع على يعتمد كما ، املؤسسات

 :القادمة للبحوث عملية كخطوة تبقى الىت ، التالية األسئلة طرح ميكن تقدم ما كل من و�لرغم

 ؟ املؤسسات خوصصة خيص فيما الرقايب دورها على حمافظة اجلزائرية الدولة تبقى هل -

 ؟ االقتصاد لتطوير وحيدة بورصة على االعتماد ميكن هل -
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 شكر كلمة

 عز هللا فنشكر ، هللا هدانا ان لوال لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي هلل الحمد ، شيء كل قبل
 المستوى هذا الى للوصول نحتاجه ما القوة من وأعطانا ، نعلم نكن مالم العلم من رزقنا الذي ، وجل

 في بعيد من او قريب  من ساهم من اتجاه ، بالجميل منا وعرف انا ، المتواضع العمل هذا واتمام ،
 : من كل الى الجزيل بالشكر فنتقدم ، ةمذكر ال هاته انجاز

 رغم ،ي  مع وصبره وجهده بعلمه علي بخلي لم يذال " وهراني مجدوب " : المشرف األستاذ
 . الشكر جزيل أشكره ، انشغاالته

 الذين األصدق اء كل ننسى ان دون وزمالء اهل من العون يد يل ومد يساعدن من كل الى
 . طيبة بكلمة ولو والضراء الصراء في العون يد لنا امدوا

 المكتبة عمال كل وكذا ، والعلوم التجارية  التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية أساتذة جميع الى
. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة عامة
 

 أ

 

لقددش ددداش ا املدد   اغ ادددىت يف ددع جم دددا ق صادددو ادد لجم  لدهادد  ا سادد  ف ذ   ددداش    ددش  ل دد ا ا  ددد          
ك ندددل  لادددىت ا جم  لقدىت ددد  ددددش  نهادددل نراددد  اددد ا  ددد ا  لادددىت ا جم  لدهاددد     ددددش  ددددهشجم سيف ددد  ل ا اددد  

جم  لدهادد      يديا ادد  أاددت ل  لغاددد جم  لدهادد      لشسلادد ا ةدداذ  ،سندد   إبةددع ا يفه ادد   ن دد    لهدددها
 س لشسلا   ل    ا مم  أ ى إىل ارا   لدها    سمشرلاهه.

سق ظل  ذ  ظاىتجم " لتررا "ا ذ   اقارم  اغىتسف س جملارذ ق آا س  شا  اي اغىتس   اد   اد   ل د       
 ا  لدي  غدر  أاديا  ساارل  ا   ا   لشسر س إبمها  اة ا  إ   ا  يفغيق  إباىت ابجل ادرر  لغدىت  ا   يفده  إبةدع 

إىل  لغارر  لر طى او ظارر بررا   ل يو ق) إ دت نا ا أياملد  ارساد كا ك د  يف دع بغد   لملادرة  لقش د ا إل 
أهندد  ك ندددل يفددده  ق دددددل  ده  ادد جم  غقدددش    لتددد عو س ا دددلص ب دددلا ب دد عغا  ساقدددش  لادددقق جم  لدددي  ادددا  

لدهادد    لددريس س  دد    ق  لمل ددر س لهمل ادد  اسلإلددد ر  سلإلددد ر   دد ا يفطددرر  لتررادد  ادد  دددلنه أا  ددىت  ا يدد   
أ  د   دد ا ققاددق أ ددش ف   ددل يفا ا   لهمل اد   هردددا ايددى صدد    ا  دد   ارااد  ا س لددي يفغهدد   لر دداي   إبصدد  
 له ر ل   ها د جم  اؤ    س  ه ىت ر ن  يا  سيفر اغا ا سابله يل متر ل  لدها    لريس مب   ه  دى س امل    .

   ارااددد  اىتيفتطددد  أددددش  لريفتددد م بقاددد م  دددرف اددد يلا  دي ددد  ف  جم  غ لاددد   دددذ   إبةعاكي ددد  ص دددل   ا  ددد
 ا  د   ارااد ا سابلهدد يل صد   إ ددل نا   لهمل اد ا ساد  دادد  مناد   دد ا   د   لهغ ادل ق  ل ددرف  اد يل   ددهملش 

س أا  غ لادد   ل ددرف  ادد يل  إىل اددش   اهغدد ايه  اددها س  لددذص   دد    ق صدد    اراادد  ب دددل كتددع ال  ددا  
يفقدد حب م دد   لهغ اددل س اغدد ااجم  اددها  دي دد  كدد ا اددش   اهغدد ايه كتددع كي دد  كدد ا ديدد   اددر ة أكدد )ف    

  ةرذ  ار ة إىل  ل رف  ا يلك.
  سيفغش د ا   اراا   مبغمل     اغ اىت  ش ث   لغاش ق  جل  عىتا س غه  بىتسف   اه  امل  او  ةرذ  لتا   ل       

 ياددا   كاديددىا ك دد  أهندد  يف دددل اددرر  سإيدد ر  سا دد    دشلادد ا سامل  ددت  يمر  د دد    ا  ددا  س ده  اادد  
س دها     مه ا سأداىت اظد  ىت  ارااد  ق  جل  عدىت  در  ةدرذ أربغد  اؤ  د جم اد  أكد   اؤ  د جم  لغ رااد  

ب ددىت،  اراادد   جل عادد  لددىتأحب ا كدد   ق بررادد   لقددا   املقرلدد ) لىت ،  ددطااا  إبسر  دديا ادداش ذا  ددر يىت  ك
س لقطدد ا  ادد ة ق بش  دد   إباددىت ى  ددد   ددرى امل ددوجم ادد ع     دد ا سبقاددل بددىت ا   اراادد  ق  جل  عددىت بدده 

م  غل إىل  ياا   لدها  صا  ا  ا يل ايدى سعدو بدىت ا   5991 لملظىت   س لهطتاقا سلد  املذ ا م 
لدها     ب ىت،  له يص ا    ا    ا ر  ا  لي ك نل متىت هب   دش شا  ه ثل ق ةراا   اؤ   جم  لغ راا   

 آنذ  ا س لك برعو  ائ جم يف اىت ايى يفملقاذ  ذه  ل  ا .
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سلقدددش ددددداشجم  ددددذه  ل ا  ددددا    ه  ادددد  ابل دددد  ادددد  يددددىتف   درادددد ا سة ادددد  بغددددش اط لتدددد   لتملددددك  لددددشسيل       
لدد  ا سر دد   ل د ري جم  لدتددع  ادد  يددىتف سادملشسف  لملقددش  لددشسيل برعدو ةطدد   اراادد  ق  ةددرذ  لغد ى  لث 

 كائدد جم  اغملادد  ايددى  جل  عددىت ابي ددىت ا ق يفطتاددق  ددذه  ل ا  ددا ا إل أا  ددذه  إبةددع  بقاددل س ددش  ،ا ى ققددق 
  لمله ع   اىتدر .

  له لا : اإلشكاليةسا   ذ   املطيق  د  يىت       
ص ادددشى  دددد  ةرااددد   اؤ  ددد جم اددد  يىت دددق اددد   سر  إب دددر ف  ا لاددد  ق يفقغادددل ا ياددد   ارااددد    سإىل أ

  ل رف  ا لا  ) لتررا ك 
 س ي: األسئلة الفرعيةسيفملشرج قل  ذه  يدد لا  ا را  ا        

 ا   اقار  ابل رف  ا يلا سا   ر سره ق   ا    لدها       -
 ا    يفغس  اراا  سا   ر  ش ا   لدها  ص   -
   مل خ  ااع  لي راا  ا كاا يفغه   ل رف  ا يل -
 املظ د     اؤ  د جم  ل أ جم بررا   جل  عىت  سر د  ق ةرااد   اؤ  د جم  لىت  تد  ق  لدك  ساد   دي  -

 كذه  لتررا  
 :الفرضيات

  له لا : الفرضياتلإلد ب  ايى  له  ؤلجم  اطىتس   آنق  نطىت  
  ل رف  ا يل  ر اد ا  لهق   ابعغي سا لص  إبسر ف  ا لا .  -
 إا دي  رؤسحب  إبار ذ ل هث  ر هت  ا  دلنه أا  ىت  ا ي   لدها    لريس.  -
  لنهق ذ ا   ايدا   لغ ا  إىل  ايدا   ا ا ا  ر ا   طيق اياه "اباراا ."  -
 إا ا يا   اراا  هتشف إىل ف     لمل ر  لدها  ص.  -
  اردر    اه.  إا دا م  رف ا يل اىتيفت  أدش  لريفت م خبراا   اؤ   جم -
 اؤرخ ق  99/59 د  إظا ر ا را  ا   كائ جم  لي  ش     ا ىتا  جل  عىتصا     أ د م  اىت رم  -

 م  اهغيق بررا   لقا   املقرل . 32/91/5992
ك     مهل بررا   جل  عىت ق ةراا  أربغ  اؤ   جم  ش  ،ا  ي) لىت ، ا  طااا  ر يىت  ا  -

  إبسر  يك.ا و ااش ذا  ملشف 
 حدود الدراسة:
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ادد  أددددل  ي  يددد  ابارعددرا س  ياددد م بددده س دادددش  يد بدد  ايدددى  يددددد لا   اطىتس دد   ر  ملددد  أا يفددددرا  دددشس  
  ىل هن     دل   له دغامل جم س لك ةاذ  لقل   ا هش  ا  ابلشسذ  لمل اا  ابيع     ىل  ر      ل   جل  عىت ر  همل  

 .س ي ا عا جم ةاذ  ذه  لقل س  لك ا  ةاذ صو  اغيرا جم   ىل       رامل   ذ 
  يي:    امثمل   ذ   يفه يى أمها :املوضوع  أمهية
 ا سل  يفرعا  سقش ش  اق  ا   لغ ا  لي رف  ا يل. 5
 اغىت    سر  ل رف  ا يل سأ    إب ر ف  له بغ  له. 3
 يفرعا  خمهيا در ن   اراا . 2
  اؤ   جم  لغ راا  ا  يىت ق  ل رف  ا لا . اغىت   ةراا  4
 ا سل  اغىت   اد ن   اراا  ا   ياا  جم  كاديا . 1
  ر      ل   جل  عىت)بررا   لقا   املقرل ك. 6

 : مل    تته لةها ر  ارعرا سمه :أسباب اختيار املوضوع
 ق : :سيفد  أ/سباب موضوعية

 أا ارعرا  اراا   ر ارعرا  ل  ا .  -
 .OMC ه ا   اراا  ق  جل  عىت ليشةرذ إىل  املظ    لغ اا  ليه  ر   -
 د بيا   ارعرا ليت   س لشر   ) اراا  ا  يىت ق  ل رف  ا لا ك.  -
  ش ي   ارعرا.  -

 :سيفد   ق:ذاتية ب/أسباب
  لىت ت  ق  لهغىتف ايى  ذ   ارعرا س لهر و  اها إبنه  هرص ايى أ د ر دش ش .  -
  ل غرر ابلىت ت  ق  يياا  س ل هق   .  -
   رذ اي ي ب ت  دي   اىت دو.  -

 : ايى  املا   له يل: يفتغمل  ق مثمل   ذ  املنهج املتبع
 

 املنهج التحليلي الوصفي:
  س ر  ل  ل ا  ا  نتشأ بشر    ااد نا ا جم  ل رف  ا لا  س لهقملا جم  ا هغ ي   اا .

 س  عل  لشر    ساا  ر  لتا  جم  لي   هملش  اياا  يفه ثل ق: أا  
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  لده  س اىت دو س اا  ر  لغىتبا .
 :سيفد   ق:الدراسة صعوابت

نقددددص  ار عدددداو  اغ جلدددد امم  أمر   ددددرلمل  سددددد قمل  لقادددد   اثادددد جم  ار عدددداو ا سلدددد  املدددد  اغ جلهدددده لهددددر ع  -
 اغيرا جم يفقاش ادهتهمل   جل  اا .

 دي   اىت دو  اهغيق  ب رف رؤسحب  إبار ذ س اراا  ا  يىت ق  لتررا  . -
 اغرب    ارذ ايى  اىت دو.  -

سنظددىت  ليدددشسر  لقغددد ذ  لددذص  دددد  أا يفيغتددده  ل دددرف  ادد يل ق يف ددداال ا ياددد   اراادد  سا سلددد  املددد  إاطددد        
  ارذا ا : ياث لشر     قا  ق  لراا س له يال د مل  بهق ا ا  إىل 

إىل  اديدد   ل ددرف  ادد يل باددق  ا ادد ا اددو ا سلدد   لهغددىتف ايددى خمهيددا يفق ددا  يفه  الفصللا األو  دده   لهطددىتف ق 
 سسظ عقها سأ س يفه ا ك   مت  لهطىتف إىل اقارم كق     ل رف  ا لا .

جم  لدي :يفطىتدمل  إىل ارعرا  ارااد ا أ دش  ا  اأددد ك  ايفقملا هتد ا إ دل يفا ا هت  ا س لادغراب أما الفصا الثاين
 يفر داا  .

  سلمل   ر  د  برراد   جل  عدىتا ماد  يفطىتدملد  إىل ن دلهت  سأ د   كائد جم  املظ د  كد  سكدذ  س دغاد ا الفصو  خامتةسق
 سآ  دا   ا هقتيا .

 


