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 الملخص:

 

بإع ت رهدد  بورصدد ا وراروا ول ل ددم ع ب ددة بال ددم ب لتددم لدد ل ا  ددا ةام ولادد د ا  صددم   دد  ول قدد    أصددت  لقدد     
ولدددة م  دد  عدد  ر تددس ا  ددم أثددا ر أارو  دد  ول ل ددم    ع ددأ أةوا وتثدد اب روا اولعدد رتةولدد ي تددد  م بدد  شؤردد  ذلددا ول

ع  ددم ل   لدم   د ة  ا د  ب عد  عاد  ، ب  عاكس ول و ا ا ولد قت  م ل ب اد     ي  د  رةوا ول عد ال وص  يد ةي
 تد ت    ص  ع ولق ور ل ي  ح ولد روا وص  ي ةتم اع ف   ولد  ث ا وص  ي ةتم. وت  ي ةتم ل  ام

ةارهددد  رددد ار ولو ددد  أتددد  أصدددتح  ددد  ةار وثددداوع ةا ي ةيدددة ول  ب دددم وص  يددد ةتم صثددد ب  ي    تددد  ا ددد  وعددددة     
ا ددد و  دد   دددام أل   دد  ي ول  يددد ر ولكدداا ل بدددوورة ول ل ددم ل يدددتح بدد لا ا وةهددد   دد ار  ص  كددد   ،ول بددوت ا

لدد لا ثددا  ا ددا ولدد ام ي تم  وصثدد ت  ا ع  دد  نددع وي يا ل   دد  ص ع  قددس ةاي عددوي  وليدد ان وص  يدد ةتم ول  ثدد
ولا د ر  ي    ول ام ولا ب م إىل ولق    ب لا ت     وتصداا ا عد  ر تدس ولد  ثدم ول ل دم ا ولد  ثدم ول ق تدم ل    دم 

 ولي ان ول  ثتم ل   وض بتورص هت  لألاروا ول ل م.
ي عطدوت  بورصد ا  ل م ا ولد  ثم ول ق تدم ولد  ثم ولا   ا ال  ه ه ول ورثم  ا جلم وترك ل م ول ا قم ب ار     

 ددد   دددام ول طددد ا إىل عطدددور أةوا بورصددد ا وراروا ول ل دددم ولا ب دددم ول ر دددم ي   عددد   ب   ددد ا وراروا ول ل دددم ولا ب دددم 
 د   دام ذوا ولد  ثدم ول ل دم ا ولد  ثدم ول ق تدم ا عطدور  ،(2015-2005ص  اا ول ق  ولا يب  ام ولفا  )

 حت ت  أهم   ووا و  ق م ةث ر ه ه ولد  ثم ول ل م ا ول ق تم إىل بورص ا وراروا ول ل م.ولفا  ا 
  با ددم ي ) وت فددد ا  بدد  ع  الدد  ةروثددم وي لددم   دد و ولدددتت م ا ول ك  ددا ولعدداس بدد  أةاوا ولد  ثددم ول ل ددم     

    با دددم ي ) ولاددد ض ول قددد ي رف و ددد ا أةاوا ولد  ثدددم ول ق تدددم ،ويكدددو ا ا ولئددد ولد ا ولددد ت  ولاددد   ولددد و  ا(
     م ا     دم أ د ل  شؤرد وا بورصد ا  ،ولئ س ا ولووثة ا  ا م ولف ل   ا ثا  ولي ن ا  ا م عئ م(

) متاددا ةام  ا  طد )  ادا ةام ولتد   ولاد يب( ا ولتد   )  ادا ةام ولعد   ولادد يب( وراروا ول ل دم لكدا  د  وررةي 
 .  ةا(جم س ول ا اي وخل

 

اعك  دا  عداس بد   ايدم أةاوا  دا  د  ولد  ثدم ول ل دم ا ول ق تدم عوص   ول روثم إىل ا وة عا دم ثدتت م  ا   
 ل  ام ول   ر .ول ل م  وراروا     م ا شؤر وا بورص ا 

  ا ولتورص ا ولا ب م ، ولد  ث ا ول ل م ولا ب م، ولد  ث ا ول ق تم ولا ب م، ولدتت م، ول كولك ب ا ولف  ا م: 
   ولعاس، عطوت  ولتورص ا ولا ب م.
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Abstract: 

Stock exchanges have become highly important in many of the world countries 

view(especially the developed countries), as they are considered a performanceindicator forthe 

enlisted investments and projects, through the stock pricesmovement. They also reflect the 

future expectations of its economic operators. As such, stock exchangesareseen asa mirror that 

reflectsthe countries’ economicsituations, which can be exploited by leaders and decision-

makers to reset the economy on the right course and deploy economic policies.  

Over time, the role of stock exchanges has expanded to become strategic in 

promotingeconomic development, notably in its financial aspects, as well as through its 

importance in efficiently allocating financial resources, thus becoming indispensable, its 

effectivenesshowever, cannot be achieved without the availability of appropriate economic 

conditions. This is why several countries, including Arab countries, aim to undertake many 

reforms through fiscal policy and monetary policy to set the right conditions for the stock 

exchangespromotion.  

This study aims to address the problem of monetary and financial policies roles in the 

development of Arabic countries stock exchanges, by addressing the performance development 

of the enlisted Arab stock exchanges in the Arab Monetary Fund database, during the period 

between 2005-2015, and the development of financial and monetary policies during the same 

period, in addition to determining the most important transition channels of the monetary and 

financial policy effectsto stock exchanges. 

Furthermore, the case study included the measurement of causality and the common integration 

of fiscal policy instruments (government expenditure, taxes, internal public debt) and monetary 

policy instruments (in terms of narrow and wide money supply, interest rate, exchange rate and 

inflation rate). On the other hand, the indicators of the stock exchanges of Jordan (representing 

the Arab Sham countries), Morocco (representing the Arab Maghreb countries) and Qatar 

(represent the GCC countries). The study’sfindings demonstrate a causal relationship and an 

integrationbetween the most common instruments of financial and monetary policies on the 

one hand, and stock exchange indicators for the selected countries on the other hand.  

Keywords: Arab Stock Exchanges, Arab Financial policies, Arab Monetary Policy, Causality, 

Joint Integration, Development of Arab Stock Exchanges. 
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Résumé: 

Les bourses financières sont devenues très importantes dans de nombreux pays du monde 

(en particulier les pays développés), car elles sont considérées comme un indicateur de 

performance pour les investissements et les projets mobilisés, à travers le mouvement des prix 

des actions. Ils reflètent également les attentes futures de ses opérateurs économiques. C’est pour 

cela que les bourses sont considérées comme un miroir reflétant la situation économique des 

pays, qui peut être exploitée par les dirigeants et les décideurs pour remettre l'économie sur la 

bonne voie et déployer les politiques économiques. 

Au fil du temps, le rôle des bourses s'est étendu pour devenir stratégique dans la 

promotion du développement économique, notamment dans ses aspects financiers, ainsi que par 

son importance dans l'allocation efficace des ressources financières, devenant ainsi indispensable, 

son efficacité ne pouvant être atteinte sans la disponibilitédes conditions économiques 

appropriées. C'est pourquoi plusieurs pays, y compris les pays arabes, visent à entreprendre de 

nombreuses réformes par le biais de la politique budgétaire et de la politique monétaire afin de 

créer les conditions propices à la promotion des bourses. 

Cette étude vise à aborder le rôle des politiques monétaires et financières dans le 

développement des bourses des pays arabes, en abordant le développement des performances des 

bourses arabes inscrites dans la base de données du Fonds monétaire arabe, au cours de la 

période 2005-2015, et le développement des politiques financières et monétaires au cours de la 

même période, en plus de déterminer les canaux de transition les plus importants des effets de la 

politique monétaire et financière sur les marchés boursiers. 

En outre, l'étude de cas comprenait la mesure de la causalité et l'intégration commune 

des instruments de politique budgétaire (dépenses publiques, impôts, dette publique interne) et 

de politique monétaire (en termes de masse monétaire étroite et large, taux d'intérêt et taux 

d'inflation). ). D'autre part, les indicateurs des bourses de Jordanie (représentant les pays Arabes 

du Moyen orient), du Maroc (représentant les pays du Maghreb Arabe) et du Qatar 

(représentant les pays du CCG). Les résultats de l'étude démontrent une relation de cause à effet 

et une intégration entre les instruments les plus courants des politiques financières et monétaires 

d'une part, et les indicateurs boursiers pour les pays sélectionnés d'autre part. 

Mots-clés: Bourses arabes, Politiques financières arabes, Politique monétaire arabe, Causalité, 

Intégration conjointe, Développement des bourses arabes. 



 

 فهرس احملتويات



IV 

 

 فهرس المحتويات

 المحتويات الصفحة

 

 اإلهداء

 

 كلمة شكر وعرفان

I الملخص 

III فهرس المحتويات 

IX الجداول فهرس 

XI األشكال  فهرس 

XIV المالحق فهرس 

 المقدمة العامة ح-أ

 متهيد أ

 حتديد اإلشكالية  ب

 فرضيات الدراسة  ج

 أمهية الدراسة  د

 أهداف الدراسة  د

 أسباب اختيار املوضوع  ه

 الدراسات السابقة  ه

 منهج الدراسة  ز

 هيكل الدراسة ز

1 

الفصل األول : اإلطار النظري للسياسات المالية في الدول العربية المشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي 
 (2015-2005الفترة )خالل 

 تمهيد 2

 المبحث األول: تطور السياسة المالية في الفكر االقتصادي  3

 املطلب األول :السياسة املالية يف التحليل الكالسيكي  3

 املطلب الثاين : السياسة املالية يف التحليل الكينزي  5

 املطلب الثالث: السياسة املالية لدى التحليل النقودي وبعض املدارس األخرى  8

 



V 

 

 الثاني: مفاهيم عامة حول السياسة الماليةالمبحث  11

 املطلب األول : مفهوم السياسة املالية و أهدافها  11

 املطلب الثاين : أدوات السياسة املالية وحمددات فعاليتها يف الدول النامية 15

 املطلب الثالث: السياسة املالية والفجوات االقتصادية 23

 (2015-2005المالية في الوطن العربي خالل الفترة )المبحث الثالث: تطور السياسة  28

  املطلب األول : تطور السياسة املالية يف دول اخلليج العريب 28

 املطلب الثاين : تطور السياسة املالية يف دول املغرب العريب  32

 املطلب الثالث: تطور السياسة املالية يف دول الشام ومصر و السودان  36

 الفصل األولخالصة  42

43 

الفصل الثاني : اإلطار النظري للسياسات النقدية في الدول العربية المشاركة في قاعدة بيانات صندوق 
  (2015-2005الفترة )خالل  النقد

 تمهيد 44

 المبحث األول: تطور السياسة النقدية في الفكر االقتصادي 45

 املطلب األول :السياسة النقدية يف التحليل الكالسيكي  45

 املطلب الثاين : السياسة النقدية يف التحليل الكينزي  50

 املطلب الثالث: السياسة النقدية لدى التحليل النقودي وبعض املدارس األخرى 56

 المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول السياسة النقدية 63

 املطلب األول : مفهوم السياسة النقدية و أهدافها  61

 املطلب الثاين : أدوات السياسة النقدية وحمددات فعاليتها  72

 املطلب الثالث: فعالية السياسة النقدية يف الدول النامية 80

 (2015-2005المبحث الثالث: تطور السياسة النقدية في الوطن العربي خالل الفترة ) 88

 املطلب األول : تطور السياسة النقدية يف دول اخلليج العريب 88

 املطلب الثاين : تطور السياسة النقدية يف دول املغرب العريب 93

 ومصر و السودان املطلب الثالث: تطور السياسة النقدية يف دول الشام 98

 خالصة الفصل الثاني 103

104 

لبورصات األوراق المالية العربية المشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد الفصل الثالث : الجوانب النظرية و الفنية 
 (2015-2005الفترة )خالل  العربي



VI 

 

 تمهيد 105

 المبحث األول: مفاهيم عامة حول بورصة األوراق المالية  106

 املطلب األول : ماهية بورصة األوراق املالية  106

 األوراق املالية وأمهيتهااملطلب الثاين : وظائف بورصات  115

 املطلب الثالث:كفاءة بورصات األوراق املالية ومتطلباهتا  123

133 

-2005)المبحث الثاني: واقع البورصات العربية المشاركة في قاعدة البيانات صندوق النقد العربي خالل الفترة   
2015)                                     

 أداء البورصات العربية املشاركة يف قاعدة البيانات صندوق النقد العريباملطلب األول :  133

 املطلب الثاين : أسباب ضعف أداء البورصات العربية 153

 املطلب الثالث: أهم اإلصالحات اليت عرفتها البورصات العربية 155

 إلى بورصات األوراق الماليةالمبحث الثالث: آليات انتقال آثار السياسة المالية و السياسة النقدية  158

 إىل بورصات األوراق املاليةالنقدية املطلب األول : آليات انتقال آثار السياسة  158

 إىل بورصات األوراق املالية املاليةاملطلب الثاين : آليات انتقال آثار السياسة  162

 النقديةاملطلب الثالث: أمهية التنسيق بني السياسة املالية و السياسة  164

 خالصة الفصل الثالث 167

168 

المشاركة في  الفصل الرابع: دراسة االرتباط و السببية بين مؤشرات السياسة المالية و نقدية و أداء البورصات العربية
 (2015-2005)خالل الفترة  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي

 تمهيد 169

170 

              المبحث األول دراسة االرتباط و السببية بين مؤشرات السياسة المالية و نقدية وأداء البورصات في دول الشام 
 - بورصة األردن نموذجا -

 املطلب األول: تقدمي بورصة األردن لألوراق املالية 170

 -األردن-السالسل الزمنية حمل الدراسة  ةاملطلب الثاين: دراسة استقراري 176

 -األردن-املطلب الثالث: اختبار التكامل املشرتك و اختبارات السببية بني متغريات الدراسة  198

224 

                    المبحث الثاني: دراسة االرتباط و السببية بين مؤشرات السياسة المالية و نقدية و أداء البورصات الخليجية
 - بورصة قطر نموذجا  -

 املطلب األول : تقدمي بورصة قطر لألوراق املالية 224

 



VII 

 

 -قطر-املطلب الثاين : دراسة إستقرارية السالسل الزمنية حمل الدراسة  231

 -قطر-املطلب الثالث: اختبار التكامل املشرتك و اختبارات السببية بني متغريات الدراسة   243

265 

دراسة االرتباط و السببية بين مؤشرات السياسة المالية و نقدية و أداء البورصات في دول المغرب المبحث الثالث: 
 -بورصة المغرب نموذجا -العربي 

 املطلب األول : تقدمي بورصة املغرب لألوراق املالية 265

 -املغرب -املطلب الثاين : دراسة إستقرارية السالسل الزمنية حمل الدراسة  272

 -املغرب -املطلب الثالث: اختبار التكامل املشرتك و اختبارات السببية بني متغريات الدراسة  285

 خالصة الفصل الرابع 310

 الخاتمة العامة  311

 اخلالصة العامة  312

 نتائج الدراسة  313

 نتائج اختبار الفرضيات 317

 التوصيات 318

 آفاق الدراسة  319

 قائمة المراجع 320

 المالحق 331

 



 

فهرس اجلداول و األشكال 

 واملالحق
 



IX 
 

الجداولفھرس   

 الرقم العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصفحة 

 01 )2015-2005(تطور اإليرادات العامة لدول اخلليج العريب خالل الفرتة  29

 02 )2015-2005( تطور النفقات العامة لدول اخلليج العريب خالل الفرتة 31

 03 )2015-2005(تطور اإليرادات العامة لدول املغرب العريب خالل الفرتة  33

 04 )2015-2005(تطور النفقات العامة لدول املغرب العريب خالل الفرتة  35

 05 )2015-2005(تطور اإليرادات العامة لدول الشام ومصر والسودان خالل الفرتة  37

 06 )2015-2005(العامة لدول الشام ومصر والسودان خالل الفرتة تطور النفقات  39

 07 )2015-2005(تطور السيولة احمللية لدول اخلليج العريب خالل الفرتة  89

 08 )2015-2005(تطور الرقم القياسي ألسعار املستهلك لدول اخلليج العريب خالل الفرتة  92

 09 )2015-2005(العريب خالل الفرتة تطور السيولة احمللية لدول املغرب  94

 10 )2015-2005(تطور الرقم القياسي ألسعار املستهلك لدول املغرب العريب خالل الفرتة  97

 11 )2015-2005(تطور السيولة احمللية لدول الشام ومصر والسودان خالل الفرتة  99

 12 )2015- 2005(ومصر والسودان خالل الفرتة تطور الرقم القياسي ألسعار املستهلك احمللية لدول الشام  101

 13 عدد الشركات يف خمتلف القطاعات املدرجة يف بورصة عمان 173

 14 -األردن- )بدون قاطع أو اجتاه زمين( الدراسةنتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى ملتغريات  185

 15 -األردن- )بقاطع و دون اجتاه زمين(  الدراسة ملتغرياتنتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى  187

 16 -األردن- )بقاطع و باجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى  189

 17 -األردن- )بدون قاطع أو اجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند الفرق األول  191

 18 -األردن- )بقاطع و بدون اجتاه زمين(املوسع عند الفرق األول نتائج اختبار ديكي فولر  193

 19 -األردن- )بقاطع وباجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند الفرق األول   194

 20 -األردن- نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسلسلة البواقي عند املستوى لدى النماذج الثالث 199

 21 -األردن- فرتات تباطؤ النموذجحتديد عدد  201 

 22-29 األردننتائج إختبارات التكامل املشرتك بني متغريات الدراسة و مؤشر أداء بورصة ب اجلداول اخلاصة  212-202

 30-36 -األردن- األسهمنتائج اختبار جراجنر للعالقة السببية بني متغريات الدراسة ومؤشر باجلداول اخلاصة  222-214



X 
 

 

 

 

 

 

 37 عدد الشركات يف خمتلف القطاعات املدرجة يف بورصة قطر 224

 38 - قطر- )بدون قاطع أو اجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى  232

 39 - قطر- )بقاطع و دون اجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى  234

 40 -قطر- )بقاطع و باجتاه زمين(املوسع عند املستوى  نتائج اختبار ديكي فولر 235

 41 -قطر- )بدون قاطع أو اجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند الفرق األول  237

 42 -قطر- )بقاطع و بدون اجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند الفرق األول  238

 43 - قطر- )بقاطع و باجتاه زمين(املوسع عند الفرق األول نتائج اختبار ديكي فولر  240

 44 -قطر- نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسلسلة البواقي عند املستوى لدى النماذج الثالث 243

 45 -قطر- حتديد عدد فرتات تباطؤ النموذج 244

 46-54 الدراسة و مؤشر أداء بورصة قطرنتائج إختبارات التكامل املشرتك بني متغريات ب اجلداول اخلاصة 254-245

 55-62 - قطر- األسهمنتائج اختبار جراجنر للعالقة السببية بني متغريات الدراسة ومؤشر باجلداول اخلاصة  264-256

 63 -املغرب- توزيع رمسلة البورصة حسب القطاعات 269

 64 -املغرب- )اجتاه زمينبدون قاطع أو (نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى  274

 65 -املغرب- )بقاطع و دون اجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى  276

 66 -املغرب- )بقاطع و باجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى  277

 67 -املغرب- )اجتاه زمينبدون قاطع أو (نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند الفرق األول  279

 68 -املغرب- )بقاطع و بدون اجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند الفرق األول  280

 69 -املغرب- )بقاطع و باجتاه زمين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند الفرق األول  282

 70 -املغرب- املستوى لدى النماذج الثالثنتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسلسلة البواقي عند  285

 71 -املغرب- حتديد عدد فرتات تباطؤ النموذج 286

 72-80 املغربنتائج إختبارات التكامل املشرتك بني متغريات الدراسة و مؤشر أداء بورصة ب اجلداول اخلاصة 297-287

 81-88 - قطر- األسهمنتائج اختبار جراجنر للعالقة السببية بني متغريات الدراسة ومؤشر باجلداول اخلاصة  308-300



XI 
 

 فھرس األشكال

 الرقم العنوان الصفحة

 01 أثر األدوات التلقائية على أداء النشاط االقتصادي 19

 20 الفجوة االنكماشية  23

 30 السياسة املالية التوسعية 25

 40 الفجوة التضخمية 26

 50 السياسة املالية االنكماشية 27

 60 )2015-2005( تطور اإليرادات العامة لدول اخلليج العريب 29

 70 )2015-2005(تطور النفقات العامة لدول اخلليج العريب خالل الفرتة  31

 80 )2015-2005(تطور اإليرادات العامة لدول املغرب العريب خالل الفرتة  33

 90 )2015-2005(العامة لدول املغرب العريب خالل الفرتة تطور النفقات  35

 10 )2015-2005(تطور اإليرادات العامة لدول الشام ومصر والسودان خالل الفرتة  37

 11 )2015-2005(تطور النفقات العامة لدول الشام ومصر والسودان خالل الفرتة  39

 12 مرونة الطلب على النقود  52

 13 االستثماري للتغريات يف معدالت الفائدةمرونة اإلنفاق  53

 14 اثر تغري العرض النقدي على معدالت الفائدة 53

 15 إسرتاجتية السياسة النقدية احلديثة 66

 16 املربع السحري لكالدور 70

 17 )2015-2005(منو السيولة احمللية لدول اخلليج العريب خالل الفرتة  90

 18 )2015-2005(لدول املغرب العريب خالل الفرتة منو السيولة احمللية  95

 19 )2015-2005(منو السيولة احمللية لدول الشام ومصر والسودان خالل الفرتة  99

 20 أمهية البورصات يف اإلقتصاد الوطين 122

 21 املعلومات وآليات تسعري األوراق املالية 124

 22 الكفاءة االقتصاديةردود الفعل يف سوق الكفاءة الكاملة وسوق  127

 23 )2009-2005(تطور املؤشر املركب لصندوق النقد العريب مع أهم مؤشرات البورصات العاملية خالل الفرتة  133

 



XII 
 

 24 " 2009-2005" تطور القيمة السوقية للبورصات العربية خالل الفرتة  135

 25 2005اإلمجالية سنة نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية  137

 26 2009نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة  138

139 

    تطور قيمة التداوالت يف بورصات األوراق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات صندوق النقد العريب

 27 " 2009 -  2005" خالل الفرتة 

142 

     بورصات األوراق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات صندوق النقد العريب تطور عدد الشركات يف

 28 " 2009 -  2005" خالل الفرتة 

143 

                            تطور املؤشر املركب لصندوق النقد العريب مع أهم مؤشرات البورصات العاملية 

 29 )2015- 2010( خالل الفرتة

 30 " 2015-2010" القيمة السوقية للبورصات العربية خالل الفرتة تطور  145

 31 2010نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة  148

 32 2015نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة  149

150 

     املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات صندوق النقد العريبتطور قيمة التداوالت يف بورصات األوراق 

 33 " 2015 - 2009"خالل الفرتة 

152 

     تطور عدد الشركات يف بورصات األوراق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات صندوق النقد العريب 

 34 " 2015 -  2010" خالل الفرتة 

 35 النقدية إىل بورصة األوراق املالية آلية انتقال آثار السياسة 161

 36 اهليكل التنظيمي لبورصة عمان 171

 37 )2015-2005(تطور مؤشرا صندوق النقد العريب لبورصة األردن خالل الفرتة   173

 38 )2015- 2005( تطور القيمة السوقية لبورصة عمان خالل الفرتة 174

 39 )2015-2005(عمان لألوراق املالية خالل الفرتة  تطور عدد الشركات املدرجة داخل بورصة  175

 40 )2015-2005(تطور حجم التداوالت داخل بورصة عمان لألوراق املالية خالل الفرتة  175

 41 -األردن- متثيل السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة قبل وبعد اخذ الفرق األول 196

 42 - األردن-سلسلة البواقي عند املستوى  200

 43 )2015-2005(تطور مؤشرا صندوق النقد العريب لقطر خالل الفرتة   228

 

 

 

 



XIII 
 

 44 )2015- 2005(تطور القيمة السوقية لبورصة قطر خالل الفرتة  229

 45 )2015-2005(تطور حجم التداوالت يف بورصة قطر خالل الفرتة  230

 46 -قطر - الفرق األولمتثيل السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة قبل وبعد اخذ  241

 47 -قطر - سلسلة البواقي عند املستوى 244

 48 اهليكل التنظيمي لبورصة الدار البيضاء 266

 49 )2015-2005( تطور مؤشرا صندوق النقد العريب لبورصة مغرب خالل الفرتة  270

 50 )2015- 2005( تطور القيمة السوقية لبورصة املغرب خالل الفرتة  271

 51 )2015-2005( تطور حجم التداوالت يف بورصة املغرب خالل الفرتة  272

 52 -املغرب - متثيل السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة قبل وبعد اخذ الفرق األول 283

 53 -املغرب - سلسلة البواقي عند املستوى 286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 فھرس المالحق

 الرقم العنوان الصفحة

 1 الدراسة املتعلقة بدراسة حالة األردنمتغريات  332

 2 متغريات الدراسة املتعلقة بدراسة حالة قطر 339

 3 متغريات الدراسة املتعلقة بدراسة حالة املغرب 346

 المالحق الخاصة بدراسة حالة األردن

 4 )قاطع أو اجتاه زمايندون (نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند املستوى  354

 5 )بقاطع و دون اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند املستوى  356

 6 )بقاطع و اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند املستوى  358

 7 )بدون قاطع و دون اجتاه زماين(املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند الفرق األول نتائج اختبار ديكي فولر  360

 8 )بقاطع و دون اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند الفرق األول  362

 9 )بقاطع و اجتاه زماين(الفرق األول نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند  364

 10 نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى لسلسلة البواقي 366

 11 اختیار فترة التباطؤ المثلىنتائج اختبار  366

 12 نتائج  اختبار التكامل املشرتك بني مؤشر أسعار أسهم بورصة عمان و متغريات الدراسة 367

 13 السببية بني مؤشر أسعار أسهم بورصة عمان و متغريات الدراسةنتائج  اختبار  369

 المالحق الخاصة بدراسة حالة قطر

 14 )دون قاطع أو اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند املستوى  377

 15 )بقاطع و دون اجتاه زماين(الدراسة عند املستوى نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل  379

 16 )بقاطع و اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند املستوى  382

 17 )بدون قاطع و دون اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند الفرق األول  384

 18 )بقاطع و دون اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند الفرق األول  387

 19 )بقاطع و اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند الفرق األول  389

 20 املستوى لسلسلة البواقينتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند  392

 21 اختیار فترة التباطؤ المثلىنتائج اختبار  392

 22 نتائج  اختبار التكامل املشرتك بني مؤشر أسعار أسهم بورصة قطر و متغريات الدراسة 393

 23 نتائج  اختبار السببية بني مؤشر أسعار أسهم بورصة قطر و متغريات الدراسة 395



XV 
 

 

   بدراسة حالة المغرب المالحق الخاصة  

 24 )دون قاطع أو اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند املستوى  404

 25 )بقاطع و دون اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند املستوى  406

 26 )بقاطع و اجتاه زماين(املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند املستوى نتائج اختبار ديكي فولر  409

 27 )بدون قاطع و دون اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند الفرق األول  411

 28 )بقاطع و دون اجتاه زماين(األول نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند الفرق  414

 29 )بقاطع و اجتاه زماين(نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لسالسل الزمنية حمل الدراسة عند الفرق األول  416

 30 نتائج اختبار ديكي فولر املوسع عند املستوى لسلسلة البواقي  419

 31 اختیار فترة التباطؤ المثلىنتائج اختبار  419

 32 نتائج  اختبار التكامل املشرتك بني مؤشر أسعار أسهم بورصة املغرب و متغريات الدراسة  420

 33 نتائج  اختبار السببية بني مؤشر أسعار أسهم بورصة املغرب و متغريات الدراسة 422
 



 

 املقدمة العامة
 



 المقدمة العامة 

 

~ أ~   
 

 

 متهيد :

 إلقدصتت و  هتتالةو امل ل تتو ري املتتصاإستتدت ب رصة تتو اق ةاي ها دشتت  راتت م هس ستتو هتتا اتتيف  و ة تت  ا تت      تتص     
  م كأتتتري    تتتصة راتتت   ة هتتت  لأتتت  ه اتتتيف  ةر شتتت  لشتتت ب ال تتت  ا املتتت ا ،شتتت ب الا تتت  املتتت ا   تتتري ه   تتت ا التتت

قدصتتت و   ب صانتتتل اإالصقتتتحل ار وتتتب   ه تتتأ حل رصة تتت ب اق ةاي امل ل تتتو عتتت ةت هو اةعا هداتتت و  لداتتتتم   تتت   
  قتتو الص تتم رتتن  رتت لح  هوا شتت  ثتتيف ب   ك  تتو لتت طب التاتت   اإقدصتت و    ثدتتل ب ،تت    ن تت  الصقتتحل  ه اتت  دع 

 تتت  ه تتتت    عثتتتم هأبمستتتا  تتت   لتتتح  هثتتتاخمد تتتل ال ا ل تتت ب اإقدصتتت وثو م رتتتتص    هتتت ابثا   هاتتت ةث    تتتتبك ب م 
 تت   ا تت  ا كتت هيف قة تت  ه تت  ل ختتحل هيف تتب  - امليف تتباب املختتد  هو   هاتت     تتب  اتتا  بكتتو التاتت   اإقدصتت و 

    اتتت  ب  تتت أل اقاتتتت ق قتتت  إ ختتت  و ة تتت    عصثتتتم    - صقاتتت ب املختتتدثتبثا التتتي قتتت  ط  صتتت ل     تتت  اق تتتصا 
قدصتتت و ب   وااتتتم إقدصتتت و   ه تتتأا   صو تتت  وتتتب ة  ط   تتتا اإستتتد ت   اتشتتتهختتت ادش    واتتت  ا  تتتو التتتتتص اإ

  تل   اإة قت    ب الد ال    املدق هو   الت ه و ا ى    سصا  ا  و   ظم ستاو  ت ا اقاتري  ل ق ت   ا تى ه ت
 ملص ف ال    املدق هو.

    الابر تتتو داتتت م واتتتم التتتنتتت      ادتتتع ها تتت  التتت    الابر تتتو   ثثتتتو الاشتتت  رأصة تتت ب اق ةاي امل ل تتتو ا  تتتو ه    
و    الابر تت  قتت   تتش ب التت  رصة ت ب هت تتتو إ    ر اثتتو الختتأا ت ب هتتا القتتب  امل وتتو صستتدثت   الأصة تتو املصتتبثو 

   تتحل ه  تتل التت   مل ل تتو ما  الثت ن تتت ب   الدختتا ت ب هتتا القتتب  امل وتتو هص تتو  استتاو   إق هتتو رصة تت ب لتت  ةاي 
    ىت واام امل   الب  خ و ، .الابر و     راا اق   

ا  لأصة تت ب ط  تت    ه  تتل  تت ا اه ة تت  الشتتصو ارث ثتتو التتي رتت لدش  ها تت  التت    الابر تتو لد تتصثب رصة تت      إط     
وااتتتم  ش و ة تتت جت رتتت  الا ثتتت  هتتتا الاصا تتتب هتتت   اتتتم ه  أشتتت  ثدختتت   ل تتتال   تتت ب ار تتت   وتتت ب الت تتت ي هتتت  اتتت

 قا و.   لغ ا  حل ات  و التشصض  لأصة  ب الابر و    صثب       اإقدص واب الابر و  ل لح  ق 

 ثبى الا ث  ها اإقدص وثن ه  ه  ل الأصة  ب الابر تو   دقتب إ    تصو املتت ال امليف ت  لإلستدثت ة ا  تو   تت      
  تتصة الأصة تت ب  ثدا تتب رصوتتصس الخ  ستت ب امل ل تتو   التق ثتتو  القتتصانن املاتت او لإلستتدثت ة   تت  ط ا  ثقتتل ههتت  

الابر تتتو الا ثتتت  هتتتتا الاصا تتتب   التتتي ثد  تتتتل جت    تتت  رتتت   امل ثتتتت  هتتتا الشتتتصو وتتتتتا ة    اوتتت و  ختتتاى ل تشتتتتصض 
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 لأصة تتتت ب الابر تتتتو  لتتتت لح  دتتتت ل ار صهتتتت ب   التتتت    الابر تتتتو إ    نتتتتل الد تتتتب  ار ستتتت     تتتت ث     تتتتصثب 
 لتق ثو إكدخ ب  قو املخدثتبثا احمل  ن   اق  نل.رصة     الدخبث      ري  إ يفس س  س    امل ل و  ا

 
و إن  ي ار تصها و هس س      خد    ار صه ب الابر و ها ايف  إسد  اهش  قو اب الخ  سو امل ل و  املدتث    

هو اب   إستد  ا   ل تو ةاي امل ال با ل  طبي عصثم ا   املصا نو الا هو الدل ري ا ى   نيب الابض  ال  ل ا ى اق
 تتتى   الدتتتل ري ا   احمل تتتوالخ  ستتتو التق ثتتتو طستتت ت    تتتت  ثدا تتتب هتشتتت  أبستتتا ة ال   تتت    اتتتبض التقتتتصو    تتت  اإعتتت 

ختت   إتتا املشت  اتت   و  لت لح اإسدشيف    اإوا ة    لد ا الدتل ري    ت نيب اتبض   ال  تل ا تى اق ةاي امل ل ت
   ةاي امل ل تتتوصة تتت ب اقرق تتتب التتت   هتتتا املت تتتا ه     تتت  ا تتتى ه  قتتتباة هدا تتتب ،تتت ا اقو اب اقاتتت   إادأتتت ة ا

ا  ق أت ب    حيت   هت  خد    ار صه ب واام ال    الابر و هتا اتيف   ت ا الخ  ست ب الد  تل ا تى هت    تا ه
إوتتتت با ب    ه  تتتتل اهكأتتتتري    رصة تتتت      املختتتت او   إستتتتدقباة    واتتتت  دص تتتت     صة تتتت  ا  تتتتو راتتتت  هتتتت   أتتتتحل 

 تتو نق ثتتو ظب   ستتو س ل تتو   ه وب   اق هتت ب التتي  اتتش    رصة تت ب اق ةاي امل ل تتو كتت   ند  تتو إندشتت ل س  ستت الدق أتت 
  تصة ب  ا تب دتص    إوت با   ري ة     ا قحل  ص ثاصر  ا   الدلك     ت  الدصقا ب املص صقو ه  ثتج     لأت   

   ا الأصة  ب.      
 

 أوال: إشكاليـــة الدراســـــــة
 ا ج احمل تتو اإ تتصتت وثو ك لتتت  د تتا  تت  ستتأب ه  رصة تت ب اق ةاي امل ل تتو  تتيف ب   دتتل ب ا د تتل املد تترياب اإقدث    

التتتتت  ةاب  حمل  تتتتتو   هختتتتتدصى الد تتتتت     الخ  ستتتتت ب اإع ن تتتتتو   إجتتتتتت ا ستتتتتاب ال   تتتتت    ستتتتتاب الصتتتتتبف   الختتتتت صلو ا
    بكتتو  تت ا   هتت   تتتاو اإقدصتت وثو  اتت واإقدصتت وثو  هختتدصى التاتت   اإقدصتت و    تتري  لتتح هتتا هد تترياب الأ  تت

صة ت ب الابر تو ات   هتشت  الأب التي  املد رياب ا ى  بكو هسا ة اق ةاي امل ل و      لأ  ه  ثادع   ا ه ت  ه ت  الاصا ت
 ل تتت   عثتتتم  ق  تتتت   امل ل تتتو  التتت   ثدتثتتتم هس ستتت    اتتت   ال قتتتن هتتتا ال تتتب ف املختتتدقأ  و الا هتتتو ق  هستتتا ة اق ةاي

 ل تتتو امل و ستتتخ ال    قشتتت  املختتتدقأ  و   تتتو رتتت لح ط  د تتت و رختتت ص  املصتتت ة   ختتتل   إدتتت  كتتت لح اتتت ى الثقتتتوآل 
  هشتت  كم الد ت     ندشت  ملات  املدأاتو   التي  اتتم   إط ة ت   ت ا الأصة ت ب   طست ت    ها ل تق ثتوالخ  ستو ال  

 ا :  ى الت ص الد ا    د   ال ةاسو  ال     ا ال بثيب   بكو هسا ة ال        ت  ثع  الدخ    الص ب    ا

 لعربية ؟املالية النقدية يف تطوير بورصات األوراق ا السياسةالسياسة املالية و  ما مدى مسامهة
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  ثقصوان   ا الدخ    ل بس الدخ  طب ال با و الد ل و :       

 يب ؟ ي التق  الاب   انب  ت راملا ةكو   ق ا   ه  و الجك أو الأت صثو ل خ  س ب امل ل و   ال    الابر و  -

 ابيب ؟ت  ي التق  ال ر  انب  ه   و الجك أو الأت صثو ل خ  س ب التق ثو   ال    الابر و املا ةكو   ق ا   -

 ه   ص  اق  الأصة  ب الابر و املا ةكو   ق ا   ر  انب  ت  ي التق  الابيب ؟ -

 ت انب رةكو   ق ات   بر تو املات الأصة ت ب الا التق ثتو ا تى هوا  امل ل تو  والخ  ست هتا ا ب الد ري   هيف باب كتمه   -
  ت  ي التق  الابيب ؟

 
 اثنيا : فرضيـــــات الدراســــــــة

 لد ل و :ارا      و إ   ل و   ا ال ةاسو     و  الدخ  طب ال با و   تت      و ال بو  ب 

ختدثتبثا رتم   رتو ل ت تتو ا تى الأصة ت ب ط    تو   ت    لاتم الأصة تو  إ    صو  ابثا ب       ةق رو حم -
 طر  ها   ص ب الأ  و املا او   املت سأو ل خل  قو املخدثتبثا.

و املت ستأو     تص ب الأ  تات لدت ا  ا   ها   اإقدصت و ب الابر تو هتا إاتديفطب   س  ست    امل ل تو   التق ثتو     -
  و.   لد صة الأصة  ب الابر

 ل تتو  تتتتو س  ستت ب ه  ه تتو هد دتت ل ات  تتو   تتصثب رصة تت ب اق ةاي امل ل تتو الابر تتو إ  إ أتت أل هستت ل ل  تت ه و  هد -
  نق ثو ها او لتتص      صة  .

  ا تتتتى ناتتتت   تتتتيف ب الخ  ستتتت ب التق ثتتتتو هتتتتا اتتتتيف  هختتتتدص ب الد تتتت    هاتتتت طب ال   تتتت     هستتتتا ة الصتتتتبف  -
  ا ى  ىت طأ او اق ةاي امل ل و املد ا لو.الأصة  ب   ه     الد ا طب  

  تتو هتشتت    تتح الابر تتو  استت احل الا ثتت  هتتا ال تتصا ا ار صه تتو وااتتم التت    الابر تتو   إا قتتو   تتصة الأصة تت ب  -
 املدا قو  إا   اب ال بثأ و ا ى اصا   الصوا   املصب  و. 

   اإستتدثت ة   الأصة تت ب ه تت  ش  ا  تتو ه  ه تتم    قتتب التتت   ال تتبثأ و وااتتم التت    الابر تتو املصتتتتو لداتت  -
اق تتتباو   الاتتتبك ب ل دشتتتبب ال تتتبثيب كتتت   ا  قتتت   تتت  اتتتا  ق تتتب ه تتت  ش     ستتت     لتتتح    ا اتتتو  قتتتو املختتتدثتبثا 
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صاتتتيفانب هة س  تتت ا الاتتتبك ب   هتتتا م   اثتتت  ق قشتتت  اجتتتت ا قتتت    ص ثاتتت ب اقة س اقهتتتب التتت   هوى إ  إ  تتت ض 
 ش .    ال  ل ا ى اقس

     اثلثا: أمهيـــــة الدراســــة
ستتأو  هاتت او و  نق ثتتو هت ثات  هصوتتصأل   تتصثب رصة تت ب اق ةاي امل ل تو الابر تتو هتتا اتتيف  إندشتت ل س  ست ب ه ل تت    

 ها رن ه   املصاو   اإقدص وثو   لح لا   إادأ ةاب هاش :

و لد ق ب هكتع ملت سأو ال ب لتق ثو ال ثش  الخ  س ب امل ل و   ا ب د ا رصة  ب اق ةاي امل ل و الابر و إ ا ه   ص ب  -
 ةث   تى خمد تل املاتق تباو ااق ة ها الخ صلو لإلسدثت ةاب طصث و اق تم إوت  و إ  و ة ت  ا ت      ص ثت  هت اباب 
 و.دتت ا طب الهاإقدص وثو   تا ط ك  و ق  ا ب التا   اإقدص و     ثتا   ه با   التش ثو ا ى 

ر تتو اتتم التت    الاب دصتت و  واإ  إ أتت أل س  ستت ب ه ل تتو  نق ثتتو   إختتت   اإ تتبا اب املت ستتأو ثتتيفو  إ  إستتدقباة إق -
و  ثاتتت    قتتتو اق تأ تتت  حيتتت  هتتتا  تتتب ب ة  ت اقهتتتصا  الابر تتتو إ  ااتتت ةل  ثختتتتا ،تتت ب امل ثتتت  هتتتا اإستتتدثت ةاب

 املخدثتبثا   اإقدص و.

مل ثت  ا  د ل لأت    ا  وا  وو ها إ يف  ب إط ه  هوا ش  ط  ا  حم  و   ط    ة   ه   ش    الأصة  ب الابر  -
ا تى  و    إادتت ول ل ر   تها الشصو   ط ندصصة ه   د  ات  و   صثب الأصة  ب الابر و    ثثش  ها اتيف  هست 

      صستت   ن  قشتتلد صثب تت   ختت و ةو و اق اتت   رتتم  دتت ل  تت ا الأصة تت ب إ  إندشتت ل س  ستت ب ه ل تتو  نق ثتتو  ا لتتو
   تصث  هو ا  .

  تتو ه  ا تتو   التق ثتتو   امل ل   تتو التت    الابر تتو إ    تتصثب رصة تت ب ه ةاقشتت  امل ل تتو  تتىت  تتع   ا ل تتو س  ستت    -
 وال الأصة  ب الابر و  ام  ا ل و الخ  س ب التق ثو واام ال    الابر و حم  و. 

 رابعا: أهداف الدراسة

أتت    ت    ت ا ل بوت  ب املدا  اإ  رو ا تى الدخت    اقس ستو   إ ت  ل و ال ةاستو   إادأت ة  ت و  إو  و إ    
 ال ةاسو   ف إ : 

إرتتبا  ها تتو الد تتصثب الاتت هم   املد  هتتم ل أصة تت ب الابر تتو هتتا اتتيف  الجك تت  ا تتى   تت  ق  اتت ب الأصة تتو و    -
  إةس   الأ  و امليف تو  املا او لتتص      صة  .إا   ل   ة ال ا   ل خ  س ب امل ل و   التق ثو  
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 ستتت ب ستتت  تو  ادتتتت و س إالدلك تتت  ا تتتى ها تتتو اإستتتدتباة   إ تتتيفس    اتتت ثم الخ  ستتت ب امل ل تتتو   التق ثتتتو     -
ستتدثت ةاب   هتتا اإ  ا لتتو ا تتى هختتدصى اإقدصتت و ال  تتو  د دختتل ،تت   قتتو املختتدثتبثا   اتت   ا تتى  تت ب امل ثتت

 اق تأ و.

جيتت  ع    ثتت   تتو ستت أع  ه  إ تتو الابر ط ال تتص  ا تتى ه تت  املد تترياب اا ة  تتو املتتيف ب    هوا  رصة تت ب اق ةاي امل ل ختت  -
 ا  تتيف تت  إندقتت    تتا هتتا ااإ تتبا اب اليف هتتو ل  تت  هتتا ل ريا تت  الختت أ و    تتيف اتتا   ثتت  ه تت  القتتتصاب التتي  

 اآلاثة إ  رصة  ب اق ةاي امل ل و الابر و.   

 
 خامسا: أسباب إختيار املوضوع

 ثاصو إاد  ة   ا املصوصأل لا   هسأ ب ن كب هتش  :     

وت و  بر تو ندت  ج هب ة ت ب الا اصةان أبا و املصوصأل   ا  و   ظم ا    ق ب رباهج اإ يفس التي  تش    الأص  -
 إقدص وثدش .    واامو و ة     ط الحل  ا       الأصة  ب الابر و ها وال هوا ش    و ب ن  قش   حم  وث

 او ل تتو  نق ثتتو هاتتخ  ستت ب ه لل تتحل إندأتت ا امل دصتتن   املشدتتتن ر  تتو رصة تت ب اق ةاي امل ل تتو الابر تتو  حم  لتتو -
 لتتص      صة  .

 الب أو    ق مي إسش ه ب لد صثب الأصة  ب الابر و. -

 

 سادسا: الدراسات السابقة

  مل ل تتو أصة تت ب اق ةاي ارالصانتتل املدا قتتو خمد تتل  ردتتت   ةاستت ب هتتا ال   الا ثتتق هتتحل    تت  و ا تت  الأ  تت      
  ق تتتتب   و ةاتتتت   التق ثتتتتوالخ  ستتتتو امل ل تتتتو    وردختتتت  ط ال تتتتص  ا تتتتى  ا ل تتتتو الخ  ستتتت كتتتت  ق هتتتتحل وةاستتتت ب هاتتتتبى

    هتتا  شتتو لتق ثتتوا ل تتو   اطستتدقباة اطقدصتت و     ل تتا ق تتو ق   تتو هتتا ال ةاستت ب التتي ةر تتحل هتت  رتتن الخ  ستت ب امل
  ةاي امل ل تتوصة تت ب اقرهتتا  شتتو هاتتبى   ه  أثتتحل   ها تتو  تت ا الخ  ستت ب     تتصثب  رصة تت ب اق ةاي امل ل تتو  

 املصوصأل:     ت  لحل ال ةاس ب الد ل و راا  صانل 
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 وة تتو لت تتم هق هتتو ةستت لو  ةالناشــ  األســواق يف األســه  عوائــد يف النقديــة املتغــتات أثــر ا  تتم   تت ح   طتتتو -
 .2015 سصة   وهاب    هاو اطقدص و  هتاصة   امل ل و ك  و اقسصاي   امل  خدري

 التق ثتو اباملد تري ا    و   صاي امل لالصانل الت بثو  ال ت و ل س  اق   لبس لدش ال صم   حل الأ  ثو     ت  ل      
     قتتتصاب اطة أتت صتتم الثتت   ه تت ت  لتتحل   ال   تتن  كتت ا ك تت    هستتصاي اق ةاي امل ل تتو   اقستتش  اصا تت   املتتيف ب  

 .رن خمد ل املد رياب التق ثو  اصا   اقسش 

 ا تتى التق ثتو باملد ترياب إ تبا  وةاستو   أ ق تتو لد   تم   قت ثب ا تت   ت ا ال ةاستتو  ال صتتم الث لت  قت  اصت      
  ل و.ل ى كم ها رصة و اس تأص    رصة و هصب  سصي وهاب ل  ةاي امل اقسش  اصا  

  ستتتشاق  اصا تتتتت  التق ثتتتتتو  تتترياباملد رتتتتتن إ صتتتتت   و تتتتتوطلو  اب قتتتتتويفا   تتتتتصو اتتتتت  إ     قتتت  ا صتتتحل وةاستتتدش    
 قصتتتتري ل   تتتت  ا ستتتتابرتتتن صتتتتت   و إ  تتتتتوطلو  اب قتتتتتويفا   تتتتصو اتتتتت    و   امل ل تتت يا ة لتتت  وهاتتتب ستتتصي  تتتتتو امل ة تتتتو

 ا تتتتى تتتتوطبوث ا لقتتتتو تتتتصو   إ  التدت  ج ه ت ةبم  كتت  طصثت املت ى ا تى است تأص  رصة تو   اقسش   اصا ت  ماق 
 رتتتتن قتتتويفا    تتتت   تتتتا لتتت   تتتن  تتتتو  تأص استتت رصة تتتتو  تتتتو الد تتتتت    هاتتتت   ستش اق اصا تتتتت  رتتتتن طصثتتتتم املتتتت ى
 .واملصبث  الأصة و امل ل و يا ة ل  وهاتتب ستتصي هتتا كتتم   تتو املد  تتبثا  تت ثا

ركات املسـعر  وعـة مـا ال ـدراسـة تطبيقيـة ألسـه     -" أثر التضخ  على عوائد األسه   ر  أ  و مس تو    -
  ختتدري   ا تتص    هتت كب  هق هتتو وتتتا هد  أتت ب ن تتم  تتش و  امل" -(2006-1996يف بورصــة ع ــاف لل)ــ    

 .2010 ا ب  تو  الاإقدص وثو  ا ص  الدخ ري    هاو قخت  الدخ ري ختص   خ ري امليفسخ ب  ك  و الا ص 

  ل تتتتو    اق ةاي املقتتتتو ردتتتت ا  حل ال ةاستتتتو   ال صتتتتم اق     الثتتتت   خمد تتتتل الصانتتتتل الت بثتتتتو املدا   تتتت   ت  لتتتت      
ش   ستا ة اقستقس ستو قال صتم الث لت  ل د   تم ا  اتيف  حل وةاستو ق    بقت اسجا     ب اطسدثت ة   اقسش  

 . ش ال ب ف امليف ب  ا     خمد ل امليف باب املدا قو رد   م هوا    إو  و إ    ال ين 

    تت   تت  اقستتش  الايفقتتو رتتن الد تت    اصا    تت ا ال ةاستتو ل  تت ث  اتتا  البارتت ال صتتم اصتت     تتن     
   هاتتت طب  تتت  اقستتتشاصا  ل  تتتد  ال ةاستتتو ر صتتتم   أ قتتتو  تتتص  الايفقتتتو رتتتن خمد تتتل اقور تتت ب امل ختتتب   تتت  تتتت   

 الد   .



 المقدمة العامة 

 

~ ز~   
 

   ط  كتتتتماطادتتتتت و ا تتتتى اقستتتتش    تتتت    ل د تتتتص  وتتتت  خمتتتت طب الد تتتت   لتتتت   لتتتت  قتتتت  ا صتتتتحل ال ةاستتتتو إ  
لتح   قستش   لتب   هتا اال ةاس ب الد أ ق و  ص  ا ب   اب هظشبب وال اطة أ   رن الا      الد   ؛  ا تى 

 . ردوصا   الثص   ا ى ا   اق ةاي امل ل و  اب الاهظشبب ق ة  هكع ا ى هق  هو خم طب لكم ال ا

  دف خـــال ال)ــــ  الــــة األر اثــــر السياســـة املاليـــة علــــى أدامل ســـوق األوراق املاليــــة دراســـة  هت  تتتبثو اصلتتتو    -
 تتتتتتتص  قدصتتتتتتت وثو  اةستتتتتتت لو لت تتتتتتتم وة تتتتتتتو التتتتتتت كدصةاا   الا تتتتتتتص  اطقدصتتتتتتت وثو  ك  تتتتتتتو الا تتتتتتتص  اط ،(1990-2014 

ت ها هتتتتم   تتتت  استتتتدش  حل  تتتت ا ال ةاستتتتو ق تتتت  .2005/2006  تتتتب رختتتت ب  ال ا ب حمتتتتت  ا الدختتتت ري   هاو 
 الخ  سو امل ل و   هوا  هيف ب هسا ة اقسش    رصة و ات  .اطة أ   رن هد رياب 

 ل تو ههت     ب اق ةاي امل  رصة ت و     ت  لحل   ال ص ن اق     الث   الصانل الت بثتو املدا قتو  لخ  ستو امل ل ت
ن  تت    مل ل تو      تق ةاي ااال صم الث ل  أثحل     ال ةاسو اتا حمت  ة اندقت   ا تب الخ  ستو امل ل تو إ  رصة ت ب 
 و. ل و اقةون  ةاي املال صم البار  وةاسو ها هم اطة أ   رن هد رياب الخ  سو امل ل و   هيف ب رصة و اق

  ااب الخش  املب ب الا   لخقصثو رن الت ق ب الا هو  امليف ايفقو اة أ   اجي ر و  ق  ا صحل ال ةاسو إ    صو 
  وتتا ل رتتن طتتبو  أتت   لق تتتو الختتصق و لأصة تتو اتتت     كتت لح هيف تتب الق تتتو الختتصق و   قتت   أتتحل   تتصو ايفقتتو اة 

  تبثأ و  خمد تلباواب الات     تصو ايفقتو ا خت و رتن اإثت   الت ق ب الا هو  هيف ب   ت  الدت ا    هات   الت  ةا 
يفب ثتتتب  الداتتت ثإ  لتصاتتتو هتتتا اقستتتأ ب هاشتتت : ك  ختتتل ال ةاستتتو  ثب تتت  ب هوا  رصة تتتو اتتتت      لتتتحهيف تتتبا

 إ    صأل الدشبب ال بثيب.  إو  وال بثأ و   اق  الت    ال بثيب اقةو  
 

 :أه  ما مييز هذه الدراسة عا الدراسات السابقة

    امل تتبب لتتب  ث تتو  تتو امل تتب   ث تتو ل تتصطا الاتتبيب  تتيف  و   ابر تتو ل ةاستتو   لتتو  اتتتم  تت ا ال ةاستتو ختتاى  -
 رياب الخ  ستتدنا تتب هد تت الاتتبيب  اقةو  اتتا و   الاتت   الاتتبيب   ق تتب اتتا و   اا تت ج الاتتبيب   تتىت ثد تتا ل تتري

ثتتو ل تت     ل تتو   التق   ستت ب املامل ل تتو   التق ثتتو ا تتى هوا  هيف تتباب رصة تت ب اق ةاي امل ل تتو التتثيف  ة تت   أتت ثا الخ
 مل كصة .ا

-2005استتتد  هحل  تتت ا ال ةاستتتو ر تتت انب  تتتشبثو مل د تتتل املد تتترياب املادتتتت   ا تتتى طتتتص  ال تتتج  املتدتتت   هتتتا   -
 (   ال    الثيف .2015
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ا املد تتترياب و رتتتن  تتت استتتد  هحل  تتت ا ال ةاستتتو دتتتص ل ق تتت ت اق تتتب اتتتا طبثتتتب وةاستتتو الد  هتتتم املاتتتج    الختتتأأ  -
 ال   ثا  هت سأ    ا التصأل ها وةاس ب.  هد رياب رصة  ب اق ةاي امل ل و   

 
 

 سابعا: منهج الدراســـــة
 

هت ى  ت و  يف   إادأت ة ىت نخد    ها ا اقو اب    د  ل هت    ا ال ةاسو إسد  ا  لتصاو ها املت  ج    
 ا ى: اطادت وال بو  ب     س د  

 
 
 و ستتخ ال هيف تتباب    تتو الابر تتو:    تت  الأ تت انب  املا صهتت ب اليف هتتو  تتص  رصة تت ب اق ةاي امل لاملــنهج الوصــ)  
لتتتتي  تتتتش    الد تتتتصةاب ا    تتتت ا  ل الدتتتت ة و ختتتتبوال   استتتتد  ا   وااتتتتم التتتت    الابر تتتتو تق ثتتتتوالخ  ستتتتو ال ل تتتتو   امل

 .الابيب واام الصطاق ثو الت  سو الخامل ل و    والخ  سرصة  ب اق ةاي امل ل و الابر و   ك ا الد صةاب الي  ش    
 
 
   استتتد  ا  هوا وصة تتت ب الابر تتت    تتتصثب الأتق ثتتتو الخ  ستتتو ال ل تتتو   امل وخ  ستتتال:      تتتم و ة املـــنهج التلليلـــ  

 شتتو  شت  هتا  شتو  هتا  تتت  ر ت ل صقتصف ا تى ه  ت  اإاتديفف  الداتت ر  رتن رصة ت ب اق ةاي امل ل تو الابر تواملق ةنتو 
ستدا نو  مت اط لابر توالت    ا ق ثتو امل أقتو وااتمهابى ه    اإاتديفف  الدات ر  رتن خمد تل الخ  ست ب امل ل تو   الت

 ا تتىتق ثتتو الخ  ستتو ال   ل تتو امل وخ  ستتال ق تت   ر ةاستتو ا تتب كتتم هتتا هد تترياب ل eviewsعانهج رتت  هو اب الأ تت  
  .هيف ب رصة  ب اق ةاي امل ل و هوا 
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 اثمنا: تقسي  الدراسة 

  صتص  هةراو  إ    ا ال ةاسو  قخ   إةلثت  ال ةاسو   ا ه  اف  قب ند  ج إ  الص ص  ه م  ها 
 كت  ث و :

  ات ةكو   ق ات    الابر تو امل  الت  الت بثو ل خ  سو امل ل والصانل  ا د ل لإل  طوال صم اق    مت ختص      
  ت  لتت  اتيف  ت    قخ ت  إ   يف  هأ     مت   (2015-2005ر  انب  ت  ي التق  الابيب ايف  ال ج   

امل ل تتتتو    الخ  ستتتتو إ   اتتتتبض امل  تتتتل اق     تتتت     تتتتصة الخ  ستتتتو امل ل تتتتو   ال  تتتتب اطقدصتتتت و املأ تتت  اق   
 امل  تتلن  تتت     تت    تتت    قتت   تتت    الخ  ستتو امل ل تتو   الد   تتم ال   تتل الثتت    ههتت  املالد   تتم ال يفستت  و 

و ه ت     ا هتتت      قت     ملأ ت  الثت  ههت  االخ  سو امل ل و لت ى الد   تم التقتصو   راتا املت اةت اقاتبىالث ل  
         ل تتتتو لخ  ستتتتو املا  ه شتتتتص إ   تتتتيف  ه  لتتتتل   اتتتتبض امل  تتتتل اق   إ    تتتت  مت  قختتتت ت    تتتتص  الخ  ستتتتو امل ل تتتتو

  ههتت     الت ه تتو دشتت    التتو اب الخ  ستتو امل ل تتو  حمتت واب  ا لأبامل  تتل الثتت   اصتت  ل دابثتتل  ههتت     ه تت ا ش  
  تتتصة ستتتو ل ةالث لتتت  املأ تتت  ا  قتتت  اصتتت    الخ  ستتتو امل ل تتتو  ال  تتتصاب اطقدصتتت وثوامل  تتتل الث لتتت   قتتت   تتتت    

  تصة الخ  ستو امل ل تو   امل  تل اق    تت         (2015-2005ايف  ال ج    الخ  سو امل ل و   الصطا الابيب
الخ  ستو امل ل تو   و      تصة قت   تت      هه  امل  ل الث   (2015-2005ايف  ال ج      و   اا  ج الابيب

و   و   الات   امل ل ت   تصة الخ  ستوامل  تل الث لت     تن  تت    ( 2015-2005امل بب الاتبيب اتيف  ال تج   
 .(2015-2005 هصب   الخصوا  ايف  ال ج   

  التتت    الابر تتتو  التق ثتتتوالت بثتتتو ل خ  ستتتو الصانتتتل  الثتتت    تتت ا ال ةاستتتو  تتتت    خمد تتتلال صتتتم   قتتت  مت اتتتيف     
 قختتت ت  إ   تتتيف    تتت  مت   (2015-2005املاتتت ةكو   ق اتتت   ر تتت انب  تتتت  ي التقتتت  الاتتتبيب اتتتيف  ال تتتج   

 إ   اتبض امل  تل اق          ال  ب اطقدص و  التق ثو  صة الخ  سو املأ   اق     ت  لت  ايف هأ     
    الد   تتم ال  تتت    التق ثتتو قتت   تتت    الخ  ستتو    ههتت  امل  تتل الثتت    الد   تتم ال يفستت  و  التق ثتتوالخ  ستتو 

 قت  ملأ ت  الثت     ههت  ال ى الد   م التقصو   راا امل اةت اقاتبى ق ثوالتالخ  سو امل  ل الث ل   ن  ت    
ه شتتص  إ   تتيف  ه  لتتل   اتتبض امل  تتل اق   إ    تت  مت  قختت ت   التق ثتتوه تت     ا هتتو  تتص  الخ  ستتو  تتت    

ههتت   حمتت واب  ا ل دشتت   التق ثتتوو اب الخ  ستتو أبامل  تتل الثتت   اصتت  ل دابثتتل ههتت      ه تت ا ش   التق ثتتوالخ  ستتو 
  تتصة ل ةاستتو املأ تت  الث لتت      قتت  اصتت   ا ل تتو الخ  ستتو التق ثتتو   التت    الت ه تتوامل  تتل الث لتت   قتت   تتت    

  تتتصة الخ  ستتتو امل  تتتل اق     تتتت       تتت  (2015-2005  التتتصطا الاتتتبيب اتتتيف  ال تتتج    التق ثتتتوالخ  ستتتو 
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  تتتتصة الخ  ستتتتو  قتتتت   تتتت      ههتتتت  امل  تتتتل الثتتت   (2015-2005 اتتتتيف  ال تتتج     و   اا تتتت ج الاتتتبيب التق ثتتتو
  تتتصة الخ  ستتتتو امل  تتتل الث لتتتت     تتتتن  تتتت    ( 2015-2005  و   امل تتتبب الاتتتتبيب اتتتيف  ال تتتج    التق ثتتتو
 .(2015-2005  و   الا    هصب   الخصوا  ايف  ال ج    التق ثو

 ةكو   ق ات   الابر تو املات ثوالتق  ةاي تو  ال ت تتو لأصة  ب اقالصانل الت بثتتتتتتت  ق   ت   ال صم الث ل  هه  
املأ ت       تت    قخ ت  إ   تيف  هأ  ت    مت  (2015-2005ايف  ال ج    ر  انب  ت  ي التق  الابيب

امل  تل  اهت   امل ل تو   تو اق ةايه   تو رصة امل  ل اق           ت   ه      ا هو  ص  رصة و اق ةاي امل ل و اق   
اي    رصة ت ب اق ة ك ت   ت   ث لت  هرتب  امل  تل ال  قت    ظ  ل رصة  ب اق ةاي امل ل و  ها دشت       بي إ  الث   

التقتت   لأ تت انب  تتت  ي  ق اتت   ا  اقتت  الأصة تت ب الابر تتو املاتت ةكواملأ تت  الثتت    تتن  تتت        امل ل تتو  هد  أ  تت 
 ب الابر تتو املاتت ةكو  هوا  الأصة تت  إ  امل  تتل اق     تت    تتبي   تت   ( 2015-2005الاتتبيب اتتيف  ال تتج     

مل  تتل الثتت   ا   لابر تتواهستتأ ب وتتال هوا  الأصة تت ب  ه تت كتتت  مت  تتت        ق اتت   الأ تت انب  تتت  ي التقتت  الاتتبيب
ملأ ت  الث لت  ا ن  تت    ت     ه   اإ تيف  ب التي اب دشت  الأصة ت ب الابر تو ق  ابل ا ى امل  ل الث ل   هه 

   تت    اق      امل  تتل   تت   تتت وآل تت ب اندقتت   آاثة الخ  ستتو امل ل تتو   الخ  ستتو التق ثتتو إ  رصة تت ب اق ةاي امل ل تت
 رصة تت ب ستتو امل ل تتو إ اثة الخ  آل تت ب اندقتت   آ   آل تت ب اندقتت   آاثة الخ  ستتو التق ثتتو إ  رصة تت ب اق ةاي امل ل تتو

 و التق ثوو   الخ  سها و الدتخ ب رن الخ  سو امل ل اري   اق  امل  ل الث       اق ةاي امل ل و

ة تت ب هوا  رص  ا تتى ل تتو امل   التق ثتتوهيف تتباب الخ  ستتو  ه تتب   تتصة   لتتو ةاستتو اصتت  ل  قتت  ال صتتم البارتت ههتت      
ب اتا   الاتبيب   ق تا و   الات ات يف  و   ابر و  و امل بب  ث و ل    امل تبب الاتبيب  اقةو     امل ل واق ةاي 

اي رصة تتت ب اق ة    هيف تتتبابو   اا تتت ج الاتتتبيب   تتتىت ثد تتتا ل تتتري هد تتترياب الخ  ستتتدن امل ل تتتو   التق ثتتتو ا تتتى هوا
م  امل ل تو    ةاقشت ههستصاي اب    تصة هيف تب  ت ا الت    الدابض إ    صة الخ  سو امل ل و   امل ل و الثيف       مت 

هوا   ا تتى   التق ثتتو ن امل ل توهد تترياب الخ  ستتد وةاستتو     تتم ه تب اقاتري  ثت  دتت  ل ال ةاستو ل تت    التتثيف      
 ۔(2015-2005ايف  ال ج    الثيف اق ةاي امل ل و  هسصاي
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 تمهيد :

 

تعد السياسة املالية اليوم من أهم مكونات السياسة االقتصادية حيث  اقث ت ترواهثا داثق االقتصثاديات  ترثوا 
الثدوا الث ع  اتثل تهع ث  مفهوم تداق الدول يف النشثا  االقتصثادع  ثل العصثواث حيث   ثيتت أميتهثا مثن اث ل 

من ا ل التأثري  هى مستويات الرهب الكهي و ك ا العيض الكهثي وللثب  ف ثق  ثيف توجي  املسااات االقتصادية
مثثا تتعتثث   ثثث  مثثن أدوات متنو ثثةث والثثث  أوثث ال مثثثن أهثثم أدوات اقداات االقتصثثادية يف   يثثث  التنعيثثة االقتصثثثادية 

  ياا االقتصادع.وال  اء  هى املشاكق ال  تعوق االست

سثثثت يااية يف و إىل جانثثثب أميتهثثثا التوتيعيثثثة والتوصصثثثية لهعثثثوااد االقتصثثثادية ضثثثا قثثثداات ك ثثثريت  هثثثى  ثثثعات اق
االقتصثثاد مثثن اثث ل اقنفثثاق الكثثومي وال ثثياابث  ثثن اييثث  التثثأثري يف الرهثثب الكهثثي ومنثث  إىل  تهثث  املت ثثريات 

 االقتصادية الكهية.

( العديثثثد مثثثن الرثثثات اليايسثثثية 2015-2005يف الثثثوان العثثثيا اثثث ل الفثثث ت   وقثثثد  ياثثثل السياسثثثة املاليثثثة
حيث  سثثنااول اثث ل هثث ا الفصثثق التعثثيم  هثثى ترثوا مفهثثوم السياسثثة املاليثثة يف الفكثثي االقتصثثادع و أهثثم أدوا ثثا 

 وترواها يف الوان العيا من ا ل امل اح  التالية:  ثوحمددات اعاليتها
 

 السياسة المالية في الفكر االقتصاديالمبحث األول: تطور 

 المبحث الثاني : مفاهيم عامة حول السياسة المالية

 (2015-2005المبحث الثالث: تطور السياسة المالية في الوطن العربي خالل الفترة )
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 المبحث األول: تطور السياسة المالية في الفكر االقتصادي

وال  ااتهفل  ث ن امل صود  السياسة املالية  العديد من الراتل د مي الفكي املايل يف ترواه حبثا 
يف   ج األتمات ال  ميي هباث حي  سنتناول ا ل ه ا  اواعاليتهحول أمية السياسة املالية يف االقتصاد 

كي امل ا   السياسة املالية يف التاهيق الك سيكي  وأهم اصااصها مث مني لتاهيق السياسة املالية لدى الف
 .األايى و عض املدااس التاهيق الن ودعية لدى الكينزع ومدى اعاليتها ويف األاري سنتناول السياسة املال

 

 المطلب األول :السياسة المالية في التحليل الكالسيكي
 

ت أا ثثق أتتعاثثوا األاكثثاا االقتصثثادية لهك سثثيب حثثول اهسثثفة الييثثة االقتصثثادية حيثث  كانثثل  هثثي  م تثثيى  ثث
لتا يثث  اليااهيثثة االقتصثثادية واالجتعا يثثة يتعثثثق يف تثثيم الييثثة الكامهثثة ل اثثياد يف  ديثثد ح ثثم ونو يثثة مثثا السثث ق 

يف أ ثي   سيادت اليية االقتصادية و دم تداق الدولثة يف النشثا  االقتصثادع إالأع  ميااسون  من نشا  اقتصادع
النف ثات كثثا  ثدال اهث  يف تثواتت ميزانيثة الدولثثة يؤدع ال حمالثة إىل تيثادت سثاتثداق الدولثة حسثث هم  1ثنرثاق ككثن

الثثااز الفثثيدع أا ثثق مثثن الثثااز ات حيثث  يعت ثثدوت ، 2 قثثد ينثثته  نثث  ا ثثرياة يف اليثثات االقتصثثادية واالجتعا يثثة
اجلعثثا ي وإت نمثثام السثثوق يف اثثق املنااسثثة الكامهثثة كفيثثق  تاديثثد ح ثثم الثثداق ال ثثومي وتوتيثث  هثث ا الثثداق  هثثى 

األاثثثثياد  شثثثثكق أكثثثثثي  دالثثثثةث حيثثثث  ي ثثثثو التاهيثثثثق الك سثثثثيكي حثثثثول دوا السياسثثثثة املاليثثثثة يف  تهثثثث  الر  ثثثثات و 
 االقتصاد  هى مجهة من االا ا ات األساسية وال  يعد من أمها : 

  ت تصثثثي وايفثثثة الدولثثثة  هثثثى تثثثواري الثثثداال واألمثثثن والعايثثثة والعدالثثثةث وقثثثد ت ثثثوم   نشثثثاء  عثثثض امليااثثث  العامثثثة
ة الميوم املناس ة له رال اخلاص حىت ي وم  ععه ث أع أهنا  يس النشا  االقتصثادع دوت  هى  يئ ا دتاملس

منف ت لهع ولة الشهريت ألدام مسي   د   يععق د   ميثي(ث واألسثواق تصثا   ثالتداق يف اآللية ال  يععق هبا
دأ الييثة االقتصثادية ويعثد  مبنفسها و التايل إت تيادت تداق الدولة يف النشا  االقتصادع يؤدع إىل اقا ل 

 النمام االقتصادع. إىلتدا  سه يا و عق آثاا سه ية 

                                                           
1
 .205 صث2014مصيث ثاقسكنداية ثمكت ة الوااء ال انونيةو آايوتث م ادئ االقتصاد الكهيث  احمعد اوتع أ و السعودث  هي   د الوهاة جن - 
 .17ثص2012امسةث اجلزاايثحمعد   اس حميتعث اقتصاديات املالية العامة ث ديوات املر و ات اجلامعية ث الر عة اخل -2

https://pmb.univ-saida.dz/busegopac/index.php?lvl=publisher_see&id=10697
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  وتثثثثثيم التثثثثثواتت  يكعثثثثثن دوا السياسثثثثثة املاليثثثثثة يف إاثثثثثاا التاهيثثثثثق الك سثثثثثيكي يف   يثثثثث  التثثثثثواتت املثثثثثايل ا ثثثثث ث
مصثثا  االقتصثثادع واالجتعثثا ي يتا ثث  مثثن اثث ل قثثوى السثثوق ال ثثادات  هثثى إحثثداال التوااثث  املرهثثوة  ثث  

1األاياد ومصا  اجملتع .
 

  :اثااض  و ال  ثز  حثدوال ال و ثدمي صثد  ث  تسثاوع اقيثيادات  النف ثات  حيث الت يد مب ثدأ املواتنثة املتواتنثة
يف املواتنثة حيثث   ثااض الك سثثيب وجثود اثثااض يف املواتنثة ااوثثة ات وجثوده يعثث  ات هنثام  ثثيااب إ ثثااية 

اهيثثب  ثثن ات وجثثود اثثااض يف املواتنثثة سثثيدا  الكومثثة  ثثو الت ثث يي اي ثثل  هثثى األاثثياد دوت الاجثثة إليهثثاث ن
 .واقسيام و دم اقنفاق  هى الناو املناسب

  ات ال يكوت هدم اقنفاق   ي  أغياض اقتصادية و  التايل ال يثنعك  هث ا اقنفثاق أو التاصثيق لديثيادات
ااسثة التامثة والث ع يععثق  ثدواه  هثى  هى أسعاا السه  واخلدمات يف السوق ال ع يتعت  خبصثاا  سثوق املن

   ي   التواتت االقتصادع واالجتعا ي يف اجملتع  من ا ل تفا ق قوى الرهب والعيض.

  ت ريثة النف ثات العامثثة العاديثة  ثثاقييادات العامثة العاديثة حيثث  يثيى التاهيثثق الك سثيكي انث  مثثن املهثم ت ريثثة
و  ثثثدم اال تعثثثاد  هثثثى ال ثثثيوض واقوثثثداا الن ثثثدع اجلديثثثد يف  النف ثثثات العاديثثثة  اجلاايثثثة(  ثثثاقييادات العاديثثثة

اثثثثثاله وء إىل غثثثثثري ال ثثثثثيي ة يعثثثثث  مزاحلثثثثثة الدولثثثثثة ل اثثثثثياد يف الصثثثثثول  هثثثثثى ا وس األمثثثثثوال وتيثثثثثادت  ثالتعويثثثثثق
2الت وم.

 

  تاثثول كثثق االداثثاا إىل اسثثتثعاا ل همات اا ا ثثث حيثث  تف ثثيق ال ثثيااب غثثري امل اىثثيت  هثثى ال ثثيااب امل اىثثيت
أدى هبثثم إىل تف ثثيق اثثيض  ثثيااب  هثثى االسثثته م  ثثدل اي ثثهم  ثثيااب  هثثى االداثثاا لتشثث ي  االداثثاا 

  3صدا ال اكعي ليأس املالث وك ا الا ا هم  دم ن   الرهب  هى االسته م.املال ع يعتلون  

  أهنثثم يؤكثثدوت  هثثى ات تيثثادت ح ثثم النف ثثات  ااوثثة ثاملواتنثثة العامثثة لهدولثثة ختفثثيضالفكثثي الك سثثيكي    ثث
وتثثدا  يف اليثثات  ثأثثثاا اقتصثثادية سثثيئة وتثثن ض م ثثدأ حيثثاد الدولثثة حثثدوال االسثثته كية حسثث هم سثثتؤدع إىل

االقتصادية ل لب اعثن املهثم أت تكثوت يف أ ثي  الثدود و ثدم لثاوت الواثاا  اليايسثية لهدولثة و ثدم منااسثة 
ت نشثثثثا  الدولثثثثة نشثثثثا  اسثثثثته كيث و هيثثثث  فثثثثب أت ال تتوسثثثث  الدولثثثثة يف األاثثثثياد يف النشثثثثا  االقتصثثثثادع ال

ا مثأاث  ايي ث  ل سثتثعاا يتيم  يده سوم  ال ع لواقنفاق العام الت للب ي تر  من ادااا ال رال اخلاص 
4اقنتاج والداق ال وميث وال لىب اقييادات العامة إال لتعويق النف ات العامة. ييا  من ح م

 

                                                           
1
 .226 ص ث2009 األادتث  عاتث  والتوتي ث لهنشي تهيات داا ث العامة املالية و االقتصاد م ادئ احلدث هيماإ ي  ال فوا   د - 
 .21ث ص2014 ثاألادت  عاتث ثاألوىل الر عة ث والتوتي  لهنشي املناهه داا التر ي ث و النميية    العامة املالية اصاونةث حمعد -2
 .42ث ص 2007  عاتث األادتث ادل اهي  العهيث املالية العامة و التشيي  املايل ال يييبث داا حامد لهنشي والتوتي ث الر عة األوىل ث -3
 .36ث ص 2011 عاتث األادتث  سعيد  هي الع يدعث اقتصاديات املالية العامةث داا دجهة لهنشي و التوتي ث الر عة األوىلث -4



العربي النقد صندوق بيانات قاعدة في المشاركة العربية الدول في المالية للسياسات النظري اإلطار:         األول الفصل  

 

5 
 

 وات انكعاىية أو ت وعية يف االقتصاد حي  ات قوى السوق اليت يف اثق اثيوم املنااسثة  دم حدوال ا 
الكامهة تكفي لتا ي  التوصي  الكامق واألمثق لهعوااد اققتصادية و شكق ته ااي دوت الاجثة إىل تثداق 

 ثن مسثثتوى  ا ثثيامالدولثةث ويثيى الفكثثي الك سثيكي انثث  مثن املعكثثن ات يعثيم ح ثم التشثث يق يف االقتصثاد 
مؤقتثا ا ث ث وأت السثوق قثادا  هثى إ ادتث  ملسثتوى التشث يق  ااثت الالتش يق الكامقث لكن سثيكوت حسث هم 

الكامقث وإت أع تداق لهدولة يف االقتصاد أكثي من الد املرهثوة سثيؤدع إىل إتاحثة و يقهثة ال رثال اخلثاص 
1مهام   املستوى املرهوة. أداء ن 

 

ي الك سثثيكي أنكثثي  هثثى الدولثثة إمكانيثثة التثثداق مثثن اثث ل السياسثثة املاليثثة و هثثى  ثثوء مثثا ت ثثدم يت ثث  الفكثث
حسثثث هم  هثثثى   يثثث  م ثثثدأ تثثثواتت املواتنثثثة العامثثثة دوت إمكانيثثثة التثثثأثري االفثثثاا  هثثثى التثثثواتت دواهثثثا والثثث ع ي تصثثثي 
و  لب قد أ فوا السياسة املالية مثن أع دوا يف التثواتت االقتصثادع والث ع يتا ث  واث  أاكثااهم  ثاالقتصادع العام
  شكق ته ااي.

يثثثتم  ريي ثثثة ته اايثثثة أو  ثثثعن التاهيثثثق الك سثثثيكي  ت التصثثثاي  أو التعثثثديق يف الاهثثثات االقتصثثثاد اثثث و التثثثايل
  تسثثتهدم تثثواري الرهثثب امل اثثم لدنتثثاج تكثثوت الثثالسياسثثة املاليثثة و  هثثى اأسثثها  لاتيثثة ث وإت السياسثثات الكوميثثة

.  ق تكوت  اات  شكق  ام ثغري  يواية 
2 

 

 

الكينزي التحليل المطلب الثاني : السياسة المالية في  

 

 

المتاثات وثعب نتي ثة ملثا اقث ت  1929ثي أتمة الكساد العاملي ا ل سنة إتعيض التاهيق الك سيكي  هى 
ث حيثث  اسثثتعيت هثث ه المثثيوم لثثوايل واخنفثثاض يف مسثثتوى النثثاته ال ثثومي معثثدالت ال رالثثةهبثثا مثثن تيثثادت ك ثثريت يف 

أمهثثا  ثثدم  مثثن أا ثث  سثثنوات كانثثل كاايثثة الهنيثثاا أهثثم الفي ثثيات الثث  كثثات ي ثثوم  هيهثثا الفكثثي الك سثثيكي ولعثثق
داق الكومثثثات و و التثثثايل  ثثيتت أميثثة تثث حثثدوال التثثواتت الته ثثااي اغثثم حيثثثاد الدولثثة و ثثدم تثثداهها يف االقتصثثاد

مثثا أاسثث  اجملثثال أمثثام  ثثيوت  3ثاخلثثيوج مثثن الثثدوا الت هيثثدع املتعهثث   الثثداال واألمثثن إىل التثثداق يف اليثثات االقتصثثادية
أميثة تثداق الدولثة يف مثن ا ضثا  ثيت أوالث ع  ثاألاكثاا الث  ايحهثا العثاق االقتصثادع االجنهيثزع جثوت مينثااد  ينثز

                                                           
 .22ث ص2011سعيد   د العزيز  ثعاتث املالية العامة مداق  هيهي معاوي ث الداا اجلامعيةث اقسكندايةث مصيث ث  -1
 .51ثص2004مصيث اقسكندايةث جامعة االقتصادث قسم الناىي الكهيةث االقتصادية النميية يف م دمة تكيث حمب إميات و مندوا حمعد احلد  -2
 .99ث ص2009االقتصاد الكهي النميية و السياساتث الداا اجلامعيةث اقسكندايةث مصيث    د املرهب   د العيد ث -3
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إال مثثثثن اثثثث ل التثثثثأثري يف   يتثثثثأتى حسثثثث  سثثثثتوى التشثثثث يق الكامثثثثقث والثثثث ع ال القتصثثثثادع لهووثثثثول إىل ماالنشثثثثا  
ت  هثى التثأثري يف  تهث  ا العناوي املكونة لهرهب الفعهيث و التايل  اتل الدولة من ا ل أدوات السياسة املالية قثاد

ادع حسثثب مثثا و ضثثا ال ثثدات  هثثى تصثثاي  االاثثت الت الثث  يعياهثثا النشثثا  االقتصثث ثجوانثثب النشثثا  االقتصثثادع
 1جاء    الفكي الكينزع حي  تنره   هي  م من ا ل اي يت  أساسيت  ما :

 دد الرهب الفعهي العيض الكهيالفرضية األولى  : 

ت الرهثب أختته  ه ه الفي ية م  أهثم املسثهعات الث  كثات ي ثوم  هيهثا الفكثي الك سثيكي حيث  يثيى كينثز  ث
ح ثثم مثثن ت املنت ثث  وأوثثااة األ عثثال يياعثثوت أحيثث  يفسثثيوت للثثب  ثث ثالفعهثثي هثثو الثث ع  ثثدد العثثيض الكهثثي

 كل.أإنتاجهم وأ عاضم نتي ة تيادت الرهب  هيها و التايل    وت أا اح 
مبعثثو ات ال ثثااع   هثثى األ عثثال ي ثثاانوت الصثثيهة املتوقعثثة لهرهثثب الكهثثي والثث  تعكثث  األسثثعاا مثث  تكثثالي  

و التايل يتادد مثن الرهب الكهي والعيض الكهي  ند كثق مسثتوى تشث يق  ثاقنتاج  ند مستوى مع  من التش يق
وييى كينز ات ح م التش يق سيتوق   ند املستوى ال ع يتسثاوى ايث  كثق مثن مثثن الرهثب الكهثي والعثيض الكهثي 

ت مسثثثتوى التشثثث يق يتوقثثث   هثثثى مسثثثتوى الرهثثثب الفعهثثثي وأع ن ثثث  يف مسثثثتوى أسثثث   يت ثثث   ثثث ومثثثن اثثث ل مثثثا
 د إىل اخنفاض يف ح م الرهب الفعهي و ي تب  هى للب نتي تات: التش يق يعو 

 العيض يت   الرهب يف الاه . -
إىل ااعثث  لهاثثد الثث ع  يثثد واخنفثثاض  الرهثثب الفعهثثي سثثيؤدع إىل اخنفثثاض مسثثتوى التشثث يقث األمثثي الثث ع  -

 يسثثع   تا يثث  مسثثتوى التشثث يق الكامثثق وميكثثن لهاكومثثة أت تتثثداق يف مكونثثات للثثب الرهثثب الكهثثي
حي  يشثتعق مفهثوم الرهثب الكهثي لثدى  ينثز  هثى ث الفعال من ا ل نف ا ا العامة اجلااية واالستثعااية
كق من السه  االسته كية والسه  اليأمساليثةث سثواء   ىامل الغ املتوق  أت ينف ها اجملتع  يف س يق الصول  ه

 2.ال رال اخلااجي أوال الكومي ال ر أو األ عالقرال  أومت ه ا اقنفاق من ا ل ال رال العااهي 

 
 :ال يتادد الرهب الفعهي ته اايا  ند مستوى التش يق الكامق الفرضية الثانية 

مسثتوى التشث يق الكامثق ال  ثدال ته اايثا أع مثن املعكثن ات يعثيم الرهثب الفعهثي  أت التاهيق الكينزع  ييى
ال صثثوا  الشثثكق الثث ع  ثثدال تواتنثثا دوت مسثثتوى  التشثث يق الكامثثق  حالثثة الكسثثاد( أو قثثد يشثثهد الرهثثب الفعهثثي 

التثايل ااتفا ا ىديدا  الشثكق الث ع  ثدال تواتنثا  نثد مسثتوى أ هثى مثن مسثتوى التشث يق الكامثق  الت ثوم(ث و  
السياسثثة  أدواتاثثالتواتت ال يت ثث  ته اايثثا  ثثو مسثثتوى التشثث يق الكامثثق األمثثي يثثدا   ثثو تثثداق الدولثثة مثثن اثث ل 

                                                           
 .44ث ميج  س   لكيهث ص  ادل اهي  العهي -1

2
 .26ص ث1996 ث مصيث ث اقسكنداية ث األوىل الر عة ث اجلامعية الداا    د العزيز  هي السوداين ث أس  السياسة املالية ث - 
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      املاليثثثة لتصثثثاي  االاثثثت الت الثثث  مثثثن املعكثثثن ات يعياهثثثا النشثثثا  االقتصثثثادع سثثثواء تعهثثث  األمثثثي  عثثث ج الكسثثثاد
مستوى التشث يق الكامثق ال يتا ث  دوت تثداق الدولثة يف الت ومث ومن ا ل ما س   يت   ات كينز ييى ات  أو

 االقتصاد من ا ل السياسة املالية.
 
 

 خصائص السياسة المالية في ظل النظرية الكينزية:

   نر ق من الفي يات السا  ة ميكن ال ول  أت السياسة املالية يف التاهيق الكينزع ت وم  هى األس  اآلتية :إ    
 دونثث   و  الكامثثق أيث ثثومي  نثثد أع مسثتوىث سثثواء أكثثات للثب  نثثد مسثثتوى التوايتاثدد تثثواتت الثداق ال -

اوق ث و هي  ا ن  لي  من الكعة أت تهتزم الكومة  الياد املايلث حي  ال د من تثداق الدولثة لتوجيث   أو
1النشا  االقتصادی  استودام السياسة املالية.

 

يف املواتنثثثة العامثثثة مثثثن اثثث ل تسثثثاوع النف ثثثات العامثثثة ال ي تصثثثي هثثثدم السياسثثثة املاليثثثة  هثثثى   يثثث  التثثثواتت  -
واقيثثيادات العامثثة لهدولثثةث  ثثق أوثث   هثثداها   يثث  التثثواتت االقتصثثادع واالجتعثثا ي مثثن اثث ل التثثأثري  هثثى 

2 الرهب الفعهي لهيا  من مستوى التش يق لهعوااد االقتصادية.
 

 هثثى الرهثثب الكهثثي لعثث ج األتمثثات الثث  يشثثهدها ومنثث  أوثث   لهسياسثثة املاليثثة دوا  ثثالغ األميثثة يف التثثأثري 
   االقتصاد.

يشثعق  تهثث  اجلوانثثب  أوثث  ع تعثث  حيث  هأوث   اقنفثثاق العثام ال ي تصثثي ا ث   هثثى اجملثثاالت اليايسثية ل -
 املتعه ة  النشا  االقتصادع واالجتعا ي.

ت الهيثثة وق تعثثد تعثثددت األهثثدام االقتصثثادية الثث  أوثث ال الدولثثة تسثثتهداها  ثثن اييثث   صثثيق اقيثثيادا -
 وسيهة ا   لت رية النف ات العامة.

ملواتنثثثثة العامثثثثة أو حثثثثدوال حهثثثثل أميثثثثة التثثثثواتت االقتصثثثثادع حمثثثثق التثثثثواتت املثثثثايل اأوثثثث   حثثثثدوال الع ثثثثز يف ا -
وسثااق األاثيى الث  مثن الأميا م  وال وق يعد هدم م دسث ااوة إلا كات مستهداا م  مجهة يها الفااض ا

اقتصثثاد قثثومي  ثث  انكعثثاخ و ثث  ت ثثومث اعثثن املعكثثن ات ت ثثوم الدولثثة يف الالثثة الثث  تسثثعى لهووثثول إىل 
أمثا يف الالثة الث  يشثهد ايهثا االقتصثاد ااتفثثال يف  ثيشثهد ايهثا االقتصثاد انكعثاخ   حثداال   ثز يف املواتنثة

 3معدالت الت وم ات تت    و   ي  اااض يف املواتنة العامة. 
                                                           

1
 .154ص ث2011 مصيث ث اقسكنداية ث األوىل الر عة ث اجلامعية الداا  الكهيث االقتصاد م ادئ ال صاصث جويدت ج ل - 

2
 .23ث ميج  س   لكيهث ص اصاونة حمعد - 

3
 .45ث ميج  س   لكيهث ص  ادل اهي  العهي - 
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حيثث   اتثثل الدولثثة  تسثثتودمها  ثغثثري تهثثب املتعه ثثة  ثثدواها كثثأدات لهتعويثثق أوثث   له ثثيي ة أهثثدام  ديثثدت -
حسثثثب م ت ثثثيات املصثثثهاة االقتصثثثادية لتف ثثثد  ثثث لب حيادهثثثا الت هيثثثدع وأوثثث ال أدات لتا يثثث  أهثثثدام 

 اقتصادية واجتعا ية أكثي.
اثثثق التاهيثثثق ت دوا الدولثثثة يف النشثثثا  االقتصثثثادع قثثثد  ثثثات  ثثثالغ األميثثثة يف أحيثثث  يت ثثث  مثثثن اثثث ل مثثثا سثثث    ثثث

 الكينزع.     

 
 و بعض المدارس األخرىودي التحليل النق لدىالمطلب الثالث: السياسة المالية 

 

 السياسة المالية ضمن التحليل النقودي:  -أوال

 ثثيت جنثثم املداسثثة الن وديثثة يف هنايثثة السثث عينات مثثن ال ثثيت املا ثثي حيثث  ىثثهدت هثث ه الفثث ت ااتفثثال ىثثديد يف 
وال رالة و دم ال دات  هى احتواء أتمة الت وم اليكثودع حيث    ثز الفكثي الكينثزع  ثن ت ثد  معادالت الت وم 

 (Milton Friedman)  حهول لهويوج من ه ه األتمةث أين اهي التاهيق الن ودع  هى يثد ميهتثوت اييثدمات
والنعثثو االقتصثثادع حيثث  ت تثثداق الدولثثة يف االقتصثثاد يثثؤدع إىل  يقهثثة آليثثة السثثوق وإ رثثاء الترثثوا أوالثث ع يثثيى  ثث

ات النشثثا  االقتصثثادع  ويؤكثثدوت ثينثثادع أنصثثاا هثث ا التوجثث   الييثثة االقتصثثادية و ثثدم تثثداق الدولثثة يف االقتصثثاد
تثداق  إىلايعا لو تيم له رال اخلثاص لثن يواجث   ثدم اسثت ياا حيث  ينسث وت الت ه ثات الث  يعياهثا النثاته اقمجثايل 

لتثثأثري ال ثثئيق لهسياسثثة املاليثثة  هثثى اقنتثثاج واألسثثعاا لكثثن يف حثثدود  ثثئيهة جثثدا وال ينكثثيوت ا ثالدولثثة يف االقتصثثاد
ميكثثثن إماضثثثاث حيثثث  ينرهثثث  اا ثثثهم السثثثتودام السياسثثثة املاليثثثة مثثثن مثثثوقفهم الثثثيااض لتثثثداق الدولثثثة يف االقتصثثثاد 

لنشثثثثثا  السثثثثثيعا ات تثثثثثأثري السياسثثثثثة املاليثثثثثة حسثثثثث هم معثثثثثدوم يف األجثثثثثق ال صثثثثثري  هثثثثثى مسثثثثثتوى العثثثثثام ل سثثثثثعاا وا
 االقتصادع. 

ويت ثو أنصثاا التاهيثق الن ثودع اكثثيت التثزاحم االسثتثعااع كا ثة ملعاا ثثتهم تثداق الدولثة يف االقتصثاد حيثث  
تثثأثري  هثثى ح ثثم اقنفثثاق االسثثتثعااع له رثثال اخلثثاصث والت ثثيي  لهاسثثة ماليثثة توسثثعية سثثتؤدع يت تنفيثث  سأيثثيوت  ثث

واق املاليثثة يف الثثاالت الثث  تعثثيم ايهثثا مواتنثثة الدولثثة حالثثة األسثث مثثنتعويثثق لحتثثاج إ هثثى ال رثثال اخلثثاص يف حثثال 
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الونثات ازينثة  الشثكق الث ع سثريا     ز من ا ل منااستها ل  سواء من ا ل إودااها لسندات حكوميثة  أو
1من معدالت الفاادت و التايل خيفض من ح م اقنفاق االستثعااع اخلاص.

 

اقنفاق الكومي وتداق الدولة كثات وااء النعثو الك ثري لهععثيوض الن ثدع ت تيادت أحي ييى أنصاا ه ا التياا 
اقثث ت هبثثا ااتفثثال  والثث  والث ع أدى إىل االاتفثثال الشثثديد يف ح ثثم األجثوا واألسثثعاا يف السثثتينات مثثن ال ثثيت املا ثي

معثثدالت  ىثثديد يف معثثدالت ال رالثثة اثث ل السثث عينات لتنف ثثي  هثثى أثيهثثا أتمثثة الت ثثوم اليكثثودعث أيثثن تياجعثثل
وثثاح ها ااتفثثال يف معثثدالت ال رالثثة والت ثثوم يف  ثالنعثثو االقتصثثادع وااتفثث  الع ثثز يف املواتنثثة العامثثة والثثدين الهثثي

 ت واحد.آ
     

 يف  ثقثالكهي  هثى الرهثب التثأثري يف يتعثثق ال اليكثودع الت ثوم إت الثق لهوثيوج مثن أتمثة الن ثديوت ويثيى
وختفثثثيض ح ثثثم ال ثثثيااب لتشثثث ي  اجثثثال  اقنتثثثاج الععثثثق  هثثثى ااثثث  ح ثثثممثثثن اثثث ل  الكهثثثي العثثثيض  هثثثى التثثأثري

  .وختفي  اقجياءات ال ريوقيااية اأمسالية تتياكعا هى تكوين  األ عال
 

التيثثاا الن ثثودع يعاا ثثوت أع إجثثياءات تداهيثثة  ثثل السياسثثة املاليثثة الثث   أنصثثاا تأويت ثث  مثثن اثث ل مثثا سثث   
ت إمثثثثن ىثثثثأهنا أت تثثثثؤدع إىل تزايثثثثد الع ثثثثز الكثثثثومي مث الت ثثثثوم الثثثث ع ميثثثثثق املشثثثثكهة االقتصثثثثادية اليايسثثثثية ضثثثثمث و 

 كفاء ثا ثدم   أث تثل السياسة املالية اليامية إىل ت هيق ح م الت وم  ثن اييث  تيثادت ال ثيااب   ثزت  ثن للثب و
ق تكثثن مصثثاو ة  ت ثثريات ن ديثثة مسثثت يت النعثثو سثثتؤدع إىل  ت السياسثثة املاليثثة إتإيف اثثق م اومثثة املتعثثامه  ضثثاث و 

   2. اا  أسعاا الفاادت وت ييد اقنفاق اخلاص
 

 السياسة المالية في إطار التوقعات الرشيدة :  -ثانيا
 يفاقتصادية  من معهومات لديهم يتواي ميكنهم كا ما يسعوت ل ستفادت  أا ق تف ض ه ه النميية ات األاياد

األاكثثاا  متاثثديتااألارثثاء الثث   ياتهثثا توقعثثا م يف املا ثثيث وقثثد جثثاءت أاكثثااهم  ولنثثب تكثثياا توقعثثا م  نثثاء
ت السياسثات املينثة حسث هم أيثا كثات ىثكهها ماليثة أو ن ديثة أالسا  ة سواء كانل ت هيديثة أو  كينزيثةث حيث  يثيوت  ث

ة أو انكعاىثثية سثثتؤدع يف األاثثري إىل   ثثز املتعثثامه   ثثن توقعهثثا و التثثايل تثثؤدع إىل سثثوء ت ثثديي املتعثثامه  توسثثعي

                                                           
1
ث 2014 األادتث  عاتث الثانيةث الر عة والتوتي ث والنشي لهر ا ة وفاء داا املاليةث األوااق سوق أداء و املالية و الن دية السياسات الدا عيث كاام   اس - 

 .57ص
2
 .56ث ص2015 ث الثانيةثاألادت الر عة والتوتي ث لهنشي الياتواع داا ث  االقتصادية السياسات  اخليكاينث كاام نزاا املوسوعث يون  حيدا - 
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ت أنصثثثاا هثثث ه املداسثثثة يثثثد وت إىل لنثثثب هثثث ه السياسثثثات ألهنثثثا قثثثد تعرثثثي إىثثثااات غثثثري وثثثاياة  اثثث منثثث ضثثثاث و 
 1والوحدات اققتصادية.لهعتعامه  من ىأهنا ات ت يري مساا السهوم اققتصادع ل اياد 

ات كانثل هث ه سثاهم يف   يث  االسثت ياا اققتصثادع املنشثود السثيعا ياات انتهاج سياسة مالية مينة لثن  هي  و 
افثثثي هثثث ه الالثثثة سثثثيكوت تفا ثثثق املتعثثثامه  معهثثثا  رثثثيق  تهفثثثة مثثثا  ثثثد مثثثن اثثثثي اعاليثثثة هثثث ه ث السياسثثثة غثثثري املعهنثثثة

منهثثثا سثثثواء كانثثثل  تاملتواثثثالثثث لب يووثثثي أنصثثثاا هثثث ا الفكثثثي  ثثث   ت السياسثثثة املاليثثثة املت عثثثة واألهثثثدام  ثالسياسثثثة
أو انكعاىثثيةث  الشثثكق الثث ع يسثثع  ملتعثثامه    نثثاء توقعثثات وثثاياة ويسثثاهم يف تفا ثثق املتعثثامه  مثثن  توسثثعية
  التوقعثات يتثأثي مثا يف اث ت املتا ث  األسثعاا مسثتوى املداسثة أت أنصثاا هث ه املسثريت ضثاث حيث  يثيى األهثدام

إاسثثاء  ي الثث ع ي عثث   ثثوالسثثهيعة األمثث لهتوقعثثات والثث ع يعثثد انعكثثاس املنت ثث  واملسثثتههك  مثثنق لكثث السثثعيية
 االقتصادع االست ياا

ييى أنصاا مداسة اقتصاديي جانب العيض ات السياسة المالية في إطار اقتصاديات جانب العرض  -ثالثا
املالية ستكوت أكثي اعالية يف  فيز العيض الكهي من ا ل تش ي  اقنتاج  ن ايي  افض ال يااب السياسة 

كعا   ثوت د  التسهي ت واالمتياتات ك ديق  ن توج  السياسة املالية الكينزية اضاداة إىل  فيز الرهب الكهي
ي  األسعاا و ديد األجواث حي  يووي أنصاا ه ا التياا  عدم تداق الدولة يف االقتصاد وااوة  ند تس 

تنره  ح تهم من ا ت اا ات ختفيض معدالت ال يااب املفيو ة  هى االسته م أو األا اح من ىأن  أت  فز 
 ال رال اخلاص و التايل سيععق للب  هى تيادت التش يق واقنتاج. 

 جثثقأل العامثثة هة اقيثثياداتوينت ثد أنصثثاا هثث ا الفكثثي أع توجثث  السثثت  ل الكومثثات له ثيااب لهياثث  مثثن حصثثي
يستشثثثهدوت مبناثثثثو الاثثثثي   حيثثثث  فيثثثز الرهثثثثب الكهثثثثي ااوثثثة أهنثثثثم يهعهثثثثوت اثثثثي العثثثثبء ال ثثثثيييب  هثثثى اقنتثثثثاجث 

 Lafter Curve)أت معثثدالت ال ثثيي ة العاليثثة قثثد ختفثثض  وااثثد ال ثثيي ة و التثثايل ت هثثي   ثثوالثث ع يثثيى ايثث   ث
ات ال ثثيي ة  ثث الشثثااعة و هثثو مثثا يفسثثيه اثثلاء الاسثث ة  امل ولثثة ال ا ثثدت ال ثثيي ية كوهنثثا ختفثثض النشثثا  اققتصثثادعث

مثن أداء النشثا  االقتصثادع اانث  سثيافز  ئتأكق ال يي ةث ااوثة ات ااث  املعثدالت ال ثيي ية  اق ثااة لكونث  ي رث
  أوثثااة األ عثثال  هثثى التهثثية ال ثثيييب مثثا خيفثثض يف األاثثري مثثن الصثثيهة النهاايثثة لديثثيادات ال ثثيي يةث كعثثا ات
افثثض ال ثثيااب مثثث   ثثن الععثثق أو الفااثثدت أو أا ثثاح األسثثهم يسثثهم و شثثكق اعثثال يف تيثثادت االداثثاا واالسثثتثعاا 

 2وال ع ينعك   دواه  صوات إفا ية  هى العيض الكهي ومن مث  هى النشا  االقتصادع.
 

ال يي ية أمية أكل  ومن ا ل ما س   يت    ات أنصاا ه ا الفكي يعروت لهسياسة املالية و ال ات السياسة
 الت وم و مواجهة املشك ت ال  يعياها االقتصاد.  يف مكاااة

                                                           
1
 .58ميج  س   لكيه ث ص الدا عيث كاام   اس - 

2
 .59ميج  س   لكيه ث ص اخليكاينث كاام نزاا املوسوعث يون  حيدا - 
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 مفاهيم عامة حول السياسة الماليةالمبحث الثاني: 

 
اكتس ل السياسة املالية دواا  الغ األمية يف  صينا الايل  عن السياسات االقتصادية ملا ضا من قداات هامثة 

دواهثا كث ا مثن اث ل االقتصادية املسريت وتأثريها الك ثري  هثى  تهث  املت ثريات االقتصثاديةث و  هى   ي  األهدام 
يف معاجلة األتمثات الث  ميثي هبثا االقتصثاد ناهيثب  ثن أثيهثا يف  فيثز التنعيثة االقتصثادية السثيعا لثدى الثدول الناميثة 

لسياسة املالية سثنتريق اث ل هث ا امل اث  إىل ة  ااملتعه من ا ل أدوا ا املتعددتث ولدملام أكثي مبوته  اجلوانب 
مفهثثوم السياسثثة املاليثثة وأهثثم أهثثدااها كعثثا سثثنتناول أدوا ثثا وحمثثددات اعاليتهثثا يف الثثدول الناميثثة لنوثثتم هثث ا امل اثث  

  دوا السياسة املالية يف معاجلة االات الت االقتصادية واملالية يف الدول النامية.   
 
 

مفهوم السياسة المالية و أهدافهاالمطلب األول :   

 

 مفهوم السياسة المالية -أوال
ث غثري  1( والث  ي صثد هبثا اخلزنثة أو  يثل املثالFiscيعود أوق تسعية السياسثة املاليثة تااخييثا إىل الكهعثة الفينسثية  

دوا الدول االقتصثادع أوث   هث ا املعثو ي ثي   ثن اسثتيعاة الواثاا  واملهثام اجلديثدت   يا لتروا ال ع ان  وم  ا
وتزاي األد يات االقتصادية  العديثد مثن التعثااي  ملفهثوم السياسثة ث 2تؤديها الدول يف حيات جمتععا ا ال  أو ال

 ديثد املصثادا املوتهفثة لديثيادات املالية حي  تعيم  هى أهنثا تهثب اجلهثود والثاوالت الكوميثة املعتعثد  هيهثا يف 
متويثق اقنفثاق يف ا    ن  ديد الكيفية ال  تستودم هبا ه ه اقيثيادات  العامة و ديد األمية النس ية لكق منها

لتا يثث  األهثثدام االقتصثثادية املوتهفثثة  ثالعثثام   ىثثكال  املوتهفثثة مثثن إنفثثاق جثثااع و إنفثثاق اأمسثثايل وإنفثثاق تنعثثوع
 هثثى أهنثثا أدات قسثثتودام كثثق مثثن اقنفثثاق الكثثومي  (Bach)ث كعثثا يعياهثثا 3السثثت ياا االقتصثثادعويف م ثثدمتها ا

وال يااب إ ااة إىل ال ثيوض ل ثيض التثأثري  هثى الرهثب الكهثيث وللثب حسثب المثيوم اققتصثادية له هثدث ا ث  

                                                           
1
( ث أايوحة م دمة لنيق ىهادت دكتوااه 2014-1990مناويية اولة ث اثي السياسة املالية  هى أداء سوق األوااق املالية دااسة حالة األادت ا ل الف ت  - 

واألسواق املاليةث كهية العهوم االقتصادية و الت ااية و هوم التسيريث منشواتث جامعة حمعد اي ي  ل.م.د يف العهوم االقتصاديةث ختص  اقتصاديات الن ود و ال نوم
 .13ث ص2016-2015 سكيتث اجلزاايث 

2
 .44ثص 2006ثثمصي ادل احلد حشيشث أساسيات املالية العامة مداق لدااسة أوول الفن املايل ل قتصاد العامثداا اجلامعة اجلديدت لهنشيث اقسكنداية - 

3
 .58ث ص2009ثاألادت ث   عات ث الر عة األوىلثداا وفاء لهنشي و التوتي نصي حلود مزنات اهدث اثي السياسات االقتصادية يف أداء املصاام الت اايةث  - 

https://pmb.univ-saida.dz/busegopac/index.php?lvl=publisher_see&id=10379
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ث ومثثن 1إ ثادت توتيثث  الثداق  ثن دواهثا يف   يثث  النعثو اققتصثثادع والت هيثق مثثن ال رالثة و  يث  العدالثثة مثن اثث ل 
اكثز  هثى أميثة السياسثة املاليثة يف ااث  معثدالت النعثو اققتصثادع والثد مثن ال رالثة   (Bach)امل حظ ات تعيي 

واعاليتهثثثثا يف إ ثثثثادت توتيثثثث  الثثثثداق دوت الترثثثثيق ألثيهثثثثا  هثثثثى  ثثثثاقي املت ثثثثريات االقتصثثثثاديةث كعثثثثا تعثثثثيم  هثثثثى أهنثثثثا 
وال ثثيوض والنف ثثات العامثثةث ألجثثق   يثث  األهثثدام اققتصثثادية و شثثكق  ابث إسثثتودام امليزانيثثة مثثن اثث ل ال ثثيا

تا يثثث  التثثثواتت واالسثثثت ياا يف اققتصثثثاد ال ثثثومي (ث ويثثثيى الثثث عض ات السياسثثثة املاليثثثة هثثثي دااسثثثة  هيهيثثثة ل ياايسثثث
 ثاققتصثثادية يف ال هثثد   هث ا النشثثا  مثن آثثثاا  النسث ة ملوتهثث  ال را ثات تلهنشثا  املثثايل يف ال رثال العثثام ومثا يسثثت

ل ثثم اقنفثثاق ومصثثادا اقيثثيادات العامثثة   يثثة   يثث  أهثثدام معينثثة كثثالنهوض  اققتصثثاد الثثوا    مت ثثعنة تكييفثث
 . ات اجملتع  والت ييب    ا 

 

وي صثد هبثثا كثث لب اسثتودام اقيثثيادات العامثثة والنف ثات العامثثة والثثدين العثام لتا يثث  التثثواتت  ث  جثثانيب املواتنثثة 
أو هثثي  ث2االقتصثثادع و  يثث  مسثثتويات  اليثثة مثثن اقنتثثاج الكهثثي واليهولثثة دوت حثثدوال الت ثثوم ثامثثة لهدولثثةالع

جمعو ة ال وا د واألساليب والوسااق واقجياءات والتدا ري ال  تتو ها الدولة قداات النشا  املثايل ضثا  ثأكل كفثاءت 
يثثثة والسياسثثثية اثثث ل اثثث ت معينثثثة و التثثثايل هثثثي تهثثثب ككنثثثة لتا يثثث  جمعو ثثثة مثثثن األهثثثدام االقتصثثثادية واالجتعا 

   3 .وتد ري وسااق متويه  كعا يمهي يف املواتنة العامة لهدولة السياسة ال  تنته ها الدولة يف ختري  ل نفاق العام

   
 أهداف السياسة المالية:  -ثانيا

 
مثن اث ل السياسثات املاليثة وأدوا ثا  ل د سثامل العديثد مثن العوامثق يف تعثاام الثدوا اققتصثادی لهاكومثات    

 4ولعق من أهم ه ه العوامق:

الثثيوة الثث   ياتهثثا دول العثثاق يف اثث ات سثثا  ة أدت إىل ااثث  مثثن ح ثثم اقنفثثاق  هثثى اجلانثثب العسثثكيع  .1
واألمثث  و التثثثايل ااتفثثال مسثثثتوى التشثث يق يف هثثث ه ال را ثثات كعثثثا انعكثث  اثثثثي ختصثثي  املثثثوااد املاليثثة ضثثث ه 

  هى  اقي ال را ات االقتصادية.اجمل ت 

                                                           
1
 .45ث ميج  س   لكيه ث ص  االقتصادية السياسات  اخليكاينث كاام نزاا املوسوعث يون  حيدا - 

.38 ث ص2006امسهات الراهي و اايوتث م ادئ االقتصاد الكهيث داا ال داية لهنشي و التوتي ث الر عة األوىلث  عاتث األادتث  - 2
  

3
 .211ميج  س   لكيهث ص   د ال فوا ا يهيم احلدث  - 

4
 .149ث ص2001جنيب ا ياهيم ث أس   هم االقتصاد التاهيق اجلععيث مؤسسة ى اة اجلامعة ث اقسكنداية ث مصيث  نععل اهلل - 
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ريثثة ن ثث  االسثثتثعاا اخلثثاص يف  ال ثثوم  هثثى اجملثثاالت الصثثاية والتعهيعيثثة لت  اقنفثثاقتكفثثق الكومثثات  .2
 واول مدى اس جال العوااد ايها. تري ه ه اجملاالت نمي ملتره ا ا املالية الك 

 كل ائة من اجملتع . تسعى الكومات إىل توسي  سياسا ا لهتأمينات االجتعا ية لتشعق ا  .3

 توج  الكومات له يام  العديد من األنشرة االقتصادية و التايل منو ال رال الكومي.  .4

 .إداام الكومات لدوا السياسة املالية يف التاكم وتصاي  املساا االقتصادع .5

عثد مثن يولثة إت اال تعاد  هى نمام السوق يف   ي  التوصي  األمثق لهعوااد االقتصثادية  ثدوت تثداق الد .6
 1.أس اة تاألموا الصع ة لعد

 

و الثث  تعثثد السياسثثة املاليثثة مثثن أهثثم أدوا ثثا الكومثثة  اسثثتودام السياسثثات االقتصثثادية  حيثث   اتثثل  عهيثثة تثثداق
أمثثيا لتا يث  أهثثدام اجملتعثث  ومعاجلثة جوانثثب ال ثثع  وال صثثوا يف االقتصثاد الثث   ثثول دوت   يث  هثث ه األهثثدام 

إىل ااثثث  مسثثثتوى النعثثثو   تهثثث  الكومثثثات يف العثثثاق مثثثن اثثث ل اسثثثتودام السياسثثثة املاليثثثةوتسثثثعى 2 ثثثالغ األميثثثةث
 مثثن ولعثثق األاثثيى إىل   يثث  العديثثد مثثن األهثثدامحيثث  تسثثعى كث لب  3االقتصثادع غثثري انثث  لثثي  اضثثدم الوحيثثد

 أمها :
 : ي  الكفاءت االقتصادية يف ختصي  املوااد االقتصادية   

اثث ل و ثث  السياسثثة املاليثثة املناسثث ة إىل  ثثعات اسثثت  ل املثثوااد املاليثثة املتاحثثة  يهثثدم وثثنال ال ثثياا مثثن    
وتوجيثث  مثثوااد الدولثثة  هثثى الناثثو الثث ع يثثؤمن اسثثت  ضا واثث  أولويثثات ت ثثعن   يثث   ث ثثأكل كفثثاءت واعاليثثة

 أقصى منفعة ككنةث هبدم ته ية اكل قدا من حاجات اجملتع .
  :4  ي  االست ياا يف األسعاا

 

يأا  وانعي السياسة املالية است ياا األسعاا دااق االقتصاد  ع  اال ت اا  نثد وثياغتهم ضثاث كعثا قثد     
يتوجهثثوت  ثثعن أهثثدااهم  ثثو احتثثواء ال ثث و  الت ثثوعية الثث  يعياهثثا االقتصثثاد مثثن اثث ل انتهثثاج سياسثثة 

ت  ثعات   ثاء اقنفثاق العثام مث  ميا ثا ثانكعاىية تستهدم ختفيض اقنفاق العام ال سثيعا االسثته كي منث 
املوج   و ال را ات ال  تستهدم ااث  الراقثات وال ثداات اقنتاجيثة ل قتصثاد  هثى حالث  أو تيادتث ث كعثا 

تسثثثعى الكومثثثة مثثثن اثثث ل السياسثثثة املاليثثثة إىل معاجلثثثة حالثثثة االنكعثثثاخ الثثث  يشثثثهدها أت انثثث  مثثثن املعكثثثن 
 االقتصاد.  

                                                           
1
  .44ث ص1995ثمصيث  ثعاتث م دمة يف االقتصاد العام ث مؤسسة ى اة اجلامعة لهر ا ة و النشيث اقسكنداية حمعد احلد   د اهلل ث   د   د العزيز - 
 ,183ص ث2007 ث مصي ث اقسكنداية ث اجلامعية الداا الكهيث االقتصاد م ادئ جنىث الوهاة   د  هي م هدث ام ات حمعد -2

3 - Cheryl Gray ,Tracey Lane, FISCAL POLICY AND ECONOMIC GROWTH, World Bank, Washington, DC,p7. 

.46س   لكيه ث ص ث ميج   االقتصادية السياسات  اخليكاينث كاام نزاا املوسوعث يون  حيدا - 4
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 :ي  مستوى التش يق الكامق   

حيثث   اتثل  تهثث  الكومثثات  1929تعثزت هثث ا الثدوا لهسياسثثة املاليثثة  هثى اثثثي أتمثثة الكسثاد يف سثثنة     
يف العثثاق تعثثول  هثثى السياسثثة املاليثثة مثثن اثث ل أدوا ثثا  هثثى ااثث  مثثن مسثثتويات التشثث يق والثثد مثثن ال رالثثة 

لفعثال  الشثكق الث ع يثد م واا  ااقات التواي  لهعوااد املتاحة لزيادت اقنتاجية من ا ل  فيثز الرهثب ا
تيثثادت الرهثثب  هثثى الععالثثة الت تيثثادت امل يعثثات  فثثز تيثثادت اقنتثثاج و التثثايل تيثثادت الرهثثب  هثثى الععالثثة و منثث  

 اا  مستوى الداق الوا . 

وتد ى ه ه السياسة  السياسة املالية التوسعية ال  تسعى من ا ضا الكومة إىل تعويض الثن   الث ع     
 ات يعيا  الرهب اخلاص من ا ل اا  ح م اقنفاق العام والسيعا من  اقنفاق اقستثعااع.من املعكن 

 
 :اا  معدل النعو االقتصادع 

أيثثن اهثثيت  ثيم هثث ا الثثدوا لهسياسثثة املاليثثة  هثثى اثثثي تثثدا يات الثثيوة الثث   ياتهثثا الثثدول املت دمثثة  ثث    
لهياثثث  مثثثن  المثثثيوم املناسثثث ة ل يثثثام املشثثثااي  االقتصثثثادية عثثثاا و يئثثثة الاجثثثة إىل تثثثداق الكومثثثة ق ثثثادت اق

مسثثتويات اقنتاجيثثثة والتوايثثث  دااثثثق االقتصثثثادث مثثثا  ثثثزت مثثن أميثثثة السياسثثثة املاليثثثة ويف قثثثدا ا  هثثثى تنعيثثثة 
 املوااد املادية وال شيية و  ي  تيادات مستعيت يف الراقة اقنتاجية.

 
 :1 إ ادت توتي  الداق 

حي  تترهب العدالة االقتصثادية واالجتعا يثة اسثت  ل املثوااد االقتصثادية  الشثكق الث ع يسثع   اسثتفادت  
  مجي  املواان  يف كااة األقاليم واملناا  دوت استثناء  اليااهية االقتصادية.

 

و ثثو ة غثثري انثث  مثثن املهثثم لثثدى و ثث  سياسثثة ماليثثة معينثثة ميا ثثات  ثثدم وجثثود ت ثثااة  ثث  األهثثدام امل    
وك ا  عات وجود تنسي     ه ه األهدام واألهدام املسريت ل اقي السياسات االقتصثادية ال سثيعا منهثا 

 أهدام السياسة الن دية.
 
 
 
 

                                                           
1
ث 2006نشأت الوكيقث  التواتت الن دع ومعدل الصيم دااسة  هيهية م اانة لسوق الن ود و سعي الصيمث الر عة األوىلث ىيكة ناس لهر ا ةث مصيث  - 

 .177ص
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 المطلب الثاني : أدوات السياسة المالية ومحددات فعاليتها في الدول النامية
 
لتا ي  العديد من األهدام و معاجلثة العديثد مثن املشثاكق ت وم الكومات يف العاق  استودام السياسة املالية     

 .واال يااات ال  يشهدها النشا  االقتصادع من ا ل اال تعاد  هى األدوات ال  تتياها ه ه السياسة
 

 1 :أدوات السياسة المالية -أوال

 

 ال يااب :  -أ

الدولثة  هثى  تفي ثهااقترال ن دع جلع يتاعه  املكهفوت  صثفة هناايثة و ثدوت م ا ثقث وال ثيي ة أدات ماليثة هي     
ث ولعثق مثثن أهثم ال ثيااب املسثثتودمة 2مثوااد الوحثدات االقتصثادية مثثن أجثق ت ريثة األ  ثاء العامثثة و  يث  أهثدااها 

 وال يااب  هى الت اات اخلااجية.ال يي ة  هى الداول واألا احث وال يي ة العامة  هى امل يعاتث 

الدولثثة حصثثيهة  حيثث   ثثدد وتسثثتودم الكومثثات ال ثثيااب لهياثث  أو الت هيثثق مثثن اقنفثثاق الكهثثي يف االقتصثثادث    
افثثي حثثال توجهثثل اث أع أت حصثثيهة ال ثثيااب تكثثوت معيواثثة م ثثدم ثمثثن  ديثثد سثثعيها ل ثثد املسثثتهداة ال ثثيااب

معثثدالت ال ثيااب سثثيععق للثثب  هثثى الياثث  مثثن اثث ل ختفثثيض  تهداةاملسث حصثثيهة ال ثثياابالكومثة  ثثو ختفثثيض 
يف حال توجهثل الكومثة  ثو  ث أمامن اقنفاق الكهي يف االقتصاد و يؤدع إىل اليا  من مستويات الداق الوا 

ااثثث  معثثثدالت ال ثثثيااب سثثثيععق للثثثب  هثثثى التوفثثثيض مثثثن اقنفثثثاق  املسثثثتهداة مثثثن اثثث ل حصثثثيهة ال ثثثياابااثثث  
 3و التايل سيؤدع إىل اخنفاض يف مستويات الداق الوا . االقتصادالكهي يف 

 
 اقنفاق الكومي: -ة 
جمعو ثثة املصثيواات الثث  ت ثوم الدولثثة  أنفاقهثا اثث ل اثث ت تمنيثة معينثثةث هبثدم إىثث ال حاجثات  امثثة معينثثة هثو      

ث والنف ثات  أنوا هثالهع تع  ال ع تنمع  ه ه الدولةث ولعق من أهم مكونات اقنفاق الكومي: النف ات اجلاايثة 
 اليأمسالية  هى اآلالت واملعدات والت هيزات وامل اين.

                                                           

.342ث ص 2014األادت ثحسام  هي داودث م ادئ االقتصاد الكهيث  داا املسريت لهنشي و التوتي ث الر عة اليا عةث  عاتث  - 1
  

 .236 ص ثميج  س   لكيه احلدث هيماإ ي  ال فوا   د -2
 .425ث ص2004جمدع ىهاةث أوول االقتصاد العام املالية العامةث داا اجلامعة اجلديدت ث اقسكنداية ث مصي ث  -3
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هم الزيادت يف نس ة اقنفثاق الكثومي  هثى السثه  واخلثدمات إىل تيثادت ح ثم اقنفثاق الكهثي يف االقتصثاد وتسا    
 ال ع سيؤدع إىل تيادت مستوى الداق الوا ث والعك  واي . األمي
 
 إداات وتنميم الدين العام: -ج
         مثثثثن األاثثثثياد أو اضيئثثثثات اخلاوثثثثة هثثثثي م ثثثثالغ ن ديثثثثة ت   ثثثثها الدولثثثثة أو اضيئثثثثات العامثثثثة املوولثثثثة قانونثثثثا  ثثثث لب     

أو اضيئات األجن ية أو املؤسسات الدولية م  االلتزام  يد امل الغ امل   ثة و اوااثدها ا  ثا لشثيو  الثددتث حيث  ات 
الكومثثات قثثد  تثثاج يف كثثثري مثثن األحيثثات إىل إنفثثاق م ثثالغ ك ثثريت يف جمثثاالت  تهفثثةث وقثثد ال تتثثي  اقيثثيادات العامثثة 

ق ا ها وغال ا ما تت   الكومات  و ه ا النول من اقييادات يف حثال ااتفثال ل لب ته أ الكومة ق ثه امل الغه 
يف الثثال الثث ع يكثثوت ايثث  له ثثيااب ادود  نيفثثة  أواملعثثدالت ال ثثيي ية املفيو ثثة  الشثثكق الثث ع ال يسثثع   زياد ثثا 

العثثام هبثثدم تيثثادت اقنفثثاق الكهثثي لتافيثثز الرهثثب الكهثثي ويثثد ى توجثث  الكومثثة  ثثو تيثثادت الثثدين ث  1لثثدى املعثثول 
تنته هثا الكومثات  نثدما تشثهد اقتصثاديا ا اكثودا أو كسثادث غثري انث  يف   السياسة املالية التوسعية و ال  غال ا ما

ج حال واجهل اقتصثاديا ا معثدالت ت ثوم  اليثة سثيت ري سثهوم هث ه الكومثة إىل االلثاه املعثاك  و التثايل انتهثا 
 سياسة انكعاىية. 

ويت   كا س   ات الكومات تسثت ق أدوات السياسثة املاليثة  الشثكق الث ع ي ثعن   يث  األهثدام املسثريت      
والث  يعثد مثن أ يتهثثا   يث  االسثت ياا االقتصثادع مثثن اث ل التثأثري يف ح ثم الرهثثب الكهثي ل قتصثادث ومثن املهثثم 

األدوات املاليثثثة لاتيثثثة اليكثثثة واألدوات املاليثثثة  ثز  ثثث  نثثثو   مثثثن األدوات نثثثد دااسثثثة أدوات السياسثثثة املاليثثثة التعييثثث
 املداات:

 األدوات املالية لاتية اليكة:  .1

يؤدع ه ا النول من أدوات السياسة املالية إىل   ي  أهدام السياسثة املاليثة  شثكق ته ثااي دوت تثداق الكومثة 
حيثث  تت ثثري هثث ه األدوات  شثثكق دينثثاميكي مثث  ت ثثري مسثثتوى النشثثا  االقتصثثادع لهدولثثة وتععثثق  هثثى اسثثت يااه 

 2ل لب تد ى  ال وا    الته ااية. 

اعثثثث  تععثثثق هثثث ه األدوات يف حثثثال حثثثدوال انكعثثثاخ يف االقتصثثثاد  هثثثى ت هيثثثق حثثثدت االخنفثثثاض يف الرهثثثب      
الكهثثثى الثثث ع يصثثثاح   أمثثثا  إلا ىثثثهد االقتصثثثاد حالثثثة ت ثثثوم ا نثثث  مثثثن اثثث ل هثثث ه األدوات يثثثتم إ رثثثاء التزايثثثد يف 

                                                           
(ث أايوحة م دمة  عن متره ات نيق 2004-1990دااوسي مسعود ث السياسة املالية ودواها يف   ي  التواتت االقتصادع دااسة حالة اجلزااي ا ل الف ت   -1

  .192ث ص 2005/2006اايث ىهادت دكتوااه دولة يف العهوم االقتصادية ثكهية العهوم االقتصادية و الت ااية و  هوم التسيريث منشواتث جامعة اجلزاايث اجلز 
2
 .347 حسام  هي داودث م ادئ االقتصاد الكهيث ميج  س   لكيه ث ص - 
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كق ه ه األدوات مثن سث  وختته  ه ه األدوات  اات م الدولث غري ان  يف ال الب تتش ثح م اقنفاق الكهي
1أدوات اايسية هي:

 

 ؛ت ريات أوتوماتيكية يف حصيهة ال يااب 

  ؛ت ريات يف مستوى اقنفاق واالدااا 

 ؛توتي  األا اح اليأمسالية 

 ؛اق انات الزاا ية 

 .تعوي ات ال رالة 

 يف حصيهة ال يااب: ةاألوتوماتيكيالت ريات  .أ 

ت الكومة مرال ة  ثاليا  مثن ح ثم اقنفثاق الكهثي لت ثاوت هث ه املشثكهة  إلا ىهد االقتصاد حالة انكعاخ ا    
   األاثثثياد  داثثولمثثن اثث ل اسثثتودام حصثثيهة ال ثثياابث و ال ىثثب ات حالثثة االنكعثثاخ هثث ه سثثتؤدع إىل تياجثث  

ت ثق ال ثيااب املداو ثة م ا ههثاث وكهعثا  الثداولاكهعثا قهثل  ثو التثايل تياجث  ح ثم ال ثيااب املداو ثة لهاكومثة
ل ال يااب املداو ة سثريتف  الثداق املوجث  لدنفثاق و التثايل سثي اج  ح ثم اقنفثاق الكهثي لكثن  شثكق اقثق قه

حثثدت و سثثي ة اقثثق كثثا هثثو متوقثث  ومنثث ث ا اجثث  حثثدت االخنفثثاض يف اقنفثثاق الكثثومي العااثثد إىل اخنفثثاض ح ثثم 
 ت يري معدالت ال يااب.     ال يي ة املرهو ة لتدين مستويات داول األاياد حدال دوت تداق الكومة ل

ويف حثثثثال ىثثثثهد االقتصثثثثاد معثثثثدالت ت ثثثثوم  اليثثثثة وثثثثاح ها ااتفثثثثال يف ح ثثثثم الرهثثثثب الكهثثثثي نتي ثثثثة تيثثثثادت     
 لدنفثاقسريتف  م ا هها ح م ال ثيااب املرهو ثة م ا ههثا مثا يسثا د  هثى ت هيثق ح ثم الثداول املوجهثة  الداول

 . الشكق ال ع يععق  هى ختفيض معدل الت وم  عا هو متوق 

ويف اثثق ااثث اض ث ثثات ح ثثم  ثكعثثا انثث  اثث ل اثث ات االنكعثثاخ تعثثيم حصثثيهة اقيثثيادات ال ثثيي ية اخنفا ثثا    
 ثيم  حثاليف أمثا ث يثؤدع إىل حثدوال   ثز وهثو أمثي ميغثوة ايث  وقثل االنكعثاخاقنفاق الكثومي األمثي الث ع 

يثؤدع إىل   يث  ويف اق اا اض ث ات ح ثم اقنفثاق الكثومي األمثي الث ع  الت وميف معدالت االقتصاد ااتفال 
 اااض وهو أمي ميغوة اي  يف ا ات الت وم.

ويت   كا س   ات ح م الت ريات اآللية يف حصيهة اقييادات ال يي ية يساهم يف ت هيق ح ثم اقنفثاق الكهثي     
 يف حاالت الت وم و ييا  من ح م اقنفاق يف وقل االنكعاخ دوت تداق لهاكومة. 

                                                           
1
 .182ث صميج  س   لكيهنشأت الوكيقث  - 
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1الت ري يف مستوى اقنفاق واالدااا : .ب 
 

االقتصاد حالة االنكعاخ لهافاظ  هى مسثتواهم املعيشثي ومنرهثم يف يسعى األاياد يف الف ات ال  يعيم ايها     
األمثي الث ع ي عث   هثى اسثت ياا ح ثم  ثاقنفاق حىت يف اق اخنفاض داوضم مثن اث ل اال تعثاد  هثى مثدايا م

 و التايل ا اج  مستويات داول األاياد يف ا ات االنكعاخ تثؤدع إىل تيجث  مسثتوى ثاقنفاق الكهي يف االقتصاد
اقنفاق الكهى  شكق أقق من املتوقث   سث ب هث ا العامثقث و  ثدال العكث  يف الفث ات الث  يعثيم ايهثا االقتصثاد 

ااتفثثال يف ح ثثم املثثدايات و التثثايل اخنفثثاض يف ح ثثم  إىلؤدع يااتفثثال يف معثثدالت الت ثثوم اااتفثثال الثثداول سثث
 الرهب الكهي  عا كات متوق . 

 توتي  األا اح اليأمسالية: .ج 

سياسثثة الشثثيكات يف توتيثث  األا ثثاح ال تت ثثري  هثثى املثثدى ال صثثري افثثي اثث ات الثث  يكثثوت ايهثثا االقتصثثاد  هثثى ات     
وىب الداول يف ميحهة انكعاخ ال ت وم  توفيض مستوى األا اح كعا ال متيق إىل ااعها يف حال ىثهد االقتصثاد 

حثثال االاتفثثثال يف معثثثدالت الت ثثثوم و التثثايل ختفثثثض مثثثن ح ثثم اقنفثثثاق الكهثثثي يف  ثااتفثثال يف معثثثدالت الت ثثثوم
 و ااظ  هى ح م اقنفاق الكهي يف حال ىهد االقتصاد انكعاخ.

 
 اق انات الزاا ية .د 

إ انات ل را ات إسث اتي ية  هثى غثياا ال رثال الزاا ثي  ت د  تععق الكومات يف العديد من دول العاق  هى    
االقتصثاد انكعثاخ و التثايل تسثا د  هثى تيثادت اقنفثاق حي  تتفث  مث  الف حث   هثى ت ثد  الثد م يف حثال ىثهد 

تيتفثثثث  أسثثثثعاا هثثثث ه  حيثثثث أمثثثثا يف حثثثثال  ثثثثيم االقتصثثثثاد ااتفثثثثال يف معثثثثدالت الت ثثثثوم  ثالكهثثثثي يف هثثثث ه الفثثثث ات
 املنت ات الزاا ية و التايل تنتفي الاجة إىل د م ه ه املنت ات.   

 الشثثكق الثث ع يسثثع   ثد عهثثا وت ثثد  إ انثثات ضثثاوقثثد توسثثعل قااعثثة ال را ثثات الثث  تسثثعى الكومثثات إىل     
  ت ري اقنفاق الكهي  شكق مناسب لهاالة االقتصادية. 

 تعوي ات ال رالة: -ه 

ااوثثة ات  ثيسثثاهم نمثثام التعثثويض  ثثن ال رالثثة كثث لب  ثثدواه  هثثى اسثثت ياا مسثثتوى اقنفثثاق الكهثثي يف االقتصثثاد   
انكعثاخ ييتفث  ايهثا ح ثم التعوي ثات  ثن ال رالثة نتي ثة  ثع   ه ا النمام يف الف ات ال  يشثهد ايهثا االقتصثاد

التشثث يقث يف حثث  ي اجثث  ح ثثم التعوي ثثات يف الفثث ات الثث  يشثثهد االقتصثثاد ااتفثثال يف معثثدالت الت ثثوم حيثث  
تصثثث   معثثثدالت االسثثثتودام نو ثثثا مثثثا ميتفعثثثة ات ثثثق  هثثثى إثيهثثثا التعوي ثثثات املداو ثثثة  الشثثثكق الثثث ع يسثثثع   ت ثثثري 

 لكهي  الشكق امل ام.ح م اقنفاق ا
                                                           

1
 .182ث ص نف  امليج  السا   - 
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 املداو ات التاويهية الته ااية: -و
 ا هثثثوح احثثثد الععثثثال سثثثن ثهثثثو للثثثب اقنفثثثاق لامل اليكثثثة امل ثثث   هثثثى ال ثثثوان  ال ااعثثثة مثثثثق مثثثداو ات الت ا ثثثد    

 يسع  ل   االستفادت من مزايا قوان  الت ا د  شكق أوتوماتيكي إىل غاية ودوا قوان  أايى.     الت ا د
 

 ثي األدوات الته ااية  هى أداء النشا  االقتصادعأ:  01 الشكق اقم
 
 
 
 

                
 
 

 .348ث صث2014حسام  هي داودث م ادئ االقتصاد الكهيث  داا املسريت لهنشي و التوتي ث الر عة اليا عةث  عاتث األادت ثاملصدا :                   
 

غثري أهنثا قثادات  ث هثى منث  الكسثاد أو الت ثوم تيت ث  ات األدوات الته اايثة غثري قثادا  (01 ومن الشثكق اقثم      
 الصثثول  هثثى وقثثل إ ثثايفث يف حثث  ات األدوات املثثداات هثثي  هثثى إ رثثاء وتثثريت تسثثاا   مثثا يسثثع  لصثثنال ال ثثياا 

 ال ادات  هى إاياج االقتصاد من حاالت اليكود أو الت وم. 

 األدوات املالية املداات: .2

و دم ه ه األدوات إىل التأثري  هى مستوى اقنتاج والداق أو مستوی األسعاا من ا ل التأثري  هى مستوى 
ت ريات متععدت يف مستوى اقنفاق الكومي أو نمام ال يااب أو ك ما معا الرهب الكهي  ن ايي  إحداال 

 1حبي  تستودمها وتدييها الكومات هبدم   ي  االست ياا االقتصادع.
 

2توقيت السياسة المالية: -ثانيا
 

اسثثتودام هثث ه  ثثأدوات السياسثثة املاليثثة  ثثالكثري مثثن الثثيص للثثب نتي ثثة ملثثا قثثد يكتنثث   ثثادت مثثا يثثتم التعامثثق     
لتسث ب ت ه ثات  ثاألدوات من أثاا غري مرهو ة أو ميغو ة ل قتصاد  سث ب سثوء ااتيثاا التوقيثل املناسثب لتر ي هثا

                                                           
1
 .301ث ص 2006والتوتي ث الر عة األوىلث األادتثنزاا سعد الدين العيسىث ا ياهيم سهيعات قر ث االقتصاد الكهي م ادئ وتر ي اتث داا حامد لهنشي  - 

2
 .348حسام  هي داود ث م ادئ االقتصاد الكهيث ميج  س   لكيه ث ص - 

 قمة

 

 الزمن

  النشاط االقتصادي

 قاع

 توسع تدهور
حالة عدم توفر األدوات 

 التلقائية

حالة توفر األدوات 
 التلقائية
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يف أداء النشا  االقتصادع ل لب من املهم  ند استودامها ااتياا التوقيل املناسبث وتعثود أميثة ااتيثاا التوقيثل 
 املناسب لس    اايس  ما: 

و التثثايل  ثاسثثتودام سياسثثة ماليثثة معينثثة تنرهثث  نتي ثثة لثثواود معريثثات ومعهومثثات سثثا  ة وليسثثل أنيثثة . ات دوااثث 1
    يكشثث   ثثن ا يعثثة هثث ه الت ثثريات إل مثثا كانثثل مؤقثثل مبثثا  ثمثثن املهثثم تفسثثري و هيثثق هثث ه املعهومثثات  شثثكق دقيثث 

 أو مستعيت ؟
 العامق  ند ااتياا تنفي  سياسة معينة.كعا ات ا ت اختال ال ياا قد ترول ل لب من املهم ميا ات ه ا 

 
.ال د من  دم إغفال  نصي الزمن لدى تر ي  سياسة معينةث ااوة ان  هنثام اث ت مثا  ث  تر يث  أدات ماليثة مثن 2 

اعثثث  إلا مت ااتيثثاا أدات اقنفثثاق العثثام ا ثثد متثثي اثث ت الاتيثثاا اجملثثال  ثأدوات السياسثثة املاليثثة واهثثوا أثثثاا هثث ه األدات
يتوجثثث  إليثث  هثثث ا اقنفثثثاق سثثواء إىل إ انثثثات ود ثثثم أو  نثثاء ميااثثث   امثثة أو غثثثريه مثثثن اجملثثاالت املوتهفثثثة و عثثثد الثث ع 

ااوثثثة إلا كثثثات اجملثثثال يترهثثثب مواا ثثثات  ثااتيثثثاا اجملثثثال قثثثد يترهثثثب األمثثثي  عثثثض الوقثثثل لكثثثي يشثثثيل يف التنفيثثث 
 وتيااي  من اجلهات التشييعية.

 

 1:محددات صياغة السياسة المالية -ثالثا

السياسثثة املاليثثة لهاكومثثة  هثثى  ثثوء الاجثثة إىل تثثداق الكومثثة يف جمييثثات النشثثا  االقتصثثادعث ويكثثوت  حتصثثا و 
 2للب التداق ملعاجلثة اهثق اقتصثادع مثا سثواء أكثات موجثودا اعث  أو متوقعثا كعثا يف حثاالت الكسثاد أو الت ثوم

هنام العديد من العوامق ال  تأاث   عث  اال ت ثاا  نثد وثياغة سياسثة ماليثة معينثة يف قرثي مثا ولعثق مثن أهثم هث ه و 
 العوامق: 

 مستوى الو ي ال يييب يف اجملتع  وداجة كفاءت اجلهات اقدااع املكه  هبا:   .أ 

خيتهثث  اثنثثات حثثول أميثثة ال ثثيااب يف اقيثثيادات العامثثة لهدولثثة غثثري ات نسثث ة هثث ه ال ثثيااب إىل  حيثث  ال    
ويعثود للثب إىل داجثة الت ثدم االقتصثادع أيثن تيتفث  هث ه النسث ة  ثاقييادات العامة ختته  من دولة إىل أاثيى

جملتعثث   الشثثكق الثث ع  ثثن الثثدول األقثثق ت ثثدما  كعثثا تعتعثثد هثث ه الصثثيهة  هثثى مثثدى الثثو ي ال ثثيييب دااثثق ا
و الثثث ع يثثثنعك  يف األاثثثري  هثثثى حصثثثيهة  ثال ثثثش يف ت ثثثد  املعهومثثثات أو  خيفثثثض نسثثثب التهثثثية ال ثثثيييب 

دمثثة والثث ع يعثثود إىل  ثثدت  وامثثق أمهثثا حيثث  جنثثد نسثثب الثثو ي ال ثثيييب ميتفعثثة لثثدى الثثدول املت  ال ثثيااب
النف ثثثثات العامثثثثة حثثثثىت يشثثثثعي املثثثثواان  يف أدااهثثثثم وحسثثثثن توتيثثثث  ول ئاملسثثثثىثثثثعوا املثثثثواان  العدالثثثثة وإاثثثث ص 

 . استفادت  منها  هى ىكق ادمات ت دمها ل  الكومة
                                                           

1
 .295ث ص 2005حسام داود و آايوت ث م ادئ االقتصاد الكهيث داا املسريت لهنشي والتوتي  ث الر عة الثالثة ث  عات ث األادت ث  - 

2
 .188ثص2002الكهيث الداا العهعية الدولية لهنشي و التوتي  و داا الث ااة لهنشي و التوتي ث  عاتث األادتث احلد األى يث االقتصاد  - 
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ت وثنال السياسثة املاليثة لثدى  دوت ات ن فق أمية وجثود جهثات إدااع  ثايل الكفثاءت يتثوىل ىثؤوهناث ومنث  اث    
 جلهات املكه  هبا.تناسب وداجة الو ي ال يييب وكفاءت اتوياغتهم ضا خيتااوت األدوات املالية ال  

 مدى ت دم املؤسسات العامة وكفاء ا: .ة 
مؤسسثثات الدولثثة الثث  تسثثتفيد مثثن النف ثثات العامثثة لتا يثث  األهثثدام املسثثريت لثثدى وثثانعي تعثثد كفثثاءت     

 ثثثالغ األميثثثة االسياسثثثة املاليثثثة املر ثثث  لثثثدى الثثثدول الثثث  متتهثثثب مؤسسثثثات  اليثثثة الكفثثثاءت  أمثثثياالسياسثثثة املاليثثثة 
 ختته   ن السياسة املالية يف األقراا ال   وت مؤسسات اقق كفاءت.

 وجود جهات مصييف قادا  هى جعق السياسة الن دية يف ادمة السياسة املالية: .ج 
السياسثة الن ديثثة  آثثااقثادا  هثى ن ثثق و صثييف اعثثال مود جهثات مثن املهثم لثدى وثثانعي السياسثة املاليثة وجثث     
النشثثثا  االقتصثثثثادع  الشثثثكق الثثثث ع يثثثثد م أهثثثدام السياسثثثثة املاليثثثةث ومنثثثث  االسياسثثثثة املاليثثثة الثثثث  تصثثثثاح  إىل

ل قتصاديات الث  هبثا جهثات مصثييف اعثال ختتهث   ثن السياسثة املاليثة الث  تصثاح ل قتصثاديات الث  ال متتهثب 
 اعال.جهات مصييف 

 
 1: فعالية السياسة المالية في األقطار النامية -رابعا

 تساهم السياسة املالية لدى األقراا النامية يف التأثري  العديد من اجلوانب واجملاالتث حي  ميكن من ا ضا: 
 

ااثثث  مثثثن ح ثثثم االسثثثتثعااات ال سثثثيعا منهثثثا االسثثثتثعااات يف السثثثه  اليأمساليثثثة مثثثن اثثث ل ااثثث  اقنفثثثاق  .1
الكثثثثومي وت ثثثثد  اق فثثثثاءات واالمتيثثثثاتات ال ثثثثيي ية والثثثث  ختصثثثث  جملثثثثاالت اسثثثثتثعاا حمثثثثددت دوت غريهثثثثا 

 ت.  الشكق ال ع يسع   توجي  املوااد املالية ض ه االستثعاااتث لتا ي  األهدام املسري 

 

 اا  من مستوى اخلدمات ال  ت دمها املؤسسات العامة و التايل تيادت اااه اجملتع . .2

 

مثا يثؤمن ضثم  ثاجملتع  ألاياداست  ل املوااد املالية  الشكق ال ع يسع   تواري واه  مناوب ى ق موج   .3
 ول ت عن ضم الصول  هى مستوى معيشي مناسب. الصول  هى دا

                                                           
1
 .185ث صميج  س   لكيهنشأت الوكيقث  - 
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الثثدول الناميثثة ال ثثدات  هثثى اهثث  مصثثادا داثثق جديثثدت وتنويثث  جمثثاالت االسثثتثعاا مثثن لهسياسثثة املاليثثة يف  .4
ا ل است  ضا لهفوااض املالية املتوايت  الشكق ال ع ي عن  دم اال تعاد  هى مصدا داق وحيثد مثثق 

 ما هو جااع لدى الدول العي ية النفرية.

 

يكثثثثثوت  امثثثثثق غثثثثثري مشثثثثث   لزيثثثثثادت قثثثثثد الثثثثث ع و  األقرثثثثثاايف هثثثثث ه   ثثثثثع  اقنفثثثثثاق االسثثثثثته كيت ريثثثثثة  .5
 1.االستثعااات اخلاوة

 
واجههثثا العديثثد مثثن الصثثعو ات والعياقيثثق ال سثثيعا منهثثا مثثا هثثو يالسياسثثة املاليثثة لثثدى هثث ه األقرثثاا  غثثري ات تر يثث 
 متعه   ثثث :

 
اا وتنفيث هث اعثث  قثد اقجياءات ال ريوقيااية املتعه ة  تعدد املياحق واخلروات الكومية اليمسية ال تمة الختال ال ثي  -

حبيث  يصث   غثري مناسثب لهمثيوم  ثيرول أمد ه ه اقجياءات إىل غايثة ت ثري المثيوم الث  اختث  ال ثياا مثن أجههثا
 اجلديدت.

 
 دم تثواي امليونثة لتعثديق  عثض أ ثواة املواتنثات العامثة اث ل السثنة  الشثكق الث ع يسثع   تكامثق اقجثياءات   -
 قد يشكق  اا ا ك ري. كا لتصاي  اال يااات وا ا لميوم أو معريات اقتصادية جديدت ااااة ك ا و 
 
 2مزاحلة االستثعاا اخلاص ال ع يتعيز أوق   عف . -
 

أع سياسثثة أاثثيى  ديهثثة أو مكعهثثةث لكثثن هثث ه  أميثثةلكثثن ت  ثثى أميثثة السياسثثة املاليثثة يف الثثدول الناميثثة تفثثوق     
ال سثثيعا مثثن اثث ل قثثدا ا  هثثى اكتشثثام املشثثك ت الثث   ثاألميثثة تتوقثث   هثثى قثثدات و كفثثاءت األجهثثزت الكوميثثة

ث كعثا تووثي العديثد مثن قثدا ا  هثى اختثال ال ثيااات الصثاياة مثن اث ليواجهها االقتصثاد يف الوقثل املناسثب و 
 3ق العام  شكق اايسي  و تعزيز ال و التاتية و املياا  العامة.الدااسات  توجي  اقنفا

                                                           
1
 .143ث ص2010حمعود حس  الوادع و آايوتث االقتصاد الكهيث داا املسريت لهنشي والتوتي  ث  عاتث األادتث الر عة الثانيةث  - 

2
 .199ثص 2003 احلد ام ات نععل اهلل و آايوتث النميية االقتصادية الكهيةث الداا اجلامعية ث اقسكندايةث مصيث - 

3
 -Roberto Perotti, Fiscal Policy in Developing Countries, Development Research Group, The World 

Bank,2007,p19. 
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 المطلب الثالث: السياسة المالية و الفجوات االقتصادية
 

تثثثلت اعاليثثثة أدوات السياسثثثة املاليثثثة أكثثثثي  نثثثد اسثثثتودامها ملعاجلثثثة الف ثثثوات االنكعاىثثثية والف ثثثوات الت ثثثوعية يف 
 االقتصاد:

 آلية عمل أدوات السياسة المالية في ظل وجود فجوة انكماشية :   -أوال 
مثثن املهثثم ق ثثق الترثثيق إىل آليثثة  عثثق أدوات السياسثثة املاليثثة يف اثثق وجثثود ا ثثوت انكعاىثثية  ديثثد مفهثثوم الف ثثوت 

 االنكعاىية :
  مفهوم الف وت االنكعاىية : .أ 

لدنتثثثاج ميكثثثن  هنثثثام مثثثواادا و التثثثايلث اقنتاجيثثثةاالقتصثثثاد يععثثثق  أقثثثق مثثثن ااقتثثث   تعثثث  هثثث ه الف ثثثوت  ثثثات
يف حال ما كات الرهب الكهي  هثى السثه  واخلثدمات أقثق مثن العثيض  دال ه ا الو   تش يهها حي  

يزداد حدت كهعثا اتسثعل هث ه  حي  الكهيث األمي ال ع ي تب  هي  اخنفاض يف أسعاا السه  واخلدمات
وى أقق من مستوى التواي  الكامق مثهعا يو ا  الشثكق اقثم و التايل يتواتت الداق  ند مست  الف وت

 1وهو ما يستد ي الععق  هى تيادت الرهب الكهي.( 02 
 

: الف وت االنكعاىية (02 الشكق اقم   

 

 

 

 

 

( ث أايوحثة م دمثة 2014-1990مناويية اولة ث اثي السياسة املالية  هثى أداء سثوق األوااق املاليثة دااسثة حالثة األادت اث ل الفث ت املصدا:        
الت ااية و هوم التسيريث لنيق ىهادت دكتوااه ل.م.د يف العهوم االقتصاديةث ختص  اقتصاديات الن ود و ال نوم واألسواق املاليةث كهية العهوم االقتصادية و 

 .71ص 2016-2015منشواتث جامعة حمعد اي ي  سكيتث اجلزاايث 

                                                           
1
 . 89ص  ث 1997 الر عة الثانيةث  ن اتعث لي ياث التاهيهي الكهيث داا الكتب الوانيةثا وال اسم  عي الر ويلث االقتصاد  - 

طلب 
 الكلي
)DT( 

 دخل الكلي
)Y( ӯ Y 

°45خط   

 الفجوة االنكماشية 

DT 

DT 
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ات مسثثثثتوى الرهثثثثب الكهثثثثي اقثثثثق مثثثثن مسثثثثتوى العثثثثيض الكهثثثثيث حيثثثث   (02 يت ثثثث  مثثثثن اثثثث ل الشثثثثكق اقثثثثم     
يتصثثاحب هثث ا األمثثي مثث    ثثز يف تصثثيي  املنت ثثات وااتفثثال معثثدالت ال رالثثة و التثثايل يعثثاين االقتصثثاد مثثن ا ثثوت 

(  الشثثكق الثث ع يثثؤدع DT(  إىل  DTانكعاىثثية األمثثي الثث ع يفثثيض  هثثى الكومثثة تيثثادت الرهثثب الكهثثي مثثن  
(ث ااوثثة ات اسثثتعياا هثث ا الو ثث  سثثيؤدع إىل اخنفثثاض األسثثعاا ومنثث  تك ثثد Y( إىل  Yمثثن  إىل انت ثثال الثثداق 

 1اجال األ عال و املنت   اسااي ك ريت تداعهم إىل اخليوج من األسواق أو ختفيض مستويات اقنتاج .

 

2 عق السياسة املالية يف اق وجود ا وت انكعاىية : آلية .ة 
 

 تععد الكومات يف اق وجود ا وت انكعاىية إىل استودام أدوات السياسة املالية  هى الناو التايل: 
 

 :تيادت مستوى اقنفاق الكومي العام  

مثهعا كات  هي  األمي ا ل أتمة الكساد الك ري أين توجهل الكومات إىل تيادت اقنفاق العامث لتافيز 
ات ه ا اقنفاق ما هو إىل داول جديدت يتاصق  هيها األاياد    هة االقتصاد  هى الدوااتث ااوة

 الشكق ال ع ييا  من ح م الرهب الكهي يف االقتصاد و التايل  فيز املنت    هى تيادت اقنتاج 
 والتش يق.

 

 ختفيض ال يااب أو    راء إ فاءات  يي ية:  

واق فثثاءات األمثثي الثث ع يياثث  مثثن ح ثثم الثثداول ت ثثوم الكومثثات  ت ثثد  العديثثد مثثن املزايثثا والتسثثهي ت 
واألا ثثاح  الشثثكق الثث ع  فثثز  هثثى تيثثادت اقنتثثاج والتشثث يق مثثا يياثث  ال ثثدات الشثثيااية لثثدى األاثثياد و التثثايل 

 ااتفال الرهب الكهي.
 

  .املزج    تيادت اقنفاق وختفيض ال يااب  الشكق ال ع ييا  من مستوى الرهب الكهي 

 

حي  أت تيادت اقنفاق  (03 وتد ى ه ه السياسة  السياسة املالية التوسعية مثهعا يو ا  الشكق اقم      
 .أو ت هيق ال يااب ستؤدع إىل تيادت الرهب الكهي والناته الهي اقمجايل

 

                                                           

.71مناويية اولةث ميج  س   لكيهث ص  - 1
  

2
 .327ث ص 2005 ث األادت عاتث السا عةث الر عة التوتي ث و لهنشي وااق داا التر ي ث و النميية    الكهي االقتصاد م ادئ الياا يث حس  احلد ث الوتين واو  االد - 
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 : السياسة املالية التوسعية(03 الشكق اقم 
 

 

 

 

 

 

    السا عةث الر عة التوتي ث و لهنشي وااق داا التر ي ث و النميية    الكهي االقتصاد م ادئ الياا يث حس  احلد ث الوتين واو  االداملصدا: 

 .328ث ص2005 ث األادت عاتث

 

 

 آلية عمل أدوات السياسة المالية في ظل وجود فجوة تضخمية:   -ثانيا

من املهم ق ق التريق إىل آلية  عق أدوات السياسة املالية يف اق وجود ا وت ت وعية  ديد مفهوم الف وت 
 ت وعية :

 

  مفهوم الف وت ت وعية : .أ 

اكثل مثن العثيض الكهثيث األمثي الث ع ت   ه ه الف وت يف حثال مثا كثات الرهثب الكهثي  هثى السثه  واخلثدمات      
ي تثثثب  هيثثث  ااتفثثثال ك ثثثري يف أسثثثعاا السثثثه  واخلثثثدمات يثثثزداد حثثثدت كهعثثثا اتسثثثعل هثثث ه الف ثثثوتث و  التثثثايل  يتثثثواتت  

وهثو مثا يسثتد ي الععثق  (04  الداق  ند مستوى اكل من مستوى التواي  الكامق مثهعثا يو ثا  الشثكق اقثم
 1 هى ختفيض الرهب الكهي.

                                                           

1
 .71مناويية اولةث ميج  س   لكيهث ص  - 

 

مستوى 
 األسعار

P0 

P1 

AS 

AD1 

AD0 

 الناتج المحلي

Y1 Y2 
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: الف وت الت وعية(04 الشكق اقم   

 

 

 

 

 

 

 .71املصدا: مناويية اولةث ميج  س   لكيهث ص   

ات مسثثثثتوى الرهثثثثب الكهثثثثي اكثثثثل مثثثثن مسثثثثتوى العثثثثيض الكهثثثثي ث حيثثثث   (04  ويت ثثثث  مثثثثن اثثثث ل الشثثثثكق اقثثثثم 
يتصثثاحب هثث ا األمثثي مثث  ااتفثثال ىثثديد يف مسثثتويات األسثثعاا  و  التثثايل يعثثاين االقتصثثاد مثثن ا ثثوت ت ثثوعية األمثثي 

(  الشثثكق الثثث ع DT(  إىل  DTالثث ع يفثثيض  هثثثى الكومثثة الععثثثق  هثثى ختفثثثيض ح ثثم الرهثثثب الكهثثي مثثثن  
 (.Y( إىل  Yق من  يؤدع إىل انت ال الدا

 1آلية  عق السياسة املالية يف اق وجود ا وت ت وعية : .ة 
 تععد الكومات يف اق وجود ا وت ت وعية إىل حماولة تكعيش مستوى الرهب الكهي من ا ل : 

 
  الععثثق  هثثى ختفثثيض مسثثتوى اقنفثثاق الكثثومي الثث ع يثثؤدع مثثن اثث ل آليثثة امل ثثا   إىل ت هثثي  ح ثثم

األمثثثثي الثثث ع يسثثثثاهم يف الكثثث   مثثثثن حثثثدت الرهثثثثب الكهثثثي و التثثثثايل كثثث   مسثثثثتوی الزيثثثثادت يف  ثاقسثثثته م
 املستوى العام ل سعاا.

  اا  معدالت ال يااب الواج ة  هى األاياد والشيكات األمثي إىل يسثاهم يف ختفثيض ال ثدات الشثيااية ل اثياد
 ما يععق  هى ختفيض اقنفاق الكهي. 

 نفاق الكومي واا  معدالت ال يااب.استودام األدات  أع افض اق 

 
                                                           

1
 .329ميج  س   لكيه ث ص  الياا يث حس  احلد ث الوتين واو  االد - 

طلب 
 الكلي
)DT( 

 دخل الكلي
)Y( ӯ Y 

°45خط   

 الفجوة التضخمية
DT 

DT 
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وتد ى ه ه السياسة  السياسة املالية اقنكعاىية وال   دم إىل ك   تيثادت يف املسثتوى العثام ل سثعاا مثن اث ل 
 .(05  التأثري يف ح م الرهب الكهي مثهعا يو ا  الشكق اقم

 
 

 : السياسة املالية االنكعاىية(05 الشكق اقم
 
 
 
 
 

 

 

 .71املصدا: مناويية اولةث ميج  س   لكيهث ص                   
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 (2015-2005المبحث الثالث: تطور السياسة المالية في الوطن العرب خالل الفترة )
 

سثثعل اثث ل هثث ه الفثث ت معمثثم الثثدول العي يثثة إىل ت ثث  سياسثثات هاداثثة لتعزيثثز االسثثت ياا االقتصثثادع وا تعثثاد     
العديثثد مثثن املعثثايري لتاسثث  أدااهثثا االقتصثثادع وت يثثيم مثثدى سثث مت ث  اق ثثااة إىل  ديثثد مثثواان ال ثثوت وال ثثع  

اقتصثثثاديا ا لهوقايثثثة مثثثن الصثثثدمات االقتصثثثادية التعهثثثة و كثثث ا ايهثثثاث والععثثثق  هثثثى اختثثثال التثثثدا ري ال تمثثثة لتاصثثث  
   .لت هيق مستويات االنكشام االقتصادع

 
 

 المطلب األول : تطور السياسة المالية في دول الخليج العربي 
 

 
 :(2015-2005تطور اإليرادات العامة لدول الخليج العربي خالل الفترة ) -أوال

 

ت نتثث  دول اخلهثثيه يف  الثث هثثود اقوثث ح املثثايل الثيثثثة جل ادول اخلهثثيه العثثيا اثث ل هثث ه الفثث ت اسثثتعياا   ياثثل
هنايثثة التسثثعينات لثثد م  ثثيامه اقوثث ح املثثايل املتكامثثق يف إاثثاا جمهثث  التعثثاوت اخلهي ثثي ولتاسثث  أو ثثال املثثواتين 

 املالية ايها من ا ل ترويي النمم اقدااية واملؤسسية املر  ة يف اقداات املالية.

الغ األثثي  هثى املواتنثات العامثة لثدول اخلهثيه العثيا وقد ىهدت ه ه الف ت العديد من األحداال ال  كات ضثا  ث
و كثثثث ا االخنفثثثثاض الشثثثثديد يف أسثثثثعاا ال ثثثث ول إىل ات للثثثثب ق ي ثثثثري  2007 هثثثثى غثثثثياا األتمثثثثة املاليثثثثة العامليثثثثة يف 

 شثثثكق وا ثثث  و الثثث   2002السياسثثثات املاليثثثة التوسثثثعية املنته ثثثةث الثثث  ا تعثثثد ا دول اخلهثثثيه العثثثيا منثثث  سثثثنة 
للثثب الوقثثل  الزيثثادات الك ثثريت يف اقيثثيادات العامثثة العااثثد إىل ااتفثثال الك ثثري يف أسثثعاا اليوقثثات حيثث   اات رثل يف

ل سثثثتفادت مثثثن االاتفثثثال الك ثثثري يف اقيثثثياداتث و توفثثثيض الثثثديوت العامثثثة  توجهثثثل دول اخلهثثثيه اثثث ل هثثث ه الفثثث ت
 1ألجيال ال ادمة. وتيادت االحتياايات وت  ية ونادي  تث يل اقييادات و عات ح وق ا

كعا  عهل اغهب دول اخلهيه  هى   ل جهودا حثيثة لد م إس اتي ية النعو من اث ل ترثويي ووثيانة ال نيثة 
التاتية وتنعيثة ال را ثات غثري النفريثة وتععيث  اقوث حات ايهثا لزيثادت مسثامتها يف اقيثيادات واالقتصثاد وكث لب 

 (01ث وايعثثثا يهثثثي جثثثدول اقثثثم  ل الثثثنف  وتيثثثادت إنتثثثاج ال  وكيعاويثثثاتاالسثثثتثعاا يف توسثثثي  الراقثثثة اقنتاجيثثثة ل رثثثا 
 يو   تروا ح م اقييادات العامة يف دول اخلهيه العيا:

                                                           
1
  .107ث ص2006ث وندوق الن د العيا ث الت ييي االقتصادع العيا املوحد - 
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 (2015-2005: يو   تروا اقييادات العامة لدول اخلهيه العيا ا ل الف ت   (01  جدول اقم
 الوحدت :  مهيوت دوالا(                                                                                    

 الدول  / السنوات كويت البحرين اإلمارات السعودية قطر عمان

11731 17852 150489 39184 4445 30482 2005 

12952 21423 179649 54651 4893 47014 2006 

15398 32360 171413 62120 5417 54557 2007 

19867 38744 293481 93846 7122 67933 2008 

17551 53229 135527 59066 4534 76968 2009 

20589 47915 197537 77461 5786 61518 2010 

27633 49003 298004 97889 7498 75584 2011 

35044 82673 332395 97889 8063 109632 2012 

36143 94164 307342 103263 7823 113902 2013 

35515 90337 277370 110954 8217 101999 2014 

36541 90445 288782 112970 8778 108540 2015 

 (2015-2005  لسنوات الدااسةث وندوق الن د العياث الت ييي االقتصادع العيا املوحد املصدا:          
 

 (06 ولتو ي  أكثي لنس  تروا اقييادات العامة لدول اخلهيه العيا ا ل ه ه الف ت نستع   الشكق اقم 
 

 (2015-2005دول اخلهيه العيا ا ل الف ت  يف : تروا اقييادات العامة (06 ىكق اقم 

 
 (01  اال تعاد  هى اجلدول اقم  من إ داد الرالباملصدا : 
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( 2015-2005ترثثوا اقيثثيادات العامثثة لثثدول اخلهثثيه العثثيا اثث ل الفثث ت   (06 ويو ثث  الشثثكق اقثثم 
والثثثث  تعكثثثث  تثثثثأثي حصثثثثيهة اقيثثثثيادات العامثثثثة  ثحيثثثث  يثثثثلت الت ه ثثثثات الشثثثثديدت يف حصثثثثيهة اقيثثثثيادات العامثثثثة
نة سثث هل حصثثيهة اقيثثيادات العامثثة يف سثث ا ثثد ث الت ه ثثات الثث  تعياهثثا أسثثعاا اليوقثثات  هثثى املسثثتوى الثثدويل

 ةيف املااثث 95ااتفثثال ك ثثري يف  تهثث  دول اخلهثثيه العثثيا أيثثن  ه ثثل نسثث ة الزيثثادت يف السثثعودية حثثوايل   2008
أمثا  ةيف املااث 122ث ويف الكويثل ةيف املااث 139ث ويف اقمثااات 2005 ن مثا سث هت  هث ه الصثيهة يف سثنة 

 يف املااثة 60وال اثيين  ثثثث يف املااثة 69يف حث  سث هل  عثات ااتفثال  ثثث ةيف املاا 117قري ا د ااتفعل حبوايل 
دوالا يف  دايثثثة سثثثنة  137نتي ثثثة االاتفثثثال غثثثري املسثثث وق يف أسثثثعاا اليوقثثثات حيثثث  لثثثاوت سثثثعي الثثثنف  اخلثثثام 

2008. 

تياجثثث  ك ثثثريا يف  2010و سثثثنة  2009وقثثثد  ياثثثل اقيثثثيادات العامثثثة لثثثدول اخلهثثثيه العثثثيا اثثث ل سثثثن  
يهتها  هثثى اثثثي االخنفثثاض الشثثديد يف سثثعي اليوقثثات نتي ثثة األتمثثة املاليثثة العامليثثة ومثثا اجنثثي  نهثثا مثثن ت ثثااؤ حصثث

حيثث  سثث هل السثثعودية اكثثل نسثث ة اخنفثثاض يف حصثثيهة إييادا ثثا م اانثثة مبثثا ح  تثث  اثث ل  ثل قتصثثاد العثثاملي
يف 17ث ويف اقمثثثااات تياجعثثثل  ثثثث يف املااثثثة 32حيثثث  تياجعثثثل حصثثثيهة إييادا ثثثا العامثثثة  نسثثث ة  ث2008سثثثنة 
يف  3 ثثثث  ااتفثثاليف حث  سثث هل  عثثات  يف املااثثة 23 ثثثث  ااتفعثثلأمثثا قرثي ا ثثد ث يف املااثثة 9ث ويف الكويثثل املااثة
 .يف املااة18 ثثثثثا د اخنف ل أما ال ايين  ثاملااة

وقثثد سثثاهم االاتفثثال النسثثيب ألسثثعاا اليوقثثاتث و إمثثثاا جهثثود اقوثث ح ال ثثيييب الثث ع قامثثل  ثث  معمثثم 
دول اخلهثثثيه العثثثيا و توسثثثيعها له ا ثثثدت ال ثثثيي ية و ااعهثثثا لكفثثثاءت التاصثثثيق ال ثثثيييب  يف الياثثث  مثثثن حصثثثيهة 

يف السثعودية حبثوايل  حيث  ااتفعثل حصثيهتها 2010م اانة  سنة  2015سنة اقييادات العامة  شكق نسيب 
 يف املااثثة 88أمثا قرثي ا ثد ااتفعثل  ثثث  ثيف املااثة 76ث ويف الكويثل يف املااثة 45ث و يف اقمثااات يف املااثة 46

 .يف املااة51أما ال ايين  ثثثثث  ثيف املااة77يف ح  س هل  عات ااتفال  ثث 

   
 (2015-2005الفترة )تطور النفقات العامة في دول الخليج العربي خالل  -ثانيا

اللثثاه التوسثثعي الثث ع ت نتثث  هثث ه الثثدول منثث  سثثنة اااتفثث  إمجثثايل اقنفثثاق العثثام يف كثثق دول اخلهثثيه العثثيا مواوثث  
حيثثث  تيكثثثز  هثثثى الزيثثثادت يف معثثثدالت اقنفثثثاق اجلثثثااع وااوثثثة يف جمثثثال اليواتثثثب واألجثثثوا ود ثثثم السثثثه  ث 2004

اليأمسثثثثايل ااوثثثثة ات هثثث ه الفثثثث ت  ياثثثل ااتفثثثثال ك ثثثري يف أسثثثثعاا السثثثثه  ال  اايثثثة واملشثثثثت ات النفريثثثة وكثثثث ا اقنفثثثاق 
و التثثايل ااتفثثال مسثثتوى الثثد م الكثثومي  اق ثثااة إىل االاتفثثال الشثثديد يف أسثثعاا  ثواخلثثدمات يف األسثثواق العامليثثة

العامثة يف دول  ان  و اليغم من ت ه ات اقيثيادات (02  املشت ات النفرية يف األسواق العامليةث ويو   اجلدول اقم
 ت ح م اقنفاق العام  يم ااتفال مستعيا يف اغهب دول . اخلهيه العيا ا
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 (2015-2005: يو   تروا النف ات العامة لدول اخلهيه العيا ا ل الف ت  (02 جدل اقم 
 الوحدت :  مهيوت دوالا(                                                                                    

 الدول / السنوات السعودية  اقمااات  كويل قري  عات ال ايين 

4164 10943 13965 21479 28436 92393 2005 

4902 12838 18202 23500 34918 104886 2006 

4835 1528 23277 36255 43492 124333 2007 

5526 19663 27260 34633 70600 138685 2008 

5702 19485 33688 66915 76486 159049 2009 

6984 20716 39504 39130 90682 174369 2010 

7574 27927 49003 57022 93570 220453 2011 

8661 35254 56491 61667 98036 232881 2012 

8908 36358 65227 68706 101663 248560 2013 

9427 36454 53445 69697 94298 259248 2014 

9579 35693 50571 66336 111940 253449 2015 

 (2015-2005  لسنوات الدااسةث وندوق الن د العياث الت ييي االقتصادع العيا املوحد املصدا:          
 

 (07 العامة لدول اخلهيه العيا ا ل ه ه الف ت نستع   الشكق اقم  النف اتولتو ي  أكثي لنس  تروا 
 

 (2015-2005: يو   تروا النف ات العامة لدول اخلهيه العيا ا ل الف ت  (07 ىكق اقم 

 
 (02م   اال تعاد  هى اجلدول اق من إ داد الرالباملصدا : 
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         ترثثثثثثثثوا النف ثثثثثثثثات العامثثثثثثثثة لثثثثثثثثدول اخلهثثثثثثثثيه العثثثثثثثثيا اثثثثثثثث ل الفثثثثثثثث ت ( 07 حيثثثثثثثث  يو ثثثثثثثث  الشثثثثثثثثكق اقثثثثثثثثم     
 يثثلت الثثنهه التصثثا دع الثث ع  ياتثث  النف ثثات العامثثة اغثثم ت هثثب حصثثيهة اقيثثيادات أيثثن( ث 2005-2015 

حيثث  سثث هل السثثعودية ااتفثثال يف  ثواالخنفثثاض الشثثديد ألسثثعاا اليوقثثات اثث ل مثثدى اثث ت الدااسثثة العامثثة
يف و  يف املااثة 148ث ويف اقمثااات يف املااثة 50 نسث ة  2005م اانثة  سثنة  2008ح م اقنفاق العام سنة 

 يف املااثة 79يف ح  س هل  عثات ااتفثال  ثثث ثيف املااة 95أما قري ا د ااتفعل حبوايل  ثيف املااة 61الكويل
ث حيثث   ثثزتت حصثثيهة اقيثثيادات العامثثة امليتفعثثة اثث ل هثث ه الفثث ت مثثن ح ثثم اقنفثثاق يف املااثثة 32وال اثثيين 
 العام. 
ااتفا ثثا يف اغهثثب دولثث   2010وسثثنة  2009 وقثثد  ثثيم ح ثثم العامثثة لثثدول اخلهثثيه العثثيا اثث ل سثثن     

حيث  سث هل السثعودية ااتفثال يف ح ثم اقنفثاق العثام  لكن  نسب اقق  ثن تهثب املسث هة يف اث ات سثا  ةث
أمثثثا  يف املااثثثة 12ث ويف الكويثثثل يف املااثثثة 28ث ويف اقمثثثااات ااتفثثثال  ثثثث 2008 ثثثن سثثثنة  يف املااثثثة 25 نسثثث ة 

 .يف املااة 26 أما ال ايين  ثثثث يف املااة 5 يف ح  س هل  عات اقق ااتفال  ثث ثيف املااة 44قري ا د ااتف   ثث 
صيهة اقيثيادات العثام و توجث  الكومثات إىل إنعثاخ الرهثب الثدااهي يف ليف ح  ساهم التاسن النسيب     

 45 نسث ة ث حيث  سث هل السثعودية ااتفثال 2010م اانة  سثنة  2015ااتفال ح م اقنفاق العام يف سنة 
يف  يف املااثثثة 28أمثثثا قرثثثي ا ثثثد ااتفعثثثل  ثثثثث  ثيف املااثثثة 69ث ويف الكويثثثل يف املااثثثة 23ث ويف اقمثثثااات يف املااثثثة

 .يف املااة37أما ال ايين  ثثثثث ثيف املااة 72ح  س هل  عات ااتفال  ثث 
ة اث ل هث ه الفث ت مثن ويت   من ا ل ما س   توج  دول اخلهيه العيا إىل ت   سياسثات ماليثة توسثعي    

أدت إىل االاتفال املستعي يف ح م اقنفاق العام ومتويه  من ا ل األاودت والفوااض ال  ثة اث ل  ثالدااسة
ألتزمثثل هثث ه الثثدول  ثثوتريت ميتفعثثة لدنفثثاق العثثامث ال سثثيعا ايعثثا يتعهثث   اقنفثثاق  هثثى  سثثنوات سثثا  ةث حيثث 

 دع مثق قرا ات التعهيم والصاة وال نية األساسية.ال را ات وثي ة الصهة  دا  النعو االقتصا

 
 المطلب الثاني : تطور السياسة المالية في دول المغرب العربي 

 
 

 (2015-2005تطور اإليرادات العامة لدول المغرب العربي خالل الفترة ) -أوال
االاثثت م الك ثثري يف  ياثثل حصثثيهة اقيثثيادات العامثثة يف دول امل ثثية العثثيا ت ه ثثات يف حصثثيهتها للثثب اغثثم 

 هيكق اقتصاديتها ناهيب  ن االات م الك ري يف ح م حصيهة إييادا ا مثهعا يو ا  اجلدول التايل :
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 (2015-2005: يو   تروا اقييادات العامة لدول امل ية العيا ا ل الف ت  (03 جدول اقم 
 الوحدت :  مهيوت دوالا(                                                                       

 الدول / السنوات اجلزااي امل ية تون 

8520 15141 42016 2005 

9399 17008 50103 2006 

10622 21266 53164 2007 

13264 26270 80385 2008 

12652 23052 50601 2009 

12823 22865 59042 2010 

14554 26741 79476 2011 

14324 26256 81743 2012 

12205 27216 75529 2013 

12202 28599 73337 2014 

11254 26780 70124 2015 

 (2015-2005  لسنوات الدااسةث وندوق الن د العياث الت ييي االقتصادع العيا املوحد املصدا:                         
 ولتو ي  أكثي لنس  تروا اقييادات العامة لدول امل ية العيا ا ل ه ه الف ت نستع   الشكق اقم

 08) 
         تروا اقييادات العامة لدول امل ية العيا ا ل الف تيو   منانيات : (08 ىكق اقم 

 2005-2015) 

 
 

 (03م   اال تعاد  هى اجلدول اق من إ داد الرالباملصدا : 
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االات م الك ثري يف حصثيهة اقيثيادات العامثة ( 08 و الشكق اقم ( 03 ويت   من ا ل اجلدول اقم     
إال ات الاههثا اث ل اث ت الدااسثة اثق مت اا ثا اغثم االاثت م يف هيكثق اقتصثاديا ا  ث   دول امل ثية العثيا

زااثثثي  ت ه ثثثات أسثثثعاا اليوقثثثات يف حثثث  والعوامثثثق املثثثؤثيت  هيثثث ث حيثثث  تثثثأثيت حصثثثيهة اقيثثثيادات العامثثثة يف اجل
تثثثثأثيت تثثثثون  و امل ثثثثية  ت ثثثثااؤ االقتصثثثثاد العثثثثاملي  هثثثثى اثثثثثي األتمثثثثة املاليثثثثة العامليثثثثة والثثثث ع اثثثثثي  هثثثثى الشثثثثييب 

سثثث هل حصثثثيهة اقيثثثيادات العامثثثة يف دول امل ثثثية العثثثيا  ا ثثثد ثاالقتصثثثادع األول ضعثثثا وهثثثو اال ثثثاد األواا
حيثث  سثث هل اجلزااثثي تيثثادت يف حصثثيهة اقيثثيادات  ث2005م اانثثة  سثثنة  2008ااتفا ثثا يف نسثث تها يف سثثنة 

أمثا تثون  ا ثد ىثهدت ااتفثثال  يف املااثة 73ث يف حث  سث ق امل ثية ااتفثثال حبثوايل يف املااثة 91العامثة  نسث ة  
 .يف املااة 55  ثثنس ة
تياجعثا أيثن سث هل اجلزااثي  يال حصيهة اقييادات العامة يف دول امل ثية العثيا  2010إال ان  ويف سنة     

 يف املااثة 26ا د تياجعل حصثيهة اقيثيادات العامثة مبثا ي ثااة  ثاكل تياج   هى اثي اخنفاض أسعاا اليوقات
أمثثا تثثون  ا ثثد سثث هل  ثمتثثأثي  املنثثاق االقتصثثادع العثثاملي يف املااثثة12اخنفثثاض  نسثث ة  امل ثثية يف حثث  سثث ق
 .يف املااة 3 اخنفاض  ثثنس ة

م اانثة  2015حصيهة اقييادات العامة يف اجلزااي وامل ية ل تف  لكن  نسثب  ثعيفة اث ل سثنة و ادت     
يف 18حيثث  ااتفعثثل حصثثيهة اقيثثيادات العامثثة يف اجلزااثثي  نسثث ة ث 2010سثث هت  مثثن تياجثث  اثث ل سثثنة  مبثثا
خنفثاض يف حصثيهة تثون  ا ثد ااتفث  ح ثم االيف ث أمثا يف املااثة17ث يف حث  سث ق امل ثية ااتفثال حبثوايل املااة

نتي ثثة المثثيوم االقتصثثادية الصثثع ة سثثواء  هثثى الصثثعيد الثثدااهي  يف املااثثة12نسثث ت   اقيثثيادات العامثثة لي هثثغ مثثا
ال ع تصدات  موجة إ يا ات واحت اجات نددت  الميوم املعيشية وال ع اتسم  و   سياسي غري مسثت يت 

لثثديوت السثثيادية يف أوا ثثا الشثثييب االقتصثثادع وثثا ها و ثث  جيوسياسثثي غثثري م اثثم  هثثى اثثثي تثثدا يات أتمثثة ا
لنشثا  ألداء ااألول وك ا الو   اققهيعي اخلرري السيعا الصيال الهييب األمي الث ع انعكث  يف اخنفثاض ىثديد 

ث ناهيثثثب  ثثثن تسثثث يق اخنفثثثاض ىثثثديد يف ااالقتصثثثادع التونسثثثي وتياجثثث  ح ثثثم الصثثثاداات واخنفثثثاض  وااثثثده
 ااات األجن ية امل اىيت.ح م النشا  السياحي وح م االستثع

 
 (2015-2005تطور النفقات العامة لدول المغرب العربي خالل الفترة ) -ثانيا

( توجهثثثا  ثثثثو تيثثثثادت 2015-2005ىثثثهد إمجثثثثايل اقنفثثثثاق العثثثام يف دول امل ثثثثية العثثثثيا اثثث ل الفثثثث ت مثثثثن  
ث مث حاولثثل دول 2008يف سثثنة  ك  السياسثثات املاليثثة التوسثثعية املت عثثة ق ثثق األتمثثة املاليثثةعاقنفثثاق العثثام لثثي

امل ثثية العثثيا احتثثواء أثثثاا األتمثثة املاليثثة العامليثثة  هثثى نشثثااها االقتصثثادع مثثن اثث ل الفثثاظ  هثثى مسثثتويات 
ح م اقنفاق العام يف الوقل ال ع ىهدت اي  حصيهة إييادا ا تياجعثا ك ثريا مسثت هة  ث لب احتيااا ثا واملثن  

ح ثثم اقنفثثاق العثثام  إثيهثثا هثثى  ليعثثيم ثتصثثدع لت ثثااؤ النشثثا  االقتصثثادعاملاليثثة اخلااجيثثةث هثثداتا  ثث لب له
 كعا يو ا  اجلدول التايل :    2015إىل سنة  2012ااتفال نس يا ا ل الف ت من 
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 (2015-2005: يو   تروا النف ات العامة لدول امل ية العيا ا ل الف ت   (04  جدول اقم 
 الوحدت :  مهيوت دوالا(                                                              

 

 (2015-2005  لسنوات الدااسةث وندوق الن د العياث الت ييي االقتصادع العيا املوحد املصدا:                                  
 

 (09 النف ات العامة لدول امل ية العيا ا ل ه ه الف ت نستع   الشكق اقمولتو ي  أكثي لنس  تروا 
        تروا النف ات العامة لدول امل ية العيا ا ل الف تيو   منانيات :  (09  ىكق اقم 

 2005-2015) 

 
 (04م   اال تعاد  هى اجلدول اق من إ داد الرالباملصدا : 
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9291 18133 29798 2005 

9912 17822 34265 2006 

11307 20285 46781 2007 

13476 26131 66823 2008 

13823 25603 60358 2009 

13285 26427 61904 2010 

15864 31184 82121 2011 

15449 33265 91871 2012 

14288 33865 78685 2013 

13881 34035 87301 2014 

14641 33784 93285 2015 
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االاثت م الك ثري يف ح ثم اقنفثاق العثام  ث   (09  والشثكق اقثم( 04 ويت   مثن اث ل اجلثدول اقثم     
دول امل ية العياث كعا يلت النهه التصا دع الث ع  ياث  ح ثم اقنفثاق العثام اغثم ت هثب حصثيهة اقيثيادات 

ة و اجليوسياسثيةث حيث  سث هل ألسثعاا وإىل المثيوم االقتصثادية العامليثيف االت هثب الشثديد  إىل العامة العااد
ث ويف يف املااثثثة107 نسثثث ة   2005م اانثثثة  سثثنة  2008اجلزااثثي ااتفثثثال يف ح ثثم اقنفثثثاق العثثام اثثث ل سثثنة 

وسثنة  2009ث يف ح   يم ح ثم اقنفثاق العثام اث ل سثن  يف املااة 42ث ويف تون  يف املااة 45امل ية 
ااتفثثال يف ح ثثم  ثيف حثث  سثث ق امل ثثية يف املااثثة1ون   ثثث و تثث يف املااثثة 7اخنفا ثثا يف اجلزااثثي  نسثث ة  2010

 .2008 ن سنة  يف املااة 1اقنفاق العام  نس ة 

وقد ساهم االاتفال النسيب يف حصيهة اقييادات العام يف توج  حكومات امل ثية العثيا إىل إنعثاخ الرهثب     
ث يف كثثق مثثن اجلزااثثي   نسثث ة 2010م اانثثة  سثثنة  2015الثثدااهي حيثث  ااتفثثال ح ثثم اقنفثثاق العثثام يف سثثنة 

 .يف املااة10ث و يف تون   ثث يف املااة 27ث ويف امل ية يف املااة 50
ومن ا ل ما سث   يت ث  توجث  حكومثات امل ثية العثيا إىل ت ث  سياسثات ماليثة مينثة اث ل هث ه الفث ت     

مثثن الدااسثثة اغثثم ت هثثب حصثثيهة اقيثثيادات العامثثة  كسثثتها الزيثثادات املسثثتعيت يف ح ثثم اقنفثثاق العثثام ومتويهثث  
 من ا ل األاودت والفوااض ال  ة ا ل سنوات سا  ة.

 
 

 طور السياسة المالية في دول الشام ومصر والسودان المطلب الثالث: ت
 

 
 

 (2015-2005تطور اإليرادات العامة في دول الشام و مصر و السودان خالل الفترة ) -أوال
 
ىهدت اقييادات العامة يف ه ه الدول منوا نس يا يف نس ها ا ل ه ه الفث ت اغثم  ثعف  حيث  ت ثاايت     

لنعوهثثثا  هثثثى غثثثياا األتمثثثة املاليثثثة العامليثثثة و أتمثثثة الثثثديوت السثثثيادية األوا يثثثة و ت ثثثااؤ العديثثثد مثثثن العوامثثثق املث رثثثة 
االقتصاد العاملي و الث ع أدى إىل تياجث  ح ثم املثن  اخلااجيثة الث  كانثل تسثتفيد منهثا دول املنر ثة  اق ثااة 

 جلدول التايل :إىل حالة  دم االست ياا السياسي ال  ىاهد ا املنر ة  شكق  ام ث مثهعا يو ا  ا
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        : يو   تروا اقييادات العامة لدول الشام ومصي والسودات ا ل الف ت (05  جدول اقم
 2005-2015) 

 الوحدت :  مهيوت دوالا(                                                                        
 الدول / السنوات مصي ل نات األادت السودات

5002 4314 4912 18431 2005 

6943 4893 5483 26293 2006 

9205 5603 6008 31545 2007 

12635 7184 6762 40168 2008 

8620 6313 7984 51095 2009 

9286 6518 7972 48527 2010 

8503 7574 9337 45558 2011 

6212 7187 9396 50532 2012 

6183 8122 9420 54238 2013 

8093 10251 10879 64336 2014 

9048 9586 9576 85375 2015 

 (2015-2005  لسنوات الدااسةث وندوق الن د العياث الت ييي االقتصادع العيا املوحد املصدا:                          
 

ولتو ي  أكثي لنس  تروا اقييادات العامة لدول الشام ومصي والسودات ا ل ه ه الف ت نستع   الشكق 
 التايل:

تروا اقييادات العامة لدول الشام و مصي والسودات ا ل الف ت  يات: يو   منان(10 ىكق اقم 
 2005-2015) 

 
 (05م   اال تعاد  هى اجلدول اق من إ داد الرالباملصدا : 
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العامثة يف االاتفال الك ثري يف حصثيهة اقيثيادات ( 10 والشكق اقم ( 05 حي  يت   من ا ل اجلدول اقم     
مصي ا ل ه ه الف ت العااد إىل املن  اخلااجية ال  ته تها مصثي وكث ا نتي ثة ل اتفثال يف ح ثم حصثيهة اقيثيادات 

يف حثثث  يو ثثث  الشثثثكق الت ثثثااة يف حصثثثيهة اقيثثثيادات لثثثدى األادت ول نثثثات والسثثثودات و الثثث  ىثثثهدت  ثال ثثثيي ية
يف 117سث هل حصثثيهة اقيثيادات العامثة ملصثثي ااتفا ثا  نسثث ة  ااتفا ثا يف حصثيهة إييادا ثثا اث ل هث ه الفثث تث ا ثد

أمثا ل نثات ا ثد ىثهد  يف املااثة 66ث يف ح  سث ق األادت ااتفثال حبثوايل 2005م اانة  سنة  2008يف سنة  املااة
 .يف املااة152والسودات  يف املااة 37 ااتفال  ثثنس ة

 العامثثة اخنفثثاض يف مسثثتوى منثثو حصثثيهة اقيثثياداتث  2010يف حثث  ىثثهدت حصثثيهة اقيثثيادات العامثثة لسثثنة     
ث يف حث  يف املااثة17ث أمثا يف ل نثات ا ثد ااتفعثل  ثثث يف املااثة 20ا د س هل مصي ااتفال يف حصيهة اقييادات  ثثث 

 هثثثى التثثثوايل  يف املااثثثة 9ث يف املااثثثة 26سثثث ق كثثثق مثثثن السثثثودات واألادت تياجعثثثا يف حصثثثيهة اقيثثثيادات العامثثثة  هثثثغ 
 .  2008 سنة م اانة 

م اانثثة  سثثنة  2015وقثثد  ياثثل حصثثيهة اقيثثيادات العامثثة يف مصثثي و ل نثثات و األادت ااتفثثال نسثث يا اثث ل سثثنة    
 هثى التثوايل يف حث  سث هل حصثيهة اقيثيادات العامثة  يف املااة 47ث يف املااة 20ثيف املااة 75 هغ نس ة  2010

 .يف املااة 3يف السودات تياج   نس ة 
 
د جثثثزء مثثثن التاسثثثن يف حصثثثيهة اقيثثثيادات العامثثثة إىل جهثثثود اقوثثث ح ال ثثثيييب الثثث   ياتهثثثا معمثثثم هثثث ه ويعثثثو     

الدول اعهثى سث يق املثثال قثام األادت   ث ل جهثود ل ىثيد و ث   اق فثاءات ال ثيي ية و ت هيصثها و اختثال إجثياءات 
   1    لب. لترويي اقداات ال يي ية و توسي  ال ا دت ال يي ية من ا ل إوداا قوان

 
 (2015-2005تطور النفقات العامة في دول الشام و مصر والسودان خالل الفترة ) -ثانيا

 
ات عثثل هثثث ه الثثثدول اثث ل هثثث ه الفثثث ت سياسثثات ماليثثثة توسثثثعية اكثثزت  هثثثى تيثثثادت اقنفثثاق اجلثثثااعث مثثث  تياجثثث      

يف املااثة يف  ثام  8.1اقنفثاق اجلثااع حبثوايل اقنفاق اليأمسايل يف هث ه الثدولث افثي مصثي  هثى سث يق املثثالث ااتفث  
مثثثثثن تياجثثثثث  يف أسثثثثثعاا مصثثثثثي يف املااثثثثثةث كعثثثثثا اسثثثثثتفادت  21.7إال أت اقنفثثثثثاق اليأمسثثثثثايل تياجثثثثث  حبثثثثثوايل  2011

اليوقات  هى ا ت اا أهنا من الدول املستوادت لهنف  حي  امن ضثا للثب حيثز مثايل كثات  صث  لثد م هث ه املثادت 
 يف األسواق الهية.

                                                           

.145ث ص  2015الت ييي االقتصادع العيا املوحد لسنة  - 1
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اقو حات اضيكهية الفثزت لهنعثوث الث  مثن ىثأهنا  العديد من ع   وقد قامل ه ه الدول ا ل ه ه الف ت       
التوفي  من حدت ال اج  يف االات الت االقتصادية الث  تواجههثاث وحفثز معثدالت التشث يقث وتنفيث  إوث حات 

ل  سث  منثاق األ عثال وتشث ي  االسثتثعاا الهثي لتاس  ال يئثة االقتصثادية الثد م لنعثو ىثامق مسثتدام مثن اث 
واألجنيب وترويي ال رال املايل ومعاجلة تدين مستويات الف ي والتفاوت الر  ي    أاياد اجملتع  ااوة أهنثا ىثهدت 
العديثثد مثثن التثثوتيات السياسثثية واالجتعا يثثة املنثثددت  ثث لبث حيثث   ياثثل إاثث ق مشثثااي  قوثث ح منمومثثة الثثد م 

فاءت و دالة النمام ال يييب ناهيب  ن د ثم ىث كات الت ثامن االجتعثا يث  ويو ث  اجلثدول التثايل ترثوا وتيادت ك
 1اقنفاق العام هبا:

 
       : يو   تروا النف ات العامة لدول الشام و مصي والسودات ا ل الف ت (06 جدول اقم 

 2005-2015) 
 الوحدت :  مهيوت دوالا(                                                                       

 الدول / السنوات مصي ل نات األادت السودات

5739 4991 6868 27017 2005 

8407 5518 8277 35051 2006 

10623 6469 9061 41119 2007 

10347 7661 10050 51257 2008 

11026 8442 11570 64086 2009 

12024 8003 11295 66272 2010 

12026 9548 11716 68649 2011 

8831 9687 13393 78277 2012 

7358 9962 13627 91352 2013 

8961 10978 13912 100314 2014 

12753 10803 13462 103732 2015 

 املصدا : الت ييي االقتصادع العيا املوحد لسنوات الدااسة                    
 

    اقيثثيادات العامثثة لثثدول الشثثام و مصثثي والسثثودات اثث ل هثث ه الفثث ت نسثثتع   الشثثكقولتو ثثي  أكثثثي لنسثث  ترثثوا 
 (11  اقم

 

                                                           
1
 .15ندوق الن د العيا ث ص وت ييي أااق االقتصاد العيا ث  - 
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          تروا النف ات العامة لدول الشام و مصي والسودات ا ل الف تمنانيات : يو   (11 ىكق اقم 
 2005-2015) 

 
 (06م   اال تعاد  هى اجلدول اق من إ داد الرالباملصدا : 
  

يت ثث  االاتفثثال الك ثثري واملسثثتعي يف ح ثثم اقنفثثاق العثثام ( 11 والشثثكق اقثثم  (06  ومثثن اثث ل اجلثثدول اقثثم    
يف ح   يال األادت و ل نات والسودات ااتفا ات افيفثة يف ح ثم اقنفثاق العثام اث ل هث ه  ثال ع ىهدت  مصي

 2008ح ثم اقنفثاق العثام سثنة  هبا حيث  سث هل مصثي ااتفثال يف العامة الف ت نتي ة ل ع  حصيهة اقييادات
أمثثثا السثثثودات ا ثثثثد  يف املااثثثثة 53ث و يف األادت يف املااثثثة 46ث ويف ل نثثثات يف املااثثثثة89 نسثثث ة  2005م اانثثثة  سثثثنة 
 .يف املااة 80ااتفعل حبوايل 

 
ااتفا ثثا لكثثن  نسثثب اقثثق  2010وسثثنة  2009وقثثد  ثثيم ح ثثم اقنفثثاق العثثام يف هثث ه الثثدول اثث ل سثثن      

 ثثن  يف املااثثة 29سثث هة يف اثث ات سثثا  ةث حيثث  سثث هل مصثثي ااتفثثال يف ح ثثم اقنفثثاق العثثام  نسثث ة  ثثن تهثثب امل
 .يف املااة16ث أما السودات ا د ااتف   ثث يف املااة 4ث ويف األادت يف املااة12ث ويف ل نات ااتفال  ث 2008سنة 
 
حصثثثيهة اقيثثثيادات العثثثام يف ااتفثثثال ح ثثثم يف حثثث  سثثثاهم التاسثثثن النسثثثيب يف أداء االقتصثثثاد العثثثاملي و ااتفثثثال     

 19ث ل نثات يف املااثة 56ث حيث  سث هل مصثي ااتفثال  نسث ة  2010م اانثة  سثنة  2015اقنفاق العام يف سثنة 
 . يف املااة6أما السودات ا د ااتفعل  ثث  يف املااة34ث و يف االادت يف املااة

 
ويت   من ا ل ما س   توج  ه ه الدول إىل ت   سياسثات ماليثة توسثعية  لكثن اقثق ميونثة نتي ثة الخنفثاض     

الصيهة العامة لدييادات هبا وا تعادها  هثى املثن  اخلااجيثة و ال رثال السثياحي الث ع يتثأثي  ثأداء االقتصثاد العثاملي  
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صثثدا األساسثثي ل سثثتثعااات األجن يثثة امل اىثثيت ث  اق ثثااة  اق ثثااة إىل األتمثثات الثث   ياهثثا الشثثيكاء الت ثثااي  امل
إىل تثثثأثي األداء االقتصثثثادع ضثثث ه الثثثدول  ترثثثواات األو ثثثال اققهيعيثثثة و ثثثدم االسثثثت ياا السياسثثثي لثثثدى  عثثثض دول 
عثثا اجلثوااث ومثا ين ثي  نهثا مثن اتديثثاد يف  ثدد ال جئث  إليهثا و  التثايل إ ثااة أ  ثثاء جديثد  هثى املثواتين العامثة ث ك

ات  عض دول اجملعو ة ال تزال تواج   عض االات الت اضيكهيثة يف اقتصثاديا ا ناهيثب  ثن ااتفثال  ثبء املديونيثة 
1والع و ات الدولية املفيو ة  هى  ع ها.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

1
 16نف  امليج  السا   ث ص  - 
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 خالصة الفصل األول : 

 
اث ل ترثيق إىل ترواهثا  ثل املثدااس مشق ه ا الفصق العديد من اجلوانثب املتعه ثة مبفهثوم السياسثة املاليثة مثن      

االقتصثثادية وأهثثم أدوا ثثا و أهثثدااها اق ثثااة إىل حمثثددات اعاليتهثثا كعثثا حاولنثثا الوقثثوم  هثثى أهثثم  التاثثديات الثث  
  تعياها السياسة املالية يف الدول العي يةث وقد استوهصنا ما يهي :

 
 مثدااس الفكثي االقتصثادع حثول مثدى أميثة  مي مفهوم السياسة املالية  العديد من الرثات ااتهفثل ايهثا

 السياسة املالية يف االقتصاد وداجة اعهيتها يف   ج األتمات ال  يشهدها.

  تسثثع  السياسثثة املاليثثة املناسثث ة   ثثعات اسثثت  ل املثثوااد املاليثثة املتاحثثة  ثثأكل كفثثاءت واعاليثثة وتوجيثث  مثثوااد
ت ت عن   ي  أقصى منفعة ككنةث هبدم ته يثة اكثل الدولة  هى الناو ال ع يؤمن است  ضا وا  أولويا

 قدا من حاجات اجملتع .

  ال د لدى و   سياسة مالية معينة ميا ثات  ثدم وجثود ت ثااة  ث  األهثدام الثددتث وكث ا  ثعات وجثود
تنسي     ه ه األهدام واألهدام املسريت ل اقي السياسات االقتصادية ال سيعا منها أهثدام السياسثة 

 ة.الن دي
   تتعتثثث  السياسثثثة املاليثثثة  وجثثثود نثثثو   مثثثن األدوات لتا يثثث  األهثثثدام االقتصثثثادية األدوات الته اايثثثة والثثث

 وأدوات مداات. توماتيكيو أتععق  شكق 

  تسثثثاهم اقجثثثياءات ال ريوقياايثثثة املتعه ثثثة  تعثثثدد املياحثثثق واخلرثثثوات الكوميثثثة اليمسيثثثة ال تمثثثة الختثثثال قثثثياا
 السياسات املالية املت عة.وتنفي ه يف اشق العديد من 

   الشثثكق الثث ع 2015-2005حاولثثل  تهثث  الثثدول العي يثثة تكييثث  سياسثثا ا املاليثثة اثث ل الفثث ت  )
فن هثثثا أثثثثاا األتمثثثة املاليثثثة العامليثثثة و تثثثدا يات تياجثثث  الشثثثديد يف أسثثثعاا اليوقثثثات و تثثثدا يات الت ثثثااؤ يف 

 ت   سياسات مالية توسعية.    إىلاالقتصاد العاملي حي  توجهل معمم الدول العي ية 
 

 



 

 الفصل الثاني
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 تمهيد:

حتتللللسياسات لللتدسياأمهيةللللسة اللللسستاسللللسقلللديسياسات لللتدسيلعتمللللت ةلسرس ت للل س   سيا لللت س اللل س  للل  س
مفه مهتسايىسميي سسيافكرسيلعتملت يسع ىسيثرسيألزمتدسياأمهيةلسيايتسعرفهتسيلعتملت سيا لتي ساتملل عسع لىسملتس ل س

ةكثلرسصمللعسعدلتسكلتنسع الهسيالت س لتس سسع اهسياا مسس يسينسيكتس تسيا أ كسييركزةللسي لتمهيااتهتس ال سست لتسياال م
س ض  عسستا يةيسميسيأل  ي سع ىسغري س عمسياتأدالسيلعتملت ةلس س فعسم يلدسياأد سيلعتملت ي.سسةةيسستد

س

 ميسيا يةه سينسصت  سة السياسات تدسياأمهيةلسرس   سيا لت س   لتسيسلت ةتدس     لتيسففل سيا علتسيال يس  ل س
اللي  سييتمهيملللسسضللدتنسيافللتتسع للىسياتلللسالسياكتملللس سق  للتلسة لل سيل للتمهري سياأمهللييسسللهسياسات للتدسياأمهيةلللسرسي

 محتةلللسيلعتملللت سملليسيامللليمتدسيجنت االلليسالليسينسياسات لللسياأمهيةلللسرسياللي  سياأتمالللس ت للهسةكثللرس لل سيا دلللسع للىس
سس  فريسيي ي  سييتاالس    ئتهتسستالكلسيا يسخييمسمت   تدسياتأدالسيلعتملت ةلسهبت.س

س

(س2015-2005 علليسدللهيدسياسات لللسياأمهيةلللسرسيالل ليسيا للراسيا يةلليسملليسيل للتدسيار اسللالس للي سيافلل  س سسسس
نتا لسياظر فسيلعتملت ةلسيايتسدهي تسيا ت يس سلت السيا ع فسع ىس  هسيجل ينبسي  أةألتس مهسلامس ل يسيافملللسع لىس

سياأح سياتتيل:

 

 الفكر االقتصادي المبحث األول:  تطور السياسة النقدية في

 المبحث الثاني:  مفاهيم عامة حول السياسة النقدية

 (2015-2005خالل الفترة )سالمبحث الثالث: تطور السياسة النقدية في الوطن العربي

 

 

 

 



العربي النقد صندوق بيانات قاعدة في المشاركة العربية الدول في النقدية للسياسات النظري اإلطار       :الثاني الفصل  

 

45 

 

 

 المبحث األول: تطور السياسة النقدية في الفكر االقتصادي

    يسك رييسرسفكرهتتس سة ييفهتس سة  يهتتس   لتسيلتسدلهي هسيعتد لتدسمليس  ل  يدسياسات تدسياأمهيةلسسعرفتامهيسسسسس
متي مهللليسي ت فللتسقللدأهتس ي سسيافكللرسيلعتملللت يس لل  سة اتهللتسرسحتفاللزسياألللتيفسيلعتملللت يس     للتسرسعللي س

 يدسعيةللي يس الل سيألزمللتدسيلعتملللت ةلسيالليتسعرفتهللتسعللقسيا مللل  س علليسعرفللتسسللي   تسة  يدسياسات لللسياأمهيةلللس  لل س
سيات رقسقىلس ؤةلسة مسميي سسيافكرسيلعتملت يساي  س ف تاالسياسات لسياأمهيةل.س أحت  س ي س  يسيي ح س

سسسسسس

 المطلب األول :السياسة النقدية في التحليل الكالسيكي

 

 تصللسةملمس ت    سياسات لسياأمهيةللسسللكلسعلتمسعأليسياكي لا س ل  سفكلرهتمسا أمهل  س     لتس ي للسيلعتمللت سسسسسس
ةأظر نسقىلسياأمه  سع ىسةمتسجمر س  ا لسا ت لت  يس ةنلهسااسلتسملتسمأف للس تصللسهبلتسقلسةنسمأف تهلتسمللتمهلسمليسمأف للس

سياس عسيايتسميكيسهبتسدري هتيس ا س  تقسياستت سيا يسحي بسيي تميدسيلعتملت ةلسيامهامهالسرسيلعتملت .س

لسيلعتمللللت يسياك للل س اللل سةنسياأمهللل  سكتنلللتس   لللبسألاللللسيعتألللتلس عللليسة للللسياكي لللا س   سيالللزميسرسياتح الللسسسس
ياأمهللل  سياللليتسةتحملللللسع اهلللتسسسلللأنحباللل سةلللرىسياكي لللا سس1ياسللل عس يجنللليمتدس  نسةنسةمهللل مسيألفلللري سستل تفلللتتسهبلللتي

يألفللري سنظللريسةعدللتممس للت اهسم تدللر س لل سي نفللتقس كلللسمللتسةسللت مسملليسنمهلل  سة للت سقنفتعللهسفلل  ييس ك دللتسي  فللعسي نتللت س
"يا لر""س للري فعسرسييمهتسللسيا  للبسع الهيسحبالل سلسةلكميسياكي للا سس ال  سفلل ي قسزمأاللسسللرسعد اللسيا اللعس يالللريلس

س2 ي نتت س يل تهيك.

 علليسي للت  يسياكي للا سكلل ا سفكللر سيات ع للتدس ييالللسايكتأللتزسسلللكلس للتمسع للىسييلليىسيا  ةلللس ستاتللتيلسقغفللت سسسسس
   سياأمهلل  سكدنللزنسا مهادللليسفكلللسمللتسةللي رسةللتمسي للتثدت هسالل ا سفتاتسللت يس تدلل س  ي للمسسللرسيل  للت س يل للتثدت س

الهيس ينسييأت لتدس ت لت  سملعسمأت لتدسة لرىسفتامهتعي سيا تملس  سكدتسةمهر س تيسةنسيا ر"سخي  سيا  بسييسلت يس
سسسس3 ةنسياأمه  سااستس  ىس تت سخيف سييظت رس  نسةنسةسريسميس مهت  سيألداتل.

                                                           
1
 - Jordi Galí, Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle, Princeton University Press, the United 

Kingdom,2008,p15. 
2
 .195 صيس2009 ي س ي لسا ألرسيسيأل  نسييسسياأمه  س سييملت فس سياأظرةلسياأمهيةل السع د سمجالسسيجلأتاسيس - 

3
 .118يسصسس2001يسييكتبسيا راسياية يسي  كأي ةلسيسمملريسياسات تدسياأمهيةلسا دتسرييدسيلعتملت ةلسرسياأظمسييملرفالقمستعالسحمديس تدميس - 
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س:س1   كزسسلكلسعتمسم ت ئسياكي ا سيأل ت السرسحتيةيسياسات تدسيلعتملت ةلسفادتسة  

يلعتملللت س للتلدس كلل  سة سكسللت س ت للهسسقنسيأل لل ت س يألالل  سميدسمر نلللسعتااللليسففلل سيافلل يدسيالليتسة للرفسفاهللتس-1
 للل هسييتسلللرييدس للل سيل فلللت"يسةملللتسرس تاللللسملللتسعلللرفسيلعتمللللت سينت تدلللتس يع يسلللتسمللليسمسلللت ةتدسياتللللسالسياكتمللللس

س تت هسيأل  ت س يألا  س  سيل  فتعس.

سيا لللر"سقنسيعتمللللت سياسللل قسكفاللللسسضلللدتنسياتللل يزنس ي للللسيلعتمللللت سفتأل للل يقسعلللت   سع لللىسقلللدتنسياتللل يزنسسلللرس-2
ياتمه  للتدسيالليتسسسللأنياك لل س يا  للبسياك لل يسقميسمللتس لل فردسفاهللتسمت   للتدسيل للتمهري يس ةللرىسياكي للا سسلللكلسعللتمس

سةلهي تسيلعتملت س    سة ت تسقىلسياتسرييدسييرسكلسرسعر"سياأمهيس ي لسيلعتملت .

 عللهسة دلللس الل سرسع للت  س سللتأيسقةية ا االللسياكي للا سرسيلعتملللت سقىلسيارةلللسيلعتملللت ةلس الل سةللت نعسمس-3
 ستاتللتيلسياتأللتخس للي لسياي الللسرسيلعتملللت س الل سةمهتملللرسسي سيالليتس  لل سع اللهسف سللفلسيافكللرسياكي للاك س( عللهسميللر

   سياك ملللسرسيلعتملللت سع للىسهتائلللسياظللر فسييأت لل لس سييي دلللسا دلللسيامه للتعسيجنللتصيسملليس للي سعاللتمسياك ملللس
 تسمسعد السياضخس  هسستاث تدس ال س ل ي يفسرسيغ لبسيأل التنسس ميسييهمسينسيسضخسياسا السييأت  لسرسيلعتملت 

س2 أ ةتسكمهتعي سا سات لسياأمهيةلس تكا س م ي سياأد سيلعتملت ي.س%س5قىلسس3سرس

 ة  بسياكي ا سرسحت ا همس  سيافمللسسرسيا  يملسيامهامهالسمثلسياي لس يل تنييمس ي نتت سعليسيا  يمللسسسسسس
 تحي سعادلسياأمه  يس   يسمتس   بسقااهسياأظرةلسياكدالسا أمه  س ا سةكميسياكي لا سس ال  سعيعللسياأمهيةلس ا س

نسةيسسزةلت  سحتلييفسرسيا لر"سياأمهلييس لك يسسللكلسإم تدر س  أت  السسرسعر"سياأمهيس ييسلت ىسيا لتمساع ل ت يسفل
 ةسلتأيسرسمال سياتح اللسياكي لاك سقىلسسيم تدرسقىلسزةت  سرسييست ىسيا تمساع ل ت سسلأف سياأسل لس نفل سيل لته

 لل  س فافتهللتسك  للااسا ت للت  سفمهللايس نتا لللسسمنظللرهتمسقىلس   سياأمهلل  سيلللي  سرسيلعتملللت س يالل يسةمهتملللرس سلل ه
سسلأنتأت بسمعس  مسي نتت سيامهامهل يس مألهسةلرىسياكي لا س ا ا سفح مسياأمه  سيايتسحيتتاهتسيلعتملت سلسيسينس

عليسي نتلت سيامهامهل سرسيلعتمللت س ل سياليتس تكفللسستحيةليس  لمسيا لر"سياأمهلييسيي  ل خسس  مسيي ت لدسياأت ل
سا تيي  سرسيلعتملت .

ففلل س للت سدللهيسيا للر"سياأمهللييس ي لللسيلعتملللت سي  فتعللتسعلليسمسللت ىسي نتللت سيامهامهلل س ي لللسيلعتملللت س لل فسسسسس
عسرسييسللت ىسيا للتمساع لل ت سةيسي فللت"سرس تحللركس لل هسياأمهلل  سم تدللر س لل سي نفللتقسيألمللرسيالل يسة  للبسع اللهسي  فللتس

سس3عادلسياأمه  س عي هتتسيالري السرسفلسعيمس ا  سةيس  يفعسلكتأتزسياأمه  .

                                                           
1
 .427يسصس2003يس ي سياتميسا ألرس سيات زةعسيسيأل  نسي ياأمه  س سييملت فس سيأل  يقسييتاالنزي س  يسيايةيسيا اسىسيسسيع يسييأ مسياسايسع   - 

2
 .427نف سييراعسياستس سيسصس - 
 .196مراعس   سمكرهسيسصس السع د سمجالسسيجلأتاسيس -3
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 سللرييدسرسييسللت ةتدسيامهامهالللسسةيسيا للر"سياأمهللييسغللريسعللت   سعلليسق لليييفستنسياتسللرييدسيالليتسةلللهي إ ستاتللتيلسفللسسسس
 للتك يسقىلسس%س10ي لس سغللري ميس ينسزةلت  سيا لر"سياأمهللييسسأسل لسا دتسلرييدسيلعتمللت ةلسيار اسللالسكت نتلت يس يال

يس ستاتلللتيلس لللك يسقىلس سلللريسيامهادللللسيلمساللللسفمهلللاس الللا س%10زةلللت  سييسلللت ةتدسيا تمللللساع للل ت سسلللأف سياأسللل لسةيس
س1يامهامهالسا أت جسيامه م سيلمس .

سسسسسسع للىسعللر"سياأمهلل  ساتأللللااعلليمسقمكتنالللسيلعتدللت سسةككللي نسع للى ملليس للي سمللتس لل  سةتضللعسينسياكي للا سسسسس
سسسسسيلعتمللللت يسيألمرةكللل سسهتعرقلللسياللليتس ات قلللاعس للل يسيألملللرسةسلللتأي نسقىلسم ت اللللسيات لللت  سيسمسلللت سيلعتمللللت ري سالللسة 

2س.1911رسكتتسهسيامه  سيالري السا أمه  سياملت  سرس ألس"سسFISHER IRVING"سي فأجسفالرس
 

 اللل سعلللتمسسللللريفسماكتناكاللللسيا يعللللسياأسللل السسلللرسيا لللر"سياأمهلللييس سييسلللت ىسيا لللتمساع للل ت سمللليس لللي سيامللللاسلسس
 ياتتاال:

س

س ا سمتثلس:

M:  سكدالسياأمه  سرسياتيي  ؛
V:   ؛ رعلس   ينسياأمه 
P:  ؛ييست ىسيا تمساع  ت 
T: مسيات ت  سيات ت ي  . 
س

" سيال يسميثللسكداللسملتسةألتجسمليس Y "سسلتيتسريس" T الرساسكداللسياأمهل  سوسلت ىسي نتلت سبسي لت يي سييتسلريس"سسسسسس
س  عس  يمتدس ي سف  سزمأالسم األساتمل عسيي ت السكتاتتيل:س

سسس
س
س
س

س3  أمهسمس  هسيي ت السقىلساز ارس تس:س

                                                           
1
 .20يسصسمراعس   سمكرهيع تسسكتفمسياييعد سيس - 

2
  .س43يسصس2010يسمكت لس سيسيا ملرةلسيسا أتنسيسس ات لسياملرفسيألاأيبس سعيعتهتسستاسات لسياأمهيةل،  ا  سم  ىسخبت ي - 

3
 .196مراعس   سمكرهسيسصسس السع د سمجالسسيجلأتاسي - 

M .V = P . T 

 M .V = P . Y 

https://www.google.dz/search?q=IRVING+FISHER&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjL3sSe-ITYAhWBEBQKHakfAHcQvwUIIygA
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س*سيجلزلسيأل  س:سسيجلتنبسياأمهييس
ياأمهلل  سييتيي الللسمضللر سلسرسم للي س   ينسياأمهلل  س يالليتس  كلل س  للمسياأمهلل  سيالليتس أفلل سع للىسياسلل عس يجنلليمتدسسكداللل

س ي لسيلعتملت سةيس  مسي نفتقسياك  .
س*سيجلزلسياثتينس:سسيجلتنبسياس   س

 سياك ل سا سل عس سةتك نسميسكدالسياس عس سيجنيمتدسييأت للسمضلر سلسرسة ل ت  تسياسل عاليس ياليتسسمتثللسعادللسي نتلتس
س سيجنيمتدس ي لسيلعتملت .

نسةيسعد اللسسالعسة سدلريليس كل نسياأمهل  س ياسل عسييت ت اللسفاهلتسمتسلت ةليسفكداللسياأمهل  سإ  سبس  هسيي ت اللسفلسسسسس
ييست د لسالريلسيامهدعس ك نسمتست ةلسمعسكدالسيامهدعسييل ىسفتامهادلسيييف علس يامهادلسييسلت دلس كل نسمت ت اللسرسسس

د السم ت الس عليس  صللسفاللرسقىلسينسيا يعللسياسل  السسلرسيا لر"سياأمهلييس ييسلت ىسيا لتمساع ل ت س سلتأيسقىلسكلسع
سفرقاترسة ت اترس ت:

س

"سيسألنلللللهسمت  لللل سستللللل فرسع يملللللس مهامهاللللللسكللللتي ي سيأل االلللللسيا  ا الللللس يل لللللتنييمسYث للللتدس  لللللمسي نتللللت س" .1
 ياتكأ ا االلتس غللري ميسةيسسااسللتسع يملللسنمهيةلللسالل ا سفللإنسمسللت ىسي نتللت سثتسللتسعألليسمسللت ىسياتلللسالس

 ياكتمل.س

سسسييملللرفالياأمهلل  يسألمللتسمت  مهلللسة ت للتسس  يملللس تسللمسستاث للتدسياأسلليبسكتا للت يدس ياتمهتاالليسس   ينث للتدس للرعلس .2
 يات ت ةللسييستللرةلسرسيعتدلعسست قلتفلسقىلسكثتفللسياسلكتنس تصللسينسياتح اللس لتصسستألاللسيامهملللريس لس

س1  تديسع ىسكدالسياأمه  .

"سرسيألاللللسسV س لللرعلس للليي  سياأمهللل  س"سس"Y ستاتلللتيلسففللل سفللللسث لللتدسكداللللسملللتسةألللتجسمللليس للل عس  للليمتدس"سسسسس
"س تك يسسلكلسم تدلرسقىلسزةلت  سرسييسلت ىسيا لتمساع ل ت سM   سييتيي الس"يامهملريسيسفإنسةيسزةت  سرسكدالسياأمه

س 2".سسP"س
سسسسس
صاتغلس ل هسياأظرةللس تصللسينلهس ةىسس((س1924-1842 س  Alfred Marshallس س عيسةعت سيافرةيسمت دت سسسس
نظرةلسيات ت  سافالريسلس كل سيا  يملسيألص السيايتسحتكمس لرعلس   ينسياأمهل  يسقمسعليمسصلاسلسايةلي سا  لبسسسأن

 يالليتسةل لل سع اهللتسم ت الللسكدقةللي سة سنظرةلللسيأل صللي سياأمهيةلللسس3غللريسينللهسةسمهللىسحت ا للهسرسيألملليسيامهملللريسع للىسياأمهلل  ي
لسةلكثرسسللكلسم تدلرسرسييسلت ىسيا لتمساع ل ت سمث دلتسس لأثريسياتسلريسرسيا لر"سياأمهلييسسلأن ا س رىس  هسياأظرةلس

                                                           
1
س.313يصس2013حمديس مضتنسممه ييسي تملسيمحيسيافاليسياأظرةلسيلعتملت ةلسياك اليس ي سيات  امسيجلتم  يسيل كأي ةلسيسمملريس - 

2
 .202نف سييراعسياستس سيسصس - 

3
 - Alvin H. Hansen, Monetary Theory and Fiscal Policy, INTERNATIONAL STUDENT EDITION, TOKYO, JAPAN , 

1949 ,p1. 
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يفل "سفالللريسقمسينس لأثريسكدالللسيا لر"سياأمهللييسع لىسييسللت ىسيا لتمساع لل ت سميلرسملليس لي سياتللأثريسرسياأسلبسيالليتس
  ل ممسياأمهيةللسسحتمللل سع لىيألفلري سرس لت سملتسسسأنةرغبسيألفري سرسيل تفتتسهبتسميس   ممس ا سةرىسمت دت س

عد اللسي نفلتقس  سل ةلسمليف عتهتمسس تدلر نةسللسسيسييةلسكلسدهرسفإممسلسةأفمه نس  يسيالي لسو لر سمسلكهمسالهسر
كأسلل لسا تفضللالس "Kيالللهرةلسرسدللكلس اللت سقنفللتقسمسللتدرسع للىسياسلل عس سيجنلليمتديسالل يسةل لل سمت دللت سنسلل لس"

سياأمهييساتمل عسيي ت السكدتسة  :

س

س

سس ا سمتثلس:

Md:سيا  بسع ىسياأمهي؛سس
K:سنس لسياتفضالسياأمهيي؛س
Pسييست ىسيا تمساع  ت ؛س:س
Yس  مسقنتت سياس عس سيجنيمتد.:س
س

 لل سرسيامهامهلللسقىلسمللتس"يس يالليتسK سلللكلسعللتمسصت لل سنظرةلللسيافرةلليسمت دللت سعلليسنظرةلللسفالللرسفمهللاسوفهلل مسنسلل لس"
سممه  خسم ي س رعلس   ينسياأمه  سكدتس  سم قعس:س

س
سسسسسسسسM .V = P . Yسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسس   نظرةلسفالرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 

V = P . Y/ M 

 

 = KسM/سسP . Yنظرةلسيافرةيسمت دت سسسسسسسسسسسسسسسسس

 

K = 1/ V       س
V= 1/ Kس

"سلسةتسلريسرسيألاللسY  لمسي نتلت سياك ل سيامهامهل س"سسلأنياكي لا سةلر نسسسلأن ميس لي سملتس ل  سةتضلعسسسسسس
يس ينسيلعتملللت سةتسللمسوسللت ىسيات فالل سياكتملللسا دلل ي  يس علليس1يامهملللريس تصلللسينللهسمت  لل سس  يملللس مهامهالللسحمللي   س

                                                           
1
 .29مراعس   سمكرهسيسصسع تسسكتفمسياييعد سيس - 

Md = K . P.Y 



العربي النقد صندوق بيانات قاعدة في المشاركة العربية الدول في النقدية للسياسات النظري اإلطار       :الثاني الفصل  

 

50 

 

يفلل "سياكي للا سكلل ا سث للتدسم للي س   ينسياأمهلل  سرسيألالللسيامهملللريسألنللهسمت  لل سس للي سع يملللسحتتللت سقىلسفلل يدس
ةمنللتيفسي نفلللتقس علللت يدس  مهتاالليسيي لللتميدس  سلل ةلسييللليف عتدس ثلللر  ستسلللريسل للادتسمأهلللتسةزمأالللسل ة للللسنسلل اتس للل س

سيألفري س     سيألعدت سست قتفلسقىلسياظر فسياسات الس يلعتملت ةلسا   ي.

الل ا سفأظللر سياكي للا سا سات لللسياأمهيةلللس  مهللىسحمللي   سملليس للي سعلليمسعللي  سيا ألل سييركللزيس سللبسيعتمهللت  مسسسسس
ةيسينسةعملللىسمللتسسيىسيا للر"سياأمهللييسا تللأثريسرسم للي سياأدلل سيلعتملللت يس ي لللسيا  لليي للتسي سعي ي للهسرسياتللأثريسع لل

ميكلليسا سات لللسياأمهيةلللسينس ف  لللهس ي لللسيلعتملللت س لل س للل فريسيا للمسييأت للبسملليسيي لللر "سياأمهللييسيالليزمساتسللل ةلس
زياللتسياأمهلل  س  لليسجمللر سرس لل هسيير  لللسلسسهيي للتميدسيلعتملللت ةلس ستاتللتيلس ات ةتهللتسعلليسةيس   سة للرسمللتس تصلللسينلل

س  ااسا ت ت  س  نسةيس فت  سة رىس.سسس

س

 المطلب الثاني : السياسة النقدية في التحليل الكينزي
س

يمالت سياتح اللسياكي لاك س تصللسينلهسسقىل(س1933-1929امهيسة دسيألزملسيلعتملت ةلسياليتسعرفهلتسيا لت سرس سسس
ع زسقديسحت اي هسعيسقجيت س لسم هسيألزملليسةةليسحتل  سيل تدلتمسمليس  ي للسياتسلرييدسرسييسلت ىسيا لتمساع ل ت س

سيايتسينك تسياأظرةلسياكي اكالسع ىس  ي تهيسقىلس  ي لس أثريسيا ر"سياأمهييسع ىسجمدلسياألتيفسيلعتملت ي.س

       John Maynard Keynes)ساللللل نسماألللللت  سكاألللللزكاأزةللللللسع لللللىسةللللليسصلللللت  هتس اللللل سفهلللللردسياأظرةللللللسيا

كلللر سف للللسع لللىس للل هسيألزمللللسس اللل سي لللتهيفسكاألللزسرسيا ييةللللس  ي للللسياكسلللت سياللل يسدلللهيهسسس((19883-1946)
يتسسيلعتملت سيا تي س ي س  هسياف  يسةةيسيسرزسة مسة  تسهس   لسيجنر  سمأهيس ا سينتمهيسكاأزسمج لسميسيألفكلت سيال

س1كتنسة تق تسياكي ا سقديسييستيتدس ميسساأهت:س

سيات يزنسرسيلعتملت سةتحمه سعأيمتسةتحمه سياتلسالسياكتملسا د ي  .سسأنيافر"سيامهت لسس-*

سيافمللسرسياتح السسرسيلعتملت سياأمهييس يلعتملت سيامهامه .س-*

اهتزسيأل  ت س يألا  سخيضعساأ عسميسيجلد  سخيت ل سمليسسسأنيف ي"سمر نلسيأل  ت س يألا  س ا سةرىسكاأزسس-*
سيعتملت سأل ر.

سينس  رسيافت ي سفت ر س مهامهالس تحي سميس ي س  يزنسسرسيل  ت س يل تثدت .س-*

                                                           
1
 .46مراعس   سمكرهسيسصس،  ا  سم  ىسخبت ي - 
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سللللرسياأظرةلللللسياكي للللاكالس ياأظرةلللللسياكاأزةلللللسع للللىسحت للللا همساللللي  سسيي تمهللللييد علللليسين كسللللتسيل تيفللللتدسرسسسسسس
ياسات لسياأمهيةلس ميىسف تااتهتسرسيلعتملت س ة اتهتسرسم تجللسياتمه  تدسيلعتملت ةليس عليسي لتأيسكاألزسرسنظر لهسقىلس

س1   سياسات لسياأمهيةلسقىلسيا أتصرسياتتاال:

افلل يدسيالليتسة للرفسفاهللتسيلعتملللت س للتلدسكسللت سة س كلل  سعلليمسمر نلللساهللتزيسيأل لل ت س يألالل  يس تصلللسرسيس-1
ديةييس يايتسميسييفر "سينس لهيسي فتقتدسرسيأل  ت س سيألال  يس ستاتلتيلسي  فلتعسيامهلي  سياللري السا أمهل  سيال يس

سةأ رسعأهسزةت  سيا  بسياك  ساكيسيا يععسيث تسعيمس يع الس  يسيا ريف.س

ري"سيي لتميدسيلعتمللت ةلسسللسميتليسقىلس س اللسييمللر فتدسييت ع للس ياسلريسلسةمهتملرسيا  بسع ىسياأمه  سع ىسةغلس-2
مت ع للليس كلل ا سقىلسييضللت سلسرسيأل لل يقسييتااللليس الل سةللرىسكاأللزسينسيألفللري س للامه م نسسللي سيل تفللتتسستاأمهلليسرس

سدك هسياست لسسلريلس أييدس تصلسرسياف يدسيايتس  رفسة  ت  تسي فتقت.

 ي سرسياتح السياكاأزيس ك فلسيع ي"سيألم ي ساإل تثدت يسفإ فت"س  رسيافت لي سةلل عسع لىسة تقس  رسيافتس-3س
سةيف هتسييستثدرةي.سيتيل تثدت سةمتسي  فتعهسةمه لسميس  مسيل تثدت سنظريسياتك فلسيا تاالسيا

س

ت  ل  سةهلتس ي للسيلعتمللت س لأثريسياسات للسياأمهيةللس ف تااتس لرىسسلأنياأظرةلسياكاأزةللسسينس ميس ي سمتس   سةتضعسسسس
س2قديسياأمهتيفسياتتاال:

س

ملليس للي سينس  الهسياسات لللسياأمهيةلللس ل سزةللت  سيي للر "سياأمهلييس اأملللبسةثللرهسيي تدلرسع للىس لل رسيافت لي س .ةس
 ةمتسرس ت سصفاضس  مسيي ر "سياأمهييس اك يسقىلس فعس  رسيافت ي .سصفاضهي

 

يل لتثدت يسيجنلتصس ي للسيلعتمللت يسفإ فتقلهسةلل عسقنس  رسيافت ي س  سيلي سيار اس سا مسي نفلتقس .خس
ع للىسزةللت  سي نفللتقسيل للتثدت ييسةمللتسرس للت سي  فللتعس لل رسيافت للي س للا دلسع للىسصفللاضس  للمسي نفللتقس

 يل تثدت يس ي لسيلعتملت .
 

قنسي  فللتعس  للمسيا  للبسياك لل سرسيلعتملللت س للاك يسقىلسزةللت  س  للمسي نتللت س ياللي لس يل للتنييمسمللليس . س
 مضتع سي نفتقسيل تثدت ي.س ي سعدل

س

                                                           
1
 .431مراعس   سمكرهسيسصس السع د سمجالسسيجلأتايس - 

2
 .432مراعس   سمكرهسيسصسسيا اسىيسيايةيس  يسنزي سع  سياسايسييأ مسع ي - 
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سف تاالس ات لسياأمهيةلسعأيسيافكرسياكاأزيس مه سع ىسيا أتصرسياتتيل:سسسأن سأتليسع ىسمتس   سنستأتجس
س

 السي ت تسلس  رسيافت ي سا تسريسرسيا ر"سياأمهييسفك دتسكتنتسمر نتهتسك لري سيز ي دسف تااللسياسات للس  
 ياأمهيةل.

 مر نللللسي نفلللتقسيل لللتثدت يسستاأسللل لساتسلللرييدسة للل ت سيافت لللي يسفك دلللتسي  ف لللتس  اللللسي لللت تسلسي نفلللتقسس
 .يل تثدت يسا تسرييدسرسم يلدسيافت ي سكتنتسياسات لسياأمهيةلسةكثرسف تاال

مهللىس سللبس ةككلليسةنملللت سياأظرةلللسياكاأزةلللسع للىسة الللسياسات لللسياأمهيةلللسسلللكلسعللتمس ي لللسيلعتملللت سقلسةمللتس  سسسس
سنظرهتمسيعلسف تاالسميسياسات لسييتاالساع  تخسياتتاالس:س

نسةمهلللعسرسسلللت ئسيألملللرسع لللىس للل رسيافت لللي سفلللإنس للل يسيألملللرسةنس لللأثريسياتسلللريسرسيا لللر"سياأمهلللييسلسللليسةولللتس .1
سملر يفسسإ  فتعسمر نلسم يلدسيافت ي سا تسرييدسرسيا ر"سياأمهييسمث دتس  سم قعسرسيالكلسياتتيلس:س

:سة قعسمر نلسيا  بسع ىسياأمه  (12 دكلس عمس  

 

  

 

 

 

 

.437ييملي س:سع يسييأ مسياسايسع  سنزي س  يسيايةيسيا اسىسيسمراعس   سمكرهسيسصسسسسسسسس  

 لا  بسع اهلتسسB "قىلسياأمه للس"س"A"ميس ي سيالكلسياستس سةتضعسينسزةلت  سيي لر "سياأمهلييسمليسياأمه للسسسسس
"سةيسزةلت  سرسD"يسغلريسةنسيألملرسس ليسياأمه للس"i2"قىل"i1ي فت"سم ي سيافت ي سكدتس ل س يقلعسرسياللكلسمليس"
سيا ر"سياأمهييسايسةريفمههتسي فت"سرسم ي سيافت ي .

كدللتسينسعللي  سم للي سيافت للي سع للىسياتللأثريسرسيا  للبسياك لل سلسلليسينسميللرسملليس للي سعأللت سي نفللتقسيل للتثدت يس .2
نسياكثلللريسمللليسة ستاتلللتيلسف تااللللسياسات للللسياأمهيةللللسمر  نللللسور نللللسي نفلللتقسيل لللتثدت يسي للليلدسيافت لللي س تصللللس

 لىسم لي سيافت لي سسللسحتكدلهسيا يةلليسي نفلتقسيل لتثدت يسسللكلسعلتمسلسةمهلل سفمهلاسعسسلأنيلعتمللت ةرسةلر نس

i 1 

i 2 Md 

 معدل
 الفائدة 

 مكية النقود املطلوبة 

A 

B 

D 

i 3 
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فدلللثيس غلللمسي فلللت"سيسمللليسيا  يمللللسيأل لللرىسمثللللس  ع لللتدسييسلللتثدرةيسييسلللتمه  السا ظلللر فسيلعتمللللت ةلسا   لللي
م لليلدسيافت للي سرسفلللس لللتؤمس  ع للتدسييسللتثدرةيس للاح مس للكللسعلليسي نفللتقسيل للتثدت يسمللتسةمه لللسملليس

 تتيلس:سف تاالسياسات لسياأمهيةلسكدتسة قحهسيالكلسيا
 

س:سة قعسمر نلسي نفتقسيل تثدت يسا تسرييدسرسم يلدسيافت ي س(13 دكلس عم
 

 

 

 

 

 

 

 سسسسسسسسس.438ييملي س:سع يسييأ مسياسايسع  سنزي س  يسيايةيسيا اسىسيمراعس   سمكرهسيسصسسسسسسسسسسسسسسسس

 ميس ي سيالكلسياستس سةتضعسينهسرسفلسق  سمر نلسي نفتقسيل تثدت يس تك نسف تاالسياسات لسياأمهيةللسسسسس
يا ر"سياأمهييسعت  سع ىسياتلأثريسرسييتسلرييدسيلعتمللت ةلسياك اللس مليس س  لمسسسأنق افلس سةرىسياتح السياكاأزيس

سياأد سيلعتملت يسميس ي سيالكلسياتتيلس:سسس
س

سم يلدسيافت ي سيثرس سريسيا ر"سياأمهييسع ى:سة قعس(14 دكلس عم
 

 

 

 

 

 

سس.32ع تسسكتفمسياييعد يسمراعس   سمكرهيسصسييملي :سسسسسسسسسسس  

Ms 2 Ms 1 

i 1 

i 2 Md 

 معدل
 الفائدة 

عىل النقودالعرض و الطلب   

IId 

ضعيفة مرونة  
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 يلنفتقسيل تثدت ي
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  للمسيا للر"سياأمهللييسة لليسمتسللريس للت ا سحتللي هسياسلل  تدسياأمهيةلللسرس للرسينسيا  للبسسسللأن الل سةللرىسكاأللزسسسسس
ع ىسياأمهل  سةمهل سع لىسيالي يفعسيالثييفس يي تميدييل تالتيفيسييضلت سل(سيفتلي لسيا أل سييركلزيسمليس لي س ات للس

يلعتمللت يس رسفللسس  مسيي لر "سياأمهلييسرميسريفعس ياس قسييفت  لسكدل يساع  يقسييتاالسع ىس  السييثت س
ما س ات هسيافلت ضسمليسيي لر "سياأمهلييس ل سيات فال سرسدلريلسياسلأييدسةيسالييفعسييضلت سليس ستاتلتيلس تسلت مس

 نتا لللسا  يعلللسيا كسللالسيي الل   سسللرسسي ل هسيازةللت  سرسزةللت  سيا  للبسع للىسياسللأييدسيالليتس لل  فعسة لل ت  تسياسلل عال
سسسسi2".1"سقىلس"i1نتا لسم يسيا  بسع ىسياسأييدسم يلدسيافت ي س"ة  ت سيافت ي س ة  ت سياسأييدي تأنفضس

ات هسييسللللتثدرةيسنتا لللللس لللل لللليلدسيافت للللي يسم نتا لللللسيل للللت تسلسيا تاالللللساإلنفللللتقسيل للللتثدت يسا تسللللرييدسرسسسسسس
  للمسي فللت"سم لليلدسيافت للي سا ت  للعسرسملللت ة همسة سقنلللتلسملللت ةعسايةللي يسيألمللرسيالل يسة  للبسع اللهسزةللت  س
سيل تثدت يدس ستاتتيلسحترة سيا  بسياك  سرسيلعتملت سيا يسةك يسقىلسياتأثريسرسييتسرييدسياك السايعتملت .

 سلللبسيافكلللرسزةلللت  سيل لللتثدت سيا ت لللي سقىلس ركللللسياسات للللسياأمهيةللللس لللتك يسسسلللأن مللليس لللي سملللتس للل  سةتضلللعسسسسس
 سيي لر "سياأمهلييس لتك يسقىلسزةلت  سيالي لسيال لبسقىلس فلعسمليس  لمسيالي لسيال لبسيس ستاتلتيلسفلتنسزةلت ياكاأزيس

متسةسفرسعيسة السياأمه  سرسياتح السياكاأزيس مأهسياي  سييهلمسا سات للسياأمهيةللسرس أللااسيلعتمللت س عليسمالزسكاألزس
س2قديسحت ا هساأ عرسميس  رسيافت ي س:س

علل ي"سةيس لل سمالل سياسلل رس:س  لل س لل رسيافت للي سيي  للبسعلليسعد الللسي عللري"س يلسسعععر الفاةععدة النقععدي .1
 يا يسةيف هسميسحيمللسع ىسعر"سميسيا أ كسيات ت ةلس ي لسيلعتملت .

:س  س   سيا  ي يسييت ع لسميسيامهاتمسس د السيل لتثدت سة سيات  لعسرسيل لتثدت يدسسسعر الفاةدة الحقيقي .2
سسس.يامهت دل

ففل س لت سملتسسسييل لتثدت يدسرسيلعتمللت   رسيافت ي سيامهامه س ياأمهييس تسمليسحيلي ينس  لمسسسأن ةرىسكاأزسسسسسس
كللتنس لل رسيافت للي سيامهامهلل سيكللقسملليس لل رسيافت للي سياأمهللييس للا دلس لل يسع للىس للل اعسييسللتثدرةيسع للىسيل للتثدت س
 ةمه  هساتحمها سة ستيفسجمزةليس ة دلسك ا سع ىسصفاضسم يلدسيل  ت سنتا للسي فلت"سم ليلدسيافت لي سياأمهيةللس

سيا تملساع  ت .س   اههس  سيل تهيكسمتسةست مسرسي  فتعسييست ةتد

ة  لتمسيل  لت سممهت نللسسرسةمتسقميسكتنس  رسيافت ي سيامهامه سيعلسميس  رسيافت ي سياأمهييس ا  بسع ىس  يسي  فلتع
  تمسيل تثدت س ستاتتيلس اأ ك سيألمرسرسي فت"سييست ةتدسيا تمللساع ل ت يس  ريالعس  لمسيل لتثدت يدسرسأس

سيلعتملت .س

                                                           
1
س.32مراعس   سمكرهسيسصسع تسسكتفمسياييعد سيس - 

2
 .220مراعس   سمكرهسيسصس السع د سمجالسيجلأتاسيس - 
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 لللل يزنسرسيلعتملللللت س ييسللللت ةتدسيا تملللللساع لللل ت سلسحيللللييفسقلسرسفلللللس سللللت يسسللللرس للللي يفسسسللللأن ةللللرىسكاأللللزسسسسس
يل للتثدت سةيسيعلل يخس لل رسيافت للي سيامهامهلل سملليس لل رسيافت للي سياأمهلليييسيألمللرسيالل يسلسة  للبسع اللهسة سللتيفسس سيل  لت س

سك ري سة س ست رسك ري سا دستثدرةيس ييي رةي.

عد اللتدسسقىلسة لل ت سيافت للي سيامهامهالللس ة لل ت سيافت للي سياأمهيةلللس  لل  سنسة لل تخسياتمه  للتدسسللرسللأسكلل ا ةللرىسسكدللتسسسسسس
يا ألل كسيات ت ةلللسيي اهلللساإلعللري"يسفت اللهس لل سيات  للعسرسمللأعسيل تدللتنسسأللتليسعلليسي للتهسياسات لللسياأمهيةلللسييت  لللسرس

زةللت  سسع للىييسللتثدرةيسيا  ليس للامه  س لل سزةللت  سي عللري"س ستاتللتيلسصفللاضسم لليلدسيافت للي سياأمهيةلللسيألمللرسيالل يسحيفللزس
سي نفتقسيل تثدت ييس ستاتتيلسي  فتعسرسة  ت سياس عسيارةمستاالس يي ي سيأل اال.

 ست قلتفلسقىلسمال س لاأنفضس  لمسيل  للت سنتا للسل فلت"سيا  ي ليسع لىسيل  للت سيألملرسيال يسة  لبسع اللهسسسسس
 سل  للت سفري فللعسنتا لللسالل ا سي نتللت س ملليسعلليمس لل يزنس  للمسيل  للت س يل للتثدت يسةيسينسيل للتثدت سيكللقسملليسي

سسس. ر فعسة  ت سيي ي سيأل اال

 سلكلسعتمسةرىسكاألزسينسيثلرسياتسلريسرسكداللسياأمهل  س ي للسيلعتمللت سةتحلي سقلديسثلييفسع يمللس  اسلالس ل سسسسسسس
ينسمجاعسعأتصرسي نتلت سرسيلعتمللت سمت تنسللس عتس للساي لت يي سفادلتسساأهلتيسث لتدسيا  ي ليس يألال  سلتيلتسينس ألتكس

تسغللريسم ففلللس  فالل سكتمللليس سأللتليسع للىس لل هسنسمجاللعسعأتصللرسي نتللت سحتمللللسع للىسنفلل سيألاللرسمللييمسةمللقس تاللليس
سيلف يقتدس كثرسكدالسياأمه  سرسيلعتملت سميس ي سياتاتر:سس

س

 تالسيل تنييمس  نسمست ىسياتلسالسياكتملس:س ي س  هسياتالسعليس ال  سعأتصلرسقنتلت سغلريسمسلتنيملس .أ 
قىلس ألللااسيا  للبسياك لل سةيس الل  سس تالللسقا ت ةلللسرسيلعتملللت يسالل ا سفزةللت  سيا للر"سياأمهللييس للتك يس

 ستاتلللتيلسزةلللت  سياتللللسالس ي نتلللت س  نسينسةلللأ ك سماللل سرسزةلللت  سييسلللت ةتدسيا تمللللساع للل ت س تصللللسينس
 يجلهتزسي نتتا سةتسمسستير نلسيا تاالسرسفلسث تدسيا  ي يس يألا  س  كتاا سي نتت .

 

 سمللللس لس لللسايسكتمللللس  تصللللس تالللسيل لللتنييمسياكتمللل:سرسفللللس للل هسياتالللس كللل نسكللللسعأتصللرسي نتلللتس .ب 
عأمللللرسيا دلللليس ةيسزةلللت  سرسيا لللر"سياأمهلللييس لللتك يسقىلسزةلللت  سيا  لللبسياك للل س  نسينسةأ لللرسعأهلللتسةيس

ة  للبسع للىس لل يسيألمللرسةيسزةللت  سيسزةللت  سرسي نتللت س يل للتنييمسسسلل بس تالللسياتلللسالسياكتملللس ستاتللتيلسفلل
س1  ت سسأف سيازةت  .سفمهاسزةت  سرسيألا  س ييست ىسيا تمساعسياتلسالرس

   

                                                           
1
 .225نف سييراعسياستس سيسصس - 
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 السياسة النقدية لدى التحليل النقودي وبعض المدارس األخرىسالمطلب الثالث :

 السياسة النقدية في التحليل النقودي -أوال

 ل  سيثلرسيا لر"سياأمهلييسع لىسسةنمللت هسس يس  رقأتسأل مسيألفكت سيايتساتلسهبتسيافكرسياكاأزيس يا يسلسة ل "سسسس
ييست ىسيا تمساع  ت يسقلسةممسخيت ف نسمعسياكي ا سفمهاس   سيعت ت سينسييسلت ىسيا لتمساع ل ت س ياللسرسكداللس
ياأمه  سا  ي تيس ا س فضسكاأزسيعت ت سينسييست ىسيا تمساع  ت س  سيللي سا   لبسع لىسنمهلييسة سينسياتسلرييدسرس

س    سفمهاسقىلسياتسرييدسرسيي ر "سياأمهيي.ييست ىسيا تمساع  ت س

 ا سيسرزسكاأزسينس أتكسيا يةيسميسياتلدسيايتس ك يسميس يمتسيازةلت  سرسيي لر "سياأمهلييسقىلسياتلأثريسع لىسسسسس
يلعتمللت سيامهامهل سكدلتسينس ألتكس لتلدساليس للك يسفاهلتسيازةلت  سرسيي لر "سياأمهلييسأليسيثلرسرسيلعتمللت سيامهامهلل سس

ف أي تس ا رفسيلعتملت س كل  سدليةيسة سكسلت سةةليسسي ك سرسزةت  سيا  بسياك  سع ىسياأمهيس  نسيثرسة رفمهاس أ
ةمهلعسيلعتملللت سرس"فللخسياسلا ال"يسففلل س لل هسيافل يدس للاأ يمسيثللرسياسات لتدسياأمهيةلللسع للىسيلعتمللت س سلس للأثرسزةللت  س

ستلعتدللللت سع للللىسياسات لللللسياأمهيةلللللساتحفاللللزسسيي للللر "سياأمهلللليييس ستاتللللتيلسلسةأملللللعسيافكللللرسياكاأللللزيسرس لللل هسيير  للللل
سسس1يلعتملت .

 سلتارغمسملليسة اللسيألفكللت سياليتساللتلسهبلتسكاأللزس سياليتس للت تسسللكلسك للريسرسقجيلت س  لل  سات لت زسةزملللسياكسللت سسسسس
(سيسةةليس ريالعسيافكلرسياكي لاك س سلزاسالمسياتح اللسياكاألزيس1933-1929يلعتملت يسيايتسدهي تسيا ت سرس 

قىلسمتسس يسيارخسيا تيالسياثتناليسقىلسغتةلسفه  سةزملسايةلي س  ل سةزمللسياتضلنمسةاركل  يس ال سكتنلتس ل هساادتيس
 سةللهي تسرسياسلتس يس سياليتسع لزسةنمللت سيافكلرسياكاألزيسعليسقجيلت س  ل  سسيألزملس يةثلسع لىسيلعتمللت سيارةمسلتيل

م ي سمن سياألت جس ال سكلتنس لت يسع للسمال سسيس ا سدهيدس  هسياف  سي  فتعسرسم يلدسياتضنمس سس ئسرمت
سس2ينسياتضنمسةر  اسستار تلسيلعتملت يس سمن سيلعتملت يسياسرةع.

يافلل  سفهللردسياأظرةلللسياأمهيةلللسيايةثلللس يالليتسكتنللتسع للت  سعلليسجمد علللسملليسييمهللتلدسيالليتسنلللردسرسسس  للي س لل هسسسس
سسسسسسسسسسسسسكتللللللللتخس"  ي للللللللتدسرسياأظرةلللللللللسياكدالللللللللسرسياأمهلللللللل  "سحتللللللللتسقدللللللللريفسياق فاسلللللللل  سيألمرةكلللللللل سما تلللللللل نسفرةلللللللليمتن

Milton"  Friedmanسسس لليعىسسأظرةلللسدللاكتغ سملليساتم لللسدللاكتغ س يالليتسة للفردسعلليس ل  سنظرةلللسايةللي  "س
سياأظرةلسياأمهيةلسيايةثل.سة 

                                                           
1
 .135يسص2008يسمملرسيسسيسمك سلسد تخسيجلتم ل ياأمه  س سيا أ ك يعتملت ةتد،  قاتلسجماي - 

2
سي1988سياس   ةليسيارةت"يسا ألريسييرةخس ي س يجنتصيسيا تمسيل تات سياك  سيلعتملت سيارمحييسع يسيافتتيفسع يس رمجلسيسي   خس ةتلت  س سا ي ةتبسااد  - 

 .221ص
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 سلرييدسيي لر "سياأمهللييس ل سيللي سيار اسلل سس  تللقس  لرىسياأظرةللسياأمهيةللسيايةثلللسسللكلسعلتمسينللهسرسيألاللسيامهمللري
يسللت ةتدسياأللت جس يا دتالللس يل للتنييمسةمللتسرسيألالللسيا  ةلللسفللتنسيي للر "سياأمهللييس لل سيلللي سا دسللت ةتدسيا تملللس

س1اع  ت س ا سعديدس  هسياأظرةلسقىلسق اتلسيافكرسياكي اك س سياأظرةلسياكدالسا أمه  .

 عليسينتمهلليسما تل نسفرةلليمتنسيألفكللت سياليتساللتلسهبلتسكاأللزس يالليتس سلبس ةةللهسكتنلتسةكثللرسلد  للتس ةملتس  تدلليسع للىسسسسس
 عيسة دسقىلس رياعسي تنييمسياسات لسياأمهيةلسرسيا ت ساملتحلسياسات لسييتاالسيايتسكلتنسة صل سسينظرةتدسغريس يع ال

هبتسكاأزس عيسةكيسما تل نسفرةليمتنسينس ل يسيات الهسقلديس ل هسيي لت ئسةمهل  سقىلسعليمسيل لتمهري س تصللسرسفللسعليمس
يا  ةلللسالل ا سغتا للتسمللتس سللتنيمساتحفاللزسسف تااتهللتسرسيألالللسيامهملللرييسفتاسات لللسييتاالللسميدسف تاالللسةكثللرسرسيألاللل

سياأد سيلعتملت ي.

س2 ةرىسما ت نسفرةيمتنسينسيا  بسع ىسياأمه  س ي لسيلعتملت سةتحي سميس ي :

 ياثر  سياك السا   ييدسيلعتملت ةل: (1

س ةمهمليسستاثر  سكلسمملت  سيامل  سع ىسياي لس يايتس لدلسيألدكت سياتتاال:
 ؛ياأمه  سرسدك هتسياست ل 

 ؛ييتاالس يأل همس سياسأييد(يألص  س 

 سس.لنمهيةس     ةسسييت سيا لريس يامهي  سع ىسيا دل(س سيايتس تح  سقىلس 

س ا سةرىسما ت نسفرةيمتنسينس  هسييتسرييدس  سيايتسحتي سة س مهاايسيا  بسع ىسياأمهيس
س
  ك فلسيافرصلسيا ية لسا أمه  س س ك فلسيل تفتتسستاأمهيس(: (2

  تحي س  هسياتك فلسولتسةضلا هسيألفلري سيال يسحيتفظل نسسلتاأمه  سعليسيألصل  سيا ية للسملتس ياليتسمليسييدكليس
سسسسينسحتمهللل سع ي للليسمثللللسيأل لللهمس ياسلللأييدس اللل س لللت  سفرةللليمتنسقجيلللت سم لللي سيا ت للليسييت علللعساي لللتثدت س

س يا يسةأمهسمسقىلساز ار:
 يس  يسيا ت ي.يجلزلسيأل  :سيا ت يسيارياعسقىلسياي لسيلمه سم 

 يجللللزلسياثلللتين:سييكت لللبسيلمهللل سمللليسيأل سلللتيفسيارةمستااللللسياأت للللسعللليسي  فلللتعسيأل للل ت سياسللل عالسمللل هس
 سيألص  .

س
 يا  يملسييكثر سرسةم يقس س ر ابسةفض اتدسةصحتخسياثر  : (3

                                                           
1
 .50مراعس   سمكرهسيسصسيسيجلأتاسسمجالسع د س ال - 

2
 .51مكرهسيسصسمراعس   سسيسخبت يسم  ىسا   - 
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نس لت زيسياثلر  سلسإ عيسي  لسهب يسما ت نسفرةليمتنسا ينلبسكافاللسرسنظرةتلهس ال سسألتليسع لىسحت ا لهسفلسسسس
حيرك نسةم يممسسلرس ت ل سةنل يعسيل لتثدت يدسسألتليسع لىسيا  ي ليسيلمهمهللسمأهلتسسللسكل ا سصضلعسلعت لت يدس

س1. ا سةل  سع اهسفرةيمتنس سدالس  ر ابسيلفض اتد(ة رىس ت   سسأم يقس
 

 ملليس للي سمللتس لل  سةتضللعسينسياأظرةلللسياأمهيةلللسيايةثلللس أت اللتسحت الللساتنللبسيا  للبسع للىسياأمهلليسسلللكلسةكثللرسسسسسس
ي سلتعساللتس أت اتلهسياأظرةلللسياكي لاكالي ا سي للييفسما تل نسفرةلليمتنسمفهل مسياثللر  س سيعتلقسينسياأمهلل  س ل ساللزلسملليس

سسسسسسس تفللللتتسسللللتاثر  سرسدللللكلسةصلللل  سمتاالللللسياثللللر  يسةيسملللليسييدكلللليسيل تفللللتتسسللللتاثر  سرسدللللكلسنمهلللل  سكدللللتسميكلللليسيل
سسسس2س ةمست سسلري.سة سعمهت ةلسة 

س

 ستاتتيلسفإنس يالسيا  بسع ىسياأمه  سعأيسما ت نسفرةيمتنس ر كزسة ت تسع ىس  مسياثر  سيللتف سهبلتس يألدلكت سسسسس
يللتف سهبللتسع اهللتس ع ي لليس لل هسيألدللكت س ةم يقس س ر اللبسةفضلل اتدسةصللحتخس لل هسياثللر يدس كلل ا سيي للي سييت عللعس

س3ا تضنمس ا س كتبس يالسيا  بسع ىسياأمهيسع ىسيالكلسياتتيل:س

س

,yp/p ,w,u )س  f (P, rb, re, èس= Md 

س

س ةمهمليسسلللللس:
Md  س:س يالسيا  بسع ىسياأمه

Pس:سييست ىسيا تمساع  ت سسس
rbس:سعت يسياسأييدس س  رسيافت ي سياس ع (سس
  سس:سعت يسيأل همس سيأل ستيفسياس عالس(سreسس

èسم ي سياتضنمسييت ععسسسس: 

yp/pسياثر  س نس تهتسا ي لسيايي م: 

wس:س ةمست سيا لريسس
uس:سيألم يقس  ر ابسيأل ا ةتدسسسس

                                                           
1
 .139صسي1998سيسمملرسيسيجلتم لسد تخسمك سلسيس(ييركزةلسيا أ كس-يات ت ةلسيا أ ك-ياأمهيةلسييك سل سياأمهييسيلعتملت سيسقاتلسجماي  - 

2
 .40ع تسسكتفمسياييعد سيسمراعس   سمكرهسيسصس - 

3
 40نف سييراعسياستس سيسص - 
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 ةلرىسما تلل نسفرةلليمتنسس1 ال سة صللتس ل هسياي ي لللسسضللر   سيل تدلتمسوحللي يدسيا  للبسع لىسيأل صللي سياأمهيةلللسسسس
عأتصرس يالسيا  بسع ىسياأمه  سسلكلسعتمسمت تنسلسميسياي السيأل ىلسستاأس لسا دست ىسيا لتمساع ل ت ساا ل  سسسأن

س ا سقىلسياأظرةلسياكدالسا أمه  ساكليسمليس لي سلرةمهللسحت اللس ت فللس ال سةسلت رسست قلاعس ل يسيألملرسمليس لي س
تحي سيألمرةكالس ا سس ليسينتهلتلسيالرخسيأل  اللس مهيميسةمث لسعيسيا  يينسيايتسدهيدس ر خس ميسساأهتسيا لةتدسيي

يسالللل   سينسصفللللاضسيي للللر "سياأمهللللييسعلللليسة ىسقىلسقةمهللللتفسيل  فللللتعسرسيأل لللل ت يس كلللل ا سس لللليس1864هبللللتس للللألس
يس1840يل  فلللتعسرس  لللمسيي لللر "سياأمهلللييسياك لللريسرسكتااف  نالللتسع لللىسيثلللرسيكتللللتفسياللل  بسس ي للل يااتسرس لللألس

زةللللت يدسمتسللللت علسرسييسللللت ةتدسيا تملللللسسقىلةةلللليسة ىسزةللللت  سيي للللر "سياأمهللللييسس1880 األللل خسقفرةمهاللللتسرس للللألس
س2ي ا سةككيس ي دتسع ىسينسياتضنمس ي دتس سرسكلسمكتنسفت ر سنمهيةل.اع  ت 

س

س  يسيألثرسميرسعقسعأملرةيسة ت ارس ت:سسسأنغريسينس  يسيألمرساا سهب هسيا ستللس ا سةرىسفرةيمتنس

تدسي نتللت س الل سة لليس سلل هسعأملللريسمتسللريس اللا سثتسللتسفزةللت  س لل يسيا أملللرسرسفلللسث للتدسياتساللرييدسرسمسللت ةس-*
يي ر "سياأمهييس لتك يسقىلسي فلت"سرسييسلت ةتدسيا تمللساع ل ت سمثللس لييفسرسيا لةلتدسييتحلي سيألمرةكاللسرس

س(.1865-1879 

سةمتسيا تملسياثتينسفه سياتسريسرس  مسيي ر "سياأمهيي.س-*

سسسسسسسةللليمتنسع لللىسينسيا  يمللللسياللليتسحتكلللمسيا  لللبسع لللىسياأمهللل  سقلللديسحت ا لللهسحتتلللت سقىلسفللل يدسزمأاللللساتتسلللري ةككللليسفرسسسسس
سيا  بسع ىسياأمه  سقديسحت ا هسةتسمسسك نهسمستمهرس ةتحكمسسهسعتمينس ت:سنإف ستاتتيلس

   سسسسمسللللت ىسياثللللر  سيامهامهلللل ساإلفلللللري :س الللل س للللري فعسيا  لللللبسع للللىسياأمهلللليساي تفللللتتسسلللللهسملللليس للللي سزةلللللت
 ياي   سيامهامهالس سزةت  سياثر  .

 يالليتسسةللل ك فلللسيل تفللتتسستاأمهللي:س لل سم للي سيافت للي س م لليلدسيا  ي للعسع للىسيألصلل  سيأل للرىسغللريسياأمهي
س10يألفلري سةضلح نسسللللللللسنإفلس%10 اتأتزا نسعأهتسممهتسلسي تفتفهمسستاأمه  يسفدثيسقميسكتنس  رسيافت لي س

تسيسكلل ا سةت رقلل نسينللتلرسياتضللنمسف  لل اسم للي سياتضللنمسمللثيس ةأللت سحيتفظلل نسهبلل100 نللتنريسعلليسكلللس
  ةأت سحيتفظ نسهبت.سس100 نتنريسعيسكلسس12فتنسيألفري سةضح نسسلللللللس12%

س

                                                           
1
 .309يص2014   امهتديسمكت لسيعتدعسيا راسا ألرس سيات زةعيسيا   لسيأل ىليسيأل  نيممل فىسة   سكتريسيلعتملت سياك  سم ت ئس س - 

2
 - Benjamin M. Friedman, Michael Woodford, Monetary Economics, Copyright  Elsevier B.V., Holland, 2011, 

p937. 
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سسسس1 عيسي تأيسفرةيمتنسرس فسريهسألثرسيا ر"سياأمهييسع ىسييست ىسيا تمساع  ت سع ىسياأتت جسياتتاال:سسسسس  

يا تمساع  ت سرسيلعتملت سقىلسقدتنسزةت  سرسيي ر "سياأمهلييسسأسل لس كفل سحيتت سيل تمهري سرسييست ىس .أ 
  د تعس غ لسيألفري سرسيل تفتتسستاأمه  سكأس لسميس   ممسيامهامهال.

 للل سةت ألللبسيلعتمللللت سي  فتعلللتدسرسس%3.5لسسللليسينسةأدللل س  لللمسيي لللر "سياأمهلللييس سللل هسرس لللي  س .ب 
 سسس2رسياألتيفسيلعتملت ي.سييست ةتدسيا تملساع  ت س ك يسيلنكدتش

 ةدهرس  سةتضعسةثر تسع ىسياألتيفسيلعتملت ي.س6حتتت سياسات لسياأمهيةلسقىلسف  سلس مهلسعيس .ج 

سسس

 ملليس للي سمللتس لل  سةتضللعسينسفرةلليمتنسةللرىسينس  اللهسيا ألل سييركللزيسقىلس فللعسملليس  للمسيا للر"سياأمهللييسملليسسسسسسس
ييفتل يفسمليس لي سدلريلسيأل  يقسييتااللسمليس ل قسيأل  يقس ي سي يسة  يدسياسات لسياأمهيةلليسملثيس ات للسياسل قس

ييتااللس للاك يسقىلس فللعسة ل ت سيأل  يقسييتاالللسهبللتس ستاتلتيلسي فللت"سيا  ي لليسيلمهمهللسملليس لل هسيألصل  يس تصلللسينللهسس لليس
ملتسحي زنللهس مه اللسسكل يا إعلت  س ر البسحملتفظهمسييتاالللس  لات اه نساي تفلتتسسلتاأمه  س سسيألفلري سسمه م ل يسيل  فلتعس لا

 للامه م نسكلل ا سستات اللهس عللت  س لللكالسثللر هتمسملليس للي سدللريلسةصلل  سة للرىسكتا مهللت يدسستملليسة  يقسمتااللليسكدلل
 ستاتتيلس   فعسة  ت س  هسيأل ري سستالكلسيا يسحيفزسع ىسزةت  سقنتتاهتسيألمرسيا يسةسلفرسعألهسي  فلتعسرسة ل ت س

سيي ي سييستنيملسرسقنتتاهت.

زةلت  سيي لر "سياأمهللييس لتك يسقىلسزةلت  سي نفلتقسع للىسيألصل  سيا اأالليس ال سةللرىسسسلأنةتضللعسملتس ل  سس سألتليسسسس
فرةيمتنسينهسرسيألالسيامهمللريسيازةلت  سرس  لمسيي لر "سياأمهلييس لتك يسقىلسزةلت  سرسيا  لبسياك ل س زةلت  سياألت جس

مهلللاسزةلللت  سرسييسلللت ىسيا لللتمس سيأل للل ت يسرس لللرسينلللهسرسيألاللللسيا  ةللللس لللا  بسع لللىسزةلللت  سيي لللر "سياأمهلللييسف
ساع  ت .

ملليس للي سسي الل سةككلليسفرةلليمتنسينس فللعسم لليلدسياأدلل سيلعتملللت يسةللتمسملليس للي سحتفاللزسيا  يملللسيامهامهالللسسسسس
 اكلللسياملللأتعلس يل  للت س غللري ميس ينسزةللت  س  للمسيي للر "سياأمهللييسسلللكلسمسللتدرس للي سمللي سل ة لللس للا  بس

سسس3اع  ت سةيس ضنمس اا سمن سرسياأت ج.سع اهتسي  فتعسرسييست ةتدسيا تملس

 تنييمسياسات لسياأمهيةلسمليس لي س لأثريسرسيي لر "سياأمهلييس  للسياأللتيفسيلعتمللت يس  ةرسل ةس ىسياأمهسسسسسس
تلأثريسرس  لمسياألت جس لي سيألاللسيامهمللرييس ستاتلتيلسف أمهل  سة اللسك لري سرس   يييفسن عسمليسيل  ليي يدسياأمهيةللسا

                                                           
1
 .255مراعس   سمكرهسيسصسيسيجلأتاسسمجالسع د س ال - 

2
 - Milton Friedman, Walter W. Heller, Monetary vs Fiscal Policy, Copyright  by The Graduate School of Business, 

NEW YORK, 1969,p18. 
3
 .41مراعس   سمكرهسيسصسع تسسكتفمسياييعد سيس - 
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مهلل  يس للي سيألملليسيامهملللريسرس للرسةككللي نسع للىسة الللسقلل اسمن  للتسرسيألالللسيا  ةلللسو لليلدسثتستلللسياتح ا لل سياأ
س حمي  ساتحمها سن عسميسيل تمهري سرسياألتيفسيلعتملت ي.

س

 السياسة النقدية في إطار نظرية التوقعات الرشيدة : -ثانيا 

 تح الللللسافهللللردس لللل هسياأظرةلللللسرسسييةلللللسياسللللتاأتدسملللليسيامهللللرنسييتقلللل سات للللريفسمنلللل م سايةلللليس فكللللرس للللية سسسسسس
سسسسسسسسسسسسسسسسسسس"س عللللللللللللللليس لللللللللللللللت مسكللللللللللللللل ا سيلعتمللللللللللللللللت ةتنسسMathسسJohnسيلعتمللللللللللللللللت يسسمهالللللللللللللللت  سيلعتمللللللللللللللللت يسملللللللللللللللتدس"

Lucas, Barro sargent"تسسأملةنمللت  تسرسيدتهت  تسمعسم  عسياس  اأتدسمليسيامهلرنسييتقل يس ال سةلرىسس"س
ياكثللريسملليسيا يعللتدسيلعتملللت ةلس  تدلليسع للىسياللي  سسسللأنثلل   س مهامهالللسرسعللت سصللاتغلسيات ع للتدس الل س للرىسياأظرةلللس

يس ينسيألفللري س يا  للييدسيلعتملللت ةلسةمه ملل نسسمللللاتغلسهم للتدسيألفللري سرسياتللأثريسع للىس لل  كياالل يسيالل يس    للهس  ع
ستن ملللللللسمللللليسياظلللللر فس سياظللللل ي رسيلا للللللسلس لللللادتسمأهلللللتسييتسلللللرييدس  ع لللللتهتمسياردلللللاي سسألللللتلسع لللللىسيي   ملللللتدسيي

سيلعتمللللت ةلسياأمهيةللللس ييتاالللليس  تصللللسمأهلللتس  للل سييت  مهللللسست ع لللتدسيألفلللري ساي ت لللتدسييسلللتمه  الساركللللسيأل للل ت سر
ستق .ييستمه لس   ع تهتمسأل يلسياسات تدسيلعتملت ةلسييأته لسميس ي سممهت نتهتسست ت خسملتهبلسرسيي

س
 علليسة ىسق  للت سفرقللالسيات ع للتدسياردللاي سقىلسق لليييفسثلل   سرسياتح الللسيلعتملللت يسياك لل س حبلل يفسيات  امهللتدسسسسس

فرقلالسسسلأنيامهات السا سي لسيازمأاليسفمهيسيمتيسق تنييمهتسينت  سا ينبسياأظرةلسيلعتملت ةلس ا سميكيسيامهل  س
ساأدتم سيلعتملت ةلسيايةأتماكالسرس سعسيامهرنسييتق .يات ع تدسيارداي س  سيكقسيا أتصرسة السرس   ةرسي

ياتللأثريسملليس للي سياسات لللسياأمهيةلللسرس  للمسيي للر "سياأمهللييس للامه  س لل سق لليييفس مه  للتدسسسللأن ةللرىسالل ك سسسسسس
   ةلللسرسيلعتملللت س ستاتللتيلسياأللت جسمللتسةمه لللسملليسف تااتهللتسقىلسغتةلللسمللر  سفلل  سزمأالللسم األللسةكلل نسيألفللري س يمللتسعلليس

سفكرهتمس  س  اهسياسات لسياأمهيةل.دكل س
س

ف تاالسياسات لسياأمهيةلسسلكلسعتمس مه سرسيا ييةللسع لىسعلي  سيألفلري سع لىس  علعسقاريليهتلتسسسأنكدتسة تقسا ك سسسسس
 ة لللييفهتس للللرقسحتمهامههلللتسمللل هسيأل لللييفسييسللل ر يس ستاتلللتيلسمللليسييهلللمسينس كللل نسياسات للللسياأمهيةللللس يقلللحلس حملللي  س

س1 م  ألسمس مهتس  سةك نس  ععسيألفري سصحاحتسامهري يهتمسيلعتملت ةل.
س

                                                           
1
 .34مراعس   سمكرهيسصس اي سة ن سيي   ييس - 
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سسسيس للي سمللتس لل  سةتضللعسينسياسات لللسياأمهيةلللسالليىسةنملللت س لل هسياأظرةلللسلسسلليسينسلس لللهيس سللرييدس للرة لس مللسسسسسس
يير نللسيا تااللسرسياسات للسياأمهيةللسستمللت    ك ري س  س ك نسعت   سع ىسقلدتنسيل لتمهري سيلعتمللت ييس تصللسقنس

 للأثريسياسات للسياأمهيةلللس لاك نسةكثللرسف تاالللسسسللأنمر نلللساهلتزيسيألالل  س يأل ل ت يسةةلليسةللرىسةنمللت س لل هسياأظرةللسملعس
سع ىسييست ىسيا  ةلس ينسعي  سياسات لسياأمهيةلسع ىسياتأثريسرسياأت جسرسيألالسيامهملريس تك نسحمي   .سس

 الل سة صلل سةصللحتخس لل يسيل للتهسرس للت سعللر سصللتن  سياسات لللسياأمهيةلللسيصللتمسقاللريليدسم األللسستأل لل سس للرسسسسس
ت يسسلكلسك ريسق يييفس تالسنل عسمليسعليمسياتأكليساليىسيألفلري يس ال سمليسييهلمسينس تسلمسيلعت ت سيات ع تدس  ف

سياسات لسياأمهيةلسيي  مهلسستاث تدسياأسيبسةيس سريسرسيي ر "سياأمهييسسلكلسثتستسنس ات.س

س

 السياسة النقدية في ظل إطار نظرية اقتصاديات جانب العرض :سس-ثالثا 

فهلردس ل هسياأظرةللسرسمتةللسياسل  اأتدسمليسيامهلرنسييتقلل س ال سةسل ىسةنمللت  تسقىلسقعلت  سق التلسعلتن نس للتيسسسسس
يلعتملللت سينسكللتنسة للتينسملليسسسللأن"سيا للر"سخي لل سيا  للبسييسللت يساللهس"يس الل سةللرىسةنملللت س لل يسيل للتهسسسللأنيامهت لللس

فلللإنسياللللسةكدللليسرسقلللر   س علللمسيجلهلللتزسس الل  سس تاللللس قللل  سرسياتللللسالس يل لللتنييمسا  تعلللتدس ييللل ي  سييتت للل
ي نتللتا يس ستاتللتيلسزةللت  سي نتللت س مأللهسزةللت  س  لل  سيألفللري س  لل فريس لل عسسأ لل ت سيعللليس ةللتمسمالل سملليس للي س لل فريس

س1يألمتنس يارةلسياكتم لس هتائلسييأتخسييي مساي تثدت سلس ادتسميس ي سصفاضسم يلدسياضري ب.س
"س ل يسييلأهجيسكدللتس  أتلهسكل ا س  اسللسيالل ز يلسRonald Reagan"مرةكل س  نتالليس ةسلتنس عليس  ل سيالر ا سيألسسسس

"سيس  غللمس الل  سيا يةلليسملليسي  يلسيالليتس للي لسقللديس لل هسMargaret Thatcherياقة تنالللس ت لللرسمت غرةللتس"
ياأظرةلسقىلسينسةنملت  تسةركز نسع ىسفكلر سة ت لالسةلس  ل سياتأكاليسع لىسة اللسيال يفزسي نتتااللس صفلاضسيي ليلدس

سلللهسيافكلللرسسالللتلياضلللرة اليس ستاتلللتيلسيا دللللسع لللىسحتفالللزسيا لللر"سياك للل سع لللىس سلللتخسيا  لللبسياك للل سةيسعكللل سملللتس
ييي  للسياأمه  ةللسعليسسسلأنيا يسنت ىسست تهييفسياتأثريسع ىسيا  بسياك  يسكدتسةرىسةنملت س  يسيل تهسياكاأزيسس س

س كزدسسلكلسة ت  سع ىس   سياأمه  س  أثري تس ة  تساتنبسيلعتملت سيامهامه س اتنبسيا ر"(.
يعتمللت يس ل س  ل سياسات للسياسات لسياأمهيةلسييأت ل لساسسأنةصحتهبتسةر نسسنإف ميس ي سم ت ئس  هسياأظرةلسسسسسس

يالليتس ت لللعس ات لللسياأمهللل  سيار امللللس  نسسلللتع سياسات للتدسياأمهيةللللسيأل للرىس تصللللسةمللتس سللل همسملليس لللي س  فري لللتس
يل تدللتنسسأ لل ت سفت للي سمأنفضلللس للاحفز نساتنللبسيا للر"سرسيلعتملللت سةيسي نتللت س سستاتللتيلسةأتمهلللسيثللرسياسات لللس

ك  س اا سيا  لبسياك ل يس ستاتلتيلسةمهتمللرس   سياسات للسياأمهيةللس سل همسياأمهيةلسقىلسيلعتملت سميس ي سيا ر"سيا
سس2ع ىسة الس  فريسيل تدتنسيي   خس سأ  ت سفت ي سسسا ل.سس

                                                           
1
 .46مكرهسيسصسمراعس   سع تسسكتفمسياييعد سيس - 

2
 .41نف سييراعسياستس سيسصس - 
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سسسسسسسسسسس

 مفاهيم عامة حول السياسة النقديةالمبحث الثاني : 
س

يل لتنييمسيألمثللسا دل ي  س لي س س ىس ت  سياك متدسرسيا ت سقىلس فلعسمسلت ةتدسياأدل سيلعتمللت يسمليسسسسسس
ةلتمسس ي ل تهتسياتلأثريسسمليسة هلتيس ال أمهيةللس ياليتس  ليسياسات للسيا ات تدسيعتمللت ةلسعيسلرة سسيلعتملت ةلسييتت ل

كدللتسينسييسلت سيلعتملللت يسعلليسة لرفسي للريفسعدللتسسسع لىسيألنللل لسيلعتملللت ةلس حتمهال سيأل للييفسييللري سيا صل  سقااهللت
سستاسات لسياأمهيةلس؟س ستسلسياسات لسياأمهيةلسرس ملحاحهتسفدتس  سييمهمل   تيلدس  سمس رس عيسةلهيسي

 

 المطلب األول : مفهوم السياسة النقدية وأهدافها
 

عت ت  للتسي لليسة للمسمك نتهتللتسيالليتسإلسميكلليسياللية سعلليس ات لللسيعتملللت ةلس  نسياللية سعلليسياسات لللسياأمهيةلللسسسسسسس
  للي س لل يسيي  للبس للاتمسحتيةلليسييفللت امسيا تملللسييت  مهلللسستاسات لللس سلل ىسملليس يمللتسقىلسحتمهالل سة للييفهتسيا تمللليس

ياأمهيةلللس ي للمسة  يهتللتسل للادتسمأهللتسيأل االللس يا  للا لس ياأهت الللساتحمهالل سيأل للييفسييرالل  سسلللكلسعللتميس تصلللسمأهللتس
تملللت ييسحتمهالل سحتمهال سيل للتمهري سرسييسللت ىسيا للتمساع لل ت يسيا دتالللسياكتم للليسحتمهالل سم لليلدسعتاالللسملليسياأدلل سيلع

سيات يزنسمازينسيييف عتد.
س

 أوال: مفهوم السياسة النقدية

مليسمي  للسس ا سخيت ل   ي دسيات رةفتدسيايتس ت  سميس يمتسيلعتملت ة نسق اسمفه مسياسات لسياأمهيةلسسسسسس
 سمأهت.سييت  ت  مسيأل ييفسةل كسرسة مسيا أتصرسييك نلسمتس س سةمتقىلسة رىيسغريس

جمد علسياتييسريسييتن  سمليسع للسياسل  تدسياأمهيةللسسةمتس ع ى ("سle Georgo Parienteعرفهتسس  ا سسسسسس
س1السقدتنسي تمهري سة  ت سياملرف".ةعمليسق يييفسةثرسع یسيلعتملت س ميس

تس للتدلسع لىسمجالعسيامهلري يدس ي الريليدسياأمهيةللسسمللرفسياأظلرسعدلتسقميسسسأمميكيس  رة سياسات لسياأمهيةلسكدتسسسسسس
يالللليتسهتلللليفسقىلسياتللللأثريسرسياأظللللتمس غللللريسياأمهيةللللل كتنللللتسة للللييفهتسنمهيةلللللسة سغللللريسنمهيةللللليس كلللل ا سمجاللللعسي اللللريليد

س2ياأمهيي.

                                                           
1
 .58يسصسمراعس   سمكرها  سم  ىسخبت ييسس- 

2
س.351يصسمراعس   سمكرهع يسييأ مسياسايسع  سيس - 
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ة س  سياتي لسيي تدرسيي تديسميسلرفسياس  لسياأمهيةلسهبيفسياتأثريسع ىسياف تاالتدسيلعتمللت ةليسعليسلرةل س سالريس
يس ستاتلتيلسفهل س  لقسعتسللسع لىسياأللتيفسيل تدلتينسا  أل كسيات ت ةللعر"سياأمه  س   االهسيل تدلتنس ي لتنييمس  لت لسيارس

ي الللريليدسيايزمللللسياللليتسمتكللليسياسللل  تدسياأمهيةللللسمللليسقللل اسعلللر"سياأمهللل  سة سيات  لللعسياأمهلللييسااتدتدلللىسعللليس  للل س
سسس1.  تالسييت تم رسيلعتملت ةر

كدللتسةأظللرسقااهللتسع للىسةمللتس  للبسق ي  سيات  للعس يلنكدللتشسرس  للمسياأمهلليساسللر"سيامللل  سع للىسة للييفسم األللسسسسسس
نل عسكلتنسمليسمظلت رسياسات للسياأمهيةللسملتسسةي هب يسيي  س مل عسمجاعسي اريليدس ياتأظادتدسياأمهيةلس ييمللرفالسمليس

س يمتسميدس أثريسرسحتيةيس  مسياأمهيسييت فرسستاأس لسايعتملت .
فا رفهللتسع للىس"سةمللتسة للييفسيا ألل سييركللزيسرسات  لللس لل  تهسملليس للي سياللتحكمسرسس(سلل  س للتمس ة سلل ن ةمللتسسسسسس

ياأمهللل  س ة للل ت سيافت لللي س دلللر يفسيل تدلللتنيسمللليس لللي سيأل  يدسيار اسللللسا سات للللسياأمهيةللللس ياللليتس تدثللللسرسعد الللتدس
س   رسيجنملم.سسياس قسييفت  لس مت   تدسيل تاتل سيامهتن ين

ة سةمتسكلسمتس مه مسسهسياك ملسميسعدلسةلكثرسسملل   سف تاللسرس  لمس ركالبسيي ال  يدسياسلت  لسياليتسحيلتف سهبلتسسسسس
2 أييدس ک مال.سسيامه تعسييملررس  يلسةكتنتسعد لسة س  ي عسة 

 

 ي للسيلعتمللت ستسجمدللسي الريليدس يامهلري يدسياليتس سلتهيفسياتلأثريسرسكداللسياأمهل  س ة ل ت سيافت لي سسأم   رفسسسسس
سسالسياتأثريسع ىسييست ىسيا تمساع  ت س ياي لسيا لبسيات يزينيسست قتفلسقىلسةملتس  لرفسع لىسةملتس ات للسياك مللس

س ييملرفسييركزيسستاأس لسجن  سياأمه  .
 س تدللتنسال يسفهلل س  لا لسيا ألل سييركللزيسرسي  ي  سياأمهيةلليسةيسقاللريليدسصفلاضس زةللت سممهلليي سعلر"سياأمهلل  س يلسسسس

اتحمهالل سيل للتمهري سياأمهللييس ستاتللتيلسفتاسات لللسياأمهيةلللسمللتس لل سقلسي لليسة  يدسياسات لللسيلعتملللت ةلسيارعتسلللسع اهدللتس
سسس3.ييت  مهلسستساريسدك نسياأمهيسرس  السم األسألالسحتمها سيأل ييفسييس ر 

كفتل سياسات لسياأمهيةلسحتي سميس ي سعي  سيامهل ينرس يالأظمس ي الريليدسيينت فللسيي دل  سهبلتسسسسأن ةرىسيجنقيلسسسسس
ا سلل  تدسياأمهيةلللسرسق ي  سعللر"سياأمهلليسستالللكلسيالل يسةضللديسحتمهالل سياتلل يزنسياأمهللييسييأللل  يس ةسللت مسرس   ئلللس

س4يلعتملت ةل.ساتحمها سي تمهري سعادلسياأمه  س ياتأدالسسمه تعسيجنتصيس سي تسيمتمي ريدسيا

  ستاتتيلسفإنسميىسكفتل سياسات لسياأمهيةلس مهتسسميس ي سعي  س  هسيأل ري سع ىس:س

س؛ممهي هتتسع ىس ليس    ئلسيكقس  مسميسمي ريدسيامه تعسيجنتصس-

                                                           
1
 .53يصسس2003ع يسيعايسعيييسييي لسقىلسياسات تدسيلعتملت ةلسياك الس  ي لسحت ا الس مهاادالسيس ة ينسيي   عتدسيجلتم اليسيجلزي ري - 

2
 .17يسصس2014يسعت سياكتتخسياية سا ألرس سيات زةعسيسيأل  نسيسسياأظتمسياأمهييسرسي  يمس  ي لسممهت نل تزمسحمد  سعا سيا ي يسيس - 
 .114صسي2003سيجلزي ريسيعسأ األسةعيزس يات سسا ألرستلهبس ي سييا   لسيأل ىلس ييملرريسياأمهييسعتملت يلسأ نيح سد  حم -3

4
 .18ييراعسياستس سيسصنف س - 
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سس؛ممهي هتتسع ىسي تثدت س س  فا س  هسييي ريدسوتسحيمه سياتأدالسيلعتملت ةلسييأل   س-
سيامهادلسيامهامهالسا أمه  .سممهي هتتسع ىسقدتنسي تمهري س-
س

 1ثانيا : إستراتيجية السياسة النقدية الحديثة 

امهيس    دسياسات لتدسياأمهيةللسياليتسعرفتهلتسيا أل كسييركزةللسرسيا لت سعلقس مه للسزمأاللسااسلتسستا سلا لساتملللسيلتسسسسس
ع اهلتسستأل لييفسيأل االلس  سع اهسياا ميسفمهليسست لتسياسات لتدسياأمهيةللسياال مس ر كلزسع لىسمج للسمليسيأل لييفسة  ل س

فمهلليسسيس  لل  دسوللر  سيا عللتس لل سيأل للرىس يا  للا لسك  للا لسا  صلل  سقىلسيأل للييفسياأهت الللسملليس للي سعللي سة  يد
ة اللسستاسللسكتنسألزملسمأتمل سياستاأتدسيايتسدهيهتتسياي  سيامللأتعالسييت  مهللسستل  فلتعسيجللتمعسي ليلدسياتضلنمس

ةةلليسعدلليدس لل هسياللي  سع للىسياتللأثريسرسمنلل سيي للر "سياأمهللييسسياسات لللسياأمهيةللليرسفهلل  سة للتاابسايةلليسرسق ي  س
ألالسياتأثريسرسييست ىسيا تمساع  ت س ك يسياأت جيس ا سبسي تنييمسمتسة رفسستعتماعسياأمهيةلسكأ لييفس  لا لس

ةأ  لل سملليس للي س الل سكللتنسياتللأثريسسيا تللأثريسع للىسياألللتيفسيلعتملللت يسسلليلسعدللتسكللتنسم دلل  سسللهسرسمالل سيا عللت
ياتسالريسرسم لي سيافت لي س لسميكليسياتلأثريسع لىسم لي سياأدل سياأمهلييس م لي سيافت لي سرسنفل سيا علتسال ا سفللتا أ كس

سياتأثريسع ىسم ي سيافت ي .سييركزةلس ري سسرسياتأثريسع ىسمست ىسيي ر "سياأمهييسة 
 للي سيافت للي سمللتس لل سقىلس لل رسا أمهلليس الل سمللتسة للبسةنس فضللالسي للي تسة سلل سيأل للرس اسلل بس يقللعس الل سةنسمسسسس

مللتس لل ىسيا ألل سسي ستاتللتيلسقمسيةتحللي سم للي سيافت للي سرس لل قسياأمهلليسسأللتلسع للىس مهتسلللسل للبسياأمهلليسمللعسعللر"سياأمهللي
ييركزيساتث اتسم ي سيافت ي سملثيسفامهل مسستسالريسيا لر"سياأمهلييسيمهتس للسمأحل سيا  لبسستاللكلسيال يسةفلر"سم لي س

يا أللل سييركلللزيس ث الللتسيا لللر"سياأمهلللييسفد لللي سةتحلللي سسألللتلسع لللىس ركللللسمأحللل سسة ي مسملللتسقسةملللتيافت لللي سيي  للل خيس
2.يا  ب

 

 صت للل سيا أللل كسييركزةللللسرس أثريي لللتسقلللديس ات لللتهتسياأمهيةللللس للل  سياتلللأثريسع لللىسيا لللر"سياأمهلللييسة سياتلللأثريسع لللىسسسسس
يا لر"سياأمهلييسفإنلهس لريفعس  لمسس لتسقىلس اهلتنسا د للس ي لي سغلريسينلهسرس لت س فلعتس ملسي  مسيل تدتنسييمللرر
ينس  يسيل  فتعسميكيسةنسلسةكل نسسلأف سياأسل لسال ا س ت لهسيا يةليسمليسيا أل كسييركزةللساتلأثريسسيل تدتنسييملررسغري

سع ىس  مسيل تدتنسميس ي سياتأثريسع ىسعي  سيا أ كسرسمأعسيل تدتن.

ا سات تدسياأمهيةلس   سع ىسياتأثريسع ىسييست ىسياسلأ يسي   ي ا السيايةثلسةتضعسسأنس ميس ي سمتس   سسسسسس
اأد سياكت لسياأمهيةليس ةتسريس  يسييست ىس نس لس  يسياتسلريس فل سملتس ل سمسل رسمليسيأل لييفيسال يسفالتمسياتلأثريسع لىس

سغللريسةنس لل هسي اللريليدس للرعتنسمللتسلعللتسينتمهللت يديس سياتللأثريسع للىسيعللتماعسياأمهيةلللياألللتيفسيلعتملللت يسملليس للي
                                                           

1
 .60صمراعس   سمكرهيسيسا  سم  ىسخبت يس - 

2
 .13يصسس2005يسياك ةتسيسس16يسيي هيسيا راسا تن اايسيا ي س عمسس مهاامسة  يدسياسات لسياأمهيةلسغريسيي تدر سرسياي  سيا رسالسسعدت سم  ىسي - 
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دللليةي سمللليسللللرفسم ت قلللاهتس تصللللسةملللتسةفمهللليدسيالللتحكمسرسة للل ت سيافت لللي س كللل ا س فضلللتسمللليسيامهلللي  سع لللىس
دسييمللت  لسملتسمتث للتسياسلا ر سع لىسعلر"سياأمهلل  سال ا سعدليسةنملللت س ل هسيا رةل سقىلس ز ةللي تسءد للسمليسي اللريلي

سسس.أمه  سسأتليسع ىسي تاتلتدسيا أ كق اسكدالسيا سس فعسيم يمشسييسد يفسهبتساتمه  تدسم يلدسيافت ي ة ت تسرس
 :سس1 ميسة مسييكدريدسيايتسحتي سي تهسياسات لسياأمهيةلسا  ص  سقىلسة ييفهت

سس؛عر"سياأمه  س-1
سسس؛يل تدتنسييملررس-2
سسس.ة  ت سيافت ي س-3

يافت للي سسقنسي للتهسياسلل  لسياأمهيةلللس لل سزةللت  سيي للر "سياأمهللييس  فللعس  للمسيل تدللتنسييملللررس صفللاضسة لل ت سسسسسس
ةللي سع للىسةنسياسات لللسياأمهيةلللسييت  لللس لل س ات لللس   لل اليسةمللتسقمس  اهللتسياسلل  لسياأمهيةلللس لل سسصفللاضسيي للر "س
ياأمهييس صفلاضس  لمسيل تدلتنسييمللررس  فلعسة ل ت سيافت لي يسفهل يسة لقسعليسي لتهسياسل  لسياأمهيةللسات  ال س ات للس

س.يايةثلسياسات لسياأمهيةلمك نتدسق  ي ا السيالكلسياتتيلس تضعسة مسسميس ي  سسينمهيةلسينكدتدال
س

س:سة قعسق  ي السياسات لسياأمهيةلسيايةثلس(15 سيالكلس عم

 

 

 

 

 

س

س

س

س

س

س.61ييملي س:سا  سم  ىسخبت يسيسمراعس   سمكرهسيسصسسسس

                                                           
1
 .288صسسيمراعس   سمكرهسسييسري امس  ادتنسع  سينزي س  يسيايةيسيا اسى - 

 أدوات السياسة النقدية:
سي ا ت ةليل تاتلتدسسس-
سسم ات لسيجنملسس-
 عد اتدسياس قسييفت  لس-

 : طةيالوس األهداف

 M1)سمست ةتدسيا ر"سياأمهيي

،M2 )سيافت ي سة  ت سة س

س سعملري سيألالس سل ة لسيألال(.

(: األوليةالتشغيلية ) األهداف  

 يل تاتلتدسياك ال
سيأل صي   رسيافت ي سع ىس س

يجنزينل(سةم نييركزةلس س  

 أهداف السياسة النقدية النهاةية:

حتمها سيل تمهري سياأمهييس سياتد ة  يس
متدثيسفیسي تمهري سييست یسيا تمس

يلعتملت ةلسساع  ت سوتسحيمه سيأل ييف
سليا تم
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1األهداف األولية و الوسيطة  -1
 

ةسلللت رسصلللأتعسياسات لللتدسياأمهيةللللسءد للللسمللليسيأل لللييفسيأل االلللس يا  لللا لسمللليسةاللللسحتمهاللل سيأل لللييفسياأهت اللللسسسسسس
سسس.يالتم لساتحمها سة ييفسياسات لسيلعتملت ةلييس ر سقديسيجن لس

 األهداف األولية : -1-1

سلللكلسعللتمسيأل للييفسيأل االللسياتتاالللسا تللأثريسع للىسيأل للييفسسياسات لللسنمهيةلللسملليس للي سيا ألل كسييركزةللل سللتنيمسسسسس
سيا  ا ل:

 مجمعات االحتياطات النقدية:  -أ

ملليسكلللسمللتس لل سمتلليي  سملليسنمهلل  سالليىسيألفللري سست قللتفلسس يس"ة سياأمهلليسميسيألثللرسيامهلل تلللكلسيامهتعللي سياأمهيةلللس"سسسسس
قىلسكلللسيل تاتلللتدسييملللرفاليس  لللدلسياأمهلل  سييتيي الللسيأل  يقسياأمهيةلللس ياأمهلل  سييسللتعي س نمهلل  سيا  ي للعيسرس للرس
لس للللدلسيل تاتللللتدسييمللللرفالس  ي لللعسيا أللل كساللليىسيا أللل سييركلللزيس يل تاتللللتدسي ا ت ةللللس يل تاتللللتدسي قلللتفا

س ياأمه  سياتقر سرس زي يسيا أ ك.س

 ظروف سوق النقد -ب

 ت  للللىسفللللر فس لللل قسنمهلللليسرسصلللل  سلسة س لللله السيامللللل  سع للللىسيل تدللللتنيس كلللل يسم لللليلدسيافت للللي سياسللللت ي سسسسس
ست قتفلسقىلسستع سيالر يفسيايتسميكيسةنس فر"سا حمل  سع ىسعر "س ةمهمليسو ي سيافت ي سع ىسيأل صلي سيا أكاللسس

   سما سيي ي سييفر "سع ىسيامهر "سسرسيا أ كسيي سة مسة سة مر.س

ضمس  يسيميفسكلسميسيل تاتلتدسيار يس م ي سيأل صي سييملرفالس ة  ت سيافت ي سيأل لرىسرس ل قسياأمهليس ةسسسس
ل للادتسمأهللتسم لليلدسيافت للي سع للىسةم نسيجنزينلللس يأل  يقسيات ت ةلللس  لل رسيافت للي سيالل يس فرقللهسيا ألل كسع للىسةفضلللس

سيا ديلس   رسيافت ي سمتسسرسيا أ ك.
س
س:سسس2األهداف الوسيطة -1-2
 للل س  للل سيأل لللييفسياللليتسميكللليسا  أللل سييركلللزيسياتلللأثريسع اهلللتسمللليس لللي سة  ي لللهسسللللكلس لللرةعيس مللليسة لللمس للل هسسسسس

س   رسيافت ي س ة  ت سصرف.س(M2)  س(M1)يأل ييفسيعتماعسياأمهيةلس
 

                                                           
1
 .124يسصس2005صتحلسمفتتيفسيسياأمه  س سياسات لسياأمهيةلسييفه مس سيأل ييفس سيأل  يدسيس ي سياف رسا ألرس سيات زةعسيسمملرسيس - 

2
 .63ا  سم  ىسخبت يسيسمراعس   سمكرهسيسصس - 
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 الشروط التي يجب توفرها في األهداف الوسيطة: -أ

سلسيسميس  فرسعي س ملت عسرسيأل ييفسيا  ا لس  سميكيسيلعتدت سع اهتس  تدثلس  هسيجنملت عسرسمتسة  :س
:سلسميكيسيلعتدت سع ىس يفس  ااس ي تنييمهس  نس ا  سيامهلي  سياكتم للسع لىسعات لهسسيعللسسالقابلية للقياس –

فسييت  للتدسمأللهيسفدللثيسقمسمللتسبسيل تاللت س رسيا عللتسييأت للبس لل سميكلليس مهاللامسملليىسيامهللي  سع للىسحتمهالل سيأل لليي
سللرسيامهتعللي سياأمهيةلللس ياأللت جسيالل لبسكهلليفس  للااسفت تللقسيامهتعللي سياأمهيةلللسةكثللرسقدللت  س ة قللعسعلليسي للتهس ات لللس

 ياأمهيةلسيايتسةركزسع اهتسيا أ سييركزيس.

 ي لتنييمهس  نس:سلسميكليسيلعتدلت سع لىس ليفس  لااسالقدرة علع  العتح م والسعيطرة فع  الهعدف الوسعي  -
 ا  سيامهي  سياكتم لسع یسياتحکمس ياسا ر سرسيميفسيا  ااس تصلسميسيالسيامهاتمسستسلرييدس مللحاحالسرس لت س

  أل سييركلزيسي لتنييمسم لي سيافت لي سة سيامهتعلي سياأمهيةللسساسكليمتسقمس   بسيألمرسما سا   اسيأل ييفسياأهت اليس مي
ياللتحكمسرسم للي سيافت للي سسلللكلسيكللقسغللريسينللهسةمللل يمسة اتنللتسةسللت اعسيا ألل سييركللزيس الل سكأ للييفس  للا ليس

سسمل  سلسحتيةيسم يلدسيافت ي سيامهامهالس تصلسةمتسمت  مهلسست ع تدسم يلدسياتضنم.

:سلسميكيسيلعتدت سع ىس ليفس  لااس ي لتنييمهس  نسيامهلي  سع لىسسإمكانية التنبؤ باألثر على الهدف النهاةي –
ع للىسياتللأثريسرسيملليفسياأهللت  س لل سةللك يس   هسكهلليفس  للااسسلللكلسف للت سملل يسفللإنسسقث للتدسةثللرهس سياتأ للكسسمهي  لله

 لت خسيا د الللسل لتنييمسيأل للييفسيا  لا لسغتا للتسملتس  تدلليسع لىسياتللأثريسع لىسيا للر"سياأمهلييس  نسم للي سيافت للي س
سسس.نظريس مكتنالسياتأ كسهبتسسلكلسااي

س

 ميسة مس  هسيأل ييفسن كرس:سس: 1أنواع األهداف الوسيطة -ب
س  رسيافت ي :س-

ع للرفس لل رسيافت للي سمألل سيامهلليمسع للىسينللهسمالل سياسلل رسيالل يسةتحمللللسع اللهسييمهللر"سنتا لللسقعريقللهساعملل ي يس علليسسسسس
علللرفس    لللتسة اللللسيكلللقسرسيا مللللرسيالللية س ةصللل حتسيا أللل كسييركزةللللس سلللتنيمس للل يسياسللل رسكهللليفس  لللااسا  للل اس

نس للل يسيملليفسمللليسييأت للبسةنسة مهلللىسقلللديس للي  سم األللليس تصلللسينلللهسملليسة لللمسحملللي يدسيأل للييفسياأهت اللللسغللريسة
 ا س  تقسة ل ت سيافت لي سةكثلرسييتسلرييدسيلعتمللت ةلسمريع لليس ةلتمسمريع للسحتركتهتلتسسيل تثدت سايىسيألفري س يالركتد

ي سة مالتيساالأ ك س ل يسياتلأثريس ما سألمتسس كثرسسلكلسم تدلرسع لىس الت سيألفلرسسة ماتس ة  يسعأهتسرس  ت لسي عيم
ع یسعري يدسيألفري سميس ا سيل تهيكسة سيل  ت سة سدريلسياسأييديسة سحت ةلسيألم ي سقىلس سلتخس ل فرييسكدلتس
 كثرسة  ت سيافت ي سع ىس ت ل سيامهلري يدسيلعتمللت ةلسياليتسغتا لتسملتس تنل  تسييأللادسيلعتمللت ةلسل لادتسمليس ال س

                                                           

.س64ا  سم  ىسخبت يسيسمراعس   سمكرهسيسصس - 1
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ي مسة سيل تات سسرسيات اهس  سيات  عسرسيل تثدت سة س  االهسيافل ي ضس ل سيات فال سرسي تات سمملي سياتد ةلسيي
سسيا أ ك.

س

س  رسياملرف:سس-
قنس  رسياملرفس  س  رسعد لسياي السممهتسلس  رسعد لس  السة رىيس س  ت  سة رىس  سمثليسيا  لي سمليسيا د للسسسسس

سيل السوتسةمهتس هتسستا د لسيألاأ ال.

ي  فللتعسعد لللسس لليسمللتس للاكثرسم تدللر سع للىسيألفللري س ييألللاديسفتسللريس لل رسصللرفسيا د لللس للاكثرسع للىس للل  كسنسقسسسس
ييسته كرس تصلسةنس  يسياتسريس اأ ك سع ىسة  ت سياس عسييست    يسسفإ فلت"س ل رسصلرفسيا د للسملتس ل سقىلس

ا  للبسع اهللتس ةت للهس لل سياسلل عسييأت لللسي فللت"سرسيامهللي  سيالللري الس ستاتللتيلس للري فعس لل رسياسلل عسييسللت    ساامهلللسي
حم التيسةمللتسقميسي  فللعس لل رسيامللرفسفتاسلل عسييملللي  س للري فعس ل ر تساامهلللسيا  للبسع اهللتيساكليس لل يسيل  فللتعسرس لل رس
صلللرفسيا د للللس لللاك نسرسصلللتحلسييسلللته كرسنتا للللسي فلللت"سة للل ت سياسللل عسييسلللت    سغلللريسةنس للل يسمللليسدلللتنهسةنس

س1اس عسييأت لسحم ات.ةست مسرسي فت"سيا  بسع ىسي
س

سيا ر"سياأمهييس:
ةسللللتنيمسيا للللر"سياأمهللللييسرسيا يةلللليسملللليس   سيا للللت سقللللديسيأل للللييفسيا  للللا لسغللللريسةنس لللل يسةت  للللبس الللل  سسسسس

ف د اللللسق مللللت هسيااللل مسست لللتسةكثلللرسصللل  سلسعدلللتسع للللس تصللللسنتا للللسسيقمكتنالللتدساتحيةللليهس ق مللللتلهسسللللكلس عاللل 
يا لللر"سياأمهلللييسياللل يسميكللليسسنللل عستمتس ةن يعهلللتيس للل يسست قلللتفلسقىلاتحركلللتدس ؤ سسيألمللل ي سياي االلللسسكتفللللسةدلللك

يا للر"سة س(س2Mيا للر"سياأمهللييسسللتي أیسيا ي للعس سةم(سM1ي للتنييمهس لللس لل سيا للر"سياأمهللييسسللتيفه مسياضللا س 
س(س؟.3Mياأمهييس 

 
 األهداف النهاةية للسياسة النقدية:   -3
 

ة لييفس غتةلتدسمت اللسقلديسي  ل ي ا السيايةثللسا سات للساتحمهال سفمهلاسيأل ييفس تسمهلسيا كرس  ا لسس  تقسسسسس
س2سياأمهيةليس يايتسغتا تسمتس أحملرسرسة س لسة ييفس  اساّلس ة   سع اهتسة ييفسييرسعسياسحريساأاك  سكتاي  :

س

                                                           
 .16يس ي س ي لسا ألرس سيات زةعسيسيأل  نسيصسسيعتملت ةتدسياأمه  س سيا أ كسيافا سس  راسيسغتابسع "سيارفتع سيسع ي -1

.134صتحلسمفتتيفسيسمراعس   سمكرهسيسصس - 2
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س:سة قعسييرسعسياسحريساكتاي  س(16 سيالكلس عم
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

هسرس ييكت لايالس   تالساأالسيس 2014-1990ييملي س:س تا سمسالسيس   سياسات لسياأمهيةلسرسم تجللسي تي سمازينسيييف عتدس  ي لس تالسيجلزي رس
س.48يسصس2015/2016حمديس اضريسسكر سيساتم لسيساتساريمسيع   ةلس  عتملتمسيا   يك السيسةل  عتملتمسي لا  ي

س
س:حتمها سيل تمهري سرسييست ىسيا تمساع  ت سس-ة

ياأمهيةلللسرسسنسيل للتمهري سرسييسلت ىسيا للتمساع ل ت سة لمسة للييفسياسات للتةتفل سمجالعسيلعتملللت ةرسع لىسةنسقلدسسسس
ميكليسحتمهامهلهسعد التسة سس تصللسينلهسلسيامللفريسلت يسةم لي سياتضلنمسسينسي لتمهري سيأل ل ت   سلسة لب يعملرنتسياتيل

قللدتنس الل  سم لليلدس ضللنمسممه  الللسكللأنسس لل سيس الل سةنسيملليف1يأل اللتنسعلليسلسةكلل نسمرغلل خسفاللهسرسس للض
يس ينسلس أللتهجسياي الللس ات لللسمت ةلللسيا  للزسعلليسلرةلل سزةللت  سيي للر "سياأمهلليييسمللتسحيمهلل س%4قىلسس%1 ضلللسسللرس

سن عتسميسيل تمهري سا  د لسيل الس عي هتتسيالري ال.
 

 ةتف سكلسميسياكاأزةيس سياأمهيةرسع ىسةنسياتضنمس يلنكدتشسيا يسةت ر"سالهسيلعتمللت سملتس ل سقىلسين كلتسسسسسس
ستسمسيلعتملت سستل تمهري سياأسيب. اايق ريستدسرسيي ر "سياأمهيييسفإميسمتسبسيايسميس  هسيلق ريستدس

س

س

                                                           
 .س47حمد  سة ن س سة ر نسيسم ت ئسيلعتملت سياك  يسيايي سيجلتم اليسي  كأي ةليسمملرسيسسي نس ألسنلريصس-1

 معدل النمو

 

 معدل التضخم 
 

 معدل البطالة

ميزان 
 المدفوعات



العربي النقد صندوق بيانات قاعدة في المشاركة العربية الدول في النقدية للسياسات النظري اإلطار       :الثاني الفصل  

 

71 

 

 :   يا دتالسياكتم لس-خس

يا لللت سقىلس فلللعسمسلللت ىسياتللللسالس  مه اللللسم للليلدسيا  تاللللس اللل س سلللتنيمس سللل ىسكللللسياسات لللتدسيلعتمللللت ةلسرس
عليسلرةل س فلعسمسلت ىسيا لر"س مال سمليس لي س مه ةللسيا  لبسياف لت سس1يياسات لسياأمهيةلسة اتنتسايعمس  يسييأحى

يألملرسيال يسةأ لرسعألهسزةلت  سرس  لمسيل لتثدت س م لهسسيياأمهييسستاللكلسيال يسةسلدعسستنفلاضسم ليلدسيافت لي 
ستا لتس ستاتلتيلسةرفلعسمليس  لمسيالي لسغلريسةنس ل يسيألملرسالا سهبل هسيا سلتللسفسيمسياتلسالسملتسةليعمسيل لتهيك  
سيا د السيا يةيسميسيا  ي  .س  هس تن لمتس
س
سحتمها سم يلدسمن سمر ف ل:س- 

س

غللريسةنس لل يسيألمللرسمألل يفسستلل فرسعللي سسع اهللتيسميكلليسا سات لللسياأمهيةلللسحتمهالل سم لليلدسمنلل سمر ف لللس يافللتت
لس لللادتسمأهللتس لل فرسييلل ي  سيا  ا الللس يا دتالللسميدسياكفللتل سيا تااللللسس ا   للتع يملللسة للرىسغللريسنمهيةلللسملليسيا ياللبس

 يا ائلسياسات الس يلاتدتعاللسييأت ل لس   للسيعتمللت ةلسدلتم لس سل ىس ل س ل يسيمليفس مليسييهلمس  ليسهبل يسيامللي س
مسمفه فسةلس ا سةأملر لعتملتياتأدالسيعيس يس عتملتياأد سمسيخيت  سمفه  ياتأداللللس اللل سةنسنفلللرقسسلللرسياأدللل س

سسس.زميلايقسل سعلامهامهي م سلامهيي لسلايرس  ستلازة سييلىلسم  يسيتللعتملي سلاأدي

سيا أاتياتساريسرسيةلسفت بس لعتملتياتأدالسيمتسة س يلعتملتن ا ساالدلسمجاعسمغريس اثمهترس يلاتدتع س ي
س  س:سس  اسالثيثلسة ييفسسي ميس س سيعتدعس تة

سسسسس؛صفاضسم يلدسيافمهرس-1
 سس؛رفعسميس فت السيعتدعسياس-2

 يامهي  سع ىسياأد .س  زةزس-3

 

سحتمها س  يزنسمازينسيييف عتدس- س

ةتفلل سيلعتمللللت ةرسع لللىسينلللهسملليسياضلللر  يسةنس سلللت اعسيجن للللسيلعتملللت ةلسياللللتم لسةنسحتمهللل سياتللل يزنريسياتللل يزنسسسسسس
يايي   س سيا يسةهليفسقىلس فلعسمسلت ةتدسياتللسالسملعسيلتفظللسع لىسي لتمهري يسمسلت ةتدسيأل ل ت س غتا لتسملتس  الهس

                                                           
1
 - MARIUS W. HOLTROP, MONETARY POLICY IN AN OPEN ECONOMY: ITS OBJECTIVES INSTRUMENTS, 

LIMITATIONS AND DILEMMAS, Copyright by International Finance Section Princeton University New 

Jersey,1969,p13. 
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س  الللهسياسات للللسياأمهيةللللسمللليس لللي سة  يهتلللتسقىلسياسات لللسييتااللللسمللليس لللي سة  يهتلللتسقىلسحتمهاللل س للل يسيمللليفيسرس لللر
سسس.حتمها سيات يزنسيجنت ا س يا يسةت   سست يزنسمازينسيييف عتد

 

 سيايتسمتتليسةثت  لتسيىلس ت ل سسدست قتفلسقىلسيا دلسع ىسمكتفحلسياتمه  تدسياي  ةلسيايتس لهي تس ت  سيلعتملت ةت
 سس1ا ينبسياألتيفسيلعتملت ي.

 

 أدوات السياسة النقدية ومحددات فعاليتها  :المطلب الثاني

 

 ت  لل  س ت لل س  للت ة سياسات لللسياأمهيةلللس لل  سعللي هتتسع للىسياتللأثريس ق ي  سيي للر "سياأمهللييس ملليىسف تااتهللتسرسسسسسس
كافاللللسياتلللأثريسةيسس  ا للللسيأل  يدسياللليتسةسلللتنيمهتسيا أللل سسيالللتحكمسسلللهيسغلللريسةنسياتسلللتؤ سرس للل هسيير  للللسةت  للل س

ت  للللس للل هسييهلللتميسفلللتا أ كسييركزةللللس سللل ىسا لللتحكمسسسكداللللسياأمهللل  سرسياتللليي  سمللليس لللي سياتلللأثريسع لللىسييركلللزيسيد
ي تاتلاللتدسيا ألل كسيات ت ةلللسسلللكلس  اسلل يسألنسيز ةللت سي تاتلللتدسيا ألل كس رفللعسملليسعللي يهتتسع للىسمللأعسيامهللر "يسرس

يأل  يديسا تلأثريسع لىسيي لر "سياأمهلييسس رسةنسي فت"سي تاتلاتهتتسةمه لسميسعي هتتيس  ستنيمسيا أل كسنل عرسملي
س ت:س
سيأل  يدسياكدالسس-
سيأل  يدسياأ عالسس-
س

 األدوات الكمية ) التقليدية (: -أوال 

  لليعىسكلل ا سسلللأ  يدسيارعتسلللسيافأالللسغلللريسيي تدللر ساتأثري للتسغلللريسيي تدللرسع للىسيل تاتللللتدسرسيا ألل كسيات ت ةللللسسسسسس
ياتللأثريسع للىسكداللتدسياأمهلليس   للمسيل تدللتنسسلللكلسعللتميس  تكلل نسملليسثللييفسس  سللدىسستاكدالللسنسلل لسقىلسي للتهييفهت

سة  يدس  اسال:

 

   تللقسملليسةكثللرسة  يدسياسات لللسياأمهيةلللس   امهللتدس  تصلللسرسياللي  سيالليتسمت لل س :2عمليععات السععوق المفتوحععةس–ةس
ة لل قسمتاالللسمت لل   س   تدلليس لل هسيأل ي سع للىس  لل  سيا ألل سييركللزيسا سلل قسييتاالللسست  للتدسة سمللل ةتسألم نللتدسيجنزينلللس

                                                           
1
 .224يص2010  لسيأل ىليسلريس  يسا أتنيس  ةعسل   سيسيلعتملت سياك  يسييك سلسيايةثلسا كتتخيسيا  - 

2
 .361صسسمراعس   سمكرهيسع يسييأ مسياسايسع  سيسنزي س  يسيايةيسيا اسىسي - 
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سسمللفلسل ة للسيألالليس ل يل ياسأييدسياك ماليسة سييضد نلسميسياك ملليس يأل  يقسييتااللسسمللفلسعتملليسعمللري سة س
 فمهلللتدسا حتاللللسيلعتمللللت ةلسيستمللللسملللعسيا أللل كس يألفلللري س ياللللركتدم تدلللر سة سمللليس لللي س للل قس ةسسييلللت يس ماللل سستات 

ياسللت ي ساللتسةسللت مسرس فللضسة سزةللت  س  للمسياأمهلل  سييتيي الللسرسيلعتملللت سملليس للي سياتللأثريسع للىس  للمسيل تدللتنس
 أل سييركللزيسياتللي لسا ت تملللسرسياسلل قسييتااللسفمهلليسةكلل نسيا للرفسييمهتسلللسة لليسرس للت سعللر سيايس سييتلتيفسالليىسيا ألل ك

ةفري سيعتدعسة سدركلسة سسأ س ت يسس ا سةستهيفسيا أ سميس لي س ل يسياتلي لسياتلأثريسرس  لمسيل تاتللتدس
 ييثت سياتتيل:سسيا أكالسميسيالسياتأثريسع ىسعي هتمسرس مهيميسيامهر "سايعتملت س ةتضعس  يسيألمرسةكثرسميس ي 

(س ةألت س سكلتنسيا لت عس500000يا أل سييركلزيسسللريلس  لمسم لرسمليسياسلأييدسياك ماللسسمهادللس سف س لت سعلتمفس
تمه مس ل هسياللركلسس قلعس ل يسيي  لسسرس سلتهبتساليىسيا أل سيات لت يسيألملرسيال يسدركلسم األسميسيامه تعسيجنتصيس 

سة  بسع اهس سرييدسرسمازينالسسأكهتسكتاتتيلس:س
س

 البنك التجاري

سيي   ستدسسيي ا  يدس
س+(س ستخسيالركلسيا ت  لس500000 س+(سي تاتلتدسايىسيا أ سييركزيس500000 

(س ةألللت سيس  لللريفعسيا أللل سي تاتلت لللهساللليىسيا أللل س500000اللليىسيا أللل سسمهادللللس  للل  فعسعادللللسياسلللتستدسيجلت ةللللس
س.ييركزيسكدتس  سم قعسرسمازينالسيا أ سييركزي

س

 البنك المركزي

سيي   ستدسسيي ا  يدس
س+(س ستخسيا أ سيات ت يسس500000 س+( أييدس ك مالسس500000 

اليىسيا أل سس%سيسفتنسيازةت  سرسياستستدسيجلت ةلل20 مهي سسلللل ستف ي"سةنسنس لسيل تاتل سي ازيم سا  أ سييركزيس
سيات ت يس زةت  سي تاتلات هسسأف سيي  سس  بسمتسة  :

س
سيازةت  سرسيل تاتلتدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنس لسيل تاتل سي ازيم 

س ةأت سس100000=سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس%س 20سس xسسس  500000

  ةأت سيل تاتلتدسيافت ضلسس400000=سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس100000س-500000
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س: ستاتتيلسفإنسيازةت  سرسيل تاتل سيافت ضسعيس  ايسزةت  سمضتعفلسرسعر"سياأمه  س   سسکحيسةعمل 

س ةأت سس2500000=سسسس(سس0.2/س1 سسxسسس500000

فتع السعد اتدسياس قسييفت يفسميس ي سعد السغريسم مهي سكلريلس أييدسةنسةضلتع سياأمهل  ساتقزسستاتتيلسة الس س
1سييتيي الس ي لسيلعتملت .

 

 ستاتلتيلس ةمه مسيا أل سييركلزيسسس العسياسلأييدسياك ماللسرس لت سة  سصفلاضسعلي  سيا أل كسع لىسملأعسيل تدلتنيسسسسسسس
ضسي تاتلتهتلللتسيألملللرسياللل يس لللاك يسقىلسي فلللت"سياأمهللل  سييتيي اللللسرسيلعتمللللت سسكدالللتدسمضلللتعفلس ة تلللقس للل يسافلللص

 ضللندالسك للري س ي لللسسيات الهس ات لللسنمهيةلللسمتلللي  سة سينكدتدللالس سللتنيمسرسيغ للبسيأل ل ي سعألليس الل  سقللس يف
سيلعتملت .

س
س:ي يملس تصلسةنسف تااتهتسعيس ك نسحمي   سقم  ت  بسف تاالسعد اتدسياس قسييفت  لس  فرسيا يةيسميسيا 

سسس
س.سقميسل مهتسرسيا عتسيا يس تدتعسفاهسيا أ كسيات ت ةلسست تاتلاتدسنمهيةلسفت ضلسك ري .1

.سقميسکللتنسيملليفسيالل يسةسلل ىسقااللهسيا ألل سييركللزيس لل سمسللتعي سيجنزةألللسع للىسساللعس دللريلسيأل  يقسييتاالللسياك مالللس2
سفعسميس مه  تدسة  ت سيأل  يقسييتاالسقمسمتسل مهتسسلكلس ي ع.فه هسيا د السعيس ست مسرس س

.سقنس ي لسيي  عسا  أ سييركزيسرسعد اتدسياس قسييفت  لس اكثرسع لىس ركللسة ل ت سيأل  يقسييتااللسملتس لاهي س3
س حبالسيا أ كسيات ت ةلسيايتسحتتف سومهت ةرسك ري سمأهت.

 

سمتت  سيا يةيسميسيجنملت عسييهدلسن كرسمأهت:سسعد اتدسياس قسييفت  لسغريسةن

س؛   لسيي ت   سيايتسميت كهتسيا أ سييركزيسفاهتس-

س؛مر نتهتسيا تاالسميس ا سي تدري  تس س  عاتهتس ك يسع  سياتي لس-

س ستعيسع ىسحتيةيس  مسيايةيسيا تمسيا يسحيدلسفت ي س يا يسحيلتف سسلهسيجلدهل  س ي لتأت يسقىلس ل هسييألتفعسفمهليس-
سيلعتملت ةرسقىلسيعت ت سةنس  هسيا د اتدس  س  ا لسقر  ةلس كتفالساتحمها س ات لسنمهيةلسعت ال.سم بسس ض

س
                                                           

1
 .361نف سييراعسياستس سيسصس - 
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ميسة مسيأل  يدسيايتسحي ز لتسيا أل سييركلزيسا تلأثريسع لىس  لمس  رسقعت  سيجنملمسة يس سعر إعادة الخصم : -ب
سل ا س فل سيأل لييفسيير ل ملسا سات للسياأمهيةللسيل تدتنسييملررس ستاتتيلسع ىس  مسيي ر "سياأمهيييس ا سةمه مس

 ييستهيفل.

 ةمهمللليسسللهسمالل سيي للي س ياسلل ر(سيالل يسخيملللمسسللهسيا ألل سييركللزيسيأل  يقسيات ت ةلللسيالليتس مهلليمسقااللهسملليسيا ألل كسسسسسس
سيا يسة ايسسهس ملمسة  يقس   سةنس ملدتهتس  هسيا أ كسا دي هتسميسييستثدرةي.سيات ت ةلسة 

يا ألل كسييركزةلللسع للىسياللتحكمسرس  للمسيي للر "سياأمهللييسرسقلللت س للأثريسسعلللسسللرس لل يسياسلل رس عللي    تحللي سيا يسسسسس
   يسياس رسع ىس ك فلسعد اتدسيل تدتنسيايتس مهيمهتسيا أ كسيات ت ةلسا دي هت.

كدتسعيسةمهمليسسهسست قتفلسقىلس  رسقعت  س مللمسيأل  يقسيات ت ةللسياليتس مهليمهتسيا أل كس علت  س مللدهتسكل ا سسسسس
1سممهتسلسكتفلسيألم ي سيايتس مه قهتسمأه.سيا يسةتمهتقتهسيا أ سييرکزيسميسيا أ كسيات ت ةلس  رسيافت ي 

 

تسيا أللل كسييركزةللللسرسيامهلللرنسياتت لللعسعللللرس   للليس للل هسيأل ي سمللليسةعللليمسة  يدسياسات للللسياأمهيةللللس اللل سجللللأدسقااهلللسسسس
 ة ي لللسيامهللرنسيا لللرةيسقىلس للرسفهلل  س ات لللسياسلل قسييفت  لللسرسياثيثاأللتدسملليس لل يسيامهللرنس للرسفمهلليدس ات لللس

س.  رسقعت  سيجنملمسة اتهتساملتحلس  هسيأل ري 

قعللت  سيجنملللمسمللتسة للبسحبالل سةمهلل مسيا ألل سييركللزيسرس للت سي سللمسيلعتملللت سسللتارك  سة سياكسللت سستنفللاضس لل رسسسسس
 لللل اعسيا أللل كسيات ت ةللللسع لللىسيلعللل ي"سة سقعلللت  س مللللمسملللتسحي ز نلللهسمللليسة  يقس ت ةللللسملللتسة لللززسمللليسعلللي  سيا أللل كس

س اك يسقىلسقن تشسيلعتملت سيا لب.سمتسيات ت ةلسع ىسمأعسيامهر "سو يلدسفت ي س فضلسا دستثدرةيس

فات لهسيا أل سييركلزيسات  ال س ات للسنمهيةللسينكدتدلالسيسم ليلدس ضلنمسست  فتعسرسةمتسرس ت سي سمسيلعتملت سسسس
ملليس لللي س فلللعس للل رسقعلللت  سيجنمللللمسع لللىسيا أللل كسيات ت ةللللسملللتسةمه للللسمللليس غ للللس للل هسيا أللل كسع لللىسيلعللل ي"س ستاتلللتيلس
رس ري فعسم ي سيافت لي سع لىسيامهلر "سييدأ  للسا دسلتثدرةيس مألهس لتأنفضسكداللسياأمهل  سرسيلعتمللت سالتسةسلت مس

س.م تجللسياتضنم

س
س ةستنيمسيا أ سييركزيسعد الس  رسقعت  سيجنملمسا تأثريسع ىسعي يدسيا أ كسميس ي سلرةمهترس:س

س
 ال س ل فعس ل سيأل لرىس ل رسيافت لي سسياس رسقعت  سيجنملمس اكثرسع ىسيا أ كسيات ت ةلقنس فعسيا أ سييركزيسس-1

ع لىسيامهللر "س ياتسللهايدسييدأ  لللسا دي هللتيسفرفللعس لل رسيجنملللمسوثتسلللسقة للتزسا  ألل كسيات ت ةلللسستمهاالليسيل تدللتنسألنس

                                                           
1
 .305يسصسسمراعس   سمكره تايس يص سيا زينسيسيمحيس سرسيارفتع سيس - 
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 فعس  رسيافت ي سرس  يسييفه مس اك ىسقىلسصفاضسيا  لبسع لىسيل تدلتنس يا كل سصلحاعسرس تاللس فلضس ل رس
1.يجنملم

 

لسفل سييركزيسقميس عتسياتالسسرفضسمأعسمجاعسيامهر "سيايتس    هلتسيا أل كسيات ت ةللس تصللسرس عيسةمه مسيا أس-2
 الل  سقللس يفس ضللندالسك للري يس علليسعللرفس لل رسقعللت  سيجنملللمسكللأ ي سملليسة  يدسيا ألل سييركللزيس ريا للتسرسمكتنتللهس

 س2ا س ياعسا ي سة  تخسن كرسمأهت:سم ة اتهساملتحلسسمهالسيأل  يدس س

لس لل فرس للا السعتاالللس ي تاتلللتدسك للري سفللقعللت  سيجنملللمسة اتللهسقللديسة  يدسياسات لللسياأمهيةلللسرسة ل:سةفمهلليس لل رس
سايىسيا أ كسيات ت ةليسا ا سفرف هسة س فضهسعيسلسةأيتسستاتأثريسيي   خ.س

ثتنالت:سةفمهليس لل رسقعلت  سيجنمللمسة اتللهسقلديسة  يدسياسات للسياأمهيةلللسرسفللس ال  سكسللت سة س كل  سدليةيسيس تصلللس
  يملسيايتسةستأيسقااهسييستثدرةيسلصلتمسيامهلري يدسيل لتثدت ةلسرسفللس ل هسياظلر فساليس كل نسك فللسيل لتثدت سةنسيا

 فمهاس.

 كللل ا سرس لللت سيلنت لللتشسفمهللليسلس كللل نس ك فللللسياملللل  سع لللىسيل تدلللتنس للل سيللللي سامهلللري سيل لللتثدت س تصللللسةنس
سييستثدرةيس ات ع  نسة ستيفسيكقسرسفلس  هسياظر فس.

  اللهسيا ألل كسيات ت ةلللسايعلل ي"سملليسيا ألل سييركللزيس للاك نسرس للت سي للتأف دسسسللأن:سةللرىسس للضسيلعتملللت ةرسسثتاثللت
يا ألل كسيات ت ةلللسي تاتلتهتللتسملليس للي س مهلليميهتسامهللر "س للتسمهلسا دي هللتس ستاتللتيلسفللإنس  اللهسيا ألل سييركللزيسارفللعسملليس

س  رسقعت  سيجنملمسعيسةك نسسيساي ىسرسيألالسيامهملري.

يات اهس  سيلع ي"سميسيا أ سييركزيسة ليسعيمللسمليسعيملتدسياضل  سسسأن يس ت:س رىسيا يةيسميسيا أ كسيات ت ةلس
الليةهتس ينسکللتنس لل رسقعللت  سيجنملللمسمللأنفضسيسالل ا سة للليس لل رسقعللت  سيجنملللمسوثتسلللسمكدللرسا تسللرييدسيلعتمللللت ةلس

سيي   سلس سيايتس ستهيفهتسياسات لسياأمهيةلسسلكلس تصس.

س
 ر كلزسفكلر س سالريسنسل لسيل تالتل سكلأ ي سا سات للسياأمهيةللسرسم تا للسياسل  تدسسبة االحتيعاطي القعانوني : ن -ج

ياأمهيةلللسا  ألل كسيات ت ةلللسستل تفللتتسسمهللي سم للرسملليسياأمهلل  سالليىسيا ألل سييركللزييس ة تللزمسكلللسسألل سستل تفللتتسست لل س
كدلتسةمهملليسهبلتسكل ا سياأسل لسييفر قللسمليسللرفسسسيياأس لسايىسيا أ سييركزيسسلي نسةنسحيملللسمأهلتسع لىسةةللسف ي لي

 س3يا أ سييركزيسيايتسلسيسينسحيتف سهبتسيا أ سيات ت يسعيسكلس  ة لس   عسفاه.

                                                           
1
 .167سيسص1997يمملريسيسسي  كأي ةليسسيأل ىليسمكت لسي د تعسيسيا   لسياأمهيةلسرسفلسيلعتملت سي  يم ياسات لسييتاالس سحمد  سع فسياكفري ييس - 
 .363مراعس   سمكرهسيسصسسع يسييأ مسياسايسع  سيسنزي س  يسيايةيسيا اسىسي -2
 .165يسص2006سعدتنيسيأل  نيحمديس راسم  ىسعرةمهتدسيسم ت ئسيلعتملت سياتح السياك  يس ي س ي لسا ألرس يات زةعيس -3
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ا لتحكمسرس  للمسس س1ادتةللسةملل ي سييل  عرسرس تاللسقفليسسيا أل س ةسلتنيمسيا أل سييركلزيسنسل لسيل تالتل سسسس
س.يل تدتنسيا يس مهيمهسيا أ كسفاتأثرسس ا سيا  بسع ىسيامهر "سسسر"سيل تثدت 

عسيا ألل سييركللزيس ات لللس   لل الس ن للتشسي عتملللت يس للامه مسستنفللاضسنسلل لسي  تاللتل سق  للف  للىس لل السييثللت سقمسسسس
ملتسرس تاللسق  لعس ات للسقنكدتدلاليسفدلتسيسةع لىس  ل سياأمهل  سيألمرسيا يس ريفعسميسعي  سيا أل كسيات ت ةللس2يامهتن يني

ع ىسيا أ سييركزيسقلس فعسنسبسيل تاتل سيامهتن ينيسمتس امه لسميسعي  سيا أ كسع ىس   سياأمهل  س ي  تدلتنس ةمه للس
سستاتتيلس  مسياأمهيسرسيلعتملت س ةست مسرسم تجللسياتضنم.س

3ياتحكمسس ر"سنمه  سعيسغري تسميسيأل  يدساس  رس ت:نس لسيل تاتل سيامهتن ينسسف تااتهتسياك ري سرس  تدازسسسسس
 

 قنسعري س ساريسنس لسيل تاتل سيامهتن ينس ست ابساهسمجاعسيا أ كسيات ت ةلسيا يع للسقلديسجملت س ل  لسيا أل س
 ييركزيس  نسينسةك نسمتسيجنات سكدتس  سيات سستاأس لساس رسقعت  سيجنملم.

 متاالسمت    سة سةمه سع ىس غ لسييت تم رسرسيأل  يقسييتااللسس العسلسةت  بس   امههتسيد ييفس ا  سة  يقس
سة سدريلسياسأييدس يأل  يقسييتاالسيأل رىسمث دتس  سع اهسيات سرسعد اتدسياس قسييفت  ل.

ا ا سصت  سة اتهتسميسس يسأل رسسأتلسع ىس  ةيسياس  رسا ا ساليسينلهسرسيالي  سييتمهيمللسياليتسمتت ل سة ل يقسسسس
رس لرس  ليسيسااللسميدسكفلتل سعتااللس تمهليمسفاهلتسعد التدسياسل قسييفتل يفسعليسي لتنييمسنسل لسيل تالتل سيامهلتن ينمت

  هسيأل ي س نس لسي  تاتلىسيامهتن ين(سسة مسيأل  يدس ةكثر تسق لتنييمتسرسيالي  سياأتماللسلس لادتسرسفللسيفتمهت  لتس
   اتدسن كرسمأهت:سغريسةنسم هسيأل ي سس ضسياسيسأل  يقسمتاالسميدسكفتل 

لسمتاللزسسللرس  للمسيا ألل كس   للمسمللتسحتلل زهسملليسي تاتلاللتدسحبالل س ت تملللسمللعسيا ألل كسياملللسري س ياك للري سع للىس لليسس-
سس.  يل

ةست مسياتساريسييستدرسرسنسبسيل تاتل سيامهتن ينيسرس رةتنس تاللسعليمسياتأكليسرس  لاسيا أل كسملتسةهلزسثمهتهلتسس-
سغريسمتأكي سميس اهلس  هسياتسرييدس ميي ت.سس عي هتتسع ىسمأعسيامهر "س جي  هت

 سللللكلسعلللتمسفلللإنسف تااللللسيأل  يدسياكداللللسا سات للللسياأمهيةللللس مهللل سسللللكلسة ت للل سع لللىس للل فرسثلللييفسدلللر يفسسسسسس
سس  اسالس   :

سسس؛  فرس  قسنمهيةلس متاالسميدسكفتل سعتاالس-1

                                                           
 .145يص2014يةت سع يسيافتتيفسياأس  يسة ت اتدسيلعتملت سياك  يس ي سصفتلسا   تعلسس ياألرس سيات زةعيسعدتنسيسيأل  نيس -1

2
 - Moses k. Tule, monetary policy, The “At a Glance” series, Central Bank of Nigeria, Nigeria,2017,p1. 

3
 .363ييراعسياستس يسصسنف س - 
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 ؛ييركزيي تنييمسيا أ كسيات ت ةلسا د اتدسقعت  سيجنملمسسلكلس ي عسمعسيا أ سس–س2

س.عيمس  فرسيا أ كسع ىسي تاتلتدسنمهيةلسك ري –س3

 غتا للتسمللتس تلل فرس لل هسيالللر يفسرسياللي  سييتمهيمللليس  نسيالللريفسيأل للريسييت  لل سستلل فرسي تاتلللتدسنمهيةلللسعتاالللس الل س
نلس مهلل مسيا أللل كسييركزةللللسرس للل هسيالللي  سو تجلللللس للل يسيألمللرسمللليس لللي سي لللتنييمسنسللل لسيل تالللتل سيامهلللتن ينس يل لللت ت

سستأل  يدسياأ عالسا سات لسياأمهيةل.

س

 :   األدوات النوعية -ثانيا 

 سلللللتنيمسيأل  يدسياأ عاللللللسمللللليسللللللرفسيا أللللل كسييركزةللللللسرسياستالللللبساللللليعمسيأل  يدسياكداللللللسة سي ياهللللللسس لللللضسسسسس
يا الل خسيالليتسفلليسيات تملللسياملللريرس لل يلسرسيا ألل كسيات ت ةلللسةمسالليىسيألفللري يسة سل تلل يلسسمه لللسينتلللت ايامللل  ستدسة س

س1س  فتهتسيأل  يدسياكدالسرس أثري تسع ىسيل تدتن.

هبلليفس  االلهسي  تدللتنس لل سي للتنييمتدسم األللس فلل سق لل ي ا السيأل  يدسياأ عالللس علليسةسللتنيمسيا ألل سييركللزيسسسسس
سحمي  سميس ي س   ا سة  ت سحمفز س مل  لسمتيسة س  فريسي  تدتنسمتس  نسسمهالسيعيدسيأل رى.س

فهلل هسيا د الللسسلللكلسعللتمس للكثرسع للىسي تدللتنسرسجمللت سم للرس  نسيل تدللتنسرسيامه للتعسييملللررسككلللس علليس  ياللهسسسسس
 ل هسيأل  يدس لل يلسياكدالللسة سياكافالللسصل  ستدسدلليةي سرسحتمهامههللتسأل للييفسياسات لتدسياأمهيةلللسرس للت سة لل دس

رةيسعتملللس لل رسيافت للي سرسيصللتمسعللري يهتمسيا ألل كسيات ت ةلللسمريكللزسمضللت  سملل هسياسات للتدسة سرس للت سة لللسييسللتثد
يل للتثدت ةلس تصلللسرسفلللس الل  سيا يةلليسملليسيا  يملللسيأل للرىسيالليتسملليسييدكلليسةنسةسللتأيسقااهللتسيامهللري سيل للتثدت يسس
 علليسةلليعمسيا ألل سييركللزيسقاريلي للهسييتنلل  سملليس للي سة  ي للهسياكدالللس ياأ عاللليسملليس للي سقصلليي س   ادللتدس ة يمللرس

س2لسلس ادتسميس ي س سمها سيامهر ".ا  أ كسيات ت ة

س
ي  لتثدت يدس    ل س ل هسس عيس ملدمسيأل  يدسياأ عالسرسس ضسيأل اتنساتملحاعسي  اتزس  سةنل عسم األلسمليسسسسس

رس لللرسة للل  سع الللهسرسس لللضسيالللي  سياأتماللللسع لللىس فلللعسم للليلدسسييأل  يدسرسيالللي  سييتمهيمللللسع لللىسيألمللليسيامهمللللري
سياأد سيلعتملت يس ميسة مس  هسيأل  يد:سس

س
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 التأثير المباشر و اإلقناع األدبي:  -1

متت  سيا أ كسييركزةللسسللكلسعلتمس ل  لس مساللسع لىسيا أل كسيات ت ةللسمليس لي س    لتسك أل سا  أل كس مليس لي سسسسس
عتن نللتسع للىسيا ألل كسيات ت ةللليس ست قللتفلسقىلسمالل سفهلل سمتت لل سنلل عسملليس لل  لسغللريس مسالللسسياملللي اتدسييدأ  لللسمللتس

ك ا سع ىسيا أ كسيات ت ةلس ياليتس تدثللسرس  لت لسي عألتعسيأل اسياليتسةسلتس هتسيا أل سييركلزيساتلأثريس  عألتعسيا أل كس
اياتلللزيمس يعتدلللت سياا للللس ياللل  سرسياسات لللتدسي عريقلللالسسصلللتمسقالللريليدسم األلللسة سياتألللتخسيامهالللتمسهبلللتسة س ف هلللتإس

سيعامهللساكللسا ينلبسيلعتمللت يا دامهللس سياستله تصلسةنسي اريليدسيايتسة ص سهبتسيا أ سييركلزيس لأيتسمليس لي سم رف
تمس  ست ابسيا أ كسيات ت ةلسعت  سات صاتدسيا أ سييركزيس  اتسمأهتسقىلسق  تلسعيعلتدسيا ا للسم لهيسل  لتسمال سةل

س1 ف سقمكتناتدسكلسسأ سميسيا أ ك.

 تنظيم االةتمان: -2

ةمه مسيا أ سييركلزيسستأظلامسيل تدلتنساعغلري"سياليتسةمهليمسمليسةا هلتسيامهلر"يس ال سةضلعسميس ي س  هسيأل ي سسسسس
يات  ادللتدس يامه يعلليسيالليتسحتللي سم يعالليس لل ي ةخس سلليةيسيالليف تدسملليسيامهللر "يسة سمتااللزسس للضسيامه تعللتدسملليس للي س

عسم يلدسفت ي س فضلسمتيسة سيا ك سرس ت س ةىسيا أ سييركزيسةنسع تعسم لرسةللهيس   ل تسك لرييسة ىسصملا
ي فللت"سعي  للهسع للىسي للتا تخس لل هسيازةللت يدسسسفاللهسنتا لللسس كللتاا سيلنتللت قىلسي تأتعللتدس ي  للهسين كسللتسرسي  فللتعس

مها س  للمسيامهللر "سيي اللهساللهيسة سملليسفمهلليسةفللر"سيا ألل سييركللزيسمج لللسملليسي اللريليدسع اللهس لل يلسملليس للي س سلل
 للي سيدلل ييفسعلليمس مهلليميسيامهللر "سقااللهس  نسم يفمهلللسيا ألل سييركللزييسة س فللعسم لليلدسيافت للي سع للىسيامهللر "سيي اللهس

س2م يسيامه تع.

 تحديد نسبة الوداةعس-3

 فل س لل هسيأل ي سةفللر"سيا ألل سييركللزيسع للىسيا ألل كسيات ت ةلللسنسل لسم األللسملليسيا  ي للعسكسللا السنمهيةلللس  مهللىس ي لللسسسسس
صفللاضس لل هسسقىليا ألل س الل سةرفللعسيا ألل س لل هسياأسلل لسقمس  اللهس لل سفللر"س ات لللسنمهيةلللسينكدتدللالسرس للرسة  للأس

سياأس لسقمس  اهس  س   ا س ات لسنمهيةلس    ال.

   سيأل  يدسياأ عاللسا سات لللسياأمهيةلللسرس علمسيأل  يدسياكدالللس ة اتهلتسرس ملللحاعسيل ريفللتدس لسةأكلرسي لليسسسسس
غللريسةنسف تااتهللتس  مهللىسمر  نلللسسلل  ضسيا  يملللس تصلللسرسيا  لليينسياأتماللليسلس للادتسفادللتسخيللعسصلل  سلسيا صلل  سقىلس
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يل تدلللتنسييدأللل يفسقىلسجملللتلدسغلللريس عتسللللسف تاللللسع لللىس  الللهسيل تدلللتنس للل سيعلللتلدسييرغللل خس لللل ا هتس عللليمس  الللهس
س1مستهيفليسا ا سة الس  هسيأل  يدس  تديسسلكلسك ريسع ىسميىسياتزيمسيا أ كسيات ت ةلسهبت.

س2 سلكلسعتمس مه سف تاالسة  يدسياسات لسياأمهيةلسسأ عاهتسع ىس  فرسس ضسيالر يفسيأل ت السن كرسمأهت:
ييت للتم رسرسياسلل قسياأمهلليييس اضللدتنسحتمهالل سيأل للييفسييسلل ر س  لليسيا ألل كسيات ت ةلللسيامهأللت سيا يصلل لسسللرسمجهلل  سس-

ي تكت ةلللسعتاالللسرس لل قسي عللري"س علليمس الل  سسلليي لسسملليسع لللسياسلل  تدسياأمهيةلللسلسلليسةنس تدتللعس لل هسيامهأللت سسمهلل ى
سة رىسسأف سييست ى.

ة  يدسياسات لللسياأمهيةلللسلسسلليسةنسةت  لل س اكلللسياتكللتاا س ي ةللري يدسيجنللتصسسللتا أ كسيات ت ةلللسسلللكلسك للريسمللعسس–
ياللليتسةسلللتنيمهتسيا أللل سييركلللزيسستاللللكلسياللل يسةضلللديسنمهللللسةيسيثلللرس ي  فلللتعسة سي فلللت"(سقىلسيل تاتلالللتدسياللليتس

م ليلدسيافت لي سسرسحت ز  تسيا أ كيس ستاتتيلسقىلسمجهل  سييت لتم رسم هلتس يال يسةلأ ك سرسدلكل س فلعسة س فلض(
سع ىسيامهر "سييمهيمل.

يي لسملليسيأل  يدسيالليتسةسللتنيمهتسيا ألل سييركللزيسا تللأثريسع للىسيل تاتلللتدسياأمهيةلللسييتلل فر سقللدتنس لل فرسعللي سسللس–
سايىسيا أ كسيات ت ةل.

لسيسةنس لدلسي  ي ا لسياس  تدسياأمهيةلساتحمها سة ييفهتسمسلت ىسعلت سمليسياتأسلا سسلرسيأل  يدسييسلتنيملسس-
سملت سسلكلس   .ستالكلسيا يسةسهلسينساتخسي ثت سيايتسص فهتسقىلسيلعت

ميسياضر  يسةنس تفراسيا أ كسييركزةلسا د اتدسيارعتسلسع ىسيل تدتنس ق ي  سيي لر "سياأمهليييس  نس ك افهلتسوهلتمسس–
سة رى.س

س

 المطلب الثالث : فعالية السياسة النقدية في الدول النامية

 

يملللسل للادتسرسدللمههتسيلعتملللت يسفهلل س تسللمسياللي  سياأتمالللسستا يةلليسملليسيجنملللت عسيالليتسمتاز للتسعلليسياللي  سييتمهسسسسس
ع لىسيا دل مسميدسقنتتااللسقل افلس مسلت ةتدس  للسمأنفضللس مال سعت ليسقىلسمج للسمليسيأل ل تخسمليسة هلتسص ل س
مك سللتهتتس يفتمهت  للتسا  ائلللسيلعتملللت ةلسيلفللز س ل ا لللسيامهللامسيلاتدتعالللس يلعتملللت ةلس ياسات للالسياسللت ي سرسيعتدللعس

لس ياأمهيةللليسست قللتفلسقىلسدللعسييلل ي  سييتاالللس  لل لسي للتسيمتسستالللكلسيالل يسةضللاعسع للىس لل هس ص لل سةنظدتهللتسييتاالل
 سسسسس.ياي  سفرصس فعسم يلدسياتأدالسيلعتملت ةل
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نسياسات للسياأمهيةللس ي للس ل هسياللي  سغتا لتسملتس ت لر"سا  يةليسمليسيا  ي ل سرسيعلت سياأمهللييسإ نتا للسيلتس ل  سفلسسسس
 ف تااتهتيس ا  ع فسع ىسة السياسات للسياأمهيةللسرسيالي  سياأتماللسلسليسرسيا ييةللسةنسنت لرقسس ييملررسحتيسميسة ي هت

سقىلسة مسيجنملت عسياأمهيةلس ييملرفالسيايتسمتازسيعتملت ةتدس  هسياي  .
س
 1س:في الدول الناميةالخصاةص النقدية والمصرفية  -أوال 
 ضعف انتشار شبكات الجهاز المصرفي: -1

ياي  سياأتمالسع ىسيا د مساهتزسمملررسةتدازسسمه لسيا أل كسيا تم للسفالهسست قلتفلسقىلسعليمسينتللت  تسيألملرسمتت  سسسسسس
نت الل سعليسعليمسيل   للتيفسفادلتسساأهلتسملليسسييال يسةلأ ك سكل ا سع للىسع للسييت لتم رسم هللتسرسفللسقل  سينتللت  ت

دس يالللية نسعلليسلرةلل سياأمهلل  س ة مهلللىسمللتسةلللك يس لل س سلل ةلسيي للتميسي للي سدلل كلس سللهلسعد الللتدسحت ةلللسيألملل ي 
يات تملللللسعلللليسلرةلللل سيالللللاكتدس ياسللللتستدسيا أكالللللسممهتملللللرسع للللىساللللزلسصللللسريسملللليسيعتدللللعسة سعللللي سحمللللي  سملللليس
ييك سللتديس ةمهللتسسرسياستاللبسينتلللت سيجلهللتزسييملللررسملليس للي سعاللتسسنسلل لسعللي سفللر عسيا ألل كسقىلسعللي سياسللكتنس

يا ل يسةلفسنسلدلس رسس6قىلسس1مسملثيسرسيا لةلتدسييتحلي سيألمرةكاللسفف سياي  سييتمهيمللساليسينسفلرعسيا أل سخيلي
رس للرسالليس لل هسياأسلل لسمر ف لللسرسياللي  سياأتمالللسسلللكلسك للريسفمهلليسالليسفللرعسمثلللسةس لل سسيةلفسنسللدلس4قىلسس1

 ي تاتاتدسعي سميةرسميسياسكتن.

سضعف درجة نقدية االقتصاد: -2
يي للتميدسرسع تعللتدسعيةللي س للتمس سلل ةتهتسسللي نسنمهلل  سةيسملليس للي س ةمهمللليسسلل ا س الل  س  للمسك للريسملليسسسسس

سيات ت  س ييمهتةضلسيألمرسيا يسةلكلسعت  سةمتمسياسات لسياأمهيةلسنظريسلنسسة  يهتتسنمهيةلس ستاتتيلس أثري تسنمهيي.

يسرسييت لللرسس22 سسرسييت لللس33ةنسياللي  سياأتمالللسع للىسيا دلل مس لل سميدسنسللبسنمهيةلللسمأنفضلللس لل ي يفسمللتسسللرسسسس
  مهتسس  هسياأس لسميس ي س مهليةرسنسل لسعلر"سياأمهليسقىلسسرسييت لسس50 رس مللس  هسياأس لسرسياي  سييتمهيملس

ياللي   سيامه مالللس  للي سع للىسملليىسي للت دت سياأمهلل  سرسكلللسملليس للت رسيعدلل عتريس لل يسملليساهلللس ملليساهلللسة للرىس
دسياث للتدسياأسلليبسرس لل هسياأسلل لسالليىسياللي  سياأتمالللسةتضللعسملليس للي سمريع لللس  لل  س لل هسياأسلل لسعللقسس للضسياسللأ ي

س يا يسة   سقىلسي ملت سي تنييمسياأمه  سرس س ةلسيي تميدسرسيغ بسيأل اتن.س
 ضعف تغلغل الوعي المصرفي في المجتمع : -3

ت فسقةلللييعسسةملل يممسالليىسييمللللسع للىسةمهمللليسسللتا ع سييملللررسسللللكلسعللتمس  لل  سيألفلللري س ييك سللتدسيلعتملللت ةلسسسس
 ستاتللتيلسة تدللي نسرس سلل ةلسم للتميهتمسع للىسيالللاكتدسييملللرفاليسالل ا سفزةللت  سيالل ع سييملللررسرسيعتدللعس للأ ك س

سسللاك يسقىلسزةللت  سم لليلدسيلكتأللتزس ي لللسيعتدللعفسلللكلسم تدللرسرسي  فللتعس  للمسيا  ي للعسييملللرفاليسةمللتسيا كلل س
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دسسلتا  ي عسيجلت ةللسقىلسياأمهل  سي مجتاالليسست قلتفلسقىلس حيسبس    سيا ع سييمللررسمليس لي س مهليةرسنسل لسيات لتمي
 مهلليةرس  للمسياتسلل ةتدسملليس للي سيالللاكتدسييملللرفاليس ةسللتأيس لل يسيألمللرسقىلسقللر   س لل فرسدلل كلسمملللرفالس ي لل لس

يس ةمللللس  للمسرسييت لللس75 ي للسياي اللليس  ر فللعسنسلل لس س سلللسيال ع سييملللررسرسياللي  سييتمهيملللساتمللللسيلتسةمهللت خس
يسغلريسةنس ل هسياأسل لس لأنفضسسللكلسك لريسسرسييت للس80يي تميدسعيسلرة سيالاكتدسييملرفالسيتسةمهلت خس س ةلس

اللييسرسياللي  سياأتمالللس ةمهتملللرسيات تملللسهبللتسع للىسفئلللسصللسري سملليسيعتدللعس س للضسييك سللتدسيالليتس ت تملللسو للتاسسك للريس
سايي.

سس1س سة  تخسن كرسمأهت: ة   سق  سينتلت سيا ع سييملررسرسياي  سياأتمالسقىلسعي
س
ق  سكفتل سيي ففرسرسمملت فسياي  سياأتمالسسلكلسعتمس يفتمهت  مسقىلس  يفسيي ت   س يلاتهلت يسكدلتسةسلت مس .ةس

  فسيي ففرسميسييسلتلالسيامهتن ناللسلس لادتسرسفللسيجلدل  سيال يس تسلمسسلهسي  ي يدسييمللرفالسرس ل هسيالي  س
 كزس نسجيبسياس  س  قت ه.سسةصحتخس تالسمعسييملرفيس اا  سيايتس أظرسقىلسعدي هتسع ىسةممس

ةأظرسيغ بسيي يلأرسرسياي  سياأتمالسي  يمالسا دملت فسع ىسةمتسمك ستدس س ةليسحيرمسيات تملسم ت لتسس عليس .خس
ع لللىسعمهللل  سييريحبللللسس  لللت مسيفتتلللتيفسس لللضسيا أللل كسي  للليمالسرسحتسلللرسيألملللرسن علللتسملللتسقلسةنسيات رسللللسيعتمللللرد

  أحمللرسسللكلس،   تسم ظمسيا مه  س يي تميدسي  ليمالسيأل لرىسمثللسعمهل  سي الت  س عمهل  سيل تمللأتع  ت
ت لللتيمسسعلللتمسيا يعللللسسلللرسيغ لللبسعدللليلسييمللللت فسرسيا  للليينسياأتماللللسملللعسممللللت فهمسرسجملللتلدسحملللي   س ت  للل س

 يار ي بس فتعس ستخس  فري.

ييألتل سيارةفاللس فلعسييل يلأرسهبلتسقىلس ألبسسرتمسلس لادتسقنسق  سينتلت سييملت فسرسياي  سياأتمالسسلكلسع . س
 ما سع ىسع تهتس نمهعسينتلت سفر عهت. سسي ا سة كزس ا   تسرسيا  يصمس ييينسياكقىسفمهاسيات تملسم ت ت

 سللل بسرسكثلللريسمللليسيأل الللتنسلرةمهللللس  تمللللسييللل ففرسياسلللريسيل  يفاللللسسلللتا أ كسملللعسيا دللليلسرس  االلليسنللل عسمللليس . س
 تليسمتسةس بسنف  سميسيات تملسمعس  يسيا أ سرسييستمه ل.يل تا

سللللكلسعلللتمس  كلللزسيغ لللبسيألمللل ي سرسيالللي  سياأتماللللساللليىسك لللت سياسللليس ياللل ةأ مسةت مهللل يسيات  لللامسي  ي يسييأت لللبس .هس
  اكأهمسة تدي نسع ىس قيهتمسرسق ي  سةم يممسس اييسعيسيا أ ك.

مالللسسألل عسملليسياسلل يالس ياليتسلس تدتدللىسمللعس  يفسيا ملللرس لس  الليس تدالزسم ظللمسي عينللتدسيا أكالللسرسيالي  سياأت . س
 ةيس تفزس ع ت سياأتسسع اهت.

 رسيغ بسسأ كسياي  سياأتمالسلسةك يفسمي يلس  هسيأل ري سقىلسدكت ىسيازست ي.س .زس

                                                           
1
يسم كر سممهيملسقديسمت   تدسنالسدهت  سييتاستريسرسسق ي  س"سسالمصرفي في نشر الوعي المصرفي لدى العمالء زدور الجهاس"  امسعدرسيايي سيس - 

س.33يسصسس2013يألعدت سيمأل   سيسسيجلتم لسي  يمالسيسغز سيسف س رسيس
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 نظتفللللسيسلس للل فرس  لللت لسياري للللسا زسلللت يس ي للللسيا أللل كسرسيالللي  سياأتماللللسلس لللادتسمللليسممهتعللليس  قةللليسة س يفئللللس .يفس
ست قللتفلسقىلسم تنت للهسملليسياتللأ رسييسللتدرس كثللر سيا لل يسريسنتا لللسيألع للت سرسيألاهللز سي عيماللليس الل ا سةفضلللس

 .يألفري سةم يممسرسصأت ةمههمسيجنتصلسسيلسميسصأت ة سيا أ كسيايتس  جسستا  يسريس يي تنت س ل  سيلنتظت 

كلسعلللتمسيسيألملللرسياللل يسةلللأ ك سع لللىسي فلللت"س  لللمسي فلللت"سمسلللت ىس  للل  سيألفلللري سرسيالللي  سياأتماللللسسلللل .يفس
 يل  ت س سيا  ي عسييملرفالسايىسيا أ كس.

سسستغير المعروض النقدي:  -4
سلل عسز يعالللسياسة   تدلليسع للىس مللليةرسييلل ي سيأل االللسسي  تللقسيغ للبسيعتملللت ةتدسياللي  سياأتمالللسيعتملللت ةتدس ة الللسسسسس

ماللل سألنس  لللمس للل هسييأت لللتدسةفللل قسممهللليي س ياللليتس تكللل نسرسم ظدهلللتسمللليسمألللتجس ي للليسة سيثألللرسع لللىسيألكثلللرس
يل لللتهيكسيل للل سمأهلللتس مللل يسفهللل سمضللل ر ساتملللليةر تسقىلسس للليينس للل سرسياستالللبسمتمهيمللللسصلللأتعاتيس  كللل نس للل هس

 يةلليسملليسياسلل عيس لل يسيألمللرسةللكثرسرس للرس تألل عس ي  يهتللتساتلللدلسياياملللت  يدسنسلل لسك للري سملليس  لل  س لل هسيألع للت س
سللللكلسم تدلللرسع لللىسيا لللر"سياأمهلللييسرس للل هسيالللي  س تصللللسةملللتسغلللريسعلللت   سع لللىسينسحتفللل سمالللزينسييللليف عتدسمللليس

س.1 مه  تدسيات ت  سياي االس

 لتي لسنمهل  سايةلي سايعتمللت سسيملتسع لىسيعت لت سييي لر "سياأمهلييسا ي اللس  مسرس ةكثرس  س خسياملت  يدسسسسس
رسعأيس ر  سكدالسم األسميسياأمه  سسس بسيا ي  يديس رسمثلس  هسياتاللسفلإنسيي لر "سياأمهلييس ل فسيألمس ك ا 

يللتس لل سع اللهسياللت سرسيا  لليينسييتمهيملللسيعتملللت ةتس الل سلس لللكلسياملللت  يدسةت للر"سقىلس سللرييدسك للري س  لل يس يفللتس
يعتملت ةلس تمللس لت نعسرسةنس ل هسس لملك  هسيامهامهلسسعيسقلسنس لسقئا لسميس   متسيامه ماليس  تدنضسعد مت

2سةلس هسيل تثدت .ةف "سينسياملت  يدسحتتلسرسيألع ت سياأتمالسييركزسيل  ي ا  سيا يس
 

س:عدم اتساع السوق النقدية والمالية -5

 تدالللزسيأل للل يقسياأمهيةللللس ييتااللللسرسيالللي  سياأتماللللسستاضلللا سستاللللكلسياللل يسة مهاهلللتسس الللي سعللليسنظرييهتلللتسرسيالللي  سسسسس
م ظللمسيأل  يقسييتيي الللسرسيأل لل يقسياأمهيةلللس لل سة  يقسينسييتمهيملللس مالل س ياللعسا  يةلليسملليسيأل لل تخيس الل سالليس

يألملرسيال يسحيليسمليس ليي متسملتسةمه للسمليسنللتيفسس ك مالس سل ىس ك متهلتسسلل سيا لرقسقىلسقسمهلتلسة ل ت  تسمسلتمهر 
 لأثردسوحي  ةللسيا  ي لعس ستاتلتيلسقل  سعلي يهتتسيل تدتنالليسكدلتسعيس  قسياس قس ةض  سكفتل هيسكدتسةنس  هسيل

  ياللهسة لل يقس ةسسييللت سرسياللي  سياأتمالللسيا يةلليسملليسيا  ي لل سيالليتسحتلل  س  نسة ي هللتسيهتمهللتس ي لللسيلعتملللت سيألمللرس
يافل ي ضسس ق  سيا مهلسياريس للسسلرسةصلحتخسيافل ي ضس ةصلحتخسيا  لزس ي للسيلعتمللت سملتس لت مسرسحتل سيا يسي

                                                           
1
 .185صتحلسمفتتيفسيسمراعس   سمكرهسيسصس - 

2
 .396مراعس   سمكرهسيسصسسع يسييأ مسياسايسع  سيسنزي س  يسيايةيسيا اسىسي - 
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علليس للت مسقللا سياسلل عرسرسيا  لليينسكدللتسييتااللسرس لل هسياللي  س لل سمت لل سيألصلل  سيامهامهالللسلس للادتسمأهلتسيا مهت ةللليسس
سياأتمالسرسق  سيا يعلسساأهدت.

 خصصها ارتفاع نسبة تركز البنوك وعدم ت -6

قنسي  فتعسم يلدس ركزسيا أ كسرسيا  يينسياأتمالسة يسميسة مسم امهتدسييأتفسللسفادلتسساأهلتيس ةمهملليسو لي س ركلزسسسسس
فك دللتسي  ف للتس لل هسيامللللسزي دسملليسي تكت ةلللس لل هسسييكللقسعلللر سسألل كسرسياي الللستت كهللمتيا ألل كس لل سيامللللسيالليتس

أتمجللللسعللليسيا سياسللل  السل لللادتسمأهلللتس  للل سييت  مهللللسسسللل لسياتسللل رييسيا أللل كسيألملللرسياللل يسةأ لللرسعألللهسيا يةللليسمللليسي ثلللت
سات  تدسيا أ كسامه هتتسياس عال.سس

 علليسعدلليدسيا يةلليسملليسياللي  سييتمهيملللسقىلس   الل سم لليةسصملللعسيا ألل كساضللدتنس لل فريسياتد ةلللسيالليزمسجلداللعسسسسس
يا ألل كسييتنململلللسيألمللرسيالل يسة ىسقىلسع تعللتدسياألللتيفسيلعتملللت يسرس للرسالليسةنسيا  لليينسياأتمالللس فتمهللرسملل هس

سي اتزسيا أ كسقىلسمت ةلسيامه تعتدسيايتس تدازسست  فتعسنسبسع ي ي تسة س تدازسسأسبس تلرسمأنفضل.س

س
 فعالية أدوات السياسة النقدية في الدول النامية -ثانيا 
 
 لت سياأتماللسسللكلس لتصسع لىسة يلسميسيا  ا  سةنس لكثرسياظلر فسيلعتمللت ةلسسللكلسعلتمس ياأمهيةللس ييتااللساععسسسس

س ف تاالسة  يدسياسات لسياأمهيةلس تصلسةمتس لكلسيعت سيا يس ستنيمسفاهس  هسيأل  يدسكدتس أرى:س

 . سعر إعادة الخصم : 1
  تديسف تاالسة ي س  رسقعت  سيجنملمسسلكلسعتمسسع لىسمليىسيعتالت سييمللت فسقىلسيا  ل لسا  أل سييركلزيسا  لبسسسسس

لرةلل سقعللت  س ملللمسس للضسة سكلللسمللتسالليةهتسملليسة  يقس ت ةللليس الل س ر كللزسف تاالللس لل رسقعللت  سيجنملللمسياسللا السعلليس
1س  فرسثيثلسدر يفس  اسالس   :سع ىسسلكلسعتم

 

 ؛ ا  س  قسنمهيةلس متاالسمت    س  ي  ل .ةس

 ؛    سيا أ كسيات ت ةلسع ىسقعت  س ملمسة  يعهتسيات ت ةلسسلكلسمستدرسايىسيا أ سييركزي .خس

 سس.ياأسيبساي تاتلتدسياأمهيةلسيايتسحت ز  تسيا أ كسيات ت ةلياث تدس . س

س

                                                           
1
 .397نف سييراعسياستس سيسصس - 
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سللتأل  يقسيات ت ةلللسملليساهللليس ملليسغللريسةنس لل يسيألمللرسقلل ا سن عللتسمللتسرسياللي  سياأتمالللسنتا لللسي للت  ت سيات تملللسسسسس
يا أللل سقىلسرسغتالللبساهللللسة لللرىس  اللليسيا يةللليسمللليسيافلللر عسيا أكاللللسيألاأ اللللس ي للللسيالللي  سياأتماللللس ياللليتسلس   لللئس

سييركزيسرس ت سي تتاتسقىلسمت ةلسسلس  تديسع ىسيا أ سيار اس سة سيأل  يقسيألاأ ال.

يا ألللل سييركللللزيس أفالللل س ات لللللسينكدتدللللالسملللليس للللي سصفللللاضسعللللي  سيا ألللل كسيات ت ةلللللسع للللىسسعللللر رس للللت سمللللتس سسسسس
يات تملللسسلللتأل  يقسعلليسلرةلل س فللعسم لللي سقعللت  سيجنملللمسفللإنسةثت  لللتسسلللكلسعللتمس  مهللىسقللل افلسسسلل بسع لللس ي عللري"

يات ت ةللللس قللل  سياسللل قسياأمهيةللللس ييتااللللس ص للل سياأظلللتمسييمللللرريس اللل س  اللل س للل هسيجنمللللت عسي ثلللت سييراللل  سمللليس
سي تنييمسة ي س  رسقعت  سيجنملمسرسياي  سياأتمال.

 :1سياسة السوق المفتوحة -2

ييركزةللسع لىس ال  س ل قسنمهيةللس متااللسس ستأيسسلكلسعلتمسف تااللسعد التدسياسل قسييفت  للسياليتس مهل مسهبلتسيا أل كسسسس
متلل فرسرسساللا ميدسكفللتل سعتاالللس تدتللعسس الل  سعللي سكللتفسملليسيأل  يقسييتاالللسيامهتس لللسا تلليي  يسغللريسةنس لل يسيألمللرس

ياللي  سياأتمالللس الل س تسللمسيأل لل يقسياأمهيةلللس ييتاالللسرسياللي  سياأتمالللسستاضلل  س ياضللا س ي فللت"سم لليلدسياتلليي  س
س.يالركتدسييي الس ي لسس  صتدسيأل  يقسييتاالسنت ا سعيسع لسعي 

 ةللك يسقللا سن للتقسياسلل قسييتاالللس ياأمهيةلللسرسياللي  سياأتمالللسقىلس  لل سيا يةلليسملليسيامللل  ستدسةمللتمسيا ألل كسييركزةلللس
 تصلللسرس للت س ت اللتس لل هسيأل لللري سيافللتتسع للىسي للتمهري سة للل ت سيأل  يقسييتاالللسفتللي  هتسا اللعسة سدلللريلسيأل  يقس

ملللتسةك للليسةصلللحتخسيللللتف س ييمللللت فسسي لللاأ ك سةثلللرهسع لللىسيأل للل ت سنتا للللسقللل  سعدللل س للل هسيأل للل يقسييتاالللل
.  ا س    سياس قسرس  هسيأل  يقس ست رسك ري سنتا لس  يسياتي ل ييت تم رس سمهالس تم  س  هسيأل  يقس

س2س

 ك   يسقلسةمللتسلس كتفلل سهبللتس  سللتنيمسياللي  سياأتمالللس ات لللسياسلل قسييفت  لللسسأسللبسمتفت  لللس غللمسيا  ي لل سييللسسسس
س  ي تساتحمها سيأل ييفسييأل   سسلس يعدهتسس  ضسيأل  يدسيأل رى.

س
 3سياسة االحتياطي النقدي اإلجباري أو القانوني -3
   بسيل تاتلاتدسيامهتن ناللسرسيا علتسيالري يس   يسمز  التسفهل سمليساهللس رفلعسمليس  لمسييل ي  سياأمهيةللساليىسسسسس

رس لل فريسياسللا السياأمهيةلللسا  ألل كسيات ت ةللليس ملليساهلللسة للرىس سللتنيمسا تللأثريسع للىسستييركزةللليساتلليعمسمهدتهلليا ألل كس
 سس.  مسيل تاتلتدسياأمهيةلسايىسيا أ كسيات ت ةلس ميس يمتسياتأثريسع ىس  مسيل تدتنسيي اهسايعتملت 

                                                           
1
 .397نف سييراعسياستس سيسصس - 

2
 .396مراعس   سمكرهسيسصسع يسييأ مسياسايسع  سيسنزي س  يسيايةيسيا اسىسي - 

3
 .185صتحلسمفتتيفسيسمراعس   سمكرهسيسصس - 
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  تللللقس لللل هسيأل ي سملللليسيأل  يدس الللل سس1936 علللليسل مهلللللسأل  سمللللر سرسيا لةللللتدسييتحللللي سيألمرةكالللللسرس للللألسسسسس
مهللي هتتسا ملليساهلللسة للرىسسيملليساهلللس فتمهللرسقىلسة لل يقسمتاالللس نمهيةلللسف تالللمللتسألياف تاللليس  تصلللسرسيا  لليينسياأتمالللس

ع لللىسياتلللأثريسيي تدلللرسرس  لللمسيل تدلللتنسييمهللليمسة سيل تاتللللتدسياأمهيةللللساللليىسيا أللل كسيات ت ةلللليس  سلللتأيسة اللللس للل هس
مت  مهللللسسسلللا ر سيا أللل سييركلللزيس  للل  تهسيامهتن ناللللسع لللىسيا أللل كسيات ت ةللللسرس سالللريسنسللل لسي  تالللتل سسيأل ي سرسك ملللت

  ت  ل  سفكلر سنسل لسيل تالتل سيامهلتن ينسييلرنسع لىسفلر"سة ت ل يس  ل سةنسيا أل كسلسسليسةنس أ لل سسياأمهلييسيامهلتن يني
س للرسيلعت للت يسقللديس  للاس ات للتهتتسيل تدتنالللس ع لللسكلللسدلل ليسة صلليهتتسياأمهيةلللسيل الللس   ع تهتللتساسات لللسيا ألل س

يا ألل كسيات ت ةلللسع للىسزةللت  سيسملليسعللي  سييركللزيس الل سةمهلل مسيا ألل سسرفللعسنسلل لسيل تاللتل سيامهللتن ينسستالللكلسيالل يسحيلل
ي  تدتنيس ل س قنس   لبسمال سيع قلهتسمليسيجنلت  سة س  اههلتس ل سمريكز لتسرسيال ي سيألاأ اللسرس لت سملتسكتنلتس

سفر عسةاأ ال.

ضللف سن عللتسملليسيل   للتكس يات سلل خسرسياللي  سياأتمالللس تصلللس غللريسةنس ات لللسيل تاللتل سيامهللتن ينسييللرنسغتا للتسمللتسسسسس
ال ا سغتا لتسملتسة صل سسينس  هسياسات لس تسمسستي مسالسيا ت ي سقىلسيل تيلدسيايتس تسمسهبتسيلعتملت ةتدسياأتماللي

يجنللقيلسسأ لل سس للرسيلعت للت سي ثللت سيالليتسملليسييدكلليسةنسحتلليثهتس لل هسياسات لللسع للىس ركلللسيل تدللتنيس   لليسملليسةكثللرس
ستجلتهتسا تضنمسنتا لسعي سع يملسة هت:سسسسيأل  يدسي تنييمتسرسياي  سياأتمالسلس ادتسرسم 

  ؛ بس  فرس  قسنمهيةلس متاالسمت    لسةت 

 سللللتنيمس لللل هسياسات لللللسي ياهلللللسس للللضسيل للللتيلدسرسماللللزينسييلللليف عتديس تصلللللسرس تالللللسزةللللت  س لللليف س 
 ؛يألم ي سقىلسيايي لسة س ر اهتسسكثر 

  ؛ل تا تخسيل تاتلتدسييملرفالسيير ف لس صفاضهتسيأل ي  ستنيمس  هس 

 ةنهسلسةكثرسسمل   سعكسالسع ىسياس قسياأمهيةلسقميسمتسع  نسس د اتدسياس قسييفت  ل.س 

س

سغريسةنسم هسياسات لسس ضسيا ا خسن كرسمأهت:سسسسسس

سسس؛يأل ييفسييرا  عيمسيامهي  سع ىسياتحيةيسيايعا ساأس لسيل تاتل سيامهتن ينسييأت  لساتحمها سس-

 أثريس  هسيأل ي سخيت  سميسسأل سقىلسسأل س سلبس  لمسي تاتللتهتمسيألملرسيال يسجي للس لأثريس ل هسيأل ي سةأمللبسس-
س؛فمهاسع ىسيا أ كسياملسري س يا أ كسميدسيل تاتلتدسييأنفضل

أكالللسملليسمملللت  س تسللمس لل هسيأل ي سسللتجلد  سيا ت لليسع للىسعلليمسعللي هتتسعلليسم ياهلللسياتسللرييدسرسيل تاتلللتدسيا سس-
سة رىسرسةمتكيس ت فلس رسنف سيا عت.
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 1 :الكيفية والمباشرة الرقابة -4
 

 تدلليسع للىس لل هسيأل ي سسلللكلسك للريسرسياللي  سياأتمالللس  ي  سياسات لللسياأمهيةلللسرسيالل ي س  أ لل سصللفلسياتللي لسة سسسسس
سأ لل ت سفت للي سسمتازةهللتسملليس للي س مالل سي هتلليفسقىلس  االلهسي  تدللتنس لل سق للت دتلدسم األللسمرغلل خسفاهللتسييي تدللر
ستأل تاابسيلنتمهت السا مهر".سسمتسة رفسي ت دت عيسلرة س ما سسمتسيل تدتنسري  فسميس ي ة سسحمفز 

س

 حتضىس  هسيأل ي سرسياي  سياأتمالسسأ الس تصلسسس بسحمي  ةلسيي ي  سييتااللس ي للسياي اللس ي التزسيا أل كس ل سسسسس
ل لادتسمأهلتس  ل سياليتسسي يا مهت ةلس عز فهتسعيسمت ةلسستع سيامه تعتدسرسياألتيفسيلعتمللت يسمت ةلسيات ت  سيجنت اال

سسسس.حتتت سقىلسمت ةلسل ةلسيألال
س

س  أ  س  هسيأل ي سعي سةدكت سن كرسمأهت:س

س. سمها س  مسيل تدتنسيي اهسايعتملت س-*س
علليمسمت ةلللسنلللتلتدسسة تأل للييفسييسلل ر سملليسع لللسياك ملللساتد ةلللسع تعللتدسم األللسسةلليسيا ألل كسيات ت ةلللس س زسس-*

سحمي  .
سيارعتسلسييستدر س ييفتائلسا  أ كسيات ت ةلسا ع فسع ىسميىسياتزيمهتسستامه ينرس يات  ادتدسييملي  .سس-*

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .185نف سييراعسياستس سيسصس - 



العربي النقد صندوق بيانات قاعدة في المشاركة العربية الدول في النقدية للسياسات النظري اإلطار       :الثاني الفصل  

 

88 

 

 (2015-2005المبحث الثالث: تطور السياسة النقدية في الوطن العرب خالل الفترة )

س

صت للل سسلللت تيفس اك هلللتسيلعتمللللت ةلس   اللللسسي سلللتنيمس   سياللل ليسيا لللراسنظلللمسمت لللي  سا سات لللتدسياأمهيةللللسسسس
 علليس للأثردس  اهللتدسياسات لللسياأمهيةلللسرس ت لل سيسمسللت ىسة يلسيامه للتعسييللتيلسهبللتينلليمتاهتسرسيلعتملللت سيا للتي س س

 ست يزنتهتلتسسمليساهلليس مليساهللسة لرىسسيافل  سحمللسياي ي للسياي  سيا رسالسستاظر فسيلعتمللت ةلسيا تياللسياليتسدلهيهتت
 ا سبس مهسامسياي  سيا رسالسييلت كلسرسعتعي سساتنلتدسصلأي قسياأمهليسسييايي  الس يجنملت عسيلعتملت ةلساكلس  ال

تاثللسيا راسقىلسثييفسجمد علتدسة ت لالس ل سجمد عللس   سيجن لاجسيا لراس جمد عللس   سييسلرخسيا لراس سيعد عللسياث
 جمد علس   سيالتمس مملرس ياس  ين.س

 

 المطلب األول : تطور السياسة النقدية في دول الخليج العربي 
 

 

 ت للعسيغ للبس   سيجن للاجسيا للراس ات لللسنمهيةلللسم أالللسع للىسي للتهييفس لل رسصللرفسم للرس  لل سنظللتمسة دلللسع للىسسسسس
حتيةللليسعادللللسثتستللللسا  د للللسيا لأاللللسممهتسللللسعد للللس  اللللسك لللري س سغتا لللتسيالللي ل سيألمرةكللل س(س تدتلللعسست لللتمهري سنسللليبسرس

تنالللسي للتنييمسياسات للسياأمهيةلللساتألللااسةمهاليسقمكسغلريسينللهم ليلدسياتضللنميس ة ليس لل يسياأظللتمسمليسيسسللاسيألنظدلللس
ينسملل يسسكدللتسييلعتملللت سرسيألالللسيامهملللرييس تصلللسينس لل يسعلليسةللك يسقىلسيقلل ريستدسيعتملللت ةلسع للىسييلليىسيا  ةللل

ياأظللللتمسعللللي سعالللل خسا لللللسملللليسة هللللتسفمهلللليينسي للللتمهياالسياسات لللللسياأمهيةللللليس علللليمسيامهللللي  سع للللىسي للللتنيمهتسات للللت زس
سسس1 قمكتنالس  رقهتسلزمتدسمتاالس   دتدسمضت سلسع ىسعد تهت.لسايعتملت سايامليمتدسيايي  

علليسيل  فللتعسياك للريسستنتمجللسي   سيجن للاجسيا للراسع لللسيألزملللسييتاالللسيا تيالللسي  فلتعسرس  للمسياسللا السيل اللل عليسعرفللتس
يالللي  سقىلسستاتلللتيلسي  فلللتعس  لللمسيا  ي للليساللل ا س  اهلللتسياسات للللسياأمهيةللللسرس للل هسياللل يسعرفتلللهسة للل ت سيلر علللتدس س

يلعتمللت سيا لتي س لي س ل هسيافل  سسدلهي عيسسيهتيا دلسع ىسك عسييأحىسياتملتعييسيا يسعرفهسم ي سياتضنمسفا
ياسلللا السيا تياللليسملللتس للل يسستاسلل  تدسياأمهيةللللسرسم ظلللمس   سيا للت سل لللادتسمأهلللتسس ي  فتعلللتسرسي  فللتعسرسم لللي سمنلل 

 ال سعللتمسيا ألل سيل تاللتل سيافلي ييلسيألمرةكلل سسرفللعسم للي سسيدتدللالنمهيةلللسينكتدسييتمهليمسستات اللهس لل س أفال س ات لل
ست للبس  اهللتساللثيس الل سعللتمسسرفللعس لل رسس ا سيألكدللتسعللتمسيا ألل سييركللزيسرسييت لللسسس5.25يافت للي سااث تهللتسرس للي  س

                                                           
1
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 ال سعلتمسسييأل لري سياسات لسياأمهيةلسياملفرةلسييت  لسمأ سثييفس أ يدستلسإمسستينيااتيافت ي يس عيسعتمسيا أ سييركزيس
س.رسييت لس0.26قىلسسرسييت لس0سرفعس  رسيافت ي سا ا لس ي ي سميس

سسةةللللي للللأثردسياسات للللتدسياأمهيةلللللسرس ت لللل س   سيا للللت سستلللليعاتهتتسس2007غللللريسينللللهسس لللليسيألزملللللسييتاالللللسيا تيالللللسسسسس
يعتملللت ةتهتس يصللتمسمسللت س   لل  س  اهللتسم ظللمس   سيجن للاجسيا للراسقىلسيا دلللسع للىسق  للتلسيل للتمهري سياأمهللييسرس

اسات للللتهتتسياأمهيةلللللسسسللللر"سحتفاللللزسيامه للللتعسييملللللررسيل لللل سع للللىسيات  للللعسرسمللللأعسيل تدللللتنسا مه للللتعسيجنللللتصس يامهاللللتمس
رفللعسنسللبسيل تاللتل سي ازيملل سا  ألل كسيات ت ةلللس قلل اسيل تدللتنسستنفاضللتدسمتتتاالللسي لليلدسيافت للي سكدللتسعتمللتسس

 سة قللعسيجلللي  س عللمس  لل  سياسللا السستيعتملللت ةتهتصساللزلسملليسياسللا السياك للري سرسيي اللهساي للتهيكيسهبلليفسيمتملللت
س1يل الس.

(2015-2005:سة قعس    سياسا السيل الساي  سيجن اجسيا راس ي سياف  س س(07 ساي  س عم  

  يا  ي :سم ا نس  ل (سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 السنوات / الدول الكويت قطعر عمان السعودية البحرين اإلمارات

65961 24359 132293 7657 12326 39549 2005 

88241 22513 145673 11603 21676 44816 2006 

108725 21636 176156 15916 30267 55089 2007 

154016 20924 210602 19592 42235 69450 2008 

183586 18934 247766 20520 50551 78394 2009 

201666 17895 274385 22847 59088 86807 2010 

214129 15113 288099 25630 72724 89734 2011 

224860 10732 326283 25630 85155 100556 2012 

234819 9343 371662 28380 104685 105960 2013 

287752 7659 412040 30788 125196 114876 2014 

323163,8 13710,11 421136,2 39394,02 143193,8 114830,5 2015 

.ق ملتليدسسييةلسييي ساكلس ألس -*               

.28يسصس2015نلر سي  ملتليدسيلعتملت ةلسا ي  سيا رسالسيسصأي قسياأمهيسيا راساسألسس-ييملي :سس                   

ييملت فس    تدسياأمهيسييركزةلسيا رسالس-                                  

 

س(17  ات قاعسةكثرساأس س    سياسا السيل الساي  سيجن اجسيا راس ي س  هسياف  سنست رسستالكلس عمس
 

                                                           
1
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(2015-2005:سة قعسمن سياسا السيل الساي  سيجن اجسيا راس ي سياف  س س(17 دكلس عم  

 

 
سسسسسسس(07 سييملي :سميسقعيي سيا ت  سستلعتدت سع ىسيجلي  س عمسسسسسسسسسسسسس

سسس
س

ياأدل سيلللي  سا للمسياسلا السيل الللسع للسيألزملللسييتاالللسس(17 س سياللكلس عللم(س07  ةتضلعسملليس لي سيجلللي  س عللمسسسسس
ستيمهت نللسرسييت للسس33.5سأسل لسس سلتسس2007  س   تسياس   ةلسي  فتعسرس  لمسياسلا السيل اللس لألسسييا تيال
رسس154يس رسع للرسرسييت لللس39.29يس رسياك ةللتسرسييت لللس64.8يس رسي مللت يدسي  ف للتسسأسلل لس2005سسللألس
حلرةيس ريالعسرس  لمسياسلا السيل اللسرس لرسعلرفسيا سرسييت للس107.8يسةمتسعدتنسفمهيس   تسمنل سسأسل لسسييت ل

يس الللل س لللل تسياسات لللللسياأمهيةلللللسرس لللل هسياللللي  س للللي س لللل هسيافلللل  سقىلسكلللل عسياضللللس يفسرسييت لللللس11.17سأسلللل لس
سياتضندالسيايتسعرفتهتسيعتملت ةتهتتسع ىسيثرسيل  فتعسرسع ي يسياملت  يدسياأف ال.

س

يافت للي سيارمسالللس  سللمها سنسلل لسيامهللر "سا   ي للعسرسس علليسعتمللتسس للضسيا ألل كسييركزةلللسرس لل هسياللي  سسرفللعسم لليلد
 1سسأ كهتسيات ت ةلسمث دتسعتمسسهسسأ سياك ةتسييركزي.

س

كدلللتسدلللهيدس للل هسيافللل  سيامهالللتمسس لللي س  للل يدسرسقللللت سجم للل سيات لللت نسيجن ا للل سرس لللاتقسقعتمللللسيا  لللي سياأمهيةللللس
عتملللت يسيي   سلللسلس للادتسملليس الل سحتيةلليسفمهلليسبسحتيةلليسة للمسم للتةريسيأل يلسيلسي يعتدللت سعد لللس  ا الللسم  للي 

م لليلدسياتضللنمس ة لل ت سيافت للي يس نسلل لسع للزسيي يزنلللسيا تملللسقىلسياأللت جسيل لل س مسللت ةتدسيل تاللتل سملليسيا د لللس
سيألاأ الس غريهسميسيي تةري.

                                                           
1
 .123يسصأي قسياأمهيسيا رايسصس2006ياتمهرةرسيلعتملت يسيا راسيي  يساسألسس- 
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س
س2015  لألسس2007 عيس  لس  مسياسا السيل السرس   سيجن اجسيا راسي  فتعسك رييسرسياف  سملتسسلرس لألسسسسس

يس رسرسييت لللس197يس رسي مللت يدسي  ف للتسسأسلل لسرسييت لللس139 الل سس سللتسنسلل لسيل  فللتعسرسياسلل   ةلس لل ييلس
رس لللرسسرسييت لللليس147ةملللتسعدلللتنسفمهللليس للل  تسمنللل سسأسللل لسسرسييت للللسس373 رسع لللرسسيرسييت للللس108ياك ةلللتس

سرسييت ل.س23أس لسعرفسيا حرةيسمن سسسااسرس  مسياسا السيل السس

س
 عيسيثرسيا ياعسياك ريسرسة  ت سيلر عتدسع لىس  اهلتدسياسات للسياأمهيةللسرس   سيجن لاجسيا لراسسللكلسك لريسسسسسس

 الل سي فللت"س  للمسيا  ي للعسياك مالللس يألصلل  سيألاأ اللليسنت الل سعلليس  اللهسياسلل  تدس لل سيلعلل ي"سيالليي   سس
تتيلسياتلأثريسع لىسمسلت ةتدسياسلا السيل اللس ال س ل تسياسل  تدسياأمهيةللسقىلساتد ةلسيا  زسرسيي يزنتدسيا تملس ستا

س عمسياسا السيل الس قدتنس  فريسياتد ةلسياكترسا مه تعسيجنتص.
 
ة ىسعاتمسجم  سيل تاتل سيافاي ييلسسرفعسة  ت سيافت لي سع لىسيالي ل سرسقللت سيا ل   سا دسلت يدسياتمه ايةللسسكدتسسسسس

قىلس  ل سحتليةتدسايةلي سع لىس   سيجن لاجسيسس2015يا لةلتدسييتحلي سيألمرةكاللس لي س لألسسا سات لسياأمهيةلسر
ةةليسسييثرسيات تةيسرسياي   سيلعتملت ةلسساأهتس سرسيا لةتدسييتحلي سيألمرةكاللع ىس رساسعديهتتسستاي ل سيايتسيا راس

س1ري سيا ياعسرسة  ت سيلر عتد.عتمتسسرفعسة  ت سيافت ي سيل الس متسزي سميسص  سلسيألمرس  سي تد
س
  ي  سس2015فمهليس لل تسياسل  تدسياأمهيةللسرس   سيجن للاجسيا لراس لي س للألسسييالرغمسفلر فس للتافلسيال كرس سسسس

ياسات لللسياأمهيةلللسوللتسحيفللزسياأدلل سيلعتملللت يس ةضللديس لل فريسياسللا السيايزملللسايعتملللت سنت الل سعلليسي للتدري سييسللت س
 ي صي  س  ي  سياسات لسياأمهيةلس  فعسميسكفتلهتتس.

س
س

س:سس(08 جسيا راسي  فتعسمت يصيسمث دتسة قحهسيجلي  سياتتيلس عيسدهيدسم يلدسياتضنمسرس   سيجن ا
س
س
س
س

                                                           
1
 .187يسصأي قسياأمهيسيا راسيسصس2016ياتمهرةرسيلعتملت يسيا راسيي  يساسألس - 
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سسسسسس:سة قعس    سيارعمسيامهات  سأل  ت سييسته  ساي  سيجن اجسيا راس ي سياف  س(08 اي  س عم
 2005-2015)  

 

 السنوات / الدول السعودية اإلمارات الكويت عمان البحرين قطر

78,7 94,9 91,3 92 85,2 93,4 2005 

88 96,9 94,4 94,8 93,1 95,2 2006 

100 100 100 100 100 100 2007 

112,58 103,5 112,4 106,28 112,25 106,06 2008 

107,53 106,42 116,2 111,15 114 110,54 2009 

106,32 108,55 120 116,23 115 114,73 2010 

107,53 108,12 125 121,86 116,01 119 2011 

110,02 111,1 128,5 125,83 116,78 122,4 2012 

113,56 114,77 129,9 129,2 118,07 126,7 2013 

117,37 117,81 131,2 133,2 120,84 130,1 2014 

119,5 119,97 131,28 137,88 125,75 132,92 2015 

    :جم  سيات ت نسيجن ا  سمت فرسع ىسيي ععسيلاك  ينييملي س:سسعتعي سساتنتدس   سجم  سيات ت نسيجن ا  سيسسييركزسي  ملت  ساي  س             
https://gccstat.org/ar 

 

 ة ليس ضلنمسيالللركتلسيات لت ةرسييملللي سيألكلقسا تضللنمسرس   سيجن لاجسيا لراسنتا لللسي  فلتعس  للمسيلعتدلت سع للىس
ستيمهت نللسسسلألسسييت للرسس7س لسسنسل لسسس2007  س   تسياس   ةلسي  فتعسرسم ي سياتضنمس ألسيس  هسيا ي  يد

يسةملتسعدللتنسرسييت للس27يس رسع لرسرسييت للس8يس رسياك ةللتسرسييت للس17يس رسي ملت يدسي  ف لتسسأسل لسس2005
س.رسييت لس5رس رسعرفسيا حرةيسي  فتعسسأس لس رسييت لس9فمهيس   تسي  فتعسسأس لسس

يس رسرسييت للللللس32رسياسللللل   ةلسسأسللللل لسس2007ممهت نللللللسسسلللللألسس2015 عللللليسي  فلللللعسم لللللي سياتضلللللنمسرس لللللألسسسس
يسةمللللتسعدللللتنسفمهلللليسرسييت لللللس19.5يس رسع للللرسرسييت لللللس37يس رسياك ةللللتسرسييت لللللس25ي مللللت يدسي  ف للللتسسأسلللل لس

س.سرسييت لس19رس رسعرفسيا حرةيسي  فتعسسأس لسرسييت لسس31   تسي  فتعسسأس ل

س
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  في دول المغرب العربيالمطلب الثاني : تطور السياسة النقدية 

 

 

ففل سيا علتسيال يسةت لعسفالهسييسلرخسنظلتمسة تدليسسيصت  سيألنظدلسييت  لسرسياسات لسياأمهيةلساي  سييسرخسيا لراسسسس
 ت للعسيجلزي للرسنظللتمس ات لللسنمهيةلللسميدسمث للتسيمسلل سسيممهتسلللس لل لسملليسيا دلليدسع للىسي للتهييفس لل رسصللرفسحمللي 

قدبس ا سةمه مسع ىسعيمسي فمللتيفسعليسييث لتسيلمسل سا سات للسياأمهيةللساكألهسة تدليسع لىسق  يكسيجلدهل  سات الهس
ياسل  تدسياأمهيةلللس ل سكلل عسياضللس يفسياتضلندالسع للىسييليىسيا  ةللليسغللريسينس ل يسياأظللتمس ينسكلتنسةتللاعسا سلل  تدس

نلللسكللترسا تحللركس يامهاللتمسسللإاريليدسمسلل مهلسقىلسينللهسةفتمهللرسا لللفتفالسيي   سلللسيألمللرسيالل يسة للر"سياأمهيةلللس للتمشسمر س
يلعتملت سقىلس مه  تدسدليةي سنت للسعليسعليمسي   يكسيامللحاعسا دت لتم رسات اهلتدسياسات للسياأمهيةللسسللكلس عال س

 يسياأظللتمسقىلس تصللالسييسللت  لسنهسينسةللأ ك سع للىسة  للتلسرس  ع للتدسييت للتم ريسكدللتسةفتمهللرس للأيألمللرسيالل يسملليسدلل
س ة تديسسلكلسة ت  سع ىسكفتل سيامهت درسع ىسياس  تدسياأمهيةلس مهت هتمسرسق ي  سياسات لسياأمهيةل.س

 لتهييفسمتسلريسإ   تديسياسات لسياأمهيةلسرس  ن سع ىسي تهييفسيعتماعسياأمهيةللسحبال سعليسةمهل مس ل يسياأظلتمسسسسسس
(سي سةمهل نس ل يسيمليفسهبليفسة لرسمت  ل سسلهسمثللسي لتهييفسسM2هسيا ي لعسنمهييس مثلسيي ر "سياأمهييسوفه مل

تسخيللليمسيات يزنلللتدسولللم لللي س ضلللنمسم لللرسة س  للللسيمسللل سحملللي س اللل سةسلللدعس للل يسياأظلللتمسستسلللاريسياسات للللسياأمهيةللللس
سسنت ال سعليسينلهسةتلاعسقمكتناللسمسلت  لسياسل  تدسياأمهيةللسعليسة ل تخسعليمسحتمهامههلتساع لييفسييسلل ر سييايي  اللسملت

1سرس ت سعيمسحتمهامههتسمت.
 

قىلسيا دلللسع لىسيمتمللتصسفللت ضسس2007  اهلتسياسات للسياأمهيةلللسرسيجلزي لرسع للسيألزملللسييتااللسيا تياللسرس عليسسسسس
ياسللا السيالليتسة رفهللتسيلعتملللت سع للىسيثللرسيل  فللتعسرس ملللا لسي ةللري يدسيا تملللسيا ت لليسقىلسيل  فللتعسياك للريسرسة لل ت س

ميس ي سمج لسميسي اريليدسميسساأهتس فعسة  ت سيافت ي سيارمساليسكدتسعرفسييسرخس لي س ل هسيافل  سسييلر عتد
ياليتسستدلر تسييسلرخسمال سان صمللسي  فتعسك رييسرس  مسيي ا  يدسياتيفمهتدسياأمهيةلسيألاأ السع ىسيثلرسعد التدسي

ست سللللسييمهادلللرسستجنلللت  يسيألملللرسياللل يس لللت مسرسست قلللتفلسقىلسيل  فلللتعسرس  لللمسي ةلللري يدسياسلللات الس حتللل ةيدسيي
ي  فلللتعسك لللريسا لللمسياسلللا السيل اللللس اللل سعرفلللتسياسات للللسياأمهيةللللسهبلللتسنفللل سييأحلللىسيملللت فسقىلسيمتمللللتصسفلللت ضس
ياسلللا الس عللليمسييسلللتل سرسحتيةللليسة للل ت سيامللللرفسا حفلللتتسع لللىس أتفسلللالسصلللت  يهتتس اللل س لللت مسصفلللاضسيل تدلللتنس

ياضللس يفسياتضللندالسمللتسة ىسقىلسحتاالليسةثللت س للييعاتدسيل  فللتعسياك للريسرسصللترسيألصلل  سكلل عسرسسيي اللهسا حك ملللس

                                                           
1
 .9يسصأي قسياأمهيسيا راسيسص2005ياتمهرةرسيلعتملت يسيا راسيي  يساسألس - 
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يألاأ الللليس عللليس  اهلللتس للل ن سكللل ا سسسات لللتهتسياأمهيةللللسلمتمللللتصسفلللت ضسياسلللا السيل اللللسيا ت للليسقىلسيل  فلللتعسرس
س  مسيييي السييتأ السميسيامه تعسياسات  س ك يسميسعد اتدسياتمليةر.س

حتسللأتسنسلل اتسرس   سييسللرخسيا للراسس2015سللا السيل الللسس لليسيألزملللسييتاالللسيا تيالللسقىلسغتةلللس للألس علليسعرفللتسياسسسس
ميسيا يالعسرسعلي س   لمس لي يدسيا أل كسييركزةللسيي اهللساليعمسياسلا السيل الليسف  لىس ل السسقااه يا يسةستي س

عليسلرةل س علمس لا السيامه لتعسييمللررسعليسلرةل سة ي سسييثت س رياعس ي لسيا أ سييركزيسييسراسايعمسياسا السيل الل
قىلس ل ييلسس2013م الت س   لمسرس لألسسس50مليس ل ييلسس2015 س امهتدس علمسياسلا السألاللس ل  لسةةلتمسرس لألس

س سة قعسيجلي  سياتتيلسمن سياسا السيل السرس   سييسرخسيا را:س1يس2015م ات س   مسعتمسس19

س
س(2015-2005ياسا السيل الساي  سييسرخسيا راس ي سياف  س :سة قعس    سس(09 ساي  س عم

س
س يا  ي :سم ا نس  ل (سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 

ق ملتليدسسييةلسييي ساكلس ألس -*                                    

.28يسصس2015نلر سي  ملتليدسيلعتملت ةلسا ي  سيا رسالسيسصأي قسياأمهيسيا راساسألسس-ييملي :سس                                    

ييملت فس س   تدسياأمهيسييركزةلسيا رسالس-                                              

 

س(18  ات قاعسةكثرساأس س    سياسا السيل الساي  سيجن اجسيا راس ي س  هسياف  سنست رسستالكلس عمس

                                                           
1
 .194يسصأي قسياأمهيسيا راسيسصس2016ياتمهرةرسيلعتملت يسيا راسيي  يساسألس - 

 السنوات / الدول  تونس   الجزاةر المغرب

50606 51478 15446 2005 

55304 56658 15160 2006 

71486 69336 17843 2007 

92052 89699 21499 2008 

99529 97724 23003 2009 

108900 98625 25826 2010 

106722 110492 26473 2011 

110675 136290 29551 2012 

117696 141038 28851 2013 

125203 152798 29086 2014 

95252 136412 27699,8 2015 
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(2015-2005:سة قعسمن سياسا السيل الساي  سييسرخسيا راس ي سياف  س س(18 دكلس عم  

 

 
سسسسسسسسسسسس(09 سييملي :سميسقعيي سيا ت  سستلعتدت سع ىسيجلي  س عمسسسسسسسسسسسسسسسس

 

اتيفسياسات لتدسياأمهيةللسرس   سييسلرخسيا لراسرسيمتمللتصسفلت ضسسياستس  ةتضعسميس ي سيجلي  س يالكلسسسسس
ستيمهت نللس رسييت للس36ي  فلتعسرس  لمسياسلا السيل اللسسأسل لسسس2007ياسا السيل الس ال س ل  تسيجلزي لرسرس لألس

س.سسرسييت لس15يس رس  ن سسييت لرس41يس رسييسرخسي  ف تسسأس لس2005 ألسسمع
س

سي نفلتقتصلر سيات  لعسرسلاك عسياضلس يفسياتضلندالس سس2008فمهيسعتمسيا أ سييركزيسرسيجلزي رس ي ساتنف سسسسس
ماللل سهبللليفسيمتمللللتصسياسلللا السيل اللللس سسرسييت للللس8قىلسسرسييت للللس6.5يا لللتمسسرفلللعسنسللل لسيل تالللتل سيامهلللتن ينسمللليس

حفللتتسع لللىسيل لللتمهري سيلعتملللت يسياك للل سع لللىسقللل لسياضللس يفسياتضلللندالسيير ف للللسياأتمجللللسعلليسي  فلللتعسكللللسمللليسا  س
رسس14قىلسسرسييت للس10ةملتسييسلرخسفمهليسعلتمسسرفلعسنسلبسيل تالتل سيامهلتن ينسمليسسيياك م س ي نفتقة  ت سياأفاس

يسةمللتس لل ن سفمهلليس2008رسسرسييت لللس15سع لللسصفاضللهتسقىلس2003رسسرسييت لللس16.5 سقىلسس2002 للألسسييت للل
يس مالل سك للزلسملليس2008رسمللتيسسرسييت لللس7.5قىلسسرسييت لللس3.5عتمللتسسزةللت  سنسلل لسيل تاللتل سيامهللتن ينسملليس

كدلتسعلتمسيا أل سييركلزيسسسيياسات لسياأمهيةلسيلنكدتدالسيي ياهلسياتضنمس صفاضسياسا السييتزيةلي سرسياسل قسياأمهيةلل
ياتضللنمسسيالليسملليسنمه لللسة للتسيسمسللتهيفتس25 ت سيافت للي سأل  سمللر سمألل سثللييفس للأ يدسسأحلل سيات نسلل سسرفللعسة لل
س2006.1 ي سعتمسسرسييت لس4.5قىلسس2005رسسرسييت لس2 يا يسي  فعسميس

                                                           
1
 .133يسصأي قسياأمهيسيا راسيسص2007ألسياتمهرةرسيلعتملت يسيا راسيي  يساس - 
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 عيسعرفتس   سييسرخسيا راس  اهتس  سيامهاتمسسإصي تدسات  ةرسق ي  س ي تمهياالسياسات لسياأمهيةللسهبلتس ال سسسسس
يملت فسقىلس  ليةلسيامهلتن نسيأل ت ل سا  أل سس2006س لألسرس26  ن سع لىس ل السييثلت سقصليي سيامهلتن نسسدهيد
سةصلل حتسمهدتللهسيار اسللالسيافللتتسع للىسي للتمهري سيأل لل ت سحتيةلليسمهللتمسيا ألل سييركللزيسيات نسلل سيالل يسعللت   قسييركللزي

  كثالللل سعد اللللتدسييريع لللللسسيات نسلللل يسست قللللتفلسقىلس لللليعامسي للللتمهياالسيا ألللل سييركللللزيس لللليعامس ات لللللسيالللللفتفالي س
س ياتيعا .

 

 عيس يصلسيا أ سييركزيس  نس سرس  يسي لت سست  امههسا سات لسنمهيةللس  تدليسع لىسي لتهييفسيعدل عسياأمهلييسسسسس
وفه مللهسيا ي للعسكهلليفس  للااسا سات لللسياأمهيةللليسرس  لل  س  للا لس لل سيات اللهسات  الل س ات لللسنمهيةلللسعت دلللسع للىس

 دسم األسا تضنمسمستمه ي.ي تهييفسمست ةت

س

دللهيدسياسللا السيل الللسرس   سييسللرخسيا للراسي  فللتعسرسيافلل  سيالليتس  للتسيألزملللسييتاالللسيا تيالللسمالل س غللمسسكدللتسسسسس
ياك لللريسامللللترسيألصللل  سيألاأ اللللسنتا للللسيل فلللت"سييسلللتدرسرسة للل ت سيلر علللتدس ي لللتدري سةثلللت سياتلللأثرسستلنكدلللتشس
يا تي يسغريسينسي  فتعسصترسيل تدتنسيل  س لت مسرسياتنفال سمليس لي سيلنكدلتشسياك لريسرسيات تلكسيلعتملت يس

س.صترسيألص  سيألاأ ال
س
 عليس ل  تسيجلزي لرسسييا تمللسديي يزنلتدهيدس  هسياف  سي  فتعسرس  لمسياليةيسيا لتمسهبليفسمت ةللسيا  لزسرس سسسسس

يس رسس2007ممهت نللللسولللتس للل  تهسرس لللألسس2015 لللألسسسييت للللرسس96ي  فلللتعسرس  لللمسياسلللا السيل اللللسس لللسسنسللل لس
   .سسسسرسييت لس55يس رس  ن سرسييت لس33ييسرخسي  ف تسسأس لس

 
 عيس  اهتس  ن س ييسرخس  س اسريسة قتعسياسات لسياأمهيةلسعيسلرة س فضسة  ت سيافت لي سمليسياللسحتفالزسسسسس

يجلزي للرسسرس للرس لت مس ريالعسي ةللري يدسياأف اللسرسا مه للتعسيجنلتصةللسة يلسياأللتيفسيلعتمللت يس قللدتنس ل فريسياتد س
ي للتنييمس سللهايدسسقىليا لل   سسل لليي سسسلليلسع للىسةثر للتسيا ألل سييركللزيسيجلزي للريس يالليتساللعس  للمسياسللا السيل الللسي سس

س1 عمسياسا ال.
سسس

س عيسدهيدس   سييسرخسيا راسي  فتعسك رييسرسم يلدسياتضنمسمث دتسة قحهسيجلي  سياتتيلس:س
س
س
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س
سسسسسسيا راس ي سياف  سييسرخ:سة قعس    سيارعمسيامهات  سأل  ت سييسته  ساي  سس(10 اي  س عم

 2005-2015)  

س م ا نس  ل (سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 السنوات / الدول الجزاةر تونس المغرب

89,7 113,8 104 2005 

92,65 118,5 109 2006 

101,5 122,6 111,02 2007 

103,6 128,6 123,99 2008 

107,4 133,1 131,1 2009 

106,5 139 136,23 2010 

108,8 143,9 142,39 2011 

109,8 151,9 155,05 2012 

112,6 161,2 160,1 2013 

113,2 170 164,77 2014 

115 172 172,65 2015 

س(سيسيا أ سييركزيسيجلزي ري.2015-2005ياتمهت ةرسياسأ ةلس س-ييملي :سس                    
س(سيسيا أ سييركزيسييسرا.2015-2005ياتمهت ةرسياسأ ةلس س-سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

http://dataportal.ins.tn/ar/ :سسق ملت اتدس  ن سيسس يسلس  ن ساإل ملت اتدسمت فر سع ىسيي ععسيلاك  ينس-سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  س 

 

 ة لل  سي  فللتعسم لليلدسياتضللنمسرس   سييسللرخسيا للراسقىلسي  فللتعسم لليلدسياتضللنمسالليىسيالللركتلسيات للت ةرسسسسسس
 الللسمالل سست قللتفلسقىلسيل  فللتعسرسمسللت ةتدسة لل ت سياسلل يلسيا تيالللس غللمسيجلهلل  س يل  فللتعسرسمنلل س  للمسياسللا السيل
س.ياتيعامس ات تدسيي   الساتحاايسةثت  تسميس ي 

 سسسس
ستيمهت نلللللسسسللللألسسرسييت لللللس6.75س للللسسنسلللل لسسس2007 لللل  تسيجلزي للللرسي  فللللتعسرسم للللي سياتضللللنمس للللألسس  اللللسسسس

س.رسييت لس13يسةمتسرسييسرخسفمهيس   تسي  فتعسسأس لسسرسييت لس7.7يس رس  ن سي  ف تسسأس لس2005
س

يس سرس لل ن سرسييت لللس55رسيجلزي للرسسأسلل لسس2007ممهت نلللسسسللألسس2015 علليسي  فللعسم للي سياتضللنمسرس للألسسسسس
س.رسييت لس13يس رسييسرخسرسييت لس40ي  فعسسأس لس
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الشام و مصر والسودانالمطلب الثالث: تطور السياسة النقدية في دول   

 

 
  تدليسياسات للسياأمهيةللسرسس لرسسرسي أتهجسياسات لسياأمهيةلسرسمملرس ياس  ينسنظتمسي تهييفسيعلتماعسياأمهيةللسسسس

كلسميسيأل  نس ا أتنسع لىسنظلتمسي لتهييفس ل رسصلرفسحملي يس عليسدلهيدس   س ل هسيعد عللسع للسيألزمللسييتااللس
سس.يل اليا تيالسي  فتعسرس  مسياسا الس

س
قىلسيل  فتعسرسصترسيي ا  يدسيألاأ الس ستاتتيلسحتسيسرسيا قعسييتيلسم هسيالي  سملتسة ىس ا سة   سما سسسسسس

قىلسي  فلللتعسرس  لللمسيل تدلللتنسيي الللهسا مه لللتعسيجنلللتصسغلللريسينس للل يسيألملللرس اللليسقلللس لتس ضلللندالسعتنلللتسمأهلللتس للل هس
يمتملللتصسفللت ضسياسللا السس لل سيا دلللسع للى للي س لل هسيافلل  ساسات لللسياأمهيةلللسملل هسياللي  سي  اهللتسسياللي  يس الل 

يسةملللتسرساللل ا سفمهللليسعلللتمسياسللل  ينسست لللتنييمسيأل  يقسييتااللللسياك ماللللسيي تزمللللسسإ كلللتمسياللللرة لسي  للليمالسييل الللل
يسرس لرسسمهل س ل رسيجنمللمسرسييت للس7.5يأل  نسفمهيسعتمسيا أ سييركزيسسرفعس ل رسيجنمللمس ال سي لتمهرسعأليسنسل لس

رسمملللرسغللريسينسم للي سيافت للي سع للىسياسللأييدسياك مالللسعملللري سيألالللسي  فللعسملليسسرسييت لللس9سللتمهريس لل  سنسلل لسم
يسكدللتسدللهيدس لل هسيافلل  سي  فللتعسرسعد الللس2006رسمتةلللسسرسييت لللس9.45قىلسس2006رسسييةلللسسرسييت لللس8.1

.رسييت لس23قصيي س أييدس سةم نتدسيجنزةألسعملري سيألالسسأس لس
س1

 

اللتيفسياسات لللسياأمهيةلللسرس لل هسياللي  سملليس للي سيمتملللتصسيجلللزلسيألكللقسملليس(س11  الل سة قللعسيجلللي  س عللمسسسسس
دللهيدس لل هسيافل  سقللليقسمج لللسملليسي صللي تدسياليتسي للتهيفتس  لل ةرسياسات لللسياأمهيةلللسرسكدللتسسيياسلا السيل اللل

اللل سقللللت سمتكتمللللس  ي  سياسات للللسس قلللعس  أفيسس2005ع لللىس للل السييثلللت سرس لللألسممللللرس للل هسيالللي  سفمهللليسعتملللتس
ياأمهيةلللسسإ  للتعسمأه الللسي للتهييفسياتضللنمسرسيألالللسييت  للايس مالل سمللعسيا دلللسع للىسق ي  سة لل ت سيافت للي سعملللري س

سلليةسرسالل ينسس الل سيألالللسكهلليفس لللسا  سا سات لللسياأمهيةلللسملليسيالللس  زةللزسمملللييعالس دللفتفالسياسات لللسياأمهيةللل
سيعسايةهس يلع ي"سمأهسا ا لس ي ي .ست عينسعيس  ريسعت يسي ةيس2005

س
س
س
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(2015-2005:سة قعس    سياسا السيل الساي  سيالتمس مملرس ياس  ينس ي سياف  س س(11 اي  س عم  

س يا  ي :سم ا نس  ل (سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
 السنوات / الدول السودان مصر لبنان األردن

14910 47203 76371 3832 2005 

17438 49325 91116 5979 2006 

19901 53171 105426 8878 2007 

22012 59774 130137 9605 2008 

25817 68607 143887 10520 2009 

28228 82069 155108 12152 2010 

31462 92003 168139 14300 2011 

34018 97036 178413 15695 2012 

35184 103799 184970 13242 2013 

38594 110945 199869 11716 2014 

41919,5 123625 231631 16889 2015 

 ق ملتليدسسييةلسييي ساكلس ألسسسسسسسسسسس -*                          
 .28يسصس2015نلر سي  ملتليدسيلعتملت ةلسا ي  سيا رسالسيسصأي قسياأمهيسيا راساسألسس-ييملي :سس                                

سييملت فس    تدسياأمهيسييركزةلسيا رسالس-                                         
س

س(19 كلس عمس ات قاعسةكثرساأس س    سياسا السيل الساي  سيجن اجسيا راس ي س  هسياف  سنست رسستال
 

(2015-2005:سة قعسمن سياسا السيل الساي  سيالتمس مملرس ياس  ينس ي سياف  س (19 سدكلس عم  

 

س.(11 ييملي :سميسقعيي سيا ت  سستلعتدت سع ىسيجلي  س عمس 
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ياأدللل سيلللي  سا لللمسياسللا السيل اللللسع لللسيألزمللللس(س19  سياللللكلس عللمسس(11  ةتضللعسمللليس للي سيجللللي  س عللمسسسسس
ستيمهت نللللسرسييت لللس12سأسلل لسس سللتسسس2007ييتاالللسيا تيالللس لل س لل لسا أللتنسي  فللتعسرس  للمسياسللا السيل الللس للألس

يس رسياسلللل  ينسدللللهيدسةع للللىسرسييت لللللس38يس رسمملللللرسرسييت لللللس33يس رسيأل  نسي  ف للللتسسأسلللل لس2005سسللللألس
 لل هسياللي  س للي س لل هسيافلل  سقىلسيا دلللسسيس الل س  اهللتسياسات لللسياأمهيةلللسررسييت لللس131نسلل لسي  فللتعسس سللتس

ع ىسيمتملتصسياضلس يفسياتضلندالسياليتسعرفتهلتسيعتمللت ةتهتتسع لىسيثلرسيلنت لتشسيلعتمللت يسيال يسعرفتلهسيغ لبس ل هس
سياي  س ي س  هسياف  .

س

سلإليقسمكدلرسس2005كدتسدهيدسيير  لسس  سمج لسميسي صي تدسف  ىس ل السييثلت سعلتمسيأل  نسرس لألسسسسس
 عليس ل لس  لمسياسلا الس1يفت ي سسرسيا أ كس ا  ة   (سما سل تنييمهسكد الت سا ت لتميدسرسياليةأت سيأل  ينسيا

يس الل سس سلتسنسلل لس2015  لألسس2007يل اللسرس ل هسياللي  سي  فلتعسمتمهت سللتسرسنسل هس لي سيافلل  سملتسسللرس لألس
يسرسييت للللس119يس رسممللللرسرسييت للللس132سللل لسيس سرسيأل  نسي  ف لللتسسأرسييت للللس110يل  فلللتعسرسا ألللتنس للل ييلس

س.رسييت لس90 رسياس  ينس
س

 عللليسعدللليدس   س للل هسيعد عللللسقىلس أفاللل س ات للللسنمهيةللللس   للل الس لللي س للل هسيافللل  يس اللل سفلللتقسم لللي سمنللل سسسسس
ياسا السيل اللسرس ل هسيالي  سم ليلدسمنل سياألت جسيل ل سي مجلتيلس ال سةليعىس ل يسيي الت سوكدلرسم تمللسيل لتمهري س

 ك دللتسكتنللتسيامهادلللسسيمنلل سياأللت جسيل لل سياأمهللييس  حيسللبسملليس للي سعسللدلسم للي سمنلل سياسللا السيل الللسع للىسم للي 
 ضلندالسةمللتسقميسسكتنلتسيامهادلللسيكللقسقللس يفس ليس  سمالل سعليس الل  سي لتمهري سياأمهللييس علليمس ال  سي مهل خسملليسيا س

كتنللتسسس للت ةمللتسرسسي فعسملليسم للي سياتضللنم للملليسيا ي لليس  سمالل سعلليس  اللهس لل س أفالل س ات لللسنمهيةلللس   لل الس
سىس أفا س ات لسنمهيةلسينكدتدالسصفضسميس  مسياتضنم(.يامهادلسيعلسميسيا ي يسسةي سما سع 

س

عيس  اهتسياسات لسياأمهيةلسرسا ألتنس يأل  نسقىلس اسلريسيأل قلتعسياأمهيةللسعليسلرةل سصفلاضسم ليلدسيافت لي س سسسسس
 تصللللسرسملللتسةت  للل سسيياأللللتيفسيلعتمللللت يس ارفلللعسمللليس  لللمسيل تدلللتنسيي الللهسا مه لللتعسيجنلللتصسة يلمللليسياللللسحتفالللزس

 ياللل يسسرسييت للللس2.75س تدسيامللللسري س ييت  للل لس اللل سس لللسس للل رسيافت لللي سيأل ت لللالسرسيأل  نس للل ييلستيللللر ع
سين ك سةثرهسرسي فت"سة  ت سيافت ي سع ىسي عري".

سأحل سس2015غريسينسمملرس  اهتس  س أفا س ات لسنمهيةلس مهايةهسنس اتسميس ي س فلعس ل رسيافت لي سرس لألسسسسس
 ي عللللري"سا ا لللللس ي للللي سقىلسرسييت لللللسس9.25نمه لللللساامللللللس لللل رسفت للللي سع للللىسعد اللللتدسي ةللللييعسا ا لللللس ي للللي سس50

ع ىسيثرسي  فتعسياضس يفسع ىسيا د لسيل اللس ي  فلتعسم ليلدس ضلنميسرس لرسي  فلعسعلي س عادللسسرسييت لس10.25
ع تعلتدسع لىسيثلرس  يصللسيا يالعسرسنللتيفسسمليس لي سعد التدسممهتةضللسيامللرف ي يدسيا أ سييركلزيسييمللريس
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 علليس قللعسصللأتعسياسات لللسياأمهيةلللسرسمملللرسسرنللتمجسةسللتهيفسيس لس  رياللعسيل للتثدت يدسيألاأ الللياتمللليةرس ياسللات
حتمهالل سي للتمهري سيعتملللت يسك لل سألالللس فللزسياأدلل سيلعتملللت يس   لل سفللرصسيا دلللسعلليسلرةلل سمج لللسملليسي اللريليدس

سة هت:
سنالسيا تملسارفعسياضساسسع ىسمست ىسياسا السيل السصفاضسيا  زسرسييازيس-س
س%س10ي تهييفسم ي س ضنمسلسةت ت زسس-
س أفا سعي سميسي صي تدسيماك السياضر  ةل.سس-
س

ةمللتسرسياسلل  ينسفمهلليس ت اللتسياسلل  تدسياأمهيةلللسس لليسينفملللت سيجلألل خسي تلل يلسياضللس يفسياتضللندالسياأت لللسعلليسسسسسس
يي يزنلسيا تملسهبتسنت ا سعيسيا ياعسرسعادلسيا د لسيل اللسعليسلرةل سي لتنييمسة  يدسنمهيةللسياتد ةلسياأمهييسا  زس

سمت يفمهلسمعسيالرة لسي  يمال.
س

س عيسعرفسم ي سياتضنمسة يلسمت تةأتسايىس   سيعد علسكدتسة قحهسيجلي  سياتتيلس:

س

يل الساي  سيالتمس مملرس ياس  ينس ي سياف  س:سة قعس    سيارعمسيامهات  سأل  ت سييسته  س(12 اي  س عمس
 2005-2015)  

 

 السنوات / الدول مصر لبنان األردن السودان

100,3 105, 6 135 2005 

102 110,9 5.6 144,8 2006 

103,2 121,8 4.41 157,1 2007 

106.03 141,6 10.8 121,5 2008 

118, 148,7 1.2 133,6 2009 

135.20 152,3 4 147,9 2010 

157.80 158,6 5 114,5 2011 

188.29 163,8 6.6 122,8 2012 

270.40 170,4 4.8 134,8 2013 

381.10 175,2 1.9 145,86 2014 

472.50 176,4 -3.7  162,47 2015 

س.(سيسا  أ كسييركزةلسيملريسا أتنيسيأل  نيسياس  ين2015-2005ياتمهت ةرسياسأ ةلس س-ييملي :سس                  
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ييتسلللرييدسيير   للللسستاسات للللسييتااللللسييمللللي سيأل ت للل سا تضلللنمسرس للل هسيعد عللللسلس لللادتسرسملللتسةت  للل سس  لللي سسسسسس
سسعيسلرة سيالركتلسيات ت ةرسسسسس ما سست قتفلسقىلس ضنمسييست  سسيتا  زسرسيي يزنتدسيا تملس لرقسمت ة هس

سس2005ستيمهت نلللسسسللألسرسييت لللسس16س للسسنسلل لسسس2007ي  فللتعسرس للألسس الل س لل لسم للي سياتضللنمسرسمملللرسسسس
يسةمللتسرسياسلل  ينسرسييت لللس16يسةمللتسرسيأل  نسفمهلليس لل  تسي  فللتعسسأسلل لسسرسييت لللس31 رسا أللتنسي فللضسسأسلل لس

س.رسييت لس2.8ي  ف تسسأس لسس
س

يس رسيأل  نست للللرسييس3.4رسممللللرسسأسللل لسس2007ممهت نللللسسسلللألسس2015 عللليسي  فلللعسم لللي سياتضلللنمسرس لللألسسسسس
رسس190ةمللتسا أللتنسف اللعسم للي سياتضللنمسسأسلل لسرسييت للليسس357 ياسلل  ينسسأسلل لسسرسييت لللسس44ي  ف للتسسأسلل لس

س.ييت ل
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س

 خالصة الفصل الثاني:

 

ست قلللتفلسقىلسة لللمسيل لللتدسياللليتسسي للل يسيافملللللسة لللمسيجل ينلللبسياأظرةللللسييت  مهللللسستاسات للللسياأمهيةللللس لللي  أت األللتسسسسسس
س(سيس ا س  ملأتسقىلسياأتت جسياتتاال:2015-2005دهيهتتسياسات تدسياأمهيةلسرسيا ليسيا راس ي سياف  س 

 دلللهيدسياسات لللتدسياأمهيةللللسيا يةللليسمللليسيات للل  يدسييتي مهللللساتملللللسيلللتس للل سع الللهسيااللل مسعلللقس مه للللسزمأاللللس
 ااستسستا سا ل.

 مليس لي سعلي  سيامهل ينرس يالأظمس ي الريليدسيينت فللسيي دل  سهبلتسا سل  تدسسياأمهيةللحتي سكفتل سياسات للس
 ةسلللت مسرس   ئللللسيسياأمهيةللللسرسق ي  سعلللر"سياأمهللليسستاللللكلسياللل يسةضلللديسحتمهاللل سياتللل يزنسياأمهلللييسييألللل  
س.سمي ريدسيامه تعسيجنتصس ي تسيمتساتحمها سي تمهري سعادلسياأمه  س ياتأدالسيلعتملت ةل

 لسف تاالسياسات تدسياأمهيةلسست تيفس  السيات   سيلعتمللت يس ال سميكليسرسيالي  سييتمهيمللسصت  س  ا
ي تنييمسة ي سياس قسييفت يفسنتا لسيمتيكهتسة  يقس س  صتدسمت    سرس رسلسميكيسما ساليىسيالي  س

يي لسة لرىسسياأتمالساض  سة ل يعهتس س  صلتهتتس ال سةت الهسصلتن  سياسات لتدسياأمهيةللسهبلتسقىلسي لتنييمسسل
سكتل تاتل سي ا ت ي.سس

 يالهسياسات للسياأمهيةللس ي للسيالي  سيا رساللسيا يةليسملليسيا  ي ل سرسيعلت سياأمهلييس ييمللررسحتليسمليسة ي هللتس  
  ف تااتهت.

 اهتسياسات للسياأمهيةللسرس ت ل سيالي  سيا رساللسا تكال سملعسياظلر فسيلعتمللت ةلسيا تياللسل لادتسرسملتس  
 يتاالسيا تيالس   تلكسيلعتملت سيا تي س يا ياعسياليةيسرسة  ت سيلر عتد.  سمت   سستألزملسي
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  :تمهيد

  

لقــد أصــبحت بورصــات األوراق املاليــة اليــوم احــد أهـــم اآلليــات التمويليــة الــيت �ــدف الــدول املتقدمــة والـــدول      

الناميــة علــى حــد ســواء إىل تعبئــة مواردهــا املاليــة مــن خالهلــا ألجــل متويــل خمتلــف الــربامج االقتصــادية املســتهدفة عــن 

ضــــافة إىل دورهــــا اهلــــام يف الرفــــع مــــن مســــتويات االدخــــار طريــــق توفريهــــا للتمويــــل الــــالزم لالســــتثمارات، وذلــــك باإل

ناهيـــك عـــن أمهيتهـــا املتزايـــدة ضـــمن اقتصـــاديات دول العـــامل مـــن خـــالل دورهـــا يف التخصـــيص األمثـــل  ،واســـتقطابه

  .      للموارد املالية املتاحة

ار الــيت مــن املمكــن ان تضــطلع وقــد عرفــت أغلــب الــدول العربيــة اهتمامــا متزايــدا ببورصــا�ا لــألوراق املاليــة واألدو     

�ــا ال ســيما منهــا فيمــا خيــص دعــم عمليــة التنميــة االقتصــادية، حيــث تــرجم هــذا االهتمــام يف موجــة مــن حمــاوالت 

اإلصــالح والتحــديث للبورصــات العربيــة القائمــة وإنشــاء العديــد مــن البورصــات اجلديــدة ضــمن ســياق اإلصــالحات 

  .  انينات القرن املاضياليت باشر�ا الدول العربية مع �اية مث

ورغم هذا التوجه فقـد ظلـت بورصـات األوراق املاليـة العربيـة تعـاين مـن حمدوديـة األداء داخـل اقتصـاديا�ا وتعـاين     

مــن العديــد مــن املشــاكل، مــا دفــع بالقــائمني عليهــا للبحــث يف ســبل تطويرهــا مــن خــالل اســتخدام أدوات السياســة 

السياسة املالية والسياسة النقدية، وهذا ما سنحاول مناقشته خـالل هـذا الفصـل مـن  االقتصادية واليت يعد من أمهها

 :خالل التطرق إىل

 

  مفاهيم عامة حول أسواق األوراق المالية: المبحث األول

   واقع البورصات العربية المشاركة في قاعدة البيانات صندوق النقد العربي خالل الفترة : المبحث الثاني

                                          )2005-2015(                                                          

 آليات انتقال آثار السياسة المالية والسياسة النقدية إلى بورصات األوراق المالية: المبحث الثالث
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  مفاهيم عامة حول بورصة األوراق المالية: المبحث األول

تؤدي بورصات األوراق املالية دورا بـارزا ومهمـا يف حتويـل املـوارد املاليـة مـن وحـدات الفـائض إىل وحـدات العجـز     

كمـــا �ـــدف إىل تـــأمني   ،فهـــي متثـــل فـــرص اســـتثمارية ممتـــازة وعامـــل هـــام يف جـــذب رؤوس األمـــوال األجنبيـــة واحملليـــة

تـوفر للدولـة جمـال لسـد احتياجا�ـا املاليـة الالزمـة   حيـث ،السيولة وجتميع املدخرات لضخها يف القطاعـات اإلنتاجيـة

، ولإلحاطـة مبختلــف اجلوانـب النظريـة والفنيـة  لبورصــات األوراق املاليـة سـنتطرق خـالل هــذا لتمويـل أهـداف التنميـة

  .كفاء�ا  دداتاملبحث لكل من مفهوم وخصائص األوراق املالية وكذا ألهم وظائفها داخل االقتصاد وحم

  

  ماهية بورصة األوراق المالية: ول المطلب األ

أصبح موضوع بورصات األوراق املالية حيظى باهتمام بـالغ يف الـدول املتقدمـة والناميـة علـى حـٍد سـواء وذلـك ملـا     

تقــوم بــه هــذه األســواق مــن دور هــام يف حشــد املــدخرات الوطنيــة وتوجيههــا يف قنــوات اســتثمارية لتعمــل علــى دعــم 

ومــن املهــم يف البدايــة أن نتطــرق إىل نشـــأة وتطــــور  ،ألفــراده االقتصــادي مــن معــدالت الرفــاه ترفــعاالقتصــاد القــومي و 

   .بورصـة األوراق املاليــة وحتديد مفهومها

  :نشـأة وتطــور بورصـة األوراق الماليــة -أوال

واخلــدمات، وإن مل تكــن يرجــع تطــور األســواق املاليــة مبــا فيهــا بورصــات األوراق املاليــة إىل تطــور أســواق الســلع     

  تعــــرف �ــــذه األمســــاء يف ذلــــك الوقــــت، حبيــــث كــــان يســــمح للتجــــار بعــــرض بضــــائعهم وحتديــــد أســــعارها وأســــعارها

  1 .اآلجلة

حيـث أمـر حكـام اليونـان القدميـة الصـيارفة  ،كما تنسب كذلك إىل فكرة تعددية النقد اليت ولدت مهنة الصـريفة    

بتبديل العمالت للتجار والزائرين، لتعرف بعدها هذه املهنة تطورا كبري لفرتة من الزمن، غري أ�ـا تـأثرت بشـكل كبـري 

بعــد دخــول أوروبــا مرحلــة العصــور املظلمــة، لتــربز ثانيــة مــع خــروج أوربــا مــن تلــك املرحلــة لتزدهــر مــع ازدهــار التجــارة 

يف املــدن االيطاليـــة كجنــوة وفينيســـا وفلورنســا، أيـــن ســاهم تــدفق األمـــوال القادمــة مـــن الشــرق يف رواج مهنـــة خاصــة 

لألمــوال  جديــدة الصــريفة، وقــد لبــث األمــر إىل غايــة بدايــة القــرن الرابــع العشــر لتــربز مدينــة بــروج البلجيكيــة كوجهــة

وتتــوىل كتابــة بــوالص التــأمني  هاتــه املعــامالتوالتجــارة مــع الشــرق وقــد كانــت ســت عــائالت الكــربى هــي الــيت تــنظم 

وكــل مـــا ميـــت بصـــلة لعمليـــات بيــع وشـــراء النقـــود، لتتطــور بعــدها التعـامالت لتــتم يف شــكل عقــود ومعاهــدات، كمــا 

استبدلت السلع احلاضرة بإلتزامات مستقبلية قائمـة علـى الثقـة بـني األطــراف املتعاملــة وجـاء لفـظ بورصـة ليعـرب علـى 

                                                           

.9ص رمسية امحد موسى، األسواق املالية والنقدية، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، بدون سنة النشر،  - 1
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ان الـــذي جيتمـــع فيـــه املتعـــاملون مـــن التجـــار والـــذي كـــان يـــتم بشـــكل مـــنظم ودوري إلبـــرام الصـــفقات والعقـــود املكـــ

ومل تكـن قـد مسيـت  ذالك واإلتفاق احلاضر أو اآلجل عليها، إال أنه كان هناك أماكن أخرى جيتمع فيها التجار قبل

  1.ضائعهم واإلتفاق عليها وحتديد األسعارفمثال مصر يف عهد الفراعنة كان التجار يقومون بعرض ب بالبورصات،

 : حيث تنسب كلمة بورصة إىل

 ) van den bource(أ ـ إسـم أحـد كبـار التجـار األغنيـاء يف مدينـة بـروج البلجيكيـة وكـان امسـه فـان دن بـورص  

فيـه ولذلك أطلق لفظ البورصة على املكان الذي جيتمع فيه التجـار وتـتم  ،إذ كان جيتمع عنده عدد كبري من التجار

  .عمليات الشراء والبيع

وكـان جيتمـع )  trois bourses (كانـت تـزين واجهتـه شـعار عملـة علـى ثالثـة أكيـاس  بـروجب ـ فنـدق يف مدينـة 

ورصــة علــى املكــان الــذي أطلــق لفــظ البيعتقــد انــه لــذلك  ،فيــه عمــالء مصــرفني ووســطاء مــاليني لتصــريف األعمــال

  2.جيتمع فيه األفراد لتصريف األعمال بالشراء والبيع

  

  :تعريف بورصات األوراق المالية -ثانيا

 إىلتعــرف بورصــة األوراق املاليــة علــى أ�ــا املكــان الــذي يســهل فيــه تــدفق األمــوال مــن حــوزة املــدخرين وانســيا�ا     

وحصــول  )أســهم أو ســندات أو مشــتقات ماليــة  (حــوزة املســتثمرين مقابــل حصــول الطــرف األول علــى ورقــة ماليــة 

  3.الطرف الثاين على املدخرات النقدية، وبذلك تشكل البورصة حلقة الوصل بني املدخرين و املستثمرين

بيعـا وشـراء، حبيـث تشـكل إحـدى القنـوات كما تعـرف علـى أ�ـا السـوق الـيت يـتم التعامـل فيهـا بـاألوراق املاليـة      

الـــيت ينســـاب فيهـــا املـــال بـــني األفـــراد واملؤسســـات والقطاعـــات املتنوعـــة يف ا�تمـــع مبـــا يســـاعد علـــى تنميـــة االدخـــار 

   4.وتشجيع االستثمار من اجل مصلحة االقتصاد الوطين

ـــة، ويف أوقـــات حمـــددة ي: وتعـــرف كـــذلك علـــى أ�ـــا  غلـــب أن تكـــون يوميـــة بـــني ســـوق منظمـــة تقـــام يف أمـــاكن معين

املتعـــاملني بيـــع وشـــراء مبختلـــف األوراق املاليـــة، وباملثليـــات الـــيت تتعـــني مقاديرهـــا بالكيـــل أو الـــوزن أو العـــدد، وذلـــك 

  5.مبوجب قوانني ونظم حتدد قواعد العامالت والشروط الواجب توفرها يف املتعاملني والسلعة موضع التعامل

                                                           

-
1
  .10ص، 2000عمليا، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، ،-صالح السيد جودة، بورصة األوراق املالية علميا 

.31، ص2010ردن،أل، ايعزلتووالنفائس للنشر ، دار اإلسالميةالشريعة م احكاأفق ولمالية للعمل وراق األاصة رتحويل بو ،جيه حنيينوحممد  - 2
  

.45ص، 2000،فيصل حممود الشواوره، االستثمار يف بورصة األوراق املالية األسس النظرية والعملية،دار وائل للنشر والتوزيع، األردن  - 3
  

.18، ص2007، بورصة األوراق املالية ، اهليئة املصرية العامة للكتب ، القاهرة ، مصر ،  عالء الدين امحد جرب - 4  
5

  .209، ص2007حممود عبد الكرمي امحد ارشيد، الشامل يف معامالت و عمليات املصارف املالية، دار النفائس للنشر و التوزيع، األردن،  -
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 وراقألا مبختلف اءشرو بيعا للتعامل يةدور تقاأو يف معني نمكا يف تنعقد منظمة قسو أ�ــــــاكمــــــا تعــــــرف علــــــى 

  1.ملاليةا

مثل سائر األسواق تلتقي فيها قوى العرض والطلب وتتحدد على أساسهما األمثان، إال أ�ا ختتلف عن وتعد 

جيري التعامل يف  غريها من األسواق إذ أنه جيري يف غريها من األسواق السلعية التعامل على الثروة ذا�ا، بينما

أسواق األوراق املالية يف حقوق على هذه الثروة وهي األسهم اليت يف حوزة املسامهني، وكذلك السندات اليت 

 2.تصدرها احلكومات والشركات

  

  : 3مفهوم البورصة وفق القانون 

هلــا أهليــة التقاضــي، وهــي يــنص قــانون البورصــة علــى اعتبارهــا شخصــية اعتباريــة عامــة تتــوىل إدارة أمواهلــا وتكــون     

ختضع لرقابة حكومية متمثلة يف مندوب للحكومـة يتواجـد يف البورصـة وتكـون مهمتـه مراقبـة تنفيـذ القـوانني واللـوائح 

وحضور مجيع اجتماعـات جلـان البورصـة املختلفـة ولـه حـق اعـرتاض علـى قرارا�ـا إذا صـدرت خمالفـة للـوائح والقـوانني 

  .أو الصاحل العام

على أ�ا السوق الذي تتداول فيه األوراق املالية بأشـكاهلا املختلفـة، سـواء يف شـكلها التقليـدي كذلك  وتعرف     

وهي بـذلك تـوفر املكـان واألدوات والوسـائل الـيت متكـن الشـركات والسماسـرة  ات،املشتقكأو بأنواعها غري التقليدية  

أو إمتــام املبــادالت واملعـــامالت بيعــا وشــراءا بســـهولة  والوســطاء واألفــراد مــن حتقيـــق رغبــا�م والقيــام بأعمـــال التبــادل

  .وسرعة ويسر

  : ويطلق على  البورصة عدة تسمية أخرى نذكر منها

ــــهم والســـندات - ــــوق األسـ تصـــف هـــذه التســـمية واقـــع األدوات الشـــائعة يف التـــداول غـــري أ�ـــا حصــــرت حثـــي :  سـ

  .أدوات التعامل اجلديدةأدوات التعامـل داخـل البورصـة يف األسهم والسندات دون 

يقصد �ا  السـوق االستثمارية أي سوق األموال طويل األجل متييـزًا هلـا عـن السـوق النقديــة والــيت :السـوق املاليـة  -

متثــــل ســــوق األمــــوال قصــــرية األجــــل إال أن مفهــــوم الســـوق املـــايل قـــد إمتـــد وإتســـع لـــدى االقتصـــاديني ليشـــمل كـــل 

  . ابدور الوساطة املاليـة مـن مصـارف وشركات تأمني وغريه املؤسسات اليت تقوم

                                                           
1
  .27، ص2009األردن،،، دار النفائس للنشر و التوزيع)من منظور االقتصاد اإلسالمي(االقتصادية ألسواق األوراق املالية زكريا سالمة عيسى شطناوي، اآلثار  - 

2
  .26،ص2005مسري عبد احلميد رضوان، املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر،دار النشر للجامعات، مصر،  - 

3
 .12ص  مرجع سبق ذكره،صالح السيد جودة،  - 
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ويعــد هــذا االســم أكثــر مــا يطلــق علــى بورصــات األوراق املاليــة مــن األمســاء غــري أن بعــض : ســوق األوراق املاليــة  -

أن كـل بورصـة لـألوراق املاليـة البـد أن حتتـوي علـى مبـىن بـه قاعـة تـتم بـداخلها  عتـربُ أبني اللفظـني و  االقتصاديني فرقُ 

 .عمليات التداول إضافة إىل نظام ولوائح خاصة بنشر املعلومات

يف حــني أعتــرب ســوق األوراق املاليــة ذلــك ا�ــال واإلطــار املــنظم لتــداول األوراق املاليــة دون احلاجــة لوجــود قاعـــة     

أو الســـوق الدوليـــة لألســـهم املاليـــة لـــذلك فـــإن ســوق األوراق "  Nasdaq" مثـــل ســـوق ناســـداك لتـــداول أو مبـــىن 

  1.املالية يشمل البورصات

  

  2 :خصائص سوق األوراق المالية -ثالثا

   :سواق بعدة خصائص نذكر منهاتتميز بورصات األوراق املالية عن غريها من أال

كافة املنشآت اليت ويقصد �م   املالية دون الوسطاء املعتمدين لدى البورصةالتداول يف بورصة األوراق ال يتم  - *

  3.املالية حلساب أحد هذين الطرفني أسواق األوراقن واليت جتري عمليات يف تتوسط بني املدخرين واملستثمري

 .الالزمة السيولةيستلزم سوق األوراق املالية وجود سوق ثانوية خاصة بعملية التداول، مبا يكفل توفري  - *

األخرى و البد للتعامل �ا ان يتم من  تتسم بورصات األوراق املالية بكو�ا أكثر تنظيما من باقي األسواق - *

   4.خالل وكالء متخصصني

 التداول يف بورصة األوراق املالية توفر املناخ املالئم، وكذا املنافسة التامة حىت يتم حتديد األسعار العادلةيتطلب  - *

 .على أساس العرض والطلب

 وأصبح ممكن بذلك إبرام صفقات سامهت تكنولوجيا االتصال يف تطوير بورصات األوراق املالية بشكل كبري - *

 .كبرية وممتدة قد يتسع نطاقها ليشمل أجزاء عدة من العامل يف نفس الوقت

  .وقية بشكل مستمراالستثمار يف بورصة األوراق املالية توفر املعلومات الستتطلب عملية  - *

  5.باحهمأر لتعظيم مهمة صفر للمستثمرين متنحو راتطو اقألسوا كثرأ تعد بورصات األوراق املالية من - *

ال يتم التداول باألوراق املالية للشركات داخل البورصة إىل بعد حصوهلا على املوافقة باإلدراج و ذلك حلماية  - *

  6.املتعاملني
                                                           

1
  .58ص، 2007، التمويل املايل لألسهم، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، مصر،)ترمجة خالد العمري(برايان كويل -  
لتسيري، اإلقتصادية،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم ا بوكساين رشيد، معوقات أسواق األوراق املالية العربية وسبل تفعيلها، رسالة لنيل درجة الـدكتوراه يف العلـوم -2

  .46،ص 2005/2006جامعة اجلزائر، 
3
  .13،ص2008أمني السيد امحد لطفي، احملاسبة يف شركات السمسرة يف األوراق املالية، الدار اجلامعية،اإلسكندرية، مصر، - 

4
  .15، ص 2002وأدوا�ا، دار الكندي، األردن،  - تنظيمها-حسني بين هاين، األسواق املالية طبيعتها - 

5
   .34، ص2009الصايف ، انس البكري، األسواق املالية والدولية ، دار املستقبل للنشر و التوزيع ، األردن، وليد  - 

6
  .192،ص2009 ،األردن عمان، ، والتوزيع للنشر اليازوري العلمية دار ، االستثمار و التحليل االستثماري شبيب، لآ كامل دريد - 
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  :شروط قيام سوق األوراق المالية -رابعا

إن عملية إنشـاء سـوق لـألوراق املاليـة ال تقـف فقـط علـى تـوفر الرغبـة وال علـى صـدور قـرارات مـن السـلطة 

العديــد مــن العناصــر يف االقتصــاد وبيئتــه املاليــة و القانونيــة الــيت يعمــل يف ظلهــا املســئولة عــن ذلــك بــل البــد مــن تــوفر 

  1: يعد من أمههاو اليت سوق األوراق املالية

ال بــد مـــن تبـــىن فلســـفة اقتصـــادية ليرباليـــة ال تشـــكك يف قــدرات قـــوى الســـوق علـــى حتريـــك النشـــاط االقتصـــادي   .1

مستندتا على الثقة يف اعتبارات الكفاءة االقتصادية والسلوك الرشيد لكل مـن األفـراد واهليئـات القائمـة بالنشـاط 

إطار احلاجة ألن يلعب رأس املال اخلـاص دوره الريـادي يف جتميـع  وتأتى أمهية تبىن هذه الفلسفة يف ،االقتصادي

املدخرات اخلاصة وإعادة ختصيصها على وجوه النشاط االقتصادي اليت حتقـق أعلـى معـدل ممكـن للعائـد يف ظـل 

 .أدىن مستوى ممكن من املخاطر اليت يتعرض هلا احلائز للثروة

ار مـن خـالل السـوق ويقابلهـا كـذلك وجـود طلـب كـاف توفر حجم كايف مـن املـدخرات الـيت تبحـث عـن اسـتثم .2

 .على املدخرات املعروضة

 2 .ضرورة توفر مشاريع استثمارية ذات عوائد مغرية جلذب هذه املدخرات واستيعا�ا .3

ضـــرورة حتلـــي األطـــر التشـــريعية والتنظيميـــة باملرونـــة الالزمـــة للتكيـــف ومواكبـــة خمتلـــف املســـتجدات الـــيت تشـــهدها  .4

احلمايــة واألمــان للمتعــاملني داخــل  يــة مــا يضــمن تيســري حركــة رؤوس األمــوال مــن ناحيــة، ويــوفرالبورصــات العامل

 . البورصة من ناحية أخرى

ضـــرورة تـــوفر مؤسســـات مصـــرفية وماليـــة ذات كفـــاءة قـــادرة علـــى جـــذب املـــدخرات، وتوجيههـــا حنـــوى الفــــرص  .5

ات اإلصــدار واالكتتـاب واإلعــالن عنهــا االسـتثمارية املناســبة هلـا، خاصــة أن هـذه املؤسســات هلـا دور مهــم عمليـ

 .والرتويج هلا 

ال بــد مــن تــوفر أدوات ماليــة داخــل األســواق تراعــي كافــة رغبــات املســتثمرين وكافــة فئــات املســتثمرين ال ســيما  .6

 . يسمح بتعبئة اكرب للموارد املالية داخل البورصة وصغار املستثمرين ما يضمن عمق اكرب للسوق 

البورصـــة مبعـــزل عـــن غريهـــا مـــن البورصـــات خاصـــة يف عصـــر تكنولوجيـــا االتصـــال حيـــث مـــن املهـــم أن ال تكـــون  .7

 .أصبحت هذه البورصات تشكل شبكة متصلة للتداول عرب منصات من خمتلف مناطق العامل

  

  

                                                           
1
  .129، ص2012 ،األردن عمان، والتوزيع، للنشر املسرية دار والنقدية، املالية األسواق شبيب، لآ كامل دريد - 

2-
 :االطالع تاريخ املصرية، للبورصة خاصة دراسـة مـع) 2003 – 1994( الفتـرة خـالل العربيـة البورصـات أداء حتليل املطلب، عبد حسني األسرج 

  :www.gdnet.org:                                                       اإللكرتوين املوقع على اإلنرتنيت شبكة عرب متوفر 12 /2015/5
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  1:تنظيم بورصة األوراق المالية  -خامسا

هيكــل معــني ينظمهــا وتتشــابه  مــن اجــل أن تقــوم البورصــة بوظائفهــا علــى الشــكل املناســب البــد هلــا مــن حتديــد    

اغلــب اهلياكــل التنظيميــة للبورصــات يف العــامل وختتلــف يف بعــض اجلوانــب األخــرى و ميكــن تفصــيل أهــم العناصــر يف 

  :هيكلها التنظيمي على النحو اآليت

  :الهيئة المنظمة للبورصة -أ

داخــل الدولــة، وتتمثــل مهمتهــا تتمتــع هــذه اهليئــة بالســلطة علــى كــل األســواق املنظمــة واألســواق غــري املنظمــة  

األساســية يف ضــبط القواعــد العامــة يف الســوق املــايل مــن خــالل وضــع شــروط قبــول إدراج قــيم الشــركات يف البورصــة 

ناهيـك عـن إدارة العـروض العامـة لالكتتـاب، إضـافة إىل  ،وتغرمي ومعاقبة وسطاء البورصة املخالفني للتدابري التنظيمية

يف البورصة وتوفري التكنولوجيات الضرورية، وتتكـون هـذه اهليئـة مـن خـرباء ومساسـرة وأعضـاء مراقبة إجراءات التعامل 

    :يلي ختتارهم الدولة، وتتلخص أبرز مهامها يف ما

 إصدار البيانات اليومية حول التعامالت اليت تتم.  

  حتديــــــد اهلــــــامش املســــــموح للتغــــــري يف أســــــعار األوراق املاليــــــة، وللهيئــــــة احلــــــق يف إيقــــــاف

  .تعامالت ملدة من الزمن عند جتاوز األسعار هلذا اهلامشال

  مراقبـــة التجـــاوزات الـــيت قـــد تقـــع أثنـــاء التعـــامالت مـــن طـــرف أعضـــاء البورصـــة، واحلـــق يف

 .إسقاط العضوية أو الوقف أو التغرمي

 2.بلإلكتتا ةــلعاما وضرــلعا ىــعل افرــإلشا  

  

  :اللجنة المسيرة للبورصة-ب      

وضــمان  ينإعــالم املســتثمر  و إدارة البورصــة إىل جلنــة عمليــات �ــدف إىل ضــمان محايــة املــدخرينتوكــل مهمــة       

 فــإن هـــذه اللجنـــة �ـــتم مبراقبـــة الســـوق املنظمـــة فقـــط وعلـــى العكـــس اهليئـــة املنظمـــة للبورصـــة ،احلســـن للتـــداول الســري

البورصـــة، كمـــا هلـــا ســـلطة اإليقـــاف يف وللجنـــة املســـرية احلـــق يف االعـــرتاض علـــى قبـــول األوراق أو األدوات املاليـــة يف 

كذا جتاوز اهلوامش املسموح �ا للتداول والوقوف على دوريات البيانـات الـيت تصـدرها   أوالقواعد العامـة  حالة جتاوز

  . الشركات املدرجة ومدى دقتها

                                                           
1

مـذكرة مقدمـة ضـمن متطلبـات نيـل شـهادة ،  اجلزائـر، املغـرب، تـونس: مباركي سامي، فعالية األسواق املالية يف تنشـيط االسـتثمارات دراسـة مقارنـة  -

  .41 ، ص2004 .اإلقتصادية وعلوم التسيري جامعة احلاج خلضر، باتنة،  اإلقتصـادية فـرع إقتصـاد التنميـة، كليـة العلـوماملاجسـتري، يف العلـوم 
2
  .  26، ص 2010، األردن، دار اليازوري للنشر و التوزيع، عمان ، األدواتيف التنظيم وتقييم  إطاراملالية  األسواقارشد فؤاد التميمي،  - 
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العامليـة وجعلهـا أما على الصعيد الدويل فقد أنشأة منظمة �دف إىل توحيد قواعـد التعامـل يف خمتلـف البورصـات    

أكثر منطية ورفـع كفـاءة البورصـات واألسـواق املاليـة بشـكل عـام، والعمـل علـى �يئـة البيئـة املناسـبة لالسـتثمار تتمتـع 

بالشفافية الالزمة وتوفر املعلومات الدورية الكافية الختـاذ القـرارات االسـتثمارية والسـعي إىل تقـدمي املسـاعدات الفنيـة 

 املاليـــــــــــــــة، تـــــــــــــــدعى املنظمـــــــــــــــة العامليـــــــــــــــة هليئـــــــــــــــات األوراق املاليـــــــــــــــة لرتقيـــــــــــــــة انـــــــــــــــدماج األســـــــــــــــواق

InternationalOrganization of Securities Commissions (IOSCO) .  

  

  :  1إجراءات وقواعد التداول داخل البورصة  -سادسا

الكـايف للمسـتثمرين ختتلف إجـراءات التـداول بـني البورصـات، غـري أ�ـا تتفـق علـى ضـرورة تـوفري احلمايـة واألمـان     

عن طريق خمتصـني وااللتـزام بتطبيـق عمليات التداول  تتم على ان واملتعاملني �ا لذلك تتفق كل البورصات يف العامل

   .اإلجراءات والقواعد لتسوية الصفقات

رة تشــرتك مجيــع البورصــات يف العــامل علــى ضــرورة التعامــل داخلهــا عــن طريــق مساســ:   سماســرة األوراق الماليــة -أ

مرخصـني يتولــون مهمــة تنفيــذ أوامــر املســتثمرين بيعــا وشـراءا مقابــل عمــوالت حيــددها القــانون ولــوائح تنظيميــة داخــل 

  .      البورصة

إن احلصــول علــى عضــوية البورصــة تتطلــب تــوفر العديــد مــن الشــروط وعلــى رأســها الســمعة الطيبــة واخلــربة املاليــة     

 امإللتزا و مصـــلحة املســـتثمرين وعـــدم اإلضـــرار املتعمـــد مبصـــاحلهم املاليـــةحيـــث تلزمـــه البورصـــة علـــى احلفـــاظ علـــى 

كمــــــا أن عضــــــوية البورصــــــة ليســــــت جمانيــــــة إذ بلغــــــت حقــــــوق   فقط �2ــــــا ملرخصا لقانونيةا لعمولةا على لباحلصو

، وتتـيح العضـوية يف البورصـة احلـق يف انتخـاب جملـس دوالر االنضمام إىل بورصة نيويورك مـا يزيـد عـن نصـف مليـون

  :ويوجد عدة أنواع للسماسرة نذكر منها  3كما يلتزم السمسار بتوفري املعلومات لعمالئهم  احملافظني

ويعمــل كوكيــل ألحــد بيــوت السمســرة كمــا قــد يعمــل :   Commission Brokerالسمســار الوكيــل   -1

  .تاجرا حلسابه اخلاص
  

ويف  ه،يعمـل حلسـاب بيـت مسسـرة بعينـ يقدم اخلدمـة ملـن يطلبهـا وال :  Floor Brokerسماسرة الصالة    -2

فــرتات ذروة النشــاط يقــدم هــؤالء السماســرة خــدما�م للسماســرة اآلخــرين داخــل الســوق مقابــل احلصــول علــى جــزء 

                                                           
1
 اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة رعاية حتـت العـريب اإلقتصـادي والتكامـل البينيـة العربيـة التجـارة مـؤمتر عربيـة، ماليـة سـوق حنـو حممـد، أشـرف دوابـه -  

  .8، ص 2004، ديسمرب20-22  األردن، األردنية، اجلامعة
2
   .183، ص2004اجلامعة ، اإلسكندرية، مصر، فريد النجار، البورصة و اهلندسة املالية، مؤسسة شباب  - 

3
   .202، ص2009سيد سامل عرفة، ادارة املخاطر االستثمارية، دار الراية للنشر و التوزيع، االردن،  - 
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باحلــد مــن إمكانيــة حــدوث اختناقــات داخــل البورصــة يف املعــامالت وميكــن بيــوت السمســرة  مــا يســمح مــن العمولــة

  .الءباستخدام عدد اقل من السماسرة الوك
  

يعمـــل جتـــار الصـــالة علـــى تعزيـــز أربـــاحهم منتهـــزين الفـــرص الـــيت توفرهـــا : Trader Floor  تجـــار الصـــالة -3

  .لذا يطلق عليهم املضاربني همالبورصة فهم ال ينفذون أي أوامر لغريهم سواء كانت من مساسرة أو غري 
  

فاملتخصــص يعتــرب احــد أعضــاء ال خيتلــف املتخصصــون عــن صــناع الســوق،  :  Specialistالمتخصصــون  -4

البورصــة الــذي يتــوىل التعامــل يف ورقــة ماليــة واحــدة ويكــون لــه احلــق وحــده يف االطــالع علــى ســجل األوامــر لتلــك 

الورقــة، ويعمــل املتخصــص علــى احلفــاظ علــى اســتقرار البورصــة مــن خــالل اســتقرار أســعار األوراق املاليــة فهــو يعمــل 

فــع فيهــا فجــأة املعــروض عــن املطلــوب، يف حــني يتــدخل كبــائع لــألوراق املاليــة الــيت علــى شــراء األوراق املاليــة الــيت يرت

     1.يرتفع فيها املطلوب عن املعروض ما حيافظ نسبيا على استقرار األسعار
  

يعمـل جتـار الطلبيـات الصـغرية علـى شـراء كميـات  :   Odd - Lot Dealerتجـار الطلبيـات الصـغيرة  - 5

  . كبرية من األوراق املالية مث إعادة بيعها بكميات صغرية ملن يطلبها

  

  2 :تنفيذ وتسوية الصفقات -ب

تنفـــذ الصـــفقات داخـــل البورصـــة مـــن خـــالل موائمـــة أوامـــر البيـــع وأوامـــر الشـــراء، حيـــث يقـــوم املـــدير التنفيـــذي لبيـــت 

ألمر من عميله بالبيع أو بالشراء ألسهم مدرجة داخل البورصة وكافة التفاصيل املتعلقـة �ـا السمسرة بعد أن يتلقى ا

يقــوم بإرســال األمــر إىل اجلهــة املخولــة بإصــدار األوامــر داخــل بيــت السمســرة إىل السمســار الوكيــل لبيــت السمســرة 

االســتعانة بسمســار الصــالة بتنفيــذ األمــر بداخــل البورصــة مث يقــوم السمســار الوكيــل بتنفيــذ األمــر مباشــرة بنفســه أو 

لــدى املخــتص بالورقــة املاليــة حمـــل األمــر، ومبجــرد تنفيــذ األمــر يرســـل السمســار الوكيــل تقريــر إلدارة بيــت السمســـرة 

بــنفس الطريقــة الــيت تلقــى �ــا األمــر، ويقــوم بيــت السمســرة بــإبالغ العميــل عــن تنفيــذ األمــر وإرســال خطــاب تأكيــد 

  .للعميل

القــائمني علــى بيــوت السمســرة إىل توضــيح للعمــالء طــرق إصــدار األوامــر وطبيعــة األوامــر الــيت ميكــن أن ويســعى     

يقومون بإصـدارها ال سـيما مـن حيـث دقـة صـياغتها وسـهولة فهمهـا، وال ختـرج أوامـر العمـالء عـن كو�ـا أوامـر للبيـع  

ورقـة ماليـة أو أكثـر،  100ألمر فيهـا علـى كما أ�ا تأخذ شكل كميات غري كسرية واليت يشتمل ا  ،أو أوامر للشراء

ورقة مالية، وتتنوع األوامر اليت من املمكن أن يتسـلمها السمسـار أو املـدير 100وكميات كسرية أي أوامر تقل عن 

  : التنفيذي لبيت السمسرة إىل

                                                           
1
   .62،ص 2006،األردنتوزيع ، ، دار احلامد للنشر و ال)مالية أوراق -السندات - أسهم(الشديفات، االستثمار يف البورصة  إبراهيمحممد عوض عبد اجلواد ، علي  - 

2
  .8نفس املرجع السابق ، ص  - 
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  األوامر المحددة لسعر التنفيذ:  

ـــذ األمـــ      ـــأمر العميـــل هـــي تلـــك األوامـــر الـــيت حيـــدد فيهـــا العميـــل ســـعر تنفي ر بشـــكل دقيـــق أو مـــن املمكـــن أن ي

  .  السمسار بتنفيذ األمر عند أحسن سعر جيري التعامل به عند استالم األمر لذا نفرق بني أمر السوق واألمر احملدد

  أمر السوق:  

وهــو األمــر الــذي مــن خاللــه يطلــب العميــل مــن السمســار تنفيــذ الصــفقة مباشــرة بأحســن األســعار الــيت جيــري     

  . التعامل �ا يف تلك اللحظة حيث تتميز هذه األوامر بالسرعة وضمانة التنفيذ

  األمر المحدد:  

عر معــني وحمــدد ومــا ويقصــد �ــا ذلــك األمــر الــذي يكلــف مــن خاللــه العميــل السمســار بتنفيــذ الصــفقة عنــد ســ    

على السمسار إىل البحث أو انتظار ذلك السعر، وميكن يف حالة الشراء أن ينفذ السمسار الصفقة عنـد سـعر أقـل 

مما حيقق للعميل ربح أو يف حالـة البيـع أن ينفـذ السمسـار األمـر عنـد سـعر أعلـى مـن أمـر العميـل لكـن ضـمن الفـرتة 

  .اليت حددها العميل لتنفيذ األمر

  

 1:مر المحددة لوقت التنفيذاألوا  

سـواء  أو عـدم تنفيـذها بعـد تلـك الفـرتة  هي تلك األوامر اليت حيـدد فيهـا العميـل وقـت تنفيـذ األمـر بشـكل دقيـق    

كان األمر مرتبط بيوم أو أسبوع أو شهر، أو قد يكون األمر مفتوحا بدون حتديد تاريخ صـالحية األمـر، حبيـث قـد 

  : تكون هذه على شكل األيت 

  

  هي األوامر اليت جتمع بني سـعر التنفيـذي و الوقـت املتـاح : األوامر التي تجمع بين سعر ووقت التنفيذ

  : لتنفيذ الصفقة دون أن تتجاوزه أو أن تكون بشكلني اآلتيني

o  األمر احملدد للسعر خالل فرتة معينة  

o  األمر املفتوح يف حدود سعر معني 

  

  األوامر الخاصة:  

وهــي أوامــر باإليقــاف، وأوامــر اإليقــاف احملــددة ،األمــر الــذي يــرتك فيــه السمســار أن يتصــرف حبريــة حســبما حيقــق  

  .ربح أحسن

  

                                                           
1
  .8نفس املرجع السابق ، ص  - 



 الجوانب النظریة والفنیة لبورصات األوراق المالیة العربیة المشاركة في قاعدة بیانات صندوق النقد العربي:        الفصل الثالث 

 

115 
 

  

  وظائف بورصات األوراق المالية وأهميتها: المطلب الثاني 

  

ـــة رغبـــات وحاجـــات املتعـــاملني �ـــا، غـــري أن مكانتهـــا تطـــورت      ـــة يف األســـاس لتلبي أنشـــأة بورصـــات األوراق املالي

وأمهيتهـا وأصبح بعد ذلك وجودها ضرورة قصوى تسـتلزمها خمتلـف املعـامالت االقتصـادية، وقـد بـرز دور البورصـات 

   .من خالل الوظائف العديدة اليت باتت تؤديها داخل االقتصاد 

  :وظائف بورصات األوراق المالية -أوال

   1 :تمويل مشاريع  القطاع العام و الخاصوظيفتها كأداة ل .1

 احلديثــة حيــث باتــت عمليــة التمويــل مــن خــالل إصــدار األوراق املاليــة مــن أهــم األســاليب وطــرق التمويــل    

إىل مكـان يـتم طرحهـا فيـه للتـداول يتمتـع بـالتنظيم الكـايف  حباجةفهي  املصدرة ومهما كان شكل األوراق املالية

ومـا ذلـك إىل بورصـة األوراق املاليـة الـيت تعمـل علـى ربـط وحـدات العجـز داخـل االقتصـاد  ،حلماية املتعاملني به

ســواء كانــت قطــاع عــام أو قطــاع خــاص مــع وحــدات الفــائض الــيت تبحــث عــن تشــغيل مــدخرا�ا، حيــث تــوفر 

لفـرص املناسـبة واملالئمـة هلمـا بشـكل مسـتمر خاصـة أن عمليـة التعامـل بـني جهـات الفـائض البورصة للجهتني ا

شـرتي الورقـة املاليـة البـد أن تـؤمن لـه فرصـة إعـادة بيعهـا عنـدما ملوالعجز حتتـاج إىل وجـود سـوق مسـتمر، فمـثال 

  .يرغب

ه ميثــل بوابــة التمويــل للمشــاريع ورغــم األمهيــة الكــربى لســوق إصــدار األوراق املاليــة لكــال الطــرفني، خاصــة انــ    

واحلكومــات الباحثــة عــن التمويــل، وكــذا احــد أهــم منافــذ االســتثمار ألصــحاب الفــوائض، فــإن هــذه األمهيــة ال 

تكتمل للسـوق دون عـدم قـدرة أصـحاب هـذه األوراق املاليـة مـن التصـرف �ـا باليسـر والوقـت والسـعر الناسـب 

ن مـــن املنطقـــي لألصـــحاب الفـــوائض قبـــل اإلقـــدام علـــى عمليـــة شـــراء وهـــذا مـــا تـــوفره بورصـــة األوراق املاليـــة، أل

األوراق املاليــة أن يضــمن القــدرة علــى التصــرف أو اخلــروج مــن هــذا التوظيــف وتســييل أموالــه مــرة أخــرى عنــدما 

 يتــوفر هــذا الشــرط فأغلبيــة أصــحاب الفــوائض سيصــرفون النظــر عــن هــذه األوراق مل فــإذا ،د احلاجــة لــذلكجيــ

  2.تربز أمهية بورصات األوراق املالية لسوق اإلصدار املالية وهنا

                                                           
1
ملتحــدة، املــؤمتر العلمــي شــوقي امحــد دنيــا، البورصــة حلــم و كــابوس، مــؤمتر أســواق األوراق املاليــة و البورصــات، كليــة الشــريعة و القــانون، جامعــة اإلمــارات العربيــة ا - 

  .     3ص ،السنوي اخلامس عشر
2
  .252،ص 2007 ،األردن عمان، ، التوزيع و للنشر املسرية دار ، مقدمة يف اإلدارة املالية املعاصرة شبيب، ال كامل دريد - 
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ومــن خــالل مــا ســبق تتضــح األمهيــة البالغــة لبورصــة األوراق املاليــة لســوق اإلصــدار واالكتتــاب، وكــذا مــدى    

      وثوقيـــة الصـــلة وتبادليـــة التـــأثري بـــني الســـوقني، فالبورصـــة مـــا جـــاءت إىل خلدمـــة ســـوق اإلصـــدار وليســـت بديلـــة

   .نهامستقلة ع أو

وتنعكس قوة وكفاءة بورصات األوراق املالية على أداء سوق اإلصـدار بشـكل مباشـر فوجـود بورصـة عميقـة     

يشــجع الشــركات واحلكومــات علــى طــرح أورقهــا املاليــة، ويســاهم كــذالك وجــود سوذات شــفافية وكفــاءة عاليــة 

ـــة املدرجـــة يف البورصـــة وي ـــدائل املطـــروح لالســـتثمار أمـــام ســـوق نشـــيطة لإلصـــدار يف تنويـــع األوراق املالي عـــزز الب

مــــن قو�ــــا عــــن نشــــاط ســــوق  أصــــحاب الفــــوائض واملــــدخرات، وبالتــــايل فالبورصــــة القويــــة تســــتمد جــــزءا مهمــــا

ـــريا مـــا يـــرتدد أن ســـوق اإلصـــدار هـــي ســـوق االســـتثمار الفعلـــي أل�ـــا تـــؤمن التمويـــل ألصـــحاب االصـــدار ، وكث

ســـوق لالســـتثمار املـــايل أو توظيـــف لألمـــوال وال تـــأثر يف االســـتثمارات يف حـــني أن ســـوق التـــداول مـــا هـــي إال 

إنشاء املشاريع وهذا إىل حد ما صحيح، لكن مثلما سبق الذكر ال ميكـن أن يقـوم سـوق نشـيط لإلصـدار دون 

  . وجود بورصة ذات كفاءة

  

  :وظيفة البورصة كأداة لتخصيص الموارد .2

تســــعى جاهــــدة إىل توجيــــه مــــدخرات املســــتثمرين إىل املشــــاريع إن بورصــــة األوراق املاليــــة الــــيت تتســــم بالكفــــاءة      

فالبورصـة ذات الكفــاءة العاليـة ال تســعى فقـط إىل تــوفري  املنتجـة مبــا يكفـل هلــا املسـامهة يف حتقيــق النمـو االقتصــادي،

التمويـــل للمشـــاريع، وإمنـــا تســـعى وبـــنفس الشـــكل إىل ختصـــيص اجليـــد للمـــوارد، مـــن خـــالل جـــذب اكـــرب عـــدد مـــن 

ن واملستثمرين باإلضافة للحرص على توفري املعلومات الالزمة والكافية حـىت تعكـس األسـعار السـوقية القيمـة املدخري

احلقيقيــة لــألوراق املاليــة، وبالتــايل ترتفــع أســعار األوراق املاليــة اخلاصــة بالشــركات الــيت حتقــق أفضــل النتــائج وتــنخفض 

  1.ضعيفة تائجنأسعار األوراق املالية اخلاصة بالشركات اليت حتقق 

التنافســـية : غــري أن فعاليـــة أداء بورصــة األوراق املاليـــة هلـــذه املهمــة تشـــرتط تــوفر بعـــض اخلصـــائص ال ســيما منهـــا    

وشـــفافية املعلومـــات للجميـــع، وســـالمة طـــرح األوراق والبعـــد عـــن التالعـــب، وإال عرضـــت البورصـــة تســـعرياً مضـــلالً 

لهــا تضــر بالتخصــيص األمثــل للمــوارد، مــا يــؤثر علــى دعــم املشــاريع لــألوراق املاليــة يــنجم عنهــا مكافــآت يف غــري حم

  .اجليدة لالقتصاد ويبدد املوارد املالية، األمر الذي جيعل كفاءة ورشادة جهاز البورصة أمراً بالغ األمهية

                                                           

.6، صمرجع سبق ذكرهشوقي امحد دنيا،  - 1
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 خاصــة أن االقتصــادية، التنميــة تســريع علــى ســاعدي أن الناميــة األقطــار ومــن شــأن وجــود بورصــة ذات كفــاءة يف    

 أكثـــر إىل االدخـــار، فـــإذا مـــا مت ختصيصـــه ماليـــة تتمـــع باجلاذبيـــة أن يرفـــع معـــدل والســـندات وأدوات األســـهم إصـــدار

  1.أن حيقق نتائج مهمة لالقتصاد املختلفة االستثمار أنشطة على وتوزيعه كفاءة، املستثمرين

  

 : وظيفة البورصة كأداة لتنويع االستثمارات .3

األوراق املاليــة ألصــحاب الفــوائض املاليــة العديــد مــن األدوات املاليــة املتنوعــة والــيت متثــل العديــد تتــيح بورصــة     

خمتلـف ا�ـاالت والقطاعـات لتـوفر بـذلك هلـم العديـد مـن البـدائل الـيت  من اجلهات اليت تبحـث علـى التمويـل يف

ذا العوائــد املتوقــع هلاتــه املشــاريع تتناســب مــع خمتلــف رغبــات املســتثمرين ال ســيما يف مــا خيــص درجــة املخــاطر وكــ

وطبيعـــــة الفوائـــــد إن كانـــــت ثابتـــــة أو متغـــــرية، بالشـــــكل الـــــذي يتـــــيح  ومواعيـــــد االســـــتحقاق بالنســـــبة للســـــندات

العديــد  وال يتــوفر ذلــك بطبيعــة احلــال إال بتــوفر ،للمســتثمرين يف هــذه األوراق املاليــة تنويــع حمفظــة أوراقهــم املاليــة

بورصــة وكــذلك تــوفر العديــد مــن األوراق واملنتجــات املثاليــة، أو بعبــارة أخــرى تــوفر مــا مــن الشــركات املدرجــة يف ال

  .يعرف بعمق السوق

  

 :وظيفة البورصة كأداة لتوفير المؤشرات ذات األهمية االقتصادية .4

تعـد  ، خاصـة أ�ـااالقتصـادي تعترب بورصة األوراق املاليـة احـد أهـم اجلهـات الـيت يسـتند عليهـا يف عمليـة التنبـؤ    

املركز الذي تنعكس داخله مجيع التذبذبات اليت حتـدث يف االقتصـاد، خاصـة أن حجـم التـداوالت داخـل البورصـة 

غالبــا مــا يعــرب عــن أمهيــة األمــوال الســائلة املتداولــة وتنبــئ األســعار داخــل البورصــة علــى الســعر العــام وا�ــزي لعوائــد 

ع وخاصـــة منهـــا املنتجـــة علـــى مـــدى امليـــل لـــدى املنتجـــني حنـــو ، كمـــا تعـــرب توزيعـــات األربـــاح يف املشـــاري2االســـتثمار

التوسع، لذلك فإن بورصة األوراق املالية ومـن خـالل مـا جيـرى فيهـا مـن أنشـطة مـا هـي إال مـرآة لالقتصـاد القـومي 

 وتلعــب يف كثــري مــن األحيــان دور جــرس اإلنــذار املبكــر الــذي ينــذر املســئولني إىل مــواطن اخلطــر و مكــامن اخلــالل

  3.اذ اإلجراءات املالئمة يف الوقت املناسبإلخت

  

                                                           
3

 قسم ، التجارة كلية، املاجستري شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،مصر يف االدخار تنمية يف املالية األوراق سوق دور املطلب، عبد حسني األسرج -

.54، ص 2002 مارس،مصر، بنها فرع ، الزقازيق جامعة، االقتصاد  
4

 نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكره ،-  اجلزائر و تونس مصر، بني مقارنة دراسة -  املالية األوراق أسواق على وأثاره احملفظي االستثمار حمددات عمار، صايفي -

 اجلزائر، بومرداس،بوقره  أحممد جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ،كلية والبنوك املالية اقتصاديات ختصص االقتصادية العلوم يف املاجستري شهادة

.10، ص 2008/2009   

3 .7، مرجع سبق ذكره ، ص شوقي امحد دنيا -
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 : وظيفة البورصة كأداة تفعيل نشاط البنوك .5

تــوفر بورصــات األوراق املاليــة للبنــوك العديــد مــن اخلــدمات املهمــة وخاصــة منهــا إمكانيــة توظيــف مــا لــديها مــن     

منهــا أ�ــا قــد تســتحوذ علــى ودائــع و أمــوال، غــري انــه مــن املمكــن كــذلك أن جتلــب هلــا العديــد مــن املضــار خاصــة 

لــذلك تســعى البنــوك إىل إبــراز دورهــا داخــل  ،عمالئهــا ومودعيهــا األمــر الــذي مــن شــانه أن يعقــد عمليــات البنــوك

االقتصاد، وفرض نفسها من خالل توفري العديد من املنتجات للمحافظة على عمالئها ما يسـاهم يف تفعيـل أدائهـا 

  . داخل االقتصاد

  

  1:ة لتجسيد برامج الخصخصةوظيفة البورصة كأدا .6

اجتهت العديـد مـن الـدول ال سـيما منهـا الـدول الناميـة إىل تطبيـق العديـد مـن بـرامج اإلصـالح االقتصـادي والـيت     

تضــمنت التوجــه إىل حتريــر اقتصــاديتها واألخــذ مببــدأ حريــة الســوق والــيت نــتج عنهــا إعــادة االعتبــار للقطــاع اخلــاص 

 املفلســة حيــث أســفر هــذا التوجــه إىل القيــام بتصــفية بعــض شــركات القطــاع العــام داخــل االقتصــاد وتوســيع ملكيتــه

حيـــث تســـمح هـــذه العمليـــة بتخفيـــف 2،وهـــو مـــا يعـــرف باخلصخصـــةاخلـــاص تســـليم إدار�ـــا إىل القطـــاع  أو وببيعهـــا

  3.مشاكل املديونية العامة و احلد من العجز يف املوازنة العامة

  

يعرتيهـا العديـد مـن الصـعاب خاصـة منهـا تلـك املتعلقـة بطريقـة تقـدير القيمـة  غري أن عملية اخلصخصـة غالبـا مـا    

احلقيقية ألصول هذه الشركة لتربز أمهية بورصـات األوراق املاليـة مـن خـالل قـدر�ا علـى تـوفري ا�ـال املناسـب لتقيـيم 

العالقة املتبادلة بـني عمليـات اخلصخصـة  بالتايل هذه األصول بالشكل الذي حيمي هذه األصول من التبديد، وتربز

 وكفــاءة بورصــات األوراق املاليــة حيــث تلعــب بورصــات األوراق املاليــة دوراً هامــاً يف إمتــام عمليــة اخلصخصــة بنجــاح

  .كما تسهم برامج اخلصخصة يف توسيع وتعميق هذه البورصات

 الـدول هـذه داخـل وذات كفـاءة متطورة رصاتبو  بوجود العامل دول عرب اخلوصصة برامج جناح ما يرتبط وغالبا    

 األوراق بإســـتيعاب هلـــا ضـــخمة مطلوبـــة يف هـــذه املشـــاريع ويســـمح أمـــوال رؤوس حشـــد ميكنهـــا مـــن الـــذي بالشـــكل

ولعـل  وتتجـه احلكومـات للخوصصـة عـن طريـق البورصـات للعديـد مـن األسـباب، خصخصتهااملراد  للمشاريع املالية

  4: أمههامن 

  ؛األوراق املالية وتشجيع صغار املستمرينرفع كفاءة بورصات  

                                                           
1
: ، تاريخ اإلطالع2004، تصدر عن املعهد العريب للتخطيط ، بالكويت، مارس  27خضر حسان،حتليل األسواق املالية، سلسلة جسر التنمية العدد  - 

  http://www.arab.api.org/developi.htm:                       متوفر عرب شبكة اإلنرتنيت على املوقع اإللكرتوين 5/5/2016
2

   .548، ص 2010ا�يد، العوملة وأبعادها االقتصادية، مكتبة ا�تمع العريب للنشر و التوزيع، األردن ، اسعد عبد  -
3

   .206، ص 2003وسام مالك ، البورصات و األسواق املالية، دار املنهل ، لبنان ،  -
4
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  ؛تفادي الشبهات يف بيع وحدات القطاع العام وعدم متييز فئات عن أخرى عند البيع  

  تستخدم احلكومات البورصـة مـن أجـل متليـك الفئـات الشـعبية والعماليـة للمشـاريع حمـل اخلصخصـة خاصـة

العمـال، ونتيجـة إلنتشـار ذهنيـة أن هـذه املشـاريع أنه يف الغالب حتتوي هذه املشاريع على أعـداد كبـرية مـن 

هي ملكية الشعب فتستخدم هذه الطريقة إلسرتضائهم، وإضافة لذلك فإنه عـادة مـا يصـاحب خصخصـة 

تغـري احلكومـة مـثال أي حكومـة (املشاريع احلكومية خطر إعادة تأميمها إذ ما تغـريت التوجهـات السياسـية 

حــــىت ) متليــــك فئــــات شـــعبية وعماليــــة(الطريقــــة يف اخلوصصـــة  ، وتســـتخدم هــــذه)ذات توجهـــات إشــــرتاكية

 .يصعب عليها ذلك

 

  :أهمية بورصات األوراق المالية   -ثانيا

 

�ـــا بورصـــات األوراق املاليـــة اكتســـبتها مـــن خـــالل الوظـــائف الـــيت  حتضـــاال شـــك أن األمهيـــة البالغـــة الـــيت باتـــت     

أصبحت تؤديها داخل االقتصاديات ال سيما منهـا املتقدمـة بالشـكل الـذي أصـبح مـن غـري املمكـن االسـتغناء عنهـا 

 :أمهيتها يف زحيث ترب 

  :االدخار تشجيع .1

توفريهـا للعديـد مـن البـدائل واخليـارات  تأثر بورصات األوراق بشكل عـام علـى امليـل احلـدي لالدخـار مـن خـالل    

 والعائــد الســيولةوخاصــة مــن حيــث ، كافــة الرغبــات والتفضــيالت الــيت ميكــن أن جتــذ�متراعــي   ألصــحاب الفــوائض

 ونتيجـة لـذلك فهـي تعمـل علـى التقليـل توفرهـا البورصـة، باإلضافة إىل اخلدمات املتعددة واملتنوعـة الـيت 1واملخاطرة،

 املدخرات رغبتا يف حتقيق عوائـد ماليـة إضـافية مـن هـذه لصاحل االستهالكي خاصة عند صغار املدخرين من اإلنفاق

 مــن خــالل تســهيل عمليــة ،االدخــار األفــراد واملؤسســات علــى، كمــا تشــجع بورصــات األوراق املاليــة االســتثمارات

  2.أدوا�م املالية إىل سيولة يف الوقت املناسب ودون خسائر كبرية حتويل
  

  :وتنميتها الثروة على حملافظةا .2

قيمـــة  فـــظحلتعتــرب األدوات املاليـــة املتعامـــل �ـــا داخــل بورصـــات األوراق املاليـــة مـــن أهـــم الوســائل الـــيت تســـتخدم     

إىل غايـة املوعـد الـذي حنتاجهـا فيـه، وبالتـايل حتـتفظ بقيمتهـا مـن التآكـل نتيجـة التضـخم بـل  الشـرائية األموال وقو�ا

  .ق أرباح ما يساعد على تنمية الثروةمن املمكن أن حتق

 

                                                           
1
 -Jagdish Handa, Monetary Economics, Routledge, 2nd Edition,2009,p16. 
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  : السيولة على احلصول تسهيل .3

قــدر�ا علــى تــوفري الســيولة يف الوقــت املناســب خــالل تكتســب بورصــة األوراق املاليــة أمهيتهــا بشــكل كبــري مــن     

االسـواق العميقـة و ، ويـربز هـذا االمـر اكثـر لـدى وباليسر الكايف ودون حتقيـق خسـائر معتـربة يف قيمـة األوراق املاليـة

الـــيت تتميـــز بوجـــود عـــدد كبـــري مـــن البـــائعني و املشـــرتين املســـتعدين دائمـــا للتـــداول باســـعار اعلـــى او ادىن مـــن الســـعر 

   1.السوقي

   : االئتمان على احلصول تسهيل .4

اليـــة طـــاليب األمـــوال، مـــن خـــالل ســـوق اإلصـــدار إلصـــدار األوراق امل أمـــامح بورصـــات األوراق املاليـــة ا�ـــال فـــتت    

واحلصول على التمويل املطلـوب بالشـروط املناسـبة واجلاريـة يف البورصـة بـدون ضـرورة تـوفري الضـمانات الـيت غالبـا مـا 

  .تفرضها البنوك على طاليب اإلمتان
 

  :املدفوعات تسهيل .5

بالــديون الناشــئة عــن تســتخدم يف كثــري مــن األحيــان األدوات املاليــة املتداولــة يف بورصــات األوراق املاليــة للوفــاء     

  .املعامالت املالية والتجارية بالشكل الذي جيعلها وسيلة إلبراء الذمم

 

  :االستثمار خماطر ختفيض على املساعدة .6

يســتخدم املتعــاملني يف بورصــات األوراق املاليــة العديــد مــن اإلجــراءات الــيت مــن شــأ�ا ختفــيض خمــاطر االســتثمار     

  : أمهها من ولعل

 

         حفظهــــا مــــن خمــــاطر التلــــفو ضــــمان قيمــــة االســــتثمارات احلقيقيــــة لســــتخدم هــــذا اإلجــــراء غالبــــا مــــا يُ  :التــــأمني -أ

 .وغريها من املخاطر والسرقات التعرض لبعض املخاطر كاحلريق أو

القـــدرة  تتـــيح بورصــات األوراق املاليـــة للمســـتثمرين احــد أهـــم األدوات لتخفـــيض املخــاطر، متمثلـــة يف: التنويــع -ب

نويـــع احملفظـــة االســـتثمارية بـــأدوات وأوراق ماليـــة صـــادرة عـــن شـــركات مـــن خمتلـــف القطاعـــات والنشـــاطات مـــا تعلـــى 

 . حيفظ قيمة هذه األدوات من فقدان قيمتها

تسمح املشـتقات املاليـة املتداولـة يف بورصـات األوراق املاليـة باحلفـاظ علـى قيمـة األمـوال خاصـة تلـك : التحوط -ج

 املســتقبل يف تســوء بأســعار حاليــة، قــدو ضــما�ا بعقــود آجلــة تمتعــددة أو صــفقات ضــرورية لاملتعلقــة بأســعار صــرف 

  . ك املتعامل احلصول على أفضل األسعارالفيضمن بذ

 

                                                           
1
  .166،ص 2008بلعزوز بن علي وحممدي الطيب احممد، دليلك يف االقتصاد ، دار اخللدونية للنشر و التوزيع ، اجلزائر،  - 
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   : النقدية السياسات تنفيذ على املساعدة .7

مستهدفة بذالك كـبح تستغل البنوك املركزية يف عمليتها للسوق املفتوح بورصات األوراق املالية للرتويج لسندا�ا     

هـذه األوراق  طـرحتف ،والبنـوك اجلمهـور أيـدي بـني مـن النقديـة الكتلـة مـن جـزءا موجات التضخم من خالل سـحب

مغريــة، أمــا يف حالــة الركــود فيقــوم البنــك املركــزي بضــخ الســيولة النقديــة  بعوائــد املســتثمرين علــى تعــود بأســعار املاليــة

  .املاليةاملطلوبة من خالل شراء األوراق 

  

 :دعم النمو االقتصادي  .8

معـدالت  رفـعيف  عـن طريـق دعـم إنشـاء والتوسـع يف املشـاريع االقتصـادية تساهم بورصـات األوراق املاليـة    

مـا يرفـع مـن حجـم دخـول األفـراد داخـل ا�تمــع وتشـجيع االدخـار التشـغيل ومنـه ختفـيض معـدالت البطالـة، 

  1.زيادة النمو االقتصادي إىلما يؤدي  وبالتايل زيادة الدخل الوطين

 لكمــــا يســــاهم التوســــع يف نشــــاط املشــــاريع أفقيــــا وعموديــــا يف زيــــادة عوائــــد الدولــــة الضــــريبية مــــن خــــال    

الضرائب احملصلة من أربـاح األسـهم والسـندات وكـذا الضـرائب احملصـلة مـن أربـاح الشـركات املنشـأة باإلضـافة 

ملـوظفني يف هـذه املشـاريع مـا يـنعكس علـى حصـيلة اإليـرادات إىل ضرائب الدخل احملصلة من دخول األفراد ا

الضــــريبية للدولــــة، خاصــــة أن طبيعــــة عمليــــات اإلفصــــاح للقــــوائم املاليــــة للشــــركات الــــيت تفرضــــها عليهــــا إدارة 

  .بورصات األوراق املالية بشكل دوري تعد وسيلة مهمة للوقاية من التهرب الضرييب

لبالغــة للبورصــات علــى النمــو االقتصــادي مــا يــربر حجــم الدراســات ومــن خــالل مــا ســبق تتضــح األمهيــة ا    

املهتمة بتحديد العالقة بني بورصات األوراق املالية والنمو االقتصادي، ونذكر منها دراسة البنك الدويل الـيت 

أثبتـــت وجـــود عالقـــة إجيابيـــة قويـــة بـــني وجـــود بورصـــات لـــألوراق املاليـــة قويـــة وذات كفـــاءة ومعـــدالت النمـــو 

تصــادي، وترتكــز هــذه العالقــة أساســا علــى درجــة فعاليــة البورصــة وحجمهــا، فتقــوى هــذه العالقــة بوجــود االق

بورصــة متطــورة وفاعلــة وتضــعف هــذه العالقــة مــع وجــود بورصــة غــري فاعلــة وغــري متطــورة مثــل مــا نشــهده يف 

  2.اغلب البلدان النامية

  

 

                                                           
1
 - Parthasarathi Shome, FISCAL POLICY PUBLIC POLICY & GOVERNANCE, NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC 

FINANCE AND POLICY,india,1996,p13. 
1

 درجة على احلصول تطلبات،رسالة مقدمة ضمن م العراقي املايل للسوق االقتصادي األداء لتطوير مقارنة اقتصادية دراسة،  الزيدي حسن فالح إياد -

. 33، ص2009، الدمنارك يف املفتوحة العربية األكادميية، واالقتصاد اإلدارة كلية،  االقتصادية العلوم يف املاجستري  
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  : ويف ما يلي شكل يوضح أمهية بورصات األوراق املالية يف االقتصاد

  

  يوضح أهمية البورصات في اإلقتصاد الوطني: )20(شكل رقم

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  .14، صمرجع سبق ذكره السيد، جودةصالح : املصدر  

  

  

 جذب الفائض غير معباء

 توظيف األموال بفعالية 

 أهمية البورصة

في االقتصاد الوطني   

توفير الموارد و األموال 

 حيوية المشروعاتزيادة 

 تحسين كفاءة االدارة

 توجيه مجاالت االستثمار 

 ترشيد اإلنفاق االستثماري

 أداة تحذير وتنبيه للمخاطر

أداة إشباع للمستثمر الصغير و 

 توفير قنوات سليمة لالستثمار

 أداة غير محدودة في االقتصاد
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  المالية ومتطلباتها األوراقبورصات كفاءة :المطلب الثالث

  

 بورصـات االقتصادي،خاصة انه من املعروف أن وجـود النمو حتقيق يف مهما دورا بورصات األوراق املالية تلعب    

غـري ان أدائهـا منـوط بتـوفر العديـد مـن  املـايل، والنظـام لالقتصـاد عديـدة مزايـا متـنح عاليـة كفـاءة ذات املاليـة لـألوراق

 يـتم الـيت الشـركات أنشـطة جلميـع واملعلومـات البيانـات عن اإلفصاح الشروط واليت يعد من أمهها الشفافية عن طريق

 وبالتـــايل تتحـــدد أســـعار أوراقهـــا املاليـــة بنـــاء علـــى بيانا�ـــا مـــا يعكـــس توقعـــات البورصـــة، يف املاليـــة بأوراقهـــا التـــداول

 كفـاءة البورصـة إىل اخنفـاض يـؤدياملستثمرين وحيدد قرارا�م وأن أي تدليس أو تزوير أو وجود معلومات غري كافيـة 

  .وينعكس على عدم قدرة أسعارها على التعبري عن القيمة احلقيقية لألوراق املالية

  

  :كفاءة بورصة األوراق المالية   - أوال

ذلــك الســوق الــذي يــتم فيــه تقيــيم األســهم العاديــة بشــكل عــادل يف ضــوء : " عــرف الســوق الكــفء علــى انــه يُ     

السـوق " هـي  ، أو"أي هو السوق الذي تعكـس فيـه أسـعار الورقـة املاليـة كافـة املعلومـات املتاحـة ،املعلومات املتاحة

مســتمر حبيــث تكــون أســعار االســتثمارات فيهــا مســاوية لقيمتهــا احلقيقيــة وتــرتك عشــوائيا  الــيت تكــون يف حالــة تــوازن

الســوق الــذي يكــون فيــه أفضــل توقــع لقيمــة الســهم ممــثالً يف " كمــا تعــرف علــى أ�ــا "دون إمكانيــة الســيطرة عليهــا 

اب فئـــة أخـــرى  حبيـــث ال تســـتطيع أي فئـــة مـــن املســـتثمرين أن حتقـــق مكاســـب غـــري عاديـــة علـــى حســـ الســـعر احلـــايل

الســـوق الـــيت تســـتجيب أســـعار "، أو هـــي "كنتيجـــة الكتشـــاف أســـهم تقـــل أو تزيـــد أســـعارها عـــن قيمتهـــا احلقيقيـــة 

األوراق املاليــــة يف ظلهــــا للتغــــريات يف نتــــائج حتليــــل البيانــــات واملعلومــــات املتدفقــــة إىل الســــوق، حبيــــث حتــــدث هــــذه 

هم مــع قيمتــه احلقيقيــة ففــي ظــل الســوق الكــفء ســوف االســتجابة بســرعة تــؤدي إىل تســاوي القيمــة الســوقية للســ

الســوق الــيت تعكــس فيــه أســعار ، أي هــي  حيقــق مجيــع املســتثمرين نفــس معــدل العائــد ملســتوى معــني مــن املخــاطر

هــو الســوق الــذي "أو  "الورقــة املاليــة مجيــع املعلومــات املتاحــة الــيت تتعلــق باألحــداث املاضــية واجلاريــة بشــكل كامــل

 1 .ستثمارات فيه مجيع املعلومات اليت تصل إىل املستثمرين خالل فرتة زمنية معينةتعكس أسعار اال

ويعــد ســوق غــري كــفء حينمــا يالحــظ املســتثمرين وجــود ثغــرة وفــرق بــني القيمــة احلقيقيــة لالســتثمارات وســعرها     

  ."احلايل يف السوق

  

مجيــع املتعــاملني أمــام مبــاراة عادلــة ومــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن ســوق الكــفء هــو الســوق الــذي يكــون فيــه     

)Fair Game (2 .ال ظلم فيها وال حتيز   

                                                           
1

  .48، ص مرجع سبق ذكرهحممود، فيصل الشواوره-
2

  .48نفس املرجع السابق ، ص  -



 الجوانب النظریة والفنیة لبورصات األوراق المالیة العربیة المشاركة في قاعدة بیانات صندوق النقد العربي:        الفصل الثالث 

 

124 
 

مبـا يعكـس مـا  ،وينطوي مفهوم كفاءة بورصة األوراق املاليـة علـى قـدر�ا عـن إحـداث تعـديل يف األسـعار بسـرعة    

كـل املعلومـات، حيـث   وبعـد قيـام املسـتثمرين بتقيـيم ،حتمله تلك املعلومات الـواردة مـن أخبـار مفرحـة أو غـري مفرحـة

مـــن املهـــم أن ال يكـــون هنـــاك فاصـــل زمـــين بـــني حتليـــل املعلومـــات اجلديـــدة وبـــني الوصـــول إىل نتـــائج خبصـــوص ســـعر 

الســهم، كمــا ال يكــون هنــاك فاصــل زمــين بــني الوصــول إىل تلــك النتيجــة وحصــول كافــة املســتثمرين عليهــا، وبالتــايل 

ليضــــمن بـــذلك التخصـــيص األمثــــل للمـــوارد املاليـــة املتاحــــة  يضـــمن حصـــول كــــل ورقـــة ماليـــة علــــى قيمتهـــا احلقيقيـــة

والتشــغيل الكــفء ملختلــف عمليــات البورصــة مــن بيــع و شــراء لــألوراق املاليــة بأســعار تعكــس القيمــة احلقيقــة هلــذه 

ة األدوات أو قريبة منها، كما تعكس الظروف العامة للبيئة االستثمارية ال سيما منها التغـريات االقتصـادية والسياسـي

  :واالجتماعية واجتاها�ا داخل الدولة أو خارجها كما هو موضح يف الشكل التايل 

  

  يوضح املعلومات و آليات تسعري األوراق املالية:  )21(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2004بـاألوراق املاليـة حتليـل وإدارة، دار املسـرية للنشـر والتوزيـع والطباعـة، األردن،  االسـتثمارالتميمي ارشد فؤاد ، أسامة عزمـي سـالم، :  املصدر      

  .132ص

  

 املعلومـــات الـــواردة للمســـتثمرين املتعلقـــة بظـــروف البورصـــةومـــن خـــالل الشـــكل الســـابق يتجلـــى مـــدى مســـامهة      

ملستقبل استثمارا�م، وما يتوقعونه من عوائـد هلـذه االسـتثمارات   املستثمرينوالبيئة االقتصادية بشكل عام، يف تقييم 

سياسية  أحداث

مالية  ،واقتصادية

أخرىواجتماعية و   

تحليل االقتصاد الكلي  

الدخل القومي و 

التضخم و الضريبة 

و غيرهومعدل الفائدة   

تخص قطاعات 

( اقتصادية معينة  مثل 

)األرباح و توزيعها  

تقييم 

المستثمرين 

ومالكي الورقة 

المالية لطبيعة 

المعلومات 

 ونوعيتها

تسعير 

 مضخم

تسعير 

 مخفض

زيادة 

 المعروض

انخفاض 

 ارتفاع السعر

 زيادة الطلب 
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فــإذا غلــب التشــاؤم علــى هــذه التوقعــات، نتيجــة حتلــيلهم للمعلومــات الــواردة، ســيتجه اغلــب املتعــاملني حنــو بيــع مــا 

الـــذي يـــؤدي إىل اخنفـــاض األســـعار، يف حـــني لـــو دلـــت األمـــر حيوزونـــه مـــن أوراق ماليـــة للحـــد مـــن اخلســـائر احملتملـــة 

ء كانــت متعلقــة باالقتصــاد بشــكل عــام أو الشــركة التحلــيالت املســتقاة مــن املعلومــات الــواردة أي كــان مصــدرها ســوا

أو البورصـة إىل تفــاؤل املســتثمرين وأن األســعار احلاليـة يف الســوق ال تعكــس القيمــة احلقيقيـة لــألوراق املاليــة فســيتجه 

 املســتثمرين إىل شــراء هــذه األوراق املاليــة فيــزداد بــذلك الطلـــب وترتفــع األســعار مدعومــة بالعوائــد املتوقــع اســـتالمها

  .مستقبال

ورغم أمهيـة املعلومـات يف حتديـد قيمـة األوراق املاليـة إال انـه ال ميكـن اسـتبعاد سـلوك املسـتثمر الـذي تـتحكم فيـه     

يف حتديـد  ،ال سيما منها رغباته وقدراته على تفسـري املعلومـات وكـذا طموحاتـه وخماوفـه األخرى، العديد من العوامل

ـــة مـــا هـــي إىل انعكـــاس لتوقعـــات اجتاهاتـــه لتنويـــع حمفظتـــه لـــألوراق امل ـــة، وبالتـــايل جنـــد أن األســـعار يف حلضـــه معين الي

  1.وسلوكا�م) التشاؤم والتفاؤل(املستثمرين 

  :وتنعكس أثار فرضية كفاءة البورصة على اآللية اليت حتكم حركة األسعار فيه على النحو التايل    

  .يعكس حتليل املتعاملني يف البورصة للمعلومات الواردة تتحرك أسعار األوراق املالية يف البورصة بالشكل الذي.1

أن األسعار يف البورصـة هـي أفضـل مؤشـر يسـتند عليـه لتقيـيم هـذه األوراق ، دون احلاجـة السـتخدام أي طريقـة . 2

  .أخرى  لتقييمها غري سعر السوق

هلــا وبالتــايل فتنويــع حمفظــة األوراق  يعكــس ســعر الورقــة املاليــة درجــة املخــاطرة املنتظمــة املتعلقــة بالشــركة املصــدرة. 3

  .املالية يساهم يف ختفيض خماطرها

سـامهت اخلـربة يف العديـد مـن البورصـات ذات الكفـاءة بقـدرة املتعـاملني يف توقـع املعلومـات الـيت حتتويهـا التقـارير . 4

 .املالية املنشورةاملالية قبل نشرها رمسيا، ما يدل كذلك على وجود مصادر أخرى للمعلومات غري البيانات 

ـــق أربـــاح . 5 ـــة مـــن الكفـــاءة ، تقـــل مقابلـــه فـــرص حتقي ـــق معـــدالت عالي ـــذي يتجـــه الســـوق حنـــوى حتقي يف الوقـــت ال

اســتثنائية الن الســعر يتجــه حنــوى القيمــة احلقيقيــة هلــذه األوراق، ورغــم هــذا تبقــى هنــاك فــرص لــدى الــبعض لتحقيــق 

والــيت تــنص علــى أنــه مهمــا بلغــت درجــة كفــاءة الســوق فــان   ،بعــض األربــاح وهــو مــا فســرته نظريــة املشــي العشــوائي

  .األسعار السوقية تتذبذب حول القيمة احلقيقية

  

                                                           
1
  .132مرجع سبق ذكره ، ص التميمي ارشد فؤاد ، أسامة عزمي سالم، - 
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  1: و يقسم االقتصاديني مفهوم كفاءة بورصة األوراق املالية إىل نوعني

 
 وبـني السـوق إىل الـواردة املعلومـات حتليـل بـني زمـين فاصـل وجـود ينصـرف مفهومهـا إىل عـدم: الكاملة الكفاءة  -أ

حتملـه  وهو ما يضمن حدوت تغيري فوري يف السـعر عاكسـاً بـذلك مـا السهم سعر بشأن حمددة، نتائج إىل الوصول

تكـاليف، وهـو مـا يقتضـي تـوفر بعـض  وبـدون للجميع متاحة واملعلومات متماثلة، املستثمرين فتوقعات 2املعلومات،

  :الشروط أمهها
   

  ؛يف البورصة يف نفس الوقت دون تكاليفتوفر املعلومة جلميع من يتعامل  -

      ؛عمق البورصة بالشكل الذي ال يسمح لبعض املتعاملني بالتأثري على األسعارتوفر  -

  .متتع املتعاملني يف البورصة بالرشادة االقتصادية -

  

 وال املالية األوراقبورصة  يف ال) التامة املنافسة شروط( الشروط هذه حتقق سبق تتضح إستحالة ومن خالل ما    

  .آخر سوق أي يف

  

يستند هذا الطرح على توقع أن ميضي بعض الوقت بعـد وصـول املعلومـات إىل السـوق  :الكفاءة االقتصادية  -ب

 سـوقية عـن أسـعار ن القيمة السوقية للورقة املاليـة قـد تعـربإحىت يظهر انعكاسها على أسعار األوراق املالية،وبالتايل ف

 احملصـلة منهـا إال أن تكلفـة احلصـول علـى املعلومـات والضـرائب قـد تقلـص األربـاح القيمـة احلقيقيـة مـن أقل أو أعلى

  .وال جتعلها أرباح استثنائية

 

  :سوق الكفاءة الكاملة وسوق الكفاءة االقتصاديةطبيعة ردود الفعل يف  التايل ويتضح من خالل الشكل

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .4 ص ، 1997 مصر، املعارف، توزيع منشاة رأمسال، وأسواق املالية األوراق هندي، ابراهيم منري - 

2
  .  281،ص2005بورصات، دار الشروق للنشر و التوزيع ، األردن،  -أوراق -األسواق املالية مؤسسات  ،حممود حممد الداغر  - 
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  سوق الكفاءة الكاملة وسوق الكفاءة االقتصاديةردود الفعل يف يوضح رد :  )22(الشكل رقم

  

  رد فعل السوق بعد ورود أنباء مفرحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رد فعل السوق بعد ورود أنباء حمبطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .499 ص ذكره، سبق مرجع رأمسال، وأسواق املالية األوراق هندي، امحد منري :املصدر            

 األيام

سعر 

 السهم

 

 رد فعل متأخر

 رد فعل مغال فيه 

رد فعل السوق 

 الكفء

 األيام

سعر 

 سوق الكفاءة الكاملة السهم

 سوق الكفاءة االقتصادیة

 

 

 رد فعل متأخر

 رد فعل مغال فيه 

السوق رد فعل 

 الكفء

 سوق الكفاءة الكاملة

 سوق الكفاءة االقتصادیة
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 الكــفء كفــاءة كاملــة وســوق الكفــاءة االقتصــادية الســوق ظــل يف الســعر ســلوك الشــكل الســابقويتضــح مــن خــالل 

 :الواردة املعلومات على بناءا

 مبا باالرتفاع السهم سعر يف وتلقائية فورية استجابة يف مباشرة ذلك سينعكس فبعد ورود أنباء مفرحة ومشجعة، -

 .للسهم احلقيقية إىل وصول السعر السوقي إىل القيمة يؤدي

مــــا يــــؤدي إىل  األســــهم علــــى أســـعار ســــلبا ســـينعكس البورصــــة إىل حمبطــــة وعلـــى نفــــس املنــــوال فـــورود معلومــــات -

  .اخنفاضها

  

 :أما يف ظل الكفاءة االقتصادية 

، و معلومـات سـار أو غـري سـارة املعلومات،سـواء كانـت هلـذه السـوق إىل غايـة حتليـل متـأخرة االسـتجابة فتكـون

كمـا هـو موضـح بـاملنحىن حيـث أو اقـل منـه   اإلعالنقد تكون ردود فعل األسعار أكثر مما هو متوقع بسبب بالتايل 

بســـبب ردود  بســـيطة جتــاوز ارتفـــاع األســـعار مســتوى تـــوازن األســـعار يف حالـــة كهــذه فـــإن املضـــاربون حيققــون أرباحـــا

 1.أفعال غري اعتيادية

  

  2 :اختلفت وجهات النظر يف واقعية فرضية الكفاءة بني اخلرباء، حيث نسرد يف ما يلي بعض اآلراءوقد     

  

 يؤكـــدون عـــدم قـــدرة كـــل املتعـــاملني يف البورصـــة علـــى حتليـــل البيانـــات واملعلومـــات  :الخبـــراء والمحللـــين المـــاليين

بالشــكل الصــحيح األمــر الــذي يســمح لــبعض اخلــرباء واحملللــني القــادريني علــى حتليــل املعلومــات بشــكل دقيــق مــن 

 .حتقيق أرباح استثنائية كمكافأة هلم مقابل قدرا�م يف حتليل البيانات

 

 يرى أصحاب هذا التوجه بأن القائمني علـى إدارة الشـركات هلـم العديـد مـن البـدائل الـيت  :وجهة نظر المحاسبين

متكنهم مـن التالعـب باألرقـام املعلنـة بالشـكل الـذي خيـدم مصـاحلها أو اسـتخدام أسـاليب حماسـبية معينـة يف وضـع 

لســوق ال تعكــس حقيقــة املعلومــات التقــارير املاليــة ممــا يرتتــب عليــه أن تصــبح األســعار املتداولــة لــألوراق املاليــة يف ا

 .احملتواة يف البيانات احملاسبية وبذلك ميكن تضليل املستثمرين املتعاملني يف هذا السوق

  

                                                           

.273، ص 2009، عمان ،األردن، للنشر و التوزيع خالد وهيب الراوي، إدارة املخاطر املالية، دار املسرية - 1
  

34 التوزيع ، األردن، بدون سنة النشر، ص و للنشر املعتز موسى رمسية امحد، األسواق املالية والنقدية، دار  -
2
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  : مستوى كفاءة السوق المالي: ثانيا 

الســوق علــى تــوفري املعلومــات املتاحــة جلميــع املتعــاملني يف الســوق دون  ةإن مفهــوم كفــاءة الســوق يــتلخص بقــدر     

اســتثناء، وانعكــاس هــذه املعلومــات علــى أســعار األســهم املتداولــة فيــه، لــذا ميكــن تصــنيف كفــاءة الســوق إىل ثــالث 

  :مستويات هي

  

، جلميـع مـن يف السـوق   -وفق هذا املستوى من الكفاءة  -يوفر السوق :  Strong Formاملستوى القوي  -أ

    كــل أشــكال املعلومــات الــيت مــن املمكــن أن تتــاح ســواء كانــت تارخييــة أو حاليــة أو كــان مصــدرها البيانــات املعلنــة

ن خــــالل اســــتثنائية أو غــــري عاديــــة مــــ حا أربــــأو غــــري املعلنــــة، بالشــــكل الــــذي ال يســــمح ألي مســــتثمر أن حيقــــق أي 

ـــه عـــدم توقـــع أي أربـــاح اســـتثنائية، وبالتـــايل  ـــع مـــا يرتتـــب علي ـــة للجمي حصـــوله علـــى معلومـــات حمتكـــرة أو غـــري معلن

  .  فاألسعار السوقية لألسهم تعكس القيمة احلقيقية هلا، ما يغين عن التعامل مع اخلرباء و احملللني املاليني

حيقـق بعـض اخلـرباء املتمرسـني أربـاح غـري عاديـة حبكـم قـدار�م ويرى اخلـرباء أن يف هـذا املسـتوى مـن الكفـاءة قـد     

العاليــة علــى التحليــل يف بعــض الصــفقات، لكــن ســيحقق كــذلك خســائر حمتملــة علــى املســتوى الطويــل مــن خــالل 

  . املضاربة

  

يوفر السوق يف هذا املستوى من الكفاءة كافة املعلومـات التارخييـة :  Semi Strongاملستوی شبه القوی  -ب 

واملعلومات املنشورة واملعلنـة، وبالتـايل مـن املمكـن أن تتـاح للـبعض فرصـة حتقيـق أربـاح اسـتثنائية مـن خـالل حصـوهلم 

  .  على معلومات غري متاحة للجميع

  

ة تعكـــس األســـعار الســـوقية املعلومـــات يف هـــذا املســـتوى مـــن الكفـــاء: weak formاملســـتوى الضـــعيف  -ج

واألســعار الســابقة فقــط وبالتــايل يســتطيع املتعــاملني داخــل الســوق حتقيــق أربــاح مــن خــالل البحــث عــن  1التارخييــة

معلومـــات غـــري متـــوفرة جلميـــع مـــن يف الســـوق، أو حتليـــل البيانـــات املعلنـــة بـــأكثر كفـــاءة واالســـتعانة ببيـــوت اخلـــربة و 

  .وتعترب بورصات الدول العربية والدول النامية مثال جيد لذلك ،التحليل

 

                                                           
1
  .155،ص2007املالية بني ضرورة التحول االقتصادي والتحرير املايل ومتطلبات تطويرها، دار الفكر اجلامعي، مصر،  األوراق أسواقعاطف وليم اندروس،  - 
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  1:خصائص بورصات األوراق المالية ذات الكفاءة العالية: ثالثا 

  

تـوفر بورصـات األوراق املاليـة ذات الكفـاءة، للمسـتثمرين املـالكني لـألوراق املاليـة القـدرة علـى بيعهـا :  السيولة .1

 أي القدرة على البيع بأسعار السوق يف أي وقـت، طبعـا مـا ،غري منطقيةباليسر والسهولة دون حتمل تكاليف 

مل يرد للبورصة معلومات تستوجب تغيري أسـعارها مثلمـا سـبق الـذكر، خاصـة انـه يف ظـل بورصـة ال تتـوفر علـى 

الســيولة الكافيـــة يلــزم املســـتثمرين الــراغبني يف بيـــع مــا ميلكونـــه مــن أوراق ماليـــة إعطــاء خصـــومات أو عمـــوالت 

 .بسرعة البيع من اجلأكرب 

  

من املهم أن تسـتمر أسـعار أوراق املاليـة داخـل البورصـة وال تتعـرض للتقلبـات الشـديدة بـني : استمرارية السعر .2

األســعار   الصــفقات مــا يضــفي عليهــا االســتقرار الضــروري الــذي تتطلبــه التعــامالت االقتصــادية، حبيــث ال تتغــري

ـــرياً مـــن صـــفقة إىل أخـــرى إال إذا   كانـــت هنـــاك معلومـــات جديـــدة تســـتوجب التعـــديل يف األســـعار، وتعتـــرب كث

 .دليل على سيولة البورصة استمرارية التسعري

  

يعــد عمــق السـوق مــن ابــرز املؤشـرات علــى كفــاءة البورصـة خاصــة انــه يضـمن اســتمرارية الســعر : عمـق الســوق .3

املسـتعدين لـدخول إىل البورصـة لشـراء وسيولة البورصة حيث يقصد �ا وجود عدد كبري من البائعني واملشرتيني 

ن حصـل تغـري بسـيط إاألوراق املالية بسعر أعلى قليال أو أدىن قليال من سعرها السوقي بالشكل الذي يضمن 

ـــذي يـــؤدي إىل تقلـــيص أي تغـــري كبـــري يف أســـعار  يف األســـعار أن يتـــدخل هـــؤالء كمشـــرتين أو بـــائعني األمـــر ال

 .أسعار أوراق مالية مستقرة نوعا ما حىت جتذب املتعاملني هلا األوراق املالية فالبورصة حتتاج إىل

 

مبعــىن الســوق حيتــوي علــى العديــد مــن املســتثمرين وبالتــايل علــى عــدد كبــري مــن أوامــر البيــع : شــمولية الســوق .4

والشراء بالشكل الذي يضمن عدم قدرة بعـض املسـتثمرين علـى توجيـه األسـعار يف اجتـاه معـني بالشـكل الـذي 

 .بكفاءة البورصة وقدر�ا على تسعري األوراق املالية بالشكل الذي يعكس قيمتها احلقيقيةخيل 

 

مبعــىن قــدرة البورصــة علــى تصــحيح األســعار داخلهــا، ففــي حــال اختــل التــوازن مــا بــني العــرض : حيويــة الســوق .5

يـع أسـعار الب والطالب يف البورصة، جيب أن يتغـري السـعر إلعـادة التـوازن، حيـث يكـون هـامش االخـتالف بـني

ل وجــود حجــم كبــري للتــداوالت مســتغلتا ظــوأســعار الشــراء ضــيقا وتــتم املعــامالت داخلهــا بســرعة الكافيــة يف 

   .أشكاهلاتكنولوجيا االتصال احلديثة بكافة 

                                                           
1
  .191، ص 2009 األردن، والتوزيع، للنشر الراية دار الستثمارية، املخاطر إدارة سامل، سيد عرفة - 
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 1:العوامل التي تضعف كفاءة السوق : رابعا 

  :هناك العديد من العوامل اليت تضعف كفاءة السوق نذكر منها

  من املمكن أن تسود حالـة ذعـر بـني املتعـاملني يف السـوق لعـدة أسـباب وقـد : توفر حالة الذعر يف السوق

 . تكون أسبا�ا جمهولة ما حيدث أزمات

 يف الســوق الــذي تنتشــر فيـــه اإلشــاعات واالنطباعــات غــري الصــحيحة وغــري املســـتندة : إطــالق اإلشــاعات

   .أسعار األوراق املالية هلا يف على معلومات حقيقية  حتدث  تغريات ال مربر

  ويرتتـب عليـه عــدم القـدرة علـى تغيــري اإلدارة الـيت تثبـت عــدم كفاء�ـا واســتمرارها يف : فشـل آليـة التصــويت

  .التسيري

 ال ســيما منهــا عمليــات  ،ن العمليــات الغــري أخالقيــة الــيت تنتشــر يف البورصــاتإ: املمارســات غــري األخالقيــة

البيــع الصــوري والشــراء ألجــل االحتكــار واالتفاقيــات اهلادفــة للتالعــب بأســعار األوراق املاليــة تضــر مبــدى 

 .قدرة السوق على تقديره لألسعار احلقيقية

كمــا انــه مــن املمكــن أن تقــوم الشــركة املصــدرة لــألوراق املاليــة بالتالعــب بأســعار األوراق املاليــة أو مــا     

سمى لعبة املسامهني الكبار حيـث إذ أراد بعـض كبـار الشـركاء يف الشـركة شـراء كميـات كبـرية مـن األسـهم  ي

بتقليل أرباح الشركة لتخفيض أسعار أسهمها وبالتـايل احلصـول علـى اكـرب عـدد ممكـن مـن األسـهم  يقومون

بعـــض املتعـــاملني  قـــد يتفــق، كمــا س يف حالــة الرغبـــة يف بيــع أســـهمهم بأســعار منخفضـــة، ويقومــون بـــالعك

داخل البورصة مـع جهـات معينـة يف اإلعـالم وداخـل البورصـة بـرتويج ملزايـا بعـض األوراق املاليـة أو العكـس 

إبـــراز ســـلبيات التعامـــل يف أوراق أخـــرى مـــا يضـــعف قـــدرة الســـوق علـــى حتقيـــق أســـعار عادلـــة مـــن خـــالل 

 .لألوراق املالية املتداولة فيها ويزعزع ثقة املتعاملني �ا

  

  :على كفاءة البورصة العشوائي اآلثار السلبية لالستثمار -خامسا 
 

    والـــذي ال يســـتند إىل أي دراســـة  ،والغـــري منطقـــي لـــدى بعـــض املتعـــاملني العشـــوائي االســـتثمار تــؤدي إســـرتاتيجية    

الوصـــول إىل الســـعر  علـــىأو حقيقــة بـــل يكـــون مبنيـــة علـــى جمـــرد إشـــاعات أو انطباعــات إىل إضـــعاف قـــدرة الســـوق 

   2 :احلقيقي الذي يعكس القيمة الفعلية والعادلة لألوراق املالية خاصة انه
 

                                                           
1
   .12، ص 2003مصر، اجلامعة، شباب مؤسسة ،)والسندات األسهم وأدوا�ا رأمسال أسواق(البورصات ضياء، جميد - 

2
الفلسطيين، فلسطني، سبتمرب  املال رأس لسوق األول السنوي املالية، امللتقى األسواق واستقرار كفاءة يف االستثماري الوعي شاهني ، دور ياسر - 

  .6، ص 2007



 الجوانب النظریة والفنیة لبورصات األوراق المالیة العربیة المشاركة في قاعدة بیانات صندوق النقد العربي:        الفصل الثالث 

 

132 
 

 .يعرض املتعاملني داخل البورصة إىل خسائر فادحة  1-

 . يوجه أسعار األوراق املالية إىل اجتاهات ال تعكس االجتاه احلقيقي الذي من املفروض أن تنتهجه األسعار 2-

املدرجــة إىل خســائر كبــرية خاصــة يف حــال اخنفــاض األســعار الــذي ال يواكــب النتــائج االجيابيــة  يعــرض الشــركات3-

 .احملققة

 .تراجع األسعار بشكل مستمر يدفع املتعاملني يف البورصة إىل االنسحاب منها إن  4-

  .إن نقص الوعي االستثماري من شانه أن يبدد مدخرات األفراد  5-

 

  1 :سوق رأس المال في حماية المستثمرينأهمية دور هيئة  -سادسا

  

من أهم املسؤوليات املوكلة هليئة سوق املـال حيـث تعمـل ) السيما منهم الصغار(تعد مسؤولية محاية املستثمرين     

�ا تـوفري املنـاخ املالئـم وتـوفري الشـفافية للمتعـاملني أاهليئة على ذلك مـن خـالل إصـدار القواعـد والقـوانني الـيت مـن شـ

وحتد من سطوة املضاربني الكبار بالشكل الذي ال يسمح هلم بالتأثري على حركـة األسـعار، وضـمن ورود املعلومـات 

والبيانـــــات والتقـــــارير املاليـــــة بشـــــكل دوري للمســـــتثمرين يف البورصـــــة مـــــا يـــــدعم قـــــرارا�م االســـــتثمارية، واختـــــاذ كافـــــة 

إلجــراءات العقابيــة الالزمــة علــى املخــالفني للقــوانني املعمــول �ــا، وحماربــة الشــائعات مــن خــالل احلــرص علــى عــدم ا

تـــأخر التقـــارير املاليـــة للشـــركات، وعـــدم التـــأخر بنشـــر املعلومـــات اهلامـــة والتصـــحيحية ملـــا هـــو شـــائع داخـــل البورصـــة 

علــى حتقيــق أربــاح كبــرية، ولعــل ) اغلــب األحيــانمصــدر الشــائعات يف (بالشــكل الــذي يكفــل عــدم قــدرة املضــاربني 

مهيـة الكبـرية لصــغار املسـتثمرين داخــل البورصـات هــي الـدافع للعديـد مــن هيئـات األســواق املاليـة للرفــع مـن كفــاءة األ

  : وشفافية بورصات األوراق املالية من خالل 
  

  .اءات املناسبةالوقف الفوري ألي سلوك مضلل أو غري عادل أو حمتال ، مع إختاذ اإلجر  - 

  .احلرص على توفري املعلومات الكافية ومالئمة يف الوقت املناسب لالختاذ قرارات جيدة  -

  . ضمان وجود تنظيم مرن يقوم على محاية املستثمرين دون أن يقف أمام عدالة املنافسة  -

  

                                                           
1
  .7نفس املرجع السابق ، ص  - 
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العربي  واقع البورصات العربية المشاركة في قاعدة البيانات صندوق النقد

  

حيــــث مل تتشـــكل داخــــل الــــدول العربيــــة 

بورصات منظمة للتداول إىل مع مطلـع السـبعينات مـن القـرن املاضـي باسـتثناء البورصـة املصـرية ، وقـد عرفـت الـدول 

العربية خـالل الثمانينـات و التسـعينات مـن القـرن املاضـي موجـة واسـعة طالـت اغلـب البورصـات العربيـة و سـنحاول 

داء البورصـــات العربيـــة وأهـــم العوائـــق الـــيت تعرفهـــا مث نتطـــرق إىل أهـــم اإلصـــالحات الـــيت 

  أداء البورصات العربية المشاركة في قاعدة البيانات صندوق النقد العربي

دوق النقـد العـريب مـن بتحليل أداء البورصات العربية املشاركة يف قاعدة بيانـات صـن

خالل مجلة من املؤشـرات الـيت تعكـس أداء البورصـات، ولإلحاطـة بشـكل دقيـق علـى أدائهـا مت تقسـيم فـرتة الدراسـة 

  .إىل مرحلتني ، مرحلة ما قبل و أثناء األزمة املالية العاملية ومرحلة ما بعد األزمة املالية العاملية

-2009"  

خالل  يوضح تطور املؤشر املركب لصندوق النقد العريب مع أهم مؤشرات البورصات العاملية

 

  )2009-2005(العريب ،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية ، الربع الرابع ، للسنوات 
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واقع البورصات العربية المشاركة في قاعدة البيانات صندوق النقد

  )2015-2005(خالل الفترة 

حيــــث مل تتشـــكل داخــــل الــــدول العربيــــة  تعتـــرب خمتلــــف الــــدول العربيـــة حديثــــة العهــــد ببورصـــات األوراق املاليــــة

بورصات منظمة للتداول إىل مع مطلـع السـبعينات مـن القـرن املاضـي باسـتثناء البورصـة املصـرية ، وقـد عرفـت الـدول 

العربية خـالل الثمانينـات و التسـعينات مـن القـرن املاضـي موجـة واسـعة طالـت اغلـب البورصـات العربيـة و سـنحاول 

داء البورصـــات العربيـــة وأهـــم العوائـــق الـــيت تعرفهـــا مث نتطـــرق إىل أهـــم اإلصـــالحات الـــيت خـــالل هـــذا املبحـــث حتليـــل أ

أداء البورصات العربية المشاركة في قاعدة البيانات صندوق النقد العربي: 

بتحليل أداء البورصات العربية املشاركة يف قاعدة بيانـات صـن املبحثسنقوم  خالل هذا 

خالل مجلة من املؤشـرات الـيت تعكـس أداء البورصـات، ولإلحاطـة بشـكل دقيـق علـى أدائهـا مت تقسـيم فـرتة الدراسـة 

إىل مرحلتني ، مرحلة ما قبل و أثناء األزمة املالية العاملية ومرحلة ما بعد األزمة املالية العاملية

-2005"أثناء األزمة المالية العالمية أداء البورصات العربية قبل و 

  تحليل أداء المؤشر المركب لصندوق النقد العربي 

يوضح تطور املؤشر املركب لصندوق النقد العريب مع أهم مؤشرات البورصات العاملية

 )2009-2005(الفرتة 

العريب ،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية ، الربع الرابع ، للسنوات قاعدة بيانات صندوق النقد 

  www.macrotrends.net: املوقع االلكرتوين ألداء البورصات يف العامل  

2007 2008 2009

الجوانب النظریة والفنیة لبورصات األوراق المالیة العربیة المشاركة في قاعدة بیانات صندوق النقد العربي:        الفصل الثالث 

واقع البورصات العربية المشاركة في قاعدة البيانات صندوق النقد: المبحث الثاني

تعتـــرب خمتلــــف الــــدول العربيـــة حديثــــة العهــــد ببورصـــات األوراق املاليــــة     

بورصات منظمة للتداول إىل مع مطلـع السـبعينات مـن القـرن املاضـي باسـتثناء البورصـة املصـرية ، وقـد عرفـت الـدول 

العربية خـالل الثمانينـات و التسـعينات مـن القـرن املاضـي موجـة واسـعة طالـت اغلـب البورصـات العربيـة و سـنحاول 

خـــالل هـــذا املبحـــث حتليـــل أ

    .شهد�ا

  

: المطلب األول 

سنقوم  خالل هذا      

خالل مجلة من املؤشـرات الـيت تعكـس أداء البورصـات، ولإلحاطـة بشـكل دقيـق علـى أدائهـا مت تقسـيم فـرتة الدراسـة 

إىل مرحلتني ، مرحلة ما قبل و أثناء األزمة املالية العاملية ومرحلة ما بعد األزمة املالية العاملية

أداء البورصات العربية قبل و : أوال 

تحليل أداء المؤشر المركب لصندوق النقد العربي  -أ 

يوضح تطور املؤشر املركب لصندوق النقد العريب مع أهم مؤشرات البورصات العاملية:  )23(الشكل رقم

قاعدة بيانات صندوق النقد   -: املصدر     

املوقع االلكرتوين ألداء البورصات يف العامل   -               

com

S&P 500

Dow Jones

NASDAQ
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مواصــلتا احلركــة التصــاعدية الــيت عرفتهــا  أداء متميــز، 2006إىل ســنة  2005عرفــت البورصــات العربيــة يف ســنة     

معـززا أدائـه باالرتفـاع الكبـري يف السـيولة   1يف املائـة 39,89 بنسـبة حيـث ارتفـع املؤشـر، 2004و 2003يف سنة 

احملليــة لــدى الــدول النفطيــة نتيجــة ارتفــاع اإليــرادات النفطيــة، وكــذا بــرامج اإلصــالح االقتصــادي الــيت شــهد�ا بعــض 

، إال انــه بعــد 2الــدول العربيــة الــيت عــززت التوجــه لــدى الشــركات يف التوســع مــن خــالل التمويــل عــن طريــق البورصــة 

نقطـة  222.8، ليصـل إىل يف املائـة 49املؤشر املركب لصندوق النقد العريب تراجـع شـديد بلـغ عرف  2006سنة 

والـــذي يعــزوه اخلـــرباء إىل احلركـــة التصـــحيحية يف  ،نقطـــة يف نفــس الفـــرتة مـــن الســنة الســـابقة 437.4بعــد أن وصـــل 

هــا األســعار يف الفــرتة الســابقة   قــام �ــا الســوق خصوصــا أن جــزءا كبــري مــن األرقــام القياســية الــيت حققتيتاألســعار الــ

  3 .كانت بفعل املضاربة الشديدة على األسعار

أداء اجيابيـا بعـد األداء املـنخفض الـذي عرفـه املؤشـر، غـري أن املؤشـر  2007وقد حقق املؤشر املركـب بعـد سـنة     

 50رتاجــع بنســبة ب 2008عيات األزمــة املاليــة العامليــة ليخــتم ســنة اعــاد ليــنخفض علــى اثــر تــد،  2008بعــد ســنة 

 .نقطة يف نفس الفرتة من السنة السابقة 310,3 نقطة بعد أن وصل  153.3، ليغلق عند يف املائة

غــري  2006إىل  2005وقــد عرفــت أهــم املؤشــرات الرئيســية يف البورصــات العامليــة نتــائج اجيابيــة خــالل الفــرتة     

العـــريب، حيـــث ختمـــت األســـواق األمريكيـــة نتـــائج  مل تكـــن حبجـــم التصـــاعد يف املؤشـــر املركـــب لصـــندوق النقـــد أ�ـــا

مؤشـر 5، وارتفـع يف املائة 4.26بـ  S&P500مؤشر  4بنتائج اجيابية على العموم، أين ارتفع 2006أعماهلا لعام 

NASDAQ حيـث جـاءت هـذه  يف املائـة 0.34مؤشر الداو جونز بـ  6، يف حني اخنفضيف املائة 7.568بـ ،

  .البطالة واخنفاض مبيعات املنازلالنتائج انعكاسا لتقارير 

                                                           
1
  .17 ص ،2005 لسنة ملوحدا لعريبا ديالقتصاا لتقريرا ،لعريبا لنقدا وقصند  - 

134 ص ،2006 لسنة االقتصادي العريب املوحد لتقريرا ،العريب لنقدا وقصند - 2
  

3
  .134 ص ،2007 لسنة االقتصادي العريب املوحد لتقريرا ،العريب لنقدا وقصند - 

4
اعتماداً على القيمة السوقية لألسهم املتداولـة يف بورصـيت  األمريكيةشركة يف سوق األسهم  500مريكي يقيس أداء أكرب األسهم األهو مؤشر سوق  - 

(NYSE)  و (NASDAQ)   مـن طـرف املؤسسـة العامليـة سـتاندارد أنـد بـورز 1923أطلق املؤشر ألول مرة سـنة (Standard & Poor’s) 

 1957شــركة إىل حــدود ســنة  90أصــبح يضــم  1926ويف ســنة  ،وهــي مؤسســة رائــدة يف تقــدمي اإلحصــاءات والتحاليــل االقتصــادية واملعلومــات املاليــة

    عـن املؤشـرات األخـرى S&P 500 وخيتلـف مؤشـر ،شـركة 500شـركة لكـي يصـبح عـدد الشـركات الـيت يقـيس املؤشـر أداءهـا  410عنـدما أضـيفت 

مريكـي كداوجونز وناسداك يف طريقة حسابه ويعترب من طرف االقتصاديني وخرباء السوق أفضل مؤشر لقياس أداء سوق األسهم األمريكية واالقتصاد األ

  .بشكل عام، وهو أيضاً األكثر متابعة من طرف املستثمرين واملتداولني

 
5

 شــركة 3200 حنــو مــع األمريكيــة املتحـدة الواليــات يف اإللكرتونيــة الشاشــات أســاس علـى تعمــل بورصــة أكــرب وهــي نيويـورك، مدينــة يف يقــع الرئيســي داكناســ مقـر -

 للسـوق الرئيسـي املؤشـر وتعتـرب تكنولوجية فيها املدرجة الشركات أغلب أخرى، أمريكية بورصة أي من أعلى يومياً  �ا املباعة األسهم عدد متوسط أن كما �ا، مدرجة

  .األمريكي التكنولوجي
وهو أقدم مؤشر يف العـامل وكـان ، 1896 مـاي  26يف ئأنش بورصة نيويورك يف أمريكية شركة صناعية 30وهو مؤشر صناعي ألكرب : 30 الداو أو مؤشر الداو جونز -6

، ومـن  1928شـركة عـام 30ل إىل ، وبـدأت أعـداد الشـركات املدرجـة بالتزايـد حـىت وصـجنـرال اليكرتيـك شـركة أمريكيـة وكانـت أول شـركاته شـركة 12حيتوي على أكـرب 

   .2008فرباير  19يف  وانتل وايكسون موبيل ،وماكدونالدز، كوكاكوال  ،وبنك أوف أمريكا شيفرون الشركات اليت مت إدراجها يف املؤشر شركيت
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 S&Pفقدت املؤشرات الرئيسية يف العامل نسـب مهمـة مـن قيمتهـا حيـث تراجـع مؤشـر

نقطة بعد ان وصـل خـالل نفـس الفـرتة مـن السـنة 

بــــ  Dow Jones، وترجـع مؤشـر يف املائـة

  .اليت أدت إىل ا�يار مؤسسات مالية ضخمة

األعوام يف تاريخ املؤشرات الرئيسية، حيث عرفت األسـواق عـرب أوروبـا نفـس املصـري 

أيــن فقــدت بورصــا�ا هــامش مهــم مــن قيمــة مؤشــرا�ا، كمــا عانــت اليابــان مــن مصــري مماثــل، يف حــني علقــت روســيا 

" فـورد"و يف املائـة 31بنسـبة  2008

ـــأن مبيعـــات الســـيارات اخنفضـــت ألدىن مســـتويا�ا علـــى اإلطـــالق وستواصـــل اجتاههـــا  وســـط تقـــارير ب

  تطور القيمة السوقية لبورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي

 " 2009-2005" يوضح تطور القيمة السوقية للبورصات العربية خالل الفرتة 

  
  )2009-2005(الربع الرابع، للسنوات قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، 
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فقدت املؤشرات الرئيسية يف العامل نسـب مهمـة مـن قيمتهـا حيـث تراجـع مؤشـر 2008

نقطة بعد ان وصـل خـالل نفـس الفـرتة مـن السـنة  965.45من قيمته حيث أغلق على  يف املائة

يف املائـة 38.22ناسـداك بــــ ، يف حني تراجـع مؤشـر 1611.52

اليت أدت إىل ا�يار مؤسسات مالية ضخمة أزمة الرهن العقاري ويعود هذا الرتاجع إىل

األعوام يف تاريخ املؤشرات الرئيسية، حيث عرفت األسـواق عـرب أوروبـا نفـس املصـري حيث يعترب واحد من أسوء 

أيــن فقــدت بورصــا�ا هــامش مهــم مــن قيمــة مؤشــرا�ا، كمــا عانــت اليابــان مــن مصــري مماثــل، يف حــني علقــت روســيا 

              .التداول على أسهمها متاماً 

2008يف التاسـع مـن أكتـوبر  "جنـرال موتـورز"و يف الواليات املتحدة، اخنفض سهم 

ـــأن مبيعـــات الســـيارات اخنفضـــت ألدىن مســـتويا�ا علـــى اإلطـــالق وستواصـــل اجتاههـــا  وســـط تقـــارير ب

تطور القيمة السوقية لبورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي

  " 2009 - 2005" خالل الفترة                                      

يوضح تطور القيمة السوقية للبورصات العربية خالل الفرتة : )24

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، 

2006 2007 2008

الجوانب النظریة والفنیة لبورصات األوراق المالیة العربیة المشاركة في قاعدة بیانات صندوق النقد العربي:        الفصل الثالث 

2008ويف بداية عام     

يف املائة 40,09بـ 500

1611.52السابقة إىل 

ويعود هذا الرتاجع إىل يف املائة 36.75

  

حيث يعترب واحد من أسوء     

أيــن فقــدت بورصــا�ا هــامش مهــم مــن قيمــة مؤشــرا�ا، كمــا عانــت اليابــان مــن مصــري مماثــل، يف حــني علقــت روســيا 

التداول على أسهمها متاماً 

و يف الواليات املتحدة، اخنفض سهم 

ـــأن مبيعـــات الســـيارات اخنفضـــت ألدىن مســـتويا�ا علـــى اإلطـــالق وستواصـــل اجتاههـــا  يف املائـــة 21 وســـط تقـــارير ب

  .اهلابط

  
تطور القيمة السوقية لبورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي -ب

                                     

  
24(الشكل رقم 

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، : املصدر          

  

2009

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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أداء قياســيا أيــن بلغــت قيمتهــا أكثــر مــن  2005العربيــة جمتمعــة يف ســنة  الســوقية للبورصــات ســجلت القيمــة    

مليـــــار دوالر، معززتـــــا بـــــالظروف االقتصـــــادية املواتيـــــة داخـــــل االقتصـــــاديات العربيـــــة ال ســـــيما منهـــــا الـــــدول  1290

  .اإلمجالية ختفي الفوارق الكبرية بني القيمة السوقية للبورصات العربية منفردة ، إال أن هذه القيمة 1النفطية
  

     ، لتبلـــــــغ قيمتهـــــــا حـــــــوايليف املائـــــــة 31.2بنســـــــبة  2006غـــــــري أن هـــــــذه القيمـــــــة الســـــــوقية تراجعـــــــت يف ســـــــنة     

تعليمـــات اإلصـــدار اجلديـــدة الـــيت قامـــت �ـــا هيئـــات األوراق املاليـــة يف  إىل ذلـــك ويعـــزى ،مليـــار دوالر 888.25

الـــدول العربيـــة، وكـــذا إىل سياســـات البنـــوك املركزيـــة يف بعـــض الـــدول العربيـــة الرئيســـية اهلادفـــة إىل امتصـــاص جـــزء مـــن 

  .السيولة احمللية من خالل سياسة انكماشية ورفع معدالت الفائدة
  

لتصــل  2007للبورصــات العربيــة جمتمعــة لرتتفــع إىل مســتويات قياســية جديــدة ســنة وقـد عــادت القيمــة الســوقية     

، واحتفظـــــت ســـــوق األســـــهم يف املائـــــة 50أي بارتفـــــاع بلـــــغ مـــــا نســـــبته  ،مليـــــار دوالر 1338.55إىل مـــــا قيمتـــــه 

جمتمعـة مـن قيمتهـا  يف املائـة 40السعودية بنصيب األسد من القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية مـا نسـبته 

 يف املائــة 70وتشـكل أربـع بورصــات هـي ســوق األسـهم الســعودية و ابـوظيب و بورصــة الكويـت وبورصــة ديب حـوايل 

  2.من القيمة السوقية للبورصات العربية جمتمعة
  

تراجعـــا شـــديدا يف القيمـــة الســـوقية للبورصـــات العربيـــة جمتمعـــة حيـــث فقـــدت نصـــف  2008عرفـــت ســـنة قـــد و     

مليـــار دوالر علـــى اثـــر  568.96مليـــار دوالر أي خبســـارة حـــوايل  769.58لتبلـــغ قيمتهـــا حـــوايل قيمتهـــا الســـوقية 

  .3تداعيات األزمة املالية العاملية وموجة التشاؤم واخلوف اليت ضربت معظم البورصات العاملية

  

       علــــــــى ارتفــــــــاع طفيـــــــف يف قيمتهــــــــا الســــــــوقية بلــــــــغ 2009وقـــــــد ختمــــــــت البورصــــــــات العربيــــــــة جمتمعـــــــة ســــــــنة     

لتسـرتد بعـض اخلسـائر الـيت شـهد�ا أثنـاء األزمـة املاليــة يف املائـة  17.4مليـار دوالر بنسـبة ارتفـاع بلغـت  133.84

ويف مــا يلــي شــكلني يوضــحان تطــور نســبة مســامهة البورصــات العربيــة منفــردة يف القيمــة الســوقية اإلمجاليــة  4العامليــة

  . 2009و  2005للبورصات العربية خالل سنة 

  

  

  

  

                                                           
1
  .135ص ،2006 لسنة املوحد العريب االقتصادي التقرير ، العريب النقد صندوق  - 

2
  .8 ص ،52 دلعدا ، 2007 لسنة الرابع الربع ، الفصلية النشرة العربية، املالية األوراق أسواق ،أداء العريب النقد صندوق بيانات قاعدة - 

3
  .7 ص ،56 دلعدا ، 2008 لسنة الرابع الربع ، الفصلية النشرة العربية، املالية األوراق أسواق ،أداء العريب النقد صندوق بيانات قاعدة - 

4
  .7 ص ،60 دلعدا ، 2009 لسنة الرابع الربع ، الفصلية النشرة العربية، املالية األوراق أسواق ،أداء العريب النقد صندوق بيانات قاعدة - 
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  2005يوضح نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة 

  
  .2005قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع لسنة 

يتضـح األمهيـة البالغـة لكـل مـن سـوق األسـهم السـعودي وسـوق ابـوظيب وسـوق الكويـت 

يف  91.5لــألوراق املاليــة وســوق ديب و ســوق الدوحــة وســوق مصــر حيــث تشــكل هــذه األســواق الســتة مــا نســبته 

العربيـة ا�تمعـة يف  مـا يـربز قـوة تركـز القيمـة السـوقية للبورصـات

  . هذه البورصات الستة إضافة إىل التفاوت بني البورصات العربية الذي كانت ختفيه القيمة السوقية اإلمجالية

ابو ظبيسوق 
% 10.25 
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يوضح نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة :  )

  

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع لسنة 

يتضـح األمهيـة البالغـة لكـل مـن سـوق األسـهم السـعودي وسـوق ابـوظيب وسـوق الكويـت  السـابق

لــألوراق املاليــة وســوق ديب و ســوق الدوحــة وســوق مصــر حيــث تشــكل هــذه األســواق الســتة مــا نســبته 

مـا يـربز قـوة تركـز القيمـة السـوقية للبورصـات ،من القيمة السوقية اإلمجالية للبورصـات العربيـة

هذه البورصات الستة إضافة إىل التفاوت بني البورصات العربية الذي كانت ختفيه القيمة السوقية اإلمجالية

سوق 
   10.25

سوق الكویت
  % 9.59 

سوق دبي 
% سوق الدوحة  8.67

%  6.75 

سوق مصر  
% 6.15 

سوق المغرب
%  2.11 

بورصة الجزائر
%  0.007

سوق مسقط
% 0.93 

سوق البحرین
%  1.34

سوق االردن 
% 2.91 

ةسوق السعودی
%    50.05 
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)25( شكل رقم

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع لسنة : املصدر          

  

  

  

السـابق من خـالل الشـكل

لــألوراق املاليــة وســوق ديب و ســوق الدوحــة وســوق مصــر حيــث تشــكل هــذه األســواق الســتة مــا نســبته 

من القيمة السوقية اإلمجالية للبورصـات العربيـةاملائة 

هذه البورصات الستة إضافة إىل التفاوت بني البورصات العربية الذي كانت ختفيه القيمة السوقية اإلمجالية

  

  

  

سوق الخرطوم
%  0.25

تونس بورصة
%  0.21 

بورصة الجزائر

 بورصة بیروت
%   0.38 

سوق فلسطین
% 0.34 
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  2009يوضح نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة 

  

  .2009العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع لسنة 

  يتضــــح مــــدى تراجــــع نســــبة مســــامهة ســــوق األســــهم الســــعودي إىل مــــا نســــبته

قيمتـــــه حيـــــث فقـــــد ســـــوق األســـــهم الســـــعودي مـــــا 

حيـــث بلغـــت قيمتهـــا  2005الســـوقية يف ســـنة 

مــن  يف املائـة 24.27كمـا قـد عرفـت أهـم البورصـات الرئيسـية نفـس املصــري فقـد فقـدت سـوق الكويـت حـوايل 

مليـار دوالر مبـا ميثـل  52.21مليار دوالر ، وفقـدت سـوق أبـو ظـيب حـوايل 

 يف املائة 48مليار دوالر أي ما نسبته 

ت اإلصالحية املهمـة الـيت قامـت �ـا إلنعـاش 

ــــ  2005 مليـــار دوالر بعـــد أن كانـــت تقـــدر قيمتهـــا الســـوقية يف ســـنة بــــ

بورصة الجزائر
%  0.01

تونس بورصة
%  1.02 

سوق الخرطوم
%  0.33

سوق فلسطین
% 0.26 

 بورصة بیروت
%   1.42 

سوق دبي 
% 6.43 
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يوضح نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة : )26

العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع لسنة قاعدة بيانات صندوق النقد 

يتضــــح مــــدى تراجــــع نســــبة مســــامهة ســــوق األســــهم الســــعودي إىل مــــا نســــبته )26( مــــن خــــالل الشــــكل رقــــم

حيـــــث فقـــــد ســـــوق األســـــهم الســـــعودي مـــــا يف املائـــــة  50.05بعـــــد أن كانـــــت تقـــــدر بــــــ 

الســـوقية يف ســـنة  امـــن قيمتهـــ يف املائـــة 50مليـــار دوالر أي بـــأكثر مـــن 

  .مليار دوالر

كمـا قـد عرفـت أهـم البورصـات الرئيسـية نفـس املصــري فقـد فقـدت سـوق الكويـت حـوايل 

مليار دوالر ، وفقـدت سـوق أبـو ظـيب حـوايل  30.06قيمتها السوقية أي مبا يقدر بـ

مليار دوالر أي ما نسبته  53.9من قيمتها السوقية، يف حني فقدت بورصة ديب 

  . من إمجايل قيمتها السوقية

ت اإلصالحية املهمـة الـيت قامـت �ـا إلنعـاش وقد شهدت بورصة مصر ارتفاع يف قيمتها السوقية نتيجة السياسا

مليـــار دوالر بعـــد أن كانـــت تقـــدر قيمتهـــا الســـوقية يف ســـنة 91.092بورصـــتها حيـــث بلغـــت قيمتهـــا 

   .  

سوق مسقط
% 2.61 

ةسوق السعودی
%    35.28 

سوق الكویت
  % 10.38 

ابو ظبيسوق 
%    8.87

سوق دبي 
6.43

سوق الدوحة 
%  9.73 

سوق مصر  
% 10.08 

سوق المغرب
%  8.21 

سوق البحرین
%  1.8

سوق االردن 
% 3.52 
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26(شكل رقم 

قاعدة بيانات صندوق النقد : املصدر          

  

مــــن خــــالل الشــــكل رقــــم    

بعـــــد أن كانـــــت تقـــــدر بــــــ  يف املائـــــة 35.28

مليـــار دوالر أي بـــأكثر مـــن  327.370

مليار دوالر 646.121آنذاك 

كمـا قـد عرفـت أهـم البورصـات الرئيسـية نفـس املصــري فقـد فقـدت سـوق الكويـت حـوايل     

قيمتها السوقية أي مبا يقدر بـ

من قيمتها السوقية، يف حني فقدت بورصة ديب يف املائة  40حوايل 

من إمجايل قيمتها السوقية 

وقد شهدت بورصة مصر ارتفاع يف قيمتها السوقية نتيجة السياسا    

بورصـــتها حيـــث بلغـــت قيمتهـــا 

.   مليار دوالر 79.508
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      تطــور قيمــة التــداوالت فــي بورصــات األوراق الماليــة العربيــة المدرجــة فــي قاعــدة بيانــات صــندوق النقــد -ج

  " 2009 - 2005" خالل الفترة  العربي                               

  
يوضح تطور قيمة التداوالت يف بورصات األوراق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات :  )27( شكل رقم

  " 2009 -  2005" خالل الفرتة  صندوق النقد العريب

  

  

  )2009-2005(النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، للسنوات قاعدة بيانات صندوق : املصدر          

  
أداء قياســـــي شـــــهدته معظـــــم  2006إىل ســـــنة  2005عـــــرف أداء البورصـــــات العربيـــــة خـــــالل تعـــــامالت ســـــنة     

دوالر حيـث  مليـار 1684.99حوايل البورصات العربية فقد بلغت أحجام التداوالت يف البورصات العربية جمتمعة 

يــرى اخلــرباء أن  إجيابيــة الســوق مــن حيــث أحجــام التــداول تعــود بشــكل رئيســي إىل إقبــال املســتثمرين علــى األســهم 

  بالنتـــائج املاليـــة االجيابيـــة للشـــركات املعلنـــة الـــيت أظهـــرت غالبيتهـــا منـــواً يف أرباحهـــا معززتـــا ،الثقيلـــة مـــن حيـــث احلجـــم

قطاعــات الســوق وغالبيــة األســهم  يشــمل تــداول خمتلــفمرين يف اســتمرار النمــو يف تلــك الســنة، لوتزايــد ثقــة املســتث

  1.املتداولة والقيادية ال سيما مع توفر السيولة الشرائية الداعمة هلذا االرتفاع

                                                           
1
  .136ص ،2006 لسنة املوحد العريب االقتصادي التقرير ، العريب النقد صندوق - 
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مــن إمجــايل حجــم التـــداوالت يف يف املائـــة  83وتشــكل التــداوالت يف ســوق األســـهم الســعودي وحــدها حــوايل     

مليـار دوالر  تليهـا  1402.49البورصات العربية املشاركة يف قاعدة بيانات صندوق النقد العـريب، لتبلـغ مـا قيمتـه  

  .مليار دوالر  94.73مبا قيمته   يف املائة 5.6ديب بنسبة 

 

التـداوالت ويرجـع اخلـرباء ذلـك إىل تراجعـا  كبـري يف أحجـام    2006وقـد شـهدت البورصـات العربيـة بعـد سـنة     

احلركة التصحيحية اليت اختذها السوق نتيجة االرتفاعات املتتالية وانتفاخ العديد من األسـهم حيـث وصـف علـى انـه 

تراجــع تصــحيحي كــان ضــروريا لتوقــف االرتفــاع اهلائــل املصــطنع يف أســعار األســهم، مــع استشــعار مكاتــب الوســاطة 

مـــا جعلهـــا توجـــه عمالئهـــا إىل ضـــرورة القيـــام بتغطيـــة مراكـــزهم املاليـــة  ،خطورتـــه حينهـــااملاليـــة مبـــدى جديـــة الوضـــع و 

   .املكشوفة

 

، يف تفــاقم الوضــع خاصــة أن املســتثمرون "بسياســة القطيــع"وقــد ســاهم ســلوك صــغار املســتثمرين أو مــا يســمى     

الطلـــب تـــؤدي بـــدورها إىل رفـــع الصـــغار يتوجهـــون حنـــو الشـــراء حـــني ترتفـــع أســـعار أســـهم بعينهـــا ممـــا خيلـــق زيـــادة يف 

األسعار بشكل ال يعرب عن القيمة احلقيقية لتلك األسـهم، مث مييـل هـؤالء للخـروج فجـأة مـن السـوق، أو بيـع أسـهم 

  .معينة، إذا ما حدث تقلب غري متوقع مما يزيد من تدهور الوضع يف السوق

 

، كما أن األنظمـة املعمـول �ـا  1فاقم الوضع لذلك فضعف خربة املستثمرين داخل البورصات العربية ساهم يف ت    

الرتاجـــع يف األســـعار خاصـــة منهـــا تلـــك  املتعلقـــة بتيســـري احلصـــول علـــى قـــروض بضـــمان األســـهم تســـتخدم  تكرســـ

ـــيح الســـوق الســـعودي للمســـتثمر احلصـــول علـــى قـــروض  ـــهيإلبـــرام صـــفقات لشـــراء أســـهم جديـــدة، ويت      ســـاوي قيمت

موجــات بيــع ألســهم املســتثمرين املرهونــة لــدى  حيــث ســاهم ذلــك يف إحــداثمــن جممــوع اســتثماراته،  يف املائــة 90

  .البنوك السرتداد حقوقها عند بداية حدوث اال�يار يف البورصة

  

يف سـوق األسـهم السـعودي  ،من األوراق املالية املتداولة يف البورصات العربيـة جمتمعـةيف املائة  32وترتكز حوايل     

لكـل مـن مهـا مـا يـربز تركـز عـدد األوراق يف املائـة  23ها كل من سوق ديب وسوق الكويت لـألوراق املاليـة بنسـبة تلي

، عــدد اإلمجــايل لــألوراق املتداولــة يف البورصــات العربيــةالمــن  يف املائــة 80املتداولــة يف هــذه األســواق الــثالث بنســبة 

ق اخلليجيــة أو مبــا يــدعى بــأثر الــدومينو فقــد وجــه املســتثمرين وقــد تــأثرت بــاقي األســواق العربيــة مبــا جــرى يف األســوا

اخلليجــني يف كــل مــن بورصــة مصــر و بورصــة األردن مساســر�م ببيــع حصــص كبــرية مــن أســهمهم لتعــويض خســائرهم 

 .يف األسواق اخلليجية

                                                           
1
  .134، ص2007 لسنة املوحد العريب االقتصادي التقرير ، العريب النقد صندوق  - 
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مـن حجـم االسـتثمار األجنـيب يف البورصـة املصـرية   يف املائـة 50وقد بلغت حصة املستثمرين السـعوديني  حـوايل     

وقـد دفعـتهم اخلســائر يف بورصـة الســعودية إىل العمـل علــى تعويضـها مـن خــالل تصـفية مراكــزهم يف البورصـة املصــرية 

  .بالشكل الذي أدى إىل تأثرها بشكل كبري

على كل األسـهم املتداولـة ملـدة  يف ذلك الوقت وقف التعامالت) ماجد شوقي(أين قرر رئيس البورصة املصرية      

نصف ساعة، خاصة بعد الرتاجع الشـديد لألسـعار علـى خلفيـة انتشـار موجـة البيـع الـيت شـهدها السـوق، مـن اجـل 

  .العمل على �دئة املستثمرين وختفيف من حالة الرعب اليت انتابتهم

يف  1تــداعيات األزمــة املاليــة العامليــة وقــد عرفــت أحجــام التــداوالت يف البورصــات العربيــة تراجــع مســتمر علــى اثــر    

 61.2مليــار دوالر أي برتاجــع بلــغ نســبة  653.45إىل  2009، ليــنخفض حجــم التــداول يف ســنة 2008ســنة 

مليـــار دوالر   1684.99أيـــن بلـــغ حجـــم التـــداول للبورصـــات العربيـــة جمتمعـــة حـــوايل ،  2005عـــن ســـنة  يف املائـــة

مليــار دوالر، أي مــا  337.04حــوايل  2009ســعودي خــالل ســنة وقــد بلــغ حجــم التــداول يف ســوق األســهم ال

، تليهـا ســوق األوراق املاليـة الكويتيـة بنســبة 2مـن حجــم التـداوالت اإلمجاليـة يف البورصــات العربيـة يف املائـة 50ميثـل 

مــن إمجــايل حجــم التــداوالت يف البورصــات العربيــة جمتمعــة  يف املائــة 12، مث بورصــة القــاهرة مبــا نســبته  يف املائــة 15

األمـر الــذي  يف املائـة 79.88مـا يعكـس درجـة نشــاط البورصـة، حيـث حتــوز هـذه األسـواق الــثالث علـى مـا نســبته 

  .يربز قوة تركز التداوالت يف هذه األسواق

  

 صندوق رجة في قاعدة بياناتتطور عدد الشركات المدرجة في بورصات األوراق المالية العربية المد  -ج 

  " 2009 - 2005" خالل الفترة  النقد العربي                             

  

 1665حـوايل   2005فقـد بلـغ يف سـنة  ،عرف عدد الشركات املدرجـة يف البورصـات العربيـة اخنفاضـا مسـتمر    

 هــذا ســبب ، ويعــوديف املائــة 10شــركة أي باخنفــاض بلــغ  نســبة  1495إىل   2009شــركة لتصــل خــالل ســنة 

املاليــة العربيــة  األوراقاإلخنفــاض إىل أســباب تنظيميــة أيــن قامــت العديــد مــن اهليئــات املشــرفة علــى مراقبــة بورصــات 

 اجلديـدة الشـركات عـدد يف إخنفـاض إىل ةإلضـافبا ، ذلـكالشركات املخالفة للقـوانني املعمـول �ـا من العديد بشطب

  :كما يوضحه الشكل التايل

  

                                                           

.9ص ،56 دلعدا ،2008 لسنة الرابع الربع ، الفصلية النشرة العربية، املالية األوراق أسواق ،أداء العريب النقد صندوق بيانات قاعدة -  
1
  

2
  .9 ص ،60 دلعدا ،2009 لسنة الرابع الربع ، الفصلية النشرة العربية، املالية األوراق أسواق ،أداء العريب النقد صندوق بيانات قاعدة -
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يوضح تطور عدد الشركات يف بورصات األوراق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات 

2009 "  

  
  )2009-2005(الرابع، للسنوات قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع 

وتتصـــدر البورصـــة املصـــرية البورصـــات العربيـــة مـــن حيـــث عـــدد الشـــركات املدرجـــة يف البورصـــة حيـــث بلـــغ عـــدد 

مـن عـدد الشـركات املدرجـة يف  يف املائـة

2015"  

  2010يف ســنة  والــذي يقــيس أداء البورصــات العربيــة جمتمعــة

 يف املائـة 48نقطة بزيادة قـدرة  حبـوايل 

ء هـذا التحسـن وقـد جـا 2االرتفاع بداية تعايف أسواق املال العربيـة مـن تـأثريات األزمـة املاليـة العامليـة

إىل جانب التحسن الـذي شـهدته غالبيـة األسـواق املاليـة العامليـة املتقدمـة والناشـئة، وإن كـان أداء هـذه األخـرية جـاء 

  .6 ص ،63 دلعدا ،2010
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يوضح تطور عدد الشركات يف بورصات األوراق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات : 

2009 -  2005" خالل الفرتة  صندوق النقد العريب

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع 

وتتصـــدر البورصـــة املصـــرية البورصـــات العربيـــة مـــن حيـــث عـــدد الشـــركات املدرجـــة يف البورصـــة حيـــث بلـــغ عـــدد 

يف املائـة 20شركة مبا نسـبته  306حوايل  2009الشركات املدرجة �ا خالل سنة 

  1 .البورصات العربية جمتمعة

2015 -2010"أداء البورصات العربية بعد األزمة المالية العالمية 

  تحليل أداء المؤشر المركب لصندوق النقد العربي 

والــذي يقــيس أداء البورصــات العربيــة جمتمعــة عــرف أداء املؤشــر املركــب لصــندوق النقــد العــريب

نقطة بزيادة قـدرة  حبـوايل  229.3حتسن عرب عن حتسن يف خمتلف البورصات العربية حيث ارتفع إىل 

  .عن مستواه خالل نفس الفرتة من السنة السابقة

االرتفاع بداية تعايف أسواق املال العربيـة مـن تـأثريات األزمـة املاليـة العامليـة

إىل جانب التحسن الـذي شـهدته غالبيـة األسـواق املاليـة العامليـة املتقدمـة والناشـئة، وإن كـان أداء هـذه األخـرية جـاء 

                                         

.159 ص ،2010 لسنة املوحد العريب االقتصادي

2010 لسنة الرابع الربع الفصلية، النشرة العربية، املالية األوراق أسواق العريب،أداء

2006 2007 2008 2009
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:  )28( شكل رقم

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع : املصدر          

  

وتتصـــدر البورصـــة املصـــرية البورصـــات العربيـــة مـــن حيـــث عـــدد الشـــركات املدرجـــة يف البورصـــة حيـــث بلـــغ عـــدد     

الشركات املدرجة �ا خالل سنة 

البورصات العربية جمتمعة

  

أداء البورصات العربية بعد األزمة المالية العالمية  :ثانيا 

تحليل أداء المؤشر المركب لصندوق النقد العربي  -أ 

عــرف أداء املؤشــر املركــب لصــندوق النقــد العــريب     

حتسن عرب عن حتسن يف خمتلف البورصات العربية حيث ارتفع إىل 

عن مستواه خالل نفس الفرتة من السنة السابقة

االرتفاع بداية تعايف أسواق املال العربيـة مـن تـأثريات األزمـة املاليـة العامليـة ويعكس هذا    

إىل جانب التحسن الـذي شـهدته غالبيـة األسـواق املاليـة العامليـة املتقدمـة والناشـئة، وإن كـان أداء هـذه األخـرية جـاء 

                                                          

االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوق - 1
  

2
العريب،أداء النقد صندوق بيانات قاعدة -
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بقـــوة اكـــرب حيـــث باتـــت تقـــرتب مـــن مســـتويا�ا ملـــا قبـــل األزمـــة، ومـــن أبـــرز مظـــاهر التحســـن عـــودة تـــدفق االســـتثمار 

خالل  يوضح تطور املؤشر املركب لصندوق النقد العريب مع أهم مؤشرات البورصات العاملية

 

  )2015-2010( قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية ، الربع الرابع ، للسنوات

ارتفاعــاً  Dow Jones، وســجل مؤشــر 

NASDAQ  يف املائة 44.7ارتفاع بنحو.   

العديد من األحداث الـيت أثـرت علـى أداء البورصـات بشـكل عـام ولعـل أمههـا ختفـيض  

لعامليـة  و الذي ترتب عليـه تـداعيات هائلـة علـى األسـواق ا

  .للبورصات يف العامل

اقـل مـن تلـك االخنفاضـات الـيت شـهد�ا العديـد مـن 

 .البورصات املتقدمة والناشئة، طبعا باستثناء البورصات العربية اليت عرفت دوهلا اضطرابات سياسية
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بقـــوة اكـــرب حيـــث باتـــت تقـــرتب مـــن مســـتويا�ا ملـــا قبـــل األزمـــة، ومـــن أبـــرز مظـــاهر التحســـن عـــودة تـــدفق االســـتثمار 

  1:شكل التايلكما يوضحه ال  األجنيب إىل األسواق العربية

يوضح تطور املؤشر املركب لصندوق النقد العريب مع أهم مؤشرات البورصات العاملية

 )2015-2010(الفرتة 

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية ، الربع الرابع ، للسنوات

  www.macrotrends.net: املوقع االلكرتوين ألداء البورصات يف العامل  

، وســجل مؤشــر يف املائــة 26.7بنســبة ) S&P 500(مؤشــر 

NASDAQ، يف حني سجل مؤشر 2010خالل عام 

العديد من األحداث الـيت أثـرت علـى أداء البورصـات بشـكل عـام ولعـل أمههـا ختفـيض   2011

و الذي ترتب عليـه تـداعيات هائلـة علـى األسـواق ا "+AA"إىل  "AAA"التصنيف االئتماين ألمريكا من 

للبورصات يف العامل تريليون دوالر من القيمة السوقية 2أكثر من  تفخالل سويعات فقط، اختف

اقـل مـن تلـك االخنفاضـات الـيت شـهد�ا العديـد مـن  ،أما يف البورصات العربية فقد شهد مؤشرها اخنفاضا نسـبيا

البورصات املتقدمة والناشئة، طبعا باستثناء البورصات العربية اليت عرفت دوهلا اضطرابات سياسية

                                         

  .140ص ،2011 لسنة املوحد العريب االقتصادي

2011 2012 2013 2014 2015
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بقـــوة اكـــرب حيـــث باتـــت تقـــرتب مـــن مســـتويا�ا ملـــا قبـــل األزمـــة، ومـــن أبـــرز مظـــاهر التحســـن عـــودة تـــدفق االســـتثمار 

األجنيب إىل األسواق العربية

  

يوضح تطور املؤشر املركب لصندوق النقد العريب مع أهم مؤشرات البورصات العاملية:  )29(الشكل رقم

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية ، الربع الرابع ، للسنوات  -    : املصدر 

املوقع االلكرتوين ألداء البورصات يف العامل   -               

  

مؤشــر  كــذلك  وقــد ارتفــع    

خالل عام  يف املائة 22.6بنحو 

  

2011عرفت سنة كما      

التصنيف االئتماين ألمريكا من 

فخالل سويعات فقط، اختف

  

أما يف البورصات العربية فقد شهد مؤشرها اخنفاضا نسـبيا    

البورصات املتقدمة والناشئة، طبعا باستثناء البورصات العربية اليت عرفت دوهلا اضطرابات سياسية

                                                          
1
االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوق - 

com

S&P 500

Dow Jones

NASDAQ
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والــيت انعكســت ســلبا خــالل هــذه الفــرتة غــري أن أزمــة الــديون األوربيــة ألقــت بظلهــا علــى أداء البورصــات العامليــة     

اىل على أداء البورصات العربية خاصة منها تلك األكثر ارتباطا بالبورصات العاملية، لتعاود مؤشـرات أسـعارها جمـدداً 

ياً مـن االخنفاضـات الـيت عرفتهـا أغلـب مؤشـرات البورصـات العامليـة االخنفاض غري أن هذا االخنفاض ، كان أقل نسـب

  1.والناشئة خالل تلك الفرتة

  

، كمــا تفــاوت األداء كــذلك علــى مــدار ســنة مــن جهــة 2012وقــد تفــاوت أداء البورصــات العربيــة خــالل ســنة     

االجتــاه الســائد منــذ ، أيــن عكســت 2012أخــرى، فقــد عرفــت هــذه البورصــات حتســناً خــالل الربــع األول مــن ســنة 

، غــري أ�ــا مــا لبثــت أن عــادة لالخنفــاض خاصــة خــالل الربــع الثــاين متــأثرة حبــاالت االضــطراب وعــدم  2011ســنة

  2.االستقرار السياسي اليت شهد�ا عدة دول عربية لتختتم السنة بارتفاعات يف مؤشر صندوق النقد العريب

  

تــزامن مــع موجــة ارتفاعــات  2013وقــد ســجل املؤشــر املركــب لصــندوق النقــد العــريب ارتفاعــاً كبــرياً، خــالل ســنة     

، كمـــا أغلـــق مؤشـــر يف املائـــة10بنحـــو  NASDAQشـــهد�ا اغلـــب البورصـــات املتقدمـــة، حيـــث ارتفـــع مؤشـــر 

)500-S&P ( وارتفع مؤشر يف املائة 12.3مرتفعاً بنسبة ،Dow Jones  املائةيف  8بنسبة .  

 

  :فرتتني 2014وقد عرف أداء املؤشر املركب لصندوق النقد العريب خالل سنة    
  

 الفرتة األوىل :  

تتمثـــل يف الشـــهور الثمانيـــة األوىل والـــيت متيـــزت باســـتمرار االجتـــاه االجيـــايب ملؤشـــرات األســـعار ومؤشـــرات الســـيولة     

إىل جانـب اسـتمرار  ،االجيايب الـذي كـان سـائداً يف العـام السـابقملعظم البورصات العربية واليت كانت امتداداً لالجتاه 

  .2013التحسن يف عدد من الدول العربية اليت كانت تشهد حالة من عدم االستقرار سنة 

  

 الفرتة الثانية:  

أدى إىل  فتتمثل يف الفرتة من سبتمرب إىل غاية �اية سنة ، فقد متيزت برتاجع حاد يف أسـعار الـنفط العامليـة، مـا      

حيــث ســادت حالــة مــن اهللــع واالرتبــاك بــني أوســاط املتعــاملني يف املؤشــر املركــب لصــندوق النقــد العــريب اخنفــاض يف 

  3).السيما البورصات اخلليجية(البورصات العربية 
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  2014فقد واصل املؤشر يف األشهر األوىل االخنفاض الذي كـان سـائد يف �ايـة سـنة 

ـــة وتأثريا�ـــا علـــى  والـــيت كانـــت انعكاســـاً للرتاجـــع يف أســـعار الـــنفط العامليـــة إضـــافة إىل أزمـــة الـــديون الســـيادية اليوناني

ســجل تراجعــاً حيــث وقــد عكــس املؤشــر املركــب لصــندوق النقــد العــريب، تلــك التطــورات يف مؤشــرات األســعار 

، وقد جاء أداء أسواق املال العربية متماشياً يف هذا السياق، مـع أداء معظـم األسـواق املاليـة يف 

املتقدمـة أفضـل بصـورة  االقتصادياتالنامية، ويف املقابل كان أداء األسواق املالية يف 

  1.ات متفاوتة خالل العام

          تطور القيمة السوقية لبورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد 

 "  

 " 2015-2010" يوضح تطور القيمة السوقية للبورصات العربية خالل الفرتة 
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فقد واصل املؤشر يف األشهر األوىل االخنفاض الذي كـان سـائد يف �ايـة سـنة  2015

ـــة وتأثريا�ـــا علـــى  والـــيت كانـــت انعكاســـاً للرتاجـــع يف أســـعار الـــنفط العامليـــة إضـــافة إىل أزمـــة الـــديون الســـيادية اليوناني

  .األسواق املالية بشكل عام والناشئة بشكل خاص

وقــد عكــس املؤشــر املركــب لصــندوق النقــد العــريب، تلــك التطــورات يف مؤشــرات األســعار 

، وقد جاء أداء أسواق املال العربية متماشياً يف هذا السياق، مـع أداء معظـم األسـواق املاليـة يف 

النامية، ويف املقابل كان أداء األسواق املالية يف  واالقتصاديات

ات متفاوتة خالل العامملحوظة، حيث سجلت معظم مؤشرات هذه األسواق ارتفاع

تطور القيمة السوقية لبورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد 

 2015 - 2010" خالل الفترة  العربي

  
يوضح تطور القيمة السوقية للبورصات العربية خالل الفرتة : )30
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2015أما خالل سنة      

ـــة وتأثريا�ـــا علـــى  والـــيت كانـــت انعكاســـاً للرتاجـــع يف أســـعار الـــنفط العامليـــة إضـــافة إىل أزمـــة الـــديون الســـيادية اليوناني

األسواق املالية بشكل عام والناشئة بشكل خاص
  

وقــد عكــس املؤشــر املركــب لصــندوق النقــد العــريب، تلــك التطــورات يف مؤشــرات األســعار     

، وقد جاء أداء أسواق املال العربية متماشياً يف هذا السياق، مـع أداء معظـم األسـواق املاليـة يف 2015عام بنهاية ال

واالقتصادياتاألسواق الناشئة 

ملحوظة، حيث سجلت معظم مؤشرات هذه األسواق ارتفاع

  
  

  

تطور القيمة السوقية لبورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد  -ب 

30(الشكل رقم 

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، للسنوات : املصدر          
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مليـار دوالر  983.8لتصـل إىل  يف املائـة 8.9بنسـبة  1ارتفعت القيمة السـوقية اإلمجاليـة لألسـواق املاليـة العربيـة    

مليــار دوالر يف نفــس الفــرتة مــن الســنة الســابقة، حيــث اســتعادت األســواق املاليــة  903.4مقابــل ، 2010يف ســنة

وتعكــس هــذه املكاســب حتســن مؤشــرات  2010مليــار دوالر مــن خســائرها خــالل ســنة  80.4العربيــة مــا يقــارب 

األسـواق العربيــة األسـواق العربيـة منفـردة حيــث شـهدت كـل مــن قطـر والـدار البيضــاء وتـونس أعلـى االرتفاعــات بـني 

  .على التوايل يف املائة 18و يف املائة 21و  يف املائة 25، وذلك بنحو 2010خالل سنة 

 يف املائــة 10.85تراجعـت القيمـة الســوقية اإلمجاليـة للبورصـات العربيــة مبـا يقـارب فقــد  2011أمـا خـالل سـنة     

مليــــار دوالر مــــن قيمتهــــا  106.77، أي خبســــارة تقــــدر بــــــــ 2011مليــــار دوالر يف ســــنة 876.98 حــــوايللتبلــــغ 

الســوقية، طبعــا إذا مــا مت اســتبعاد القيمــة الســوقية للشــركات اجلديــدة املدرجــة يف البورصــات العربيــة ســرتتفع اخلســائر 

ــــر اخلســــ ــــألوراق املاليــــة والبورصــــة املصــــرية أكث ائر يف القيمــــة الســــوقية نتيجــــة املســــجلة، وقــــد عــــرف ســــوق دمشــــق ل

  . االضطرابات واألحداث اليت شهد�ا كل من سورية ومصر خالل هذه السنة

 

انــدالع االضــطرابات ، علـى اثــر 2011كمـا عرفــت اغلــب أسـواق املــال العربيــة اضــطرابات شـديدة خــالل ســنة      

املتسـارع درجـة اهللـع واالرتبـاك  ، أين عكس الرتاجع يف مؤشـرات البورصـات العربيـة2011جانفي  25يف مصر يف 

مـــارس  4ينـــاير إىل  25(لـــدى املســـتثمرين مـــن تـــداعيات هـــذه األحـــداث، فقـــد كانـــت األســـابيع اخلمـــس الالحقـــة 

  .مليار دوالر 141كافية لتخسر البورصات العربية جمتمعة ما قيمته ) 2011

 

مــا دفــع باهليئــات املشــرفة علــى األســواق املاليــة العربيــة إىل إختــاذ العديــد مــن اإلجــراءات للحفــاظ علــى اســتقرار     

أسـواقها، كمـا ترافــق ذلـك مــع أوامـر بــإدراج صـناديق االسـتثمار احملليــة يف بعـض البورصــات العربيـة، لتغطيــة جـزء مــن 

  . هذه اخلسائر

 

 4.74حتســناً، أيـن ارتفعـت بنســبة  2012اليـة للبورصـات العربيــة خـالل سـنة وقـد عرفـت القيمـة الســوقية اإلمج    

مليــار  41.63حيــث اســتعادت األســواق املاليــة العربيــة مــا يقــارب  مليــار دوالر،  918.61لتبلــغ حــويل  يف املائــة

اإلصـدار الـيت ، وقد دفع هذا األداء البورصات العربية إىل التنافس على إدراج شركات جديدة ودعـم عمليـات دوالر

  .تطرحها الشركات املدرجة �ا

  

                                                           
1
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تليها سوق مسـقط بنسـبة  من قيمتها السوقية  يف املائة 26.8وقد كانت البورصة املصرية األكثر ارتفاعا بنسبة     

، وهــــذا راجــــع يف املائــــة 31.74، يف حــــني ســــجلت بورصــــة دمشــــق أكثــــر نســــبة اخنفــــاض بلغــــت يف املائــــة 15.6

  .ليت تشهدها سوريالالضطرابات السياسية ا
 

حيـــــــث بلغـــــــت مـــــــا قيمتـــــــه  ،االرتفـــــــاع 2013وقـــــــد واصـــــــلت القيمـــــــة الســـــــوقية للبورصـــــــات العربيـــــــة  يف ســـــــنة     

ـــــــار دوالر بنســـــــبة ارتفـــــــاع تقـــــــدر بـــــــــ 1132,166 ـــــــة، 23.24ملي ـــــــة حـــــــوايل يف املائ      لتســـــــتعيد البورصـــــــات العربي

    .اق العربية إىل أسواق ناشئةترقية بعض األسو  2013، كما عرفت سنة  1مليار دوالر  213.55

  

      بنحـــــو الســـــوق الســـــعوديو  والكويـــــتوقــــد ســـــجلت أكثـــــر نســـــب االرتفـــــاع يف كـــــل مـــــن ســـــوق ديب و أبـــــوظيب     

علـى التـوايل، وقـد أدى جنـاح عمليـة إدراج  يف املائـة 25.17و يف املائة 36.7و يف املائة 41.2و  يف املائة 42.7

مليــار دوالر، يف حــني عرفــت  3.42مخــس شــركات جديــدة يف الســوق املاليــة الســعودية لرفــع القيمــة الســوقية حبــوايل 

حيــث ســـاهم اخنفــاض ســـعر صــرف اللـــرية الســـورية  يف املائـــة، 7.6بورصــة دمشـــق اخنفــاض يف قيمتهـــا الســوقية بلـــغ 

يف  3.2و تــونس باخنفــاض بلــغ  يف املائــة 4.5تليهــا بورصــة األردن بنســبة  مقابــل الــدوالر يف تعميــق هــذه اخلســائر

  .من قيمتها السوقية املائة

  

         خـــــالل وقـــــد ارتفعـــــت القيمـــــة الســـــوقية للبورصـــــات العربيـــــة املدرجـــــة يف قاعـــــدة بيانـــــات صـــــندوق النقـــــد العـــــريب    

ـــة 6.5بنســـبة  2014ســـنة  ـــر نســـب االرتفـــاع يف  1205.86لتبلـــغ حنـــو  يف املائ مليـــار دوالر، وقـــد ســـجلت أكث

البحــرين بنســبة و  يف املائــة 21.77وقطــر بنســبة يف املائــة  24.25ديب بنســبة مــن ســوق 2القيمــة الســوقية يف كــل 

  .يف املائة 19.59

  

فقــد تــأثر أداء البورصــات العربيــة باســتمرار الرتاجــع يف أســعار الــنفط العامليــة خاصــة يف  2015أمــا خــالل ســنة     

       لتبلـــــــغ مــــــــا قيمتــــــــه يف املائــــــــة 11.44البورصـــــــات اخلليجيــــــــة فقـــــــد تراجعــــــــت القيمـــــــة الســــــــوقية اإلمجاليــــــــة حبـــــــوايل 

مليــار دوالر، يف الوقـت الــذي تقــدر خســائرها اإلمجاليــة  137.95 مليـار دوالر أي خبســارة مــا يقــارب  1067.9

  .مليار دوالر 313منذ بدء الرتاجع يف أسعار النفط بأكثر من 

   

غــري أن القيمــة الســوقية اإلمجاليــة ختفــي التفــاوت يف القيمــة الســوقية لكــل ســوق علــى حــدا وتطــوره خــالل هــذه     

   :، كما يوضحه الشكل التايلالفرتة

                                                           
1
  .165 ص ، 2014 لسنة املوحد العريب االقتصادي التقرير العريب، النقد صندوق - 

2
 .8 ص ،79 دلعدا ،2014 لسنة الرابع الربع الفصلية، النشرة العربية، املالية األوراق أسواق العريب،أداء النقد صندوق بيانات قاعدة - 
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  2010يوضح نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة 

  

  .2010قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع لسنة 

املـايل السـعودي يعـد اكـرب األسـواق العربيـة مـن حيـث القيمـة 

مــن القيمـة الســوقية اإلمجاليـة خــالل ســنة 

نســبة  2005والــيت كانــت ال تتعــدى خــالل ســنة 

 وهذا الراجع لإلصالحات الناجحة اليت قامت �ا اهليئات املشرفة علـى أدائـه يف حـني سـجل سـوق

يف حـدود كانـت ان  الكويت لألوراق املالية ارتفاع يف حصته داخـل القيمـة السـوقية اإلمجاليـة للبورصـات العربيـة بعـد 

، كمـــا عرفـــت بورصـــة مصـــر هـــي يف املائـــة

بعــد أن ســجلت يف  يف املائــة 8.54نســبة مســامهتها يف القيمــة الســوقية للبورصــات العربيــة لتبلــغ 

مــن القيمــة الســوقية  املائــةيف  70وتســاهم هــذه األســواق األربعــة حبــوايل 

بورصة الجزائر
%  0.01

تونس بورصة
%  1.07 

سوق الخرطوم
%  0.24

سوق فلسطین
% 0.24 

 بورصة بیروت
%   1.28 

سوق دبي 
% 5.55 
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يوضح نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة :  )

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع لسنة 

املـايل السـعودي يعـد اكـرب األسـواق العربيـة مـن حيـث القيمـة سـوق الف )31( ومثلما هـو موضـح يف الشـكل رقـم

مــن القيمـة الســوقية اإلمجاليـة خــالل ســنة  يف املائــة 35.92السـوقية علــى اإلطـالق فهــذا الســوق ميثـل وحــده حـوايل 

والــيت كانــت ال تتعــدى خــالل ســنة  يف املائــة 12.56ليــه ســوق الدوحــة لــألوراق املاليــة بنســبة 

وهذا الراجع لإلصالحات الناجحة اليت قامت �ا اهليئات املشرفة علـى أدائـه يف حـني سـجل سـوق

الكويت لألوراق املالية ارتفاع يف حصته داخـل القيمـة السـوقية اإلمجاليـة للبورصـات العربيـة بعـد 

يف املائـــة 11.57نســـبة  2010لتبلـــغ يف ســـنة  2005يف ســـنة 

نســبة مســامهتها يف القيمــة الســوقية للبورصــات العربيــة لتبلــغ 

وتســاهم هــذه األســواق األربعــة حبــوايل يف املائــة  6.15ســنة نســبة مســامهة بلغــت 

  .اإلمجالية للبورصات العربية 

سوق مسقط
% 2.87 

ةسوق السعودی
%    35.92 

سوق الكویت
  %11.57

ابو ظبيسوق 
%    7.83

سوق دبي 
5.55

سوق الدوحة 
%  12.56 

سوق مصر  
% سوق المغرب 8.54

%  7.05 

سوق البحرین
% 2.03 

سوق االردن 
% 3.14 
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)31(شكل رقم

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع لسنة : املصدر          

  

ومثلما هـو موضـح يف الشـكل رقـم    

السـوقية علــى اإلطـالق فهــذا الســوق ميثـل وحــده حـوايل 

2010.  

ليــه ســوق الدوحــة لــألوراق املاليــة بنســبة ي    

وهذا الراجع لإلصالحات الناجحة اليت قامت �ا اهليئات املشرفة علـى أدائـه يف حـني سـجل سـوق يف املائة 6.57

الكويت لألوراق املالية ارتفاع يف حصته داخـل القيمـة السـوقية اإلمجاليـة للبورصـات العربيـة بعـد 

يف ســـنة  ائـــةيف امل 9.59

نســبة مســامهتها يف القيمــة الســوقية للبورصــات العربيــة لتبلــغ  يف األخــرى ارتفــاع

ســنة نســبة مســامهة بلغــت 

اإلمجالية للبورصات العربية 
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  2015يوضح نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة 

  

  .2010لسنة  قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع

يتضح من خالل الشكل السابق استحواذ السوق املايل السعودي على اكرب حصة من القيمة السـوقية اإلمجاليـة 

مـــن القيمـــة الســـوقية  امـــا يعكـــس ارتفـــاع يف حصـــته

 يف 12.56 تهمــا نســب 2010والــيت بلغــت ســنة 

وهذا راجع الستمرار اإلصالحات وحتسني وضعية السوق كمـا سـجل سـوق أبـوظيب لـألوراق املاليـة ارتفـاع يف 

بعـد كانـت  املائـة يف 10.74نسـبة  2015

وتساهم هـذه األسـواق  املائة يف 8.21

.  

بورصة الجزائر
%  0.01

تونس بورصة
%  1.02 

سوق الخرطوم
%  0.15

سوق فلسطین
% 0.31 

 بورصة بیروت
%   1.03 

سوق مصر 
  % 10.08 

سوق البحرین
%  1.8

بورصة الجزائر
%  0.01

تونس بورصة
%  1.02 

سوق الخرطوم

دمشقبورصة 
%   0.05 
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يوضح نسبة مسامهة البورصات العربية يف القيمة السوقية اإلمجالية سنة :  )

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع

يتضح من خالل الشكل السابق استحواذ السوق املايل السعودي على اكرب حصة من القيمة السـوقية اإلمجاليـة 

مـــا يعكـــس ارتفـــاع يف حصـــته املائـــة، يف 39.4لألســـواق املاليـــة العربيـــة بنســـبة تقـــدر حبـــوايل 

  .املائة يف 36كانت تقدر حبوايل   أين 2010

والــيت بلغــت ســنة املائــة،  يف 14.23ليــه ســوق الدوحــة لــألوراق املاليــة بنســبة 

وهذا راجع الستمرار اإلصالحات وحتسني وضعية السوق كمـا سـجل سـوق أبـوظيب لـألوراق املاليـة ارتفـاع يف 

2015إلمجاليـة للبورصـات العربيـة لتبلـغ يف سـنة حصته داخل القيمة السوقية ا

  . 2010يف سنة 

8.21حصة سوق الكويت لألوراق املالية لتبلغ نسبة مسامهتها 

.اإلمجالية للبورصات العربيةمن القيمة السوقية املائة  يف 

بورصة الجزائر

سوق مسقط
% 3.83 

ةسوق السعودی
%    39.39

سوق الكویت
  %8.21

ابو ظبيسوق 
%    10.74

سوق دبي 
%7.85

سوق الدوحة 
%  14.23 

سوق مصر 
10.08

سوق المغرب
%  4.30

سوق االردن 
% 3.52 

بورصة الجزائر

سوق الكویت
  %8.21

ابو ظبيسوق 
%    10.74

سوق دبي 
%7.85
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)32( شكل رقم

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع: املصدر          

  

يتضح من خالل الشكل السابق استحواذ السوق املايل السعودي على اكرب حصة من القيمة السـوقية اإلمجاليـة     

لألســـواق املاليـــة العربيـــة بنســـبة تقـــدر حبـــوايل 

2010اإلمجالية عن سنة 

ليــه ســوق الدوحــة لــألوراق املاليــة بنســبة ي    

وهذا راجع الستمرار اإلصالحات وحتسني وضعية السوق كمـا سـجل سـوق أبـوظيب لـألوراق املاليـة ارتفـاع يف  املائة،

حصته داخل القيمة السوقية ا

يف سنة  املائة يف 7.83

حصة سوق الكويت لألوراق املالية لتبلغ نسبة مسامهتها  توقد تراجع     

 72.57األربعة حبوايل 

سوق الدوحة 
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تطور قيمة التداوالت في بورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد 

"  

يوضح تطور قيمة التداوالت يف بورصات األوراق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات 

2015 "  

  

  )2015-2010( قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، للسنوات

 2011إىل  2010عرفت أحجام التداوالت اإلمجاليـة للبورصـات العربيـة ارتفاعـاً طفيفـا خـالل الفـرتة مـن 

ـــذين ال يزالـــون  ـــة املســـتثمرين األفـــراد ال مـــا يعكـــس هيمن

يســتحوذون علــى اجلــزء املهــم مــن تــداوالت هــذه األســواق، ويعــود هــذا االرتفــاع الطفيــف بشــكل أساســي إىل حتســن 

  1.السيولة لدى السوق املالية السعودية وبدرجة أقل لدى البورصة القطرية، مع إدراج بعض صناديق االستثمار

يف  4.44مليــار دوالر أي بارتفــاع بلــغ 

تـزامن كـذلك خـالل هـذه الفـرتة فقد كان هنـاك تراجـع واضـح يف نشـاط التـداول لـدى العديـد البورصـات العربيـة 
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تطور قيمة التداوالت في بورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد 

"2015 -2009"خالل الفترة  العربي

يوضح تطور قيمة التداوالت يف بورصات األوراق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات 

2015 - 2009"صندوق النقد العريب خالل الفرتة 

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، للسنوات

عرفت أحجام التداوالت اإلمجاليـة للبورصـات العربيـة ارتفاعـاً طفيفـا خـالل الفـرتة مـن 

ـــة ـــذين ال يزالـــون  ،حيـــث اســـتمرت ظـــاهرة شـــح الســـيولة يف األســـواق العربي ـــة املســـتثمرين األفـــراد ال مـــا يعكـــس هيمن

يســتحوذون علــى اجلــزء املهــم مــن تــداوالت هــذه األســواق، ويعــود هــذا االرتفــاع الطفيــف بشــكل أساســي إىل حتســن 

السيولة لدى السوق املالية السعودية وبدرجة أقل لدى البورصة القطرية، مع إدراج بعض صناديق االستثمار

مليــار دوالر أي بارتفــاع بلــغ  396.411حيــث بلغــت حجــم التــداوالت خــالل هــذه الفــرتة حــوايل 

  .مليار دوالر 379.548بعد أن سجلت خالل الفرتة السابقة حوايل 

فقد كان هنـاك تراجـع واضـح يف نشـاط التـداول لـدى العديـد البورصـات العربيـة 

  .تراجع يف حجم التداوالت لدى العديد من البورصات العاملية

                                         

2014 لسنة الرابع الربع الفصلية، النشرة العربية، املالية األوراق أسواق العريب،أداء

2011 2012 2013 2014

الجوانب النظریة والفنیة لبورصات األوراق المالیة العربیة المشاركة في قاعدة بیانات صندوق النقد العربي:        الفصل الثالث 

تطور قيمة التداوالت في بورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد  -ج 

  

يوضح تطور قيمة التداوالت يف بورصات األوراق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات :  )33( شكل رقم

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، للسنوات: املصدر          

  

عرفت أحجام التداوالت اإلمجاليـة للبورصـات العربيـة ارتفاعـاً طفيفـا خـالل الفـرتة مـن   

ـــة حيـــث اســـتمرت ظـــاهرة شـــح الســـيولة يف األســـواق العربي

يســتحوذون علــى اجلــزء املهــم مــن تــداوالت هــذه األســواق، ويعــود هــذا االرتفــاع الطفيــف بشــكل أساســي إىل حتســن 

السيولة لدى السوق املالية السعودية وبدرجة أقل لدى البورصة القطرية، مع إدراج بعض صناديق االستثمار

حيــث بلغــت حجــم التــداوالت خــالل هــذه الفــرتة حــوايل     

بعد أن سجلت خالل الفرتة السابقة حوايل  املائة

  

فقد كان هنـاك تراجـع واضـح يف نشـاط التـداول لـدى العديـد البورصـات العربيـة     

تراجع يف حجم التداوالت لدى العديد من البورصات العاملية مع

                                                          
1
العريب،أداء النقد صندوق بيانات قاعدة - 

2015
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يف  57.8فقــد شــهد حجــم التــداوالت ارتفاعــا قياســيا بلغــت نســبته  2012إىل  2011أمــا خــالل الفــرتة مــن    

االكتتابــات األوليــة الــيت شــهد�ا بورصــة الســـعودية  معــززا بـــدعم مــن ،مليــار دوالر 625.55بلــغ مــا قيمتــه يل املائــة

وبورصة ديب و زيادة حجم معامالت األجانب يف السوقني وقد وبلغـت قيمـة التـداوالت يف السـوق املاليـة السـعودية 

  1 .يف املائة 82.24مليار دوالر، وشكلت ما نسبته  514.5حوايل 

إىل ســـنة  2012لعربيـــة، تراجعـــاً خــالل الفـــرتة مـــن ســـنة شـــهدت أحجـــام التـــداوالت اإلمجاليــة للبورصـــات اوقــد     

، والذي يعود بشكل مباشر إىل الرتاجع يف حجم التـداوالت داخـل السـوق املاليـة السـعودية، والـذي تراجـع 2013

ــــفيـــه حجـــم التـــداوالت  ويرجـــع اخلـــرباء هـــذا االخنفـــاض إىل عـــدة أســـباب منهـــا تغـــري يف ســـلوك يف املائـــة ،  56,71بـ

لذي حتول من املضارية إىل االستثمار و االحتفاظ مبا حيوزونـه مـن أسـهم و كـذا توجـه بعـض املسـتثمرين املستثمرين ا

  .إىل االستثمار يف أسواق مالية أخرى وتوجه البعض األخر لالستثمار يف ا�ال العقاري

  

ــــة خــــالل هــــذه الفــــرتة حــــوايل       ــــداوالت يف البورصــــات العربي ــــار دوالر، أي  535.73وقــــد بلغــــت قيمــــة الت ملي

   . عن قيمتها خالل الفرتة السابقة يف املائة 14.35باخنفاض يقدر بنسبة 

  

 مقارنـة مـع يف املائـة 58,28، بنسبة  2014أحجام التداوالت يف البورصات العربية خالل سنة ارتفعت  كما    

مليـار دوالر، وقـد جـاء هـذا االرتفـاع نتيجـة االرتفـاع يف أحجـام التـداول  847.98لتصل ملـا يقـارب  ،العام السابق

  .يف املائة 56,71يف السوق املايل السعودي واليت ارتفعت فيها أحجام التداول بنسبة 
  

التــداوالت يف البورصــات العربيــة مــن إمجــايل  يف املائــة 67.5وقــد مثلــت التــداوالت يف الســوق املــايل الســعودي      

جمتمعة، حيث جاء هذا االرتفاع يف حجم التداوالت داخل السوق املـايل السـعودي نتيجـة اإلدراج الضـخم ألسـهم 

البنـــك األهلـــي التجـــاري باإلضـــافة لعـــدة شـــركات جديـــدة، وكـــذا نتيجـــة املوافقـــة بتعامـــل األجانـــب الغـــري مقيمـــني يف 

   .لية األجنبيةاململكة عن طريق املؤسسات املا

 

حيـــث تراجـــع حجــــم  ،بالضـــعف 2015يف حـــني اتســـم حجـــم التــــداوالت يف البورصـــات العربيـــة خـــالل ســــنة     

  .مليار دوالر 585.25 أين بلغ حجم التداول حوايل يف املائة 30.98التداول بنسبة 

عـــرف ســـوق ديب ويعـــود ذلـــك إىل اخنفـــاض أحجـــام التـــداوالت بشـــكل قياســـي يف عـــدة أســـواق عربيـــة حيـــث      

  .لكل سوق يف املائة 60وابوظيب و البحرين اخنفاض حبوايل 

                                                           
1
  .8 ص ،79 دلعدا ،، 2014 لسنة الرابع الربع الفصلية، النشرة العربية، املالية األوراق أسواق العريب،أداء النقد صندوق بيانات قاعدة - 
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واخنفــض حجـم التــداول يف الســوق  يف املائـة

الشـركات ، أمههـا اسـتمرار تراجـع أسـعار الـنفط، وتـدهور أداء 

تطور عدد الشركات المدرجة في بورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق 

2015 "  

العربية املدرجة يف قاعدة بيانات يوضح تطور عدد الشركات يف بورصات األوراق املالية 

2015 "  

 

  )2015-2010(قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، للسنوات 

 2010حيـث بلـغ يف سـنة  ،البورصات العربية حتسنا طفيف على العمـوم

شــركة  1500 إىلمث يرتفــع العــدد  2013

يف  15.2، وترتكــز اكــرب نســبة لعــدد الشــركات املدرجــة يف بورصــة عمــان حيــث بلغــت هــذه النســبة 

شـركة مث سـوق  222حبـوايل  يف املائـة

  .شركة 216، حيث بلغ عدد الشركات املدرجة 

   .8 ص ،83 دلعدا ،2015 لسنة
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يف املائـة 40و ســوق الدوحــة يف املائـة  50يف حـني اخنفــض سـوق مســقط  

، أمههـا اسـتمرار تراجـع أسـعار الـنفط، وتـدهور أداء 1، حيث تـأثرت بعوامـل عـدةيف املائة

  .2015الذي أثبتته تقارير أرباح الربع الثالث من 

تطور عدد الشركات المدرجة في بورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق 

2015 - 2010" خالل الفترة  النقد العربي

يوضح تطور عدد الشركات يف بورصات األوراق املالية 

2015 -  2010" خالل الفرتة  صندوق النقد العريب

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، للسنوات 

البورصات العربية حتسنا طفيف على العمـوموقد عرف عدد الشركات املدرجة يف 

2013شــركة يف ســنة  1466 إىلشــركة، لريتفــع العــدد  

، وترتكــز اكــرب نســبة لعــدد الشــركات املدرجــة يف بورصــة عمــان حيــث بلغــت هــذه النســبة 

يف املائـة14.8تليها البورصة املصـرية بنسـبة  2015شركة يف سنة 

، حيث بلغ عدد الشركات املدرجة يف املائة 14.4الكويت لألوراق املالية بنسبة 

                                         

لسنة العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابعقاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية 

2011 2012 2013 2014 2015
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يف حـني اخنفــض سـوق مســقط      

يف املائة 22السعودي بـ 

الذي أثبتته تقارير أرباح الربع الثالث من 

    

تطور عدد الشركات المدرجة في بورصات األوراق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق  -ج 

  

يوضح تطور عدد الشركات يف بورصات األوراق املالية : )34(شكل رقم 

  

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، للسنوات : املصدر          

 

وقد عرف عدد الشركات املدرجة يف      

 1441عــدد الشــركات 

، وترتكــز اكــرب نســبة لعــدد الشــركات املدرجــة يف بورصــة عمــان حيــث بلغــت هــذه النســبة 2015يف ســنة 

شركة يف سنة  228يل حبوا ،املائة

الكويت لألوراق املالية بنسبة 

                                                          
1

قاعدة بيانات صندوق النقد العريب،أداء أسواق األوراق املالية  -
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ا قـورن بعـدد الشـركات غري أن عدد الشركات املدرجة يف بورصات األوراق املالية العربية يبقى ضعيف جـدا إذا مـ    

وول ســـرتيت  فعلـــى ســـبيل املثــال يبلـــغ عـــدد الشـــركات املدرجـــة يف بورصـــة ،املدرجــة يف البورصـــات املتقدمـــة يف العـــامل

"NYSE"  2016شركة يف  2292 ريطانيابشركة يف حني بلغ عدد الشركات يف بورصة  1860حوايل.  

  

  أسباب ضعف أداء البورصات العربية: المطلب الثاني 

  

رغــــم اجلهــــود املبذولــــة للنهــــوض ببورصــــات األوراق املاليــــة العربيــــة والــــذي انعكــــس يف بــــرامج اإلصــــالح العديــــدة     

واملتنوعــة الــيت انتهجتهــا معظــم الــدول العربيــة إىل ان أدائهــا ظــل متواضــعا مقارنــة مبــا هــو متوقــع منهــا حيــث ســامهت 

  :  هذه العوائق نذكر العديد من العوامل والعوائق يف حمدودية أدائها، ومن أهم

  1: عوائق تتعلق باجلانب التنظيمي و التشريعي .1

  ال تزال تعرف خمتلف بورصات األوراق املالية العربية قصورا يف التشريعات املنظمة هلا خاصة ان اغلـب التشـريعات

يـــد مـــن الـــدول العربيـــة ال تتمتـــع باملرونـــة الكافيـــة ملواكبـــة التطـــورات املاليـــة الســـريعة يف هـــذا ا�ـــال، ورغـــم قيـــام العد

    ســاهم يف تــركم هــذه التعــديالت ،بتعــديل العديــد مــن هــذه التشــريعات إال ان عــدم وجــود خطــط مســتقبلية حمــددة

زعــزع مــن االســتقرار املطلــوب يف القــوانني املنظمــة لعمــل بورصــات األوراق املاليــة الــذي وعــدم انتظامهــا بالشــكل 

  .ل فيما بينهاوأدى إىل تشعب القوانني والتعديالت وتداخ

  التشـــريعات الـــيت تفصــــل بـــني اهليئـــات املخولـــة بإصـــدار القـــوانني واللــــوائح   إىلتفتقـــر البورصـــات يف الـــدول العربيـــة

واملكلفـة مبراقبـة أدائهـا واجلهـة املكلفـة بـإدارة البورصـة والـيت تكـون يف الغالـب جهـة مسـتقلة  ،املنظمة لعمل البورصـة

حيــث ال يتمتــع اغلبهــا باالســتقاللية املاليــة واإلداريــة  ،مــا يعكــس عــدم اســتقاللية إدارة البورصــات يف الــدول العربيــة

لية عــن أي توجيــه هلــا حبيــث تكــون قــادرة فهــي تفتقــد أهــم عوامــل جناحهــا يف الــدول املتقدمــة وهــي االســتقال ،ومنــه

على عكس األسعار احلقيقيـة لألصـول املاليـة وفـق مبـدأ السـوق ال كمؤسسـة تابعـة للقطـاع العـام يوجههـا ملـا حيـب 

  .وليس كما جيب لنهوضها

 ون ان اغلــب البورصــات العربيــة ال يوجــد �ــا تشــريعات ملزمــة ومنظمــة لنشــر التقــارير املاليــة للشــركات املدرجــة ود

التقيـد بـنمط حمــدد يف نشـر هـذه التقــارير بالشـكل الــذي يسـمح بتيسـري قراء�ــا ومقارنتهـا مـع بعضــها لـدى لصــغار 

  .املدخرين ناهيك عن ضرورة توفرها على املعلومات الكافية اليت تسمح باختاذ القرار

   املسـاعدة لعمـل البورصــة ال حتتـوي اغلـب البورصـات يف الــوطن العـريب علـى التشــريعات املنظمـة لعمـل املؤسســات

  . مثل الشركات صانعة السوق
  

                                                           
1
  .258مرجع سبق ذكره، ص  تفعيلها، وسبل العربية املالية األوراق أسواق معوقات رشيد، بوكساين - 
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 :عوائق متعلقة باجلانب اهليكلي .2
  

  اغلب البورصات العربية تعاين من تركز الشركات املدرجـة �ـا يف جمـاالت وقطاعـات حمـددة مـا حيصـر فـرص التنويـع

و يعـــود ذلـــك النتشـــار شـــركات املســـامهة يف الـــوطن العـــريب يف جمـــالت دون  �ـــا، داخـــل احملـــافظ املاليـــة للمتعـــاملني

 . غريها

   التسهيالت تفضـــيل رجـــال األعمـــال وأصـــحاب الشـــركات احلصـــول علـــى التمويـــل مـــن خـــالل البنـــوك عـــن طريـــق

 1. األوراق املاليةلبورصات اللجوء بدل البنكية 

 ا بعيــد عــن بورصــة األوراق املاليــة يف حــاالت عديــدة التــأخر يف تطبيــق بــرامج اخلصخصــة يف الــدول العربيــة وتنفيــذه

 .األمر الذي أهدر فرص كانت متاحة لتنشيطها

  

 : عوائق متعلقة بعدم مالئمة املناخ االستثماري  .3
  

  الدعامة احلقيقية لوجود بورصة لألوراق املالية أكثر فعالية يف اغلب الـدول و اليت تعد غياب فلسفة االقتصاد احلر

ان كـان جمـال للمضـاربة وجـين األربـاح أم  ،قيمت البورصات العربية دون حتديد دقيق هلدف إنشائهاالعربية حيث أ

  2.ان هدفها أعمق من ذلك ويستهدف القيام بوظائف اقتصادية

 لـدى األفـراد يف الـدول العربيـة حـال دون تكـوين املـدخرات الـيت تسـمح بالتعامـل  ةاخنفاض متوسط الدخول النقدي

 . يف بورصة األوراق املالية

  عـــدم تـــوفر االســـتقرار االقتصـــادي املطلـــوب حيـــث تشـــهد خمتلـــف االقتصـــاديات العربيـــة العديـــد مـــن االخـــتالالت

 .هلا عدم بلوغ اإلصالحات املتبعة النتائج املسطرةو اهليكلية، 

  العديد من البدائل اليت حتقق أرباح أفضل من التعامل يف بورصات األوراق املالية توفر. 

  يف الــدول العربيــة حــال دون توجــه هــذه الشــركات لطلــب إدراجهــا ضــمن بورصــا�العائلية ت الشركاامنط انتشــار 

ونشر تقارير دوريـة عنهـا  ،خاصة ان عملية اإلدراج هذه تتطلب التزام هذه الشركات باإلفصاح عن الوضعية املالية

    3.األمر الذي يعتربه بعضهم إفشاء إلسرارها أمام املنافسني

  انتشــار ظــاهرة املضــاربة يف بورصــات األوراق املاليــة العربيــة بشــكل كبــري حيــث قــد ترتفــع األســعار نتيجــة هلــا إىل مــا

 4:باملائة ، حيث يعود هذا إىل 100يقارب 

                                                           
1
 العلوم ختصص نقود بنوك ومالية ، كلية االقتصادية، العلوم يف دكتوراه شهادة لنيل مقدمة بن اعمر بن حسني ، فعالية األسواق املالية يف الدول النامية ، أطروحة - 

  .170، ص 2013-2012 اجلزائر، ، تلمسان ، أيب بكر بلقايد جامعة منشورة، التسيري، وعلوم التجارية و االقتصادية
2
ال العربيــة ، املــؤمتر العلمــي األول كليــة االقتصــاد و العلــوم كــرمي ســليم حســني ، إبــراهيم راســول هــاين، املتغــريات االقتصــادية العامليــة و انعكاســا�ا علــى أســواق املــ - 

    .11، ص2003جويلية ،  24-22اإلدارية ، جامعة العلوم التطبيقية األردن ، 
3
 جملـس دول يف املاليـة األوراق أسـواق حالـة دراسـة:( اإلقليميـة التنميـة يف العربيـة املـال رأس أسـواق دور ،)اسـكوا( آسيا لغريب االجتماعية و االقتصادية اللجنة تقرير - 

  .33ص ،2006سبتمرب، 20-19املتحدة، العربية اإلمارات ابوظيب، ،)اخلليجي التعاون
4
   .284،ص 2002عماد صاحل سالمة، إدارة األزمات يف بورصة األوراق املالية و العربية و التنمية املتواصلة ، بدون دار النشر ، أبوظيب ،  - 
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 ؛ة يف بورصات األوراق املالية العربية ناهيك عن قلة ما هو متاح منها للتداولقلة عدد األوراق املالية املسجل  

 ؛ارتفاع حجم الطلب على األوراق املالية 

 عدم التسعري الصحيح لألوراق املالية قبل االكتتاب، حيث تطرح بأقل من سعرها احلقيقي بكثري .  

مل العـريب مـن نقـص الـوعي االسـتثماري يف هـذا النـوع تعاين معظم البورصـات يف العـا: عدم توفر الوعي االستثماري  .4

مــن االســتثمارات باإلضــافة إىل قلــة اجلهــود املبــذول يف هــذا الصــدد، حيــث تتســم التــداوالت داخــل هــذه البورصــات 

  1.بسيطرة املؤسسات املالية التقليدية يف حني تتقلص قاعدة صغار املستثمرين

 :ضعف االقتصاديات العربية .5

االقتصاديات العربية اقتصـاديات تابعـة القتصـاديات الـدول املتقدمـة و بالتـايل ختضـع لكافـة التقلبـات الـيت  لـك تعد 

   2.تعرفها هذه األخرية ما سينعكس على استقرار املتغريات االقتصادية الكلية يف الوطن العريب

  

  

  أهم اإلصالحات التي عرفتها البورصات العربية: المطلب الثالث

  
االخـــتالف الكبـــري بـــني البورصـــات العربيـــة مـــن حيـــث حجمهـــا وتطورهـــا إال أ�ـــا تتســـم بضـــعف وحمدوديـــة رغـــم     

األمــر الــذي دعــا القــائمني عليهــا مبباشــرة العديــد مــن اإلجــراءات والــربامج اهلادفــة لنهــوض  ،أدائهـا داخــل اقتصــاديا�ا

 :  �ا عن طريق القيام جبملة من اإلصالحات واليت متحورت أساسا حول

 تعزيز الدور الرقايب على بورصة األوراق املالية: 

حيــث قامــت العديــد مــن الــدول العربيــة بالفصــل بــني الــدور التشــريعي والرقــايب الــذي تتكفــل بــه اهليئــة      

والـدور التنفيـذي اخلـاص بـإدارة  ،املشرفة على األسـواق املاليـة داخـل الدولـة والـيت تكـون تابعـة للقطـاع العـام

  .ملالية والذي يتبع يف الغالب القطاع اخلاصبورصة األوراق ا

كمـا قامــت بعـض الــدول مبـا هــو ابعـد مــن ذلــك مـن خــالل خصخصـة بورصــتها حيـث قامــت حكومــة     

ديب خبصخصة البورصة وحتويلهـا إىل شـركة مسـامهة �ـدف لتحقيـق أربـاح، وتعكـف كـذلك حكومـة األردن 

    3.على دراسة هذا الطرح 

                                                           
1
 االقتصــادية العلــوم يف د.م.ل دكتــوراه شــهادة لنيــل مقدمــة أطروحــة الســعودي، املــايل الســوق حالــة دراســة العربيــة، املاليــة األســواق تفعيــل سياســات ، فطــوم حوحــو - 

ـــــوك النقـــــود اقتصـــــاديات ختصـــــص ـــــة املاليـــــة، واألســـــواق والبن ـــــوم كلي ـــــة و االقتصـــــادية العل ـــــوم التجاري            اجلزائـــــر بســـــكرة، خيضـــــر حممـــــد جامعـــــة منشـــــورة، التســـــيري، وعل

  .87، ص2014-2015
2
   .305، ص2009هوشيار معروف، االستثمارات و األسواق املالية ، دار صفاء للنشر و التوزيع األردن ،  - 

3
  .16، ص2003صندوق النقد العريب ، إسهامات صندوق النقد العريب يف تطوير األسواق املالية العربية ، جوان  - 
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 تعزيز الشفافية واإلفصاح : 

ضــعف  إىلتعــزو العديــد مــن األحبــاث والدراســات اخنفــاض درجــة ثقــة املســتثمرين بالبورصــات العربيــة      

، حيــث 1نشــر املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بالشــركات املدرجــة يف البورصــاتلالتشــريعات القانونيــة امللزمــة 

الشـــفافية واإلفصـــاح املـــايل مـــن اجـــل اســـتهدفت مجيـــع بـــرامج اإلصـــالح يف البورصـــات العربيـــة تعزيـــز مبـــدأ 

ضمان تكافئ الفرص واحلد من حماوالت الغش والتالعـب بالشـكل الـذي يضـمن تـوفري املعلومـات الكافيـة 

 .للمتعاملني يف الوقت املناسب
 

 تنظيم الوساطة املالية: 

وك التجاريـة، كانت إىل وقت قريب مهنة الوساطة املالية دخل بعض البورصات العربية حكرا على البنـ      

غري انـه بعـد القيـام �ـذه اإلصـالحات أصـبحت مهنـة الوسـاطة املاليـة متـارس مـن طـرف شـركات متخصصـة 

دون البنـــوك التجاريـــة مثلمـــا هـــو عليـــه األمـــر يف بورصـــة الكويـــت ومســـقط والبحـــرين يف حـــني متـــارس مهنـــة 

 .لبنوك التجاريةالوساطة املالية يف بورصات عربية أخرى من طرف شركات متخصصة إىل جانب ا
  

  يةرالستثمادوات األدة اياوزلمؤسسي المستثمر دور اتطوير: 

ان انتشار مؤسسات االستثمار داخل البورصات العربية يعمل على استقرارها ومحايتهـا مـن التقلبـات       

اخلطــرية خاصــة ان هــذا النــوع مــن املســتثمرين يهــدف إىل وضــع خطــط متوســطة وطويلــة إلدارة أموالــه علــى 

نيــة وســـريعة، حيـــث ســـعت احلكومـــات يف آس صـــغار املســـتثمرين الـــذي يبحــث عـــن حتقيـــق مكاســـب عكــ

الــدول العربيــة إىل تشــجيع هــذا النــوع مــن االســتثمار مــن خــالل تقــدميها إلعفــاءات ضــريبية، كمــا حاولــت 

ها رفــع مــن حجــم األدوات املاليــة املتداولــة داخــل البورصــات العربيــة مــن خــالل تقــدميالاحلكومــات العربيــة 

 .للعديد من احلوافز املشجعة هلا لإلدراج يف بورصة األوراق املالية
  

 تشجيع االستثمار األجنيب : 

عمدت خمتلف اإلصالحات اليت قـام �ـا القـائمون علـى بورصـات األوراق املاليـة العربيـة إىل فـتح جمـال      

 2.املضاربة أمام االستثمار األجنيب لكن وفق ضوابط وأطر معينة حلمايتها من هجمات

  

 تنفيذ برامج اخلصخصة عن طريق البورصة: 

ســــامهت عمليــــات اخلصخصــــة الــــيت تبنتهــــا اإلصــــالحات الــــيت قامــــت �ــــا الــــدول العربيــــة عــــن طريــــق      

صة رلبوا تحلكوماا متستخدبورصــات األوراق املاليــة يف تنشــيط هــذه األخــرية ورفــع مــن قيمتهــا الســوقية و

                                                           
1
  .148ص ،2004 ،لثانيةا لطبعةا ،مصر املدبويل، مكتبة لناشرا ،لعولمةا عصر في لمشتركةا لعربيةا قلسواملنذري، اسليمان  - 

2
  .16مرجع سبق ذكره ، ص صندوق النقد العريب ، إسهامات صندوق النقد العريب يف تطوير األسواق املالية العربية ، - 
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ــــوي هــــذه  يع حملرمالية للمشالعوالشعبية ا تلفئااجل متليك أمن  ــــب حتت اخلصخصــــة خاصــــة انــــه يف الغال

ــــملشاذه ـــــهأن هنية ر ذنتيجة إلنتشاواملشــــاريع علــــى أعــــداد كبــــرية مــــن العمــــال  ـــــلشاة ـــــي ملكيـــــيع هراـ عب ـ

 1.ائهمــة إلسرتضـــلطريقاذه ـــهم تخدـــفتس

  

  اتفاقيات التعاون بني البورصات العربية: 

إىل إبــرام اتفاقيــات تعــاون  مــن خــالل الســعي صــات العربيــة للرفــع مــن أدائهــاالبور  مــن توجهــت العديــد      

حيــث �ــدف هــذه االتفاقيــات إىل   وإدراج مشــرتك لتتجــاوز بــذلك مشــكلة ضــيق النطــاق الــذي تتســم بــه

زيــــادة حجــــم التعــــاون بينهــــا فيمــــا خيــــص عمليــــات اإلصــــدار والتــــداول وآليــــات التســــوية واملقاصــــة وتبــــادل 

 2.املعلومات

 

 تطوير أنظمة التداول و املقاصة  : 

أخــر املســتجدات الــيت  لتواكــب ،ســعت البورصــات العربيــة إىل تطــوير أنظمــة تــداول األوراق املاليــة �ــا     

 باإلضــافة إىل إنشــاء العديــد مــن الشــركات ،تعرفهــا الســاحة املاليــة مــن اجــل تغطيــة اكــرب عــدد مــن األوامــر

املســــتقلة عــــن البورصــــة واملكلفــــة بتســــجيل وتســــوية ونقــــل ملكيــــة األوراق املاليــــة املتداولــــة بــــأكثر  املختصــــة

 3.فاعلية

  

  تعديل األنظمة الضريبية : 

قامـــت العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة يف إطـــار حتفيزهـــا للتوجـــه حنـــو هـــذا النـــوع مـــن االســـتثمارات بتقـــدمي      

عفـــاءات، ومــن اجلـــدير بالـــذكر ان كـــل الـــدول اإلفيضـــات و خت ســـلة مـــن العديــد مـــن احلـــوافز والـــيت اشــتملت

ضــرائب علــى األربــاح الرأمساليــة الناجتــة عــن عمليــات التــداول بــاألوراق املاليــة باســتثناء  أيالعربيــة ال تفــرض 

 .  باملائة  10املغرب الذي يفرض 

  

  

  

                                                           
1
  .12ص ،ذكرهمرجع سبق  ،ملاليةا اقألسوا حتليل،خضر نحسا - 

2
  .19مرجع سبق ذكره ، ص صندوق النقد العريب ، إسهامات صندوق النقد العريب يف تطوير األسواق املالية العربية ، - 

3
 ةوفرــمت ،2017/8/3 عالـالطا يخراـت ة،دـلموحا ةـلعربيا ةـصرلبوا لـتفعي تاـليأ ،بـملطلا دـعب نيـحس جرـألسا - 

www.academia.edu/235912                                                                                   :     ملوقعا على نتالنرتا شبكة عرب  
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  األوراق الماليةآلية انتقال آثار السياسة النقدية والمالية إلى بورصات : المبحث الثالث 

  

بعـدما تأكـد  ،لقد أخذت بورصات األوراق املالية حيزا واسع من االهتمام آخًذا يف التزايـد لـدى صـانعي القـرار     

دورهــا يف الرفــع مــن أداء النشــاط االقتصــادي مــن خــالل تشــجيعها لعمليــات االدخــار خاصــة لــدى صــغار املــدخرين 

لوظـائف الـيت باتـت تؤديهـا داخـل االقتصـاديات، غـري ان أدائهـا هلـذه ناهيك عـن بـاقي ا ،وربطهم جبهات االستثمار

ونتيجة ملـا سـبق فقـد اهـتم صـناع القـرار بسـبل  ،الوظائف بفعالية كبرية يبقى منوطا بتوفر املناخ احملفز واملالئم لعملها

سياسة املالية والنقديـة مـن توفري البيئة املناسبة هلا عن طريق استخدام العديد من السياسات واإلجراءات واليت تعد ال

حيث سنتناول خالل هذا املبحث آلية انتقال آثار السياسة النقدية إىل بورصـات األوراق املاليـة وآليـة انتقـال  ،أمهها

  .آثار السياسة املالية إىل بورصات األوراق املالية وأمهية التنسيق بينهما

   

  إلى بورصات األوراق الماليةآلية انتقال آثار السياسة النقدية : المطلب األول 

 

  1:تؤثر السياسة النقدية يف أداء بورصات األوراق املالية من خالل أربع قنوات رئيسية هي    

  قناة التضخم 

 قناة سعر الصرف 

 قناة املعروض النقدي 

  قناة سعر الفائدة 

 

 : قناة التضخم  .1

االرتفــاع املســتمر يف األســعار املقــرتن بــالرتاجع يشــري اغلــب االقتصــاديني إىل مفهــوم التضــخم علــى انــه ذلــك     

يف القــدرة الشــرائية حيــث يــؤثر التضــخم يف أداء بورصــات األوراق املاليــة إجيابــا وســلبا وفــق احلــاالت التاليــة مــع 

  :افرتاض عدم تغري العوامل األخرى

  

                                                           
1
االقتصاد ، جامعة ،كلية املالية األسواق يف املاجستري درجة لنيل مقدمة رسالة، الناشئة األسواق يف األسهم عوائد يف النقدية اتاملتغري  أثر، خليل صاحل فاطمة - 

  .52، ص 2015دمشق، سوريا، 
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 : التأثير االيجابي  -أ

  الشـــركات املدرجـــة يف البورصـــة ســـتكون اكـــرب مـــن ان االرتفـــاع يف حصـــيلة اإليـــرادات الـــيت تتحصـــل عليهـــا

إمجايل التكليف خاصة منها تلك املعلقة بأجور العمال أل�ا يف الغالب متعلقـة بعقـود طويلـة األجـل نسـبيا 

ـــة  مـــا حيقـــق للشـــركات ارتفاعـــا يف صـــايف دخوهلـــا، مـــا ســـيؤدي إىل ارتفـــاع يف القيمـــة الســـوقية ألصـــوهلا املالي

 .املدرجة 

 

  إذا كــان عائــد إىل ارتفــاع يف الطلــب يف زيــادة حجــم العوائــد مــن خــالل ارتفــاع األســعاريســاهم التضــخم    

   .الزيادة يف حجم املبيعات اليت ستنعكس على حركة األصول املالية يف البورصة أو

  

 : التأثير السلبي  -ب

  مقابــل ذلــك األمــر يف حــال مــا جنــم التضــخم عــن ارتفــاع يف التكــاليف ميكــن ان ال ترتفــع عوائــد الشــركة يف

الــذي يكبــد الشــركة تراجــع يف صــايف إيرادا�ــا، و الــذي يــنعكس يف تراجــع أســعار أصــوهلا املاليــة يف بورصــة 

 .األوراق املالية

 

  ان ارتفاع معدالت التضخم ختلق حالة من عدم اليقـني مـا يـؤدي إىل اخنفـاض يف أداء النشـاط االقتصـادي

 .املالية �ذه احلالة و بالتايل ستتأثر كذلك بورصات األوراق

 
 1: قناة سعر الصرف .2

تعرف بورصات األوراق املالية العاملية ارتفاعا كبريا يف حجم االستثمار األجنيب حيث تتنـافس خمتلـف البورصـات 

العامليــة علــى اســتقطابه و يعــد االســتقرار النســيب يف عملــة الدولــة مــن بــني أهــم عوامــل جذبــه خاصــة انــه مــن أهــم 

 .تأثر يف احلياة االقتصادية ومن ضمنها بورصات األوراق املالية املؤشرات اليت 

كمــا ان عمليــات التــداول داخــل بورصــات األوراق املاليــة قــد تــتم بالتعامــل بأصــول مقومــة بعمــالت أجنبيــة مــا 

  .يعرضها ملخاطر التغري يف أسعار الصرف

  

  
                                                           

1
متطلبات نيل شهادة  راسة حالة بورصة عمان، مذكرة مقدمة ضمندحممد البشري بن عمر، دراسة اثر بعض املتغريات املالية و االقتصادية على أسعار األسهم  - 

  .86، ص2009/2010املاجستري يف علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، اجلزائر، 
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 : قناة سعر الفائدة .3

ختفيضــها ألســعار الفائــدة يف تشــجيع املســتثمرين علــى التوســع يف يســاهم توجــه الســلطة النقديــة مــن خــالل      

التشـغيل األمـر الـذي يولـد دخـول جديـدة للعـاملني اجلـدد مـا  بالشكل الذي يسمح بزيادة اإلنتاج و استثمارا�م

يرفــع مــن حجــم الطلــب الكلــي لريتفــع بــذلك حجــم املبيعــات واإليــرادات الــيت تتحصــل عليهــا الشــركات وحتقيــق 

  .صايف األرباح ما ينعكس على أسعار أصوهلا املالية املدرجة يف البورصة و العكس صحيح زيادة يف

 

 : قناة املعروض النقدي .4

يـــرى العديـــد مـــن االقتصـــاديني ان تـــأثري العـــرض النقـــدي علـــى أداء بورصـــات األوراق املاليـــة يـــتم غالبـــا مـــن     

وجــــه صــــانعي السياســــة النقديــــة إىل تطبيــــق سياســــة خــــالل توقعــــات املتعــــاملني هلــــا فمــــثال إذا توقـــــع املتعــــاملني ت

ـــتقبلية   ـــة لألربــاح املســ ـــة احلاليــ ـــة، وتــنخفض القيمــ ـــدة احلاليـ ـــدل الفائـ ـــن معـ ـــريفع هــذا مـ انكماشــية يف املســتقبل سـ

ـــعار األســهم كمــا ســيرتاجع أداء النشــاط االقتصــادي الرتفــاع معــدل الفائــدة    ســــتنخفض وبالتــايل ســتنخفض أسـ

 .وبالتايل سيرتاجع حجم االستثمار

  
  :آلية انتقال آثار السياسة النقدية إىل بورصة األوراق املاليةحيث يوضح الشكل التايل 
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  آلية انتقال آثار السياسة النقدية إىل بورصة األوراق املالية: ) 35(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .107عباس كاظم الداعمي، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر   

 سیاسة نقدیة توسعیة

 زیادة عرض النقود

انكماشیةسیاسة نقدیة   

 انخفاض عرض النقود

 انخفاض سعر الفائدة

)انخفاض تكلفة االئتمان(  

 ارتفاع سعر الفائدة

)ارتفاع تكلفة االئتمان(  

 تقلیص منح االئتمان التوسع في منح االئتمان

زیادة 

الطلب 

على 

األسھم 

ألغراض 

االستثمار 

زیادة 

عرض 

 السندات

انخفاض 

الطلب 

على 

السندات 

ألغراض 

 المضاربة

زیادة 

الطلب 

على 

السندات 

ألغراض 

 المضاربة

انخفاض 

عرض 

السندات 

من قبل 

المستثمری

ن داخل 

انخفاض 

الطلب 

على 

األسھم 

ألغراض 

االستثمار 

 انخفاض أسعار األسھم  ارتفاع أسعار األسھم و السندات

التحكم بحجم السیولة داخل السوق 

 التأثیر في حجم النشاط االقتصادي

 التحكم بعرض النقود داخل االقتصاد



 الجوانب النظریة والفنیة لبورصات األوراق المالیة العربیة المشاركة في قاعدة بیانات صندوق النقد العربي:        الفصل الثالث 

 

162 
 

  المالية إلى بورصات األوراق الماليةآلية انتقال آثار السياسة : المطلب الثاني 

 

تكتســــب السياســـــة املاليــــة أمهيتهـــــا البالغـــــة باعتبارهــــا أداة احلكومـــــة للتـــــدخل يف النشــــاط االقتصـــــادي للتحقيـــــق     

األهداف املسطرة من خالل التأثري يف خمتلف املؤشرات االقتصادية والقطاعات املالية مبـا يف ذلـك بورصـات األوراق 

  .اليت يعد من أمهها اإلنفاق العام و الضرائب و الدين العام  أدوات السياسة املالية و املالية من خالل

  

  :اثر اإلنفاق العام على أداء بورصات األوراق المالية  -أوال

ان توجـه احلكومـة حنـو تبـين سياسـة ماليـة توسـعية مـن خـالل الرفـع مـن حجـم اإلنفـاق احلكـومي أي كـان شــكله     

ري أو إنفاق استثماري سريفع من معدل الدخل القومي ودخول األفـراد و بالتـايل ترتفـع دخـول سواء كان إنفاق جا

األفراد املوجهة حنو اإلنفاق و بالتايل سريتفع حجم الطلب الكلي يف االقتصاد و الذي سينجر عنه زيـادة يف حجـم 

    1.الية يف بورصات األوراق املاليةاألرباح اليت ستتحصل عليها الشركات و الذي ينكس أثره على أسعار أصوهلا امل

كما ان االرتفاع يف حجم اإلنفاق احلكومي والذي يرتتب عليه استغالل املوارد بشـكل كامـل سـيؤثر سـلبا علـى     

بورصات األوراق املالية  خاصة انـه سـيعمل علـى ختفـيض حجـم االسـتثمارات اخلاصـة نتيجـة حتـول نسـبة مهمـة مـن 

اإلنفــاق العــام مــن جهــة،  ومــن جهــة أخــرى ان ارتفــاع  معــدالت الفائــدة الــذي تســتغله ســيولة القطــاع اخلــاص إىل 

احلكومة لتمويل هذا اإلنفاق على الودائع احلكومية  سريفع من جذبتيها مقارنة باألصول املاليـة األخـرى املدرجـة يف 

  .البورصة 

 

ســم  بكونـه مكمــال لإلنفـاق اخلــاص ال بــديال لـذلك فغالبــا مـا يوصــي اخلـرباء بضــرورة توجـه اإلنفــاق العـام الن يت    

عنه أو مزامحا له حيـث ال بـد ان يرتكـز يف ا�ـاالت الـيت تشـهد ضـعفا يف توجـه القطـاع اخلـاص هلـا  األمـر الـذي مـن 

  .شانه ان حيفز االستثمار اخلاص على التوسع لينكس ذلك على أداء بورصات األوراق املالية

  

فــيض حجــم اإلنفــاق العــام املوجــه لــدعم مؤسســا�ا االقتصــادية املتعثــر و ختليهــا كمــا ان توجــه احلكومــة حنــو خت    

عنهـــا يف إطـــار اخلوصصـــة ســـيفتح ا�ـــال أمـــام القطـــاع اخلـــاص المتالكهـــا مـــا يرفـــع مـــن عـــدد املؤسســـات اخلاصـــة يف 

املالية ما يرفع مـن  االقتصاد والذي سريفع من احلاجة إىل وجود متويل و بالتايل التوجه حنو البنوك وبورصات األوراق

                                                           
1
  .170مناصرية خولة، مرجع سبق ذكره ،ص  - 
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أدائهـــا ويســــاهم يف رفــــع مــــن عــــدد األوراق املســــجلة �ــــا و بالتـــايل تــــوفر العديــــد مــــن البــــدائل لتنويــــع احملــــافظ املاليــــة 

  .  للمستثمرين

  

  1:اثر الضرائب على أداء بورصات األوراق المالية  -ثانيا

لــك املتعلقــة باإلنتــاج واالســتهالك واالدخــار تــؤثر الضــرائب علــى خمتلــف املتغــريات االقتصــادية ال ســيما منهــا ت     

واإلنتـــاج مـــن خـــالل قـــدر�ا علـــى التخفـــيض أو الرفـــع مـــن حجـــم الـــدخول الـــيت يتحصـــل عليهـــا األفـــراد و الشـــركات  

لــذلك تســتطيع السياســة املاليــة عــن طريــق الضــرائب بالتــأثري يف أداء بورصــات األوراق املاليــة مــن خــالل عــدة ســبل 

  : منها 

 حنـــو ختفـــيض الضـــرائب علـــى الشـــركات يف ارتفـــاع صـــايف أرباحهـــا و بالتـــايل ترتفـــع بـــدورها  يســـاهم التوجـــه

توزيعــات األربــاح مــا ينشــط الطلــب علــى أســهمها ، وتنشــط حركــة التــداول يف ســوق األوراق املاليــة، وهــو 

 الشيء الذي ينعكس باإلجياب على أداء سوق األوراق املالية

 لشـركات الفرديـة والعائليـة حنـو التحـول إىل شـركات مسـامهة، مـا تستغل بعض الـدول الضـرائب يف تشـجيع ا

 . يسهل من إدراجها يف بورصات األوراق املالية مستقبال ويؤثر باإلجياب على أداء سوق األوراق املالية

  يساهم متتع بعض ا�االت اليت تسعى الدولة إىل تنشيطها مـن خـالل تقـدمي حتفيـزات ضـريبية يف قيـام هـذه

ـــة و بالتـــايل تنشـــيط الشـــراكات  باســـتغالل هـــذه املـــوارد املتاحـــة يف عمليـــة التوســـع و زيـــادة الطاقـــة اإلنتاجي

 .الطلب على أسهمها 

  كمــــا تتوجــــه احلكومــــات إىل إعفــــاء أو ختفــــيض الضــــريبية علــــى املؤسســــات املاليــــة املســــاعدة يف بورصــــات

ملاليـة، وانتعـاش حركـة التـداول، وهـو األوراق املالية ما يسمح  خبفـض تكلفـة املعـامالت يف أسـواق األوراق ا

 ..ما يؤثر باإلجياب على مؤشرات أداء أسواق األوراق املالية

  

  :اثر الدين العام الداخلي على أداء بورصات األوراق المالية  -ثالثا

غالبـــا مـــا تتوجـــه احلكومـــات حنـــو طـــرح ســـندات حكوميـــة لتمويـــل العجـــز يف امليزانيـــة العامـــة إال ان إصـــدار هـــذه     

السندات سيؤثر على باقي السـندات واألصـول املاليـة املدرجـة يف بورصـات األوراق املاليـة حيـث سـيخفض أسـعارها 

                                                           
1
  .187نفس املرجع السابق ، ص - 
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نتيجـــة توجـــه املســـتثمرين لشـــراء الســـندات احلكوميـــة و الـــيت تتســـم غالبـــا باخنفـــاض ســـعر طرحهـــا و ارتفـــاع معـــدالت 

سـتنخفض أسـعار األسـهم يف بورصـات األوراق املاليـة فائد�ا باإلضافة إىل متتعها �امش كبري من األمـان  و بالتـايل 

  .و يرتاجع نشاطها 

  

كمـــا ان طـــرح هـــذه الســـندات الـــيت تتســـم بارتفـــاع معـــدالت الفائـــدة �ـــا يف التـــأثري علـــى هيكـــل أســـعار الفائـــدة       

 الســـيما يف حـــال  اســـتمرت احلكومـــة بضـــخها و الن هنـــاك عالقـــة عكســـية بـــني أســـعار الفائـــدة وأســـعار الســـندات

فسيرتتب على هذا األمر تراجع يف أسعار السندات  و الذي سينعكس يف األخري على تراجـع يف حجـم التـداول و 

 . ارتفاع تكلفة االقرتاض ومؤشرات أداء أسواق األوراق املالية

  

  أهمية التنسيق بين السياسة المالية و السياسة النقدية: المطلب الثالث 

  

تســعى خمتلــف دول العــامل إىل حتقيــق أهــدافها االقتصــادية مــن خــالل سياســتها االقتصــادية والــيت تعــد كــل مــن      

السياستني املالية و النقدية من أمهها فغالبا ما تسـتخدم السياسـة االقتصـادية أدوا�مـا لتحقيـق أهـدافها ونظـرا لـذلك 

  . ا لتجنب التضارب فيما بينهمافمن املهم ان تعمل السياسة االقتصادية على التنسيق بينهم

حيث تربز أمهية التنسيق بينهما لدى عالجهمـا العديـد مـن األزمـات االقتصـادية كالتضـخم  النـاتج عـن ارتفـاع      

  1:من خالل و السياسة املالية من السياسة النقدية الكلي حيث  تستخدم كل عن العرض حجم الطلب الكلي

  قيام السياسة النقدية من خالل البنك املركزي بانتهاج سياسة انكماشية عن طريق رفع سـعر إعـادة اخلصـم

 و معدل االحتياطي اإللزامي أو التوجه حنو طرح سندات للبيع المتصاص فائض السيولة 

 و  ملباشـرة،ا وغـري املباشـرة و رفـع معـدالت الضـرائب اإلنفـاق احلكـومي حجم املالية بتخفيض قيام السياسة

 .اإلعانات حجم من التخفيض

 

كمـــا تقـــوم السياســـة االقتصـــادية يف حـــاالت الركـــود االقتصـــادية باســـتخدام كـــل مـــن السياســـة املاليـــة و السياســـة     

  :النقدية ملعاجلة هذا الركود من خالل 

                                                           
1
لتقى الدويل اخلامس حول ضمن املمقدمة ، مداخلة أمهية التنسيق بني السياسة النقدية و السياسة املالية، مقيمح صربي، بوعنان نور الدين - 

 ،1955أوت  20، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 2010نوفمرب  10-09، "السياسات النقدية واملؤسسات املالية"

  .23، اجلزائر ، صسكيكدة
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  إعـــادة قيـــام السياســـة النقديـــة مـــن خـــالل البنـــك املركـــزي بانتهـــاج سياســـة توســـعية عـــن طريـــق ختفـــيض ســـعر

اخلصم و معدل االحتياطي اإللزامي أو التوجـه حنـو شـراء سـندات للرفـع مـن حجـم السـيولة يف االقتصـاد و 

 .ختفيض تكلفة االئتمان

 و  املباشـرة، وغـري املباشـرة و خفـض معـدالت الضـرائب اإلنفـاق احلكـومي حجـم املاليـة برفـع قيـام السياسـة

 .اإلعانات حجم من الرفع

  

سبق أمهية تكامل أدوات السياسة املالية و السياسة النقدية من خالل قـدر�ما علـى التـأثري  يتضح من خالل ما    

 .على حجم الطلب الكلي و العرض الكلي و بالتايل التأثري على حجم اإلنتاج و الدخل يف االقتصاد

 :النقدية و املالية السياسة بني التنسيق شروط -أوال

اليـــة و النقديـــة الرفـــع مـــن مســـتوى األداء االقتصـــادي بشـــكل عـــام مـــن خـــالل يســـتهدف التنســـيق بـــني السياســـتني امل

 :حتقيق أهدف كل من السياستني 

 :النقدية السياسة أهداف  .أ 

  ؛ حتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار - 

 ؛حتقيق توازن ميزان املدفوعات - 

 ؛ العمالة الكاملة - 

 .حتقيق معدالت منو مرتفعة - 

  :املالية السياسة أهداف  .ب 

 ؛حتقيق مستوى التشغيل الكامل 

 ؛حتقيق االستقرار يف األسعار  

 ؛رفع معدل النمو االقتصادي  

  حتقيق الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد االقتصادية.  

  

  1:ومن املهم لتحقيق التنسيق بني السياستني حتقق ما يلي 
 

 .واملالية بالوضوح الكايف النقدية السياستني ومتتع كل من  -

  .اشرتاك وضعي السياستني معا يف وضع األهداف املطلوبة -

  

                                                           
1
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 : أما يف ظل عدم وجود تنسيق كايف بني السياستني فهناك ثالث بدائل متوقعة 

 

 يف النمـو بتحديـد هيمنـة السياسـة النقديـة يف التـأثري علـى احليـاة االقتصـادية حيـث يقـوم صـانعيها   :األول البـديل

، األمـر الـذي يلـزم احلكومـة بوضـع  للحكومـة النقديـة الحتياجـات دون مراعـاة  النقديـة، القاعـدة

  .ميزانيتها وفق ما هو متوفر هلا من موارد مالية

 

املالية أين تقوم احلكومة بوضع خططها دون األخذ بعـني االعتبـار متطلبـات السياسـة  السياسة هيمنة: الثاين البديل

 النقدية و أهدافها 

   

ياسـات ليسـت فقـط مسـتقلة عـن بعضـها بـل مـن املمكـن ان تكـون متضـاربة يف ذات اسـتخدام س  :الثالـث البـديل

 .الوقت 
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 :  الثالثخالصة الفصل 

تطرقنا خالل هذا الفصل للعديد من اجلوانب املهمـة يف دراسـة بورصـات األوراق املاليـة بشـكل عـام مـن خـالل      

     تنـــــــاول أداء بورصـــــــات األوراق املاليـــــــة العربيـــــــة خـــــــالل الفـــــــرتةتنـــــــاول تطورهـــــــا و حمـــــــددات كفاء�ـــــــا باإلضـــــــافة إىل 

و أمهية كل مـن السياسـة املاليـة و السياسـة النقديـة يف النهـوض �ـا ، حيـث توصـلنا إىل النتـائج ) 2005-2015(

  :التالية

 وظـائف الـيت �ـا بورصـات األوراق املاليـة و الـيت اكتسـبتها مـن خـالل ال ااألمهية البالغة اليت باتت حتضـ تزايد

باتت تؤديها داخل االقتصاديات ال سيما منها املتقدمة، بالشكل الذي أصبح مـن غـري املمكـن االسـتغناء 

  .عنها

  عرفت معظم البورصـات العربيـة العديـد مـن اإلصـالحات اهلادفـة إىل النهـوض بأدائهـا وكـذا ملواكبـة  خمتلـف

البورصات املتقدمـة ، حيـث مشلـت هـذه اإلصـالحات التطورات الكبرية واملتالحقة اليت شهد�ا العديد من 

اجلوانـــب التشـــريعية و التنظيميـــة مـــن خـــالل الفصـــل بـــني اجلهـــات التشـــريعية و التنفيذيـــة �ـــا باإلضـــافة إىل 

 .عصرنة أنظمة التداول فيها

  يظهــر حتليــل أداء البورصــات العربيــة حمدوديــة أدائهــا وضــعف دورهــا داخــل إقتصــاديتها رغــم مــا شــهدته مــن

 .الحات وحتديثات، ويعود ذلك إىل العديد من األسباب والعوائق اليت الزالت جتا�هاإص

  ختضــع البورصــات العربيــة إىل منافســة الشــديدة مــن طــرف البورصــات املتقدمــة غــري متكافئــة يف ظــل  افتقــار

ليف البورصــــات العربيـــــة إىل العمــــق املطلـــــوب و اإلنفتــــاح وإمكانيـــــات املســــاءلة والشـــــفافية وإخنفــــاض تكـــــا

 .املعامالت 

  املالية العربية األوراقميكن من خالل تبين سياسات مالية وسياسات نقدية مناسبة حتفيز عمل بورصات. 

 

 



 

 الفصل الرابع
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 تمهيد: 

 

بعدددن مت  ال  دددصو متالسددد و متاردددخبل متاجلوددد ا نظجليدددمل متل مت دددس متاات ادددي متنجلعييدددي بخار خ دددخ  متنخا دددي  متار خ دددخ      
متاايناي  أث هخ عيى أدمتء متااشخط متالقجلسخدي من  صو أد متهتدخ متنجلا عديو  اادخ و أهدد تدندمت  تعخا جلطدخ  اود ا أدمت طدخ 

يدي بو اادخ  متر امتا متنخا دي متاع ب دي مدع أنادن أهدد قاد مت  مت جليدخو يف متان و متاع ب ي مع متاجلو ا إىل أهدد متل مت دس متنجلعي
 متث  متار خ خ  متنخا ي  متار خ خ  متاايناي إا طخ.

  جلد  دصو هد مت متالسدي ق دخر متثد  اود ا مدي مدن مسيد مت  متار خ دي متنخا دي  متار خ دي متااينادي عيدى ثدص  د و      
اد  عددن د و متاشددخر متاعدد  و  متنددد ا عددن د و متنددد ا ع ب ددي ل ددي ثددص  رئعددخ  ا  ردد ي يف متادد ان متاعدد   هدد  متر

 ( و من  صو متاجلو ا إىل:   2015-2005متاع  و قو  عن د و متخلي ج متاع    صو متالرتة )

   

  المبحثثثثثل ا ور : دراسثثثثثة االرتبثثثثثاط و السثثثثثببية بثثثثثين مؤشثثثثثرات السياسثثثثثة الماليثثثثثة و نقديثثثثثة و أداء
 -ذجابورصة ا ردن نمو  -البورصات في دور الشام   

 

  المبحثثثثل ال ثثثثاني : دراسثثثثة االرتبثثثثاط و السثثثثببية بثثثثين مؤشثثثثرات السياسثثثثة الماليثثثثة و نقديثثثثة و أداء
 -بورصة قطر نموذجا-البورصات الخليجية  

 

  المبحثثثثل ال الثثثثل: دراسثثثثة االرتبثثثثاط و السثثثثببية بثثثثين مؤشثثثثرات السياسثثثثة الماليثثثثة و نقديثثثثة و أداء
 -موذجابورصة المغرب ن -البورصات في دور المغرب العربي 
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البورصات المبحل ا ور: دراسة االرتباط والسببية بين مؤشرات السياسة المالية ونقدية وأداء 
 -بورصة ا ردن نموذجا -في دور الشام 

إاخا ق خر متث  متالااوخط  متاروو ي بني مسيد مت  متار خ دي متااينادي  متنخا دي عيدى أدمتء ب اادخ   اأيت ه مت متنوحث يف    
متر امتا متنخا دي يف د و متاشددخر متاعدد   خ ددث مت رت ددخ ب ااددي متراد  مددن ب اطددخ  اادد  رظ جلطددخ  ااشددخاطخ   تدد مت اي طدد د 

ايدددنو ب اادددي  يف متاونمتاددي اخ وو خ ددث  ددداجلمتنو  اددي اياطددد و تددخ  اجلددد ت  مختدددي متنعي مددخ  متنوي بدددي  ددصو هددد   متالدددرتة
متراد  و مث دامت ي مت جليصا ي متارص ي متازما ي تي متانامت يو   يف متر د  دامت دي إمنخ  دي   د د عصقدي ا متط  دي ا ايدي 

     متر ي   قس ة متر ي بني مجلد مت  متار خ جلني متنخا ي   متاايناي   أدمتء ب ااي متراد  األ امتا متنخا ي.   

 

 ا ور: تقديم بورصة ا ردن لألوراق الماليةطلب مال

 

عددد أل متراد  اأ ددد س أ و  ددد ا مدددخث ثددد  مددداتد يف ثصث ادددخ  متايددد   متنخ ددد   نشثثثسة سثثثوق عمثثثان المثثثالي :  -أ
متاد ي أ دل  عدن اأ د س  د ا عئدخ  متندخثو  يف  داي  1976 اي  23ا رجلئ  متاجلعخمي ت ه إىل ثخاي ان ا قخ    

خا ددددي متادددد ي هددددنأل إىل إعددددخدة ه نيددددي  ااتدددد د  دددد ا اأر متنددددخو متراد  ا  متمددددس أاددددنا قددددخ    متر امتا متن 1997
 متا ي عزط بشني  مت ح متالسي بني متان ا متا قخ   متاجلال د ي ايرد ا خ دث اأ ردى عيدى   متر  متا متنخا ي متان ا ي

مطدددخ  متنخا دددي مئس ردددجلني مردددجلييجلني  قدددن ا ادددى ب اادددي عئدددخ  مطخ متر امتاإثددد   مدددي مدددن ب اادددي عئدددخ   م مدددز إادددنمت  
 .1999/03/11مئس ري مرجلييي مخا خ  إدمتااخ يف 

 1اإلطار التنظيمي لسوق عمان لألوراق المالية: -ب

: ارددعى متايددخ ئني عيددى  دد ا عئددخ  اجلينيلدده مردد ا مددخث مجليددنر  مجلئ ددز اشدد اع خ   ايا ددخ  عيددى متنرددجل   الرؤيثثا -1
 متنخا ي  ارخهد يف ا ت  ب ئي  خابي اص جل ئخا.متإلقي ئ   متاعخن  مجلئخي خ  مع متنعخا  متاعخن ي يف جمخو متر  متا 

  ددع متايددخ ئني عيددى  دد ا عئددخ  متنددخث  دد  اة ادد ت   دد ا مدداتد اجلددنمت و متر امتا متنخا ددي يف متنئينددي  :الرسثثالة -2
مددي   ن اجلرددد بخاعنمتاددي  متانلددخءة  متاشددلخت ي  ادد ت  ب ئددي اماددي اجلددنمت و متر امتا متنخا ددي ازاددخدة متا يددي بردد ا متر امتا متنخا ددي

 متالقجلسخد متا اين م  خاي هلد.

 : إىل: اطنأل   ا عئخ  متنخث ا هداف -3

                                                           
1

 /http://www.ase.com.joب ااي عئخ                                                                                                            - 
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 ؛إجيخد ب ئي مت جل ئخااي  خابي  اماي  ماختري اجلرد بخاشلخت ي  متنسنمتق ي 

    ؛او ا  عئي خ   أ خا س  أ تئي انمت و متر امتا متنخا ي  تل أخن  متاو ا متنجلوعي عخن خ 

   ؛متخلنمخ  متايت اينمطخ اي طخ  امت  متاعصقياو ا  متاعئي يف متاو ااي  متاجلئ ز يف 

  ؛ ش  معي مخ  متاجلنمت و إىل أمرب عند ممنن من متنجلعخميني  متنطجلئني 

  ؛اائ ي متا ع  متال جل ئخاي انختي تئخ  متجملجلئع  بشني  خص متنجلعخميني بخر امتا متنخا ي 

  ؛طاخدة عئل  يلخت ي متار ا  اا اع مترد مت  متنخا ي متنجلخخي ايئرجل ئ ان 

 متان ا ي  متإلقي ئ يزاز متاجلعخ   متنشرتك مع متاو ااخ   متناتئخ   متالأخدمت  متاع ب ي اع . 
 

 الهيكل التنظيمي لبورصة عمان: -4

 متهل ني متاجلات ئ  او ااي عئخ :  (36)متاشني اقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متنسنا : م قع ب ااي عئخ  األ امتا متنخا ي
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 واقع عمل سوق عمان المالي : -ج

مدددن جمئ عدددخ  متاجلردددع   أم ددد : ادددجلد متاجلدددنمت و يف متاو اادددي مدددن  دددصو  متخدددنة أ  نظثثثام تثثثداور ا وراق الماليثثثة -1
 متاجلخا ي:

 ؛متاجلرع  متا خبى جمئ عي -*
   ؛جمئ عي متاجلرع  متا خبى متنجلعند -*
   .جمئ عي متاجلرع  متنرجلئ  -*

اتطددد  متر متمددد  متنن يدددي  دددصو م خيدددي مدددخ قودددي متالتجلجلدددخع جملئ عدددخ  متاجلردددع  متنظجليلدددي عيدددى  ددد ي متر متمددد  د       
إخدنمت  أي اددنمت و  ايد ر  تددخر متاجلدنمت و يف خددخو متاجليدخء متاعدد و  متاويدس بخخجلرددخا  دع  متاجلدد متط  متاجلأيد ي بعددن مددي 

 عئي ي إد خو أ  اعناي أ  إادخء األ متم .

  اجلد متخجلرخا  ع  متاجل متط  متاجلأي ي خرس متنعخا  متاجلخا ي:

متاردددع  متاددد ي ربيدددل أمدددرب مئ دددي ادددنمت و قخبيدددي ايجلال ددد و  يف خدددخو   ددد د أم ددد  مدددن  دددع  ربيدددل هددد مت متاشددد ط ادددجلد  -*
 1متال جليخو ايئع خا متا متاد يف متاوان )ا( من ه   متنخدة.

ربيددل أقددي مئ ددي اددنمت و ثدد  قخبيددي ايجلال دد و  يف خددخو   دد د أم دد  مددن  ددع  ربيددل هدد مت متاشدد ط اددجلد متارددع  متادد ي  -*
 متال جليخو إىل متنع خا متا متاد يف متاوان )ج( من ه   متنخدة.

 متارع  مترق ا إىل متارع  متن  ع  اي اقي متنخا ي. -*
 
 عموالت التداور : -2

 :األ امتا متنخا ي اعئي يت متاش متء  متاو ع خرس متلن و متاجلخثارجل يف متا   ط عئ اي أرس من متاي ئي متار ق ي 
 (:: ا  ح متحلن متالدىن   مترعيى اعئ اي متا   ط يف ب ااي عئخ 13متلن و اقد )

 الورقة المالية الحد ا دنى للعمولة الحد ا على للعمولة

 ا سهم 5.4 دااخا اني أامل دااخا 7.4 دااخا اني أامل دااخا

 السندات 0.45 دااخا اني أامل دااخا 0.95 دااخادااخا اني أامل 

 وحدات االست مار 2.0 دااخا اني أامل دااخا 2.2 دااخا اني أامل دااخا

 متنسنا : م قع ب ااي عئخ  األ امتا متنخا ي
                                                           

1
  http://www.ase.com.jo و مجل ت  عيى متن قع متالانرت  :                     دا ي  تخر انمت و متر امتا متنخا ي يف ب ااي عئخ  13و 6و 2متنخدة:  - 
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دااخا اني أامل دااخا إامت مخ دى ق ئدي متاعيدن أم د  مدن مخ دي أادمل ايعيدن متا متخدن يف  3.4 اينا متحلن متردىن ايعئ اي 
1متا  ر متا متخن.

 

اعدن ب اادخ  متر امتا متنخا دي متراد  دي مددن بدني أم د  متاو اادخ  متاع ب دي اا عدخ خ دث اشددئي  قطاعثات السثوق:  -3
   مئخ ا  حه متلن و متاجلخث:  متاش مخ  متننا ي متثيس متايوخعخ  يف متالقجلسخد متراد 

 عئخ  : ا  ح عند متاش مخ  يف خمجليمل متايوخعخ  متننا ي يف ب ااي(13)متلن و اقد

 متايوخ   عند متاش مخ 

 القطاع المالي  65

 قطاع الخدمات  30

 قطاع الصناعة 34

 المجموع 129

 متنسنا:م قع ب ااي عئخ  األ امتا متنخا ي

متننا دي يف ب اادي خ ث اجلضح مدن  دصو متلدن و ه ئادي متاشد مخ  متنخا دي عيدى متمدرب خسدي مدن عدند متاشد مخ      
ادن  خمجليدمل متاو اادخ  يف متادن و متااخم ديو ا ي ده مدي مدن قودخع  متخلدنمخ   متاسدداخعي  هد  أمد  يدخ ع   عدخ مدخ عئدخ  

 بالس متااروي اي اوخ.

 تحليل أداء بورصة عمان : -د
 مؤشرات صندوق النقد العربي: -1

 (2015-2005) صو متالرتة   او ااي متراد  : ا  ح او ا مسي مت اان ا متااين متاع   (37)متاشني اقد

 

  (.2015 -2005)  مت ارا قخعنة ب خ خ  اان ا متااين متاع  وأدمتء أ  متا متر امتا متنخا ي متاع ب يو متااش ة متالسي يو متا بع متا متبعمتنسنا:        

                                                           
1
 http://www.ase.com.jo   بورصة عمان                                                                                                          - 
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خ دددث  2015مسيددد  متر دددعخا متخلدددخص بو اادددي متراد  إاالخعدددخ ال لدددخ مدددع ةخادددي متا بدددع متا متبدددع ارددداي   عددد ألخ دددث 
إىل أ  إطدادددخد  2009متاددد ي ع تددده بعدددن مترطمدددي متاعخن دددي يف  ددداي مت دددجلوخ  مسيددد  متاو اادددي أ  اعندددس متالردددخ  متاجلادددخطث 

متنظدددخ أل مدددن ادددنمتع خ  اودددخاع متالقجلسدددخد متاعدددخن    متنظدددخ أل مدددن اتدددع متاواددد  متال دددنامتث مترم انددد  ر دددعخا متالخ دددنة  
  عي اا  متاجلحرن ايمل عان مرجل اخ   ع لي.

 القيمة السوقية :  -2

 (2015-2005)او ااي عئخ   صو متالرتة: ا  ح او ا متاي ئي متار ق ي (38)يني اقد 

 
  (.2015 -2005)  مت ارا قخعنة ب خ خ  اان ا متااين متاع  وأدمتء أ  متا متر امتا متنخا ي متاع ب يو متااش ة متالسي يو متا بع متا متبعمتنسنا:        

 

أاددن بيدددى متاي ئددي متاردد ق ي خدد متث  2005يددطن  متاي ئددي متاردد ق ي او ااددي عئددخ  إرلخ ددخ مرددجلئ مت مادد   دداي       
 اددخمي ددخا داادخا أاد  مجلأث   17.98مدخ ق ئجلده  2015مي دخا داادخا أاد و اجلويدد  مدع ةخادي متا بددع متا متبدع اردداي  26.66

 د متاعخن .بجلنمتع خ  مترطمي متنخا ي متاعخن ي  اوخاع متاائ  يف متالقجلسخ
 

 عدد الشركات : -3

عد أل مسيدد  عددند متاشدد مخ  متننا ددي يف ب ااددي عئددخ  ا بد بخ  خاددي بعددن رناددن متايدد مت ح متناتئددي اعئي ددي متإلدامتج     
 يدد  اه دمت ددي متاو ااددي مترمدد  متادد ي  أ ددل  عددن  يددي إدامتج أ ددطد بعددأل متاشدد مخ  مددن متاردد ا متر ىل إىل متاردد ا 

ايت ا قلى عن متاجلنمت و اراجلني أ  رم   و مد ال إدامتج يد مخ   نادنة دمت دي متا خ  ي  إادخء إدامتج بعأل متاش مخ  مت
 متاو ااي مئخ ا  ح متاشني متاجلخث :
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  و متالرتة  ص : ا  ح او ا عند متاش مخ  متننا ي دمت ي ب ااي عئخ  األ امتا متنخا ي (39)يني اقد
(2005-2015) 

 
  (.2015 -2005)  مت ارا متاع  وأدمتء أ  متا متر امتا متنخا ي متاع ب يو متااش ة متالسي يو متا بع متا متبعقخعنة ب خ خ  اان ا متااين متنسنا:           

 

 حجم التداور :  -2
إىل  دددداي  2008ع تدددى أخ دددخر متاجلدددنمت و يف ب ااددددي عئدددخ  إرلخ دددخ مرددددجلئ مت  خادددي  دددصو متالددددرتة مدددن  ددداي      

و  قددن  ددخء هدد مت متناحددى  ددئن متاردد خا متاعددخر متادد ي إ  ادده أثيددس مسيدد مت  متاجلددنمت و يف متاو ااددخ  متاع ب ددي  2012
يف متناويدددي متاع ب دددي   إ دددجلئ متا   متإلقي ئ دددي  أهدددد متاو اادددخ  متاعخن دددي  مددد مت  جل  دددي ايتددد  أل متار خ ددد ي مت  ودددي بدددخراد 

مي ددخا دااددخا  3.421مددخ ق ئجلدده  2015متاجلدد ا  متار خ دد  يف بعددأل د و متناويددي اجلويدد  أخ ددخر متاجلددنمت و يف ةخاددي  دداي 
 مئخ ا  حه متاشني متاجلخث:مي خا دااخا أاد    20.31خ متث  2008أاد  بعن أ  بيدى يف  اي 

 
 

 (2015-2005)  صو متالرتة ب ااي عئخ  األ امتا متنخا ي: ا  ح او ا خ د متاجلنمت ال  دمت ي  (40) يني اقد

 
  (.2015 -2005)  مت ارا قخعنة ب خ خ  اان ا متااين متاع  وأدمتء أ  متا متر امتا متنخا ي متاع ب يو متااش ة متالسي يو متا بع متا متبعمتنسنا:        

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

201 عدد الشركات 227 245 262 272 277 247 243 240 236 228
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 السالسل الزمنية محل الدراسة " ا ردن" ةالمطلب ال اني : دراسة استقراري

 
 تنأل متا ق أل عيى من  اأث  مجلد مت  متار خ ي متنخا ي   متاايناي عيى أدمتء ب اادخ  متر امتا متنخا دي يف متا متقدع      

جلحنادن  داي ر  دصو هد مت متنويدس ب صو دامت ي عصقدخ  متالااودخط  متاردوو ي بدني هد   متنجلدد مت   متنجلدد  متاجلدخبعو  من
متاائ اج متاي خ   متاد ي ةدنأل مدن  صاده إ د متء متاجلحي دي متاي خ د  ايعصقدي متاردوو ي بدني مسيد  ب اادي متر امتا متنخا دي 

جلدددد مت  نعيدددى متارص دددي متازما دددي  متاضددد  ااي خإل جلودددخامت ب  متاي دددخر مجلدددد مت  متار خ دددي متنخا دددي  متااينادددي تدددي متانامت ددديو 
مددن  ددصو مت ددجلظنمتر  وخمي متادديت ااددجلج  ددصو إ دد متء متاجليددنا مت  متاي خ دد يايجلأمددن مددن مت ددجلي متااجلطخ اجللددخدي متنشددمتانامت ددي 

 .بائخا ه متا ص  اجلحنان من  مت جلي متاي متارص ي تي متانامت ي" "Dickey-Fullerمت جلوخا دان  ت ا  متن  ع 

 

 السببية بين الظواهر االقتصادية :  -أوال
خ ادده  متثددخاتيددن يددنيى م  دد عخ اعددن متارددوو ي مددن بددني متنلددخه د متادديت ايعددس د امت مطئددخ يف متالقجلسددخد متاي خ دد       

مددن متلددنوو  اشدد  ملطدد ر متارددوو ي يف متالقجلسددخد إىل متا  ددع متادد ي اجلوددع ت دده خخدثددي مع اددي يف متالقجلسددخد  خدثددي  متان دد 
ر و متارددوس أمددخ متحلددخد  متا ددخ  ت ددنعى مت  أ دد   تددندة بشددني دمت ددد  ددصو تددرتة مع اددي خ ددث اويددل عيددى متحلددخد

      .متنروسو ث  مت  أنان متاروو ي يف متالقجلسخد ه  أم  ا س بخارطي
ت   د عصقي إااودخط بدني متنجلدد مت  متإلقجلسدخداي ال اعدين بخاضد  اة   د د عصقدي  دوو يو  خادي مت ده ا  دن متاعنادن      

ال  متااوددخطخداي ثدد  أةددخ ال اعددن  مت  اعددرب عددن   دد د مددن متاشدد متهن عددن   دد د عصقددخ  متااوددخط ق اددي بددني  دد مته  متقجلسدد
معىن اهو تعيى  و ي متن خو  يسدى إخدن  متانامت دخ  عدن   د د معخمدي متااودخط م  دس  قد ي بدني خ دد مو عدخ  
متااتدد مت  متاشئردد ي  متنشدد  بخ  متادخطاددي خ ددث اشددنن  متالقجلسدددخداني يف معددىن هدد مت متالااوددخط متاددد  ماويدد   متاددد ي 

أي عصقددي  خسددي متاسدد مل متادد ي اشددطن متاالددخ  متاردديعجلني د   مت  اندد   بددني خ ددد مو عخهتئدداعدد د بعددن متاجلحدد ي إىل ت
رالدخو د   أي عصقدي ن  متأ   و بخإل دختي إىل عصقدي متإلااودخط متاي ادي متن  ودي بدني خ دد متحلد متء  دا دي متاد مخء اد

أال  هد   و مت  متنجلدد انماوي ي ب اطئخ ث  مت  بعن متاوحث مت جلظيسى متانامت ي مت  متنجلد  متا خاث هد  مدن ربندد يف هد
عئ  الي تنيئخ مخ  متاولي متمرب   يوس خ متء متمرب  ان   اه قنامت  تن ادي متمدرب عدن مدن هدد د    داه  بخاجلدخث 

 تئعخمي متإلااوخط قن الين معاخ  يف بعأل مترخ خ و عيى عنس ملطد ر متاردوو ي  متاد ي ايسدن بده خردس   مت د   

Granger خ:ةبأ 
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 متنخ  ي نجلد  مخ اروس متاجلد  يف مجلد  ا  و أي أ  متاجلد  يف متايد د متحلخا دي  متنخ د ي ايئجلدد  "متاجلد  يف متاي د متحلخا ي 
(X( اروس متاجلد  يف ق د )Y.")1 

جمئ عددي مدن متاشدد  ط اجلحناددن متاعصقدي متارددوو ي بدني متنجلددد مت  متالقجلسددخداي 1969) و Granger قدن   ددع  )     
( إامت  yارددوس متاجلددد  يف ) ) (x دديطخ متازما دديو  يلنددن متايدد و مت  متنجلددد  مددن  ددصو مت جلوددخا متاعصقددي متاجللخعي ددي بددني  ص

ادد   خ ددث و(yاضددد معي مددخ  مددن يددخةخ أرددني متاجل قعددخ  بخاارددوي ايريردديي ) ) xمخ ددى  يردديي متازما ددي ايئجلددد )
   مت   مت  مت جلوخا متاروو يو ارعى اجلحنان أي متنجلد مت  ه  متاروس  أاطخ متنرجل  س:

(إامت مخ دى قد د معدخمص  yارخعن عيدى متاجلاودس بي ئدي ) x)( تإ و )yه  متنروس ايئجلد  ) x)) إامت مخ  متنجلد ت  -
(y( متنجلوخائدددي معا ادددي إخسدددخ  خ و  هددد مت اعدددين أ  متاجلدددد مت  متاددديت أدددن  يف )(x  جيدددس أ  أدددن  قودددي متاجلدددد مت  متاددديت

 (.yأن  يف )
أددن  متارددوو ي إامت مخ ددى ق ئددي مددي مجلددد  اجلحددند  تددل خ ددث و x)هدد  متنرددوس ايئجلددد  ) y)إامت مددخ  متنجلددد  )أ   -

 ق ئه متنجلوخائي  متاي د متنجلوخائي ايئجلد  متآل  . 
 

 (  اويل من متال   جلني متاجلخا جلني : y)   ) (x  جلوخا متاروو ي بني متنجلد ان  إل
 

H0 : ØX = 0 

 

H1 : Øy = 0 

  من ز بني أابع خخال  :

 متال   جلنيو  بخاجلخث تخنجلد ان مرجلييني عن بعضطئخ متاوعأل.عنر متايناة عن اتأل أي من هخاني  -
 يف خخو اتأل متال   جلني معخو انو اا  عن    د عصقي  وو ي يف متالرخهني. -
إىل ) x)يف خددخو اتددأل متال  دد ي متر ىل  قودد و متال  دد ي متا خ  دديو اددنو اادد  عيددى   دد د عصقددي  ددوو ي مددن متنجلددد    -

 (.yمتنجلد  )
( إىل y)يف خددخو قودد و متال  دد ي متر ىل   اتددأل متال  دد ي متا خ  دديو اددنو اادد  عيددى   دد د عصقددي  ددوو ي مددن متنجلددد   -

  .x)متنجلد )
 

                                                           
1
متاعي ر متالقجلسخداي و مي ي يف  أا  خي دمجل امت  "،2011-1990متاعصقي متاروو ي بني مئ ي متااي د   متااخاج مت ي  متإلمجخث يف متلزمت   دامت ي ق خ  ي " ادة متاش وخ  و  - 

 .156وص 2015/2016وماش اةو 1متاعي ر متالقجلسخداي   متاجل خااي  عي ر متاجلر   و  خمعي بخااي 
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 مراحل دراسة العالقة السببية بين المتغيرات االقتصادية  -ثانيا 
( عددنة م متخددي اجلحي ددي  مت جلوددخا متاعصقددي متارددوو ي بددني متنجلددد مت  متالقجلسددخداي مددن Grangerيددن   ددع )  مت دد و ا    

 مت ي أنان متنجلد مت  متايت اجلروس متخنهخ يف إخنمت  متر  و من  صو إاوخ  مجيي من متخلو مت : 
   ؛ااويل من أي ي مت جلي متا متاريريي متازما ي ايئجلد مت  تي متانامت ي -
  يف متندن  متاو ادي  متايسد  بخ دجلظنمتر مت جلودخا متاجلنخمدي متنشدرتك هادخك عدنة متاجلأمدن مدن   د د عصقدي بدني متنجلدد مت -

 ؛ارجلظنر ماطخ مت جلوخا   هخ رن مت جلوخامت  
 .Grangerمت جلوخا   مت   خ ث  ارجلظنر أنان متاعصقي متاروو ي بني متند مت  تي متانامت ي -
 

 ثال ا : تعيين نموذج الدراسة 

متر دطد  أ دعخا مسيد  هد  مجلدد مت  اجلردعي متازما دي  ص دي عيدى  ديمتانمتا  هلد   متاي خ د  متاجلحي دي اجلضدئن      
او اادددي عئدددخ و عددد و متاايددد د بدددخنلط ر متاضددد ل  عددد و متاايددد د بدددخنلط ر متا مت دددع   دددع  متالخ دددنة عيدددى متا دمت دددعو متاددد قد 
 متاي خ دددد  ر ددددعخا متنرددددجلطي   متإل لددددخا متحلندددد م   متإلادددد متدمت  متاضدددد او ي  متاددددنان متاعددددخر مت يدددد    ددددع  متاسدددد أل اادددد 

 إىل ر 2005  داي مدن مدن  دخ ل   متانمتا دي متنئجلدنة تدرتة  دصو متنجلدد مت  هلد   متاشدط اي إلعجلئدخد عيدى متاو خ دخ خب

 .ر 2015 متاعخر من دارئرب
متر دطد او ااددي عئدخ   مئجلددد  ادخبع يف خددني مت   أ دعخا   دث اودىن متاائدد اج تدي متانامت ددي عيدى   ددع  مسيد     

 ل   عدد و متاايدد د بددخنلط ر متا مت ددع   ددع  متالخ ددنة عيددى متا دمت ددع و متادد قد بددخق  متنجلددد مت  عدد و متاايدد د بددخنلط ر متاضدد
متاي خ ددد  ر ددددعخا متنردددجلطي   متإل لددددخا متحلنددد م   متإلادددد متدمت  متاضددد او ي  متاددددنان متاعدددخر مت يدددد    دددع  متاسدددد أل اندددد   

 متر طد او ااي عئخ . أ عخا مجلد مت  مرجليييو اوحث ه   متانامت ي يف أث هخ عيى خ مي مسي 

  ا مز ايئجلد مت  تي متانامت ي  صو ه   متانامت ي بدددددد :     
  متر طد او ااي عئخ       :  أ عخا مسيIndex  

  :              ع و متااي د بخنلط ر متاض لM 1   

 متا مت ع              : بخنلط ر متااي د ع و M 2 

 :           متا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي IN 

 ع  متاس أل                              : EX  

   :                ع  متالخ نة عيى متا دمت ع  I   

  متإل لخا متحلن م                         :G 

  :                       متإلا متدمت  متاض او يR 

  متانان متاعخر مت ي                         :D 
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 خ مي مسي  أ عخا متر طد عيى متااح  متريت : جبئع متنجلد مت  متارخبيي يلنن مجلخبي دمتاي 

Index     =f (M1)  

Index     =f (M2) 

Index     =f (IN) 

Index     =f (EX) 

Index     =f (G) 

Index     =f (R) 

Index     =f (I) 

Index     =f (D) 

ثد  مت  هدنأل متانامت دي متاردخع  متر دطد او اادي عئدخ  اجلدأث  تد   متاع متمدي تيدطو  أ عخا مسي أ   اعين ه مت ال      
 اا . متر طد او ااي عئخ  اويس أ عخا إلب متط متث  مجلد مت  متار خ ي متنخا ي  متاايناي عيى خ مي مسي 

 

 تحديد الشكل الرياضي للدراسة  -رابعا 

  دع   ع و متااي د بخنلط ر متاض ل  ع و متااي د بدخنلط ر متا مت دع بني ه   متنجلد مت : متاروو ي  من مت ي مت جلوخا    
متالخ نة عيدى متا دمت دعو متاد قد متاي خ د  ر دعخا متنردجلطي   متإل لدخا متحلند م   متإلاد متدمت  متاضد او ي  متادنان متاعدخر مت يد  

 اده متاردخبيي بدخاي د اد اوط متارد ا مسيد  أ   دالرتو متر دطد او اادي عئدخ و   دع  متاسد أل  متنجلدد  مسيد  أ دعخا

  ض ل   ع و متااي د بخنلط ر متا مت ع    ع  متالخ نة عيدى متا دمت دعع و متااي د بخنلط ر متا من:  اني متارخبيي  متاي د
متاددد قد متاي خ ددد  ر دددعخا متنردددجلطي    متإل لدددخا متحلنددد م   متإلاددد متدمت  متاضددد او ي   متادددنان متاعدددخر مت يددد    دددع  متاسددد أل  

 تإ  متاائ اج انجلس بخاشني متاجلخث : بخاجلخث

=          Index: 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡   مسي  أ عخا متر طد  M1متاعصقي متاروو ي بني متاع و متاايني بخنلط ر متاض ل  .1 ∑ 𝑥𝑖  𝑀1𝑡−𝑖  + ∑ 𝛽𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢1𝑡.............(1-1) 𝑀1 𝑡               = ∑ 𝛾𝑖  𝑀1𝑡−𝑖  + ∑ 𝛿𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢2𝑡.............(2-1) 
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=          Index: 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡   مسي  أ عخا متر طد  M2متاعصقي متاروو ي بني متاع و متاايني بخنلط ر متا مت ع  .2 ∑ 𝑥𝑖  𝑀2𝑡−𝑖  + ∑ 𝛽𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢1𝑡.............(1-2) 𝑀2 𝑡               = ∑ 𝛾𝑖  𝑀2𝑡−𝑖  + ∑ 𝛿𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢2𝑡.............(2-2) 

 

=          Index: 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡   مسي  أ عخا متر طد  𝐼𝑁  متا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي متاعصقي متاروو ي بني  .3 ∑ 𝑥𝑖  𝐼𝑁𝑡−𝑖  + ∑ 𝛽𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢1𝑡..............(1-3) 𝐼𝑁 𝑡               = ∑ 𝛾𝑖  𝐼𝑁𝑡−𝑖  + ∑ 𝛿𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢2𝑡...............(2-3) 

 

=          Index: 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡   مسي  أ عخا متر طد  𝐸𝑋متاعصقي متاروو ي بني  ع  متاس أل  .4 ∑ 𝑥𝑖  𝐸𝑋𝑡−𝑖  + ∑ 𝛽𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢1𝑡.............(1-4) 𝐸𝑋𝑡               = ∑ 𝛾𝑖  𝐸𝑋𝑡−𝑖  + ∑ 𝛿𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢2𝑡...............(2-4) 

 

=          Index: 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡   مسي  أ عخا متر طد  𝐺متاعصقي متاروو ي بني متإل لخا متحلن م   .5 ∑ 𝑥𝑖  𝐺𝑡−𝑖  + ∑ 𝛽𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢1𝑡................(1-5) 𝐺 𝑡               = ∑ 𝛾𝑖  𝐺𝑡−𝑖  + ∑ 𝛿𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢2𝑡...................(2-5) 

   

=          Index: 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡   مسي  أ عخا متر طد  𝑅متاعصقي متاروو ي بني متإلا متدمت  متاض او ي  .6 ∑ 𝑥𝑖  𝑅𝑡−𝑖  + ∑ 𝛽𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢1𝑡................(1-6) 𝑅𝑡               = ∑ 𝛾𝑖  𝑅𝑡−𝑖  + ∑ 𝛿𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢2𝑡....................(2-6) 

 

=          Index: 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡   مسي  أ عخا متر طد  Iمتاعصقي متاروو ي بني معنو متالخ نة عيى متا دمت ع  .7 ∑ 𝑥𝑖  𝐼𝑡−𝑖  + ∑ 𝛽𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢1𝑡..............(1-7) 𝐼 𝑡               = ∑ 𝛾𝑖  𝐼𝑡−𝑖  + ∑ 𝛿𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢2𝑡..................(2-7) 
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=          Index: 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡   مسي  أ عخا متر طد  Dمتاعصقي متاروو ي بني متانان متاعخر مت ي   .8 ∑ 𝑥𝑖  𝐷𝑡−𝑖  + ∑ 𝛽𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢1𝑡...............(1-8) 𝐷𝑡               = ∑ 𝛾𝑖  𝐷𝑡−𝑖  + ∑ 𝛿𝑗  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−𝑗𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 + 𝑢2𝑡....................(2-8) 

   

 السالسل الزمنية محل الدراسة  إستقراريةخامسا : اختبار 

 سخ ص متارص دي متازما دي متنعجلئدنة عخ  د   م   يى عئي ي متاجلعخمي مع متارص ي متازما ي يف ينيطخ متا متقع        
يف متانامت دخ  متاي خ دد ي خدت ماجلسدمل متارددوع اخ و أادن مدخ  متاوددخخ    ايويد   متااجلددخ ج متاي دخر بدأي إ دد متءمت  عي طدخ أ  

 عيى أ خر مت ووخا  ت اي متال جلنالو متإلخسخ  .  اريئ   مبعا اي متنينامت 

( متمجلشدددختطئخ متلنادددن Granger   Newbold  دددصو بنمتادددي متاردددوع اخ  قدددنر متالقجلسدددخداخ  متارددد اناخ  )    
متاددد ي متخدددن  ثددد اة يف أي دددي متارص دددي متازما ددديو تظدددصو ق خمطئدددخ بنامت دددي ق خ ددد ي رخدددن  متارص دددي متازما دددي ثددد    

أمددنمت  خ ددث هددخ  جلددخ ج مزالددي اعدد د اعددنر إ ددجلي متااي متاريردديي متازما ددي تددي متانامت دديومتمتنرددجلي ة أ ددل   عددن  جلددخ ج متعجلرب 
  دجلظنر  ص دي طما دي ثد  مردجلي ة اعجلدرب  جلدخ ج ثد عيى إث هخ مت  متنينامت   متال جلوخامت  متإلخسخ  ي متايت اادجلج عدن مت

 . طخ ال يلنن متالائئاخ  إىل  جلخ    ي ئي أ  متحننمتا مزاملو

 قددن يددنيى هدد   متانامت ددي   جلخ  طددخ متاادد متة متادديت مت وييددى عيددى إث هددخ متاعناددن مددن متاوحدد    متانامت ددخ  متلناددنة      
مت جلوخاهدددخو خ دددث يدددننى هددد   متانامت دددي يف مدددي متانامت دددخ  متنطجلئدددي مبلطددد ر مت دددجلي متا متارص دددي متازما دددي   إ ددد متءمت  

مل اأ ددد  بعدددني متالعجلودددخا  سدددخ ص هددد   متارص دددي  متاددديت متاردددخبيي متنعجلئدددنة عيدددى أي دددي متارص دددي متازما دددي   جلخ  طدددخ
 1متازما ي.

                    قدددن بخادددى عئي دددي إ ضدددخ  متارص دددي متازما دددي ايئجلدددد مت  متنردددجلظنمي يف أي دامت دددي أي ي دددي ال جلودددخا متال دددجلي متا         
de Stationnarité)  Le test  ( من متنريئخ  يف متانامت خ  متاجلوو ي دي  خادي ندخ اجلضدئاه م  د   مت دجلي متا

 الحص  د متص متارص دي متازما ّدي  متاجلأمدن مدن  متارص ي متازما ي ايئجلد مت  من أظّ ي قس   يف دقي  جلخ ج متاجلحي يو
و  أنادددن ااودددي انخميطدددخ تدددإ  ااددد  تدددخ  خن ادددي  مترخهدددخ  طما ددديمدددن  مت دددجلي متاهخ  أنادددن مدددخ إامت مدددخ  هادددخك  ددد  ا 

 اجلويس جمئ عي من متإل  متءمت . 

                                                           
1
و أا  خي مينمي  ئن مجلويوخ    ي يطخدة متانمجل امت  يف متاعي ر  -دامت ي ق خ  ي -اا ي اأث  متار خ ي متاايناي يف متلزمت    مع قخهتخ متانمت ي ي  بيول ا يى متمسطخ  و - 

 .379و ص 2014/2015و ماش اةو   خمعي ايئرخ  و متلزمت   و  سص  ي د مخا ي  با كو مي ي متاعي ر متالقجلسخداي   متاجل خااي   عي ر متاجلر    متالقجلسخداي و 
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اعدد أل متاريردديي متازما ددي بأةددخ مرددجلي ة إامت مخ ددى اجل بدد ا خدد و   ددط خرددخ  مرددجليي عددن متاددزمنو أمددخ إامت  خ ددث    
ا جلي ار مت جلودخا واجلد  اعجلئن عيى مترخ  طمدين تجلند   متاريرديي ثد  مردجلي ةو  ومخ ى متاو خ خ  يف خخاي من  أ  هو ط

متال جلودخامت  اانئ ي ومت جلودخامت  اايردد بدني متال جلودخامت  ا ق وعنة  جلظنام ةخ من  صو متااريريي اازما ي و ن 
 اان ل ي:   

1  م  ماطخ :اان ل ي:   جلوخامت .اال1
 

 :ااو ايي ااو خ  ي 

ارددجلدي ا ايددي متاجلئ  ددي متاو ددخ  ايريردديي متازما ددي المجلشددخأل مددن  مت ددجلي متا متاريردديي متازما ددي تددي متانامت ددي      
تددإامت ل ددز  متاريردديي متازما ددي تددي متانامت ددي  بجل بدد بخ  مجليخابددي مجل طددي اددع دمت أ   ددز ال  يدد و عاطددخ  يردديي 

نة مددع متاددزمن اددع دمت أ   دددز ال أمددخ إامت ع تددى متاريردديي ا بدد بخ  مجلزمتادد وطما ددي رئ ع ددي مجلسددخعنة أ  مجلاخطاددي
 يددد و عاطدددخ  يرددديي طما دددي مجلضدددخعلي ادددع دمت أ   دددز الو ثددد  مت  هددد مت متال جلودددخا البدددن مت  اسدددخخوه مت جلودددخامت  

 ةخ  ي اوو عي ه   متاريريي متازما ي.  أ    اعزط  جلخ  ه ر ه قن ال اعو  مينامت    جلخ ج
 

 راوخط اا ايت  "إلدااي اAutocorrelation Function : " 

خ دددث هتدددنأل هددد   متاو ايدددي إىل ق دددخر ايريريي اازما ي  اعددد أل مددد ا  بنامت دددي متالااوخادددخ  متانمت ي دددي     
ان ن ااريريي خ دث   ي يف خن امتهتخ  صو ترتة طما ديدا ي متالااوخط بني متنشخهنمت  دمت ي متاريريي متازما

 اال  ة اازما ي.اجلاخقص مع زاخدة ث  أةخ اقجل بى دااي االراوخط اا ايت من اا اخن وميئخ  ث  مرجلي ة 
 

 متلز   متا متيت متالااوخط دمتاي: 

 مدع ترتادني  دصو رخدن متنجلدد مت  متنجلجلخا دي متلز   معخمي متالااوخط بني متايد د متا متيت متالااوخط انار دمتاي    

متر د  و عدن ا ادل ايدنا  معدخمص  متالحندنمتا متاد متيت ايريرديي متازما دي متخلخادي بدخنجلد  تدي  متالدرتمت  ثودخ 
 .متانامت ي 

متال جلوخامت  متانئ ي :.  2 

 ا  دن متاعنادن مدن  متازما ديو ايريرديي إ جلودخا إ دجلي متااي يف متان ل دي متال جلوخامت  من دقي اعن متال جلوخامت  متانئ ي أم  
 متال جلوخامت  متانئ ي متايت اي ر ت   متنطئي   م  ماطخ:

 (     مت جلوخا ت ي وس بPhillips Perrson) 
 (  مت جلوخا دان  ت اDickey-Fuller ).با ع ه 

                                                           
1
 .158و ص م  ع  ول ام    ادة متاش وخ  و  - 
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(: اد   بعدأل متالقجلسدخداني مت  مت جلودخا pp:  ا مدز اده بدخا مز )(Phillips Perrsonمت جلوخا ت ي وس ب  د   ) -أ
يف اد ا أو متاريرددديي متازما دددي خ د ( يف خدددخو مدددخ  DF( أتضي من ا جلوخر دان  ت ا  )ppت ي دددوس ب  ددد    )

 عيى م متخي متاجلخا ي : ( pp)ب     ت ي وس و خ ث يل  مت جلوخا هاخك اضخرب يف  جلخ ج اال جلوخرانخخو مخ  

بخ جلظنام ا ايي ان بعخت ااسد ى ( و DFااائخذج اا صثي اايت اي م عي طخ ا جلوخر دان  ت ا )متاي دددددخر بجليدددددنا   -
 ( البواقي املقدرة.  etخ ث ل ي )

 δ2اينا  اوخان ار ي اايس  خ ث :   -
 et2اينا  اوخان اننى ااو اي :  -

  . صو متالرتة متازما ي متإلبوخءترتمت   إجيخد من متنطد يف اينا  متاجلوخان ايئن  متاو اي و 
         

و خ دث اد تأل  (Mackinnon بعن اينا  متإلخسخ  خ  اجلد ميخاةدخ مدع متايد د متحل  دي يف  دن و مدخم ا   )   
( متقدددي مدددن متايدددد د ppمتايددد د متنيدددناة )متال  ددد ي متايخ يدددي بدددخ  متاريرددديي متازما دددي تدددي متانامت دددي مرددددجلي ة يف خدددخو مخ دددى 

1متحل  ي.
 

 

 مت جلوخا دان  ت ا  :  -ا

(  متاد ي ا مددز ادده بددخا مز Dickey-Fullerمت جلوددخا داند  تدد ا  متاعددخدي ) و ا  دن   عددخ  ال جلوددخا داند  تدد ا    
(DF( إ جلودددددخا دانددددد  تددددد ا  متن  دددددع   )Dickey-Fuller Augmented متاددددد ي ا مدددددز اددددده بدددددخا مز  )
(ADF). 

( ADF ال خيجليدمل داند  تد ا  متن  دع ) ااي متارص دي متازما دي تدي متانامت ديخ ث ارجلظنمخ  يف مت جلوخا إ جلي مت    
إال يف متترتمتو عنر   د د متااودخط مجلريردي بدني متر ودخء  بخاجلدخث يف خدخو مشدمل  و(DFعن دان  ت ا  متاعخدي )

 جلدخ ج   ايدنا مت  هد مت متال جلودخا  ( عنر احي ه مت متال و أي    د متااوخط ب اطدخ تدخ DWمت جلوخا دابن  متار   )
 (.ADFال اعن دق يي يف  ئخةخ إ جلي متااي متاريري متازما يو   ه  مترم  متا ي اجللخدمت  مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع )

 
 ( :DFمت جلوخا دان  ت ا  متاعخدي )  -*

مرددجلي ة أر ثدد   ( بخال جلوددخا إامت مددخ مخ ددى متاريردديي متازما ددي تددي متانامت دديDFايدد ر مت جلوددخا داندد  تدد ا  متاعددخدي )   
أي إ  مخ دددى هددد   متن مودددي عشددد مت  ي أ  أناناددديو  ايددد ر بددد ا  مدددن  ومردددجلي ة عدددن ا ادددل أنادددن م مودددي متالردددخ  متاعدددخر

 . AR(1 صو اينا  متالحننمتا متا متيت من متانا ي متر ىل )
 

                                                           

. 163 ادة متاش وخ  و م  ع  ول ام   و ص - 1
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  ال دجلظ متج او عدي متاريرديي   MCO بو ايدي متن بعدخ  متاسدد   t  بعدن ايدنا  معيئدخ  متاائد اج ادجلد خردخا 
 1مت ر بي مع متاي د متلن ا ي خ ث إا مخ ى :  tمتازما ي اجلد ميخا ي  

 t      متاي د متجملن اي       يوي متال   ي𝐻0   
 أجل ي عيى   ر اا خنةال اجلرد بخارن   أي ث  مرجلي ة   أن ااريريي 

 t         يوي متال   ي   متاي د متجملن اي 𝐻1 
 ة.أجل ي عيى   ر اا خناجلرد بخارن   أي مرجلي ة   ال  أن ااريريي   
 

 ال ايجلس  مترم  عيى ه مت متال جلوخا بي البن من متالعجلئخد عيى من ا ني ا  ان ظخ من اج متالحننمتا متاد متيت مدع   د د 
 ثخبى  من اج متالحننمتا متا متيت مع    د م موي مترخ  عخر. 

 (  :Dickey - Fuller Augmented) مت جلوخا دان  ت ا  متا مت ع  -*

و  هد  أم د  اود ا اينشدمل عدن  د ا متا خدنة( من أملأ اال جلوخرات ADF) اعدن مت جلودخا داند  تد ا  متا مت دع    
تلددد  مشنيي االراوخط اا ايت يف ااو اق  ( و  خادددي مت ددده قدددخدا عيدددى عدددصج DFمدددن مت جلودددخا دانددد  تددد ا  متاعدددخدي )

عوددددخاة عددددن  𝑢1متتددددرتمتو(و تددددإ  متاائدددد اج DFمتاائددددخاج متارددددخبيي عاددددن مت ددددجلعئخااخ ال جلوددددخا داندددد   تدددد ا  متاوردددد ط )
( 1981تدد ا  متنودد ا ) –و  بدد ا  أظددي متخجلئددخو متااوددخط متر وددخءو ادد ا  تددإ  مت جلوددخا داندد   عشدد مت  ي اددنمخ 

و تطد  اعئدي عيدى أ ادي ا جلوخر دان  ت ا  ااور طعيدى إدامتج هد   متال  د يو خ دث ااويدل مدن  لدس ا ايدي  عئي
االراوخط اا ايت ايظوأ مشددنيي ااجلظيص من تددنأل  AR(p) إىل من ذج من   ع AR (1من   ع )متاائدد اج 

مددن  وأنان   ع جلطخ متازما ددي تددي متانامت ددي   سخ سددطخ  او عددي متارص ددييف مشمل اودد اة قناادده ااعش ا   وبخاجلخث 
 2عجلئخد عيى ا ايي ان بعخت ااسد ى بخ جلظنام ااربامج اإلخسخ  ي انجلظسسي يف ذا  . صو متال

 3ثص  منخاج ال جلوخا متارص ي متازما ي تي متانامت ي : قن متقرتع متاعخنخ  دان    ت ا  

 متاائ اج متر و : ه  من اج بن   ثخبى و  بن   مترخ  عخر 
 و  بن   مترخ  عخر  β1متاائ اج متا خ  : ه  من اج مع ثخبى 

 (tو  مع مترخ  عخر ) β1: ه  من اج مع ثخبى  متا خاث متاائ اج

                                                           
  دئن مينمدي مد م ة و2006/2009 متالدرتة  دصو متنخا دي ادأل امتا عئدخ   د ا خخادي دامت دي متر دطد ق ئدي عيدى متاس أل أ عخا اييوخ  متث  ودامت ي منخ ي تئن  1

 و  اقيدي م بدخعو قخادني  خمعدي ومتاجلرد  و ماشد اة  عيد ر  متاجل خاادي متالقجلسدخداي متاعيد ر مي دي ومتر د متا مخا دي  سص و متاجلر   عي ر يف متنخ رجل  يطخدة   ي مجلويوخ 
 .89و ص2011/2012 و متلزمت  

2
 .160 ادة متاش وخ  و م  ع  ول ام   و ص  - 

3
و جميي  يخا   ا ىل يل ل متمسخع ي و مت جلوخامت  متاروو ي   متاجلنخمي متنشرتك يف أي ي متارص ي متازما ي و  يريي متاعي ر متالقجلسخداي   متايخ    ي يل ل ع اش   ع ئخ   - 

  .84و ص 2011و  5متاعند  33 خمعي اش ان  ايوح     متانامت خ  متاعيئ ي و متجملين 
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 دراسة إستقرارية السالسل الزمنية محل الدراسة : . 3

 (   ا ايي متاجلئ  ي متاو خ  ADF) خ ث  ارجلظنر مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع 

 ( عان متنرجل   ADF) مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع  -أ

 النموذج ا ور : هو نموذج بدون ثابت، وبدون اتجاه عام -

 :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   (14)  ن و اقد
 )بن   قخاع أ  مترخ  طمين(

 

 (.4و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     

  Variables ADF Statistic Critical Value 

   1%  Critical Value 2,582871 

1 Index -0.853130 5%Critical Value* 1,943304 

   10%  Critical value 1,615086 

   1%  Critical Value 2,582734 

2 M1 4,29755 5%Critical Value* 1,943285 

   10%  Critical value 1,615099 

   1%  Critical Value 2,582734 

3 M2 10,03882 5%Critical Value* 1,943285 

   10%  Critical value 1,615099 

   1%  Critical Value 2,583153 

4 IN 3,536779 5%Critical Value* 1,943344 

   10%  Critical value 1,615062 

   1%  Critical Value 2,583011 

5 I -0.129514 5%Critical Value* 1,943324 

   10%  Critical value 1,615075 

   1%  Critical Value 2,582872 

6 G -0,564297 5%Critical Value* 1,943304 

   10%  Critical value 1,615087 

   1%  Critical Value 2,582872 

7 R -1,147466 5%Critical Value* 1,943304 

   10%  Critical value 1,615087 

   1%  Critical Value 2,582734 

8 D 6,77756 5%Critical Value* 1,943285 

   10%  Critical value 1,615099 
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   𝜆  :  𝐻1 ≠  0ميخبددي متال  دد ي متاونايددي    𝜆:  𝐻0=  0   ددصو هدد مت متاائدد اجو حنددن بسددند مت جلوددخا متال  دد ي 
 مشنيي متإلااوخط متاجلريري  بني متر وخء.من مت ي متاجلظيص من  mامت  متال  ة  اجلد خرخا عند من متال  ا

مخ ى متاريريي متازما ي تي متانامت ي ث   خماي  تخ   ا متا خنة اجلد مت   متال ا متر و تدإا اودني بعدن تل  خخو      
 مت جلوخاهددخ ثوخهتددخ  نجللدد  بددهو أمددخ إامت ثوددى عددنر مت ددجلي متاهخ  أ دد  متالدد ا متا ددخ   متالدد ا متا خاددث إىل ثخاددي ثوددخ  متاريردديي

متلن ا ددي مددع أ دد  بعددني متالعجلوددخا  t  وردد بيمت   tخ ددث اددجلد ايددنا هخ مددن  ددصو متاائدد اج متر وو أاددن اددجلد ميخا ددي
   .مت جلظنمتر متاي د متنيخا ي بخاي ئي متنوييي

 

 لنميز بين حالتين : 

*-   t     مت ر بي  t  متلن ا ي:  يوي ت و متاعنر  𝐻0  تأل متال و متاودناي   𝐻1  و  بخاجلدخث متاريرديي متازما دي
 أجل ي عيى   ا متا خنة  ه   يري ث   خماي أي ث  مرجلي ة . 

*- t     مت رددد بي  t  تألمتلن ا دددي:  يودددي تددد و متالددد و متاودددناي       𝐻1  متاعدددنر  𝐻0  و  بخاجلدددخث متاريرددديي
 متازما ي ال أجل ي عيى   ا متا خنة  ه   يري  خماي أي مرجلي ة . 

 

( ايائد اج متر و " عادن متنردجل   ADFمتخلخص باجلخ ج إ جلوخا دان  تد ا  متن  دع ) (14) من  صو متلن و اقد 
 بن   قخاع أ  مترخ  طمين" ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي اوني :

و معددنو متالخ ددنة عيددى (Index)أ  متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بنددي مددن )مسيدد  أ ددعخا متر ددطد او ااددي عئددخ   -
متلن ا ددي   بخاجلددخث    tمت ردد بي  t( خ ددث مخ ددى (R)و متإلادد متدمت  متاضدد او ي(G)و متإل لددخا متحلندد م  (I)مت ددع متا د

 تط   متارص ي أجل ي عيى   ا متا خنة  ه   ص ي ث  مرجلي ة عان متنرجل  .

و متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر (M1)أمدددخ متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بدددخنجلد مت  ) متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متاضددد ل  -
متلن ا ددي    tمت رد بي   t( خ دث مخ ددى (D)و متاددنان متاعدخر مت يدد (In)و متاد قد متاي خ دد  األ دعخا(M2)متا مت دع 

 بخاجلددخث تطدد   متارص ددي ال أجلدد ي عيددى  دد ا متا خددنة  هدد   ص ددي مرددجلي ة عاددن متنرددجل    مجلنخميددي مددن متانا ددي 
(0)I. 

 قدددن ال مت دددجلوعخد متاريرددديي متازما دددي متنجلعييدددي بردددع  اددد أل متادددنااخا متراد  ميخبدددي متادددن الا و  تددد مت ال جلطدددخج متراد    -
ال ابددط  ددع  ادد أل متاددنااخا متراد  مددع متاددن الا مترم اندد   قددن ال مت ددخا هدد مت   خ ددي ا و ددى ميخبددي متاددن الا خ ددث 

تئجلددد   ددع  متاسدد أل ثخبددى ادد و مددن  متاريردديي يف  ددي  دد  أل متقجلسددخداي  مخا ددي  ددخثوي ادد ا   ومتايدد متا يف خ ادده
 متازما ي ا ا   اطئي د ا  يف متاجلأث  عيى خ مي مسي  أ عخا متر طد او ااي عئخ . 
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اتددأل   𝐻0متلن ا ددي  و مترمدد  متادد ي اشدد  إىل قودد و تدد و متاعددنر    tمت ردد بي   t مددن  ددصو مددخ  ددول اجلضددح 
 مرجلي ة عان متنرجل   بالس متا اوي.و أي مت  مي متارص ي متازما ي ث    𝐻1متال و متاوناي

 

 النموذج ال اني: هو نموذج ب ابت ، وبدون اتجاه عام -

 :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل  (15) ن و اقد 
 )بيخاع   د   مترخ  طمين(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.5و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :              

 

  Variables ADF Statistic Critical Value 

   1%  Critical Value -3.481217 

1 Index -1.453831 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

2 M1 -0.253086 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

3 M2 0.041513 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

4 IN -1.778434 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

5 I -1.655215 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

6 G -4.277084 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

7 R -5.373985 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

8 D 0.902987 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 
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 جلخ ج متاائ اج متا خ  ااجلخ ج مت جلودخا داند  تد ا  متن  دع عادن متنردجل   )بيدخاع  د   متردخ   (15)ا  ح متلن و اقد 
 طمين( و من مت ي مت جلوخا من  مت جلي متا متارص ي متازما ي تي متانامت ي خ ث ا  ح متلن و:

 
 

و متاعددد و متاايدددني (Index)أ  متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بندددي مدددن )مسيددد  أ دددعخا متر دددطد او اادددي عئدددخ   -*
معددنو متالخ ددنة  (و In)و متادد قد متاي خ دد  األ ددعخا(M2)و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع (M1)بددخنلط ر متاضدد ل 

متلن ا ددي    بخاجلددخث تطدد   متارص ددي    tمت ردد بي   t( خ ددث مخ ددى (D)و متاددنان متاعددخر مت يدد  (I)عيددى متا دمت ددع 
 ن متنرجل   )بيخاع  د   مترخ  طمين(.أجل ي عيى   ا متا خنة  ه   ص ي ث  مرجلي ة عا

 

        ( خ ددددث مخ ددددى(R)و متإلادددد متدمت  متاضدددد او ي(G)أمدددخ متارص ددددي متازما ددددي متخلخاددددي بددددخنجلد مت  )متإل لدددخا متحلندددد م   -*
t   مت رددد بي  t  متلن ا دددي  بخاجلدددخث تطددد   متارص دددي ال أجلددد ي عيدددى  ددد ا متا خدددنة  هددد   ص دددي مردددجلي ة عادددن

 .I(0متنرجل   )بيخاع  د   مترخ  طمين(و   مجلنخميي من متانا ي )

 

اتددأل   𝐻0متلن ا ددي  و مترمدد  متادد ي اشدد  إىل قودد و تدد و متاعددنر    tمت ردد بي   t مددن  ددصو مددخ  ددول اجلضددح 
 مي متارص ي متازما ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   بالس متا اوي.أي مت   و  𝐻1 متال و متاوناي
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 النموذج ال الل : هو نموذج ب ابت ، وباتجاه عام -

 :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   (16)  ن و اقد
 )بيخاع   بخرخ  طمين(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.6و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :              
 

مت جلوددخا داندد  تدد ا  متن  ددع عاددن متنرددجل   )بيددخاع  جلددخ ج متاائدد اج متا خاددث ااجلددخ ج ( 16)ا  ددح متلددن و اقددد خ ددث 
  بخرخ  طمين( و من مت ي مت جلوخا من  مت جلي متا متارص ي متازما ي تي متانامت ي خ ث ا  ح متلن و :

و متاعددد و متاايدددني (Index)أ  متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بندددي مدددن )مسيددد  أ دددعخا متر دددطد او اادددي عئدددخ   -*
معددنو متالخ ددنة (و In)و متادد قد متاي خ دد  األ ددعخا(M2)و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع (M1)بددخنلط ر متاضدد ل 

 Variables ADF Statistic Critical Value 

   1%  Critical Value -4,029595 

1 Index -2,348015 5%Critical Value* -3,444487 

  

 

10%  Critical value -3,147063 

  

 

1%  Critical Value -4,029595 

2 M1 -2,708233 5%Critical Value* -3,444487 

  

 

10%  Critical value -3,147063 

  

 

1%  Critical Value -4,029595 

3 M2 -3,243452 5%Critical Value* -3,444487 

  

 

10%  Critical value -3,147063 

  

 

1%  Critical Value -4,029595 

4 IN -1,063651 5%Critical Value* -3,444487 

  

 

10%  Critical value -3,147063 

  

 

1%  Critical Value -4,029595 

5 I -1,979983 5%Critical Value* -3,444487 

  

 

10%  Critical value -3,147063 

  

 

1%  Critical Value -4,029595 

6 G -12,08112 5%Critical Value* -3,444487 

  

 

10%  Critical value -3,147063 

  

 

1%  Critical Value -4,029595 

7 R -13,07538 5%Critical Value* -3,444487 

  

 

10%  Critical value -3,147063 

  

 

1%  Critical Value -4,029595 

8 D -2,503536 5%Critical Value* -3,444487 

  

 

10%  Critical value -3,147063 
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متلن ا ددي    بخاجلددخث تطدد   متارص ددي    tمت ردد بي   tخ ددث مخ ددى و ((D)و متاددنان متاعددخر مت يدد  (I)عيددى متا دمت ددع 
 أجل ي عيى   ا متا خنة  ه   ص ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   )بيخاع   بخرخ  طمين(.

 

      ( خ ددددث مخ ددددى(R)و متإلادددد متدمت  متاضدددد او ي(G)أمدددخ متارص ددددي متازما ددددي متخلخاددددي بددددخنجلد مت  )متإل لدددخا متحلندددد م   -*
t   مت رددد بي  t  متلن ا دددي   بخاجلدددخث تطددد   متارص دددي ال أجلددد ي عيددى  ددد ا متا خدددنة  هددد   ص دددي مردددجلي ة عادددن

 I(0متنرجل   )بيخاع   بخرخ  طمين( و   مجلنخميي من متانا ي )
اتدأل متالد و   𝐻0متلن ا ي و مترم  متا ي اش  إىل قود و تد و متاعدنر    tمت ر بي  t من  صو مخ  ول اجلضح 

  𝐻1. متاوناي
 

   جل  ي نخ  ول اجلضح بأ  :
و معدددنو متالخ دددنة عيدددى (Index)متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بدددخنجلد مت  )مسيددد  أ دددعخا متر دددطد او اادددي عئدددخ   -

( و مخ ددى ثدد  مرددجلي ة عاددن اوو ددل مت جلوددخا داندد  (R)و متإلادد متدمت  متاضدد او ي(G)و متإل لددخا متحلندد م  (I)متا دمت ددع 
ت ا  متن  ع عان متنرجل   بن   قخاع أ  متردخ  طمدين و يف خدني مخ دى متارص دي متازما دي متخلخادي بدخنجلد مت  ) متاعد و 

و متاددنان (In)قد متاي خ دد  األ ددعخاو متادد  (M2)و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع (M1)متاايددني بددخنلط ر متاضدد ل 
 .  I(0( مرجلي ة عان متنرجل    مجلنخميي من متانا ي )(D)متاعخر مت ي 

و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر (Index)متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بنددي مددن )مسيدد  أ ددعخا متر ددطد او ااددي عئددخ   -
معدددنو متالخ دددنة عيدددى  (و In)و متاددد قد متاي خ ددد  األ دددعخا(M2)و متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متا مت دددع (M1)متاضددد ل 
( مخ ددى ثددد  مرددجلي ة عاددن اوو دددل مت جلوددخا داندد  تددد ا  متن  ددع عاددن متنردددجل   (D)و متاددنان متاعدددخر مت يدد  (I)متا دمت ددع 

و متإلاد متدمت  (G)بيخاع   د   متردخ  طمدينو يف خدني مخ دى متارص دي متازما دي متخلخادي بدخنجلد مت  )متإل لدخا متحلند م  
 .I(0 مجلنخميي من متانا ي )( مرجلي ة عان متنرجل   (R)متاض او ي

و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر (Index)متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بنددي مددن )مسيدد  أ ددعخا متر ددطد او ااددي عئددخ   -
معدددنو متالخ دددنة عيدددى  (و In)و متاددد قد متاي خ ددد  األ دددعخا(M2)و متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متا مت دددع (M1)متاضددد ل 
 مرددجلي ة عاددن اوو ددل مت جلوددخا داندد  تدد ا  متن  ددع عاددن متنرددجل   (و مخ ددى ثدد (D)و متاددنان متاعددخر مت يدد  (I)متا دمت ددع 

و متإلاددد متدمت  (G)بيدددخاع   بخردددخ  طمدددينو يف خدددني مخ دددى متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بدددخنجلد مت  )متإل لدددخا متحلنددد م  
 .I(0( مرجلي ة عان متنرجل    مجلنخميي من متانا ي )(R)متاض او ي

  متاعد و متاايدني بدخنلط ر متا مت دع ( M1)متاايني بخنلط ر متاض ل  بخاجلخث : تخ  متارص ي متازما ي متخلخاي بخاع و 
(M2   )متاددددد قد متاي خ ددددد  األ دددددعخا(In   ) متادددددنان متاعدددددخر مت يددددد(D  مردددددجلي ة عادددددن متنردددددجل   و يف خدددددني اردددددجلي )

( عادن اوو دل متاائد اج متا دخ  (R)و متإلاد متدمت  متاضد او ي(G))متإل لدخا متحلند م  متارص ي متازما ي متخلخاي بخنجلد مت  
أمددخ بددخق  متارص ددي متازما ددي ايئجلددد مت  تددي متانامت ددي تطدد  ثدد  مرددجلي ة عاددن و ا خاددث ال جلوددخا داندد  تدد ا  متن  ددع  مت
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متنردجل   اددن  متاائدخاج متادد ص  ادد ا  البدن مددن متاي ددخر بدإ  متء مت جلوددخا داند  تدد ا  متن  ددع عادن متالدد ا متر و ال جلوددخا 
 من  إ جلي متااي  متارص ي متازما ي تي متانامت ي 

 ( عند الفرق ا ور ADF) يكي فولر الموسع اختبار د -أ
 متاائ اج متر و : ه  من اج بن   ثخبى و  بن   مترخ  عخر -
 

 )بن   قخاع أ  مترخ  طمين(:  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و (17)  ن و اقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.7و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     
 

 Variables ADF Statistic Critical Value 

   1%  Critical Value -2.582872 

1 Index -9.168723 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

2 M1 -10.86298 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

3 M2 -6.995848 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

4 IN -11.35782 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

5 I -6.677385 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

6 G -19.12099 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

7 R -19.24326 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

8 D -7.490799 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 
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ايائد اج  عادن متالد ا متر و( ADF) متا ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  دع ( 17)من  صو متلن و اقد 
 .متر و" بن   قخاع أ  مترخ  طمين " ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي

   
و متاعدد و (Index)اودني أ  مددي مدن متارص دي متازما ددي ايئجلدد مت  مسيدد  أ دعخا متر دطد او ااددي عئدخ  خ دث      

معددنو  (وIn)و متادد قد متاي خ دد  األ ددعخا(M2)و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع (M1)متاايددني بددخنلط ر متاضدد ل 
هدددد   و(R)و متإلادددد متدمت  متاضدددد او ي(G)متإل لددددخا متحلندددد م   (وD)و متاددددنان متاعددددخر مت يدددد  (I)متالخ ددددنة عيددددى متا دمت ددددع 

 . ص ي مرجلي ة
 
متلن ا ددي   بخاجلددخث تطدد   متارص ددي ال أجلدد ي عيددى  دد ا متا خددنة   مرددجلي ة عاددن    tمت ردد بي  tخ ددث مخ ددى    

 I(1متال ا متر و )بن   قخاع أ  مترخ  طمين( و  مجلنخميي من متانا ي )
 

  اتدأل   𝐻1متلن ا ي و مترم  متا ي اشد  إىل قود و متالد و متاودناي   tمت ر بي   t من  صو مخ  ول اجلضح    
 I(1)و أي مت  مي مجلد مت  متانامت ي مرجلي ة عان  لس متا اوي   𝐻0ت و متاعنر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العربي نقد صندوق بيانات قاعدة في المدرجة العربية البورصات بعض وأداء ونقدية المالية السياسة مؤشرات بين والسببية االرتباط دراسة    :الرابع الفصل
 

193 

 

 النموذج ال اني: هو نموذج ب ابت، وبدون اتجاه عام -
  :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و( 18) ن و اقد 

 )بيخاع   بن   مترخ  طمين(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.8و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :              

 
 عاددددن متالدددد ا متر و( ADF) متادددد ي ا  ددددح  جلددددخ ج مت جلوددددخا داندددد  تدددد ا  متن  ددددع  (18)  مددددن  ددددصو متلددددن و اقددددد

اوددني أ  مددي مددن متارص ددي خ ددث ايائدد اج متا ددخ  )بيددخاع   بددن   مترددخ  طمددين( ايرص ددي متازما ددي متخلخاددي بخانامت ددي 
و (M1)و متاعددد و متاايددني بدددخنلط ر متاضددد ل (Index)مسيدد  أ دددعخا متر دددطد او ااددي عئدددخ   ) متازما ددي ايئجلدددد مت 

و متاددنان  (I)معددنو متالخ ددنة عيددى متا دمت ددع  (و In)و متادد قد متاي خ دد  األ دعخا(M2)اعد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع مت

 Variables ADF Statistic Critical Value 

   1%  Critical Value -3.481217 

1 Index -9,151744 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

2 M1 -12,63971 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

3 M2 -11,92559 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

4 IN -12,73162 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

5 I -6,655544 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

6 G -19,07757 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

7 R -19,17282 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

8 D -10,01214 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 
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          هدددددد   ص ددددددي مرددددددجلي ة خ ددددددث مخ ددددددى ( (R)و متإلادددددد متدمت  متاضدددددد او ي(G)متإل لددددددخا متحلندددددد م   (وD)متاعددددددخر مت يدددددد 
t   مت ر بي  t  متلن ا دي  بخاجلدخث تطد   متارص دي ال أجلد ي عيدى  د ا متا خدنة  هد   ص دي مردجلي ة عادن متالد ا

 .I(1متر و )بيخاع   بن   مترخ  طمين( و  مجلنخميي من متانا ي )

 

 النموذج ال الل : هو نموذج ب ابت وباتجاه عام -
 

 )بيخاع  بخرخ  طمين( :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و( 19) ن و اقد 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.9و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :             

  Variables ADF Statistic Critical Value 

     1%  Critical Value* -4,030157 

1 Index  -9,111825 5%  Critical Value -3,444756 

      10%  Critical value -3,147221 

      1%  Critical Value* -4,030157 

2 M1 -12,59093 5%  Critical Value -3,444756 

      10%  Critical value -3,147221 

      1%  Critical Value* -4,030157 

3 M2 -11,87989 5%  Critical Value -3,444756 

      10%  Critical value -3,147221 

      1%  Critical Value* -4,030157 

4 IN -12,9705 5%  Critical Value -3,444756 

      10%  Critical value -3,147221 

     1%  Critical Value* -4,030157 

5 I -7,236752 5%  Critical Value -3,444756 

     10%  Critical value -3,147221 

      1%  Critical Value* -4,030157 

6 G -19,00032 5%  Critical Value -3,444756 

      10%  Critical value -3,147221 

      1%  Critical Value* -4,030157 

7 R -19,0985 5%  Critical Value -3,444756 

      10%  Critical value -3,147221 

      1%  Critical Value* -4,030157 

8 D -10,05178 5%  Critical Value -3,444756 

      10%  Critical value -3,147221 
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ايائد اج  عادن متالد ا متر و( ADF) متا ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع  (19) من  صو متلن و اقد
 متا خاث )بيخاع   بخرخ  طمين( ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي اوني أ  :

و متاعد و متاايدني بدخنلط ر (Index)مسي  أ دعخا متر دطد او اادي عئدخ  )مي من متارص ي متازما ي ايئجلد مت   -
معدددنو متالخ دددنة عيدددى  (و In)و متاددد قد متاي خ ددد  األ دددعخا(M2)و متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متا مت دددع (M1)متاضددد ل 
 (.( R)متاض او يو متإلا متدمت  (G)متإل لخا متحلن م   (وD)و متانان متاعخر مت ي  (I)متا دمت ع 

متلن ا ي   بخاجلخث تط   متارص ي ال أجل ي عيى  د ا متا خدنة    tمت ر بي   tه   ص ي مرجلي ة خ ث مخ ى 
 I(1 ه   ص ي مرجلي ة عان متال ا متر و )بيخاع   بخرخ  طمين( و   مجلنخميي من متانا ي )

 

ادددجلد اتدددأل متالددد و متاددد ي اشددد  إىل   ددد د ( و ADFدانددد  تددد ا  متن  دددع )  بادددخء عيدددى متااجلدددخ ج متاردددخبيي ال جلودددخا 
مشددنيي  دد  ا متا خددنة يف هدد   متارص ددي متازما دديو  بخاجلددخث تطدد  مرددجلي ة عاددن متالدد ا متر وو  مجلنخميددي مددن متانا ددي 

 .I(1) متر ىل
  

 
ارجلظنر ه   متاو ال م ا  نصختي من  إ جلي متااي متارص دي متازما دي تدي متانامت دي  طريقة التم يل البياني : -ب

 من    د م موي مترخ  عخر أ  عنر    دهخ.  متاجلأمن 
 

 يف مخ اي  ا د ر ب خ  دي ل دي متارص دي متازما دي متخلخادي بندي مجلدد مت  متانامت دي قودي   بعدن أ ايطدخ ارص دي مردجلي ة 
 من  صو مت   متال ا متر و: 
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 متر ونجلد مت  متانامت ي قوي  بعن مت   متال ا متازما ي  ي متارصل  ي :  (41)متاشني اقد
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 EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         

 

بعددن متاي ددخر بخ جلوددخا إ ددجلي متااي متارص ددي متازما ددي تددي متانامت ددي عددن ا اددل متاجلئ  ددي متاو ددخ  اجل يددى مت  بعددأل هدد        
  بخاجلدددخث اجلويدددس أ ايطدددخ إىل  ص دددي طما دددي مردددجلي ة مدددن  دددصو  ومتارص دددي ال اجلئجلدددع بخال دددجلي متااي عادددن متنردددجل  

أ ايطخ إىل متال ا متر و خت اسوح مرجلي ة ث  مت  ه مت مترم  قن اض ع بعأل متاو خ خ   متنعي مدخ  متاديت قدن اضدئطخ 
  .متارص ي متازما ي ايئجلد مت  عان متنرجل  
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           المطلب ال الل: اختبار التكامل المشترك واختبارات السببية بين متغيرات الدراسة 
 -ا ردندراسة حالة  -

 

اشدد  ملطددد ر متاجلنخمددي متنشدددرتك إىل ا ايدددي ايحسدد و عيدددى اددد متط  أ  عصقددي ا ايدددي مترمدددن بددني متارص دددي متازما دددي      
أادددددن اددددد    خمتارص دددددي متازما دددددي ثددددد  متنردددددجلي ة يف مردددددجل متهايئجلدددددد مت  متادددددد  متنردددددجلي ةو خ دددددث ا اندددددز عيدددددى أي دددددي 

(Engel( )Granger( )1987(    إمنخ  ددي ا ا ددن مددزاج  ودد  اجلسددمل بخارددن )0)I    و  بخاجلددخث اعجلددرب هدد
اسددوح ايددنا متهتخ يف معخداددي متالحنددنمتا ميو اددي  ثدد  طمت لدديو خ ددث اعدد أل  ماددهمتارص ددي مجلنخميددي مددن  لددس متا اودديو   

 ادسدي   دث أم د  أ  و (yt) (xt)طما جلدني   يرديجلني بدني  اسدخخس متيدرتمتك خخادي"  دهأمتاجلنخمدي متنشدرتك عيدى 

  متازمن. عرب ثخبجلي ق ئجل طئخ بني متااروي رعي  بو ايي متر    يف متاجلييوخ  إلادخء إخنمتظخ يف متاجلييوخ 

  لدس مدن مجلندخميني مجلدد ان بدني متاو ادي متندن  يف اد متط  اردعى إلثودخ    د د متنشدرتك تئلطد ر متاجلنخمدي  ماده    

مت دد  اناطددخ ارددجلي  عاددن  خهدد مت متاائدد اج   دد د  ص ددي طما ددي أاددي ي ثدد  مرددجلي ة يف مرددجل متهخ ددث اشددرتط و متانا ددي
 متال او  اويل عيى متنزاج متخلو  متنجل ان ماطخ مبعخداي متاجلنخمي متنشرتك.

 
   1 إامت أيل مخ اي  : Yو   Xي  ط متاجلنخمي متنشرتك : اجلحيل متاجلنخمي متنشرتك بني  يريجلني طما جلني 

    ؛ارجلي  متاريريجلخ  عان  لس متنرجل 

   اشددني  يردديي متاودد متق   يردديي مرددجلي ة و عاددن دا ددي متقددي مددن دا ددي مت ددجلي متا متارص ددي تددي متانامت دديو تددإامت
مردجلي اخ  عادن متالد ا متر وو تإ ادخ  جل قدع مت  اشدني  يرديي متاود متق   يرديي  Yو   Xمخ دى متاريرديجلخ  

 ي . مرجلي ة عان مرجل متهخ مترا

 
مشرتك   بخاجلخث   د د عصقدي بدني   ا  ن متاعنان من متال جلوخامت  متايت يلنن من  صهلخ إثوخ  أ   ل     د انخمي

 متنجلد مت  تي متانامت ي عيى مترمن متاوع ن أ  عنر    دهخ و    م  ماطخ : 
 ( 1987إ جلوخا )Engle and Granger   

 ( 1988إ جلوخا )Johansen 

  إ جلوخاJohansen and Juselius(1990) 

 ( 1996مت جلوخا)   Gregory and Hansen   

  اشرتط مي ه   متال جلوخامت     د  ص ي طما ي مرجلي ة من  لس متا اوي .

                                                           
1
 .164و ص م  ع  ول ام   و متاش وخ   ادة - 
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و  ددداي ر  I( 1بعدددن دامت دددي إ دددجلي متااي متارص دددي متازما دددي تدددي متانامت دددي   متاددديت متاضدددح أةدددخ مجلنخميدددي مدددن  لدددس متا اودددي)
 بخاجلأمن من إ جلي متااي  يريي متاو متق .

I. رارية سلسلة البواقيإستق  : 

متنجلدددددد مت   ب ن كائشجل متاجلنخمي مت ا جلوخمتاوو ل  ومن  ص ورمنمتا ايي  متط عصقي ا  د   منخ  ي إاوحث ت  مت إ 
   أ  همن و اددددد مت مدددددن متنطدددددد يف هددددد   متن خيدددددي أ   جلأمدددددن اجلينا متق  مت وصقخ من ب متا    ا  ن تدددددي متانامت ددددديو 

ائ  ع تددددددددد ا  متان  اة مدددددددددن  دددددددددصو مت جلودددددددددخا دائينمتاي دائعخمتق  متقئاخ بلحص ب و اد مت متاط ةو  مرجلي ة ر   مت
(ADF.   و  مي متال جلوخامت  ان   عان متنرجل) 

 ان  متاائخاج متا ص  عان متنرجل  اريريي متاو متق  جلوخا دان  ت ا  متن  ع : ا  ح  جلخ ج مت  (20) ن و اقد
Critical    10% Critical    5% Critical    1% Critical Critical 

عان متنرجل   )بن   قخاع أ  مترخ   4.319772- 2.582734- 1.943285- 1.615099-
 (طمين

متنرجل   )بيخاع   د   مترخ  عان  4.299133- 3.480818- 2.883579- 2.578601-
 طمين(

 )بيخاع   مترخ  طمين( عان متنرجل   4.284837- 4.029595- 3.444487- 3.147063-

 (.10و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا : 

 ا ص  خخال :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   (20)ا  ح متلن و اقد 
و  𝑡cal  =-4.319772بن   قخاع أ  مترخ  طمين و من مت ي مت جلودخا مدن  مت دجلي متا  يرديي متاود متق  خ دث    -

و  بخاجلخث تط   متاريريي ال أجل ي عيى   ا متا خدنة  هد  %10و%5و%1عان مي متنرجل اخ   𝑡tab  متمرب من
 .I(0 يريي مرجلي ة عان ااوي )

و 𝑡cal  =-4.299133  مت ددجلي متا  يردديي متاودد متق  خ ددث  بيددخاع   د   مترددخ  طمددين و مددن مت ددي مت جلوددخا مددن -
و  بخاجلخث تط   متاريريي ال أجل ي عيى   ا متا خدنة  هد  %10و%5و%1عان مي متنرجل اخ   𝑡tab  متمرب من

 .I(0 يريي مرجلي ة عان ااوي )
متمددرب و 𝑡cal  =-4.284837بيددخاع   مترددخ  طمددين و مددن مت ددي مت جلوددخا مددن  مت ددجلي متا  يردديي متاودد متق  خ ددث   -

و  بخاجلدددخث تطددد   متاريرددديي ال أجلددد ي عيدددى  ددد ا متا خدددنة  هددد  %10و%5و%1عادددن مدددي متنردددجل اخ   𝑡tab  مدددن
 .I(0 يريي مرجلي ة عان ااوي )
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 :  يريي متاو متق  عان متنرجل  (42)متاشني اقد 

 
 EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                

 

اجلضدددح مدددن  دددصو متاشدددني اقدددد مت   يرددديي متاوددد متق  مردددجلي ة عادددن متنردددجل   عيدددى متاعئددد ر و  بعدددن مت جلودددخا إ دددجلي متااي 
و  متاجلأمددن مددن إ ددجلي متااي  يردديي  I( 1متارص ددي متازما ددي تددي متانامت ددي   متادديت متاضددح أةددخ مجلنخميددي مددن  لددس متا اوددي)

 دي تدي متانامت ديو اجلحيدل متاشد اخ  متاضد  ااخ  و أي متقدي مدن دا دي مت دجلي متا متارص دي متازما I( 0متاو متق  عان دا ي )
ال جلوددخا متاجلنخمددي متنشددرتك بددني  Johansen( 1988ال جلوددخا متاجلنخمددي متنشددرتكو خ ددث  دداظجلخا اوو ددل مت جلوددخا  )

 متنجلد مت  من بني متال جلوخامت  متارخبييو انن من متنطد قوي اا  أنان ترتة متإلبوخء متن يى.

II. لم لى ء االبطاة افترر ختباا optimum lags: 

اأ ددد هخ مجلدددد  معدددني اجلدددأث  عيدددى مجلدددد  أ ددد  خ دددث اأ ددد  اجل  ة متالجل مدددن  دددصو مت pازما  ة متاجلودددخاس متتجل أدددند     
 . pترتة طما ي اينا بددددد   yعيى متنجلد  xاع الطخ متاس دي متاجلخا ي : اجلأ    ط ا متث  متنجلد  

  متادد ي ازما  مت  متاجلوددخاس متتجل د عناجلحناددن   Lag Length Criteria ارددجلظنر متثيددس متانامت ددي مت جلوددخا 
 1اعجلئن بن ا  عيى عنة معخا  اجلحنان ه   متالرتة    م  ماطخ :

                                                           
1
(و جميي متاعي ر متإل رخ  ي   2014-1986متث  اييوخ  أ عخا متاورت و عيى معنال  متاجلضظد يف متلزمت   : دامت ي ق خ  ي ايلرتة ) يوخ ي و متخرني ع ئخ  و مس   - 

 .548و ص 2017 خمعي متر متاو متق  و متاعند متارخبع و متلزء متر و و   مت  
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  Final Prediction Error (FPE) :1969 .   مع خا  وخء متاجلاوس متااطخ :FPE 

  Akaike ( AIC ) : 1973.  مع خا متنعي مخ  رمخا  : AIC 

  Schwarz (SC) : 1978 . عي مخ  اش متاطمع خا متن  :SC 

  Hannan and Quinn (H –Q): 1979 . مع خا متنعي مخ  هلخ ن   م ان    :HQ 

 
مترم ي  جلخا متالرتة متايت أجل ي عيى متقي ق ئي إخسدخ  ي ايئعدخا  متاردخبيي  يف مدخ ازما  مت  متاجلوخاس متتجل  اجلحنان ترتة 

 اي   ن و ا  ح ق ئي متاجلوخاس متازمين مترم ي نجلد مت  متانامت ي.    

 : أنان عند ترتمت  اوخاس متاائ اج(21)متلن و اقد 

 Lag Log L LR FPE AIC SC HQ 

0 -6116.392 NA   1.06e+32  96.44711  96.62627  96.51990 

1 -4805.206  2436.534   3.15e+23*   76.80639*   78.41884*   77.46151* 

2 -4764.635  70.28005  4.60e+23  77.17536  80.22110  78.41280 

3 -4698.522  106.1967  4.58e+23  77.14209  81.62112  78.96186 

4 -4617.800  119.4947  3.72e+23  76.87874  82.79107  79.28085 

5 -4549.564   92.41451*  3.82e+23  76.81203  84.15764  79.79646 

 مت جلخاهخ متنع خا.اجل  متازما  متس طاجلوخمت  متتجل د عيى عنو )*(: ان
 (.11و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا : 

 . اجلضح من  صو متلن و متا قد : اجلضح مت  متال جلوخا مت جلخا ترتة اوخاس  متخنة

   

III. رن    هخ عان متنشرتك متاجلنخمي إ جلوخا Johansen (1988): 

عيى عند من مشدددددرتك  إمنخ  دددددي متاجلحيددددل مددددن ت  ددددد ي   دددد د انخمددددي  Johansen  هخ  رن اجلدددد ح مت جلوددددخا     
و مئدددخ مت ددده ااخ دددس متارص دددي متازما دددي امت  متاع ادددي متاسدددد ة VAR(p لدددس متا اودددي  )اارص ي اازما ي انجلنخميي من 

و ثدد  مت  أهددد مددخ يل ددز هدد مت متال جلوددخا قناادده عيددى مشددمل إا خجلئخل و  د أم   من يعخع ايجلنخمي انشجل كإل ت ا 
خخاي احننار انجلد  ااجلخبع عيى انجلد ات و  هدددد  متاجلنخمددددي  متادددد ي اجلحيددددل يف خخاددددي مخن هاخك انخمص مشجل مخ ت انا

و   بخاجلدددخث يف  دددي عدددنر   ددد د هددد مت انخمدددي متنشدددرتك متال ادددن تدددأي عصقدددي ا متط  دددي ممنادددي  دددجلويى م دددخا  تيدددطانرجلييي 
 .1ايش  

                                                           
1
 .165 لس متن  ع و ص - 
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 1ان:ا جلوخمتء مت  إ 1988  هخ رن ع قرتك متنشرتمتاجلنخمي   متمجل طخد اجلحنان عن 

   مت جلودخا مترثدTRACE TEST  (  ا مدز اده بدددددخا مز : 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 (   متاد ي خيجلدرب متال  د ي متاعنم دي   𝐻0   ك متال اددددددن متقددددددي أ  ارددددددخ ي نشرتمتاجلنخمي   متمجل طخد مددددددن عنك هاخبددددددأq  متالدددددد و متاوددددددناي  ميخبي   𝐻1    بخr=q  : 

  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) =  −𝑇 ∑ 𝑙𝑛 (1 −  𝜆𝑖′)𝑝𝑖=𝑟+1  

( واجلئ ي ت   ي p-r)  ل دي أقدي متنجل طدخ  متانخمادي ( 𝜆𝑛 𝜆𝑟+1..........................ل دي : ) خ ث 
 .rمتقي أ  ارخ ي ااعنم هاخ يف أن عند أيعي ااجلنخمي انشجل ك 

   مت جلوخا متاي ئي متانخماي متاعتئى Maximal Eigen value: λ max(r, r + 1) = −T 𝑙𝑛 (1 − 𝜆𝑖+1′ )     

مجل ده ايجلنخمدي متنشدرتك يف خدني اداص متال  د ي  (r)ادنو عيدى   د د  𝐻0  اوىن ه مت متال جلودخا عيدى ت  د ي عنم دي 
 ( مجل ه ايجلنخمي متنشرتك.(r+1عيى    د 𝐻1  متاونايي متاوناي  

 
 نتائج اختبارات التكامل المشترك بين مؤشر أسعار ا سهم ببورصة ا ردن ومتغيرات الدراسة : -

   مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد : M1أ ال : إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ع و متااي د بخنلط ر متاض ل  

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد  M1: ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ع و متااي د  (22) متلن و اقد

 

 (.12و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :             

 

                                                           
1
 .385ام   و ص  م  ع  ولو متمسطخ  ا يى بيول - 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  14.24990  12.32090  16.36188

At most 1  2.094647  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  12.15525  11.22480  15.09133

At most 1  2.094647  4.129906  6.940559
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 إىل عند أيعي متاجلنخمي   من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه :   rاش  

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي        14.249=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يددي بعددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني متنجلددد ان  قودد و متالدد و متاوددناي  𝐻0 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي 
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     12.155=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاونايددي 
 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ . %5

 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
د   قدخاع   5%عادن مردجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقدي مدن متاي ئدي متلن ا دي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسدخ  ي مت رد بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  أ  مترخ  :    2.094=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   4.129=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني متنجلددد ان  اتددأل متالدد و متاوددناي  𝐻0بخاجلددخث  يوددي متال  دد ي متاعنم ددي    𝐻1  و يف  ددي عدددنر   ددد د قدددخاع 5%متايخ يددي ب  ددد د أم ددد  مددن يدددعخ  انخمدددي مشدددرتك  متخددن عادددن مردددجل   معا ادددي    
 أ  مترخ  .

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     2.094=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   4.129=  

متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان  اتدأل  𝐻0  متايت أيخاة بن اهخ إىل قو و متال   ي متاعنم ي 
و يف  دي عددنر  5%متايخ يدي ب  د د أم دد  مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخددن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متالد و متاودناي 

    د قخاع أ  مترخ .
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 بدني  يرديي  بو اادي متراد  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمي عصقي    د اجلضح  ول ممخ  بخاجلخث
مدن  مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده ا  د د  ردوي وM1عد و متاايد د بدخنلط ر متاضد ل 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئي مترث  إخسخ  يت
 ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 
   مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد : M2ثخ  خ :إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ع و متااي د بخنلط ر متا مت ع  

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي  M2ع و متااي د  : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني(23)متلن و اقد 
 متراد 

 
 (.12و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :             

  من  صو متلن و   صخظ مت  : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت رد بي و   د   قدخاع   1%و 5%عادن مردجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمدرب مدن متاي ئدي متلن ا دي    

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  5%أ  مترخ  و خ ث بيدى ق ئي مترث  متإلخسخ   عان مرجل   معا اي    39.052=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يي بعنر   د د انخمدي مشدرتك بدني متنجلدد ان  قود و متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث اتأل متال   ي متاعنم ي     
 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . 5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     37.239=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1   متايت أيخاة بن اهخ إىل قو و متال   ي متاونايي 
 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . %5

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  39.05256  12.32090  16.36188

At most 1  1.813192  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  37.23937  11.22480  15.09133

At most 1  1.813192  4.129906  6.940559
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أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1متا دددخ  )عادددن متاردددو   -*
د   قدخاع أ    5%عان مرجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي    𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسخ  ي مت ر بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  مترخ  :    1.813=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   4.129=  

متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان  اتدأل متالد و متاودناي  𝐻0  بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي  𝐻1  و يف  دي عدنر   د د قدخاع أ   5%متايخ يي ب   د أم   مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي
 مترخ  .

 =𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  1.813= 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي  

متايخ يدي ب  دد د يددعخ  انخمدي مشددرتك  متخددن بدني متنجلددد ان  اتددأل  𝐻0 متاديت أيددخاة بددن اهخ إىل قود و متال  دد ي متاعنم ددي 
و يف  دي عددنر  5%متايخ يدي ب  د د أم دد  مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخددن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متالد و متاودناي 

    د قخاع أ  مترخ  .

  بدني  بو اادي متراد  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د اجلضدح  دول ممدخ  بخاجلدخث    
 مي اش  مئخ متاريريجلني بني متاجلسخخس اعصقي مجل ه ا   د  روي و M2 يريي ع و متااي د بخنلط ر متا مت ع  

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد  مدن إخسدخ  يت
 عصقي ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

  

   مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد : INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  ثخا خ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

  مسي  أ عخا  INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني  (24)متلن و اقد
 متر طد بو ااي متراد 

 
 (.12و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :             

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  14.73955  12.32090  16.36188

At most 1  0.656249  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  14.08331  11.22480  15.09133

At most 1  0.656249  4.129906  6.940559
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  من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي        14.739=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يي بعنر   د د انخمدي مشدرتك بدني متنجلدد ان  قود و متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث اتأل متال   ي متاعنم ي     
 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . 5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     14.083=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يدددي ب  ددد د يدددعخ  انخمدددي مشدددرتك  متخدددن عادددن مردددجل    𝐻1 متاددديت أيدددخاة بدددن اهخ إىل قوددد و متال  ددد ي متاونايدددي     
 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . 5%معا اي 

 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
د   قدخاع   5%عادن مردجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقدي مدن متاي ئدي متلن ا دي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسدخ  ي مت رد بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  أ  مترخ  :     0.656=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   4.129 =  

متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان  اتدأل متالد و متاودناي  𝐻0  بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي  𝐻1  و يف  دي عدنر   د د قدخاع أ   5%متايخ يي ب   د أم   مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي
 مترخ  .

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     0.656=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡    4.129=  

متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان  اتدأل  𝐻0   متايت أيخاة بن اهخ إىل قو و متال   ي متاعنم ي 
و يف  دي عددنر  5%متايخ يدي ب  د د أم دد  مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخددن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متالد و متاودناي 

    د قخاع أ  مترخ  .
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  بدني  يرديي  بو اادي متراد  متر طد أ عخا مسي   يريي بني مشرتك انخمي عصقي    د اجلضح  ول ممخ  بخاجلخث
مدن  مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده ا  د د  ردوي و INمتاد قد متاي خ د  ر دعخا متنردجلطي  

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئي مترث  إخسخ  يت
 ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

   مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد : I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع امتبعخ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

  مسي  أ عخا متر طد  I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع ني : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك ب(25)متلن و اقد 
 بو ااي متراد 

 

 (.12و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :             

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني متنجلددد ان خ ددث مخ ددى ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عاددن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  د   قخاع أ  مترخ  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي        13.938=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يي بعنر   د د انخمدي مشدرتك بدني متنجلدد ان  قود و متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث اتأل متال   ي متاعنم ي     
 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . 5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     12.998=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1  متايت أيخاة بن اهخ إىل قود و متال  د ي متاونايدي 
 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . %5

 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  13.93812  12.32090  16.36188

At most 1  0.939532  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  12.99859  11.22480  15.09133

At most 1  0.939532  4.129906  6.940559



 العربي نقد صندوق بيانات قاعدة في المدرجة العربية البورصات بعض وأداء ونقدية المالية السياسة مؤشرات بين والسببية االرتباط دراسة    :الرابع الفصل
 

208 

 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
د   قدخاع   5%عادن مردجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقدي مدن متاي ئدي متلن ا دي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسدخ  ي مت رد بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  أ  مترخ  :    0.939=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   4.129=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني متنجلددد ان  اتددأل متالدد و متاوددناي  𝐻0 بخاجلددخث  يوددي متال  دد ي متاعنم ددي  𝐻1  و يف  ددي عددنر   دد د قددخاع 5%متايخ يددي ب  دد د أم دد  مددن يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي    
 أ  مترخ  .

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     0.939=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   4.129=  

متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان  اتدأل  𝐻0  متايت أيخاة بن اهخ إىل قو و متال   ي متاعنم ي 
و يف  دي عددنر  5%متايخ يدي ب  د د أم دد  مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخددن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متالد و متاودناي 

    د قخاع أ  مترخ  .

 بدني  يرديي  بو اادي متراد  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمي عصقي    د اجلضح  ول ممخ  بخاجلخث
 مدن إخسدخ  يت مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده ا   د  روي و I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي اد متط  يف  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد 
 متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد : Gمتإل لخا متحلن م  خمرخ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي  G  متحلن م متإل لخا : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني  (26)متلن و اقد
 متراد 

 
 (.12و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :             

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  4.486627  12.32090  16.36188

At most 1  0.025083  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  4.461544  11.22480  15.09133

At most 1  0.025083  4.129906  6.940559
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  من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  عان مج ع متنرجل اخ  متنعا اي:  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي        4.486=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يي بعنر   د د انخمدي مشدرتك بدني متنجلدد انو  اتدأل متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث قو و متال   ي متاعنم ي    
 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . 5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     4.461=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يددي بعددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني متنجلددد انو  اتددأل  𝐻0  متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاعنم ددي     
و يف  دددي عدددنر   ددد د  5%متايخ يدددي ب  ددد د يدددعخ  انخمدددي مشدددرتك  متخدددن عادددن مردددجل   معا ادددي  𝐻1متالددد و متاودددناي 

 قخاع أ  مترخ 

 بدني  بو اادي متراد  متر دطد أ عخا مسي   يريي بني مشرتك انخمي عصقي اجلضح عنر    د  ول ممخ  بخاجلخث    
مددددن  مددددي اشدددد  مئددددخ متاريردددديجلني بددددني متاجلسددددخخس اعصقددددي مجل دددده   دددد د و رددددوي اعددددنرGمتإل لددددخا متحلندددد م  يردددديي 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر   د د  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد  إخسدخ  يت
 عصقي ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

   مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد : Rمتإلا متدمت  متاض او ي خد خ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي  Rمتإلا متدمت  متاض او ي   : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني (27)متلن و اقد 
 متراد 

 
 (.12و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :              

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  5.116853  12.32090  16.36188

At most 1  0.136016  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  4.980837  11.22480  15.09133

At most 1  0.136016  4.129906  6.940559
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  من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  عان مج ع متنرجل اخ  متنعا اي:  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي        5.116=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد انو  اتدأل متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث قو و متال   ي متاعنم ي     
 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . 5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     4.980=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يدددي بعددنر   ددد د انخمددي مشدددرتك بددني متنجلدددد انو  اتدددأل  𝐻0 متادديت أيدددخاة بددن اهخ إىل قوددد و متال  دد ي متاعنم دددي     
 . 5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي  𝐻1متال و متاوناي 

   بو اادي متراد  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د اجلضدح عدنر   ول ممخ  بخاجلخث    
مدن  مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده   د د  ردوي اعدنر وRمتإلا متدمت  متاض او ي بني  يريي 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر   د د  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد  إخسدخ  يت
 عصقي ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

   مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد : D متانان متاعخر مت ي  خبعخ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

 بو ااي متراد   مسي  أ عخا متر طد  متانان متاعخر مت ي : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ( 28)متلن و اقد 

 

 (.12و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :             

 
 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  16.83323  12.32090  16.36188

At most 1  1.447130  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  15.38610  11.22480  15.09133

At most 1  1.447130  4.129906  6.940559
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 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي        = 16.833 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   = 12.320 

 𝐻1متايخ يي بعنر   د د انخمدي مشدرتك بدني متنجلدد ان  قود و متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث اتأل متال   ي متاعنم ي     
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     = 15.386 𝜆 max 𝑡 = 11.224 

متايخ يدددي ب  ددد د يدددعخ  انخمدددي مشدددرتك  متخدددن عادددن مردددجل    𝐻1 متاددديت أيدددخاة بدددن اهخ إىل قوددد و متال  ددد ي متاونايدددي     
 و يف  ي    د قخاع  د   مترخ . 5%معا اي 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسخ  ي مت ر بي   = 1.447 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   4.129=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني متنجلددد ان  اتددأل متالدد و  𝐻0 بخاجلددخث  يوددي متال  دد ي متاعنم ددي      
 .5%متايخ يي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي  𝐻1متاوناي 

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     = 1.447 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   4.129=  

متايخ يدددي ب  ددد د يدددعخ  انخمدددي مشدددرتك  متخدددن بدددني متنجلدددد ان  𝐻0 متاددديت أيدددخاة بدددن اهخ إىل قوددد و متال  ددد ي متاعنم دددي     
 .5%متايخ يي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي  𝐻1 اتأل متال و متاوناي 

  بدني  بو اادي متراد  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د اجلضدح  دول ممدخ  بخاجلدخث    
 إخسدخ  يتمن  مي اش  مئخ متاريريجلني بني متاجلسخخس اعصقي مجل ه ا   د  روي و D متانان متاعخر مت ي  يريي 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي اد متط  يف  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد 
 متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 
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 ثخماخ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد   مج ع مجلد مت  متانامت ي 

 مج ع مجلد مت   إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني مسي  أ عخا متر طد بو ااي متراد : ا  ح  جلخ ج (29)متلن و اقد 
 متانامت ي

Hypothesized   Trace 0.05 Hypothesized Max-Eigen 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value No. of CE(s) Statistic Critical Value 

None *  0.514904 245.1918  143.6691 None *  91.87279 48.87720 

At most 1 *  0.288786 153.3191  111.7805 At most 1 *  43.27923 42.77219 

At most 2 *  0.248682 110.0398  83.93712 At most 2  36.31270 36.63019 

At most 3 *  0.188379 73.72713  60.06141 At most 3  26.50769 30.43961 

At most 4 *  0.150347 47.21945  40.17493 At most 4  20.69173 24.15921 

At most 5 *  0.122611 26.52772  24.27596 At most 5  16.61229 17.79730 

At most 6  0.074505 9.915431  12.32090 At most 6  9.833121 11.22480 

At most 7  0.000648 0.082309  4.129906 At most 7  0.082309 4.129906 

 (.12و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا : 

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عدنر   د د انخمدي مشدرتك بدني مجلدد مت  متاائد اج مندي خ دث مخ دى  ق ئدي  ) r=0عند السثطر ا ور  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مترث  متإلخسخ  ي مت ر بي   = 245.1918  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   =  143.6691 

متايخ يدددي بعدددنر   ددد د انخمدددي مشدددرتك بدددني مجلدددد مت  متاائددد اج مندددي  قوددد و  𝐻0 بخاجلدددخث اتدددأل متال  ددد ي متاعنم دددي     
 . 5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي  𝐻1متال و متاوناي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     =  91.87279 𝜆 max 𝑡 = 48.87720 

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاونايددي 
%5. 

أي    د عصقي انخمي مشرتك  متخنة بدني مجلدد مت  متاائد اج مندي خ دث مخ دى   ) r=1عند السطر ال اني ) -*
  5%عاددن مرددجل   معا اددي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمددرب مددن متاي ئددي متلن ا ددي    𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي مت ردد بي

 د   قخاع أ  مترخ  : 
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 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐   = 153.3191  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡=111.7805 

متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن بدني مجلدد مت  متاائد اج مندي   يودي  𝐻0 بخاجلخث   تأل متال   ي متاعنم ي 
و يف  دي عددنر  5%متايخ يدي ب  د د أم دد  مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخددن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متالد و متاودناي 

    د قخاع أ  مترخ  .

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     = 43.27923     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   = 42.77219 

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني مجلددد مت   𝐻0 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي     
متايخ يدي ب  د د أم د  مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متاائ اج مني   يوي متال و متاودناي 

 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . %5

أي   دد د مجل طددني اعصقددي انخمددي مشددرتك بددني مجلددد مت  متاائدد اج منددي خ ددث   ) r2=عنثثد السثثطر ال الثثل ) -*
عادن مردجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مخ ى  ق ئي مترث  متإلخسخ  ي مت ر بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  د   قخاع أ  مترخ  :   %5   = 110.0398    𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡=83.93712 

متايخ يي ب  د د مجل طدني اعصقدي انخمدي مشدرتك بدني مجلدد مت  متاائد اج مندي   يودي  𝐻0 بخاجلخث   تأل متال   ي      
و يف  دي  5%متايخ يي ب   د أم   مدن مجل طدني مدن متيدعي انخمدي مشدرتك عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متال و متاوناي 

 عنر    د قخاع أ  مترخ  .

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي اال ه إخسخ  ي     = 36.31270   𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   =  36.63019 

متايخ يددي ب  دد د مجل طددني اعصقددي انخمددي مشددرتك بددني مجلددد مت  متاائدد اج   𝐻0  متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي 
متايخ يدي ب  د د أم د  مدن مجل طدني مدن أيدعي انخمدي مشدرتك عادن مردجل   معا ادي  𝐻1مني   د تأل متالد و متاودناي 

 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . %5

  بدني  يرديي  بو اادي متراد  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د  دول ممدخ  اجلضدح    
مدن  مدي اشد  مئدخ هد   متارص دي بدني خسمتاجلسدخ اعصقدي مجل ده ا  د د  ردوي متخلخادي مبجلدد مت  متانامت دي مندي و

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئي مترث  إخسخ  يت
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بو اادي متراد   متر دطد أ دعخا ا متط  يف متندن  متاو ادي بدني هد   متارص دي متازما دي   متاريرديي متازما دي متخلخادي مبسيد 
مجلشختخ أي أةدخ ال اوجلعدن عدن بعضدطخ متادوعأل م د مت يف متندن  متاو اديو  بعدن متانشدمل عدن   د د خ ث اتط   ي مخ 

تدي متانامت دي   متنجلدد مت  متر طد بو اادي متراد  أ عخا عصقي عيى متنن  متاوع ن  اجلأمن من    د عصقي بني مسي 
 عيى متنن  متايس  من  صو مت جلوخا متاروو ي.

 
 

IV. محل الدراسة : والمتغيرات ا سهم ببورصة ا ردن أسعار مؤشر بين السببية إختبارات 

عيى متانشمل عن  دوو ي متاعصقدخ  بدني متنجلدد مت  تدي متانامت دي  Granger (1969)اي ر مت جلوخا متاروو ي ل مت   
عن ا ال إ  متء جمئ عي من متالحننمتامت  نع تي متاعصقي متاروو ي ب اطدخ   ايدنا  ادأث  متال د ة متازما دي متناخ دوي عيدى هد   

 متاعصقي متاروو ي .

 ببورصة ا ردنا سهم  أسعار العرض النقدي بالمفهوم الضيق ومؤشر بين السببية إختبارأ ال : 

 أ عخا متاع و متاايني بخنلط ر متاض ل   مسي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(30) ن و اقد 

 متر طد بو ااي متراد 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  M1 does not Granger Cause INDEX 131  4.91368 0.0284 

   INDEX does not Granger Cause M1    0.26070 0.6105 

3  M1 does not Granger Cause INDEX 129  2.27054 0.0837 

   INDEX does not Granger Cause M1    1.26735 0.2887 

6  M1 does not Granger Cause INDEX 126  1.22832 0.2971 

   INDEX does not Granger Cause M1    0.61167 0.7206 

9  M1 does not Granger Cause INDEX 123  0.73793 0.6733 

   INDEX does not Granger Cause M1    0.82588 0.5937 

12  M1 does not Granger Cause INDEX 120  0.70031 0.7475 

   INDEX does not Granger Cause M1    0.76411 0.6853 

 (.13و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         

 

 متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متاضددد ل   مسيدد بني انجلد ان ل مت دد  ااروو ي مت جلوددخا  جلخ ج  (30)ا  ح النول رقد 

 :متر طد بو ااي متراد  أ عخا
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ت شدددددددد  مت ردددددددد بي   إخسددددددددخ  يااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث 
Statistic - F   5 ه  متمرب من متاي ئي متلن ا دي إلخسدخ  ي ت شد  عادن مردجل   معا ادي  4.91368بيدى % 

و  ااد  0.05 متاديت مخ دى متقدي مدن  0.0284 هد  مدخ ا  دحه ق ئدي متالخجلئخا دي ( يدط  1 بلرتة إبوخء ايدنا بدددد )
 مسيد إىل   M1متاعد و متاايدني بدخنلط ر متاضد ل  دوو ي مدن عادن مت جلودخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي 

متر دددطد بو اادددي متراد  و  بخاجلدددخث ادددجلد اتدددأل متالددد و متاعدددنر  قوددد و متالددد و متاودددنايو مدددخ اعدددين مت  متاجلدددد  يف  أ دددعخا
متر دددطد بو اادددي متراد  بلدددرتة إبودددخء ايدددنا  أ دددعخا مسيددد اردددوس متاجلدددد  يف  M1متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متاضددد ل 

 بشط   متخن.

 متاعددد و إىل  متر دددطد بو اادددي متراد  أ ددعخا مسيددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدد ص  جل  دددي مخ أ
ال  متر دددددطد بو اادددددي متراد  أ دددددعخا مسيددددد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  M1متاايدددددني بدددددخنلط ر متاضددددد ل 

 .   M1متاع و متاايني بخنلط ر متاض ل اروس متاجلد  يف 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 

 ا سهم ببورصة ا ردن أسعار و مؤشر M2العرض النقدي بالمفهوم الواسع  بين السببية إختبارثخ  خ :  

 متاع و متاايني بخنلط ر متا مت ع   مسي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  : (31)  ن و اقد

 متر طد بو ااي متراد  أ عخا

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  M2 does not Granger Cause INDEX 131  5.05876 0.0262 

   INDEX does not Granger Cause M2    0.44394 0.5064 

3  M2 does not Granger Cause INDEX 129  2.74290 0.0461 

   INDEX does not Granger Cause M2    1.28253 0.2835 

6  M2 does not Granger Cause INDEX 126  1.15868 0.3335 

   INDEX does not Granger Cause M2    0.88579 0.5079 

9  M2 does not Granger Cause INDEX 123  0.83304 0.5873 

   INDEX does not Granger Cause M2    1.20720 0.2986 

12  M2 does not Granger Cause INDEX 120  0.79734 0.6522 

   INDEX does not Granger Cause M2    0.97480 0.4783 

 (.13و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           
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 متاعدددد و متاايددددني بددددخنلط ر متا مت ددددع   مسيدددد بني انجلد ان ل مت دددد  ااروو ي مت جلوددددخا  جلخ ج  (31)ا  ح النول رقد 
 متر طد بو ااي متراد  أ عخا

  متخسدددددددخ  ي ت شددددددد  مت رددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددددخ ج  اش  خ دددددددث
Statistic - F   هددد  متمدددرب مدددن متاي ئدددي متلن ا دددي إلخسدددخ  ي ت شددد  عادددن مردددجل   معا ادددي 5.05876بيدى      

متاددديت مخ دددى متقدددي مدددن    0.0262 هددد  مدددخ ا  دددحه ق ئدددي متالخجلئخا دددي ( يدددط  1  بلدددرتة إبودددخء ايدددنا بدددددد ) % 5
متاعد و متاايدني بدخنلط ر متا مت دع  و  اا  عان مت جلودخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي  دوو ي مدن   0.05
M2   متر طد بو ااي متراد و  بخاجلخث اجلد اتأل متال و متاعنر  قو و متال و متاودناي و مدخ اعدين  أ عخا مسي إىل

متر دطد بو اادي متراد  بلدرتة  أ دعخا مسيد اردوس متاجلدد  يف   M2  مت  متاجلد  يف متاعد و متاايدني بدخنلط ر متا مت دع
 إبوخء اينا بشط   متخن.

 

  ت شددد  مت رددد بي   إخسدددخ  يااجلينا  أن  جلدددخ ج  اش  مئدددخStatistic - F   هددد  متمدددرب مدددن  2.74290بيدى 
 هدد  مددخ ا  ددحه ( أيددط  3  بلددرتة إبوددخء ايددنا بددددد ) % 5متاي ئددي متلن ا ددي إلخسددخ  ي ت شدد  عاددن مرددجل   معا اددي 

و  اادد  عاددن مت جلوددخا متالدد و متاعددنر متايخ ددي بعددنر   دد د  0.05 متادديت مخ ددى متقددي مددن  0.0461ق ئددي متالخجلئخا ددي 
متر ددطد بو ااددي متراد و  بخاجلددخث اددجلد  أ ددعخا مسيدد إىل  M2متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع عصقددي  ددوو ي مددن 

ارددوس  M2يف متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع   اتددأل متالدد و متاعددنر  قودد و متالدد و متاوددنايو مددخ اعددين مت  متاجلددد 
 .( أيط 3بددد )متر طد بو ااي متراد  بلرتة إبوخء اينا  أ عخا مسي متاجلد  يف 

 
  متاعددد و إىل  متر دددطد بو اادددي متراد  أ ددعخا مسيددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدد ص  جل  دددي أمخ

ال  متر ددددطد بو ااددددي متراد  أ ددددعخا مسيدددد  ا  إىل أن ااجلد  يفتجلش   جلخ ج ااجلينو  M2متاايددددني بددددخنلط ر متا مت ددددع  
 .   M2متاع و متاايني بخنلط ر متا مت ع  اروس متاجلد  يف 

أيط   9أيط  و  6أيط  و  3يط  و  1 (و يف خمجليمل ترتمت  متإلبوخء متنيناة   F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ ى خ ث 
 .   0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12و 
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 ا سهم ببورصة ا ردن أسعار و مؤشر INالرقم القياسي  سعار المستهلك  بين السببية إختبارثال ا :  

       INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :( 32) ن و اقد 
 متراد متر طد بو ااي  أ عخا  مسي 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  IN does not Granger Cause INDEX 131  8.39366 0.0044 

   INDEX does not Granger Cause IN    0.16911 0.6816 

3  IN does not Granger Cause INDEX 129  3.21992 0.0252 

   INDEX does not Granger Cause IN    1.57836 0.1981 

6  IN does not Granger Cause INDEX 126  3.28045 0.0052 

   INDEX does not Granger Cause IN    1.69752 0.1280 

9  IN does not Granger Cause INDEX 123  2.33093 0.0196 

   INDEX does not Granger Cause IN    1.53866 0.1441 

12  IN does not Granger Cause INDEX 120  2.11456 0.0228 

   INDEX does not Granger Cause IN    1.48676 0.1427 

 (.13و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           

 INمتادددددد قد متاي خ ددددددد  ر ددددددعخا متنردددددددجلطي  بني انجلد ان ل مت ددددددد  ااروو ي مت جلوددددددخا  جلخ ج  (32)ا  ح النول رقد 
 متر طد بو ااي متراد  أ عخا  مسي 

  متخسدددددددخ  ي ت شددددددد  مت رددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددددخ ج  اش  خ دددددددث
Statistic - F  5 ه  متمرب من متاي ئي متلن ا ي إلخسخ  ي ت ش  عان مردجل   معا ادي  8.39366بيدى % 

 0.05  متاددديت مخ دددى متقدددي مدددن  0.0044 هددد  مدددخ ا  دددحه ق ئدددي متالخجلئخا دددي ( يدددط  1  بلدددرتة إبودددخء ايدددنا بدددددد )
إىل   INمتاد قد متاي خ د  ر دعخا متنردجلطي   اا  عان مت جلوخا متال و متاعنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي  دوو ي مدن 

متر دطد بو اادي متراد  و  بخاجلدخث ادجلد اتدأل متالد و متاعدنر  قود و متالد و متاودنايو مدخ اعدين مت  متاجلدد   أ عخا مسي 
متر دطد بو اادي متراد  بلدرتة إبودخء ايدنا  أ دعخا مسي اروس متاجلد  يف  IN متا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي يف 

 بشط   متخن.

 

  متخسدددخ  ي ت شددد  مت رددد بي  ااجلينا  أن  جلدددخ ج  اش  مئدددخStatistic - F   هددد  متمدددرب مدددن  3.21992 بيدى 
 هدد  مددخ ا  ددحه ( يددط  3  بلددرتة إبوددخء ايددنا بددددد ) % 5متاي ئددي متلن ا ددي إلخسددخ  ي ت شدد  عاددن مرددجل   معا اددي 

و  ااد  عادن مت جلودخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د  0.05  متايت مخ ى متقدي مدن  0.0252ق ئي متالخجلئخا ي 
متر ددطد بو ااددي متراد و  بخاجلددخث اددجلد  أ ددعخا مسيدد إىل   INمتادد قد متاي خ دد  ر ددعخا متنرددجلطي  عصقددي  ددوو ي مددن 
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ارددوس  INمتادد قد متاي خ دد  ر ددعخا متنرددجلطي  ددد  يف اتددأل متالدد و متاعددنر  قودد و متالدد و متاوددنايو مددخ اعددين مت  متاجل
 (  متخن.3متر طد بو ااي متراد  بلرتة إبوخء اينا ا) أ عخا مسي متاجلد  يف 

  ت شدد  مت رددد بي   إخسدددخ  يااجلينا  أن  جلددخ ج  اش  مئددخStatistic - F     2.33093و 3.28045بيدى 
  بلدرتة إبودخء ايدنا بددددد  % 5 هد  متمدرب مدن متايد د متلن ا دي إلخسدخ  ي ت شدد  عادن مردجل   معا ادي  2.11456و 
      0.0228و  0.0196و  0.0052 هددددد  مدددددخ ا  دددددحه ق ئدددددي متالخجلئخا دددددي ( يدددددط  عيدددددى متاجلددددد متث 12و  9و 6)

ي بعدددنر   ددد د متنددد م اةو  ااددد  عادددن مت جلودددخا متالددد و متاعدددنر متايخ ددد ءيف تدددرتمت  متإلبودددخ 0.05 متاددديت مخ دددى متقدددي مدددن 
متر دطد بو اادي متراد  و  بخاجلدخث ادجلد  أ دعخا مسيد إىل   INمتاد قد متاي خ د  ر دعخا متنردجلطي  عصقي  دوو ي مدن 

ارددوس  INمتادد قد متاي خ دد  ر ددعخا متنرددجلطي  اتددأل متالدد و متاعددنر  قودد و متالدد و متاوددنايو مددخ اعددين مت  متاجلددد  يف 
 ( يط . 12و  9و  6بوخء اينا ا)متر طد بو ااي متراد  بلرتة إ أ عخا مسي متاجلد  يف 

  متادددد قد إىل  متر ددددطد بو ااددددي متراد  أ ددددعخا مسيدددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدددد ص  جل  ددددي أمخ
ال  متر دددطد بو اادددي متراد  أ دددعخا مسيدد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو   INمتاي خ دد  ر دددعخا متنردددجلطي  

 . INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  اروس متاجلد  يف 

أيدط   9أيدط  و  6أيدط  و  3يط  و  1 (و يف خمجليمل ترتمت  متإلبوخء متنيناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏 مخ ى خ ث 
 .   0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12و 
 

 ا سهم ببورصة ا ردن أسعار و مؤشر Iسعر الفائدة على الودائع  بين السببية إختباررابعا :  

 أ عخا   مسي  I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(33) ن و اقد 

 متراد متر طد بو ااي 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  I does not Granger Cause INDEX 131  0.99317 0.3208 

   INDEX does not Granger Cause I    13.3220 0.0004 

3  I does not Granger Cause INDEX 129  0.01374 0.9978 

   INDEX does not Granger Cause I    2.46796 0.0653 

6  I does not Granger Cause INDEX 126  0.38394 0.8880 

   INDEX does not Granger Cause I    1.64685 0.1407 

9  I does not Granger Cause INDEX 123  0.31847 0.9673 

   INDEX does not Granger Cause I    2.90499 0.0042 

12  I does not Granger Cause INDEX 120  0.35998 0.9740 

   INDEX does not Granger Cause I    2.89083 0.0019 

     

 (.13و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           
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 أ دعخا   مسيد  I دع  متالخ دنة عيدى متا دمت دع بني انجلد ان ل مت   ااروو ي مت جلوخا  جلخ ج  (33)ا  ح النول رقد 

 .متر طد بو ااي متراد 

  إخسدددخ  ي ت شددد  مت رددد بي  أن  عيدددى ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل جلدددخ ج  اش  خ دددث
Statistic - F   يف خمجليددمل تدرتمت  متإلبوددخء  % 5متقدي مدن متاي ئددي متلن ا دي إلخسددخ  ي ت شد  عادن مرددجل   معا ادي

حه ق ئددي متالخجلئخا ددي متادديت مخ ددى يددط (  هدد  مددخ ا  دد 12أيددط  و  9أيددط  و  6أيددط  و  3يددط  و  1 (متننا  ددي
 ددع  متالخ ددنة عيددى و  اادد  عاددن مت جلوددخا متالدد و متاعددنر متايخ ددي بعددنر   دد د عصقددي  ددوو ي مددن  0.05دمت ئددخ متمددرب مددن 

متر طد بو اادي متراد  و  بخاجلدخث ادجلد قود و متالد و متاعدنر   اتدأل متالد و متاودناي و مدخ  أ عخا مسي إىل   Iمتا دمت ع 
متر دطد بو اادي متراد  بلدرتة إبودخء  أ دعخا مسي اروس متاجلد  يف ال   Iنة عيى متا دمت ع  ع  متالخ اعين مت  متاجلد  يف 

 . يط ( 12أيط  و  9أيط  و  6أيط  و  3يط  و  1 (متننا  ي

 

  ددددع  إىل متر ددددطد بو ااددددي متراد   أ ددددعخا مسيدددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدددد ص  جل  ددددي أمخ 
متر طد بو اادي متراد  اردوس متاجلدد  يف  أ عخا مسي تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يف و  Iمتالخ نة عيى متا دمت ع 

  .I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع 

إخسدددددخ  ي ت شددددد  مت رددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددخ ج  اش  خ دددددث     
Statistic - F  5 ا ددي إلخسددخ  ي ت شدد  عاددن مرددجل   معا اددي  هدد  متمددرب مددن متاي ئددي متلن13.3220بيدى %  

 ااد   0.05 متاديت مخ دى متقدي مدن  0.0004( يدط   هد  مدخ ا  دحه ق ئدي متالخجلئخا دي 1  بلرتة إبوخء ايدنا بدددد )
متر طد بو ااي متراد  إىل  دع  متالخ دنة  أ عخا عان مت جلوخا متال و متاعنر متايخ ي بعنر    د عصقي  وو ي من مسي 

متر دطد  أ دعخا متاودنايو مدخ اعدين مت  متاجلدد  يف مسيد  بخاجلخث اجلد اتأل متالد و متاعدنر  قود و متالد وو   Iعيى متا دمت ع 
 بلرتة إبوخء اينا بشط   متخن. I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع اروس متاجلد  يف  بو ااي متراد 

 

  متخسدددخ  ي ت شددد  مت رددد بي  ااجلينا  أن  جلدددخ ج  اش  مئددخStatistic - F     2.89083و 2.90499بيدى  
( يدط  12و  9  بلدرتة إبودخء ايدنا بدددد ) % 5 ه  متمرب من متاي د متلن ا ي إلخسخ  ي ت ش  عان مرجل   معا اي 

يف تددرتمت   0.05 متادديت مخ ددى متقددي مددن   0.0019و  0.0042 هدد  مددخ ا  ددحه ق ئددي متالخجلئخا ددي عيددى متاجلدد متث 
متر ددطد  أ دعخا مسيد نر   د د عصقدي  دوو ي مددن متإلبودخء متند م اة و  ااد  عادن مت جلودخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعد

و  بخاجلخث اجلد اتأل متال و متاعنر  قود و متالد و متاودناي و مدخ اعدين  I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع إىل  بو ااي متراد 
د بلددرتة إبوددخء ايددنا بدد I ددع  متالخ ددنة عيددى متا دمت ددع ارددوس متاجلددد  يف  متر ددطد بو ااددي متراد  أ ددعخا مت  متاجلددد  مسيدد 

 ( يط . 12و  9)
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 ا سهم ببورصة ا ردن أسعار و مؤشر G  اإلنفاق الحكومي بين السببية إختبارخامسا :  

متر طد  أ عخا   مسي  G  متإل لخا متحلن م ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(34) ن و اقد 
 متراد بو ااي 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  G does not Granger Cause INDEX 131  0.40468 0.5258 

   INDEX does not Granger Cause G    28.7116 4.E-07 

3  G does not Granger Cause INDEX 129  1.11827 0.3445 

   INDEX does not Granger Cause G    5.63896 0.0012 

6  G does not Granger Cause INDEX 126  0.75312 0.6082 

   INDEX does not Granger Cause G    0.98770 0.4371 

9  G does not Granger Cause INDEX 123  0.58607 0.8059 

   INDEX does not Granger Cause G    0.70150 0.7062 

12  G does not Granger Cause INDEX 120  0.77395 0.6755 

   INDEX does not Granger Cause G    0.98391 0.4699 

 (.13و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           

 أ ددددعخا   مسيدددد  G متإل لددددخا متحلندددد م بني انجلد ان ل مت دددد  ااروو ي مت جلوددددخا  جلخ ج  (34)ا  ح النول رقد 

 متر طد بو ااي متراد 

  إخسددددددددخ  ي ت شدددددددد  مت ردددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث
Statistic - F   يف خمجليددمل تدرتمت  متإلبوددخء  % 5متقدي مدن متاي ئددي متلن ا دي إلخسددخ  ي ت شد  عادن مرددجل   معا ادي

 ئدي متالخجلئخا ددي متادديت مخ ددى يدط (  هدد  مددخ ا  ددحه ق 12أيددط  و  9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (متننا  دي 
متإل لدددددخا و   ااددددد  عادددددن مت جلوددددخا متالددددد و متاعدددددنر متايخ دددددي بعدددددنر   دددد د عصقدددددي  دددددوو ي مدددددن  0.05دمت ئددددخ متمدددددرب مدددددن 

و  بخاجلدخث ادجلد قود و متالد و متاعدنر   اتدأل متالد و متاودناي مدخ  متر دطد بو اادي متراد  أ عخا مسي إىل  Gمتحلن م 
متر ددددطد بو ااددددي متراد  بلددددرتة إبوددددخء  أ ددددعخا مسيدددد س متاجلددددد  يف ارددددوال   Gمتإل لددددخا متحلندددد م اعددددين مت  متاجلددددد  يف 

 . يط ( 12أيط  و  9أيط  و  6أيط  و  3يط  و  1 (متننا  ي

 

  متإل لدخا إىل متر دطد بو اادي متراد   أ عخا مسي ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبس ص  جل  ي أمخ
متر دددددطد بو اادددددي متراد  اردددددوس متاجلدددددد  يف  أ دددددعخا مسيددددد تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يف و  Gمتحلنددددد م   

ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددددددددخ ج  اش  خ دددددددددددث  Gمتإل لدددددددددددخا متحلنددددددددددد م  
 ددي  هدد  متمددرب مددن متايدد د متلن ا  5.63896و  28.7116بيدى   Statistic - Fت شدد  مت ردد بي   إخسددخ  ي

( يددط  عيددى متاجلدد متث  هدد  مددخ ا  ددحه 3و  1  بلددرتة إبوددخء ايددنا بددددد ) % 5إلخسددخ  ي ت شدد  عاددن مرددجل   معا اددي 
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يف تدرتمت  متإلبودخء متند م اة و  ااد  عادن  0.05  متايت مخ ى متقي مدن   0.0012و E-074.ق ئي متالخجلئخا ي.
 دددطد بو اادددي متراد  إىل متإل لدددخا متر أ دددعخا مت جلودددخا متالددد و متاعدددنر متايخ دددي بعدددنر   ددد د عصقدددي  دددوو ي مدددن مسيددد 

متر دطد  أ دعخا و  بخاجلدخث ادجلد اتدأل متالد و متاعدنر  قود و متالد و متاودناي و مدخ اعدين مت  متاجلدد  مسيد  G متحلند م 
 ( يط . 3و  1بلرتة إبوخء اينا ا) Gبو ااي متراد  اروس متاجلد  يف متإل لخا متحلن م   

 

 ا سهم ببورصة ا ردن أسعار و مؤشر Rاإليرادات الضريبية  بين السببية إختبارسادسا :  

متر دطد  أ دعخا   مسي  Rمتإلا متدمت  متاض او ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(35) ن و اقد 
 بو ااي متراد 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  R does not Granger Cause INDEX 131  1.74477 0.1889 

   INDEX does not Granger Cause R    28.6442 4.E-07 

3  R does not Granger Cause INDEX 129  1.14276 0.3347 

   INDEX does not Granger Cause R    3.68817 0.0139 

6  R does not Granger Cause INDEX 126  0.54500 0.7730 

   INDEX does not Granger Cause R    0.96933 0.4494 

9  R does not Granger Cause INDEX 123  0.35695 0.9527 

   INDEX does not Granger Cause R    0.49803 0.8729 

12  R does not Granger Cause INDEX 120  0.38122 0.9673 

   INDEX does not Granger Cause R    0.47642 0.9240 

 (.13و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           

 أ دددعخا   مسيددد  Rمتإلاددد متدمت  متاضددد او ي بني انجلد ان ل مت ددد  ااروو ي مت جلودددخا  جلخ ج  (35)ا  ح النول رقد 

 متر طد بو ااي متراد 

  إخسدددددددددخ  ي ت شددددددددد  مت رددددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن   جلدددددددددخ جاش  خ دددددددددث
Statistic - F   يف خمجليددمل تدرتمت  متإلبوددخء  % 5متقدي مدن متاي ئددي متلن ا دي إلخسددخ  ي ت شد  عادن مرددجل   معا ادي

متاديت مخ دى   هد  مدخ ا  دحه ق ئدي متالخجلئخا دي ويدط ( 12أيدط  و  9أيدط  و  6أيدط  و  3يدط  و  1 (متننا  دي 
متإلاد متدمت  متاضد او ي و  ااد  عادن مت جلودخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي  دوو ي مدن  0.05دمت ئخ متمدرب مدن 

R  متر طد بو اادي متراد و  بخاجلدخث ادجلد قود و متالد و متاعدنر   اتدأل متالد و متاودنايو مدخ اعدين مت   أ عخا مسي إىل
      متر ددطد بو ااددي متراد  بلددرتة إبوددخء متننا  ددي أ ددعخا مسيدد يف  ارددوس متاجلددد ال  Rمتإلادد متدمت  متاضدد او ي متاجلددد  يف 

 . يط ( 12أيط  و  9أيط  و  6أيط  و  3يط  و  1 (
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  إىل متر دددددددطد بو ااددددددددي متراد   أ دددددددعخا مسيدددددددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسددددددد ص  جل  دددددددي أمخ
متر دطد بو اادي متراد  اردوس متاجلدد   أ دعخا مسيد تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يف و  Rمتإلا متدمت  متاض او ي 

ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددخ ج  اش  خ ددددددث  Rمتإلادددددد متدمت  متاضدددددد او ي يف 
 هدد  متمددرب مددن متايدد د متلن ا ددي   3.68817و  28.6442بيدى  Statistic - Fت شدد  مت ردد بي   إخسددخ  ي

( يدط  عيدى متاجلد متث  هد  مدخ ا  دحه ق ئدي 3و1 بلرتة إبوخء اينا بددد ) % 5إلخسخ  ي ت ش  عان مرجل   معا اي 
يف تددددرتمت  متإلبوددددخء متندددد م اة و  اادددد  عاددددن  0.05  متادددديت مخ ددددى متقددددي مددددن  0.0139و E-074.متالخجلئخا ددددي.

متإلاددد متدمت  متر دددطد بو اادددي متراد  إىل  أ دددعخا مت جلوددخا متالددد و متاعدددنر متايخ دددي بعددنر   ددد د عصقدددي  دددوو ي مدددن مسيدد 
متر ددطد  أ ددعخا و  بخاجلددخث اددجلد اتددأل متالدد و متاعددنر  قودد و متالدد و متاوددنايو مددخ اعددين مت  متاجلددد  مسيدد  Rمتاضدد او ي 

 ( يط . 3و  1بلرتة إبوخء اينا ا) Rمتإلا متدمت  متاض او ي بو ااي متراد  اروس متاجلد  يف 

 

 ا سهم ببورصة ا ردن أسعار و مؤشر D الدين العام المحلي بين السببية إختبارسابعا :  

متر طد  أ عخا  مسي  D متانان متاعخر مت ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(36) ن و اقد 
 بو ااي متراد 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  D01 does not Granger Cause INDEX 131  2.78051 0.0979 

   INDEX does not Granger Cause D01    0.48694 0.4866 

3  D01 does not Granger Cause INDEX 129  2.33655 0.0771 

   INDEX does not Granger Cause D01    0.42015 0.7389 

6  D01 does not Granger Cause INDEX 126  2.05316 0.0643 

   INDEX does not Granger Cause D01    0.89013 0.5047 

9  D01 does not Granger Cause INDEX 123  1.83221 0.0709 

   INDEX does not Granger Cause D01    0.94784 0.4875 

12  D01 does not Granger Cause INDEX 120  1.72672 0.0729 

   INDEX does not Granger Cause D01    1.04157 0.4183 

 (.13و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           

 أ دددعخا   مسيددد  D متادددنان متاعدددخر مت يددد بني انجلد ان ل مت ددد  ااروو ي مت جلودددخا  جلخ ج  (36)ا  ح النول رقد 

 متر طد بو ااي متراد 

  إخسددددددددخ  ي ت شدددددددد  مت ردددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث
Statistic - F   يف خمجليددمل تدرتمت  متإلبوددخء  % 5متقدي مدن متاي ئددي متلن ا دي إلخسددخ  ي ت شد  عادن مرددجل   معا ادي

 ئدي متالخجلئخا ددي متادديت مخ ددى يدط (  هدد  مددخ ا  ددحه ق 12أيددط  و  9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (متننا  دي 
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 متاددنان متاعددخر مت يدد و  اادد  عاددن مت جلوددخا متالدد و متاعددنر متايخ ددي بعددنر   دد د عصقددي  ددوو ي مددن  0.05دمت ئددخ متمددرب مددن 
D  متر طد بو ااي متراد  و  بخاجلخث اجلد قو و متالد و متاعدنر   اتدأل متالد و متاودنايو مدخ اعدين مت   أ عخا مسي إىل

      متر دددطد بو اادددي متراد  بلدددرتة إبودددخء متننا  دددي أ دددعخا مسيددد اردددوس متاجلدددد  يف ال  D متادددنان متاعدددخر مت يددد متاجلدددد  يف 
 . يط ( 12أيط  و  9أيط  و  6أيط  و  3يط  و  1 (

 

  متادددنان إىل متر دددطد بو اادددي متراد   أ دددعخا مسيددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسددد ص  جل  دددي أمخ
متر دددطد بو اادددي متراد  ال اردددوس متاجلدددد  يف  أ دددعخا مسيددد إىل أن ااجلد  يف تجلش   جلخ ج ااجلينا  و  D متاعدددخر مت يددد 

إخسدخ  ي ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدخ ج  اش  خ دث  D متانان متاعخر مت يد 
يدمل يف خمجل % 5متقي من متاي ئدي متلن ا دي إلخسدخ  ي ت شد  عادن مردجل   معا ادي   Statistic - Fت ش  مت ر بي  

يدط (  هد  مدخ ا  دحه ق ئدي متالخجلئخا دي  12أيط  و  9أيط  و  6أيط  و  3يط  و  1)ترتمت  متإلبوخء متننا  ي 
 مسيدد و  اادد  عاددن مت جلوددخا متالدد و متاعددنر متايخ ددي بعددنر   دد د عصقددي  ددوو ي مددن  0.05متادديت مخ ددى دمت ئددخ متمددرب مددن 

 بخاجلدخث ادجلد قود و متالد و متاعدنر   اتدأل متالد و متاودناي  و  D متادنان متاعدخر مت يد إىل متر طد بو ااي متراد   أ عخا
بلددرتة إبوددخء  D متاددنان متاعددخر مت يدد ارددوس متاجلددد  يف متر ددطد بو ااددي متراد  ال  أ ددعخا مددخ اعددين مت  متاجلددد  يف مسيدد 

 . يط ( 12أيط  و  9أيط  و  6أيط  و  3يط  و  1 (متننا  ي
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دراسة االرتباط والسببية بين مؤشرات السياسة المالية ونقدية وأداء البورصات  :المبحل ا ور
 -بورصة قطر نموذجا-الخليجية 

ق دددخر متثددد  متالااودددخط  متاردددوو ي بدددني مسيددد مت  متار خ دددي متااينادددي  متنخا دددي عيدددى أدمتء هددد مت متنوحدددث   ددداحخ و  دددصو    
ب ااددي قودد  مائ ا ددخ  اادد  رظ جلطددخ  ااشددخاطخ   تدد مت ب ااددخ  متر امتا متنخا ددي يف د و متخليدد ج متاعدد   خ ددث مت رت ددخ 

اي طدد د متنو  اددي اياطدد و تددخ  اجلدد ت  مختددي متنعي مددخ  متنوي بددي خ هلددخ  ددصو هدد   متالددرتةو خ ددث  دداجلاخ و يف متاونمتاددي 
ايددنو ب ااددي قودد  و مث دامت ددي مت ددجليصا ي متارص ددي متازما ددي تددي متانامت دديو   يف متر دد  دامت ددي إمنخ  ددي   دد د عصقددي 

 متط  ي ا ايي متر ي   قس ة متر ي بني مجلد مت  متار خ جلني متنخا ي   متاايناي   أدمتء ب ااي قو  األ امتا متنخا ي.      ا  

 

 المطلب ا ور : تقديم بورصة قطر لألوراق المالية

 

 نشسة بورصة قطر: -1

ر  ماد  ااد  1997يف  داي و ث  أةخ بدنأ  عئيطدخ امس دخ  1995اأ رى   ا متان خي األ امتا متنخا ي  اي      
 .متا قى او ا  متاو ااي اجلسوح  متخنة من أهد متر  متا يف ماويي متخلي ج

و قخمى ي مي قو  متايخبضيو  ه  متا امت  متال جل ئخاي لطدخط قود  اص دجل ئخاو بجل ق دع متالخق دي 2009 يف   مت       
ن خي ادأل امتا متنخا دي من أ ي اشن ي ي متمي إ رتمتا   ي تنأل أ اي   ا متا NYSE Euronextمع ب ااي

 ا   متايدخ ئني عيدى متارد ا بدأ  هد   متاشد متمي  دجل ت  ايو اادي تد ص ق ئدي  إىل ب ااي د ا ي  تيخ  رعيى متنرجل اخ و
 .إلثوخ     دهخ يف متاش ا متر  ط  قن أُع ن ارئ ي متار ا اجلأ   مت د ب ااي قو  بعن ا ق ع متالخق ي متاش متمي

ال دددد ئخ مددددن  ددددصو از اددددن  هلددددخو دعددددد متالقجلسددددخد متايودددد ي هددددنأل أ خ دددد  قددددن   ددددع  متايددددخ ئني عيددددى متاو ااددددي     
متنرجل ئ ان مباسي اي م   من  صهلخ بعئي خ  متاجلنمت و بازمتهي  ملخءةو  مد مت اوو دل متاداتد  متايد مت ني متخلخادي بدخر امتا 

متننا دي متنخا ي عيى أمئي   هو إ ختي إىل ا ت  معي مخ  د ااي اي ئط ا خ و متاجلدنمت و   دئخ  إتسدخع متاشد مخ  
 .ت طخ عن ب خ خهتخ بشني  ي د
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 :1اإلطار التنظيمي لسوق قطر لألوراق المالية -ب

 الرؤيا: -1

اضدع ادداخ  متايدد متا يف قودد  ب اادي قودد  م ددزء مددن إ درتمتا   ي  اا ددي يددخميي ايدد ر عيدى متا ادد و إىل متاعخن ددي يف جمددخو 
 دد ا مددن متاودد متط متاعددخن   اعزاددز م مددز متان خددي متخلددنمخ  متنخا ددي  اشدد  ع متال ددجل ئخا مددن  ددصو أ اددي متاو ااددي إىل 

اجلنددد   م مدددزمت  مخا دددخ  إقي ئ دددخ  خ دددث جيددد ي متاعئدددي عيدددى مت دددجلحنمت  ماجل دددخ   نادددنة ا دددجلد ادددنمت هلخ يف متاو اادددي  اعزادددز 
 .متإلمنخ  خ  متاجلنا ا   ي  ارط ي إمنخ  ي د  و متنرجل ئ ان  متلطخ  متنسناة إا طخ

 الرسالة: -2

 خ حي امت     ا تي ي ق اي او ا  ب ااي إقي ئ ي  د ا ي . 

 متنرخعنة عيى أ اي قو  اجلسوح م مزمت  مخاّ خ  مطئخ  يف متناويي. 

 ا ت  جمئ عي مجلا عي من ت ص متاجلنمت و  متال جل ئخا إلعضخء متاو ااي   ايئرجل ئ ان ت طخ. 

 ي  ث  متايو ايا ت  إمنخ  ي اي خر متنرجل ئ ان مت ي ني  متان ا ني بخال جل ئخا يف متاش مخ  متننا ي متايو ا. 

   ن   مس ري مطئي  امت  مسعي عخن ي    قخ  امت نة عيى متاسع نان متا اين  متإلقي ئ اأ. 

   ن   منخ  عئي اي ر عيى منختأة متاجلئ ز  إعوخء متال اي إلب متط متنطخامت   متاينامت اأ. 

 مئدخ   وة اأمسخهلدخارعى متاو ااي اجلن     قخ   خابدي اي طدخ  متنسدناة مت ي دي  متإلقي ئ دي متاديت اردعى ازادخد
 .ارعى ال جليوخا متنرجل ئ ان متا ان اوئح   اجلنمت و متر امتا متنخا ي  ماجل خ  متنشجليخ 

 هيئثة قطثر لألسثواق الماليثة: -3

دن مخ دى  دد ا متان خددي اددأل امتا متنخا ددي لددخار متنطئجلددني متا قخب ددي  متاجلال  اددي  اشد أل عيدى متاجلعدخمص  دمت دي اي       
 متاددد ي قضدددى بإ شدددخء مدددي  2005ارددداي  33و أادددن أادددنا متايدددخ    اقدددد  2005 دددوجلئرب 14متاو اادددي إىل ثخادددي  

ادأل امتا متنخا دي ا لسدي بد ا  بدني متادد   لجلني متا قخب ددي  متاجلال  ادددي   مدن ه ئدي قود  األ د متا متنخا دي  يد مي  د ا متان خدي
 .1997بنأ متار ا امس خ عئيه يف  داي 

 
 قدددددن  دددددص هددددد مت متايدددددخ    يف مخداددددده متا خ  دددددي عيدددددى أ  اُاشدددددع ه ئدددددي اردددددئى ه ئدددددي قوددددد  األ دددد متا متنخا ددددي اجلئجلددددع       

بخاشظسدددد ي متنعا اددددي  متإل ددددجليصو متنددددخث   متإلدمتاي  متاسددددصخ خ  متإليدددد متت ي   متا قخب ددددي  متاجلات ئ ددددي متاصطمدددي نئخا دددي 
 .2 ئي جميس متا طامتء  ان   مي هخ متان خيمطخمطخو  اجلوع ه   متهل

                                                           

 
   www.qe.com.qa                                                 :                                                       م قع ب ااي قو  - 1
2
 يف م قع ب ااي قو  و مجل ت  2007" متاسخدا يف  اي 14و متنعنو مب   ر اقد " 2005متاسخدا يف  اي  33" من قخ    اقد 2متنخدة " - 

www.qe.com.qa                                                                                                                                               
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من  لس متايخ   : عيى أ  ااشع ي مي مرخظي قو ادي اردئى يدد مي  دد ا قودد  اددأل امتا  33 سى متنخدة مئخ     
متنخا دددي  هتددنأل هدد   متاشدد مي إىل ااتدد د متال دددجل ئخا يف متر امتا متنخا دددي  ايدددنو  دددنمخ  إدمتاة متر ددد متا متنخا دددي  متنيخادددي 

 ارد اي متنعخمص   متاجلر  ي  متإلانمت .  
 

 متادد ي اعودد  متهل ئددي  وخقددخ  مت ددعخ مددن متنرددس ا خ   2012( اعددخر 8قددخ    متهل ئددي متلناددن اقددد ) بعددن  قددن اددنا     
1  متالاجلزمتمخ  اإلي متأل  متا قخبي عيى متر امتا متنخا ي بن اي قو   طاخدة  وخا متاجلعخ   متان ث.

 

 

 ر متهل ئدي بجلعزادز با جلطدخ متر خ د ي متاجلات ئ دي مردجلانة إىل أتضدي متنئخا دخ   متنعدخا   اجلحي ل مترهنمتأل متنرو ة ايد    
خليددل  د ا اأر مددخو يف د ادي قود  عيددى أتضدي متنردجل اخ  متاعخن ددي لناده مددن  ومتنعدرتأل تدخ د ا ددخ ر د متا اأر متندخو

 :متعجلصء م مز ااخدي يف متناويي من  صو متالاانخط عيى أابعي تخ ا إ رتمتا   ي ه 

 محخاي متنرجل ئ ان. -*

  ئخ  أ  متا مخا ي اجلرد بخاازمتهي  متانلخءة. -*

 اعزاز متاشلخت ي   متالعخا ي تضص عن متا ع     زمتهي متر  متا. -*

 ايي ص متحلن من متنعي مخ  متنضييي   متنئخا ي متنظخدعي متايت اسث  يف متناجل خ   متخلنمخ  متنخا ي. -*
 

 واقع عمل بورصة قطر : -ج

 :تداور ا وراق الماليةنظام  -1

مت جلوخعى ب ااي قو  أ   و   و ة مطئدي  دئن  وجلطدخ متإل درتمتا   ي متهلخدتدي اجلح ادي  2010 وجلئرب  5يف    
     متان خدددي إادددى م مدددز مدددخث هدددخرو  ل دددي هددد مت متإل ددخط بخ ددجلظنمتر ماسدددي ادددنمت و  نادددنة اردددئى ماسدددي متاجلدددنمت و متاعخن دددي 

( "UTP )Universal Trading Platform  و  مددع اوو ددل  تدخر متاجلددنمت و متلنادن  جلسددوح ب ااددي "
قودد   ددئن متاو ااددخ  متاعخن ددي متادديت أضددى بددالس متاجلنا ا   ددخ متنجلينمدديو  ادد ت  هدد مت متااتددخر متاعناددن مددن متنزمتاددخ ال دد ئخ 

صاو مترمدد  متاددد ي مدن  دصو إاددصا أ ددد مت   ناددنة مددن متر متمددد   متن متخدي متال جليخا دي متخلخاددي تدخ إ دختي إىل مددزمتد متإلثدد
 . ازادن مدن ملدخءة  يلخت ي متار ا  خه   عن مت جليوخا قخعنة مجلا عي من متنرجل ئ ان 

متاعئددي  ددئن   ارددعى متايددخ ئني عيددى ب ااددي قودد  خخا ددخ إىل مت ددخط متخلودد ة متاجلخا ددي متنانا دددي  متادديت ااوددد ي عيدددى     
اددصا متناجل ددخ  متلنادنة ارد ا متندخو  أردني  تددخر متادد بط متإلاخا متاجلات ئ  متلنادن  م متمودي متاجلنا ا   دخ متنجلود اة إل

و  مت ددجل ئخا يددوني متاردد  اي   SFTIمدن  دصو يدوني  NYSE Euronextمدع متجملجلئدع متاعددخن  تدد  جمئ عددي 

                                                           
 www.qfma.org.qa  :                                                                     متنخا دي األ د متا قود  ايئزان من متاجللخا ي مت ت  ن قع ه ئدي -2
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 مددن متنجل قددع أ  اشددطن متاو ااددي تددد  متنردددجليوي إادددصا  ددد ا متنشدددجليخ   Euronext NYSEمتخلخاددي بو اادددي  
  .د اي قو تد 
 
خمجليددمل قوخعددخ  متااشددخط متالقجلسددخدي متايودد ي مددخ جيعددي  اشددئي ب ااددي قودد  يدد مخ  مددنقطاعثثات السثثوق:  -2

 م يئخ ا  حه متاشني متاجلخث: مسي  أدمتء متاو ااي اعنس بشني مو  أدمتء متالقجلسخد متايو ي
 

 قو  ب ااي يف متننا ي متايوخعخ  خمجليمل يف متاش مخ  عند: ا  ح  (37) ن و اقد
 

 www.qe.com.qaم قع ب ااي قو    متنسنا:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد الشركات القطاع
 12 قطثثثاع البنوك والخدمات المالية

 08 الكيةھقطثثثاع الخدمات و السلع االست
 09 قطثثثاع الصناعة
 05 قطثثثاع التثثثسمين
 04 قطثثثاع العقارات

 02 قطثثثاع ا تصاالت
 03 قطثثثاع النقل
 43 المجموع
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 أداء بورصة قطر :تحليل  -د

 مسي مت  اان ا متااين متاع  : -1

 (2015-2005) صو متالرتة   ايو  : ا  ح او ا مسي مت اان ا متااين متاع   (43)متاشني اقد

 

 (.2015-2005) مت  رايا متا متبع متا بع متالسي يو متااش ة متاع ب يو متنخا ي متر امتا أ  متا متاع  وأدمتء متااين اان ا ب خ خ  قخعنةمتنسنا :           

 

 خادي مت ده اعد و  2009 متمس مسي  ب ااي قو  متنسي  متن مس اسان ا متاايدن متاعد   يف متالدرتة مدخ قودي  داي     
خ دث  ا  دع هد مت متالرلدخو ارتمت دع متنيحد ا يف أدمتء ثخاو دي متر د متا  وإىل  لس متات  أل متايت ع تطخ متنسيد  متن مدس
مت و  متر دعخا  متايد د متارد ق ي األ د متاو  ااد  يف أعيدخا مترطمدي متنخا دي متنخا ي متاع ب ي من  خخ ي مترلخو أخ دخر متاجلدن

تيدن  عد أل متنسيد مت  اعدخيف  ردت مدن ادنمتع خ  مترطمدي متنخا دي متاعخن دي ثد   2009متاعخن يو أمدخ يف متالدرتة مدخ بعدن  داي 
أ  اع تدخ  متاالدخ  متمدرب ادد ال مل اجل دخ ط متخلردخ   متاديت ما دى تدخ متر دد متا متاع ب دي  مدخ  يلندن ايئسيد مت   أ  هد مت متاجلعدخيف

 و قن ع أل بعنهخ مسي  ب ااي قود    يرديي مدن متالاالخعدخ  مدنع مخ بجل طاعدخ  مترابدخع 1انمتع خ  أطمي دا   د 
  جلخ ج متاش مخ  متننا دي يف متاو اادي إىل  خ دس ع متمدي دمت ي دي متجيخب دي أ د   مدن ب اطدخ اأم دنمت  متنردئ اني بخنضد  

 قي يف متاوصد.قنمخ مب متايي متنشخااع متاعئص

                                                           
1
ق    دخ أمدرب مدن اخقدي متإلمدخاة  لردطخ؛ عيدى أمدي أ   - أب طهخ ي مي د  متاعخن دي  -د  أ  تْى يف مشخااع عيخااي مرب و  متقرت ْى ي مخهتخ متحلن م ي  - 

نخ   متناجل خ  متاعيخااي اجلرنان متانا  و  ال  ئخ يف  يِّ متإلقوخو متاشنان عيى متاعيدخامت  يف د   ا قعدخهتد بجل متادي متاالدخ  اي َر ه   متاش مخ  بو ع متنئجلي
 اعجلئددن يف دا ةددخ بخانا ددي متر ددخر د   ر  مت جلطددخء عسدد  متاردد  اي متنلجل خدديو   لددخأل ماخبعطددخو ثدد  أ  اددنمتع خ  مترطمددي متنخا ددي متاعخن ددي   أ ددعخا متاعيددخامت 

%  24مدن قوَدي مردجل ئ ان تَدَيدُن مت متاُيدْناة متاشد مت  يو تَدرَتمتَ عدْى أ دعخُا متنادخطو باردوي  -أي خخ ي مخ ي ايرد  اي  –بَدْ ع متنئجلينخ   مترا و متاعيخااي  عيى
 .(و  خن  مترلخٌو خخد اإلجيخامت و  بخاجلخث اييَّى متايوخ  متاعيخاي   بخ  عا مل2009يف متا بع متا خ  من متاعخر )

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COM 312,67437,4  المركب 222,8 310,3 153,3229,33230,6 214,3237,42313,1309,44

QAT 518,09531,8 قطر 343,9 473,8 292 526,9 638,5 591,8572,13694,421189,8
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 متاي ئي متار ق ي:  -2

 (2015-2005قو   صو متالرتة ) : ا  ح او ا متاي ئي متار ق ي او ااي (44)متاشني اقد

 
 (.2015-2005 مت  )رايا متا متبع متا بع متالسي يو متااش ة متاع ب يو متنخا ي متر امتا أ  متا متاع  وأدمتء متااين اان ا ب خ خ  قخعنةمتنسنا :           

 

ع تى متاي ئي متارد ق ي او اادي قود  متاالخعدخ مردجلئ مت يف ق ئجلطدخ متارد ق ي بعدن متاجلعدخيف متااردت مدن ادنمتع خ  مترطمدي      
متنخا دددددي متاعخن دددددي معزطادددددخ باشدددددخط متإلادددددنمتامت  متر ا دددددي   متاالدددددخ  خ دددددد متال دددددجل ئخامت  متر او دددددي إ دددددختي إىل متايدددددد مت ح 

ن مز متر و ع ب خ  متا خاث عشد  عيدى متنردجل   متادن ث  متاجلات ئخ  متانمت ي ي متايت خسيى مب  وطخ ب ااي قو  أي ل مت
و ثددددد  أ  متاجلددددد ا مت  2016-2015ت ئدددددخ اجلعيدددددل بجلوددددد ا متر ددددد متا متنخا دددددي  ااددددد   تيدددددخ اجلي اددددد  متاجلاخترددددد ي متان ا دددددي 

   2015متل    خ دد ي  مدد مت اددنمتع خ  مترلددخو أ ددعخا متاوددرت و أد  إىل مترلددخو يف متاي ئددي متاردد ق ي مددع ةخاددي  دداي 
إال أ  متارد ا متايود ي  2015متالرلخ دخ  متاديت اع  دى هلدخ أ د متا اأر متندخو متايو ادي  دصو عدخر عيى متا ثد من 

مت جلوخ  أ  ربختظ عيى متن اوي متا خ  ي من خ ث متاي ئي متار ق ي األ طد متننا ي به عيى متنرجل   متاعد    متا دخ  عشد  
 .متاو ااددددددددددخ  متاعددددددددددخن  عيددددددددددى مرددددددددددجل   د و أ ا بددددددددددخ  إت اي ددددددددددخ  متاشدددددددددد ا متر  ددددددددددطو  تيددددددددددخ إلخسددددددددددخ  خ  متأددددددددددخد

 
 أحجام التداور : -3

مي ددخا  102,8إىل  2002مي ددخا يف يف عددخر  3,2اضددخعمل خ ددد متاجلددنمت و يف ب ااددي قودد  مدد مت  عناددنة مددن     
مي ددددخا  175,5و أ  إىل  2008و قوددددي أ  اسددددي إىل متادددد ا ة يف عددددخر 2006و مث ا مت ددددع يف عددددخر 2005يف عددددخر 

متالددد اة متانوددد ة متاددديت و  مدددع 2010ااددددخوو  قدددن ا مت دددع متإلمجدددخث متاردددا ي بعدددن ااددد  إىل متااسدددمل أ  أقدددي ماددد  متاعدددخر 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

317,2 مليار دينار قطري 221,7 347,7 279 320,1 450,2 457,4 459,9 555,6 676,8 553,2
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مئددخ   مي ددخا اادددخو 199,2و قددن قلددز إىل 2014و تددإ  إمجددخث متاجلددنمت و اعددخر (مردد ع ن)اددخخوى متالمجلجلددخا يف  ددطد 
 ا  حه متاشني متاجلخث:

 (2015-2005 صو متالرتة ) : ا  ح او ا خ د متاجلنمت ال  يف ب ااي قو (45)متاشني اقد 

 
 (.2015-2005 مت  )رايا متا متبع متا بع متالسي يو متااش ة متاع ب يو متنخا ي متر امتا أ  متا متاع  وأدمتء متااين اان ا ب خ خ  قخعنةمتنسنا :    

 

 اعدددن اوددد ا خ دددد متاجلدددنمت ال  يف ب اادددي قوددد  بشدددني أ خ ددد  إىل متاالدددخ  عدددند متاشددد مخ  متننا دددي يف متاو اادددي     
يد ميو تدإ   18ال ازادن عيدى بعدند تدن د مدن متاشد مخ  و  1997 خاي أ  ب ااي قو  قن بنأ  عئيطخ يف عخر 

مت   ادددي بخاندددخد إىل   عادددنمخ  ادددي خ دددد  و2002مي دددخا يف يف عدددخر  3,2إمجدددخث متاجلدددنمت و قدددن مدددخ   دددع ل خ  دددن 
يدد ميو  انددن  43و مددخ  عددند متاشدد مخ  قددن  اددي ق او ددخ مددن متادد ا ة أاض ددخو  هدد  2008متاجلددنمت و إىل اا ادده يف عددخر 

مي دخا يف  19,5نة يف ايد  متارداي قدن بيددى متاد ا ة أاض دخو  هد  مترهّد من اا  أ  ق ئدي إادنمتامت  متر دطد متلناد
يد مي خدت ةخادي  42مترلأل عند متاشد مخ و مثّ مت دجليّ  عادن مردجل    2010 يف متارا مت  متاجلخا يو  خاي ما  عخر 

و  اصيددددى ق ئددددي متإلاددددنمتامت  متلناددددنةو يف ث ددددخا ادددد ع أي يدددد مخ   ناددددنةو أ  أي طاددددخدمت  التجلددددي 2013عددددخر 
 اش مخ  متايخ ئي.ا ؤ ر أم متو مت

اثددد متاي ئددي متاردد ق ي متانودد ة  او ااددي قودد   متخجلصهلددخ متن مددز متا ددخ  بددني متاو ااددخ  متاع ب ددي بعددن  :عثثدد شثثركات -4
يدد مي مادد   42متاردد ا متنخا ددي متارددع داي إىل أ  عددند متاشدد مخ  متننا ددي تددخ ال اددزمتو  ددع مل خ ددث مل اجلعددن  خددخ ز 

او عددي متاشدد مخ  متايو اددي ال  دد ئخ أ  أثيددس مترعئددخو متالقجلسددخداي يف و  هدد مت امت ددع اعددنة ع متمددي أظطددخ  2011 دداي 
متخليدد ج هدد  يدد مخ  عخ ي ددي  اددنا هخ متل ددي متر و أ  متل ددي متا ددخ و ادد ا  اودد و متاو ااددي  طدد دمت  خ   ددي ازاددخدة عددند 

انود  متاد ي متاش مخ  متننا ي عن ا ال طاخدة متا ع  بل مت دن إدامت طدخ يف أ د متا متندخو اجلئ ادي من هدخ اجل متمدس متاجلود ا مت
  اشطن  متاوصد

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

102,84 مليار دينار قطري 74,936 108,93 175,55 92,164 67,185 83,517 70,673 74,886 199,29 93,72
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 "قطرالسالسل الزمنية محل الدراسة "  ةإستقراريدراسة المطلب ال اني : 
 

مدددن متنطدددد قودددي متاجلوددد ا إىل دامت دددي متالااودددخط  متاردددوو ي بدددني مجلدددد مت  متار خ دددي متنخا دددي  متااينادددي يف د ادددي قوددد   أدمتء    
متاي خ د  متادد ي ةدنأل مدن  صادده إ د متء متاجلحي دي متاي خ دد  ب اادخ  قود  اددأل امتا متنخا ديو مت   يد ر بجلحناددن متاائد اج 

ايعصقدددي متاردددوو ي بدددني مسيددد  ب اادددي متر امتا متنخا دددي  مجلدددد مت  متار خ دددي متنخا دددي  متااينادددي تدددي متانامت دددي  مت جلودددخا مدددن  
  بائخا دده (ADF) إ ددجلي متااي متارص ددي متازما ددي تددي متانامت ددي عددن ا اددل  مت ددجلظنمتر مت جلوددخا داندد  تدد ا  متن  ددع

 إ جلي متااي متارص ي متازما ي عن ا ال متاجلئ  ي متاو خ .متا ص   مت جلوخا 
   

I.  تعيين نموذج الدراسة 
ال خيجليددددمل متاائدددد اج مت ددددند اينامت ددددي عددددن متانامت ددددي متارددددخبيي متخلخاددددي بددددخراد و انددددن د   مت ددددجلوعخد مجلددددد   ددددع       

 أ دعخا مسيد  هد  ومجلدد مت  اجلردع متازما دي  ص دي عيدى متانمتا دي هلد   متاي خ د  خ دث اجلضدئن متاجلحي دي متاسد أل

متر طد او ااي قو و ع و متااي د بخنلط ر متاض ل  ع و متااي د بخنلط ر متا مت ع   ع  متالخ نة عيى متا دمت دعو متاد قد 
متاي خ دددد  ر ددددعخا متنرددددجلطي   متإل لددددخا متحلندددد م   متإلادددد متدمت  متاضدددد او ي  متاددددنان متاعددددخر مت يدددد    ددددع  متاسدددد أل اادددد  

 إىل ر 2005 متاعدخر مدن مدن  دخ ل  متانمتا دي متنئجلدنة تدرتة  دصو متنجلدد مت    هلد متاشدط اي بخإلعجلئدخد عيدى متاو خ دخ 

 .ر 2015 متاعخر من دارئرب
 

مئجلدد  ادخبع يف خدني مت  بدخق     متر دطد او اادي قود  أ عخا   ث اوىن متاائ اج تي متانامت ي عيى   ع  مسي     
متادد قد متاي خ دد    متنجلدد مت  عدد و متاايد د بددخنلط ر متاضدد ل  عد و متاايدد د بدخنلط ر متا مت ددع   ددع  متالخ دنة عيددى متا دمت دعو 

ر عخا متنرجلطي   متإل لخا متحلن م   متإلا متدمت  متاض او ي  متانان متاعخر مت ي    ع  متاس أل ان   مجلد مت  مردجلييي  
 متر طد او ااي قو . أ عخا  أث هخ عيى خ مي مسي اوحث ه   متانامت ي يف

  ا مز ايئجلد مت  تي متانامت ي  صو ه   متانامت ي بدددددد :     

  متر طد او ااي قو       :  أ عخا مسيIndex  

  :              ع و متااي د بخنلط ر متاض لM 1   

 متا مت ع              : بخنلط ر متااي د ع و M 2 

    ر عخا متنرجلطي           :متا قد متاي خ IN 

 ع  متاس أل                              : EX  

   :                ع  متالخ نة عيى متا دمت ع  I   

  متإل لخا متحلن م                         :G 

  :                       متإلا متدمت  متاض او يR 
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  متانان متاعخر مت ي                         :D 

 

II. اختبار إستقرارية السالسل الزمنية محل الدراسة  : 

 (:ADF) اختبار ديكي فولر الموسع   -أوال 
 ( عند المستوىADF) اختبار ديكي فولر الموسع  -1

 النموذج ا ور : هو نموذج بدون ثابت ، وبدون اتجاه عام -أ
 أ  مترخ  طمين( )بن   قخاع :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل  (38) ن و اقد 

  Variables ADF Statistic Critical Value 

   1%  Critical Value -2.582734 

1 Index -0,108746 5%Critical Value* -1.943285 

   10%  Critical value -1.615099 

   1%  Critical Value -2.582872 

2 M1 2,674612 5%Critical Value* -1.943304 

   10%  Critical value -1.615087 

   1%  Critical Value -2.582734 

3 M2 3,674293 5%Critical Value* -1.943285 

   10%  Critical value -1.615099 

   1%  Critical Value -2.582734 

4 IN -0,296019 5%Critical Value* -1.943285 

   10%  Critical value -1.615099 

   1%  Critical Value -2.582872 

5 EX 0,20616 5%Critical Value* -1.943304 

   10%  Critical value -1.615087 

   1%  Critical Value -2.582734 

6 I -0,743511 5%Critical Value* -1.943285 

   10%  Critical value -1.615099 

   1%  Critical Value -2.582734 

7 G -1,019841 5%Critical Value* -1.943285 

   10%  Critical value -1.615099 

   1%  Critical Value -2.582734 

8 R -0,248776 5%Critical Value* -1.943285 

   10%  Critical value -1.615099 

   1%  Critical Value -2.582734 

9 D 1,341813 5%  Critical* Value -1.943285 

   10%  Critical Value -1.615099 

 (.14و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                   
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( ايائد اج متر و " عادن متنردجل   ADFمتخلخص باجلخ ج إ جلوخا دان  تد ا  متن  دع )( 38) من  صو متلن و اقد 
 ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي اوني :بن   قخاع أ  مترخ  طمين " 

و معدددنو متالخ دددنة عيدددى (Index)أ  متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بندددي مدددن )مسيددد  أ دددعخا متر دددطد او اادددي قوددد   -
متاددددددد قد متاي خ دددددددد   (وR)و متإلاددددددد متدمت  متاضددددددد او ي(G)(و متإل لدددددددخا متحلندددددددد م  EXو  دددددددع  متاسددددددد أل )(I)متا دمت دددددددع 
متلن ا ي    بخاجلدخث تطد   متارص دي أجلد ي    tمت ر بي   tخ ث مخ ى  و((D)و متانان متاعخر مت ي (In)األ عخا

 عيى   ا متا خنة  ه   ص ي ث  مرجلي ة عان متنرجل  .

و متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر (M1)أمدددخ متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بدددخنجلد مت  ) متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متاضددد ل  -
  بخاجلددخث تطدد   متارص ددي ال أجلدد ي عيددى  دد ا متا خددنة  ومتلن ا ددي   tمت ردد بي  t  ( خ ددث مخ ددى(M2)متا مت ددع 

 .I(0 ه   ص ي مرجلي ة عان متنرجل    مجلنخميي من متانا ي )

متلن ا دي  و مترمد  متاد ي اشد  إىل قود و تد و    tمت رد بي   t من  صو مخ  ول اجلضح مت  هاخك مجلد مت  تخ : 
 مي متارص ي متازما ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   بالس متا اوي.و أي مت     𝐻1  اتأل متال و متاوناي  𝐻0متاعنر 

 

 جلخ ج متاائد اج متا دخ  ااجلدخ ج مت جلودخا داند  تد ا  متن  دع عادن متنردجل   )بيدخاع ( 39) اقد متاجلخث مئخ ا  ح متلن و
   د   مترخ  طمين( من مت ي مت جلوخا من  مت جلي متا متارص ي متازما ي تي متانامت ي خ ث ا  ح متلن و :

 
و متاع و متاايدني بدخنلط ر (Index)أ  متارص ي متازما ي متخلخاي بني من )مسي  أ عخا متر طد او ااي قو   -*

معدددنو متالخ دددنة عيدددى  (و In)و متاددد قد متاي خ ددد  األ دددعخا(M2)و متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متا مت دددع (M1)متاضددد ل 
متلن ا دي    بخاجلدخث    tمت رد بي    t ( خ ث مخ دى(R)متإلا متدمت  متاض او ي (D)و متانان متاعخر مت ي  (I)متا دمت ع 

 تط   متارص ي أجل ي عيى   ا متا خنة  ه   ص ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   )بيخاع   د   مترخ  طمين(.
 

          (( خ دددددث مخ دددددىEXو  دددددع  متاسددددد أل )(G)أمدددددخ متارص دددددي متازما دددددي متخلخادددددي بدددددخنجلد مت  )متإل لدددددخا متحلنددددد م   -
t  مت ردددد بي  t  متلن ا ددددي   بخاجلددددخث تطدددد   متارص ددددي ال أجلدددد ي عيددددى  دددد ا متا خددددنة  هدددد   ص ددددي مرددددجلي ة عاددددن

 .I(0متنرجل   )بيخاع   د   مترخ  طمين(و   مجلنخميي من متانا ي )
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متلن ا دي  و مترمد  متاد ي اشد  إىل قود و تد و    tمت رد بي   t من  صو مخ  ول اجلضح مت  هاخك مجلد مت  تخ : 
 أي مت  مي متارص ي متازما ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   بالس متا اوي.  و  𝐻1متال و متاوناي   اتأل  𝐻0متاعنر 

 النموذج ال اني: هو نموذج ب ابت ، وبدون اتجاه عام -ب 

 )بيخاع   د   مترخ  طمين( :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   (39) ن و اقد
  Variables ADF Statistic Critical Value 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

1 Index -2,121924 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

2 M1 -0,295914 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

3 M2 0,039454 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

4 IN -1,539638 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

5 EX -6,27756 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

6 I -1,318733 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

7 G -2,992198 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

8 R -1,586291 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

9 D -0,049307 5%  Critical* Value -2.883579 

  

 

10%  Critical Value -2.578601 

 (.15و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                  
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 النموذج ال الل : هو نموذج ب ابت ، وباتجاه عام -ج 

 )بيخاع   بخرخ  طمين( :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   (40)  ن و اقد
  Variables ADF Statistic Critical Value 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

1 Index -2,273681 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

2 M1 -3,363525 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

3 M2 -2,82836 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

4 IN -2,644196 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

5 EX -6,920188 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

6 I -2,838022 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.030157 

7 G -7,351411 5%Critical Value* -3.444756 

  

 

10%  Critical value -3.147221 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

8 R -1,031323 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

9 D -1,917112 5%  Critical* Value -3.444487 

  

 

10%  Critical Value -3.147063 

 (.16و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                   

 متا ي ا  ح  جلخ ج متاائ اج متا خاث ااجلخ ج مت جلوخا دان  تد ا  متن  دع عادن متنردجل    (40) من  صو متلن و اقد 
 )بيخاع   بخرخ  طمين( و من مت ي مت جلوخا من  مت جلي متا متارص ي متازما ي تي متانامت ي خ ث ا  ح متلن و :

يدني بدخنلط ر و متاع و متاا(Index)أ  متارص ي متازما ي متخلخاي بني من )مسي  أ عخا متر طد او ااي قو   -*
و متادنان  (I)معدنو متالخ دنة عيدى متا دمت دع  ( وR)متإلا متدمت  متاضد او ي (وIn)و متا قد متاي خ   األ عخا(M2)متا مت ع 
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متلن ا دي   بخاجلدخث تطد   متارص دي أجلد ي عيدى  د ا متا خدنة    tمت رد بي     tخ دث مخ دى و ((D)متاعدخر مت يد 
  ه   ص ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   )بيخاع   بخرخ  طمين(.

 

و (G)متإل لددخا متحلندد م  ( و M1)أمددخ متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بددخنجلد مت  )متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متاضدد ل  -*
متلن ا دددي   بخاجلدددخث تطددد   متارص دددي ال أجلددد ي عيدددى  ددد ا    tمت رددد بي   t(( خ دددث مخ دددى EX دددع  متاسددد أل )

 .I(0متا خنة  ه   ص ي مرجلي ة عان متنرجل   )بيخاع   بخرخ  طمين( و   مجلنخميي من متانا ي )
 

متلن ا يو مترم  متا ي اش  إىل قود و تد و    tمت ر بي   t من  صو مخ  ول اجلضح مت  هاخك مجلد مت  تخ:     
 أي مت  مي متارص ي متازما ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   بالس متا اوي. و 𝐻1 متال و متاوناي  اتأل   𝐻0متاعنر 

 
   جل  ي نخ  ول اجلضح بأ  :

و معدنو متالخ دنة عيدى متا دمت دع (Index)متارص ي متازما ي متخلخاي بخنجلد مت  )مسي  أ عخا متر طد او اادي قود   -
(I)  و متإل لدددخا متحلنددد م(G)و متإلاددد متدمت  متاضددد او ي(Rو) متاددد قد متاي خ ددد  األ دددعخا(In) و متادددنان متاعدددخر مت يددد(D) 

أ        ( مخ ى ث  مرجلي ة عان اوو ل مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنردجل   بدن   قدخاع (EX ع  متاس أل )
       (M1)متردددددخ  طمدددددينو يف خدددددني مخ دددددى متارص دددددي متازما دددددي متخلخادددددي بدددددخنجلد مت  ) متاعددددد و متاايدددددني بدددددخنلط ر متاضددددد ل 

 .  I(0( مرجلي ة عان متنرجل    مجلنخميي من متانا ي )(M2)ني بخنلط ر متا مت ع متاع و متااي

و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر (Index)متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بنددي مددن )مسيدد  أ ددعخا متر ددطد او ااددي قودد   -
    (R)متإلاد متدمت  متاضد او ي(و In)و متاد قد متاي خ د  األ دعخا(M2)و متاعد و متاايدني بدخنلط ر متا مت دع (M1)متاضد ل 

( مخ ى ث  مرجلي ة عان اوو ل مت جلوخا دان  تد ا  متن  دع (D)و متانان متاعخر مت ي  (I)معنو متالخ نة عيى متا دمت ع 
عادددن متنردددجل   بيدددخاع   د   متردددخ  طمدددينو يف خدددني مخ دددى متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بدددخنجلد مت  )متإل لدددخا متحلنددد م  

(G)( و  ع  متاس ألEXمرجلي ة عان متنرجل    مجلنخمي ))( 0ي من متانا ي)I. 

و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر (Index)متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بنددي مددن )مسيدد  أ ددعخا متر ددطد او ااددي قودد   -
و متادنان  (I)معدنو متالخ دنة عيدى متا دمت دع  (و In)متا قد متاي خ   األ دعخا (وR)و متإلا متدمت  متاض او ي(M2)متا مت ع 

(و مخ ى ث  مرجلي ة عان اوو ل مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنردجل   بيدخاع   بخردخ  طمدينو يف (D)متاعخر مت ي 
و متاعدددد و متاايدددددني بدددددخنلط ر متاضددددد ل (G)خددددني مخ دددددى متارص دددددي متازما دددددي متخلخاددددي بدددددخنجلد مت  )متإل لدددددخا متحلنددددد م  

(M1)( و ع  متاس ألEX( مرجلي ة عان متنرجل    مجلنخميي من متانا ي ))0)I. 

خك  ص ددي طما ددي نجلددد مت  متانامت ددي ثدد  مرددجلي ة عاددن متنرددجل   اددن  متاائددخاج متادد ص  ادد ا  البددن مددن مئددخ مت  هادد
 متاي خر بإ  متء مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و ال جلوخا من  إ جلي متااي ه   متارص ي متازما ي. 
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 ( عند الفرق ا ور ADF) اختبار ديكي فولر الموسع  -2
 هو نموذج بدون ثابت ، وبدون اتجاه عامالنموذج ا ور :  -أ

 )بن   قخاع أ  مترخ  طمين( :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و(41) ن و اقد 
  Variables ADF Statistic Critical Value 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

1 Index -11,68573 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

2 M1 -13,08145 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

3 M2 -11,78592 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

4 IN -11,35782 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

5 EX -15,99871 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

6 I -11,32139 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

7 G -11,35782 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

8 R -10,80694 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

9 D -12,40148 5%  Critical* Value -1.943304 

  

 

10%  Critical Value -1.615087 

 (.17و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                   

ايائد اج  عادن متالد ا متر و( ADF) متا ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  دع ( 41)من  صو متلن و اقد 
متر و " بن   قخاع أ  مترخ  طمين " ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي اوني أ  مدي مدن متارص دي متازما دي ايئجلدد مت  

و متاعد و متاايدني بدخنلط ر (M1)و متاعد و متاايدني بدخنلط ر متاضد ل (Index)مسي  أ عخا متر طد او اادي قود  
متإل لدخا  (وD)و متانان متاعخر مت يد  (I)معنو متالخ نة عيى متا دمت ع  (و In)و متا قد متاي خ   األ عخا(M2)متا مت ع 
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              وخ دددددددث مخ دددددددى  هددددددد   ص دددددددي مردددددددجلي ة (EX دددددددع  متاسددددددد أل )و  (R)و متإلاددددددد متدمت  متاضددددددد او ي(G)متحلنددددددد م  
t   مت رددد بي  t  متلن ا دددي   بخاجلدددخث تطددد   متارص دددي ال أجلددد ي عيدددى  ددد ا متا خدددنة   مردددجلي ة عادددن متالددد ا متر و

   tمت رددد بي   t مدددن  دددصو مدددخ  دددول اجلضدددح و  I(1)بدددن   قدددخاع أ  متردددخ  طمدددين( و   مجلنخميدددي مدددن متانا دددي )
و أي مت  مدددي متارص دددي   𝐻0نر   اتدددأل تددد و متاعددد  𝐻1متلن ا دددي  و مترمددد  متاددد ي اشددد  إىل قوددد و متالددد و متاودددناي

 .I(1)متازما ي مرجلي ة عان مت   متال ا بالس متا اوي
 

 النموذج ال اني : هو نموذج ب ابت ، وبدون اتجاه عام -ب 
 )بيخاع   بن   مترخ  طمين( :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و(42) ن و اقد 

  Variables ADF Statistic Critical Value 

      1%  Critical Value -3.481217 

1 Index  -11,63957 5%Critical Value* -2.883753 

      10%  Critical value -2.578694 

      1%  Critical Value -3.481217 

2 M1 -13,9089 5%Critical Value* -2.883753 

      10%  Critical value -2.578694 

      1%  Critical Value -3.481217 

3 M2 -13,63552 5%Critical Value* -2.883753 

      10%  Critical value -2.578694 

      1%  Critical Value -3.481217 

4 IN -11,31473 5%Critical Value* -2.883753 

      10%  Critical value -2.578694 

      1%  Critical Value -3.481217 

5 EX -15,94061 5%Critical Value* -2.883753 

      10%  Critical value -2.578694 

     1%  Critical Value -3.481217 

6 I -11,28364 5%Critical Value* -2.883753 

     10%  Critical value -2.578694 

      1%  Critical Value -3.481217 

7 G -11,32965 5%Critical Value* -2.883753 

      10%  Critical value -2.578694 

      1%  Critical Value -3.481217 

8 R -10,806 5%Critical Value* -2.883753 

      10%  Critical value -2.578694 

      1%  Critical Value -3.481217 

9 D -12,7008 5%  Critical* Value -2.883753 

      10%  Critical Value -2.578694 

 (.18و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                   
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ايائد اج  عادن متالد ا متر و( ADF) متا ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع  (42) من  صو متلن و اقد
متا خ  )بيدخاع   بدن   متردخ  طمدين( ايرص دي متازما دي متخلخادي بخانامت دي اودني أ  مدي مدن متارص دي متازما دي ايئجلدد مت  

و متاعد و متاايدني بدخنلط ر (M1)و متاعد و متاايدني بدخنلط ر متاضد ل (Index)مسي  أ عخا متر طد او اادي قود  
متإل لدخا  (وD)و متانان متاعخر مت يد  (I)معنو متالخ نة عيى متا دمت ع  (و In)و متا قد متاي خ   األ عخا(M2)متا مت ع 

            هددددددد   ص دددددددي مردددددددجلي ة خ دددددددث مخ دددددددىو  (EX دددددددع  متاسددددددد أل ) ( وR)و متإلاددددددد متدمت  متاضددددددد او ي(G)متحلنددددددد م  
t   مت ر بي  t  متلن ا ي   بخاجلخث تط   متارص ي ال أجل ي عيى  د ا متا خدنة  هد   ص دي مردجلي ة عادن متالد ا
 .I(1 و )بيخاع   بن   مترخ  طمين( و   مجلنخميي من متانا ي )متر

 
 النموذج ال الل : هو نموذج ب ابت ، وباتجاه عام -ج
 

 عادددن متالددد ا متر و( ADF) متاددد ي ا  دددح  جلدددخ ج مت جلودددخا دانددد  تددد ا  متن  دددع  متاجلدددخث دددصو متلدددن و اجلضدددح مدددن 
 ايائ اج متا خاث )بيخاع   بخرخ  طمين(  ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي اوني أ  :

و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر (Index)مددي مددن متارص ددي متازما ددي ايئجلددد مت  مسيدد  أ ددعخا متر ددطد او ااددي قودد   -
لخ ددددنة عيددددى معدددنو متا(و In)و متادددد قد متاي خ ددد  األ ددددعخا(M2)و متاعدددد و متاايدددني بددددخنلط ر متا مت دددع (M1)متاضددد ل 
 (EX دددع  متاسددد أل )( R)و متإلاددد متدمت  متاضددد او ي(G)متإل لدددخا متحلنددد م   (وD)و متادددنان متاعدددخر مت يددد  (I)متا دمت دددع 

 ه   ص ي مرجلي ة .

متلن ا دددي   بخاجلدددخث تطددد   متارص دددي ال أجلددد ي عيدددى  ددد ا متا خدددنة  هددد   ص دددي    tمت رددد بي    tخ دددث مخ دددى 
 .I(1مرجلي ة عان متال ا متر و )بيخاع   بخرخ  طمين( و   مجلنخميي من متانا ي )

 

اددجلد اتددأل متالدد و متادد ي اشدد  إىل   دد د ( و ADF) داندد  تدد ا  متن  ددع   باددخء عيددى  جلددخ ج متارددخبيي ال جلوددخا 
  متارص دي متازما دي و   بخاجلدخث تطد  مردجلي ة عادن متالد ا متر وو  مجلنخميدي مدن متانا دي مشنيي  د  ا متا خدنة يف هد 

 .I(1) متر ىل
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 )بيخاع   بخرخ  طمين( :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و(43) ن و اقد 
  Variables ADF Statistic Critical Value 

      1%  Critical Value -4.030157 

1 Index  -11,59315 5%Critical Value* -3.444756 

      10%  Critical value -3.147221 

      1%  Critical Value -4.030157 

2 M1 -13,85773 5%Critical Value* -3.444756 

      10%  Critical value -3.147221 

      1%  Critical Value -4.030157 

3 M2 -13,60436 5%Critical Value* -3.444756 

      10%  Critical value -3.147221 

      1%  Critical Value -4.030157 

4 IN -11,30746 5%Critical Value* -3.444756 

      10%  Critical value -3.147221 

      1%  Critical Value -4.030157 

5 EX -15,87966 5%Critical Value* -3.444756 

      10%  Critical value -3.147221 

     1%  Critical Value -4.030157 

6 I -11,25347 5%Critical Value* -3.444756 

     10%  Critical value -3.147221 

      1%  Critical Value -4.030157 

7 G -11,28539 5%Critical Value* -3.444756 

      10%  Critical value -3.147221 

      1%  Critical Value -4.030157 

8 R -10,88827 5%Critical Value* -3.444756 

      10%  Critical value -3.147221 

      1%  Critical Value -4.030157 

9 D -12,72995 5%  Critical* Value -3.444756 

      10%  Critical Value -3.147221 

 (.19و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                   

 

 طريقة التم يل البياني :  -ثانيا 
م مودي متردخ   ارجلظنر ه   متاو ال م ا  نصختي من  إ جلي متااي متارص ي متازما ي تي متانامت ي   متاجلأمن من   د د

مددخ ايدد  ا دد ر ب خ  ددي ل ددي متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بنددي مجلددد مت  متانامت ددي قوددي   بعددن   يفو عددخر أ  عددنر    دهددخ 
  .أ ايطخ ارص ي مرجلي ة من  صو مت   متال ا متر و
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 متر و متال ا مت    بعن قوي )قو ( متانامت ي نجلد مت  متازما ي متارص ي ل  ي: (46)متاشني اقد 
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 EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         

 

من  صو متاي خر بخ جلوخا إ جلي متااي متارص ي متازما ي تي متانامت دي عدن ا ادل متاجلئ  دي متاو دخ  اجل يدى مت  بعدأل هد      
 متارص ي ال اجلئجلع بخال جلي متااي عان متنرجل    بخاجلخث اجلجلويس أ ايطخ إىل  ص ي طما ي مردجلي ة مدن  دصو أ ايطدخ

 إىل متال ا متر و خت اسوح مرجلي ة .
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 -قطر -المطلب ال الل: اختبار التكامل المشترك و اختبارات السببية بين متغيرات الدراسة 
  

و  دداي ر  I( 1بعددن دامت ددي إ ددجلي متااي متارص ددي متازما ددي تددي متانامت ددي  متادديت متاضددح أةددخ مجلنخميددي مددن  لددس متا اوددي)     
 بخاجلأمن من إ جلي متااي  يريي متاو متق .

I. : ا  جلوخمتاوو ل و من  صو رمنمتا ايي متط  عصقي ا د    منخ  ي إاوحث ت  إ  مت إسثثثثثثتقرارية سلسثثثثثثلة البثثثثثثواقي
و اددد مت مدددن متنطدددد يف هددد   اجلينا  متق  مت وصقخ من ب متا    ا  ن مت  تدددي متانامت ددديو ائجلد  متب ن ك ائشجل متاجلنخمي مت

ن  ددددددصو اة مددددددائينمتاي دائعخمتق  متقئاخ بلحص ب و اد مت متاط ةو  مرجلي ة ر   مت   أ  همن متن خيددددددي أ   جلأمددددددن 
 (و  مي متال جلوخامت  ان   عان متنرجل   .ADF)ائ  ع ت ا  متان  مت جلوخا د

 

 متا ص  متاائخاج ان  متنرجل   عان متاو متق  اريريي متن  ع ت ا  دان  مت جلوخا  جلخ ج: (44) ن و اقد
 

Critical    10% Critical    5% Critical    1% Critical Critical 

  (عان متنرجل   )بن   قخاع أ  مترخ  طمين 4.042144- 2.582734- 1.943285- 1.615099-

 عان متنرجل   )بيخاع   د   مترخ  طمين( 4.027599- 3.480818- 2.883579- 2.578601-

 عان متنرجل  )بيخاع   مترخ  طمين( 4.046994- 4.029595- 3.444487- 3.147063-

 (.20و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :    

 ان  متحلخال  متا ص : جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   ( 44) ا  ح متلن و اقد
و  بخاجلددددددددددخث تطدددددددددد   %10و%5و%1عاددددددددددن مددددددددددي متنرددددددددددجل اخ   𝑡tab  متمددددددددددرب مددددددددددنو  𝑡cal  =-4.042144                بدددددددددددددن   قدددددددددددددخاع أ  متردددددددددددددخ  طمدددددددددددددين و مدددددددددددددن مت دددددددددددددي مت جلودددددددددددددخا مدددددددددددددن  مت دددددددددددددجلي متا  يرددددددددددددديي متاوددددددددددددد متق  خ دددددددددددددث  -

 .I(0متاريريي ال أجل ي عيى   ا متا خنة  ه   يريي مرجلي ة عان ااوي )
و 𝑡cal  =-4.027599بيددخاع   د   مترددخ  طمددين و مددن مت ددي مت جلوددخا مددن  مت ددجلي متا  يردديي متاودد متق  خ ددث   -

  ا متا خدنة  هد  و  بخاجلخث تط   متاريريي ال أجل ي عيى %10و%5و%1عان مي متنرجل اخ   𝑡tab  متمرب من
 .I(0 يريي مرجلي ة عان ااوي )

متمددرب و 𝑡cal  =-4.046994بيددخاع   مترددخ  طمددين و مددن مت ددي مت جلوددخا مددن  مت ددجلي متا  يردديي متاودد متق  خ ددث   -
و  بخاجلدددخث تطددد   متاريرددديي ال أجلددد ي عيدددى  ددد ا متا خدددنة  هددد  %10و%5و%1عادددن مدددي متنردددجل اخ   𝑡tab  مدددن

 .I(0 يريي مرجلي ة عان ااوي )
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 :  يريي متاو متق  عان متنرجل   (47)اقد متاشني

 
 EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمن إعنمتد متنسنا :              

 
اجلضدددح مددددن  دددصو متاشددددني اقدددد مت   يردددديي متاوددد متق  مرددددجلي ة عادددن متنرددددجل   عيدددى متاعئدددد ر و  بعدددن مت جلوددددخا  

و  متاجلأمددن مددن إ ددجلي متااي  I( 1إ ددجلي متااي متارص ددي متازما ددي تددي متانامت ددي   متادديت متاضددح أةددخ مجلنخميددي مددن  لددس متا اوددي)
 ددي تددي متانامت دديو اجلحيددل متاشدد اخ  و متي متقددي مددن دا ددي مت ددجلي متا متارص ددي متازما I( 0 يردديي متاودد متق  عاددن دا ددي )

ال جلوددخا متاجلنخمددي  Johansen( 1988متاضدد  ااخ  ال جلوددخا متاجلنخمددي متنشددرتك و خ ددث  دداظجلخا اوو ددل مت جلوددخا  )
 متنشرتك بني متنجلد مت  من بني متال جلوخامت  متارخبيي  قوي اا   احند ترتة متاجلوخاس متن يى ايئجلد مت  تي متانامت ي .

 
II. :أنان ترتمت  متإلبوخء 

 : أنان عند ترتمت  اوخاس متاائ اج (45)متلن و اقد

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -8244.151 NA 1.12e+44 126.9716 127.1701 127.0522 

1 -7136.504 2044.886 1.56e+37* 111.1770* 113.1622* 111.9836* 

2 -7064.290 123.3198* 1.81e+37 111.3122 115.0841 112.8448 

 مت جلخاهخ متال جلوخا.اجل  متازما  متس طاجلوخمت  متتجل د عيى عنو ان)*(:      
 (.21و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا : 

 
 مت  متال جلوخا مت جلخا ترتة اوخاس  متخنة  (45)  اجلضح من  صو متلن و متا قد
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III.  متغيرات الدراسة و مؤشر أداء بورصة قطر التكامل المشترك بين اتإختبار نتائج 

   مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو : M1أ ال : إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ع و متااي د بخنلط ر متاض ل

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو  M1: ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ع و متااي د (46) متلن و اقد

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

No. of CE(s) statistic  1معا اي  %5معا اي% 

None  14.45213  12.32090  16.36188 

At most 1  0.738212  4.129906  6.940559 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

None  13.71392  11.22480  15.09133 

At most 1  0.738212  4.129906  6.940559 

 (.22و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :              

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي        14.452=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يي بعنر   د د انخمدي مشدرتك بدني متنجلدد ان  قود و متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث اتأل متال   ي متاعنم ي     
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     13.713=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاونايددي 
%5 . 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسخ  ي مت ر بي   0.738=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  
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 𝐻1متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني متنجلددد ان   دد تأل متالدد و متاوددناي  𝐻0 بخاجلددخث  يوددي متال  دد ي 
 .5%ان مرجل   معا اي متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك ع

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     0.738=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني متنجلددد ان   دد تأل  𝐻0 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي      
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي  𝐻1متال و متاوناي 

  بدني  بو اادي قود  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د اجلضدح  دول ممدخ  بخاجلدخث     
 مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده ا  د د  ردوي و M1 يريي ع و متااي د بخنلط ر متاض ل 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد  إخسدخ  يتمدن 
 عصقي ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

   مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو : M2ثخ  خ :إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ع و متااي د بخنلط ر متا مت ع  

   مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو  M2: ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ع و متااي د  (47)متلن و اقد

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

No. of CE(s) statistic  5معا اي% %1معا اي    

None  15.14803  12.32090  16.36188 

At most 1  1.327233  4.129906  6.940559 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

None  13.82079  11.22480  15.09133 

At most 1  1.327233  4.129906  6.940559 

 (.22و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :              

  صخظ مت ه :من  صو متلن و  متارخبل 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي        15.148=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  
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 𝐻1متايخ يددي بعددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني متنجلددد ان  قودد و متالدد و متاوددناي  𝐻0 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي 
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     13.820=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاونايددي 
%5 . 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسخ  ي مت ر بي   1.372=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

 

 𝐻1متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان   د تأل متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي     
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي 

 

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     1.372=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

 

متايخ يدددي ب  ددد د يدددعخ  انخمدددي مشدددرتك  متخدددن بدددني متنجلدددد ان   ددد تأل  𝐻0 متاددديت أيدددخاة بدددن اهخ إىل قوددد و متال  ددد ي     
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي  𝐻1متال و متاوناي 

 

 بني  يرديي  بو ااي قو  متر طد أ عخا مسي   يريي بني مشرتك انخمي عصقي    د اجلضح  ول ممخ  بخاجلخث    
مدن  مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده ا  د د  ردوي و M2عد و متاايد د بدخنلط ر متا مت دع  

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئي مترث  إخسخ  يت
 ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 
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   مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو : INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  ثخا خ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

  مسي  أ عخا  INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني  (48)متلن و اقد
 متر طد بو ااي قو 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  5.576907  12.32090  16.36188

At most 1  0.159029  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  5.417877  11.22480  15.09133

At most 1  0.159029  4.129906  6.940559 
 (.22و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                         

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي      =  5.576  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

  قود و  5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا ادي  𝐻1 بخاجلخث اتأل متال   ي متاونايي     
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان  قو و متال و  𝐻0متاعنم ي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     5.417=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

 5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1 متايت أيخاة إىل اتأل متال   ي متاونايي     
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان. 𝐻0 قو و متال   ي متاعنم ي 

 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان.  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي 

  بدني  يرديي  بو اادي قود  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د  دول عدنر اجلضدح ممدخ   
 مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقي مجل ه اعنر    د  روي و INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد  مدن إخسدخ  يت
    د عصقي ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 
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   مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو : I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع امتبعخ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

  مسي  أ عخا متر طد  I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني (49)متلن و اقد 
 بو ااي قو 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  3.529225  12.32090  16.36188

At most 1  0.186187  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  3.343038  11.22480  15.09133

At most 1  0.186187  4.129906  6.940559 

 (.22و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                       

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي      =   3.529   𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

  قودد و  5%متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاونايددي 
   .متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان  𝐻0متاعنم ي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     3.343=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

و  5%متايخ يدي ب  دد د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا اددي  𝐻1 متاديت أيدخاة إىل اتدأل متال  د ي متاونايدي 
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان. 𝐻0 قو و متال   ي متاعنم ي 

 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان.  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي 

 بدني  يرديي  دع   بو ااي قو  متر طد أ عخا مسي   يريي بني مشرتك انخمي عصقي    د  ول عنر  اجلضح ممخ
 مدن إخسدخ  يت مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده   د داعدنر   روي و Iمتالخ نة عيى متا دمت ع 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر   د د عصقدي اد متط   ايجلنخمدي   هخ ر   إ جلوخا  تل متانخماي متاعتئى  متاي ئي مترث 
 يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 
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 متر طد بو ااي قو :   مسي  أ عخا EX ع  متاس أل  خمرخ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

   مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو  EXمتاس أل  ع  : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني  (50)متلن و اقد

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  7.372009  12.32090  16.36188

At most 1  0.084670  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  7.287339  11.22480  15.09133

At most 1  0.084670  4.129906  6.940559 

 (.22و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                         

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي      =   7.372   𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

  قودد و  5%متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاونايددي 
   .متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان  𝐻0متاعنم ي 

 =𝜆 max 𝑐  7.287= 𝜆 max 𝑡  11.224  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي  

  5%متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة إىل اتددأل متال  دد ي متاونايددي 
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان. 𝐻0 قو و متال   ي متاعنم ي 

 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان.  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي

  بدني  يرديي  بو اادي قود  متر طد أ عخا مسي   يريي بني مشرتك انخمي عصقي    د  ول عنر  اجلضح ممخ    
 مترث  من إخسخ  يت مي اش  مئخ متاريريجلني بني متاجلسخخس اعصقي مجل ه اعنر    د  روي و EXمتاس أل  ع  

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر   د د عصقدي اد متط  يف  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي
 متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 
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   مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو : G  متإل لخا متحلن م  خد خ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي  G  متحلن م متإل لخا : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني  (51) متلن و اقد
 قو 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  7.416773  12.32090  16.36188

At most 1  0.298986  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  7.117787  11.22480  15.09133

At most 1  0.298986  4.129906  6.940559 
 (.22و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                       

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي      =   7.416   𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

  قودد و  5%متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاونايددي 
 .متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان  𝐻0متاعنم ي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     7.117=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يددي ب  ددد د يددعخ  انخمددي مشدددرتك  متخددن عادددن مرددجل   معا ادددي  𝐻1 متادديت أيددخاة إىل اتدددأل متال  دد ي متاونايدددي      
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان. 𝐻0و  قو و متال   ي متاعنم ي  %5

 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان.  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي     

  بدني  يرديي  بو اادي قود  متر طد أ عخا مسي   يريي بني مشرتك انخمي عصقي    د  ول عنر  اجلضح ممخ    
 مدن إخسدخ  يت مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده اعنر   د د  روي و G  متإل لخا متحلن م 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر   د د عصقدي اد متط   ايجلنخمدي   هخ ر   إ جلوخا  تل متانخماي متاعتئى  متاي ئي مترث 
 يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 
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   مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو : Rمتإلا متدمت  متاض او ي  خبعخ: إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

بو ااي   مسي  أ عخا متر طد  Rمتإلا متدمت  متاض او ي   : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني  (52)متلن و اقد
 قو 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  4.382583  12.32090  16.36188

At most 1  0.009126  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  4.373457  11.22480  15.09133

At most 1  0.009126  4.129906  6.940559 

 (.22و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                         

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي      =   4.382   𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

  قود و  5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا ادي  𝐻1 بخاجلخث اتأل متال   ي متاونايي     
   .متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان  𝐻0متاعنم ي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     4.373=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

  5%متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1 متايت أيخاة إىل اتأل متال   ي متاونايدي    
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان. 𝐻0 قو و متال   ي متاعنم ي 

 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان.  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي 

 بدني  يرديي  بو اادي قود  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د  دول عدنر ممدخ اجلضدح 
 مدن إخسدخ  يت مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ه اعنر    د  روي و Rمتإلا متدمت  متاض او ي 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر   د د عصقدي اد متط   ايجلنخمدي   هخ ر   إ جلوخا  تل متانخماي متاعتئى  متاي ئي مترث 
 يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 
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   مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو : D متانان متاعخر مت ي ثخماخ : إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني 

 بو ااي قو   مسي  أ عخا متر طد  D متانان متاعخر مت ي : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني  (53)متلن و اقد

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  4.074959  12.32090  16.36188

At most 1  1.575749  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  2.499210  11.22480  15.09133

At most 1  1.575749  4.129906  6.940559 

 (.22و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                       

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي      =   4.074   𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

  قود و  5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا ادي  𝐻1 بخاجلخث اتأل متال   ي متاونايي     
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان  قو و متال و  𝐻0متاعنم ي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     2.499=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

  5%متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1 متايت أيخاة إىل اتأل متال   ي متاونايدي    
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان. 𝐻0 قو و متال   ي متاعنم ي 

 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان.  𝐻0  بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي 

  بدني  بو اادي قود  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د  دول عدنر  اجلضدح ممدخ     
مدن  مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده اعدنر   د د  ردوي و D متادنان متاعدخر مت يد  يرديي 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر   د د  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد  إخسدخ  يت
 عصقي ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 
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 : إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني مسي  أ عخا متر طد بو ااي قو   مج ع مجلد مت  متانامت ي اخ عخ

مجلددد مت   مج دع  : ا  دح  جلدخ ج إ جلوددخا متاجلنخمدي متنشدرتك بدني مسيد  أ ددعخا متر دطد بو اادي قود  (54)متلدن و اقدد
 متانامت ي

Hypothesized   Trace 0.05 Hypothesized Max-Eigen 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value No. of CE(s) Statistic Critical Value 

None *  0.438605 251.8312  179.5098 None *  73.32090  54.96577 

At most 1 *  0.371639 178.5103  143.6691 At most 1 *  59.00935  48.87720 

At most 2 *  0.255244 119.5010  111.7805 At most 2  37.42666  42.77219 

At most 3  0.179778 82.07430  83.93712 At most 3  25.16896  36.63019 

At most 4  0.168730 56.90534  60.06141 At most 4  23.46961  30.43961 

At most 5  0.141344 33.43573  40.17493 At most 5  19.35309  24.15921 

At most 6  0.082996 14.08264  24.27596 At most 6  11.00373  17.79730 

At most 7  0.019796 3.078908  12.32090 At most 7  2.539289  11.22480 

At most 8  0.004240 0.539619  4.129906 At most 8  0.539619  4.129906 

 (.22و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :      
  

أي عددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني مجلددد مت  متاائدد اج منددي خ ددث مخ ددى  ق ئددي  ) r=0عاددن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مترث  متإلخسخ  ي مت ر بي   =    251.8312      𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   =  179.5098 

متايخ يدددي بعدددنر   ددد د انخمدددي مشدددرتك بدددني مجلدددد مت  متاائددد اج مندددي  قوددد و  𝐻0 بخاجلدددخث اتدددأل متال  ددد ي متاعنم دددي     
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي  𝐻1متال و متاوناي 

 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     =    73.32090   𝜆 max 𝑡 =  54.96577 

متايخ يدددي ب  ددد د يدددعخ  انخمدددي مشدددرتك  متخدددن عادددن مردددجل    𝐻1 متادديت أيدددخاة بدددن اهخ إىل قوددد و متال  ددد ي متاونايدددي      
 و يف  ي    د قخاع  د   مترخ   . 5%معا اي 

أي   دد د عصقددي انخمددي مشددرتك  متخددنة بددني مجلددد مت  متاائدد اج منددي خ ددث مخ ددى   ) r=1عاددن متارددو  متا ددخ  ) -*
  5%عادن مردجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمدرب مدن متاي ئدي متلن ا دي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 ق ئدي مترثد  متإلخسدخ  ي مت رد بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  د   قخاع أ  مترخ  :   178.5103 =  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡=   143.6691 
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متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن بدني مجلدد مت  متاائد اج مندي   يودي  𝐻0 بخاجلخث   تأل متال   ي متاعنم ي 
و يف  دي عددنر  5%متايخ يدي ب  د د أم دد  مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخددن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متالد و متاودناي 

    د قخاع أ  مترخ  .

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     =  59.00935        𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡=   48.87720 

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني مجلددد مت   𝐻0 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي     
متايخ يدي ب  د د أم د  مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متاائ اج مني   يوي متال و متاودناي 

 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . %5

أي   ددد د مجل طدددني اعصقدددي انخمدددي مشدددرتك بدددني مجلدددد مت  متاائددد اج مندددي خ دددث   ) r2=عادددن متاردددو  متا خادددث ) -*
عادن مردجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مخ ى  ق ئي مترث  متإلخسخ  ي مت ر بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  د   قخاع أ  مترخ  :   %5   = 119.5010        𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡=   111.7805 

متايخ يددي ب  دد د مجل طددني اعصقددي انخمددي مشددرتك بددني مجلددد مت  متاائدد اج منددي   يوددي  𝐻0  بخاجلددخث  دد تأل متال  دد ي 
و يف  دي  5%متايخ يي ب   د أم   مدن مجل طدني مدن أيدعي انخمدي مشدرتك عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متال و متاوناي 

 عنر    د قخاع أ  مترخ  .

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي اال ه إخسخ  ي       37.42666     =     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   =  42.77219 

متايخ يي ب   د مجل طني اعصقدي انخمدي مشدرتك بدني مجلدد مت  متاائد اج   𝐻0 متايت أيخاة بن اهخ إىل قو و متال   ي      
متايخ يدي ب  د د أم د  مدن مجل طدني مدن أيدعي انخمدي مشدرتك عادن مردجل   معا ادي  𝐻1مني   د تأل متالد و متاودناي 

 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . %5

  بدني  يرديي  بو اادي قود  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د  دول ممدخ  اجلضدح    
مدن  مدي اشد  مئدخ هد   متارص دي بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل طدني ا  د د  ردوي متخلخادي مبجلدد مت  متانامت دي مندي و

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئي مترث  إخسخ  يت
بو اادي قود  و  متر دطد أ دعخا متارص دي متازما دي   متاريرديي متازما دي متخلخادي مبسيد ا متط  يف متندن  متاو ادي بدني هد   

 خ ث اتط   ي مخ مجلشختخ أي أةخ ال اوجلعن عن بعضطخ متاوعأل م  مت يف متنن  متاو اي .
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V. محل الدراسة : ا سهم ببورصة قطر والمتغيرات أسعار مؤشر بين السببية إختبارات 

عيددى متانشددمل عددن  ددوو ي متاعصقددخ  بددني متنجلددد مت   1969) و Granger)ايدد ر مت جلوددخا متارددوو ي ل مت دد  خ ددث  
تددي متانامت دددي عددن ا ادددل إ ددد متء جمئ عددي مدددن متالحندددنمتامت  نع تددي متاعصقدددي متارددوو ي ب اطدددخ   ايدددنا  اددأث  متال ددد ة متازما دددي 

 متناخ وي عيى ه   متاعصقي متاروو ي .

 ا سهم ببورصة قطر أسعار عرض النقدي بالمفهوم الضيق و مؤشرال بين السببية إختبارأوال :  

 متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متاضدد ل   مسيدد ا  ددح  جلددخ ج مت جلوددخا   مت دد  ايعصقددي متارددوو ي بددني  : (55)  ددن و اقددد

 متر طد بو ااي قو  أ عخا

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  M1 does not Granger Cause INDEX 131  1.17263 0.2809 

   INDEX does not Granger Cause M1    0.43123 0.5126 

3  M1 does not Granger Cause INDEX 129  3.56080 0.0163 

   INDEX does not Granger Cause M1    0.92545 0.4307 

6  M1 does not Granger Cause INDEX 126  2.41725 0.0310 

   INDEX does not Granger Cause M1    1.08012 0.3786 

9  M1 does not Granger Cause INDEX 123  4.59070 4.E-05 

   INDEX does not Granger Cause M1    1.28809 0.2522 

12  M1 does not Granger Cause INDEX 120  3.76236 0.0001 

   INDEX does not Granger Cause M1    1.76679 0.0649 

 (.23و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         

 

 متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متاضددد ل   مسيدد بني انجلد ان ل مت دد  ااروو ي مت جلوددخا  جلخ ج  (55)ا  ح النول رقد 

 متر طد بو ااي قو  أ عخا

  إخسدددخ  ي ت شددد  مت رددد بي  أن  عيدددى ار ي اايس  يف النول اارخبلااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف  جلدددخ ج  اش  خ دددث
Statistic - F   هددددددددددد  متمدددددددددددرب مدددددددددددن متاي ئدددددددددددي  3.76236و 4.59070و 2.41725و 3.56080بيدى 

( يددط  عيددى متاجلدد متث 12و 9و 6و 3  بلددرتة إبوددخء ايددنا بددددد ) % 5متلن ا ددي إلخسددخ  ي ت شدد  عاددن مرددجل   معا اددي 
  متاديت مخ دى  عيدى متارتا دس 0.0001و  E-05.4و  0.0310و  0.0163  ه  مدخ ا  دحه ق ئدي متالخجلئخا دي

و  اادد  عاددن مت جلوددخا متالدد و متاعددنر متايخ ددي بعددنر   دد د عصقددي  ددوو ي مددن متاعدد و متاايددني بددخنلط ر  0.05متقددي مددن 
متر طد بو ااي قو  و  بخاجلخث ادجلد اتدأل متالد و متاعدنر  قود و متالد و متاودناي و مدخ  أ عخا إىل مسي   M1متاض ل 
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متر دطد بو اادي قود  بلدرتة  أ دعخا اردوس متاجلدد  يف مسيد   M1اعين مت  متاجلد  يف متاعد و متاايدني بدخنلط ر متاضد ل 
 ( يط  .12و 9و 6و 3إبوخء اينا بددد )

 

  متاعدد و إىل  متر ددطد بو ااددي قودد  أ ددعخا مسيدد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدد ص  جل  ددي أمخ
ال اردوس  متر طد بو اادي قود  أ عخا مسي  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو   M1متاايني بخنلط ر متاض ل 

 .  M1متاع و متاايني بخنلط ر متاض ل متاجلد  يف 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 

 ا سهم ببورصة قطر أسعار و مؤشر M2العرض النقدي بالمفهوم الواسع  بين السببية إختبارثانيا :  

 أ عخا متاع و متاايني بخنلط ر متا مت ع   مسي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  : (56) ن و اقد

 متر طد بو ااي قو 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  M2 does not Granger Cause INDEX 131  1.37292 0.2435 

   INDEX does not Granger Cause M2    0.34877 0.5559 

3  M2 does not Granger Cause INDEX 129  2.58987 0.0560 

   INDEX does not Granger Cause M2    0.75579 0.5211 

6  M2 does not Granger Cause INDEX 126  1.29676 0.2644 

   INDEX does not Granger Cause M2    1.07591 0.3812 

9  M2 does not Granger Cause INDEX 123  2.65568 0.0082 

   INDEX does not Granger Cause M2    0.97489 0.4652 

12  M2 does not Granger Cause INDEX 120  1.94110 0.0387 

   INDEX does not Granger Cause M2    0.91558 0.5347 

 (.23و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         

 متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع   مسيدد بني انجلد ان ل مت دد  ااروو ي مت جلوددخا  جلخ ج  (56)ا  ح النول رقد 

 متر طد بو ااي قو  أ عخا

  إخسددخ  ي ت شدد  مت ردد بي  أن  عيددى ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل جلددخ ج  اش  خ ددث
Statistic - F     ه  متمرب من متاي ئي متلن ا دي إلخسدخ  ي ت شد  عادن   1.94110 و 2.65568  بيدى 

( يددددط  عيدددى اددد متث  هددد  مددددخ ا  دددحه ق ئدددي متالخجلئخا ددددي 12و 9  بلدددرتة إبوددددخء ايدددنا بدددددد ) % 5مردددجل   معا ادددي 
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 ااددد  عادددن مت جلودددخا متالددد و متاعدددنر متايخ دددي  0.05عيدددى متارتا دددس   متاددديت مخ دددى متقدددي مدددن  0.0387و  0.0082
متر ددطد بو ااددي قودد    أ ددعخا إىل مسيدد   M2بعددنر   دد د عصقددي  ددوو ي مددن متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع  

متا مت دددع    بخاجلدددخث ادددجلد اتدددأل متالددد و متاعدددنر  قوددد و متالددد و متاودددنايو مدددخ اعدددين مت  متاجلدددد  يف متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر
M2   ( يط .12و 9متر طد بو ااي قو  بلرتة إبوخء اينا بددد ) أ عخا اروس متاجلد  يف مسي 

  متاعدددد و إىل  متر ددددطد بو ااددددي قودددد  أ ددددعخا مسيدددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدددد ص  جل  ددددي أمخ
ال اردوس  متر طد بو ااي قود  أ عخا مسي  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  M2متاايني بخنلط ر متا مت ع  

 .    M2متاع و متاايني بخنلط ر متا مت ع  متاجلد  يف 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 

 ا سهم ببورصة قطر أسعار و مؤشر INالرقم القياسي  سعار المستهلك  بين السببية إختبارثال ا :  

   مسي  INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(57) ن و اقد 

 متر طد بو ااي قو  أ عخا

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  IN does not Granger Cause INDEX 131  1.90911 0.1695 

   INDEX does not Granger Cause IN    3.4E-05 0.9954 

3  IN does not Granger Cause INDEX 129  1.46131 0.2285 

   INDEX does not Granger Cause IN    0.12931 0.9425 

6  IN does not Granger Cause INDEX 126  3.74391 0.0020 

   INDEX does not Granger Cause IN    0.20694 0.9740 

9  IN does not Granger Cause INDEX 123  3.57208 0.0007 

   INDEX does not Granger Cause IN    0.43578 0.9129 

12  IN does not Granger Cause INDEX 120  4.28778 2.E-05 

   INDEX does not Granger Cause IN    0.97955 0.4739 

 (.23و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         

 
 INمتادددددد قد متاي خ ددددددد  ر ددددددعخا متنردددددددجلطي  بني انجلد ان ل مت ددددددد  ااروو ي مت جلوددددددخا  جلخ ج  (57)ا  ح النول رقد 

ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول  جلدددخ ج  اش  خ دددث  متر دددطد بو اادددي قوددد  أ دددعخا  مسيددد 
 4.28778و  3.57208و   3.74391بيددددددددى   Statistic - Fإخسدددددددخ  ي ت شددددددد  مت رددددددد بي  اارخبل أن 
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           بلددددرتة إبوددددخء ايددددنا بددددددد  % 5خ ددددث مخ ددددى متمددددرب مددددن متاي ئددددي متلن ا ددددي إلخسددددخ  ي ت شدددد  عاددددن مرددددجل   معا اددددي 
متادديت   E-05.2 و  0.0007و  0.0020عيددى  متاجلدد متث  هدد  مددخ ا  ددحه ق ئددي متالخجلئخا ددي  ( يددط 12و 9و 6)

متاد قد متاي خ د  و  اا  عان مت جلوخا متال و متاعنر متايخ ي بعنر    د عصقي  وو ي مدن  0.05مخ ى دمت ئخ متمرب من 
متر دطد بو اادي قود و  بخاجلدخث ادجلد اتدأل متالد و متاعدنر   قود و متالد و  أ دعخا مسيد إىل  INر دعخا متنردجلطي  

متر دطد بو اادي  أ دعخا مسيد اردوس متاجلدد  يف  INمتاد قد متاي خ د  ر دعخا متنردجلطي  متاونايو مخ اعين مت  متاجلد  يف 
 ( يط  .12و 9و 6اينا بددد )قو  بلرتة إبوخء 

  متاددددد قد إىل  متر دددددطد بو اادددددي قوددددد  أ دددددعخا مسيددددد من ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه خبسددددد ص  جل  دددددي أمخ
ال  متر ددددطد بو ااددددي قودددد  أ ددددعخا مسيدددد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  INمتاي خ دددد  ر ددددعخا متنرددددجلطي  

 . INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  اروس متاجلد  يف 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 

 ا سهم ببورصة قطر أسعار و مؤشر Iسعر الفائدة على الودائع  بين السببية إختباررابعا :  

 أ عخا   مسي  I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :( 58) ن و اقد 

 متر طد بو ااي قو 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  I does not Granger Cause INDEX 131  2.32313 0.1299 

   INDEX does not Granger Cause I    0.73364 0.3933 

3  I does not Granger Cause INDEX 129  0.81146 0.4899 

   INDEX does not Granger Cause I    1.34051 0.2644 

6  I does not Granger Cause INDEX 126  0.56837 0.7547 

   INDEX does not Granger Cause I    0.95607 0.4584 

9  I does not Granger Cause INDEX 123  0.91492 0.5154 

   INDEX does not Granger Cause I    1.45967 0.1728 

12  I does not Granger Cause INDEX 120  1.08435 0.3821 

   INDEX does not Granger Cause I    1.92412 0.0407 

 (.23و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         

 
 أ دعخا   مسيد  I دع  متالخ دنة عيدى متا دمت دع بني انجلد ان ل مت   ااروو ي مت جلوخا  جلخ ج  (58)ا  ح النول رقد 

إخسددخ  ي ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددخ ج  اش  خ ددث  متر ددطد بو ااددي قودد 
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يف خمجليدمل  % 5متقي من متاي ئدي متلن ا دي إلخسدخ  ي ت شد  عادن مردجل   معا ادي   Statistic - Fت ش  مت ر بي  
يددددط (  هدددد  مددددخ ا  ددددحه ق ئددددي  12أيددددط  و  9أيددددط  و  6أيددددط  و  3يددددط  و  1 (تددددرتمت  متإلبوددددخء متننا  ددددي 

و   ااد  عادن مت جلودخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي  دوو ي  0.05متالخجلئخا ي متايت مخ دى دمت ئدخ متمدرب مدن 
متر دطد بو اادي قود  و  بخاجلدخث ادجلد قود و متالد و متاعدنر   اتدأل  أ دعخا مسيد إىل  I ع  متالخ دنة عيدى متا دمت دع ن م

متر دطد بو اادي  أ دعخا مسيد اروس متاجلدد  يف ال  I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع متال و متاوناي و مخ اعين مت  متاجلد  يف 
 . يط ( 12أيط  و  9و  أيط  6أيط  و  3يط  و  1 (قو  بلرتمت  متإلبوخء متننا  ي

  دددددع  إىل متر دددددطد بو اادددددي قوددددد   أ دددددعخا مسيددددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسددددد ص  جل  دددددي أمخ 
متر دطد بو اادي قود  اردوس متاجلدد  يف  أ دعخا مسيد تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يف و  Iمتالخ دنة عيدى متا دمت دع 

ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددخ ج  اش  خ ددث و  I ددع  متالخ ددنة عيددى متا دمت ددع 
 هددد  متمدددرب مدددن متاي ئدددي متلن ا دددي إلخسدددخ  ي  1.92412 بيدى     Statistic - Fإخسدددخ  ي ت شددد  مت رددد بي  
   0.0407( يدط   هد  مدخ ا  دحه ق ئدي متالخجلئخا دي 12  بلرتة إبوخء اينا بددد ) %5ت ش  عان مرجل   معا اي 

  اادد  عاددن مت جلوددخا متالدد و متاعددنر متايخ ددي بعددنر   دد د عصقددي  ددوو ي مددن مسيدد  أ ددعخا 0.05متادديت مخ ددى متقددي مددن 

متاودنايو مدخ  و  بخاجلدخث ادجلد اتدأل متالد و متاعدنر  قود و متالد و Iمتر طد بو ااي قو  إىل  دع  متالخ دنة عيدى متا دمت دع 
بلدرتة إبودخء ايدنا  I دع  متالخ دنة عيدى متا دمت دع اروس متاجلد  يف  متر طد بو ااي قو  أ عخا اعين مت  متاجلد  يف مسي 

 .( يط 12بددد )
 

 ا سهم ببورصة قطر أسعار و مؤشر EXسعر الصرف  بين السببية إختبار:  خامسا
متر طد  أ عخا   مسي  EX ع  متاس أل ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(59) ن و اقد 

 بو ااي قو 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  EX does not Granger Cause INDEX 131  3.17915 0.0770 

   INDEX does not Granger Cause EX    2.13037 0.1469 

3  EX does not Granger Cause INDEX 129  1.28749 0.2818 

   INDEX does not Granger Cause EX    0.93430 0.4264 

6  EX does not Granger Cause INDEX 126  1.06904 0.3853 

   INDEX does not Granger Cause EX    0.73281 0.6242 

9  EX does not Granger Cause INDEX 123  1.80931 0.0751 

   INDEX does not Granger Cause EX    1.21345 0.2948 

12  EX does not Granger Cause INDEX 120  2.10986 0.0231 

   INDEX does not Granger Cause EX    1.09481 0.3735 

 (.23و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         
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متر دطد  أ دعخا   مسيد  EX دع  متاسد أل بني انجلد ان ل مت د  ااروو ي مت جلودخا  جلخ ج  (59)ا  ح النول رقد 
 :بو ااي قو 

  إخسددددددددخ  ي ت شدددددددد  مت ردددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث
Statistic - F   خ ددددث مخ ددددى متمددددرب مددددن متاي ئددددي متلن ا ددددي إلخسددددخ  ي ت شدددد  عاددددن مرددددجل    2.10986بيدددددى

متادديت مخ ددى متقددي مددن  0.0231هدد  مددخ ا  ددحه ق ئددي متالخجلئخا ددي ( يددط     12بلددرتة إبوددخء ايددنا بددددد ) % 5معا اددي 
 إىل مسيددد  EXو  ااددد  عادددن مت جلودددخا متالددد و متاعدددنر متايخ دددي بعدددنر   ددد د عصقدددي  دددوو ي مدددن  دددع  متاسددد أل  0.05
متر دطد بو ااددي قودد و  بخاجلدخث اددجلد اتدأل متالدد و متاعدنر   قودد و متالدد و متاودنايو مددخ اعدين مت  متاجلددد  يف  ددع   أ دعخا

 ( يط .12متر طد بو ااي قو  بلرتة إبوخء اينا بددد ) أ عخا اجلد  يف مسي اروس مت EXمتاس أل 

  دددددع  إىل  متر دددددطد بو اادددددي قوددددد  أ دددددعخا مسيددددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسددددد ص  جل  دددددي أمخ 
 دع  ال اردوس متاجلدد  يف  متر دطد بو اادي قود  أ دعخا مسيد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  EXمتاسد أل 
 . EXمتاس أل 

أيدط و  9أيدط  و  6أيط  و  3يط  و  1 (و يف خمجليمل ترتمت  متإلبوخء متنيناة  F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ ى خ ث 
 .   0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12

 

 قطر ا سهم ببورصة أسعار و مؤشر G  اإلنفاق الحكومي بين السببية إختبارسادسا :  

متر طد  أ عخا   مسي  G  متإل لخا متحلن م ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  : (60) ن و اقد
 بو ااي قو 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  G does not Granger Cause INDEX 131  1.43609 0.2330 

   INDEX does not Granger Cause G    1.40018 0.2389 

3  G does not Granger Cause INDEX 129  2.42611 0.0688 

   INDEX does not Granger Cause G    0.73291 0.5343 

6  G does not Granger Cause INDEX 126  2.16112 0.0519 

   INDEX does not Granger Cause G    0.72540 0.6300 

9  G does not Granger Cause INDEX 123  2.41801 0.0155 

   INDEX does not Granger Cause G    0.53289 0.8476 

12  G does not Granger Cause INDEX 120  1.52725 0.1278 

   INDEX does not Granger Cause G    0.50459 0.9071 

 (.23و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         
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 أ دددعخا   مسيددد  G  متإل لدددخا متحلنددد م بني انجلد ان ل مت ددد  ااروو ي مت جلودددخا  جلخ ج  (60)ا  ح النول رقد 

 :متر طد بو ااي قو 

  إخسدددددددخ  ي ت شددددددد  مت رددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددددخ ج  اش  خ دددددددث
Statistic - F     هد  متمدرب مدن متاي ئدي متلن ا دي إلخسدخ  ي ت شد  عادن مردجل   معا ادي2.41801  بيدى    

  متاددديت مخ دددى متقدددي مدددن  0.0155 هددد  مدددخ ا  دددحه ق ئدددي متالخجلئخا دددي ( أيدددط  9  بلدددرتة إبودددخء ايدددنا بدددددد ) % 5
 مسيد إىل  G  متإل لدخا متحلند م و  اا  عان مت جلوخا متال و متاعنر متايخ ي بعنر    د عصقي  دوو ي مدن  0.05

متإل لدخا متر طد بو ااي قو و  بخاجلخث اجلد اتأل متال و متاعنر  قو و متال و متاودنايو مدخ اعدين مت  متاجلدد  يف  أ عخا
 .( أيط 9بددد )متر طد بو ااي قو  بلرتة إبوخء اينا  أ عخا مسي اروس متاجلد  يف  G متحلن م 

 

  متإل لددخا إىل  متر ددطد بو ااددي قودد  أ ددعخا مسيدد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدد ص  جل  ددي أمخ
ال اردددوس متاجلدددد  يف  متر دددطد بو اادددي قوددد  أ دددعخا مسيددد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  G  متحلنددد م 

 .G  متإل لخا متحلن م 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 

 ا سهم ببورصة قطر أسعار و مؤشر Rاإليرادات الضريبية  بين السببية إختبارسابعا:  

متر طد  أ عخا   مسي  Rمتإلا متدمت  متاض او ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(61) ن و اقد 
 بو ااي قو 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  R does not Granger Cause INDEX 131  0.83847 0.3616 

   INDEX does not Granger Cause R    1.30580 0.2553 

3  R does not Granger Cause INDEX 129  1.21640 0.3067 

   INDEX does not Granger Cause R    0.66640 0.5743 

6  R does not Granger Cause INDEX 126  0.62742 0.7080 

   INDEX does not Granger Cause R    0.83478 0.5455 

9  R does not Granger Cause INDEX 123  0.84541 0.5763 

   INDEX does not Granger Cause R    1.91071 0.0583 

12  R does not Granger Cause INDEX 120  0.73904 0.7101 

   INDEX does not Granger Cause R    1.90126 0.0436 

 (.23و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         
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 أ ددعخا   مسيدد  Rمتإلادد متدمت  متاضدد او ي بني انجلد ان ل مت دد  ااروو ي مت جلوددخا  جلخ ج  (61)ا  ح النول رقد 

 :متر طد بو ااي قو 

 

  إخسددددددددخ  ي ت شدددددددد  مت ردددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث
Statistic - F   يف خمجليددمل تدرتمت  متإلبوددخء  % 5متقدي مدن متاي ئددي متلن ا دي إلخسددخ  ي ت شد  عادن مرددجل   معا ادي

يدط (  هدد  مددخ ا  ددحه ق ئدي متالخجلئخا ددي متادديت مخ ددى  12أيددط  و  9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (متننا  دي 
متإلاد متدمت  متاضد او ي و  ااد  عادن مت جلودخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي  دوو ي مدن  0.05دمت ئخ متمدرب مدن 

R  الد و متاودناي و مدخ اعدين مت  متر دطد بو اادي قود  و  بخاجلدخث ادجلد قود و متالد و متاعدنر   اتدأل مت أ عخا مسي إىل
    متر دطد بو اادي قود  بلدرتمت  متإلبودخء متننا  دي أ دعخا مسيد اردوس متاجلدد  يف ال  Rمتإلاد متدمت  متاضد او ي متاجلدد  يف 

 . يط ( 12أيط  و  9أيط  و  6أيط  و  3يط  و  1 (

 

  متإلاد متدمت  إىل متر دطد بو اادي قود   أ دعخا مسيد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسد ص  جل  دي أمخ
متإلاد متدمت  متر دطد بو اادي قود  اردوس متاجلدد  يف  أ دعخا مسيد تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يف و  Rمتاضد او ي 
متخسددددخ  ي ت شدددد  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددخ ج  اش  خ ددددث  Rمتاضدددد او ي 
خ ددث مخ دددى متمددرب مددن متايددد د متلن ا ددي إلخسدددخ  ي ت شدد  عادددن 1.90126 بيدى    Statistic - Fمت ردد بي  

  متاددديت   0.0436( يدددط   هددد  مدددخ ا  دددحه ق ئدددي متالخجلئخا دددي  12  بلدددرتة إبودددخء ايدددنا بدددددد ) % 5مردددجل   معا ادددي 
يف ترتة متإلبوخء متن م اة و  اا  عادن مت جلودخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي  دوو ي  0.05مخ ى متقي من 

و  بخاجلدخث ادجلد اتدأل متالد و متاعدنر  قود و متالد و  Rمتإلا متدمت  متاض او ي متر طد بو ااي قو  إىل  أ عخا سي من م
بلددرتة  Rمتإلادد متدمت  متاضدد او ي متر ددطد بو ااددي قودد  ارددوس متاجلددد  يف  أ ددعخا متاوددناي و مددخ اعددين مت  متاجلددد  يف مسيدد 

 ( يط .12إبوخء اينا بددد )
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 ا سهم ببورصة قطر أسعار و مؤشر D الدين العام المحلي بين السببية إختبارثامنا :  

متر طد  أ عخا   مسي  D متانان متاعخر مت ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(62) ن و اقد 
 بو ااي قو 

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  D01 does not Granger Cause INDEX 131  1.07238 0.3024 

   INDEX does not Granger Cause D01    0.41819 0.5190 

3  D01 does not Granger Cause INDEX 129  1.51133 0.2150 

   INDEX does not Granger Cause D01    0.14235 0.9344 

6  D01 does not Granger Cause INDEX 126  1.65526 0.1385 

   INDEX does not Granger Cause D01    0.20389 0.9750 

9  D01 does not Granger Cause INDEX 123  2.19685 0.0279 

   INDEX does not Granger Cause D01    0.37966 0.9425 

12  D01 does not Granger Cause INDEX 120  1.73898 0.0704 

   INDEX does not Granger Cause D01    0.38434 0.9662 

 (.23و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         

 

 أ دددعخا   مسيددد  D متادددنان متاعدددخر مت يددد بني انجلد ان ل مت ددد  ااروو ي مت جلودددخا  جلخ ج  (62)ا  ح النول رقد 

 :متر طد بو ااي قو 

  إخسددددددددخ  ي ت شدددددددد  مت ردددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث
Statistic - F   خ ددددث مخ ددددى متمددددرب مددددن متاي ئددددي متلن ا ددددي إلخسددددخ  ي ت شدددد  عاددددن مرددددجل    2.19685بيدددددى

متاديت مخ دى متقدي مدن    0.0279( أيدط   هد  مدخ ا  دحه ق ئدي متالخجلئخا دي 9ايدنا بددددد ) إبودخءيف تدرتة  % 5معا اي 
 مسيد إىل  D متادنان متاعدخر مت يد و  ااد  عادن مت جلودخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي  دوو ي مدن  0.05

متادنان متر طد بو ااي قود  و  بخاجلدخث ادجلد اتدأل متالد و متاعدنر   قود و متالد و متاودنايو مدخ اعدين مت  متاجلدد  يف  أ عخا
 ( أيط .9لرتة إبوخء اينا بدددد )متر طد بو ااي قو  ب أ عخا مسي اروس متاجلد  يف  D متاعخر مت ي 

   متاددنان إىل  متر ددطد بو ااددي قودد  أ ددعخا مسيدد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدد ص  جل  ددي أمخ
 متادنانال اردوس متاجلدد  يف  متر طد بو ااي قو  أ عخا مسي  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  D متاعخر مت ي 
 . D متاعخر مت ي 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 
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و نقدية و أداء المبحل ال الل: دراسة االرتباط و السببية بين مؤشرات السياسة المالية 
 -بورصة المغرب نموذجا -البورصات في دور المغرب العربي 

 

ق خر متثد  متالااودخط  متاردوو ي بدني مسيد مت  متار خ دي متااينادي  متنخا دي عيدى أدمتء ب اادخ  متنوحث  احخ و  صو ه مت 
مددن أدمت طددخ جلئ ددز بدده ا اادد  نددخ متاعدد   مائ ا ددخ متر امتا متنخا دديو يف د و متنددد ا متاعدد   خ ددث مت رت ددخ ب ااددي متنددد ا 

 شددخط   تدد مت اي طدد د متنو  اددي اياطدد و تددخ  اجلدد ت  مختددي متنعي مددخ  متنوي بددي  ددصو هدد   متالددرتةو خ ددث  دداجلاخ و يف 
و مث دامت دي مت دجليصا ي متارص دي متازما دي تدي متانامت ديو   يف متر د  دامت دي إمنخ  دي   د د متند امتاونمتاي اينو ب ااي 
 .       متانمتا متاو ضخءمتر ي   قس ة متر ي بني مجلد مت  متار خ جلني متنخا ي   متاايناي   أدمتء ب ااي عصقي ا متط  ي ا ايي 

 

 المطلب ا ور : تقديم بورصة المغرب لألوراق المالية
 
 :نشسة بورصة الدار البيضاء -أ

و  مخ دى أئددي ا د متك مت دد "منجلددس ميخادي متايدد د 1929اعد د م خيدي اأ دد س ب اادي متادنمتا متاو ضددخء إىل  داي      
اياددني  بدد و  طدد د حندد إىل متايخ ئددي متاردديوخ  اادد  متننجلددس دتددع هدد مت متناي اددي"و متعجلوخامت  األظ ددي متنجلزمتاددنة متادديت ع تطددخ 

 اات د    ه   متار ا.  

اوو ددل ب  ددخمج متاجليدد و متهل نيدد   مددن  ددصو عناددن مددن متإلاددصخخ   خاددي قددن مدد   بعددنة م متخددي  يددطن  متا     
متادد ي مت ددجلد ا عشدد   ددا مت و  قددن منددن هدد مت متارب ددخمج متنددد ا مددن اعزاددز متاجل متط ددخ  متر خ دد ي  متاددجلحند يف مشددنيي 

و يددددطن   دددد ا متاو ااددددي إاددددصخخ  دددد ااخ 1993يف  دددداي  متي اادددد  مددددن ددددوع  ددددا مت   و  بعددددنمتاددددنان  متاجلضددددظد
 .ننجلروخ  متارخبييال جلنئخو  اعزاز مت

اد  مت د ي مي ب ااي متانمتا متاو ضخء اييد د ا سدوح ب اادي متادنمتا متاو ضدخءو يد مي امت  جميدس  2000 يف  اي       
ق متعدن ربدندهخ متااتددخر   تدل هد   خ دعي ا ادخاي  طمتاة متالقجلسددخد  متنخا دي  ادزمت و  شدخاطخ  و جميدس اقخبدي إدمتاة مجخع دي

  متاعخر او ااي متاي د متناي اي.
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 الهيكل التنظيمي : -2

 : ا  ح متهل ني متاجلات ئ  او ااي متانمتا متاو ضخء (48)يني اقد
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1اإلطار التنظيمي لسوق قطر لألوراق المالية: -ب  
 

 الرؤيا: -1

خ ايئطدددخر متاددديت أُ دددان  إا طدددخو اؤادددي  مت دددحي طددد شدددخاطخ  اوو ي  دددعى ب اادددي متادددنمتا متاو ضدددخءو يف إادددخا مزمت ادددي     
 أظطخ: ائ خي رهنمتتطخ 

 متنرددخظي بشددني أم دد  تعخا ددي يف ل اددي متقجلسددخد متاددوصد بجلرددط ي متاجل متاددي بددني  م متموددي متاجلودد ا متالقجلسددخدي ايددوصد 
 متنرجل ئ ان  متلطخ  متنسناة ؛

  ان  متالخعيني   قخ عس اي    خ يي  يلختي ؛ماح متنرجل ئ   من  صوايو ي خخ  خ  متالخعيني يف متار ا 

 ار اع او ا   ا متاو ااي ؛ 

 ارددعى   بسددلجلطخ أجلددي متن اوددي متا خا ددي عيددى متاسددع ن متإلت ايدد و  إخددجلصو متاسددنمتاة بددني متر دد متا متا مت ددنة يف أت اي ددخ
 ب ااي متانمتا متاو ضخء إىل ايي ص متال  ة من أ ي متخجلصو متاسنمتاة يف أت اي خ متاد ب ي ؛ 

   اعئي عيى متعجلئخد أتضي متنئخا خ  متان ا ي عيى مرجل   متاجلات د  متار امئخ. 

 
 2الهيئة المغربية لسوق الرساميل: -3

  ا ايددي  اات ئطددخجلودد ا ب ددز  لعددنة م متخدديو  1993ع تددى متهل ئددي متند ب ددي اردد ا متا  ددخم ي مادد  إخددنمتثطخ  دداي     
 ي م ا  من خ ث متنطخر متن ميي إا طخوخ ث انئن متادد و متا   رد  مدن ااد  و يف مداح ه ئدي متارد ا متارديو خ  ه

متاصطمي  ا ت هخ عيى متا  خ ي متانخت ي قسن ا ث متا قخبي بشني تعخو بخااردوي األ د متا  ايئجلدن يني  م متمودي مات مدي 
 اائ ي متر  متاوخ ث مت ان إا طخ متنطخر متاجلخا ي:

 ي متالد خا متن  مل يف مترد مت  متنخا ي ؛متاجلأمن من محخا 

 متارط  عيى متنرخ متة يف متاجلعخمي مع متننجلجلوني   متاشلخت ي    زمتهي   ا متا  خم ي   عيى إ وخا متنرجل ئ ان؛ 
 متاجلأمن من خرن      ا متا  خم ي   متارط  عيى اوو ل مترخنخر متاجلش اع ي   متاجلات ئ ي ؛ 
     متريظخص متخلخ عني ن متقوجلطخ ؛متارط  عيى م متقوي  شخط خمجليمل متهل ئخ 
  متاجلأمددددن مددددن متخددددرتمتر متريددددظخص   متهل ئددددخ  متخلخ ددددعني ن متقوجلطددددخ األخنددددخر متاجلشدددد اع ي   متاجلات ئ ددددي متنجلعييددددي

 ؛ مبنختحي ثري مترم متو 
 متنرخظي يف متااط و بخارتب ي متنخا ي ايئن  ان ؛ 
 .مسمتطاة متحلن مي يف اات د   ا متا  خم ي 

                                                           

www.casablanca-bourse.com 1                                                                                : متن قع متا مس  او ااي متانمتا متاو ضخء -
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 البيضاء :واقع عمل بورصة الدار  -ج

 1:نظام تداور ا وراق المالية -1
 :دمت ي ب ااي متانمتا متاو ضخء من  صو   قني جلد متاجلعخميا 

 اجلد دمت يه مج ع متاجلعخمص  يف متر امتا متنخا ي متنر يي بخاو ااي  ارجل ىن ماطخ متاجلعدخمص   :متار ا متن مزي -أ
 يف 6اجلد مت  أ عخا أ اقطخ متنخا ي بد  متانجلي  متايت اجلد عيى أ خر متاجللخ و  قن   عى متاو ااي هخمش يف

 .متنخ ي

  دد ا متانجلددي: اددجلد دمت ددي هدد مت متاردد ا متاجلعددخمص  امت  متحل ددد متانودد   متخلسددخ ص متإل ددرتمتا   ي  اددربر  -ب

 و اادي أدند متحلدن متردىن حل ددمتاسليخ  دمت ي ه مت متار ا من  صو متاجللخ و  ا  دن اد مت ح دمت دي متا
 متنيو اي  ارجلظنر ه مت متار ا من أ ي اال   أ متم  متنرجل ئ ان متنس رجلني. ديمتانجل

 

 اجلندد   خسددي متاجلرددع  يف متاردد ا متن مزاددي مددن عددنة تددرتمت  مجلريرددييو  اددجلد مددي تددرتة يف أ قددخ  أددندهخ ب ااددي      
 متانمتا متاو ضخء اني جمئ عي ارع   ت ئخ اي  أهد ترتمت  متاجلرع  :

 ترتة مخ قوي متالتجلجلخع : -

يف هدد   متالددرتةو اددجلد اييخ  ددخ اردد  ي متر متمدد  متادديت ا  دديطخ يدد مخ  متاو ااددي إىل  تددخر متاجلرددع  متإلانددرت    دد متء اعيددل 
مترمدد  بددأ متم  متاو ددع أ  أ متمدد  متاشدد متء مت وصقددخ مددن أ طددزة م  دد عي أددى اسدد تطخ د   أ  ااعيددن أاددي اددلييو  يلنددن يف 

د بسدلي مردجلئ ة متخجلردخا   بدث  دع   تد ي اصتجلجلدخع ميئدخ ال ه   متن خييو اعناي متر متمد  أ  إادخؤهدخو يف خدني ادجل
 إد خو أم  أ  اعنايه أ  إادخؤ .

 ترتة متإلثصا : -

عاددن متإلثددصاو ال اسددوح مددن متنئنددن إد ددخو أ  اعددناي أ  إادددخء متر متمدد  متادديت  ددول اردد  يطخ   اددجلد ميخبيددي متر متمدد   
 ميخبيي متر متم   اجلد أنان  ع  اإلثصا.مع بعضطخ اني  اقي مخا ي  متنر يي مرويخو  بعن عئي ي 

 :Trading at lastترتة متاجلنمت و بآ    ع   -

اددأيت هدد   متالددرتة بعددن تددرتة متاجلرددع  متارددخبيي و  هدد  تددرتة أناددن ا دد   ددع  ال انمت ادده   يلنددن  صهلددخ إد ددخو  اال دد  
ي م دىن مدن  دصو مت دجلعئخو   متاطم دي أ متم  متاو ع أ  متاشد متء بدآ    دع   تد مت متاردع  تيدطو  ادجلد مجدع متر متمد  متنجل متتيد

 )متايت اعجلئن متر ا اي متازما ي(. FIFOت ل  
 
 
 

                                                           

www.casablanca-bourse.com 1                                                                                : متن قع متا مس  او ااي متانمتا متاو ضخء -
  



 العربي نقد صندوق بيانات قاعدة في المدرجة العربية البورصات بعض وأداء ونقدية المالية السياسة مؤشرات بين والسببية االرتباط دراسة    :الرابع الفصل
 

269 

 

 ترتة ان ي متن متقوي: -

يف ه   متالرتةوال يلنن أ  ار ي أ  ايدى أي أم  ايو ع أ  ايش متء   ال أ  اعنو متر متم  متايت  دول إد خهلدخو  يلندن 
ر متاجلرددع  اندد  ُأْددنت  أ  ايددد  أ  اعددنو اددليخ  تيددط أ  اجلددن ي لاددي م متقوددي خمجليددمل متر دد متا عيددى مرددجل    تددخ

 ماعينة أ  ايد  أ متم  ال إد خهلخ.
 

 قطاعات السوق: -2

 : ا  ح ا طاع امسيي متاو ااي خرس متايوخعخ  (63) ن و اقد

  روي امسيي مي قوخ  يف متاو ااي القطاع
 36.9 متاوا ك

 21.7 متالاسخال 
 12.1 متاواخء  م متد متاواخء

 5.3 متن متد متاد مت  ي
 4.3 متاجلأم اخ 

 3.2 متاورت و  متادخط
 3 متانط بخء
 2.7 متناخ د

 2.6 متاعيخامت 
 1.8 متنش  بخ 

 1.4 ي مخ  متاجلئ اي متر   
 5 متايوخعخ  متر    

 100 متجملئ  
 و ب ااي متانمتا متاو ضخءومجل ت  عيى متن قع متالانرت  :          2015 اي  متانمتا متاو ضخء متنسنا : متاجلي ا  متارا ي او ااي

www.casablanca-bourse.com 
 

مت جلأث  قوخ  متاواد ك  قودخ  متالاسدخال   قودخ  متاوادخء  مد متد متاوادخء بدأهد خسدي مدن متا مسيدي مدخ  2015يف  اي       
 اعنس ا مز ب ااي متانمتا متاو ضخء بشني مو  .
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 : (2015-2005خالر الفترة ) ار البيضاءتحليل أداء بورصة الد -د

 

 مؤشرات صندوق النقد العربي: -1

 (2015-2005 ) صو متالرتة او ااي مد ا : ا  ح او ا مسي مت اان ا متااين متاع   (49)متاشني اقد 

 

 (2015-2005)  مت رايا متا متبع متا بع متالسي يو متااش ة متاع ب يو متنخا ي متر امتا أ  متا متاع  وأدمتء متااين اان ا ب خ خ  قخعنةمتنسنا :           

 

و خ دث   دع هد مت متارتمت دع  2011ع تى مسي مت  ب ااي متانمتا متاو ضخء مترلخو  ا ب بخ يف أدمت طخ ماد   داي      
 يف متارددا مت  متارددخبييو يف  دديب ااددي متاددنمتا متاو ضددخء متانودد  اددألدمتء متاعددخر ايو اادديو خددنمت انختددي مترابددخع متادديت خييجلطددخ 

 هد  مدخ ال خيدنر مسدخ   ومت ييني متايت اش  إىل أ  أدمتء متاو ااي    متاي عنر متال جلي متا عيدى متناد متو  لردها قعخ  
 .ادخا متنرجل ئ ان متا ان اض ا  مسخحلطد م  مت من ه مت متالرلخو

 

 ماويد  يف أ ده اتدي ثد   عرب مت يي  و عن عنر إنخمطد بنختي متاع متمي متايت ايمل  امتء ه مت متارتمت ع متا ي متعجلدربُ      
اادد  متارتمت ددع اجلددنمتع خ    ددي اردد  ي ا مت ددع عددخر يف أدمتء معتددد متر ددطد متند ب دديو ثدد  أ  بعددأل متالقجلسددخداني عددزُ 

 متات  أل متاعخن يو  م مت  جل  ي ارتمت ع خ د متنوخدال  دمت ي متار ا متن مزي يف ب ااي متانمتا متاو ضخء. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

COM 312,67 المركب 437,4 222,8 310,3 153,3 229,33 230,6 214,3 237,42 313,1 309,44

MOR  209,51306,26 المغرب 452 624,3 418,7 490,21 587,1 498,8 399,04403,24 415,6
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 القيمة السوقية:  -2

 (2015-2005 ) صو متالرتة متند ا  متار ق ي او ااي: ا  ح او ا متاي ئي (50)متاشني اقد 

 

 (2015-2005)  مت رايا متا متبع متا بع متالسي يو متااش ة متاع ب يو متنخا ي متر امتا أ  متا متاع  وأدمتء متااين اان ا ب خ خ  قخعنةمتنسنا :         

وخ دددث  دددخء هدد مت متارتمت ددع  2009ايددن ع تددى متاي ئددي متاردد ق ي او ااددي متاددنمتا متاو ضددخء ا مت عددخ مرددجلئ مت مادد   دداي     
مجلئخيددددد خ مددددع أدمتء أثيدددددس مسيدددد مت  متاو ااددددخ  متاعخن ددددديو  جل  دددي اعدددنة أ دددوخا ماطدددخ مدددخ هددد   دددخا   مجلعيدددل بدددخنزمتج 

ن ددي   دددعمل متاجلددنمت ال  يف معتددد متاو ااددخ  متاعخن دددي  متال ددجل ئخاي متاعددخن  متادد ي عدد أل ا  عدددخ مادد  مترطمددي متنخا ددي متاعخ
 ماطدددخ مدددخ هددد  دمت يددد  مجلعيدددل بخارتمت ددددع متنيحدددد ا ااشددددخط متإلاددددنمتامت و خ ددددث عزمددددى عددددنة يدددد مخ  عيددددى اأ  دددددي 

  ووطدخ متنجلعييدي بدخاو ع متر ث يف متاو ااي. 

 

 :عدد شركات -3

و  خ دث 2012يد مي متاد ي ع تده  داي  77متاو ضدخء  ديمل مل اجل خ ط عند متاشد مخ  متننا دي يف ب اادي متادنمتا     
 جلددخ ج متاشدد مخ  متننا ددي يف ب ااددي متاددنمتا متاو ضددخء متنظ وددي  يدد مي  ا  ددع اادد  اعددنة أ ددوخا أظطددخ 75بيدد  يف  دداي 

مل اردعلطخو  مد ا  أةدخ أ د تى  متاعدخر متر  دخ  متالقجلسدخداي عيدى متنردجل   ايجل قعخ و خ ث اد هس م متقود   إىل أ 
  يف متاجللخؤو خ و أهنمتأل قوخعخهتخو قوي أ  اجلر ا إا طخ متاجلشخؤر

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

252,33417,09586,33531,75586,33579,02516,22445,27451,11484,45453,32 مليار درهم مغربي
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https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/3/25/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/3/25/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
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 أحجام التداور : -4
 (2015-2005 ) صو متالرتة  متند ا: ا  ح او ا خ د متاجلنمت ال  يف ب ااي (51)متاشني اقد 

 
 (2015-2005)  مت رايا متا متبع متا بع متالسي يو متااش ة متاع ب يو متنخا ي متر امتا أ  متا متاع  وأدمتء متااين اان ا ب خ خ  قخعنةمتنسنا :         

متر د متا متنخا دي متاع ب دي  بي دي متر د متا  مد هدخ مدن اع د ه مت متارتمت ع بس اة مو ة إىل اأث  ب ااي متانمتا متاو ضدخء       
  أل أطمدي داد   متر ا ب دي متاديت بد ط   دصو متالدرتةمتااخيئيو  خادي عدنر متال دجلي متا يف أ د متا متندخو متاعخن دي عيدى أثد  خمدخ

 أث  اا  عيى أ  متء عنر متا يني ان  مجطد ا متنردجل ئ ان   تد هتد متنردجليوي ي  مد مت اتد  أل متالقجلسدخداي   متار خ د ي 
 ادددأث  هددد مت متردمتء مدددن  خ دددس ا ددد و بدددخارتمت ع يف ا  دددي عدددند مدددن متاشددد مخ   مت نئدددخ  ا طاعدددخ  مترابدددخع و متاعخن دددي 
 متاايناي.

 

 السالسل الزمنية محل الدراسة "المغرب" ةإستقراريالمطلب ال اني : دراسة 
 

قوددي متاجلودد ا إىل دامت ددي متالااوددخط  متارددوو ي بددني مجلددد مت  متار خ ددي متنخا ددي  متاايناددي يف متنددد ا  أدمتء ب ااددي متاددنمتا       
متاو ضخء األ امتا متنخا ديو ال بدن مت   يد ر يف متاونمتادي بجلع دني متاائد اج متاي خ د  متاد ي  ردعى مدن  صاده إل د متء متاجلحي دي 

 ااي متر امتا متنخا ي  مجلد مت  متار خ دي متنخا دي  متااينادي ايئدد ا تدي متاي خ   ايجلأمن من متاعصقي متاروو ي بني مسي  ب
متانامت ددي   مدد مت مت جلوددخا مددن  إ ددجلي متااي متارص ددي متازما ددي هلدد   متنجلددد مت  عددن ا اددل  مت ددجلظنمتر مت جلوددخا داندد  تدد ا  

 إ جلي متااي متارص ي متازما ي عن ا ال متاجلئ  ي متاو خ .متا ص   مت جلوخا   بائخا ه (ADF) متن  ع
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I.  تعيين نموذج الدراسة 

متالااوخط  متاروو ي بني مجلد مت  متار خ ي متنخا دي  متااينادي يف متندد ا ال خيجليدمل عدن متاائد اج مت  متاائ اج مت ند انامت ي 
 ه   طما ي نجلد مت  متانامت ي  و خ ث اجلضئن ه مت متاائ اج ارعي  ص يمتنجلوع يف دامت ي ه   متاعصقي يف د اي قو  

او اادي متادنمتا متاو ضدخءو عد و متاايد د بدخنلط ر متاضد ل  عد و متاايد د بدخنلط ر متا مت دع   ددع  متر ددطد  أ دعخا مسيد 
متالخ نة عيى متا دمت ع و متا قد متاي خ   ر دعخا متنردجلطي   متإل لدخا متحلند م   متإلاد متدمت  متاضد او ي  متادنان متاعدخر مت يد  

      مدن  دخ ل  متانمتا دي متنئجلدنة تدرتة  دصو ومتنجلدد مت  هلد   متاشدط اي   دع  متاسد أل ااد  بخإلعجلئدخد عيدى متاو خ دخ 
 .ر 2015 متاعخر من دارئرب إىل ر 2005 متاعخر من

متر ددطد او ااددي متاددنمتا متاو ضددخء  مئجلددد  اددخبع يف  أ ددعخا   ددث اوددىن متاائدد اج تددي متانامت ددي عيددى   ددع  مسيدد      
   ددع  متالخ ددنة عيددى متا دمت ددعخددني مت  بددخق  متنجلددد مت  عدد و متاايدد د بددخنلط ر متاضدد ل  عدد و متاايدد د بددخنلط ر متا مت ددع   

متاد قد متاي خ د  ر دعخا متنردجلطي   متإل لدخا متحلند م   متإلاد متدمت  متاضد او ي  متادنان متاعدخر مت يد    دع  متاسد أل اندد   
 متر طد او ااي متند ا. أ عخا مجلد مت  مرجليييو خ ث اوحث ه   متانامت ي يف أث هخ عيى خ مي مسي 

 

  ا مز ايئجلد مت  تي متانامت ي  صو ه   متانامت ي بدددددد :     

  متر طد او ااي متند ا     :  أ عخا مسيIndex  

  :              ع و متااي د بخنلط ر متاض لM 1   

 متا مت ع              : بخنلط ر متااي د ع و M 2 

 :           متا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي IN 

 ع  متاس أل                              : EX  

   :                ع  متالخ نة عيى متا دمت ع  I   

  متإل لخا متحلن م                         :G 

  :                       متإلا متدمت  متاض او يR 

  متانان متاعخر مت ي                         :D 

 
 

II.  الدراسةاختبار إستقرارية السالسل الزمنية محل  : 
 

 (:ADF) اختبار ديكي فولر الموسع   -أوال 
 



 العربي نقد صندوق بيانات قاعدة في المدرجة العربية البورصات بعض وأداء ونقدية المالية السياسة مؤشرات بين والسببية االرتباط دراسة    :الرابع الفصل
 

274 

 

 ( عند المستوىADF) اختبار ديكي فولر الموسع  -1
 

 النموذج ا ور : هو نموذج بدون ثابت ، وبدون اتجاه عام -أ
 )بن   قخاع أ  مترخ  طمين( :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   (64) ن و اقد

  Variables ADF Statistic Critical Value 

  

 

1%  Critical Value -2.582734 

1 Index 0,358323 5%Critical Value* -1.943285 

  

 

10%  Critical value -1.615099 

  

 

1%  Critical Value -2,582734 

2 M1 4,942048 5%Critical Value* -1,943285 

  

 

10%  Critical value -1,615099 

  

 

1%  Critical Value -2,582734 

3 M2 6,062718 5%Critical Value* -1,943285 

  

 

10%  Critical value -1,615099 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

4 IN 2,035365 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2,582734 

5 EX 0,469109 5%Critical Value* -1,943285 

  

 

10%  Critical value -1,615099 

  

 

1%  Critical Value -2,582872 

6 I 0,046216 5%Critical Value* -1,943304 

  

 

10%  Critical value -1,615087 

  

 

1%  Critical Value -2,582734 

7 G -2,076194 5%Critical Value* -1,943285 

  

 

10%  Critical value -1,615099 

  

 

1%  Critical Value -2,582734 

8 R -2,104529 5%Critical Value* -1,943285 

  

 

10%  Critical value -1,615099 

  

 

1%  Critical Value -2,582734 

9 D -1,780779 5%  Critical* Value -1,943285 

  

 

10%  Critical Value -1,615099 

 (.24و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                  

( ايائد اج متر و " عادن متنردجل   ADFمتخلخص باجلخ ج إ جلوخا دان  تد ا  متن  دع )( 64) اجلضح من متلن و اقد 
 اوني :خ ث  وبن   قخاع أ  مترخ  طمين " ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي
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و معددنو متالخ ددنة عيددى (Index)أ  متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بنددي مددن )مسيدد  أ ددعخا متر ددطد او ااددي متنددد ا  -
  بخاجلدخث  ومتلن ا دي    tمت رد بي    tخ ث مخ ى  و((D)(و متانان متاعخر مت ي EXو  ع  متاس أل )(I)متا دمت ع 

 تط   متارص ي أجل ي عيى   ا متا خنة  ه   ص ي ث  مرجلي ة عان متنرجل  .

متإل لددددخا (و R)متإلادددد متدمت  متاضدددد او ي(و In)أمددددخ متارص ددددي متازما ددددي متخلخاددددي بددددخنجلد مت  )متادددد قد متاي خ دددد  األ ددددعخا -
   ( خ ددث مخ ددى(M2)و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع (M1)متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متاضدد ل (G)متحلندد م  

t    مت ردد بي  t  بخاجلددخث تطدد   متارص ددي ال أجلدد ي عيددى  دد ا متا خددنة  هدد   ص ددي مرددجلي ة عاددن و متلن ا ددي  
 .I(0متنرجل    مجلنخميي من متانا ي )

متلن ا دي  و مترمد  متاد ي اشد  إىل قود و تد و    tمت رد بي   t من  صو مخ  ول اجلضح مت  هاخك مجلد مت  تخ : 
 و أي مت  مي متارص ي متازما ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   بالس متا اوي.  𝐻1  اتأل متال و متاوناي  𝐻0متاعنر 

 

 جلخ ج متاائد اج متا دخ  ااجلدخ ج مت جلودخا داند  تد ا  متن  دع عادن متنردجل   )بيدخاع ( 65) ا  ح متلن و متاجلخث اقد     
 متانامت ي خ ث ا  ح : د   مترخ  طمين( من مت ي مت جلوخا من  مت جلي متا متارص ي متازما ي تي 

 

و متاعددد و متاايدددني (Index)أ  متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بندددي مدددن )مسيددد  أ دددعخا متر دددطد او اادددي متندددد ا  -*
 ددع  متاسدد أل  (وIn)و متادد قد متاي خ دد  األ ددعخا(M2)و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع (M1)بددخنلط ر متاضدد ل 

(EX)   خ دددث مخ دددى )t  مت رددد بي  t   متلن ا دددي    بخاجلدددخث تطددد   متارص دددي أجلددد ي عيدددى  ددد ا متا خدددنة  هددد
  ص ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   )بيخاع   د   مترخ  طمين(.

 

و متادنان متاعدخر  (I)و معدنو متالخ دنة عيدى متا دمت دع (G)أمخ متارص ي متازما ي متخلخاي بدخنجلد مت  )متإل لدخا متحلند م   -
متلن ا دي   بخاجلدخث تطد   متارص دي ال أجلد ي    tمت ر بي     tمخ ى   ( خ ث(R)متإلا متدمت  متاض او ي (D)مت ي 

 .I(0عيى   ا متا خنة  ه   ص ي مرجلي ة عان متنرجل   )بيخاع   د   مترخ  طمين(و   مجلنخميي من متانا ي )
 

متلن ا دي  و مترمد  متاد ي اشد  إىل قود و تد و    tمت رد بي   t من  صو مخ  ول اجلضح مت  هاخك مجلد مت  تخ : 
 و أي مت  مي متارص ي متازما ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   بالس متا اوي. 𝐻1  اتأل متال و متاوناي  𝐻0متاعنر 
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 متاائ اج متا خ : ه  من اج ب خبى و  بن   مترخ  عخر -ا 

 )بيخاع   د   مترخ  طمين( :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل  ( 65) ن و اقد 
  Variables ADF Statistic Critical Value 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

1 Index -2,810644 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

2 M1 -1,035472 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

3 M2 -0,826704 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

4 IN -0,814335 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

5 EX -1,358826 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

6 I -4,87084 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

7 G -5,167158 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

8 R -5,413825 5%Critical Value* -2.883579 

  

 

10%  Critical value -2.578601 

  

 

1%  Critical Value -3.480818 

9 D -4,796092 5%  Critical* Value -2.883579 

  

 

10%  Critical Value -2.578601 

 (.25و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                   
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 متاائ اج متا خاث : ه  من اج ب خبى و  بخرخ  عخر -ج 
 

 بخرخ  طمين()بيخاع    :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   (66) ن و اقد
  Variables ADF Statistic Critical Value 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

1 Index -2,288515 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

2 M1 -2,33528 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

3 M2 -2,433526 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.030157 

4 IN -1,476382 5%Critical Value* -3.444756 

  

 

10%  Critical value -3.147221 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

5 EX -1,670603 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

6 I -5,342966 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

7 G -5,800289 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

8 R -5,627465 5%Critical Value* -3.444487 

  

 

10%  Critical value -3.147063 

  

 

1%  Critical Value -4.029595 

9 D -4,98673 5%  Critical* Value -3.444487 

  

 

10%  Critical Value -3.147063 

 (.26و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                  

 جلخ ج متاائ اج متا خاث ااجلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عادن متنردجل   )بيدخاع  بخردخ   (66)اجلضح من متلن و اقد 
 طمين( من مت ي مت جلوخا من  مت جلي متا متارص ي متازما ي تي متانامت ي خ ث ا  ح متلن و :

و متاعددد و متاايدددني (Index)أ  متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بندددي مدددن )مسيددد  أ دددعخا متر دددطد او اادددي متندددد ا  -*
 ددع  متاسدد أل  (وIn)و متادد قد متاي خ دد  األ ددعخا(M2)و متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع (M1)بددخنلط ر متاضدد ل 
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(EX)   ص ددي ثدد  مرددجلي ة و خ ددث مخ ددى  )t   مت ردد بي  t  متلن ا ددي   بخاجلددخث تطدد   متارص ددي أجلدد ي عيددى
 د   مترخ  طمين(.  ا متا خنة  ه   ص ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   )بيخاع   

و متادنان متاعدخر  (I)و معدنو متالخ دنة عيدى متا دمت دع (G)أمخ متارص ي متازما ي متخلخاي بدخنجلد مت  )متإل لدخا متحلند م   -
متلن ا ددي  بخاجلددخث تطدد      tمت ردد بي   t(  ص ددي مرددجلي ة و خ ددث مخ ددى(R)متإلادد متدمت  متاضدد او ي (D)مت يدد 

متارص ي ال أجل ي عيى   ا متا خنة  هد   ص دي مردجلي ة عادن متنردجل   )بيدخاع   د   متردخ  طمدين(و   مجلنخميدي 
 .I(0من متانا ي )

متلن ا دي  و مترمد  متاد ي اشد  إىل قود و تد و    tمت رد بي   t من  صو مخ  ول اجلضح مت  هاخك مجلد مت  تخ : 
 أي مت  مي متارص ي متازما ي ث  مرجلي ة عان متنرجل   بالس متا اوي.و  𝐻1   اتأل متال و متاوناي  𝐻0متاعنر 

 
   جل  ي نخ  ول اجلضح بأ  :

و معددنو متالخ ددنة عيددى (Index)  متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بنددي مددن )مسيدد  أ ددعخا متر ددطد او ااددي متنددد ا إ -
( مخ ددى ثدد  مرددجلي ة عاددن اوو ددل مت جلوددخا داندد  تدد ا  (D)(و متاددنان متاعددخر مت يدد EXو  ددع  متاسدد أل )(I)متا دمت ددع 

متن  ع عان متنرجل   بن   قخاع أ  متردخ  طمدينو يف خدني مخ دى متارص دي متازما دي متخلخادي بدخنجلد مت  )متاد قد متاي خ د  
و متاعد و (M1)متاعد و متاايدني بدخنلط ر متاضد ل (G)متإل لدخا متحلند م  (و R)متإلا متدمت  متاضد او ي(و In)األ عخا

 .I(0(  ص ي مرجلي ة عان متنرجل    مجلنخميي من متانا ي )(M2)نلط ر متا مت ع متاايني بخ

و متاعددد و متاايدددني (Index)مت  متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بدددخنجلد مت  )مسيددد  أ دددعخا متر دددطد او اادددي متندددد ا   -
سدد أل  دع  متا ( وIn)متاد قد متاي خ دد  األ دعخا( و M2)و متاعد و متاايددني بدخنلط ر متا مت دع (M1)بدخنلط ر متاضد ل 

(EX)  و مخ ى ث  مرجلي ة عان اوو ل مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنردجل   بيدخاع   بدن   متردخ  طمدين و يف )
 (G)و متإل لددددخا متحلنددددد م  (I)خددددني مخ ددددى متارص ددددي متازما ددددي متخلخاددددي بدددددخنجلد مت  )معددددنو متالخ ددددنة عيددددى متا دمت ددددع 

 .  I(0متنرجل    مجلنخميي من متانا ي )( مرجلي ة عان (D)و متانان متاعخر مت ي  (R)متإلا متدمت  متاض او ي
و متاعددد و متاايدددني (Index)مت  متارص دددي متازما دددي متخلخادددي بدددخنجلد مت  )مسيددد  أ دددعخا متر دددطد او اادددي متندددد ا   -

 دع  متاسدد أل  ( وIn)متاد قد متاي خ دد  األ دعخا( و M2)و متاعد و متاايددني بدخنلط ر متا مت دع (M1)بدخنلط ر متاضد ل 
(EX) ل مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   بيدخاع   بخردخ  طمدين و يف خدني  ( و مخ ى ث  مرجلي ة عان اوو 

و متإلادد متدمت  (G)و متإل لددخا متحلندد م  (I)مخ ددى متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بددخنجلد مت  )معددنو متالخ ددنة عيددى متا دمت ددع 
 .  I(0( مرجلي ة عان متنرجل    مجلنخميي من متانا ي )(D)و متانان متاعخر مت ي  (R)متاض او ي

ادد ا  البددن مددن  ومت  هاددخك  ص ددي طما ددي نجلددد مت  متانامت ددي ثدد  مرددجلي ة عاددن متنرددجل   اددن  متاائددخاج متادد ص  مئددخ
 متاي خر بإ  متء مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و ال جلوخا من  إ جلي متااي ه   متارص ي متازما ي . 
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 ( عند الفرق ا ور ADF) اختبار ديكي فولر الموسع  -2
  ور : هو نموذج بدون ثابت ، وبدون اتجاه عامالنموذج ا -أ

 )بن   قخاع أ  مترخ  طمين( :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و (67) ن و اقد
  Variables ADF Statistic Critical Value 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

1 Index -10,55641 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

2 M1 -10,46777 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

3 M2 -9,703336 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

4 IN -19,58474 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

5 EX -11,91076 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

6 I -13,89027 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

7 G -12,23149 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

8 R -12,01412 5%Critical Value* -1.943304 

  

 

10%  Critical value -1.615087 

  

 

1%  Critical Value -2.582872 

9 D -12,55733 5%  Critical* Value -1.943304 

  

 

10%  Critical Value -1.615087 

 (.27و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                  

ايائد اج  عادن متالد ا متر و( ADF) متا ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  دع ( 67)من  صو متلن و اقد 
متر و " بن   قخاع أ  مترخ  طمين " ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي اوني أ  مدي مدن متارص دي متازما دي ايئجلدد مت  

و متاعددد و متاايدددني (M1)و متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متاضددد ل (Index)مسيددد  أ دددعخا متر دددطد او اادددي متندددد ا )
و متاددددددنان متاعددددددخر  (I)معددددددنو متالخ ددددددنة عيددددددى متا دمت ددددددع  (و In)و متادددددد قد متاي خ دددددد  األ ددددددعخا(M2)بددددددخنلط ر متا مت ددددددع 
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ه   ص دي مردجلي ةوخ ث   ((EX ع  متاس أل )(و R)و متإلا متدمت  متاض او ي(G)متإل لخا متحلن م   (وD)مت ي 
متلن ا ددي   بخاجلددخث تطدد   متارص ددي ال أجلدد ي عيددى  دد ا متا خددنة   مرددجلي ة عاددن متالدد ا    tمت ردد بي    tمخ ددى 

   tمت ردد بي   t مددن  ددصو مددخ  ددول اجلضددح  I(1متر و )بددن   قددخاع أ  مترددخ  طمددين( و   مجلنخميددي مددن متانا ددي )
   𝐻0  اتأل ت و متاعنر   𝐻1متلن ا ي  و مترم  متا ي اش  إىل قو و متال و متاوناي

 
 النموذج ال اني : هو نموذج ب ابت ، وبدون اتجاه عام -ب 

 )بيخاع   بن   مترخ  طمين(  :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و(68) ن و اقد 
  Variables ADF Statistic Critical Value 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

1 Index -10,57545 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

2 M1 -13,07754 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

3 M2 -13,16808 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

4 IN -19,93592 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

5 EX -11,90093 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

6 I -13,8417 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

7 G -12,19823 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

8 R -11,98008 5%Critical Value* -2.883753 

  

 

10%  Critical value -2.578694 

  

 

1%  Critical Value -3.481217 

9 D -12,52972 5%  Critical* Value -2.883753 

  

 

10%  Critical Value -2.578694 

 (.28و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                  
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ايائد اج  عادن متالد ا متر و( ADF) متا ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع  (68) صو متلن و اقد من 
 : اوني و خ ثمتا خ  )بيخاع   بن   مترخ  طمين( ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي

و متاعد و متاايدني بدخنلط ر (Index)أ  مي من متارص ي متازما ي ايئجلد مت  مسيد  أ دعخا متر دطد او اادي متندد ا 
معدددنو متالخ دددنة عيدددى  (و In)و متاددد قد متاي خ ددد  األ دددعخا(M2)و متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متا مت دددع (M1)متاضددد ل 
و  (EX ع  متاسد أل ) ( وR)و متإلا متدمت  متاض او ي(G)متإل لخا متحلن م   (وD)و متانان متاعخر مت ي  (I)متا دمت ع 

 .ه   ص ي مرجلي ة

متلن ا ددي   بخاجلددخث تطدد   متارص ددي ال أجلدد ي عيددى  دد ا متا خددنة  هدد   ص ددي    tمت ردد بي    tخ ددث مخ ددى  
 .I(1مرجلي ة عان متال ا متر و )بيخاع   بن   مترخ  طمين( و   مجلنخميي من متانا ي )

 

 عادن متالد ا متر و( ADF) متاد ي ا  دح  جلدخ ج مت جلودخا داند  تد ا  متن  دع  (69)اقدد  متاجلدخث متلن و مئخ ا  ح
 اوني أ  : وايائ اج متا خاث )بيخاع   بخرخ  طمين(  ايرص ي متازما ي متخلخاي بخانامت ي

و متاعد و متاايدني بددخنلط ر (Index)مدي مدن متارص دي متازما دي ايئجلدد مت  مسيد  أ دعخا متر دطد او اادي متندد ا -
معدددنو متالخ دددنة عيدددى  (و In)و متاددد قد متاي خ ددد  األ دددعخا(M2)و متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متا مت دددع (M1)متاضددد ل 
 (EX دددع  متاسددد أل )( R)و متإلاددد متدمت  متاضددد او ي(G)متإل لدددخا متحلنددد م   (وD)و متادددنان متاعدددخر مت يددد  (I)متا دمت دددع 

 ه   ص ي مرجلي ة .

متلن ا دددي   بخاجلدددخث تطددد   متارص دددي ال أجلددد ي عيدددى  ددد ا متا خدددنة  هددد   ص دددي    tمت رددد بي   t  خ دددث مخ دددى
 I(1مرجلي ة عان متال ا متر و )بيخاع   بخرخ  طمين( و   مجلنخميي من متانا ي )

 

اجلد اتأل متال و متا ي اش  إىل   د د مشدنيي ( و ADFدان  ت ا  متن  ع )  باخء عيى  جلخ ج متارخبيي ال جلوخا 
 متارص ددي متازما ددي و   بخاجلددخث تطدد  مرددجلي ة عاددن متالدد ا متر وو  مجلنخميددي مددن متانا ددي متر ىل دد  ا متا خددنة يف هدد   

I(1). 
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 متاائ اج متا خاث : ه  من اج ب خبى و  بخرخ  عخر -ج
 :  جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متال ا متر و)بيخاع   بخرخ  طمين(( 69) ن و اقد 

  Variables ADF Statistic Critical Value 

  

 

1%  Critical Value -4.030157 

1 Index -10,75896 5%  Critical Value -3.444756 

  

 

1%  Critical Value -3.147221 

  

 

5%Critical Value* -4.030157 

2 M1 -13,10947 10%  Critical value -3.444756 

  

 

1%  Critical Value -3.147221 

  

 

5%Critical Value* -4.030157 

3 M2 -13,17532 10%  Critical value -3.444756 

  

 

1%  Critical Value -3.147221 

  

 

5%Critical Value* -4.030157 

4 IN -19,82208 10%  Critical value -3.444756 

  

 

1%  Critical Value -3.147221 

  

 

5%Critical Value* -4.030157 

5 EX -11,94781 10%  Critical value -3.444756 

  

 

1%  Critical Value -3.147221 

  

 

5%Critical Value* -4.030157 

6 I -13,80538 10%  Critical value -3.444756 

  

 

1%  Critical Value -3.147221 

  

 

5%Critical Value* -4.030157 

7 G -12,15269 10%  Critical value -3.444756 

  

 

1%  Critical Value -3.147221 

  

 

5%Critical Value* -4.030157 

8 R -11,93424 10%  Critical value -3.444756 

  

 

1%  Critical Value -3.147221 

  

 

5%Critical Value* -4.030157 

9 D -12,4886 10%  Critical value -3.444756 

  

 

1%  Critical Value -3.147221 

   5%  Critical* Value  

   10%  Critical Value  

 (.29و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                  
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 طريقة التم يل البياني :  -ثانيا 
م مودي متردخ   ارجلظنر ه   متاو ال م ا  نصختي من  إ دجلي متااي متارص دي متازما دي تدي متانامت دي  متاجلأمدن مدن   د د

 يف مددخ ايدد  ا دد ر ب خ  ددي ل ددي متارص ددي متازما ددي متخلخاددي بنددي مجلددد مت  متانامت ددي قوددي   بعددن  وعددخر أ  عددنر    دهددخ 
 أ ايطخ ارص ي مرجلي ة من  صو مت   متال ا متر و: 

 
 متر و متال ا مت    بعن قوي متانامت ي نجلد مت  متازما ي متارص ي ل  ي( : 52متاشني اقد)
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  EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا: من إعنمتد           

مددن  ددصو متاي ددخر بخ جلوددخا إ ددجلي متااي متارص ددي متازما ددي تددي متانامت ددي عددن ا اددل متاجلئ  ددي متاو ددخ  اجل يددى مت  بعددأل     
  بخاجلخث اجلجلويس أ ايطدخ إىل  ص دي طما دي مردجلي ة مدن  دصو  وه   متارص ي ال اجلئجلع بخال جلي متااي عان متنرجل  

 أ ايطخ إىل متال ا متر و خت اسوح مرجلي ة .
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           المطلب ال الل: اختبار التكامل المشترك و اختبارات السببية بين متغيرات الدراسة
 -المغرب -

  

و  دداي ر  I( 1بعدن دامت دي إ دجلي متااي متارص دي متازما ددي تدي متانامت دي   متاديت متاضدح أةددخ مجلنخميدي مدن  لدس متا اودي)    
 بخاجلأمن من إ جلي متااي  يريي متاو متق .

I. ا  جلوخمتاوو ل و من  صو رمنمتا ايي متط  عصقي ا د    منخ  ي إاوحث ت  : إ  مت إسثثثثثثتقرارية سلسثثثثثثلة البثثثثثثواقي
و ادددد مت مددددن متنطددددد يف هدددد   اجلينا متق  مت وصقخ من ب متا    ا  ن مت  تددددي متانامت دددديو  ائجلد متب ن ك ائشجل متاجلنخمي مت

اة مددددددن  ددددددصو ائينمتاي دائعخمتق  متقئاخ بلحص ب و اد مت متاط ةو  مرجلي ة ر   مت   أ  همن متن خيددددددي أ   جلأمددددددن 
 (و  مي متال جلوخامت  ان   عان متنرجل   .ADF)ائ  ع ت ا  متان  مت جلوخا د

 

 متا ص  متاائخاج ان  متنرجل   عان متاو متق  اريريي متن  ع ت ا  دان  مت جلوخا  جلخ ج : ا  ح(70) ن و اقد 
Critical    10% Critical    5% Critical    1% Critical Critical 

 (عان متنرجل   )بن   قخاع أ  مترخ  طمين 4.100708- 2.582734- 1.943285- 1.615099-

 عان متنرجل   )بيخاع   د   مترخ  طمين( 4.085501- 3.480818- 2.883579- 2.578601-

 عان متنرجل  )بيخاع   مترخ  طمين( 4.072067- 4.029595- 3.444487- 3.147063-

 (.30و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :         

 ان  متاائخاج متا ص : جلخ ج مت جلوخا دان  ت ا  متن  ع عان متنرجل   ( 70) ا  ح متلن و اقد 
  𝑡cal  =-4.100708بددن   قددخاع أ  مترددخ  طمددين و مددن مت ددي مت جلوددخا مددن  مت ددجلي متا  يردديي متاودد متق  خ ددث   -

و  بخاجلخث تط   متاريريي ال أجل ي عيى   ا متا خدنة  هد  %10و%5و%1عان مي متنرجل اخ   𝑡tab  متمرب من
 .I(0مرجلي ة عان ااوي ) يريي 

 𝑡cal  =-4.085501بيدددخاع   د   متردددخ  طمدددين و مدددن مت دددي مت جلودددخا مدددن  مت دددجلي متا  يرددديي متاوددد متق  خ دددث   -
و  بخاجلخث تط   متاريريي ال أجل ي عيى   ا متا خدنة  هد  %10و%5و%1عان مي متنرجل اخ   𝑡tab  متمرب من

 .I(0 يريي مرجلي ة عان ااوي )
و  بخاجلددخث تطد   متاريردديي ال أجلدد ي عيدى  دد ا متا خدنة  هدد   يردديي %10و%5و%1عادن مددي متنردجل اخ   𝑡tab  متمدرب مدن 𝑡cal  =-4.072067بيخاع   مترخ  طمين و من مت ي مت جلوخا من  مت جلي متا  يرديي متاود متق  خ دث   -

 .I(0مرجلي ة عان ااوي )
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 :  يريي متاو متق  عان متنرجل   (53)متاشني اقد

 
  EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا: من إعنمتد              

 

مت   يردديي متاودد متق  مرددجلي ة عاددن متنرددجل   عيددى متاعئدد رو  بعددن مت جلوددخا  (53)اجلضددح مددن  ددصو متاشددني اقددد 
و  متاجلأمددن مددن إ ددجلي متااي  I( 1إ ددجلي متااي متارص ددي متازما ددي تددي متانامت ددي  متادديت متاضددح أةددخ مجلنخميددي مددن  لددس متا اوددي)

متقددي مددن دا ددي مت ددجلي متا متارص ددي متازما ددي تددي متانامت دديو اجلحيددل متاشدد اخ   أيو  I( 0 يردديي متاودد متق  عاددن دا ددي )
ال جلوددخا متاجلنخمددي  Johansen( 1988متاضدد  ااخ  ال جلوددخا متاجلنخمددي متنشددرتك و خ ددث  دداظجلخا اوو ددل مت جلوددخا  )

 رخبييو  قوي اا   احند ترتة متاجلوخاس متن يى ايئجلد مت  تي متانامت ي.متنشرتك بني متنجلد مت  من بني متال جلوخامت  متا

 

II. :اختيار فترة التباطؤ الم لى 

 : أنان عند ترتمت  اوخاس متاائ اج (71) متلن و اقد                             

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -6642.342 NA   1.10e+34  103.9272  104.1277  104.0087 

1 -5439.610  2217.537  2.70e+26  86.40015   88.40548*   87.21493* 

2 -5363.000  130.4765  2.95e+26  86.46874  90.27888  88.01682 

3 -5272.286   141.7393*   2.65e+26*   86.31698*  91.93191  88.59835 

4 -5206.950  92.90002  3.69e+26  86.56172  93.98146  89.57640 

 مت جلخاهخ متال جلوخا.اجل  متازما  متس طاجلوخمت  متتجل د عيى عنو )*(: ان   
 (.31و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :  
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  اجلضح مت  متال جلوخا مت جلخا ترتة اوخاس  متخنة )يط   متخن( بخااردوي نع دخاي( 71) اجلضح من  صو متلن و متا قد 

Hannan and Quinn   Schwarz (SC) تدرتمت  بخااردوي نع دخا  3يف خني مت جلخا متال جلوخا اودخاس بدددد 

 Akaike ( AIC )ترتمت  إبوخء. 3  اوول  وخ ث  اظجلخا يف ه   متحلخاي مترمرب 
 

III.  المغربمتغيرات الدراسة و مؤشر أداء بورصة  التكامل المشترك بين اختباراتنتائج 
 

و مؤشر أسعار ا سهم ببورصة  M1أوال : إختبار التكامل المشترك بين عرض النقود بالمفهوم الضيق  
 المغرب:

  مسي  أ عخا  M1 بخنلط ر متاض ل : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ع و متااي د(72) متلن و اقد
 متر طد بو ااي متند ا

 
 (.32و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     

 

 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي        = 29.883 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يددي بعددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني متنجلددد ان  قودد و متالدد و متاوددناي  𝐻0  بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي 
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     29.168=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  29.88384  12.32090  16.36188

At most 1  0.715433  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  29.16841  11.22480  15.09133

At most 1  0.715433  4.129906  6.940559
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متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاونايددي 
%5 . 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسخ  ي مت ر بي   0.715=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

 𝐻1ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني متنجلددد ان   دد تأل متالدد و متاوددناي  متايخ يددي 𝐻0 بخاجلددخث  يوددي متال  دد ي 
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي 

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     0.715=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان   د تأل متالد و  𝐻0 متايت أيدخاة بدن اهخ إىل قود و متال  د ي 
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي  𝐻1متاوناي 

  بدني  يرديي  متند ابو ااي  متر طد أ عخا مسي   يريي بني مشرتك انخمي عصقي    د اجلضح  ول ممخ  بخاجلخث
مدن  مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده ا  د د  ردوي و M1عد و متاايد د بدخنلط ر متاضد ل

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئي مترث  إخسخ  يت
 ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

و مؤشر أسعار ا سهم ببورصة  M2ثانيا :إختبار التكامل المشترك بين عرض النقود بالمفهوم الواسع  
 المغرب:

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي  M2: ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني ع و متااي د (73)متلن و اقد 
 متند ا

 
 (.32و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  33.35388  12.32090  16.36188

At most 1  0.667203  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  32.68668  11.22480  15.09133

At most 1  0.667203  4.129906  6.940559
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 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي      =   33.353  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يددي بعددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني متنجلددد ان  قودد و متالدد و متاوددناي  𝐻0 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي 
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     32.686=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاونايددي 
%5 . 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسخ  ي مت ر بي   0.667=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

 𝐻1متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني متنجلددد ان   دد تأل متالدد و متاوددناي  𝐻0 بخاجلددخث  يوددي متال  دد ي 
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي 

 =𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  0.667= 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 4.129  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي  

متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان   د تأل متالد و  𝐻0 متايت أيدخاة بدن اهخ إىل قود و متال  د ي 
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي  𝐻1متاوناي 

  بدني  يرديي  متند ابو ااي  متر طد أ عخا مسي   يريي بني مشرتك انخمي عصقي    د اجلضح  ول ممخ  بخاجلخث
مدن  مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده ا  د د  ردوي و M2عد و متاايد د بدخنلط ر متا مت دع  

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئي مترث  إخسخ  يت
 ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 
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و مؤشر أسعار ا سهم ببورصة  INالرقم القياسي  سعار المستهلك إختبار التكامل المشترك بين ثال ا: 
 المغرب:

  مسي  أ عخا  INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني (74)متلن و اقد 
 متر طد بو ااي متند ا

 
 (.32و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     

 
 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي      =   19.176  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يددي بعددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني متنجلددد ان  قودد و متالدد و متاوددناي  𝐻0 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي 
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي اال ه إخسخ  ي     10.926=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

و  5%متايخ يدي ب  دد د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا اددي  𝐻1 متاديت أيدخاة إىل اتدأل متال  د ي متاونايدي 
 ني متنجلد ان.متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك ب 𝐻0 قو و متال   ي متاعنم ي 

 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان.  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي 

  بدني  بو اادي متندد ا متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي عدنر   د د اجلضدح  دول ممخ  بخاجلخث
 مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده   د د  ردوي اعدنر و INمتاد قد متاي خ د  ر دعخا متنردجلطي   يرديي 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  19.17636  12.32090  16.36188

At most 1  8.249783  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  10.92657  11.22480  15.09133

At most 1  8.249783  4.129906  6.940559
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متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلوخا  تل متانخماي متاعتئى  متاي ئي مترث  من إخسخ  يت مي اش 
 عنر    د عصقي ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

 أسعار ا سهم ببورصة المغرب:و مؤشر  Iسعر الفائدة على الودائع رابعا: إختبار التكامل المشترك بين 

  مسي  أ عخا متر طد  I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني (75)متلن و اقد 
 بو ااي متند ا

 
 (.32و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     

 
 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي      =   10.797  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

  قودد و  5%متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاونايددي 
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان  قو و متال و  𝐻0متاعنم ي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     10.558=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

و  5%متايخ يدي ب  دد د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا اددي  𝐻1 متاديت أيدخاة إىل اتدأل متال  د ي متاونايدي 
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان. 𝐻0 قو و متال   ي متاعنم ي 

 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان.  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  10.79774  12.32090  16.36188

At most 1  0.239421  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  10.55832  11.22480  15.09133

At most 1  0.239421  4.129906  6.940559
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  بدني  بو اادي متندد ا متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي عدنر   د د اجلضدح  دول ممخ  بخاجلخث
 مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده   د د  ردوي اعدنر و  I يريي  ع  متالخ دنة عيدى متا دمت دع 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد  مدن إخسدخ  يت
    د عصقي ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

 و مؤشر أسعار ا سهم ببورصة المغرب EXسعر الصرف خامسا: إختبار التكامل المشترك بين 

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي  EXمتاس أل  ع  : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني (76)متلن و اقد 
 متند ا

 

 (.32و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     

 
 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ر بي 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي      =   9.187  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

  قودد و  5%متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاونايددي 
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان  قو و متال و  𝐻0متاعنم ي 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     8.815=  𝜆 max 𝑡   11.224=  

و  5%متايخ يدي ب  دد د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا اددي  𝐻1  د ي متاونايدي  متاديت أيدخاة إىل اتدأل متال
 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان. 𝐻0 قو و متال   ي متاعنم ي 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  9.187661  12.32090  16.36188

At most 1  0.371689  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  8.815972  11.22480  15.09133

At most 1  0.371689  4.129906  6.940559
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 متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان.  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي متاعنم ي 

 بدني  بو اادي متندد ا متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د دعدنر  اجلضدح  دول ممخ   بخاجلخث
مدن  مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده   د د  ردوي اعدنر و  EX يرديي  دع  متاسد أل 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى عدنر   د د  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد  إخسدخ  يت
 عصقي ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

 و مؤشر أسعار ا سهم ببورصة المغرب G  اإلنفاق الحكوميسادسا: إختبار التكامل المشترك بين 

  مسيدد  أ ددعخا متر ددطد بو ااددي  G  متإل لددخا متحلندد م : ا  ددح إ جلوددخا متاجلنخمددي متنشددرتك بددني  (77)متلددن و اقددد
 متند ا

 
 (.32و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     

 
 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
و تيددن بيدددى  %1  5%عاددن مرددجل   معا اددي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمددرب مددن متاي ئددي متلن ا ددي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ردد بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  . 5%عان مرجل   معا اي    = 29.925 𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يددي بعددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني متنجلددد ان  قودد و متالدد و متاوددناي  𝐻0  بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي 
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  = 29.674   𝜆 max 𝑡  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     11.224=  

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  29.92540  12.32090  16.36188

At most 1  0.251054  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  29.67435  11.22480  15.09133

At most 1  0.251054  4.129906  6.940559
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متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاونايددي 
%5 . 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسخ  ي مت ر بي   0.251=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

 𝐻1متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان   د تأل متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي     
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي 

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     0.251=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

متنجلدددد ان   ددد تأل متايخ يدددي ب  ددد د يدددعخ  انخمدددي مشدددرتك  متخدددن بدددني  𝐻0 متاددديت أيدددخاة بدددن اهخ إىل قوددد و متال  ددد ي     
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي  𝐻1متال و متاوناي 

  بدني  بو اادي متندد ا متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د اجلضح   ول ممخ  بخاجلخث     
 من إخسخ  يت مي اش  مئخ متاريريجلني بني متاجلسخخس اعصقي مجل ه  روي    د و G  متإل لخا متحلن م  يريي 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي اد متط  يف  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد 
 متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

 ومؤشر أسعار ا سهم ببورصة المغرب Rاإليرادات الضريبية سابعا: إختبار التكامل المشترك بين 

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي  Rمتإلا متدمت  متاض او ي : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني (78)متلن و اقد 
 متند ا

 
 (.32و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  38.82903  12.32090  16.36188

At most 1  0.205555  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  38.62347  11.22480  15.09133

At most 1  0.205555  4.129906  6.940559
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 من  صو متلن و متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
و تيددن بيدددى  %1  5%عاددن مرددجل   معا اددي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمددرب مددن متاي ئددي متلن ا ددي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ردد بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐    5%عان مرجل   معا اي    = 38.829    𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يي بعنر    د انخمي مشرتك بني متنجلد ان  قود و متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث اتأل متال   ي متاعنم ي      
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  = 38.623    𝜆 max 𝑡  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     11.224=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاونايددي 
%5 . 

أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسخ  ي مت ر بي   0.205=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

 𝐻1متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن بني متنجلد ان    تأل متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي      
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي 

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     0.205=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

متايخ يدي ب  د د يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان   د تأل متالد و  𝐻0 متايت أيدخاة بدن اهخ إىل قود و متال  د ي 
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي  𝐻1متاوناي 

 بدني  بو اادي متندد ا متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د اجلضدح   دول ممدخ  بخاجلدخث    
مدن  مدي اشد  مئدخ متاريرديجلني بدني متاجلسدخخس اعصقدي مجل ده  ردوي ا  د د و Rمتإلاد متدمت  متاضد او ي  يرديي 
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متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئي مترث  إخسخ  يت
 ا متط  يف متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

 و مؤشر أسعار ا سهم ببورصة المغرب: D الدين العام المحليثامنا : إختبار التكامل المشترك بين 

  مسي  أ عخا متر طد بو ااي  D متانان متاعخر مت ي : ا  ح إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني (79)متلن و اقد 
 متند ا

 
 (.32و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                     

 
 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   د د انخمددي مشددرتك بدني متنجلددد ان خ ددث مخ دى  ق ئددي مترثدد  متإلخسددخ  ي  ) r=0عادن متارددو  متر و  ) -*
و تيددن بيدددى  %1  5%عاددن مرددجل   معا اددي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمددرب مددن متاي ئددي متلن ا ددي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مت ردد بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐    5%عان مرجل   معا اي    = 21.140    𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   12.320=  

 𝐻1متايخ يددي بعددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني متنجلددد ان  قودد و متالدد و متاوددناي  𝐻0 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي 
 .5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي 

𝜆 max 𝑐  = 20.805    𝜆 max 𝑡  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     11.224=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن عاددن مرددجل   معا اددي  𝐻1 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي متاونايددي 
%5 . 

Hypothesized Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

No. of CE(s) statistic معنوية %5 معنوية %1
None  21.14014  12.32090  16.36188

At most 1  0.334155  4.129906  6.940559

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

None  20.80598  11.22480  15.09133

At most 1  0.334155  4.129906  6.940559
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أي   ددد د عصقدددي انخمدددي مشدددرتك  متخدددنة بدددني متنجلدددد ان خ دددث مخ دددى  ق ئدددي مترثددد   ) r=1عادددن متاردددو  متا دددخ  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :   5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقي من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 متإلخسخ  ي مت ر بي   0.334=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

 𝐻1متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشدرتك  متخدن بدني متنجلدد ان   د تأل متالد و متاودناي  𝐻0 بخاجلخث  يوي متال   ي     
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي 

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     0.334=  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  4.129=  

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني متنجلددد ان   دد تأل  𝐻0أيددخاة بددن اهخ إىل قودد و متال  دد ي  متادديت      
 .5%متايخ ي ب   د أم   من يعخ  انخمي مشرتك عان مرجل   معا اي  𝐻1متال و متاوناي 

  بدني  متندد ابو اادي  متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د اجلضح   ول ممخ  بخاجلخث     
 من إخسدخ  يت مي اش  مئخ متاريريجلني بني متاجلسخخس اعصقي مجل ه  روي ا   د و D متانان متاعخر مت ي  يريي 

متنشدرتكو  ادنو ااد  عيدى   د د عصقدي اد متط  يف  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تدل متانخمادي متاعتئدى  متاي ئدي مترثد 
 متنن  متاو اي بني متاريريجلني. 

 

 ثامنا: إختبار التكامل المشترك بين مؤشر أسعار ا سهم ببورصة المغرب وجميع متغيرات الدراسة 

 مج ع مجلد مت   : ا  ح  جلخ ج إ جلوخا متاجلنخمي متنشرتك بني مسي  أ عخا متر طد بو ااي متند ا(80)متلن و اقد 
 متانامت ي

Hypothesized   Trace 0.05 Hypothesized Max-Eigen 0.05 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value No. of CE(s) Statistic Critical Value 

None *  0.478109 306.9978  179.5098 None *  82.58769  54.96577 

At most 1 *  0.401049 224.4101  143.6691 At most 1 *  65.09713  48.87720 

At most 2 *  0.340971 159.3129  111.7805 At most 2 *  52.95751  42.77219 

At most 3 *  0.260472 106.3554  83.93712 At most 3 *  38.32142  36.63019 

At most 4 *  0.215152 68.03402  60.06141 At most 4 *  30.76764  30.43961 

At most 5  0.109302 37.26638  40.17493 At most 5  14.70023  24.15921 

At most 6  0.090889 22.56615  24.27596 At most 6  12.10163  17.79730 

At most 7  0.074865 10.46451  12.32090 At most 7  9.882643  11.22480 

At most 8  0.004571 0.581870  4.129906 At most 8  0.581870  4.129906 

 (.32و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :       
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 من  صو متلن و  متارخبل  صخظ مت ه : 

أي عددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني مجلددد مت  متاائدد اج منددي خ ددث مخ ددى  ق ئددي  ) r=0عاددن متارددو  متر و  ) -*
𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  :  5%عان مرجل   معا اي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمرب من متاي ئي متلن ا ي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مترث  متإلخسخ  ي مت ر بي   = 306.9978    𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  = 179.5098 

متايخ يددي بعددنر   دد د انخمددي مشددرتك بددني مجلددد مت  متاائدد اج منددي  قودد و  𝐻0 بخاجلددخث اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي      
 . 5%متايخ يي ب   د يعخ  انخمي مشرتك  متخن عان مرجل   معا اي  𝐻1متال و متاوناي 

 

𝜆 max 𝑐  خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي     =  82.58769    𝜆 max 𝑡 =  54.96577  

متايخ يدددي ب  ددد د يدددعخ  انخمدددي مشدددرتك  متخدددن عادددن مردددجل    𝐻1 متاددديت أيدددخاة بدددن اهخ إىل قوددد و متال  ددد ي متاونايدددي     
 و يف  ي    د قخاع  د   مترخ . 5%معا اي 

 

أي   دد د عصقددي انخمددي مشددرتك  متخددنة بددني مجلددد مت  متاائدد اج منددي خ ددث مخ ددى   ) r=1عاددن متارددو  متا ددخ  ) -*
  5%عادن مردجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متمدرب مدن متاي ئدي متلن ا دي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 ق ئدي مترثد  متإلخسدخ  ي مت رد بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  د   قخاع أ  مترخ  :     =  224.4101     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡= 143.6691 

 

متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني مجلددد مت  متاائدد اج منددي  𝐻0 بخاجلددخث  دد تأل متال  دد ي متاعنم ددي     
و يف  دي  5%متايخ يي ب   د أم   من يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1  يوي متال و متاوناي 

 عنر    د قخاع أ  مترخ  .
 

 خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي انعئه إخسخ  ي  
  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐   =  65.09713    𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   =  48.87720 
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متايخ يددي ب  دد د يددعخ  انخمددي مشددرتك  متخددن بددني مجلددد مت   𝐻0 متادديت أيددخاة بددن اهخ إىل اتددأل متال  دد ي متاعنم ددي     
متايخ يدي ب  د د أم د  مدن يدعخ  انخمدي مشدرتك  متخدن عادن مردجل   معا ادي  𝐻1متاائ اج مني   يوي متال و متاودناي 

 و يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  . %5
 

أيددعي اعصقددي انخمددي مشددرتك بددني مجلددد مت  متاائدد اج منددي خ ددث   5أي   دد د  ) r5=عاددن متارددو  متارددخدر  ) -*
عادن مردجل   معا ادي  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡 متقدي مدن متاي ئدي متلن ا دي     𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐 مخ ى  ق ئي مترث  متإلخسخ  ي مت ر بي

𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑐  د   قخاع أ  مترخ  :   %5   =    37.26638  𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡  = 40.17493 

متيددعي اعصقددي انخمددي مشددرتك بدني مجلددد مت  متاائدد اج منددي  اتددأل  5متايخ يددي ب  د د  𝐻0 بخاجلدخث  يوددي متال  دد ي      
و يف  ددي  5%أيددعي اعصقددي انخمددي مشددرتك عاددن مرددجل   معا اددي  5متايخ يددي ب  دد د أم دد  مددن  𝐻1متالدد و متاوددناي 

 عنر    د قخاع أ  مترخ .
 

 خ ث مخ ى :  Maximum Eigenvalue ه  مترم  متا ي اسمن  إخسخ  ي  
  𝜆 𝑡𝑎𝑐𝑒 𝑐     14.70023 =   𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑡   =   24.15921 

متيدعي اعصقدي انخمدي مشدرتك بدني مجلدد مت  متاائد اج   5متايخ يي ب   د  𝐻0 متايت أيخاة بن اهخ إىل قو و متال   ي      
  5%أيعي اعصقي انخمدي مشدرتك عادن مردجل   معا ادي  5متايخ يي ب   د أم   من  𝐻1مني  اتأل متال و متاوناي 

 يف  ي عنر    د قخاع أ  مترخ  .
 

بو اادي متندد ا    متر دطد أ دعخا مسيد   يرديي بدني مشدرتك انخمدي عصقدي   د د من متلن و متاردخبل  اجلضح      
 ه   متارص ي بني متاجلسخخس اعصقخ  مجل طخ  ا   د عنة  روي بني متارص ي متخلخاي مبجلد مت  متانامت ي مني و

 متنشدرتكو  ادنو ااد  ايجلنخمدي   هخ رد   إ جلودخا  تل متانخماي متاعتئى  متاي ئي مترث  من إخسخ  يت مي اش  مئخ
 أ دددعخا عيدددى   ددد د عصقدددي اددد متط  يف متندددن  متاو ادددي بدددني هددد   متارص دددي متازما دددي   متاريرددديي متازما دددي متخلخادددي مبسيددد 

 و خ ث اتط   ي مخ مجلشختخ أي أةخ ال اوجلعن عن بعضطخ متاوعأل م  مت يف متنن  متاو اي.بو ااي متند ا متر طد
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VI. محل الدراسة : ا سهم ببورصة المغرب والمتغيرات أسعار مؤشر بين السببية اختبارات 

عيددى متانشددمل عددن  ددوو ي متاعصقددخ  بددني متنجلددد مت  تددي 1969) و Granger)ايدد ر مت جلوددخا متارددوو ي ل مت دد      
متانامت دي عددن ا ادل إ دد متء جمئ عددي مدن متالحنددنمتامت  نع تددي متاعصقدي متارددوو ي ب اطدخ   ايددنا  اددأث  متال د ة متازما ددي متناخ ددوي 

 عيى ه   متاعصقي متاروو ي.

 ا سهم ببورصة المغرب أسعار العرض النقدي بالمفهوم الضيق و مؤشر بين السببية إختبارأوال :  

 متاع و متاايني بخنلط ر متاض ل   مسي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :( 81)  ن و اقد

 متر طد بو ااي متند ا أ عخا

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1  M1 does not Granger Cause INDEX 131 0.01391 0.9063 

  INDEX does not Granger Cause M1  0.14104 0.7079 

3  M1 does not Granger Cause INDEX 129 1.60330 0.1921 

  INDEX does not Granger Cause M1  0.22526 0.8787 

6  M1 does not Granger Cause INDEX 126 1.11174 0.3600 

  INDEX does not Granger Cause M1  0.53850 0.7780 

9  M1 does not Granger Cause INDEX 123 1.39484 0.1999 

  INDEX does not Granger Cause M1  0.64239 0.7584 

12  M1 does not Granger Cause INDEX 120 2.01175 0.0312 

  INDEX does not Granger Cause M1  1.20780 0.2892 

 (.33)و مت ت  متنيحل اقد EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :                

 

 متاعددد و متاايدددني بدددخنلط ر متاضددد ل  مسيددد بني انجلد ان ل مت ددد  ااروو ي مت جلودددخا  جلخ ج  (81)ا  ح النول رقد 

 :متر طد بو ااي متند ا أ عخا

  إخسدددددخ  ي ت شددددد  مت رددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددخ ج    اشخ دددددث
Statistic - F     هدد  متمددرب مددن متاي ئددي متلن ا ددي إلخسددخ  ي ت شدد  عاددن مرددجل   معا اددي  2.01175بيدى 

  متادديت مخ ددى متقددي مددن  0.0312( يددط   هدد  مددخ ا  ددحه ق ئددي متالخجلئخا ددي 12  بلددرتة إبوددخء ايددنا بددددد ) % 5
و  اا  عان مت جلوخا متال و متاعنر متايخ ي بعنر    د عصقي  دوو ي مدن متاعد و متاايدني بدخنلط ر متاضد ل   0.05
M1   متر دطد بو اادي متندد ا و  بخاجلدخث ادجلد اتدأل متالد و متاعدنر  قود و متالد و متاودناي و مدخ  أ دعخا مسيد إىل

متر دطد بو اادي متندد ا  أ دعخا اردوس متاجلدد  يف مسيد   M1اعين مت  متاجلد  يف متاع و متاايني بدخنلط ر متاضد ل 
 ( يط .12بلرتة إبوخء اينا بدددد )
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  إىل  متر دددددطد بو اادددددي متندددددد ا أ دددددعخا مسيددددد  وو ي اجل ه من ا جلوخر ت   ي و  د عصقي خبسددددد ص  جل  دددددي أمخ
متر ددطد بو ااددي  أ ددعخا مسيدد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  M1متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متاضدد ل 

 .   M1متاع و متاايني بخنلط ر متاض ل ال اروس متاجلد  يف  متند ا

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 

 ا سهم ببورصة المغرب أسعار و مؤشر M2العرض النقدي بالمفهوم الواسع  بين السببية إختبارثانيا :  

 أ عخا متاع و متاايني بخنلط ر متا مت ع   مسي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(82) ن و اقد 

 متر طد بو ااي متند ا

lag Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob 

1  M2 does not Granger Cause INDEX 131 0.02952 0.8639 

  INDEX does not Granger Cause M2  0.07371 0.7865 

3  M2 does not Granger Cause INDEX 129 1.73941 0.1625 

  INDEX does not Granger Cause M2  0.17050 0.9161 

6  M2 does not Granger Cause INDEX 126 1.19585 0.3137 

  INDEX does not Granger Cause M2  0.51370 0.7969 

9  M2 does not Granger Cause INDEX 123 1.42884 0.1853 

  INDEX does not Granger Cause M2  0.61757 0.7797 

12  M2 does not Granger Cause INDEX 120 1.95336 0.0373 

  INDEX does not Granger Cause M2  1.18676 0.3038 

 (.33و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           

  
 متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع   مسيدد بني انجلد ان ل مت دد  ااروو ي مت جلوددخا  جلخ ج  (82)ا  ح النول رقد 

 متر طد بو ااي متند ا أ عخا

  إخسدددددددخ  ي ت شددددددد  مت رددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددددخ ج  اش  خ دددددددث
Statistic - F     هدد  متمدرب مددن متاي ئددي متلن ا ددي إلخسدخ  ي ت شدد  عاددن مرددجل   معا اددي  1.95336 بيدى 

  متاددديت مخ دددى متقدددي مدددن  0.0373 هددد  مدددخ ا  دددحه ق ئدددي متالخجلئخا دددي ( يدددط  12  بلدددرتة إبودددخء ايدددنا بدددددد ) 5%
متاعدد و متاايددني بددخنلط ر متا مت ددع  و  اادد  عاددن مت جلوددخا متالدد و متاعددنر متايخ ددي بعددنر   دد د عصقددي  ددوو ي مددن 0.05
M2   متر دطد بو اادي متندد ا و  بخاجلدخث ادجلد اتدأل متالد و متاعدنر  قود و متالد و متاودناي و مدخ  أ دعخا سيد مإىل
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متر دطد بو اادي متندد ا  أ دعخا مسيد اردوس متاجلدد  يف   M2اعين مت  متاجلدد  يف متاعد و متاايدني بدخنلط ر متا مت دع  
 .( يط 12بددد )بلرتة إبوخء اينا 

  متاعد و إىل  متر دطد بو اادي متندد ا أ دعخا مسيد  وو ي اجل ه من ا جلوخر ت   ي و  د عصقي خبسد ص  جل  دي أمخ
ال  متر ددددطد بو ااددددي متنددددد ا أ ددددعخا مسيدددد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  M2متاايددددني بددددخنلط ر متا مت ددددع  

 .  M2متاع و متاايني بخنلط ر متا مت ع  اروس متاجلد  يف 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 

 ا سهم ببورصة المغرب أسعار و مؤشر INالرقم القياسي  سعار المستهلك  بين السببية إختبارثال ا :  

   مسي  INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(83) ن و اقد 

 متر طد بو ااي متند ا أ عخا

lag Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob 

1 IN does not Granger Cause INDEX 131 0.12139 0.7281 

 INDEX does not Granger Cause IN  3.27450 0.0727 

3 IN does not Granger Cause INDEX 129 0.06975 0.9760 

 INDEX does not Granger Cause IN  1.21154 0.3085 

6 IN does not Granger Cause INDEX 126 0.91206 0.4890 

 INDEX does not Granger Cause IN  1.10049 0.3665 

9 IN does not Granger Cause INDEX 123 0.73084 0.6798 

 INDEX does not Granger Cause IN  0.63172 0.7676 

12 IN does not Granger Cause INDEX 120 0.63880 0.8041 

 INDEX does not Granger Cause IN  1.01825 0.4388 

 (.33و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           

 INمتادددددد قد متاي خ ددددددد  ر ددددددعخا متنردددددددجلطي  بني انجلد ان ل مت ددددددد  ااروو ي مت جلوددددددخا  جلخ ج  (83)ا  ح النول رقد 
 متر طد بو ااي متند ا أ عخا  مسي 

  إخسددددددددخ  ي ت شدددددددد  مت ردددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث
Statistic - F   يف خمجليددمل تدرتمت  متإلبوددخء  % 5متقدي مدن متاي ئددي متلن ا دي إلخسددخ  ي ت شد  عادن مرددجل   معا ادي

يدط (  هدد  مددخ ا  ددحه ق ئدي متالخجلئخا ددي متادديت مخ ددى  12أيددط  و  9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (متننا  دي 
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متاد قد متاي خ د  ر دعخا و اا  عان مت جلوخا متال و متاعنر متايخ ي بعنر    د عصقي  وو ي من  0.05دمت ئخ متمرب من 
متر طد بو ااي متند ا و  بخاجلخث اجلد قو و متال و متاعدنر   اتدأل متالد و متاودناي   أ عخا مسي إىل   INمتنرجلطي  

متر دددطد بو اادددي  أ دددعخا مسيددد اردددوس متاجلدددد  يف ال   INمتاددد قد متاي خ ددد  ر دددعخا متنردددجلطي  مدددخ اعدددين مت  متاجلدددد  يف 
 . يط ( 12أيط  و  9أيط  و  6أيط  و  3 يط  و 1 (متند ا بلرتة إبوخء متننا  ي

 
  متادد قد إىل  متر ددطد بو ااددي متنددد ا أ ددعخا مسيدد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدد ص  جل  ددي أمخ

ال  متر ددطد بو ااددي متنددد ا أ دعخا مسيد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  INمتاي خ د  ر ددعخا متنرددجلطي  
 . INمتا قد متاي خ   ر عخا متنرجلطي  اروس متاجلد  يف 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 

 ا سهم ببورصة المغرب أسعار و مؤشر Iسعر الفائدة على الودائع  بين السببية إختباررابعا :  

 

 أ عخا   مسي  I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(84) ن و اقد 

 متر طد بو ااي متند ا

lag Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob 

1 I does not Granger Cause INDEX 131 0.55129 0.4592 

 INDEX does not Granger Cause I  4.81224 0.0301 

3 I does not Granger Cause INDEX 129 0.66595 0.5745 

 INDEX does not Granger Cause I  1.02320 0.3849 

6 I does not Granger Cause INDEX 126 0.67936 0.6666 

 INDEX does not Granger Cause I  0.52324 0.7897 

9 I does not Granger Cause INDEX 123 0.79169 0.6246 

 INDEX does not Granger Cause I  0.81413 0.6043 

12 I does not Granger Cause INDEX 120 0.83077 0.6187 

 INDEX does not Granger Cause I  1.82625 0.0545 

 (.33و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           
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 أ دعخا   مسيد  I دع  متالخ دنة عيدى متا دمت دع بني انجلد ان ل مت   ااروو ي مت جلوخا  جلخ ج  (84)ا  ح النول رقد 

 :متر طد بو ااي متند ا

  إخسددددددددخ  ي ت شدددددددد  مت ردددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث
Statistic - F   يف خمجليددمل تدرتمت  متإلبوددخء  % 5متقدي مدن متاي ئددي متلن ا دي إلخسددخ  ي ت شد  عادن مرددجل   معا ادي

 ئدي متالخجلئخا ددي متادديت مخ ددى يدط (  هدد  مددخ ا  ددحه ق 12أيددط  و  9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (متننا  دي 
 ددع  متالخ ددنة عيددى و  اادد  عاددن مت جلوددخا متالدد و متاعددنر متايخ ددي بعددنر   دد د عصقددي  ددوو ي مددن  0.05دمت ئددخ متمددرب مددن 

 .متر طد بو ااي متند ا أ عخا مسي إىل  Iمتا دمت ع 

 

ال  Iة عيددى متا دمت ددع  ددع  متالخ ددن بخاجلدخث اددجلد قودد و متالدد و متاعددنر   اتدأل متالدد و متاوددنايو مددخ اعددين مت  متاجلدد  يف      
أيدط  و  6أيدط  و  3يدط  و  1 (متر دطد بو اادي متندد ا بلدرتمت  متإلبودخء متننا  دي أ دعخا مسيد اروس متاجلدد  يف 

 . يط ( 12أيط  و  9

 

  ددددع  إىل متر ددددطد بو ااددددي متنددددد ا  أ ددددعخا مسيدددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسددد ص  جل  ددددي أمخ 
متر طد بو ااي متند ا اردوس متاجلدد  يف  أ عخا مسي تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يف و  Iمتالخ نة عيى متا دمت ع 

 . I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع 

إخسدددددخ  ي ت شددددد  مت رددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددخ ج  اش  خ دددددث     
Statistic - F     متلن ا ددي إلخسددخ  ي ت شدد  عاددن مرددجل   معا اددي   هدد  متمددرب مددن متاي ئددي4.81224  بيدى

  0.05  متاديت مخ دى متقدي مدن  0.0301( يدط   هد  مدخ ا  دحه ق ئدي متالخجلئخا دي 1  بلرتة إبوخء اينا بدددد ) 5%
متر دطد بو اادي متندد ا إىل  دع    اا  عان مت جلوخا متال و متاعنر متايخ ي بعنر    د عصقي  وو ي من مسي  أ دعخا

   . I متالخ نة عيى متا دمت ع

متر ددطد بو ااددي  أ ددعخا متاوددناي و مددخ اعددين مت  متاجلددد  يف مسيدد   بخاجلددخث اددجلد اتددأل متالدد و متاعددنر  قودد و متالدد و    
 بلرتة إبوخء اينا بشط   متخن. I ع  متالخ نة عيى متا دمت ع اروس متاجلد  يف  متند ا
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 المغربا سهم ببورصة  أسعار و مؤشر EXسعر الصرف  بين السببية إختبار:  خامسا

متر طد  أ عخا   مسي  EX ع  متاس أل ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :( 85) ن و اقد 
 بو ااي متند ا

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1 EX does not Granger Cause INDEX 131 0.37504 0.5414 

 INDEX does not Granger Cause EX  0.40568 0.5253 

3 EX does not Granger Cause INDEX 129 0.27221 0.8453 

 INDEX does not Granger Cause EX  1.29183 0.2803 

6 EX does not Granger Cause INDEX 126 0.97726 0.4440 

 INDEX does not Granger Cause EX  1.36147 0.2363 

9 EX does not Granger Cause INDEX 123 0.95058 0.4852 

 INDEX does not Granger Cause EX  0.85035 0.5719 

12 EX does not Granger Cause INDEX 120 0.87488 0.5747 

 INDEX does not Granger Cause EX  0.53943 0.8837 

 (.33و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           

 
متر دطد  أ دعخا   مسيد  EX دع  متاسد أل بني انجلد ان ل مت د  ااروو ي مت جلودخا  جلخ ج  (85)ا  ح النول رقد 

 بو ااي متند ا

  إخسددددددددخ  ي ت شدددددددد  مت ردددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث
Statistic - F   يف خمجليددمل تدرتمت  متإلبوددخء  % 5متقدي مدن متاي ئددي متلن ا دي إلخسددخ  ي ت شد  عادن مرددجل   معا ادي

يدط (  هدد  مددخ ا  ددحه ق ئدي متالخجلئخا ددي متادديت مخ ددى  12أيددط  و  9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (متننا  دي 
 EX دع  متاسد أل  و  اا  عان مت جلوخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي  دوو ي مدن 0.05دمت ئخ متمرب من 

 .متر طد بو ااي متند ا أ عخا مسي إىل 

ارددوس ال  EX ددع  متاسدد أل  بخاجلددخث اددجلد قودد و متالدد و متاعددنر   اتددأل متالدد و متاوددنايو مددخ اعددين مت  متاجلددد  يف     
أيدط   9أيدط  و  6أيدط  و  3يط  و  1 (متر طد بو ااي متند ا بلرتمت  متإلبوخء متننا  ي أ عخا مسي متاجلد  يف 

 . يط ( 12و 

  ددع  إىل  متر ددطد بو ااددي متنددد ا أ ددعخا مسيدد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدد ص  جل  ددي أمخ 
ال ارددوس متاجلددد  يف  متر ددطد بو ااددي متنددد ا أ ددعخا مسيدد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  EXمتاسدد أل 

 . EX ع  متاس أل 



 العربي نقد صندوق بيانات قاعدة في المدرجة العربية البورصات بعض وأداء ونقدية المالية السياسة مؤشرات بين والسببية االرتباط دراسة    :الرابع الفصل
 

306 

 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 

 ا سهم ببورصة المغرب أسعار و مؤشر G  اإلنفاق الحكومي بين السببية إختبارسادسا :  

متر طد  أ عخا   مسي  G  متإل لخا متحلن م ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(86) ن و اقد 
 بو ااي متند ا

lag  Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob  

1 G does not Granger Cause INDEX 131 1.25698 0.2643 

 INDEX does not Granger Cause G  0.79542 0.3741 

3 G does not Granger Cause INDEX 129 3.82509 0.0117 

 INDEX does not Granger Cause G  0.35840 0.7831 

6 G does not Granger Cause INDEX 126 2.06155 0.0633 

 INDEX does not Granger Cause G  1.08838 0.3737 

9 G does not Granger Cause INDEX 123 1.31986 0.2356 

 INDEX does not Granger Cause G  0.94978 0.4859 

12 G does not Granger Cause INDEX 120 0.89599 0.5538 

 INDEX does not Granger Cause G  0.79676 0.6527 

 (.33و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           

 
 أ ددعخا   مسيدد  G  متإل لددخا متحلندد م بني انجلد ان ل مت دد  ااروو ي مت جلوددخا  جلخ ج  (86)ا  ح النول رقد 

 :متر طد بو ااي متند ا

  إخسدددددددخ  ي ت شددددددد  مت رددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددددخ ج  اش  خ دددددددث
Statistic - F     هد  متمدرب مدن متاي ئدي متلن ا دي إلخسدخ  ي ت شد  عادن مردجل   معا ادي 3.82509  بيدى  

  متاددديت مخ دددى متقدددي مدددن  0.0117 هددد  مدددخ ا  دددحه ق ئدددي متالخجلئخا دددي ( أيدددط  3  بلدددرتة إبودددخء ايدددنا بدددددد ) % 5
 مسيد إىل  G  متإل لدخا متحلند م و  اا  عان مت جلوخا متال و متاعنر متايخ ي بعنر    د عصقي  دوو ي مدن  0.05

و مددخ اعددين مت  متاجلددد  يف  متر ددطد بو ااددي متنددد ا و  بخاجلددخث اددجلد اتددأل متالدد و متاعددنر  قودد و متالدد و متاوددناي أ ددعخا
 .( أيط 3بددد )متر طد بو ااي متند ا بلرتة إبوخء اينا  أ عخا مسي اروس متاجلد  يف  G  متإل لخا متحلن م 
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  متإل لدخا إىل  متر دطد بو اادي متندد ا أ دعخا مسيد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسد ص  جل  دي أمخ
ال ارددوس متاجلددد  يف  متر ددطد بو ااددي متنددد ا أ ددعخا مسيدد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  G  متحلندد م 

 .G  متإل لخا متحلن م 

 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 

 
 

 ا سهم ببورصة المغرب أسعار و مؤشر Rاإليرادات الضريبية  بين السببية إختبارسابعا:  

متر دطد  أ دعخا   مسي  Rمتإلا متدمت  متاض او ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(87) ن و اقد 
 بو ااي متند ا

lag Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob 

1 R does not Granger Cause INDEX 131 2.14093 0.1459 

 INDEX does not Granger Cause R  2.23173 0.1377 

3 R does not Granger Cause INDEX 129 3.17478 0.0266 

 INDEX does not Granger Cause R  1.07969 0.3604 

6 R does not Granger Cause INDEX 126 2.07047 0.0622 

 INDEX does not Granger Cause R  2.62049 0.0204 

9 R does not Granger Cause INDEX 123 1.35540 0.2181 

 INDEX does not Granger Cause R  2.76973 0.0060 

12 R does not Granger Cause INDEX 120 1.02281 0.4347 

 INDEX does not Granger Cause R  2.34691 0.0110 

 (.33و مت ت  متنيحل اقد )EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           

  
 أ دددعخا   مسيددد  Rمتإلاددد متدمت  متاضددد او ي بني انجلد ان ل مت ددد  ااروو ي مت جلودددخا  جلخ ج  (87)ا  ح النول رقد 

 :متند امتر طد بو ااي 

  إخسدددددخ  ي ت شددددد  مت رددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلدددددخ ج    اشخ دددددث
Statistic - F     هدد  متمددرب مددن متاي ئددي متلن ا ددي إلخسددخ  ي ت شدد  عاددن مرددجل   معا اددي  3.17478بيدى 

  متادديت مخ ددى متقددي مددن  0.0266 هدد  مددخ ا  ددحه ق ئددي متالخجلئخا ددي ( أيددط  3  بلددرتة إبوددخء ايددنا بددددد ) % 5
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إىل  Rمتإلادد متدمت  متاضددد او ي و  اادد  عاددن مت جلودددخا متالدد و متاعددنر متايخ دددي بعددنر   ددد د عصقددي  ددوو ي مدددن   0.05
متر طد بو ااي متند ا و  بخاجلخث اجلد اتأل متال و متاعنر  قو و متال و متاودنايو مدخ اعدين مت  متاجلدد   أ عخا مسي 

( 3بددددد )متر ددطد بو ااددي متنددد ا بلددرتة إبوددخء ايددنا  أ ددعخا مسيدد يف ارددوس متاجلددد   Rمتإلادد متدمت  متاضدد او ي يف 
 .أيط 

  إىل متر دددطد بو ااددي متندددد ا  أ دددعخا مسيددد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدد ص  جل  ددي أمخ
متر ددطد بو ااددي متنددد ا ارددوس  أ ددعخا مسيدد تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يف و  Rمتإلادد متدمت  متاضدد او ي 

ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث  Rمتإلادددددددد متدمت  متاضدددددددد او ي  متاجلددددددددد  يف
 2.34691 و 2.76973و  2.62049 بيدى    Statistic - Fمتخسدخ  ي ت شد  مت رد بي  اارخبل أن 

( 12 و9و6  بلدرتة إبودخء ايدنا بدددد ) % 5 ه  متمدرب مدن متايد د متلن ا دي إلخسدخ  ي ت شد  عادن مردجل   معا ادي 
  متادديت مخ ددى متقددي  0.0110و  0.0060 و 0.0204يددط  عيددى متاجلدد متث  هدد  مددخ ا  ددحه ق ئددي متالخجلئخا ددي  

يف تددرتمت  متإلبوددخء متندد م اة و  اادد  عاددن مت جلوددخا متالد و متاعددنر متايخ ددي بعددنر   دد د عصقددي  ددوو ي مددن  0.05مدن 
و  بخاجلددخث اددجلد اتددأل متالدد و متاعددنر  قودد و  Rمتإلادد متدمت  متاضدد او ي متر ددطد بو ااددي متنددد ا إىل  أ ددعخا مسيدد 

متإلاد متدمت  متاضد او ي متر دطد بو اادي متندد ا اردوس متاجلدد  يف  أ دعخا متال و متاوناي و مخ اعين مت  متاجلدد  يف مسيد 
R ( يط .12و 9و6بلرتة إبوخء اينا بددد ) 

 

 المغربا سهم ببورصة  أسعار و مؤشر D الدين العام المحلي بين السببية إختبارثامنا :  

متر طد  أ عخا   مسي  D متانان متاعخر مت ي ا  ح  جلخ ج مت جلوخا   مت   ايعصقي متاروو ي بني  :(88) ن و اقد 
 بو ااي متند ا

lag Null Hypothesis Obs F-Statistic Prob 

1 D01 does not Granger Cause INDEX 131 0.01582 0.9001 

 INDEX does not Granger Cause D01  0.52295 0.4709 

3 D01 does not Granger Cause INDEX 129 2.09564 0.1043 

 INDEX does not Granger Cause D01  0.39118 0.7596 

6 D01 does not Granger Cause INDEX 126 1.61458 0.1495 

 INDEX does not Granger Cause D01  1.20747 0.3076 

9 D01 does not Granger Cause INDEX 123 1.05398 0.4031 

 INDEX does not Granger Cause D01  0.78535 0.6303 

12 D01 does not Granger Cause INDEX 120 1.04036 0.4193 

 INDEX does not Granger Cause D01  0.53914 0.8839 

 (.33اقد )و مت ت  متنيحل EViewsباخء عيى خم  خ  ب  خمج   متاوخاسمتنسنا :           
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 أ دددعخا   مسيددد  D متادددنان متاعدددخر مت يددد بني انجلد ان ل مت ددد  ااروو ي مت جلودددخا  جلخ ج  (88)ا  ح النول رقد 

 :متر طد بو ااي متند ا

  إخسددددددددخ  ي ت شدددددددد  مت ردددددددد بي  ااجلينا  ايعصقي ااروو ي يف ار ي اايس  يف النول اارخبل أن  جلددددددددخ ج  اش  خ ددددددددث
Statistic - F   يف خمجليددمل تدرتمت  متإلبوددخء  % 5متقدي مدن متاي ئددي متلن ا دي إلخسددخ  ي ت شد  عادن مرددجل   معا ادي

يدط (  هدد  مددخ ا  ددحه ق ئدي متالخجلئخا ددي متادديت مخ ددى  12أيددط  و  9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (متننا  دي 
 متادنان متاعدخر مت يد مدن و    اا  عان مت جلوخا متالد و متاعدنر متايخ دي بعدنر   د د عصقدي  دوو ي  0.05دمت ئخ متمرب من 

D  متر طد بو ااي متند ا و  بخاجلخث اجلد قو و متال و متاعنر   اتأل متال و متاوناي و مدخ اعدين مت   أ عخا مسي إىل
   متر دطد بو اادي متندد ا بلدرتمت  متإلبودخء متننا  دي أ دعخا مسيد اردوس متاجلدد  يف ال  D متادنان متاعدخر مت يد متاجلد  يف 

 . يط ( 12أيط  و  9و  أيط  6أيط  و  3يط  و  1 (

  متاددنان إىل  متر ددطد بو ااددي متنددد ا أ ددعخا مسيدد ا جلوخر ت   ي و  د عصقي  وو ي اجل ه من خبسدد ص  جل  ددي أمخ
ال ارددوس متاجلددد  يف  متر ددطد بو ااددي متنددد ا أ ددعخا مسيدد  تجلش   جلخ ج ااجلينا  إىل أن ااجلد  يفو  D متاعددخر مت يدد 

 . D متانان متاعخر مت ي 

 9أيددط  و  6أيددط  و  3يدط  و  1 (و يف خمجليددمل تددرتمت  متإلبودخء متنيددناة    F𝑐𝑎𝑙  F𝑡𝑎𝑏  مخ دى خ ث 
 .    0.05يط (  ه  مخ ا  حه ق ئي متالخجلئخا ي متايت مخ ى دمت ئخ متمرب من  12أيط  و 
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 خالصة الفصل الرابع : 

         متنخا ددددي انددددي مددددن متراد ال مددددن  ددددصو هدددد مت متالسددددي مت ددددجلع متو أهددددد متنسيدددد مت  متنجلعييددددي بددددأدمتء ب ااددددخ  متر امتا    
( 2015-2005قو   أي ي متثد  اود ا مسيد مت  متار خ دي متنخا دي   متار خ دي متااينادي عي طدخ  دصو متالدرتة )متند ا   

 ا ايى متانامت ي إىل متااجلخ ج متاجلخا ي:  أان

 

اددألاد : مشددلى متانامت ددي عددن متاجلددأث  متانودد  نسيدد مت  متار خ ددي متاايناددي عيددى أدمتء ب ااددي متر امتا بخاارددوي  .أ 
متنخا ي عيى خرخا أد مت  متار خ ي متنخا ي  ه مت عخ ن  هل ني ي متالقجلسخد متراد   خاي مت ه مدن د و متاع دز 

أثوجلدددى متانامت دددي مت  متاجلدددد  يف متندددخث   بخاجلدددخث تن دادددي متنددد متاد متنخا دددي متن  طدددي حنددد  متإل لدددخا متحلنددد م  خ دددث 
متاعد و متاايددني مبلط مدده متا مت دع   متاضدد ل متثدد  يف أدمتء مسيد  ب ااددي متر امتا متنخا ددي ااد  بخإل ددختي إىل اددأث  

 ه مت متر   بجلو ا يف معنال  متاجلضظد.
 

بخااردوي ايئددد ا: مشددلى متانامت ددي عددن متاجلددأث  متانودد  نسيدد مت  مددي مددن متار خ ددي متاايناددي   متار خ ددي متنخا ددي  .ا 
يددى أدمتء ب ااددي متر امتا متنخا ددي  هدد مت عخ ددن متىل او عددي متالقجلسددخد متنددد    خاددي مت دده مددن أم دد  متالقجلسددخداخ  ع

متاع ب ددي اا عددخ بخإل ددختي متىل متعجلئددخد  عيددى   خ ددي مخا ددي ا  ددع ي م  طددي حندد  طاددخدة متإل لددخا متحلندد م  خ ددث 
يف أدمتء مسيددد  ب اادددي متر امتا  أثوجلددى متانامت دددي مت  متاجلدددد  يف متاعددد و متاايدددني مبلط مددده متا مت دددع   متاضددد ل متثددد 

 متنخا ي اا  بخإل ختي إىل اأث  ه مت متر   بجلو ا متإل لخا متحلن م    متالاالخ  يف متإلا متدمت  متاض او ي.
 

بخااروي ايو : مشلى متانامت ي عن متاجلأث  متانو  نسي مت  مي من متار خ ي متااينادي   متار خ دي متنخا دي عيدى  .ج 
أدمتء ب ااي متر امتا متنخا دي اثدد مت  ادأث  أد مت  متار خ دي متنخا دي يف أدمتء ب اادي متر امتا متنخا دي اويدى تيدط يف 

  دي ا ايدي متر دي بدني مسيد مت  متار خ دي متر ي متايس  يف خني انشمل  جلخ ج اينا  عن    د عصقي ا متط 
 متاايناي مجلئ يي يف متاع و متاايني با ع ه   أدمتء ب ااي متر امتا متنخا ي.   



 

 اخلامتة العامة
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  :الخالصة العامة    

باتـت بورصــات األوراق املاليـة اليــوم تعـد مــن أهـم مصــادر التمويـل مــن خـالل أمهيتهــا يف تـامني التمويــل الــالزم       

والكايف للشركات االقتصادية داخل االقتصاد بشروط و تكاليف مقبولة بالشكل الذي يسمح هلـا بـالتطور والتوسـع  

ضــلعت بأدائهــا داخــل االقتصــاديات املتقدمــة الســيما فيمــا خيــص دورهــا يف حتفيــز ناهيــك عــن بــاقي الوظــائف الــيت 

  .النمو االقتصادي  و دفع عجلة التنمية االقتصادية و التنبؤ باألزمات االقتصادية

لذلك فقد سعت خمتلف الدول النامية إىل إنشاء بورصات لألوراق املالية و العمل على تنشيطها خاصـة حلاجـة     

تصــاديات للمــوارد املاليــة وضــعف قــدرا�ا علــى تعبئــة املــدخرات وحشــدها مــن جهــة وحبثهــا عــن التخصــيص هــذه االق

حيـث شـهدت إطـالق العديـد مـن الـربامج اإلصـالحية للنهـوض ببورصـا�ا األمثل ملا هو متاح من هذه املـوارد املاليـة 

    . و�يئة املناخ املناسب لعملها

مثانينــات القــرن املاضــي العديــد مــن الــربامج اإلصــالحية والــيت اســتهدفت إجــراء  وقــد باشــرت الــدول العربيــة منــذ     

ـــة عميقـــة يف اقتصـــاديتها متجهـــة صـــوب إرســـاء أســـس نظـــام اقتصـــاد الســـوق  مـــن خـــالل اســـتخدام حتـــوالت هيكلي

ذا عــن هـــ أســفرحيــث سياســا�ا االقتصــادية و الــيت تــأيت يف مقــدمتها كــل مــن السياســة املاليــة و السياســة النقديــة  

أسوق لتداول األوراق املالية يف كل الدول العربية تقريبا و يتضمن صندوق النقد العـريب قاعـدة بيانـات  ظهور التوجه

    البحــرين األردن ، املغــرب، مصــر ، الســودان ، الســعودية ، تــونس ، (بورصــة عربيــة منظمــة  تشــمل كــل مــن  16لــــ  

 ).، اجلزائر لبنان، اإلمارات ، قطرالكويت، عمان ، العراق ، سوريا، فلسطني ، 

ضـــلت حمـــدودة األداء  أ�ـــا إالللنهـــوض ببورصـــات األوراق املاليـــة العربيـــة ،  الكبـــرية  ورغـــم املســـاعي و اجلهـــود     

لوجــود العديـــد مـــن العوائــق الـــيت حالـــت دون أدائهــا ملهامهـــا حيـــث تتســم خمتلـــف البورصـــات العربيــة بضـــعف درجـــة 

سوقي و قلة فـرص التنويـع وارتفـاع درجـة الرتكـز ذلـك رغـم التفـاوت فيمـا بينهـا يف درجـة سيولتها و ضآلة حجمها ال

  .التطور

هـــذه ونتيجـــة لتـــأثر بورصـــات األوراق املاليـــة مبختلـــف السياســـات االقتصـــادية املنتهجـــة إجيابـــا أو ســـلبا فقـــد ســـعت  

ير بورصـــات األوراق املاليـــة العربيـــة مـــن الدراســـة إىل إبـــراز أمهيـــة كـــل مـــن السياســـة املاليـــة و السياســـة النقديـــة يف تطـــو 

عــن ) 2015-2005(خــالل الفــرتة مــن خــالل حتديــد خمتلــف اجلوانــب املتعلقــة بالسياســة املاليــة يف الــوطن العــريب 

تطورهـا خـالل هـذه الفـرتة كمـا إىل  طريق حتديد أهـم أدو�ـا وأهـدافها وحمـددات فعاليتهـا يف الـدول الناميـة  باإلضـافة
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عــن طريــق حتديــد أهــم  خمتلــف اجلوانــب املتعلقــة بتطــور السياســة النقديــة يف الــوطن العــريب خــالل ذات الفــرتة تتناولــ

وقــد تطرقــت الدراســة إىل واقــع البورصــات يف الــوطن العــريب  أهــدفها وحمــددات فعاليتهــا وتطورهــا لــدى الــدول العربيــة

ـــيت مـــن خـــالل التطـــرق أدائهـــا خـــالل هـــذه الفـــرتة و أهـــم العوائـــق الـــيت ت واجههـــا باإلضـــافة إىل أهـــم اإلصـــالحات ال

  .شهد�ا واهم قنوات انتقال آثار السياسة املالية و السياسة النقدية إىل بورصات األوراق املالية

يف أداء بورصـات ختمت هذه الدراسة بدراسة تطبيقيـة حـول اثـر تطـور السياسـة املاليـة و السياسـة النقديـة  وقد     

دول عربيـة ممثلـة لـثالث جتمعـات رئيسـية يف الـوطن العـريب هـي املغـرب عـن دول املغـرب العـريب األوراق املالية لثالث 

  .واألردن عن دول الشام و قطر عن دول اخلليج العريب 

 : نتائج الدراسة

وعلـــى ضـــوء مـــا مت التطـــرق إليـــه خـــالل هـــذه الدراســـة يف شـــقها النظـــري و املتعلـــق بتطـــور السياســـة املاليـــة والسياســـة 

خـالل يف الوطن العريب وتطور أداء بورصات األوراق املالية املدرجة يف قاعـدة بيانـات صـندوق النقـد العـريب   النقدية

و يف شقها التطبيقـي مـن خـالل دراسـة اثـر كـل مـن السياسـة املاليـة و السياسـة النقديـة  ،) 2015-2005(الفرتة 

  :الدراسة إىل النتائج التاليةعلى بورصات األوراق املالية لكل املغرب و األردن وقطر توصلت 

 :على المستوى النظري -أوال

  شـهدت معظـم الـدول العربيـة خـالل هـذه الفـرتة توجهـا حنـو تبـين سياسـات ماليـة و سياسـات نقديـة هادفـة

ــــيم مــــدى  لتعزيــــز االســــتقرار االقتصــــادي واعتمــــاد العديــــد مــــن املعــــايري لتحســــني أدائهــــا االقتصــــادي و تقي

 .سالمته

    هياكــل اقتصــاديا�ا الختيــار األدوات  دول العربيــة حنــو حتديــد مــواطن القــوة والضــعف يفتوجهــت خمتلــف

ختــــاذ التـــــدابري الالزمـــــة لتحصــــني اقتصـــــاديا�ا للوقايــــة مـــــن الصـــــدمات ال، املاليــــة و النقديـــــة األكثــــر فعاليـــــة

نكشـاف االقتصـادي االقتصادية احملتملة ال سيما بعد األزمة املالية العاملية من جهة و لتقليـل مسـتويات اال

  . من جهة أخرى

  عرفــت السياســات املاليــة و السياســات النقديــة يف الــدول العربيــة خــالل هــذه الفــرتة العديــد مــن التحــديات

 علــى اثــر األحــداث الــيت شــهدها االقتصــاد العــاملي و الــيت كــان هلــا بــالغ األثــر علــى اقتصــاديا�ا علــى غــرار

 .االخنفاض الشديد يف أسعار البرتول و تباطئ االقتصاد العامليو كذا  2007األزمة املالية العاملية يف 
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  تواصــل مســاعي الــدول العربيــة خــالل هــذه الفــرتة لــدعم إســرتاتيجية النمــو مــن خــالل بــذل جهــودا حثيثــة

لتطوير وصيانة البنية التحتية وتنمية القطاعات غـري النفطيـة وتعميـق اإلصـالحات فيهـا لزيـادة مسـامهتها يف 

االقتصــــــاد ، وكــــــذلك االســــــتثمار يف توســــــيع الطاقــــــة اإلنتاجيــــــة لقطــــــاع الــــــنفط وزيــــــادة إنتــــــاج اإليــــــرادات و 

 .البرتوكيماويات بالنسبة للدول النفطية

  شــهدت معظــم الــدول العربيــة توجهــا حنــو إدارة السياســة النقديــة  بالشــكل الــذي حيفــز النمــو االقتصــادي

مواصــــلة املســــار اإلصــــالحي إلدارة السياســــة ويضــــمن تــــوفري الســــيولة الالزمــــة لالقتصــــاديات، ناهيــــك عــــن 

 .النقدية و رفع من كفاء�ا

  رغـــم خمتلـــف اجلهـــود املبذولـــة للنهـــوض ببورصـــات األوراق املاليـــة العربيـــة و الـــيت تـــنعكس مـــن خـــالل بـــرامج

اإلصالح العديـدة و املتنوعـة الـيت انتهجتهـا معظـم الـدول العربيـة إىل ان أدائهـا ظـل متواضـعا مقارنـة مبـا هـو 

 .توقع منهام

 

  :على المستوى التطبيقي -ثانيا

 :يف ما خيص األردن  .أ 

  خلصـــت الدراســـة إىل وجـــود عالقـــة تكامـــل مشـــرتك أي تـــوازن علـــى املـــدى الطويـــل بـــني كـــل مـــن

والــرقم   M2، و عــرض النقــود بــاملفهوم الواســع   M1عــرض النقــود بــاملفهوم الضــيق  (سلســلة 

مـن جهـة ) D، الدين العام احمللـي  Iلى الودائع ، سعر الفائدة عINالقياسي ألسعار املستهلك 

 .ببورصة األردن من جهة أخرى وسلسلة مؤشر أسعار األسهم

   و قــد خلصــت الدراســة إىل عــدم وجــود عالقــة تكامــل مشــرتك أي تــوازن علــى املــدى الطويــل بــني

مـــن جهـــة وسلســـلة مؤشـــر ) R، اإليـــرادات الضـــريبية  Gاإلنفـــاق احلكـــومي  (كـــل مـــن سلســـلة 

 .ببورصة األردن من جهة أخرى األسهمأسعار 

  يف األجـــل القصـــري بوجـــود عالقـــة ســـببية مـــن كـــل مـــن السببية للعالقـــة ير قـــدالتيـــر نتـــائج  تشكمـــا

، الـرقم القياسـي M2، العرض النقدي باملفهوم الواسع    M1العرض النقدي باملفهوم الضيق (

ردن، أي ان التغـــري يف هـــذه إىل  مؤشـــر أســـعار األســـهم ببورصـــة األ) ،  INألســـعار املســـتهلك 

 .ببورصة األردن املؤشرات يسبب التغري يف مؤشر أسعار األسهم
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  يف األجل القصري بوجود عالقة سـببية مـن مؤشـر أسـعار السببية للعالقة ير قدالتير نتائج  تشكما

، G، اإلنفـــاق احلكـــومي  Iســـعر الفائـــدة علـــى الودائـــع (ببورصـــة األردن إىل كـــل مـــن  األســـهم

ببورصــة األردن يســبب التغــري يف  أي ان التغــري يف مؤشــر أســعار األسـهم) Rات الضــريبية اإليـراد

 .هذه املؤشرات

  يف األجـــل القصـــري بعـــدم وجـــود عالقـــة ســـببية بـــني السببية للعالقـــة ير قـــدالتيـــر نتـــائج  تشيف حـــني

 .ببورصة األردن من جهة أخرى من جهة و مؤشر أسعار األسهم Dالدين العام احمللي 

 

 :ما خيص قطريف   .ب 

  خلصـــت الدراســـة إىل وجـــود عالقـــة تكامـــل مشـــرتك أي تـــوازن علـــى املـــدى الطويـــل بـــني كـــل مـــن

مـن جهـة )  M2، عـرض النقـود بـاملفهوم الواسـع   M1عرض النقود بـاملفهوم الضـيق  (سلسلة 

 .ببورصة قطر من جهة أخرى وسلسلة مؤشر أسعار األسهم

   و قــد خلصــت الدراســة إىل عــدم وجــود عالقــة تكامــل مشــرتك أي تــوازن علــى املــدى الطويــل بــني

وســعر  I، ســعر الفائــدة علــى الودائــع  INالــرقم القياســي ألســعار املســتهلك (كــل مــن سلســلة 

مــن جهــة ) D،الــدين العــام احمللــي R، اإليــرادات الضــريبية G،اإلنفــاق احلكــومي EXالصــرف 

 .ببورصة قطر من جهة أخرى سهموسلسلة مؤشر أسعار األ

  يف األجـــل القصـــري بوجـــود عالقـــة ســـببية مـــن كـــل مـــن السببية للعالقـــة ير قـــدالتيـــر نتـــائج  تشكمـــا

، ســعر الصــرف M2، العــرض النقــدي بــاملفهوم الواســع  M1العــرض النقــدي بــاملفهوم الضــيق (

EX  الدين العام احمللي ،D  الرقم القياسي ألسـعار املسـتهلك ،INاق احلكـومي  ، اإلنفـG (

إىل  مؤشـر أســعار األســهم ببورصــة قطــر، أي ان التغـري يف هــذه املؤشــرات يســبب التغــري يف مؤشــر 

 .ببورصة قطر أسعار األسهم

  يف األجل القصري بوجود عالقة سـببية مـن مؤشـر أسـعار السببية للعالقة ير قدالتير نتائج  تشكما

أي ان ) R،  اإليـرادات الضـريبية  Iسعر الفائدة على الودائـع (ببورصة قطر إىل كل من  األسهم

  .ببورصة قطر يسبب التغري يف هذه املؤشرات التغري يف مؤشر أسعار األسهم
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 :يف ما خيص املغرب  .ج 

 

 أي تـــوازن علـــى املـــدى الطويـــل بـــني كـــل مـــن  إىل وجـــود عالقـــة تكامـــل مشـــرتك الدراســـة خلصـــت

واإلنفـاق   M2، و عرض النقود باملفهوم الواسع   M1لنقود باملفهوم الضيق  عرض ا(سلسلة 

مـن جهـة وسلسـلة مؤشـر أسـعار  )D، الـدين العـام احمللـي R، اإليـرادات الضـريبية Gاحلكومي  

 .ببورصة املغرب من جهة أخرى األسهم

 

  الطويــل بــني  و قــد خلصــت الدراســة إىل عــدم وجــود عالقــة تكامــل مشــرتك أي تــوازن علــى املــدى

، وســعر INالــرقم القياســي ألســعار املســتهلك ، Iســعر الفائــدة علــى الودائــع (كــل مــن سلســلة 

 .ببورصة املغرب من جهة أخرى من جهة وسلسلة مؤشر أسعار األسهم )EXالصرف 

 

  يف األجـــل القصـــري بوجـــود عالقـــة ســـببية مـــن كـــل مـــن السببية  للعالقـــةير قـــدالتيـــر نتـــائج  تشكمـــا

اإلنفــــاق  ،M2، العــــرض النقــــدي بــــاملفهوم الواســــع    M1بــــاملفهوم الضــــيق  العــــرض النقــــدي(

ببورصـة املغـرب، أي ان التغـري  مؤشر أسـعار األسـهم إىل ) R، اإليرادات الضريبية Gاحلكومي  

 .ببورصة املغرب يف هذه املؤشرات يسبب التغري يف مؤشر أسعار األسهم

 

  مؤشـر أسـعار يف األجل القصري بوجود عالقة سـببية مـن السببية  للعالقةير قدالتير نتائج  تشكما

أي  )R، اإليـرادات الضــريبية Iســعر الفائـدة علـى الودائــع (كــل مـن ببورصـة املغـرب إىل   األسـهم

 .هذه املؤشراتببورصة املغرب يسبب التغري يف  ان التغري يف مؤشر أسعار األسهم

 

  يف األجـــل القصـــري بعـــدم وجـــود عالقـــة ســـببية بـــني ية السبب للعالقـــةير قـــدالتيـــر نتـــائج  تشيف حـــني

مـن جهـة ) Dالدين العام احمللـي  ،EXسعر الصرف  ،  INالرقم القياسي ألسعار املستهلك (

 .أخرىببورصة املغرب من جهة  و مؤشر أسعار األسهم
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  : نتائج اختبار الفرضيات  -ثالثا

ال تكفـي وحـدها جلعـل البورصـة جاذبـة للمسـتثمرين بـل إن وجود تشريعات جيدة ورقابة حمكمة علـى البورصـات  -

  .البد من  توفر البيئة املشجعة و املناسبة لكسب ثقة املستثمرين

حيــث ثبـــت صــحة هـــذا االفــرتاض ، فـــرغم تطبيــق العديـــد مــن القـــوانني واألنظمــة املطبقـــة يف البورصــات املتقدمـــة يف 

إال انــه و يف ظـل االفتقــار لوجــود منــاخ مالئــم مل  و القيــام بالعديــد مـن بــرامج التوأمــة بينهــا ، بورصـات الــدول الناميــة

  .  أدائهايتحسن 

تعاين معظم اإلقتصاديات العربيـة مـن إخـتالالت يف سياسـا�ا املاليـة و النقديـة، وبالتـايل عـدم تـوفر البيئـة املناسـبة  -

  . لتطور البورصات العربية

االفـــرتاض ، حيـــث تشـــهد السياســـات املاليـــة و النقديـــة لـــدى الـــدول العربيـــة العديـــد مـــن  حيـــث ثبتـــت صـــحة هـــذا 

إىل السياسات املتبعة ال سـيما منهـا تلـك املتعلقـة بأسـعار الصـرف و الصـدمات االقتصـادية التحديات و هذا راجع 

    . اخلارجية كو�ا مرتبطة بأسعار احملروقات أو برتكز شركائهم التجاريني

مليــة تطــوير بورصــات األوراق املاليــة العربيــة إىل إتبــاع أســاليب شــاملة ومتكاملــة متضــمنة سياســات ماليــة حتتــاج ع -

  .ونقدية مشجعة لنموها وتطورها

ثبتـت أمهيـة وجـود سياسـات ماليـة ونقديـة متكاملـة هادفـة لتشـجيع وتطـوير  فقـدحيث ثبت صـحة هـذا االفـرتاض ، 

  .بورصات األوراق املالية

ات النقديــــة مــــن خــــالل مســــتويات التضــــخم ومعــــدالت الفائــــدة و أســــعار الصــــرف علــــى نشــــاط تــــؤثر السياســــ  -

  .البورصات و أحجام التداوالت، وعلى حىت طبيعة األوراق املالية املتداولة

حيــث ثبــت صــحة هــذا االفــرتاض ، فــرغم اخــتالف االقتصــاديات العربيــة أثبتــت نتــائج الدراســة التطبيقيــة تــأثر أداء 

  .املالية حمل الدراسة بكل من التضخم ومعدالت الفائدة و أسعار الصرف بورصات األوراق

ســامهت العديــد مــن اللــوائح احلكوميــة داخــل الــدول العربيــة يف إعاقــة تطــور البورصــات العربيــة، خاصــة منهــا تلــك  -

  . املتعلقة باإلعفاءات الضريبية على عوائد الودائع املصرفية
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د مــن القــرارات احلكوميــة شــجعت التمويــل عــن طريــق البنــوك بــدل التوجــه حيــث ثبــت صــحة هــذا االفــرتاض، فالعديــ

  .حنو بورصات األوراق املالية

مل حتقـق الــنظم الضــريبية داخـل الــدول العربيــة املصـممة لتشــجيع اإلســتثمار يف البورصـات أهــدفها خاصــة أن ميــل  -

ســـاهم ذلـــك يف زعزعــة ثقـــة املســـتثمرين األفــراد و الشـــركات للتهـــرب الضــرييب كـــان عائقـــا هلــا عـــن حتقيـــق أهــدفها ، و 

بإعالنـــات أربـــاح هـــذه الشـــركات و مـــن مث تزايـــد قلقهـــم اجتـــاه قـــيم توزيعـــات األربـــاح األمـــر الـــذي أدى إىل إخنفـــاض 

  .   الطلب على األسهم

حيـــث ثبـــت صـــحة هـــذا االفـــرتاض، فكـــل الـــدول العربيـــة تعفـــي األربـــاح الرأمساليـــة املتأتيـــة مـــن التعامـــل يف بورصـــات  

ان االفتقــــار لوجـــــود منظومــــة متكاملـــــة واضــــحة للنهـــــوض  إىلراق املاليــــة مـــــن دفــــع الضـــــرائب باســــتثناء املغـــــرب األو 

  .بالبورصات العربية حال دون ذلك

  

  : التوصيات -رابعا 

 :توصي الدراسة بــــــ

  بضرورة استكمال برامج اإلصالح املتبعة اهلادفـة إىل حتيـني القـوانني و التشـريعات و العمـل علـى إجيـاد قواعـد

دون  اإلدراجامليسرة لعملية التـداول و قانونية القادرة على استيعاب التطورات و املستجدات املالية املتسارعة 

 .ان تفرط يف محاية املتعاملني

  ــــة مــــن مســــتثمرين و شــــركات اهلود لجهامتابعة بأمهيــــة ــــة لرفــــع عــــدد املتعــــاملني يف بورصــــات األوراق املالي ادف

 .ئتها وبذل املزيد من اجلهود لنشر لزيادة الوعي االستثماري يف هذا ا�الكفادة ایزوالعمل على 

  الـدول العمل على إجياد إطار يضـمن وجـود تنسـيق دائـم ومسـتمر بـني السياسـة املاليـة و السياسـة النقديـة يف

 .العربية لتحقيق أهدفها املسطرة خاصة يف ظل تنامي التحديات اليت تعرفها االقتصاديات العربية

  إعــــادة االعتبــــار للقطــــاع اخلــــاص ضــــمن املنظومــــة االقتصــــادية العربيــــة و اســــتكمال تنفيــــذ بــــرامج اخلصخصــــة

 .ا من فوائد متبادلةملا هل للمشاريع احلكومية العاجزة من خالل بورصات األوراق املالية العربية

    مــن املهــم منذجــة خمتلــف العالقــات بــني املتغــريات االقتصــادية العربيــة حــىت تتضــح درجــة التــأثري والتــأثر فيمــا

 .بينها ليسهل بعدها حتديد اثر السياسات االقتصادية املنتهجة عليها
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  :آفاق الدراسة -خامسا

صـيات، ال يعـد قطعيـا و�ائيـا بـل نأمـل ان يشـجع علـى  قيـام ان ما مت التوصل إليه من نتائج و مـا مت اقرتاحـه مـن تو 

  :  بالعديد من الدراسات اليت تصب يف ذات اإلطار من خالل 

 مل تشملها هذه الدراسة و لفرتات خمتلفة القيام بدراسات قياسية مماثلة لدول عربية أخرى. 

  العربية و قياس أثرها على أداء بورصات األوراق املالية أخرىاستخدام مؤشرات. 

  

 



 

 قائمة املراجع
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 .2001 مصر، ، اإلسكندرية ، اجلامعة شباب مؤسسة اجلمعي، التحليل االقتصاد علم أسس ، إبراهيم جنيب اهللا نعمت .75

 .2009 ، األردن ، عمان ،والتوزيع للنشر صفاء دار املالية، واألسواق االستثمارات معروف، هوشيار .76

 .2009، األردن ، و التوزيع، عمان للنشر وائل دار النقدية، والنظرية واملصارف النقود اجلنايب،  مجيل عجمي هيل .77

 .2010 لبنان، طرابلس، األوىل، الطبعة للكتاب، احلديثة املؤسسة الكلي، االقتصاد طوروس، وديع .78

 .2003 ، لبنان ، املنهل دار املالية، األسواق و البورصات ، مالك وسام .79

 .2009 األردن، ، والتوزيع للنشر املستقبل دار والدولية، املالية األسواق البكري، انس ، الصايف وليد .80
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II.  األطروحاتالرسائل و: 

 العراقي،رســالة املــايل للســوق االقتصــادي األداء لتطــوير مقارنــة اقتصــادية دراســة الزيــدي، حســن فــالح إيــاد .1

  واالقتصـــاد، اإلدارة كليـــة االقتصـــادية، العلـــوم يف املاجســـتري درجـــة علـــى احلصـــول متطلبـــات ضـــمن مقدمـــة

 .2009 الدمنارك، يف املفتوحة العربية األكادميية

 يف دكتـــوراه شـــهادة لنيـــل مقدمـــة أطروحـــة الناميـــة، الـــدول يف املاليـــة األســـواق فعاليـــة حســـني، بـــن أعمـــر بـــن .2

 منشـورة، التسـيري، وعلـوم والتجاريـة االقتصـادية العلـوم كليـة وماليـة، بنـوك نقـود ختصص االقتصادية، العلوم

 ،2013-2012 اجلزائر، ، تلمسان بلقايد، بكر أيب جامعة

 ضــمن مقدمــة مــذكرة مصــر، يف االدخــار تنميــة يف املاليــة األوراق ســوق دور املطلــب، عبــد األســرج حســني .3

   منشــورة، بنهــا، فــرع ، الزقــازيق جامعــة االقتصــاد، قســم ، التجــارة ،كليــة املاجســتري شــهادة نيــل متطلبــات

 .2002 مصر،

 الفــــرتة خــــالل األردن حالــــة دراســــة املاليــــة األوراق ســــوق أداء علــــى املاليــــة السياســــة اثــــر ، مناصــــرية خولــــة .4

 ختصـــــــص االقتصـــــــادية، العلـــــــوم يف د.م.ل دكتـــــــوراه شـــــــهادة لنيـــــــل مقدمـــــــة أطروحـــــــة ،)1990-2014(

 منشـورة، التسـيري، وعلـوم التجاريـة و االقتصـادية العلـوم كليـة املاليـة، واألسـواق البنـوك و النقود اقتصاديات

 .2016-2015 اجلزائر، بسكرة، خيضر حممد جامعة

 يف الــــدكتوراه درجـــة لنيـــل رســـالة تفعيلهـــا، وســـبل العربيـــة املاليـــة األوراق أســـواق معوقـــات ، بوكســـاين رشـــيد .5

 .2005/2006  اجلزائر، اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم اإلقتصادية العلوم اإلقتصادية،كلية العلـوم

 ،)تــونس املغــرب، اجلزائــر، (:مقارنــة دراســة االســتثمارات تنشــيط يف املالية األسواق فعالية ، مباركي سامي .6

 كليـــة التنميـــة، إقتصـــاد فـــرع اإلقتصـــادية العلـــوم يف املاجســـتري، شـــهادة نيـــل متطلبـــات ضـــمن مقدمـــة مـــذكرة

 .2004 باتنة، اجلزائر، خلضر، احلاج جامعة منشورة، ،التسيري وعلوم اإلقتصادية العلـوم

 ضـــمن مقدمـــة مـــذكرة ، العمـــالء لـــدى املصـــريف الـــوعي نشـــر يف املصـــريف اجلهـــاز دور ، احلـــداد عمـــر ســـليم .7

 ، فلســــطني ، غـــزة  منشـــورة، ، اإلســــالمية اجلامعـــة ، األعمـــال إدارة  يف املاجســــتري شـــهادة نيـــل متطلبـــات

2013. 

-1990 اجلزائــر حالــة دراســة املــدفوعات ميــزان اخــتالل معاجلــة يف النقديــة السياســة دور ،  حــاجي مسيــة .8

ـــــلا جةدر لنيل سالةر ،2014 ـــــلعلا يف هرادكتوـ  ،التســـــيري معلوو االقتصـــــادية ملعلوا كلية ،االقتصـــــادية موـ

 .2015/2016 ، ،بسكرةخيضر حممد جامعة منشورة،
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 مصــر،( بــني مقارنــة دراســة  املاليــة األوراق أســواق علــى وأثــاره احملفظــي االســتثمار حمــددات صــايفي، عمــار .9

 ختصـــص االقتصـــادية العلـــوم يف املاجســـتري شـــهادة نيـــل متطلبـــات ضـــمن مقدمـــة مـــذكره ،) اجلزائـــر و تـــونس

 بـوقره أحممـد جامعـة  منشـورة،التسـيري،  وعلـوم والتجارية االقتصادية العلوم ،كلية والبنوك املالية اقتصاديات

 .2008/2009 اجلزائر، بومرداس،

 درجـة لنيـل مقدمـة رسـالة الناشـئة، األسـواق يف األسـهم عوائـد يف النقدية املتغريات أثر خليل، صاحل فاطمة .10

 .2015 سوريا، دمشق، جامعة منشورة،االقتصاد،  املالية،كلية األسواق يف املاجستري

 أطروحـــة الســـعودي، املـــايل الســـوق حالـــة دراســـة ، العربيـــة املاليـــة األســـواق تفعيـــل سياســـات حوحـــو، فطـــوم .11

 واألســواق البنــوك و النقــود اقتصــاديات ختصــص االقتصــادية، العلــوم يف د.م.ل دكتــوراه شــهادة لنيــل مقدمــة

 اجلزائــر، بســكرة، خيضـر حممــد جامعـة منشــورة، التسـيري، وعلــوم التجاريـة و االقتصــادية العلـوم كليــة املاليـة،

2014-2015. 

 أطروحـة ، -قياسـية دراسـة - الداخليـة ومعوقا�ا اجلزائر يف النقدية السياسة تأثري آلية ، امسهان  بقبق ليلى .12

 كليـــة وبنـــوك، ماليـــة نقــود ختصـــص  االقتصـــادية، العلــوم يف الـــدكتوراه شـــهادة نيــل متطلبـــات ضـــمن مقدمــة

 .2014/2015 ، اجلزائر ، تلمسان جامعة  منشورة، ، التسيري علوم و التجارية و االقتصادية العلوم

 حالــة دراســة األســهم أســعار علــى االقتصــادية و املاليــة املتغــريات بعــض اثــر دراســة عمــر، بــن البشــري حممــد .13

 جامعـــة منشـــورة، التســـيري، علــوم يف املاجســـتري شـــهادة نيــل متطلبـــات ضـــمن مقدمــة مـــذكرة عمـــان، بورصــة

 .2009/2010 اجلزائر، ، ورقلة ، مرباح قاصدي

 لــألوراق عمــان ســوق حالــة دراســة األســهم قيمــة علــى الصــرف أســعار تقلبــات اثــر ،دراســة مكــاوي حممــد .14

 علــــوم يف املاجســــتري شــــهادة نيــــل متطلبــــات ضــــمن مقدمــــة مــــذكرة ،2006/2009 الفــــرتة خــــالل املاليــــة

ـــة ختصـــص ، التســـيري ـــة ،األســـواق مالي  جامعـــة ،التســـيري، منشـــورة وعلـــوم والتجاريـــة االقتصـــادية العلـــوم كلي

 .2011/2012 ، اجلزائر ، ورقلة مرباح، قاصدي

 قياســـــية دراســـــة اجلزائـــــر يف اإلمجـــــايل احمللـــــي النـــــاتج و النقـــــود كميـــــة بـــــني الســـــببية العالقـــــة ، الشـــــيبان وردة .15

 وعلـــوم التجاريــة و االقتصــادية العلــوم كليـــة ، االقتصــادية العلــوم يف دكتــوراه أطروحــة ،"1990-2011"

 .2015/2016 ،منشورة،1 باتنة جامعة ، التسيري
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III.  الملتقيات و الدراساتو المجالت: 

 العـــريب اإلقتصـــادي والتكامـــل البينيـــة العربيـــة التجـــارة مـــؤمتر عربيـــة، ماليـــة ســـوق حنـــو حممـــد،  دوابـــه أشـــرف .1

 .2004، ديسمرب20-22  األردن، األردنية، اجلامعة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة رعاية حتـت

 العــــريب املعهــــد عــــن تصــــدر ، 27 العــــدد التنميــــة جســــر سلســــلة املاليــــة، األســــواق ،حتليــــل خضــــر حســــان .2

 علــى اإلنرتنيــت شــبكة عــرب متــوفر 5/5/2016: اإلطــالع تــاريخ ،2004 مــارس بالكويــت، ، للتخطــيط

 http://www.arab.api.org/developi.htm          :                 اإللكرتوين املوقع

 ، 3/8/2017: االطـــالع تـــاريخ ، املوحـــدة العربيـــة البورصـــة تفعيـــل املطلب،آليـــات عبـــد األســـرج حســـني .3

 www.academia.edu/235912           :اإللكرتوين املوقع على االنرتنيت شبكة عرب متوفر

 دراســة مــع) 2003 – 1994( الفتــرة خــالل العربيــة البورصـات أداء حتليل املطلب، عبد األسرج حسني .4

 املوقـــــع علـــــى اإلنرتنيـــــت شـــــبكة عـــــرب متـــــوفر 3/8/2017: االطـــــالع تـــــاريخ املصـــــرية، للبورصـــــة خاصـــــة

 www.gdnet.org                                   :                                  اإللكرتوين

 و الشــريعة كليـة البورصـات، و املاليــة األوراق أسـواق مـؤمتر ، كــابوس و حلـم البورصـة ،  امحــد شـوقي دنيـا .5

 .2007،االمارات،عشر اخلامس السنوي العلمي املؤمتر ، املتحدة العربية اإلمارات جامعة ، القانون

 دراســـة:  اجلزائـــر يف التضـــخم معـــدالت علـــى البـــرتول أســـعار تقلبـــات اثـــر ، عثمـــاين احســـني ، شـــبانة مســـري .6

 اجلــــزء ، الســــابع العــــدد ، البــــواقي ام جامعــــة، اإلنســــانية العلــــوم جملــــة ،)2014-1986(  للفــــرتة قياســــية

 .2017 جوان األول،

 حتليــــل يف املشـــرتك التكامـــل و الســـببية اختبـــارات ، امساعيـــل شـــفيق روىل و نقـــار عثمـــان و عـــريش شـــفيق .7

 الدراســـات و للبحـــوث  تشـــرين جامعـــة جملـــة ، القانونيـــة و االقتصـــادية العلـــوم سلســـلة ، الزمنيـــة السالســـل

 .2011 ، 5 العدد 33 ا�لد ، العلمية

 املــال أســواق علــى انعكاســا�ا و العامليــة االقتصــادية املتغــريات هــاين، راســول إبــراهيم ، حســني ســليم كــرمي .8

-22 ، األردن التطبيقيــة العلــوم جامعــة ، اإلداريــة العلــوم و االقتصــاد كليــة األول العلمــي املــؤمتر ، العربيــة

 .2003 ، جويلية 24

 مقدمـة مداخلـة املاليـة، السياسـة و النقديـة السياسـة بـني التنسـيق أمهيـة صـربي، مقيمح ، بوعنان الدين نور .9

 ،2010 نــوفمرب 10-09 ،"املاليــة واملؤسســات النقديــة السياســات" حــول اخلــامس الــدويل امللتقــى ضــمن

 .2010،اجلزائر سكيكدة، ،1955 أوت 20 جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية
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 لســوق األول الســنوي امللتقــى املاليــة، األســواق واســتقرار كفــاءة يف االســتثماري الــوعي دور شــاهني، ياســر .10

 .2007 سبتمرب ، فلسطني الفلسطيين، املال رأس

 

IV. :التقارير و القوانين : 

 ، )2015-2005(، التقارير السنوية لكل السنوات اجلزائري املركزي البنك .1

 ).2015-2005(املغريب، التقارير السنوية لكل السنوات  املركزي البنك .2

 التنميــــة يف العربيـــة املـــال رأس أســـواق دور ،)اســـكوا( أســـيا لغـــريب االجتماعيـــة و االقتصـــادية اللجنـــة تقريـــر .3

 العربيـة اإلمـارات ابـوظيب، ،)اخلليجـي التعـاون جملـس دول يف املاليـة األوراق أسـواق حالـة دراسـة:( اإلقليمية

 .2006سبتمرب، 20-19املتحدة،
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 )دينار أردين نباملليو املبالغ (                           األردنمتغريات الدراسة املتعلقة بدراسة حالة ): 1(حق رقم مل                                                            

 األشهر

العرض النقدي 

M 1  

 العرض النقدي

M 2  

 سعر الصرف

 $مقابل 

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

 الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

01/2005 3207,7 10603,4 0,709 105, 221,6 2,54 169, 2083,0 3095,1 
02/2005 3234,4 10649,9 0,709 105, 121,4 2,53 204,1 1984, 3240,6 

03/2005 3322,7 10827, 0,709 105, 131,3 2,65 263,7 1883, 3566, 

04/2005 3516,5 11041,6 0,709 105,7 143,9 2,68 349,2 1871, 4142,4 
05/2005 3568,5 11134,5 0,709 105,7 141,3 2,74 317,1 2011, 4032,8 

06/2005 3803,7 11517,4 0,709 105,7 149,8 2,73 324,5 2009, 4534,3 
07/2005 3898,4 11783,5 0,709 107,3 129,2 2,83 307,4 2088, 4442,6 

08/2005 3914,6 11966,3 0,709 107,3 165,1 2,96 336,8 2193, 4574,5 

09/2005 3899,8 12032,7 0,709 107,3 147, 3,06 310,6 2395, 4507,8 
10/2005 3940,8 12213,4 0,709 110,1 151,2 3,28 301,5 2496, 4461,3 

11/2005 3920,9 12322,6 0,709 110,1 120,1 3,43 304,9 2485, 4668,1 
12/2005 4061,3 12364, 0,709 110,1 143,9 3,52 351,1 2467, 4259,7 

01/2006 4074,2 12520,3 0,709 110,9 307,7 3,76 207,5 2571, 4419,7 
02/2006 4033,3 12137,3 0,709 110,9 177,6 3,86 277,7 2571, 3844, 

03/2006 4001,6 12251,6 0,709 110,9 155,5 4,26 280,6 2521, 3637,7 

04/2006 4187,3 12742,8 0,709 113,6 163,3 4,26 327,2 2570, 3783,1 
05/2006 4195,4 12696,1 0,709 113,6 165,9 4,39 280,3 2470, 3716,6 

06/2006 4423,2 13260,5 0,709 113,6 171,1 4,5 340,6 2618, 3202,3 
07/2006 4421,9 13230,5 0,709 114,5 166, 4,71 282,9 2696, 3218,5 

08/2006 4498,4 13380,7 0,709 114,5 183, 4,86 280,1 2812, 3369,4 

09/2006 4465,6 13448,6 0,709 114,5 167,2 5,1 280,3 2883, 3279,4 



333 
 

 

 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل 

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

 الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

10/2006 4478, 13580, 0.709 116,9 157,1 5,21 437,1 2969, 3305,6 

11/2006 4451,6 13834,9 0.709 116,9 162,9 5,41 375,9 2853, 3044,4 
12/2006 4566,5 14109,7 0.709 116,9 156,2 5,13 542,1 2961, 3013,7 

01/2007 4424,8 14052,2 0.709 121,8 409,6 5,21 180, 2815, 3256,2 

02/2007 4501,7 14240,9 0.709 121,8 183,8 5,2 244,2 2816, 3408,5 
03/2007 4551,5 14274, 0.709 121,8 157,4 5,36 376,5 2868, 3247, 

04/2007 4584,4 14447,1 0.709 121,5 201,1 5,36 345,6 2821, 3155,8 
05/2007 4603,9 14505,3 0.709 121,5 196,9 5,4 325,5 2921, 3133, 

06/2007 4794,1 14794,4 0.709 121,5 160,7 5,49 356,6 3022, 3172,8 
07/2007 4810,9 15056, 0.709 122,5 217,6 5,54 327,5 3131, 3100,2 

08/2007 4791,8 15242,2 0.709 122,5 206,7 5,54 312,6 3228, 3022,1 

09/2007 4921,2 15551,7 0.709 122,5 195,6 5,58 319,7 3181, 3108,2 
10/2007 4825,9 15503,4 0.709 128,9 195,5 5,53 572,3 3282, 3447,9 

11/2007 4785,3 15533,2 0.709 128,9 157,7 5,53 465,8 3432,3 3443,8 
12/2007 4833,1 15606,8 0.709 128,9 189,5 5,56 759,7 3695,2 3675, 

01/2008 4903, 15798,8 0.709 141,6 359,7 5,49 181,7 3800, 3835, 

02/2008 4936,4 15965,8 0.709 141,6 279,3 5,44 442, 3854, 3987,9 
03/2008 5014,2 16168,6 0.709 141,6 192,4 5,38 438, 3811, 3925,6 

04/2008 5203,3 16673,9 0.709 147,1 228, 5,39 478,6 4816, 4145,7 
05/2008 5305,7 16866,5 0.709 147,1 188,8 5,36 460,9 4988, 4363,8 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل 

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية
سعر الفائدة على 

 الودائع

 اإلنفاق إجمالي

 الحكومي
الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

06/2008 5461,8 17218,3 0.709 147,1 259,4 5,36 430,9 4986, 4772,3 

07/2008 5578,2 17575,7 0.709 151,4 224,3 5,44 425, 5028, 4629,5 
08/2008 5757,9 17879,4 0.709 151,4 218,7 5,42 615,7 5128, 4370,7 

09/2008 5897,5 18092,2 0.709 151,4 186,2 5,47 454, 5291, 4073,8 

10/2008 5720,4 17953,9 0.709 150,7 225,2 5,5 456,6 5470, 3172,1 
11/2008 5647,5 18222,4 0.709 150,7 203,7 5,62 449,8 5608, 2767,2 

12/2008 5573, 18304,2 0.709 150,7 192,4 5,66 597,8 5754, 2758,4 
01/2009 5592,2 18435,6 0.709 148,7 512,6 5,71 418,2 5781, 2704, 

02/2009 5516,7 18649,2 0.709 148,7 204,3 5,67 494,3 5830, 2616,4 

03/2009 5480,1 18686,6 0.709 148,7 224,5 5,74 482,4 6054, 2708,2 
04/2009 5607,2 18948, 0.709 147,6 229,7 5,46 487,4 6180, 2736,5 

05/2009 5688,6 19113,2 0.709 147,6 198,1 5,2 456,5 6238, 2864,6 
06/2009 5769,5 19143,7 0.709 147,6 224,7 5,02 484,1 6448, 2735,2 

07/2009 5857,4 19282,1 0.709 149,6 211,6 4,76 446,5 6706, 2618,8 
08/2009 5968,1 19463,8 0.709 149,6 235,7 4,54 429,8 6713, 2654,5 

09/2009 5923,5 19554,5 0.709 149,6 181,6 4,41 417,7 6828, 2688,2 

10/2009 5981,5 19785,2 0.709 150,4 221,9 4,33 439,2 6975, 2615,9 
11/2009 6111,4 19950, 0.709 150,4 214, 4,26 462,6 7090, 2583,5 

12/2009 6039,5 20013,3 0.709 150,4 225,3 4,23 957,2 7086, 2534, 
01/2010 5991,6 20085,4 0.709 152,3 478,9 4,07 354,2 7097, 2525,1 

02/2010 6015,8 20249,7 0.709 152,3 184,9 3,87 417,9 6955, 2470,9 

03/2010 6097,7 20291,4 0.709 152,3 224,6 3,68 481,8 7012, 2517,7 
04/2010 6200, 20474,7 0.709 153,6 229,2 3,56 438,1 7163, 2575,5 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل 

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

 الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

05/2010 6195, 20540,1 0.709 153,6 219,9 3,33 443,8 7298, 2401,6 

06/2010 6279, 20792,8 0.709 153,6 246,1 3,41 450, 7413, 2348,6 
07/2010 6407,2 21173,4 0.709 154,1 233,7 3,4 477, 7600, 2334,8 

08/2010 6486,3 21466,6 0.709 154,1 242,1 3,4 515,8 7637, 2249, 

09/2010 6532, 21619,3 0.709 154,1 209,1 3,42 462,1 7938, 2306,5 
10/2010 6627,8 21933,7 0.709 158,3 238, 3,39 439, 8115, 2335,6 

11/2010 6476,9 21913,5 0.709 158,3 210,2 3,4 473,9 7847, 2354,6 
12/2010 6550, 22306,7 0.709 158,3 269,6 3,4 754,4 7980, 2373,6 

01/2011 6564,8 22530,8 0.709 158,6 252,2 3,39 346,1 8000, 2373,8 
02/2011 6580,3 22440,5 0.709 158,6 174,2 3,31 445,8 8164, 2251,7 

03/2011 6706,5 22541,1 0.709 158,6 258,5 3,35 454,5 8375, 2175,6 

04/2011 6800,7 22762,3 0.709 159,9 452,2 3,36 436,1 8474, 2198, 
05/2011 6776,1 22579,9 0.709 159,9 240,2 3,37 594,3 8512, 2159,8 

06/2011 6962,9 23032,2 0.709 159,9 233,2 3,35 535,2 8619, 2093,5 
07/2011 7055,9 23457,9 0.709 161,2 269,4 3,42 492,8 8857, 2082,8 

08/2011 7355,6 23769,7 0.709 161,2 225,1 3,42 586,4 8831, 2036,4 

09/2011 7264,1 23801,6 0.709 161,2 212,8 3,41 518,2 8731, 1991,6 
10/2011 7249,8 23942,2 0.709 163, 322,3 3,44 736,9 9107, 2018,2 

11/2011 7197,3 24043, 0.709 163, 190,9 3,46 589, 9561, 1964,2 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل 

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

 الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

12/2011 7271,5 24118,9 0.709 163, 231,2 3,46 1061,3 9996, 1995,1 

01/2012 7079,5 24289,6 0.709 163,8 266,9 3,48 349,9 10175, 1946,6 
02/2012 7101,2 24346,4 0.709 163,8 237,2 3,49 410, 10422, 1959,8 

03/2012 7268,3 24504,9 0.709 163,8 204,6 3,6 491, 10632, 1990,4 

04/2012 7360,5 24526,7 0.709 166,8 504, 3,65 603,7 10969, 1981,2 
05/2012 7278,3 24626,4 0.709 166,8 257,1 3,62 561,4 11216, 1874,5 

06/2012 7397,2 24758,5 0.709 166,8 235,7 3,69 504,7 11555, 1882,1 
07/2012 7433,2 24863,4 0.709 170,1 292,5 3,77 605,1 11766, 1852,5 

08/2012 7610,7 25091,1 0.709 170,1 202,7 3,78 513,9 11956, 1924, 
09/2012 7512,1 25254,2 0.709 170,1 220,9 3,92 498,6 12134, 1902,7 

10/2012 7596,4 25607, 0.709 171, 214,9 4,03 487,5 12384, 1917,9 

11/2012 7218,2 25032,4 0.709 171, 499,9 4,02 917, 12709, 1929,3 
12/2012 7211,1 24945,1 0.709 171, 215, 4,19 935,3 12678, 1957,6 

01/2013 7203,1 24978, 0.709 170,4 280,1 4,63 374, 12889, 2045,7 
02/2013 7232, 25094,8 0.709 170,4 244,9 4,67 509, 12816, 2042,4 

03/2013 7388,2 25481,5 0.709 170,4 267,2 4,75 548,7 12759, 2101,4 

04/2013 7885,9 25792,7 0.709 169, 428,7 4,84 700,8 12952, 1998,1 
05/2013 7717,5 25950,2 0.709 169, 261, 4,91 600,4 13004, 2017,5 

06/2013 7957,7 26242,2 0.709 169, 328,6 4,8 554,2 13188, 1980,5 
07/2013 8080,7 26669, 0.709 171,1 350,2 4,82 556,5 13337, 1956,5 

08/2013 8410,7 27132,2 0.709 171,1 276,2 4,91 537, 13405, 1875, 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل 

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

 الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

09/2013 8364,3 27146,2 0.709 171,1 303,8 4,93 659,7 13449, 1850,6 

10/2013 8319,1 27167,2 0.709 174,2 273,9 4,96 541,9 13560, 1969,3 
11/2013 8498,8 27406,6 0.709 174,2 282,7 4,98 630,2 13690, 2022,6 

12/2013 8408,4 27363,4 0.709 174,2 355,1 4,97 853, 13440, 2065,8 

01/2014 8452,7 27795,6 0.709 175,2 372,3 5, 440,8 13544, 2207, 
02/2014 8679,9 27720,5 0.709 175,2 231,4 4,87 549,8 13744, 2178,2 

03/2014 8720,5 27945,8 0.709 175,2 333,6 4,84 754,1 13817, 2148,9 
04/2014 8886, 28143,8 0.709 173, 524,7 4,73 707,1 14011, 2124,2 

05/2014 9088,7 28310,2 0.709 173, 295,3 4,71 621,2 13894, 2130,9 
06/2014 9213,1 28782,5 0.709 173, 291,4 4,6 574,9 13671, 2113, 

07/2014 9550,1 29180,7 0.709 174,2 383,7 4,44 626,7 13739, 2136,6 

08/2014 9319, 29105,7 0.709 174,2 294,2 4,33 694,7 13829, 2131,9 
09/2014 9617,8 29166,5 0.709 174,2 411,7 4,28 708,2 14108, 2115, 

10/2014 9265,7 29053,8 0.709 175,8 289,6 4,18 618,1 14371, 2106,1 
11/2014 9165,4 29215,9 0.709 175,8 296,7 4,14 659,3 14355, 2132,5 

12/2014 9231,7 29240,4 0.709 175,8 312,5 4,11 896,2 14621, 2165,5 

01/2015 9438, 29720,9 0.709 176,4 366,6 4,02 482,6 14657, 2169,6 
02/2015 9431,7 29928,9 0.709 176,4 266, 4, 578,8 14697, 2195,5 

03/2015 9384,1 29962, 0.709 176,4 379,1 3,76 528,6 15118, 2135,4 
04/2015 9562,3 30389,7 0.709 177,4 527,9 3,73 665,3 15027, 2115,5 

05/2015 9628,5 30566,8 0.709 177,4 314,6 3,62 701,8 15075, 2183,6 
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 األشهر

العرض النقدي 

M 1 

العرض 

 M 2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل 

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

 الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

06/2015 9773, 30710,7 0.709 177,4 308,6 3,54 616,3 15171, 2115,6 

07/2015 10036,2 31068,8 0.709 177,7 379,9 3,4 642,1 14843, 2125,7 

08/2015 10123,2 31164,1 0.709 177,7 333,1 3,33 654,4 14916, 2097,6 
09/2015 10037,9 31177,8 0.709 177,7 303,2 3,24 613,4 14967, 2045,2 

10/2015 10071,3 31328,6 0.709 178,1 314,7 3,16 645, 15106, 2034,4 
11/2015 9921,1 31366,6 0.709 178,1 290,7 3,13 632,5 15356, 1993,7 

12/2015 9880,2 31605,5 0.709 178,1 312,4 3,06 962,1 15486, 2136,3 
 

  /http://www.cbj.gov.jo                                              :                قاعدة البيانات يف البنك املركزي األردين ، متوفرة على املوقع االلكرتوين -  :املصادر

  http://www.amf.org.ae/ar                                               :                  قاعدة بيانات صندوق النقد العريب، متوفرة على املوقع االلكرتوين -          

  http://databank.albankaldawli.org/data/home.aspx           :                       قاعدة بيانات البنك الدويل، متوفرة على املوقع االلكرتوين -          

   http://www.amf.org.ae/ar:                        صندوق النقد العريب ، متوفرة على املوقع االلكرتوين ،العربية املالية األوراق أسواق داءالنشرات الفصلية، أل -         
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 )قطري لایرباملليون املبالغ (                           قطرمتغريات الدراسة املتعلقة بدراسة حالة ): 2(ملحق رقم                                                             

 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

01/2005 15333,6 44829,3 3,64 111,48 1008 2,61 10327 13022,5 7269,51 
02/2005 17500,8 45824,4 3,64 111,48 1050 2,77 10327 12586,7 9424,23 

03/2005 18979,6 50084,6 3,64 111,48 1066 2,83 10327 10346,2 11148,3 

04/2005 19339,1 52883,9 3,64 117,98 1078 2,62 8527 10741,1 9388,66 
05/2005 20606,2 54455,9 3,64 117,98 1090 3,04 8527 9509 9078,04 

06/2005 20401,9 55973,9 3,64 117,98 1105 3,28 8527 10799,3 10484,1 
07/2005 19158,6 55730 3,64 121,24 1120 3,21 9976 9416,7 10152,93 

08/2005 18917,6 56454,5 3,64 121,24 1250 3,15 9976 10119 12206,3 

09/2005 18753,7 56973,1 3,64 121,24 1350 3,3 9976 9314,1 12512,23 
10/2005 19633,9 59272,6 3,6417 125,83 1555 3,86 10417 7353,2 12445,44 

11/2005 20238,6 61689,6 3,6407 125,83 1700 3,88 10417 7135,6 10943,78 
12/2005 22362,2 64270,9 3,64 125,83 1890 3,76 10417 8526,8 11053,06 

01/2006 23090,3 64769,1 3.6395 126,71 2173 3,65 17897 7987,6 10526,12 
02/2006 23432,4 68760,6 3.6405 126,71 2240 3,75 17897 7369,6 8599,78 

03/2006 24921,1 71525,6 3.6405 126,71 2300 4,2 17897 7609,8 8938,61 

04/2006 26607 75435,3 3.6406 131,06 2500 3,95 11247 8538,7 8963,92 
05/2006 25047,1 75386,6 3.6407 131,06 2567 3,85 11247 6969,7 7622,68 

06/2006 27055,5 77834,3 3.6408 131,06 2888 4,49 11247 5963,6 7627,92 
07/2006 25097,4 78080,8 3.6409 135,06 2985 4,76 13577 5838,5 7904,92 

08/2006 23992,8 77327,1 3.6410 135,06 3300 4,56 13577 3622,2 7729,36 

09/2006 25474 82549,6 3.6411 135,06 3850 4,7 13577 2717 7518,96 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

10/2006 27444,1 82977,2 3,6408 140,09 4652 4,41 19750 1705,8 7185,72 

11/2006 27606,9 85138,1 3,6409 140,09 5525 4,56 19750 2567,3 5954,41 
12/2006 27883,1 88658,5 3,6406 140,09 6785 4,38 19750 4147,6 7133 

01/2007 29745,8 90263,4 3.6409 145,42 7265 4,33 21782 2176,6 6434,02 

02/2007 31224,2 93647,3 3.6398 145,42 7757 4,27 21782 1630,5 6305,21 
03/2007 33211,3 91562,6 3.6396 145,42 8222 4,37 21782 2843,2 6050,35 

04/2007 34231,7 93873,3 3,6396 147,86 8985 4,44 12579 4884 6515,94 
05/2007 34108,6 100310,6 3,6396 147,86 9356 4,36 12579 7140,8 7307,51 

06/2007 33484,2 100748 3,6396 147,86 9555 4,29 12579 8175,9 7349,17 
07/2007 34108,6 100310,6 3,6395 153,61 10851 4,26 30904 6722 7618,08 

08/2007 37860,2 135776 3,6398 153,61 11120 4,18 30904 4345,4 7484,19 

09/2007 38947,3 137635,6 3,6385 153,61 11350 4,41 30904 3141,5 8097,05 
10/2007 38838,6 141278,3 3,6368 159,34 11450 4,45 5292 1055 9417,41 

11/2007 42038,6 145135,9 3,6346 159,34 12410 4,97 5292 1840,1 9363,1 
12/2007 40736,7 153735,4 3,6406 159,34 12506 4,77 5292 229,1 9580,45 

01/2008 46176 157870,5 3,6386 125,24 12871 3,62 28630 330 9485,25 

02/2008 50346,9 168075,6 3,6355 125,24 12888 3,81 28630 2543,9 10472,61 
03/2008 59128,6 175967 3,6392 125,24 12985 3,42 28630 4856 9554,71 

04/2008 61784,5 187653,5 3,64 129,38 13458 2,76 16533 5961,9 11289,26 
05/2008 68355,7 192653,1 3,64 129,38 13469 2,93 16533 1117,3 11884,77 



341 
 

 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية
سعر الفائدة على 

 الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي
الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

06/2008 66910,3 197127,1 3,641 129,38 13522 2,76 16533 6715,7 11863,86 

07/2008 58149,8 192784,1 3,641 133,5 13888 2,89 22557 10778,5 11633,42 
08/2008 61282,3 195580,1 3,642 133,5 14525 2,46 22557 7170,1 10443,22 

09/2008 61264,9 195672,8 3,642 133,5 14824 2,49 22557 3143 9314,53 

10/2008 63165,6 188929,4 3,642 135,32 14952 2,42 21505 2986,1 6928 
11/2008 52891,8 184206,8 3,638 135,32 15255 2,66 21505 2835,7 6071,39 

12/2008 50869,5 184005,1 3,642 135,32 16012 3,36 21505 1244,2 6886,12 
01/2009 53401 176854,6 3,642 111,7 16628 3,85 36827 3207,8 5253,03 

02/2009 51535,9 176963,9 3,6416 111,7 16855 4 36827 647,2 4438 

03/2009 54922,3 179460,4 3,6418 111,7 17145 4,08 36827 8691 4887,02 
04/2009 54403,2 176885 3,6407 110,5 18252 4,16 18662 5625,2 5603,25 

05/2009 55314,4 183954,1 3,64 110,5 19421 3,72 18662 6905,4 6980,76 
06/2009 51451,3 188174,5 3,6398 110,5 20999 3,89 18662 20680,1 6491,65 

07/2009 50867,9 201895,3 3.6396 108,8 22522 3,87 27497 23083,5 6707,73 
08/2009 54655,7 207327,7 3.6408 108,8 25455 4,82 27497 45250,4 7117,25 

09/2009 52526 208724,1 3.641 108,8 26785 5,06 27497 38393,2 7414,25 

10/2009 53156,4 205435 3.6414 107,2 27545 4,98 30149 40966,9 7135,08 
11/2009 55886,5 210978,2 3.6413 107,2 28954 4,08 30149 43660,3 7193,38 

12/2009 53116,3 215081,8 3.6402 107,2 29878 4,33 30149 47326,7 6959,17 
01/2010 56652,6 226336,3 3,6382 106,7 31355 3,73 31777 47 055,7 6558,45 

02/2010 61348,8 240153,5 3,639 106,7 31452 3,62 31777 45 050,1 6872,82 

03/2010 63165,7 242291,4 3,6406 106,7 31521 3,68 31777 48 630,8 7462,49 
04/2010 59230,5 237174,4 3,6406 107,1 31898 3,71 28047 47 603,4 7547,41 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

 سعر الفائدة

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

05/2010 60062,4 238452,9 3,6404 107,1 32451 3,15582 28047 55 555,1 6785,96 

06/2010 61463,3 233097,1 3,6413 107,1 32550 2,77 28047 59 781,7 6899,81 
07/2010 68616,9 250980,7 3,6395 106,6 32655 2,7867 29017 63 403,8 7029,45 

08/2010 67268,6 248504,3 3,6401 106,6 32758 3,18 29017 64 848,7 7226,15 

09/2010 63975,7 249439,5 3,64 106,6 32822 3,03 29017 64 141,5 7694,88 
10/2010 64586,7 267803,5 3,6402 107,1 32922 1,71218 31382 63 289,4 7795,95 

11/2010 66875,4 265697,7 3,6412 107,1 33120 1,66934 31382 66 549,5 8142,12 
12/2010 68336,8 264715,8 3,6412 107,1 33520 1,74 31382 56 517,8 8681,65 

01/2011 71030,5 273877,2 3,6416 108,5 34312 1,59694 53924 83 445,3 8745,14 
02/2011 72544,5 275405,9 3.6418 108,5 34522 1,62 53924 90 359,1 7932,84 

03/2011 71618,3 270866,1 3,6414 108,5 34724 1,6 53924 97 790,3 8456,17 

04/2011 75898,6 291132,7 3,6417 108,9 34822 1,71 34464 94 075,8 8548,3 
05/2011 73437,1 295803,8 3.6416 108,9 34952 1,65712 34464 102 725,1 8375,19 

06/2011 77944,3 316305,1 3.6415 108,9 35100 1,63 34464 112 704,8 8361,07 
07/2011 76259 337343,9 3,6414 108,9 35220 1,59 35838 115 155,8 8402,86 

08/2011 74323,6 304757,9 3,6414 108,9 35321 1,95 35838 107 449,2 8351,77 

09/2011 72230,3 316045,4 3,6399 108,9 35422 1,86 35838 107 465,4 8393,92 
10/2011 75183,3 318517,7 3.6413 109,5 35487 1,95 50735 106 402,9 8594,86 

11/2011 75809,5 299491,8 3.6415 109,5 35675 1,87 50735 102 174,8 8592,4 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

12/2011 81847 309965,8 3.6414 109,5 35782 1,94228 50735 104 961,2 8779,03 

01/2012 83077,1 303557,4 3.6413 109,8 35791 1,89221 44715 105 032,2 8568,23 
02/2012 81536,5 298894,8 3.6405 109,8 35777 1,39 44715 98 736,9 8746,98 

03/2012 86053,8 303554,5 3.6409 109,8 36761 1,46348 44715 100 733,7 8790,73 

04/2012 89028,6 304639,2 3.6410 110,2 36765 1,62752 29517 105 968,0 8703,64 
05/2012 84323,8 327784,4 3.6410 110,2 41780 1,59733 29517 103 622,7 8416,83 

06/2012 89168,2 333123,9 3.6411 110,2 42765 1,62815 29517 109 295,2 8123,02 
07/2012 85573,2 378230,1 3.641 111,4 47861 1,60104 40764 108 318,0 8298,33 

08/2012 86287 369177,8 3.642 111,4 51910 1,96364 40764 117 289,2 8483,64 
09/2012 90075,6 374658,4 3.641 111,4 54950 1,7362 40764 120 700,8 8510,21 

10/2012 87499,704 382840 3.6411 112,4 58100 1,72209 43346 117 806,4 8546,49 

11/2012 92834,3 388508,1 3.6407 112,4 58320 1,69617 43346 119 827,2 8400,54 
12/2012 90939,2 381053,2 3.6413 112,4 58450 1,66685 43346 119 846,5 8358,94 

01/2013 94068,3 397012,2 3.6403 113,5 58761 1,8548 64582 121 885,7 8724,77 
02/2013 101771 408547,8 3.641 113,5 39500 1,41284 64582 124 062,2 8528,58 

03/2013 99326,2 416972 3.641 113,5 40200 1,85049 64582 129 720,4 8577,72 

04/2013 103613,4 439643,2 3.6404 114,1 40354 1,59732 41519 118 071,6 8677,1 
05/2013 106395,9 439389,5 3.6414 114,1 40421 1,33157 41519 132 654,2 9238 

06/2013 110741,8 461626,1 3.6411 114,1 41121 1,49846 41519 128 719,4 9275,56 
07/2013 107881 438843,7 3,641 114,6 41255 1,46403 51721 132 907,4 9704,98 

08/2013 100299,3 431434,3 3,6416 114,6 41541 1,18477 51721 119 376,8 9619,04 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

09/2013 110340,4 450923,4 3,6412 114,6 41677 1,20313 51721 116 544,9 9608,32 

10/2013 98107,3 438708,8 3,6403 115,5 41751 1,24559 46837 106 309,2 9837,49 
11/2013 99787,6 449107,8 3,6412 115,5 42012 1,1608 46837 113 583,4 10375,06 

12/2013 105931,3 455714,9 3,6412 115,5 42115 1,20121 46837 113 490,8 10379,59 

01/2014 105617,2 467264,4 3.6423 102 42216 1,19179 91585 95 504,1 11155,73 
02/2014 112987,1 483527,4 3.6416 102 42114 1,16381 91585 94 257,8 11771,83 

03/2014 117652,8 483196,5 3.6414 102 43125 1,17733 91585 88 598,4 11639,79 
04/2014 119096,7 478888,4 3.6411 103,2 44542 1,15769 38785 85 169,4 12677,59 

05/2014 116434,7 481397,4 3.6409 103,2 46754 1,16836 38785 83 688,6 13694,19 
06/2014 127257,65 483931 3.6408 103,2 47541 1,27018 38785 80 531,2 11488,87 

07/2014 125616,8 477561,4 3.6411 104,1 48541 1,26834 55108 82 093,4 12877,31 

08/2014 122036,1 489785,8 3.6415 104,1 49125 1,68958 55108 91 002,1 13596,66 
09/2014 119147,7 489683,5 3.6415 104,1 50124 1,6553 55108 92 618,5 13728,31 

10/2014 120757,3 497027,2 3.6414 104,2 50142 1,41255 59343 91 511,3 13498,86 
11/2014 123203,2 502939,7 3.6411 104,2 51241 1,45 59343 89 569,1 12760,46 

12/2014 124256,4 504025,1 3.6423 104,2 51785 1,61702 59343 107 440,2 12285,78 

01/2015 123901,9 502862,6 3.6411 103,8 52003 1,46942 59865 104 884,8 11899,63 
02/2015 130938,6 517851,1 3.6412 103,8 25454 1,34297 59865 116 344,6 12445,34 

03/2015 126580,3 508284,9 3.6413 103,8 25610 1,11665 59865 110 003,0 11711,4 
04/2015 122745 504748,8 3.6403 104,7 25741 1,43661 38147 98 111,8 12164,48 

05/2015 126519,9 520202,9 3.6399 104,7 25812 1,47453 38147 100 844,8 12048,26 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

 الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

06/2015 130586,3 531895,4 3.6411 104,7 25914 1,50773 38147 104 778,5 12201,02 

07/2015 127637,5 519255,9 3.6403 105,7 25998 1,83389 62157 109 444,7 11785,22 

08/2015 125731,7 520114,5 3.6399 105,7 26012 1,84145 62157 129 311,0 11563,56 
09/2015 126081,7 517511,2 3.6411 105,7 26018 1,78874 62157 122 895,9 11465,22 

10/2015 127605,3 509761,5 3.6400 106,4 26020 1,85659 56007 123 783,7 11604,59 
11/2015 125587,8 518623,6 3.6418 106,4 26102 1,83267 56007 129 678,3 10090,81 

12/2015 126924,8 521383 3.6419 106,4 26104 1,84266 56007 140 120,6 10429,36 
 

  http://www.qcb.gov.qa:                                                                      قاعدة بيانات مصرف قطر املركزي ، متوفرة على املوقع االلكرتوين -  :املصادر

  http://www.qcb.gov.qa                                      :                  ، متوفرة على املوقع االلكرتوين عن مصرف قطر املركزيالتقارير السنوية الصادرة  -          

  http://www.amf.org.ae/ar                                                 :                   قاعدة بيانات صندوق النقد العريب، متوفرة على املوقع االلكرتوين -          

  http://databank.albankaldawli.org/data/home.aspx                     :                 قاعدة بيانات البنك الدويل، متوفرة على املوقع االلكرتوين -          

    http://www.amf.org.ae/ar                   :        صندوق النقد العريب ، متوفرة على املوقع االلكرتوين ،العربية املالية األوراق أسواق داءالنشرات الفصلية، أل -          

                                           https://gccstat.org/ar:                                                                                         املركز اإلحصائي اخلليجي متوفر على املوقع االلكرتوين -         
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 )املبالغ باملليار درهم مغريب(                           املغربمتغريات الدراسة املتعلقة بدراسة حالة ): 3(ملحق رقم                                                             

 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

01/2005 278,795 332,382 8,5568 89,7 4 989 3,16 8 944 4 033 4562,27 
02/2005 277,078 331,191 8,441 98,9 7 377 3,12 18 848 6 891 4446,24 

03/2005 281,233 336,011 8,5834 90,1 15 100 3,17 27 696 9 634 4385,68 

04/2005 285,123 340,265 8,6156 90,24 17 118 3,14 39 403 13 646 4474,7 
05/2005 287,263 342,645 8,9472 90,56 19 149 3,31 46 481 14 942 4686,97 

06/2005 293,158 348,816 9,1016 90,88 24 370 3,37 57 849 19 067 4669,7 
07/2005 298,873 354,747 9,0765 91,1 27 245 3,3 67 323 22 379 4902,46 

08/2005 304,362 360,829 9,0157 91,44 29 425 3,16 77 401 25 062 5099,02 

09/2005 309,8 366,952 9,1216 91,87 34 223 3,24 85 866 28 911 5111,39 
10/2005 307,525 365,417 9,1253 92 35 930 3,19 97 084 33 436 5278,51 

11/2005 309,999 368,517 9,2964 92,2 38 280 3,31 107 194 36 096 5560,16 
12/2005 316,516 375,663 9,2771 92,54 43 242 3,29 121 517 39 444 5539,13 

01/2006 317,675 377,66 9,0998 92,65 3 678 3,19 10 920 7 284 6654 
02/2006 319,492 380,221 9,2239 92,8 6 659 3,25 22 021 11 619 6960,48 

03/2006 325,607 386,808 9,0831 92,98 17 176 3,23 29 745 16 646 7348,3 

04/2006 328,265 389,746 8,8121 93,1 18895 3,34 40442 16808 8074,94 
05/2006 328,798 390,462 8,6527 93,24 21952 3,45 50 569 19 941 7146,17 

06/2006 337,84 399,549 8,7054 93,51 28563 3,49 62706 22926 7173,71 
07/2006 346,376 408,717 8,7001 94,65 31 672 3,34 72 506 25 739 7058,98 

08/2006 353,58 416,571 8,656 94,7 34 227 3,36 81 866 27 650 7872,15 

09/2006 352,83 416,464 8,7559 95,2 39 506 3,55 91 276 29 420 8069,89 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

10/2006 354,279 418,518 8,7391 96,28 41 944 3,51 100 589 33 495 8431,06 

11/2006 358,297 422,913 8,4674 97,24 44 484 3,77 110 844 36 763 9122,34 
12/2006 371,218 436,295 8,4819 98,78 50 639 3,64 124 472 44 292 9479,45 

01/2007 372,636 438,896 8,6002 101,5 5 501 3,22 12 191 6 144 8570,54 

02/2007 377,442 444,202 8,4567 101,2 8043 3,32 24788 11082 8780,91 
03/2007 383,085 450,756 8,4127 101,6 20225 3,24 35423 16646 9408,91 

04/2007 387,643 455,428 8,2463 102,6 22276 3,32 47801 16236 10102,5 
05/2007 391,633 460,072 8,3405 101,4 24918 3,59 58760 23494 9716,77 

06/2007 402,98 471,663 8,3058 101,7 33050 3,64 70495 28945 9385,64 
07/2007 426,108 494,758 8,2092 101,7 37 502 3,28 80 612 35 113 9522 

08/2007 421,506 491,277 8,2451 102,8 40 016 3,35 90 617 40 118 10388 

09/2007 422,908 493,346 7,983 104 47 280 3,6 98 248 41 931 10565,84 
10/2007 430,406 500,83 7,8587 104,3 49 683 3,68 108 831 47 273 10584,07 

11/2007 433,307 504,113 7,7173 103,6 52 193 3,3 117 045 56 396 10443,68 
12/2007 447,776 519,526 7,7363 103,8 60 474 3,48 131 836 60 790 10464,34 

01/2008 443,871 516,844 7,6718 103,6 6 495 3,27 12 832 5 917 11423,82 

02/2008 442,049 515,838 7,5388 104 9 899 3,43 27 164 12 701 11995,56 
03/2008 448,838 523,111 7,2799 105,1 31 844 3,4 39 327 14 249 12138,11 

04/2008 446,011 520,928 7,3876 106 34714 3,43 52341 16236 11878,71 
05/2008 447,877 523,185 7,4068 106,7 38 588 3,63 63 026 17 626 11984,74 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية
سعر الفائدة على 

 الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي
الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

06/2008 457,79 533,524 7,3081 106,2 49 052 3,59 76 314 23 542 11715,07 

07/2008 462,449 538,626 7,3423 106,4 53 271 3,65 87 604 29 607 11667,82 
08/2008 463,106 540,139 7,7374 107 56 114 3,32 98 244 32 274 11543,21 

09/2008 461,819 539,761 7,92 107,7 65 252 3,53 110 092 33 767 10261,81 

10/2008 468,243 546,78 8,7335 107,7 68648 3,62 125571 39183 9841,27 
11/2008 470,574 549,215 8,7109 107,5 72 228 4,13 140 064 40 510 9147,28 

12/2008 481,526 560,894 8,1225 108 81 593 3,96 158 690 46 919 9061,02 
01/2009 468,248 548,516 8,6571 107,4 5 559 3,76 11 994 6 156 8325,69 

02/2009 469,116 549,932 8,79 107,4 8 379 3,58 26 549 11 572 9228,96 

03/2009 473,805 555,471 8,4163 108 25 960 3,48 37 853 17 130 8525,92 
04/2009 470,479 552,778 8,4504 108,6 28 351 3,43 49 209 23 491 8986,12 

05/2009 471,333 553,744 8,0235 106,9 31 152 3,54 62 974 28 291 9030,12 
06/2009 479,751 562,37 8,0216 105,6 32545 3,58 69545 36544 9527,45 

07/2009 490,983 574,407 8,0132 105,8 45 580 3,42 85 411 37 139 8954,28 
08/2009 492,065 576,276 7,9393 107,4 48 336 3,3 94 625 38 943 8996,45 

09/2009 492,466 577,417 7,795 109,8 49545 3,2 96212 40211 8718,83 

10/2009 495,382 580,986 7,7056 108,5 60 324 3,2 119 693 48 217 8751,26 
11/2009 497,831 583,577 7,6107 110,9 62 828 3,21 133 414 50 962 8265,2 

12/2009 507,285 593,954 7,8837 109,8 63225 3,32 134554 51224 8464,47 
01/2010 525,4 613,5 8,0944 106,5 4 953 3,33 14 628 1 573 8881,46 

02/2010 521 609,7 8,2758 107,5 7 306 3,25 25 076 5 297 9017,72 

03/2010 521,4 610,7 8,307 109 19 882 3,27 40 123 8 571 9294,04 
04/2010 519,9 609,6 8,4116 108,7 22 227 3,28 52 870 10 655 10018 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

05/2010 525,7 615,6 8,9589 108,7 24 469 3,25 66 056 15 827 9839,46 

06/2010 532,2 622,1 9,0008 107,6 33 632 3,42 79 970 18 365 9600,18 
07/2010 534,6 625 8,5301 107 37 519 3,35 89 892 20 463 9616,5 

08/2010 532,8 624,1 8,7475 108 40 351 3,28 101 663 22 215 9570,92 

09/2010 536 628 8,2456 109,5 54 088 3,32 130 067 27 510 9706,37 
10/2010 533,1 625,6 8,1102 110,4 52 234 3,32 123 920 29 204 9957,74 

11/2010 541 634,1 8,5772 109,6 54 825 3,3 136 317 32 030 9984,59 
12/2010 552,3 646,1 8,3819 108,6 55212 3,37 137221 32500 10335,25 

01/2011 546,4 641,1 8,2106 108,8 4 049 3,32 14 981 6 829 10292,87 
02/2011 549,2 644,4 8,146 109,7 6 768 3,22 29 940 9 170 10469,89 

03/2011 552,6 648,5 7,982 109,6 21 860 3,29 44 135 15 361 9946,89 

04/2011 551,6 648,3 7,6809 108,4 24 203 3,29 57 410 18 153 9431,99 
05/2011 549,5 646,7 7,8896 108,7 26 922 3,32 70 493 19 942 9969,93 

06/2011 562,6 660,6 7,8472 108,3 37 148 3,4 85 686 22 611 9406,18 
07/2011 565,5 664,2 7,9088 108,9 41 111 3,38 100 778 23 667 9158,89 

08/2011 567 666,9 7,8768 110,4 44682 3,27 114 542 25 447 9423,46 

09/2011 569 669,8 8,3502 110,4 54 067 3,33 130 053 27 516 9376,39 
10/2011 565,3 666,4 8,0733 110 57 173 3,35 148 228 30 079 9277,31 

11/2011 570,4 672,6 8,3085 110,1 59 988 3,33 165 954 31 933 8956,42 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

12/2011 589,9 692,8 8,6029 109,6 5 829 3,36 17 663 31 933 9011,57 

01/2012 578,1 681,7 8,4832 109,8 5 093 3,5 14 627 2 164 11211,71 
02/2012 575,2 679,8 8,3433 110,1 8 060 3,51 31 527 8 202 11398,94 

03/2012 582 687,5 8,393 109,9 24 015 3,47 51 031 13 658 10948,45 

04/2012 573,6 679,8 8,4543 109,7 26983 3,53 69 052 17 163 10293,9 
05/2012 573,2 679,5 8,9092 109,8 30 124 3,38 85 821 18 885 10286,99 

06/2012 589,8 696,4 8,7514 110,4 40 812 3,38 105 048 21 293 10053,9 
07/2012 596,7 704 8,9807 110,7 45 535 3,55 122 488 22 765 9849,77 

08/2012 593,1 701,2 8,7891 111,5 49 124 3,48 139 779 26 979 9944,22 
09/2012 596,5 705,2 8,6086 111,7 59 187 3,45 157 021 28 879 9471,8 

10/2012 588 697,9 8,5804 112 63 087 3,52 171 862 32 030 9504,55 

11/2012 594,6 705,2 8,585 111,9 66 247 3,61 193 191 33 865 9733,62 
12/2012 612,2 723,5 8,4588 112,4 6 233 3,51 18 249 39 781 9359,19 

01/2013 595,2 707,6 8,2813 112,6 5 713 3,49 14 641 6 141 8996,43 
02/2013 596,2 709,3 8,5115 112,5 8 856 3,5 36 667 7 972 8932,82 

03/2013 595,3 709,5 8,6758 112,3 21 314 3,58 60 774 10 899 9040,96 

04/2013 595,3 710,1 8,5338 112,3 24 698 3,53 76 928 14 694 9145,51 
05/2013 600,5 716 8,5786 112,9 28 617 3,63 93 623 16 355 8906,65 

06/2013 621,8 737,6 8,5282 112,9 38 877 3,51 113 449 22 372 8792,15 
07/2013 618,7 735,7 8,4301 112,5 44 231 3,54 131 555 24 268 8577,59 

08/2013 625,5 743,3 8,4582 113,6 47 417 3,44 146 825 25 747 8413,72 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 على الودائع

 اإلنفاق إجمالي

  الحكومي

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

09/2013 619,5 737,8 8,2921 113,6 56 804 3,67 162 595 27 803 8673,49 

10/2013 617,9 737,7 8,2493 113,7 60 944 3,57 177 424 30 783 9385,49 
11/2013 618,3 738,5 8,262 113 64 460 3,49 193 267 32 737 9262,49 

12/2013 628,9 749,3 8,175 112,9 77 390 3,71 217 974 39 764 9114,14 

01/2014 618,4 740,1 8,2572 113,2 5 661 3,58 17 373 3 191 9121,28 
02/2014 619,2 741,8 8,233 113 8 711 3,45 35 844 5 479 9442,36 

03/2014 624,2 747,7 8,151 112,7 22 574 3,51 52 662 13 825 9519,21 
04/2014 631,9 756 8,1572 112,8 25 886 3,48 74 009 22 509 9471,64 

05/2014 626 750,4 8,2001 112,6 30 725 3,79 91 833 27 846 9494,79 
06/2014 637,8 762,7 8,2667 112,8 40 519 3,78 105 808 36 222 9226,63 

07/2014 641,9 768,1 8,2833 112,9 45 890 3,74 122 979 38 091 9331,09 

08/2014 642 768,8 8,4055 113,6 49 837 3,74 141 848 45 957 9544,69 
09/2014 649,7 776,8 8,6435 113,7 59 279 3,58 159 540 51 246 10080,8 

10/2014 649,5 778,4 8,7525 114,4 62 798 3,5 179 173 54 694 10352,05 
11/2014 646,4 775,8 8,87 114,4 66 089 3,92 197 142 62 691 9975,71 

12/2014 660,6 790,6 8,9582 114,7 77 600 3,71 218 523 64 866 9620,11 

01/2015 647,4 778,5 9,5871 115 5 657 3,65 14 402 2 311 10222,56 
02/2015 645,9 777,8 9,6494 114,5 9 197 3,7 35 078 13 475 10460,62 

03/2015 652 784,6 9,9859 114,5 22 705 3,58 55 697 22 595 10269,75 
04/2015 652,4 785,4 9,782 114,7 26 156 3,5 73 170 28 460 9937,38 

05/2015 659,1 792,3 9,8825 114,9 30 010 3,57 88 866 33 649 9711,36 
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 األشهر

العرض النقدي 

M1 

العرض 

  M2النقدي

 سعر الصرف

 $مقابل

الرقم القياسي 

 لألسعار

 اإليرادات

 الضريبية

سعر الفائدة 

 اإلنفاق إجمالي على الودائع

الدين  إجمالي

 المحلي

المؤشر العام 

  األسهم لألسعار

06/2015 669 803,1 9,7812 115 40 618 3,72 103 486 40803 9578,34 

07/2015 676,7 811,6 9,8341 115,6 46 730 3,54 122 894 43 195 9740,01 

08/2015 681,9 817,2 9,7491 115,5 50 164 3,58 136 953 47 807 9345,7 
09/2015 685,3 821,7 9,7668 115,5 60 241 3,57 149 498 52 513 9114,29 

10/2015 679,8 817,2 9,8471 116 64 447 3,46 168 342 56 365 9081,8 
11/2015 682,3 820,1 10,104 115,4 68 652 3,47 183 726 68 270 9093,21 

12/2015 706,9 845,3 9,9354 115,4 80 760 3,44 207 467 69 736 8925,71 
 

  http://www.bkam.ma/ar                                      :                   ، متوفرة على املوقع االلكرتويناملغريبالبنك املركزي التقارير السنوية الصادرة  -  :املصادر

  http://www.amf.org.ae/ar                                              :                   قاعدة بيانات صندوق النقد العريب، متوفرة على املوقع االلكرتوين -          

  http://databank.albankaldawli.org/data/home.aspx          :                        قاعدة بيانات البنك الدويل، متوفرة على املوقع االلكرتوين -          

   http://www.amf.org.ae/ar:                        عريب ، متوفرة على املوقع االلكرتوينصندوق النقد ال ،العربية املالية األوراق أسواق داءالنشرات الفصلية، أل -          

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المالحق الخاصة بدراسة حالة 

 االردن
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اجتاه  أودون قاطع (عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):4(ملحق رقم 

)زماين  
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)اجتاه زمايندون قاطع و ب(عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة فولر املوسع لس نتائج اختبار ديكي ):5(ملحق رقم   
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)قاطع و اجتاه زمينب(عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):6(ملحق رقم   
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)اجتاه زمايندون قاطع و دون ب( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):7(ملحق رقم   
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)اجتاه زماندون قاطع و ب( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):8(ملحق رقم   
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)قاطع و اجتاه زمانب( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):9(ملحق رقم   
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  البواقيلسلسلة  املستوى عند اختبار ديكي فولر املوسع نتائج): 10(ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اختیار فترة التباطؤ المثلىنتائج اختبار ): 11(ملحق رقم 
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 و متغريات الدراسةنتائج  اختبار التكامل املشرتك بني مؤشر أسعار أسهم بورصة عمان : )12(ملحق رقم 

 ) α= 5 %زمين  إجتاه أو قاطع بدون(
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 بني مؤشر أسعار أسهم بورصة عمان و متغريات الدراسةالسببية نتائج  اختبار ): 13(ملحق رقم 
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المالحق الخاصة بدراسة حالة 

 قطر
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)اجتاه زماين أودون قاطع (عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):14(ملحق رقم   
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)اجتاه زمايندون قاطع و ب(عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):15(ملحق رقم   
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)قاطع و اجتاه زمينب(عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):16(ملحق رقم   
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)اجتاه زماندون قاطع و ب( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة فولر املوسع لسنتائج اختبار ديكي  ):8(ملحق رقم   
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اجتاه دون قاطع و بدون ( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):17(ملحق رقم 

)زماين  
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)قاطع و اجتاه زمانب( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):9(ملحق رقم   
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)اجتاه زمايندون قاطع و ب( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):18(ملحق رقم   
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)قاطع و اجتاه زماينب( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):19(ملحق رقم   
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  البواقيلسلسلة  املستوى عند نتائج اختبار ديكي فولر املوسع): 20(ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ىاملثل التباطؤ فرتة اختبار نتائج): 21(امللحق رقم
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 بدون( الدراسة ومتغريات قطر بورصة أسهم أسعار مؤشر بني املشرتك التكامل اختبار  نتائج): 22(امللحق رقم 

 ) α= 5 %زمين  إجتاه أو قاطع
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 و متغريات الدراسة قطربني مؤشر أسعار أسهم بورصة السببية نتائج  اختبار ): 23(لحق رقم امل
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المالحق الخاصة بدراسة حالة 

 المغرب



404 
 

)اجتاه زماين أودون قاطع (عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):24(ملحق رقم   
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)اجتاه زمايندون قاطع و ب(عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):5(ملحق رقم   
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)اجتاه زمين دون قاطع وب(عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):25(ملحق رقم   
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)اجتاه زمين قاطع وب(عند املستوى السل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):26(ملحق رقم   
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)اجتاه زماين وأقاطع بدون ( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):27(ملحق رقم   
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)اجتاه زماين دون قاطع وب( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة نتائج اختبار ديكي فولر املوسع لس ):28(ملحق رقم   
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  اختیار فترة التباطؤ المثلىنتائج اختبار ): 11(ملحق رقم 
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)اجتاه زماين قاطع وب( الفرق األول عندالسل الزمنية حمل الدراسة اختبار ديكي فولر املوسع لسنتائج  ):29(ملحق رقم   
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 بني مؤشر أسعار أسهم بورصة عمان و متغريات الدراسةالسببية نتائج  اختبار ): 13(ملحق رقم 
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البواقي لسلسلة املستوى عند املوسع فولر ديكي اختبار نتائج): 30(ملحق رقم   
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  الدراسة متغريات و املغرب بورصة أسهم أسعار مؤشر بني املشرتك التكامل اختبار نتائج): 32(امللحق 
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  الدراسة متغريات و املغرب بورصة أسهم أسعار مؤشر بني السببية اختبار  نتائج): 33(امللحق 
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