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الملخص
يف ظ ل ل ل ل للل ادةي ل ل ل ل للة املتزاال ل ل ل ل لليت لدس ل ل ل ل لدا املالي ل ل ل ل للة م ل ل ل ل للن ل ل ل ل ل اددوار ال ل ل ل ل ل ؤدال ل ل ل ل للا يف االقتص ل ل ل ل للاد ،ل ل ل ل للبح ا ل ل ل ل للكالية
فعي هل ل ل ل للا مل ل ل ل للن اه ل ل ل ل ل الع بل ل ل ل للا ال ل ل ل ل ل داج ل ل ل ل للا الل ل ل ل لليتو املتخلل ل ل ل للف عل ل ل ل للن بل ل ل ل للا اقتصل ل ل ل للادالا ادس ل ل ل ل لدا املاليل ل ل ل للة ومن ل ل ل ل للا
الل ل ل لليتو العربيل ل ل للة ال ل ل ل ل ب ي ل ل ل ل بعيل ل ل لليت رل ل ل للل البعل ل ل لليت عل ل ل للن مت لبل ل ل للا التفعيل ل ل للل ل مل ل ل للة ،يل ل ل للث ررل ل ل للز دراسل ل ل للتنا ه ل ل ل ل عل ل ل ل ل
ل ل ل ل للنيتو الن ل ل ل ل لليت الع ل ل ل ل للر ل ل ل ل ل
حتليل ل ل ل للل بع ل ل ل ل للا مؤ ل ل ل ل لرا قي ل ل ل ل للاا مق ل ل ل ل للتدالا التفعيل ل ل ل للل باالعتم ل ل ل ل للاد عل ل ل ل ل ل مع ي ل ل ل ل للا
الفل ل ل ل للن املمتل ل ل ل لليت مل ل ل ل للن  2002اىل  2012مل ل ل ل للى النريل ل ل ل للز عل ل ل ل ل ل سل ل ل ل للد ادورا املاليل ل ل ل للة القل ل ل ل للعددي ،وقل ل ل ل لليت د ل ل ل ل لللنا مل ل ل ل للن
ل ل ل ل ل ه ل ل ل ل ل اليتراس ل ل ل للة اىل الت ل ل ل ل ل ر الكب ل ل ل للل ال ل ل ل ل ل ي عر ل ل ل ل ل ادس ل ل ل ل لدا املالي ل ل ل للة يف ل ل ل للا فعي ل ل ل للل س ل ل ل ل لداق ا املالي ل ل ل للة عل ل ل ل ل ل
ر س ا القد املايل القعددي ال ي العترب القد العر االنشط..

الكلمات المفتاحية :سد ادورا املالية؛ املؤ ر؛ الفعالية؛ املؤ ر املررب.
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ABSTRACT
In light of the increasing importance of financial markets via the roles they play
in the economy. The problem of their activation and their effectiveness has
become one of the most important obstacles that countries face in adopting the
economies of financial markets; including the Arab countries, which have
remained far away from the activation requirements of the crisis.Our study
focuses on analyzing some indicators of measuring activation levels based on
Arab Monetary Fund data during the period from 2007 to 2016 with a focus on
the Saudi stock market, and through this study we have come to the great
delay that the financial markets know in the field of activating their financial
markets, foremost of which is the Saudi financial market; which is the most
active Arab market
Key words : Stock market, Indicator, Effectiveness, Composite Index
JEL Classification:G10 , G12 ,G14, G19.

 .1مقدمة
عيت ادسدا املالية من ه اليتعائ ادساسية واحملدرالة يف حترالك عجلة التنمية االقتصادالة ،وقيت زااليت
الت درا الفكرالة والعملية والت نية ال

ةيت ا مى

ا ب التحد االقتصادي الكبل ال ي سس ل يف وا ر ال رن املاضي ،ال ي

م يت مل اربة مالية الكدن حمدرها ادسدا املالية و لقفت ا التحرالر املايل واليتاع ادساسي هلا ر ا املا املايل اليتويل،وان
دا ربل يف ا التدا ق مى ه املتغلا اجليتاليت واالنيتماج ال دعي ضمن ه ا

ران العيتاليت من اليتو قيت

املقار سعيا القتناص الفر ة واستيتراج ر ا املا اليتويل ليتع عجلة التنمية احمللية من
من

ليل الع با و امل با واحلداجز ال ران

تح بداب االستثمار وحتفيز

عيق عملية االنتفاع مبزاالا التمدالل اليتويل.

ان التجارب الداقعية لليتو العربية يما خيص استغ ال ليتور التنمدالل دسدا املالية يف التنمية قيتعرف العيتاليت من املرا ل
ال ختللت ا العيتاليت من امل با
االستغ

والع با

ال ا تلف

من سد إىل ر ،وحبك ان الد د اىل مقتدالا

عالية من

الفعا هل ادسدا القتدجب يتلي لع با ال ران وما ال عائ ا عليا امام عالية ه ادسدا والبحث

عن ق جيتاليت ومقتحيتثة لت دالرها بالشكل ل م ل ستفاد من مزاالاها وال ال ميكن ن تح ق إال ضمن مقتدى
م بد من الفعالية ،يث سنحاو من

ه اليتراسة اإلجابة عن اإل كالية التالية :ما هد واقى عالية ادسدا املالية

العربية؟
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 .1اسوق األوراق المالية
من ال رن اخلامس عشر مي دي واليا التعامل ال ران

ت حت رعاالة عائلة "  "Van Der Brousيف م اطعة

"برالج " البلجيكية اىل الدمنا ه ا وضمن ا ا

دالرالة ربل وجيت مع يت

مى خمتلف الت درا االقتصادال ة والفكرالة ال

ا ب خمتلف التحدال ال عر ا العامل

سدا ادورا املالية و ا ة

استفاد

در سدا ادورا املالية بصدر متقارعة زامنا
ه الفن الزمنية ،يت

ال رن التاسى عشر وال رن العشرالني من ذلك الت در املتقارع ال ي

بح

عر اليتو الر مسالية يف ىت اجملاال امليتعدمة مبحفزا غل قليلة ومتندعة ،لتنتشر يما بعيت و ت در يف باقي احناء العامل
بصدر متقارعة ،يث عترب سدا ادورا املالية دا متداللية جيت م مة نتيجة لليتور ادساسي ال ي لعب وقيترهتا عل
التخصيص ادمثل للمدارد املتا ة ( دا لية و ارجية) يف اجتا استثمارا جاد وناجعة ختيتم برامج التنمية االقتصادالة ،اما
من ج ة ثانية قد ادورا املالية عترب مرآ عارقة للدضعية االقتصادالة لبليت ما من
املؤ را املر ب ة بفعالية دور ه القد  ،ونظل اليتور الفعا ال ي
االس اما

لعب سدا ادورا املالية يت

بح

اددبية املر ب ة باإلدار املالية وغلها من اال املا واالقتصاد عىن ارثر من دي قبل مبدضدعا

سدا

املا والبدر ا

متا يا مى الت درا

واالبتكارا

ال

بح

بح

ررة التعامل وغلها من

عر ا واالمتيتادا

واالر باطا

االقتصادالة هل

املؤسقا  ،ومن اه التعارالف امل يتمة لقد ادورا املالية جنيت:
 هد ذلك اإلطار ال ي جيمى بائعي اددوا املالية مبشني لك اددوا وذلك بغا النظر عن الدسيلة ال التح ق هباه ا اجلمى او املكان ال ي الت ي  ،ولكن بشرط دا ر قندا ا صا عالة يما بني املتعاملني يف القد حبيث جتعل
االمثان القائيت يف ي حلظة من ية معينة وا يت بالنقبة دالة ورقة مالية متيتاولة ي ؛ (دراليت رامل آ يب ،2012
ص ص.)55-55 :
 هي ادسدا ال الت ي ا يتاو ادورا املالية للشررا امليترجة يف البدر ة و ق الشروط ال حييتدها قاندن او نظامالقد املايل ،واليتالر عمليا تميز بدجدد مكان حميتد اللت ي ي املتعاملدن بالبيى او الشراء ( البدر ا ) واليتار ه ا
املكان بداس ة لس منتخب من عضاء القد  ،والشنط ه ا القد التعامل يف ادورا املالية املقجلة ليتال  ،و ت
عمليا التيتاو يف ه ا القد ب رال ة املزااليت العلنية؛ (دراليت رامل آ يب  ،2012ص ص.)55-55 :
 هي املكان ال ي اللت ي ي القماسر والدس اء واهليئا املر صة للتعامل يف املنتجا املالية من س وسنيتاوغلها من اددوا حت رقابة القل ة العمدمية ،اي هي مكان باد ول اء بني العرض وال لب ،ي هي سد
كل ادورا املالية ،ا ة ادس والقنيتا ال م
عل دوا مالية متثل رؤوا ادمدا طداللة االجل و
نا ساب ة يف القد ادولية (جبار حمفدظ ،2011 ،ص ص)555:
إ يتارها
ي ان سد ادورا املالية هي ذلك اجلزء او ال ق ادساسي من اققام القد املايل ال الت التيتاو ي و ق
إجراءا

شرالعية و نظيمية حميتد عل منتج ا مالية متدس ة وطداللة االجل ،الكدن االرتتاب ي ا رطا ساسيا بالنقبة

للشررا

بحث عن ادراج ادواهتا املالية املصيتر يف التعامل دا ل ه القد  ،ه اد ل عمل عل د ل رل

ال
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الشروط والظروف امل ئمة ل يام عمليا العرض وال لب عل اددوا املالية من دون قيدد او روط ( رالة التعامل)،
و ت عمليا التيتاو من

الدساطة املتد ر دا ل ه القد ال ض لى هبا خمتلف نداع الدس اء والقماسر  ،ي

ان سد ادورا املالية هي سد جتزئة الت التعامل ي ا عل دوا مالية سبق التعامل ي ا يف سد اإل يتار ال ي يف
ا ل سد مجلة ،كمن ةية ه ا الندع من ادسدا بالنقبة ل قتصادا
 شجيى عمليا االد ار وحتدالل ا اىل استثمارا يف دوامقت بلية رتعدالا عن مقتدالا املخاطر املر ب ة هب اددوا ؛

يما اللي:
مالية مناسبة من اجل احلصد عل عدائيت مالية

 عترب دا هامة و عالة لتحدالل اددوا املالية اىل سيدلة جاهز عنيت ال لب وما استيتع الضرور ل لك ،رما تيحه ادسدا احلصد عل االئتمان م ابل الد اء ب مقت ب ملن ال لب و ق روط معينة؛ ( الاد رمضان ،مرون
مشدط  ،2002ص )10
 د ل التمدالل ل م والكايف ملختلف املشروعاا تياجا القيدلة والدق والتكلفة؛

اإلنتاجية البا ثة عل ه ا الندع من التمدالل ال ي الد ر علي ا

االستفاد من دار ادسعار
 عترب مررزا جتارالا م ما لبعا املتخصصني يف املتاجر يف ادورا املالية ،مناملقجلة بني عمليا البيى والشراء ،يث وبالرغ من املخلفا القلبية هل العمليا املضاربية يف بعا اد يان
اال ان املضاربة الع نية ال ائمة عل مقتدالا حتليل ع ين قيت قاه يف ار ى من رفاء سد ادورا املالية.
ان الت درا

االقتصادالة واملالية ال عر ا العامل ابتيتاء من مر لة ض در سد ادورا املالية اىل الدمنا ه ا ومرورا

مبر لة التحد ادساسية ال عر ت ا ه ادسدا ابتيتاء من الربى اد ل من ال رن املاضي ،يث عر

ه ادسدا

مجلة من التحدال اليتا لية سداء علق االمر بالدضى التنظيمي والتشرالعي واليا التعامل واددوا املتعامل هبا و روط
االدراج والدساطة املالية ،رما ران للمتغلا اخلارجية دا عا ساسيا يف بعث وا دهار ه ادسدا بصدر ربل من
نامي الصناعة املالية املعز ب سس العدملة املالية ال ائمة عل ع ييت التحرالر املايل ال
راا ما ال ي انت ل من دا ل احليتود الدطنية اىل العاملية من
اسس العدملة املالية امل ب ة( ، )3Dيث ا بح

سق

لظاهر مالية متتا بعاملية

قنا ادسدا املالية يف ظل رالة االنت ا من

جيت متحرر يف ظل اط

التمدالل احمللي واليتويل .ان ه ا الت در املعز من رل اجلدانب قيت عز من

عنان ه ادسدا ر ندا حمدرالة يف
االس اما العلمية والتجرالبية امل ن ة من

طرف البا ثني ال الن سقدا للعيتاليت من امل اربا الشرطية املتعل ة بكفاء و عالية ه ادسدا وطر التحليل ادساسية
لت يتالر العائيت واملخاطر احملتملة لعمليا االستثمار دا ل ه ادسدا  ،وان ران ه اليتراسا
در ه ادسدا يف اليتو الر مسالية اال اهنا ران وما ال

يتم

ساسا مرا ل

ساسا يف عملية ي وحتليل ه ادسدا بالنقبة لدسدا

القائر يف طرالق الت در ا ة من ا اليتو النامية وباد ص العربية  ،ه اد ل ومبختلف وضاع ا االقتصادالة داج
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حتيتالا

ولية يما التعلق بادسدا احمللية حبك الفعالية املن د ة ي ا وال حتيت من امكانياهتا يف حت يق ادهيتاف املندطة

هبا ،حبيث الت اعتماد مدعة مناملؤ را ادساسية يف قياس ا عاليتاها ورفاءاهتا.

 .2مؤشرات األسواق المالية :بين األداء و الفعالية؟
عرف مؤ را ادسدا املالية عل اهنا " قيمة رقمية يس التغلا املتعل ة بإداء ادسدا املالية ،اذ الت كدالن ه ا املؤ ر
وحتيتاليت قيمت يف البيتاالة و ت بعيت ذلك م ارنة قيمة املؤ ر عنيت ي ن ة منية ،مما التيح إمكانية معر ة حترك القد
باالر فاع او االخنفاض ،اذ العكس املؤ ر سعار القد واجتاها  ،والعيت مؤ ر القد او مدع املؤ را م ياسا

ي يا

إلداء سد ادورا املالية سداء يف اليتو املت يتمة او يف اليتو النامية" ( ييتر الدنس املدسدي  ،2002ص  ،)52يث
عمل ه املؤ را عل لخيص الدضعية العامة للقد من

دالال رقمية معرب قابلة للم ارنة والتحليل ،ع ي

ان باعا استنباطية د سلدك القد واجتاها و غلا ادسعار والتنبؤ هبا يف املقت بل
وختتلف نداع املؤ را

با ت ف استخيتاماهتا واهليتف من ا ،وقيت ققم

االدبيا

املالية مؤ را

معيارالني اساسني :معيار وظيفت ا ومعيار إمكانية يتاوهلا ،حبيث ختتلف نداع ه املؤ را وطر
املرجد من ا ،املؤ را ال
وظائف ا وال

يس داء ادسدا املالية عترب مؤ را

ساسية للحك عل

ادسدا املالية و ق
قاهبا حبقب الدظيفة

عالية ه ادسدا يف داء

ق اىل مدعا حميتد :

 3.7مؤشر حجم السوق :الر بط ج القد حبج االستثمار املايل ال ائ ب وال ي الر بط ا يت االر باط حبج
الشررا امليترجة يف ه القد  ،والعيت مؤ ر ج القد من اه املؤ را اليتالة عل

در ومند القد املايل ،حبيث

ال اا ه ا املؤ ر و ق حميتدالن اساسني:
 معدل رسملة السوق (رأس المال السوقي): MarketCapitalisation :من اه املؤ را الاالقتصاد عل

عبئ ة رؤوا ادمدا عرب قنا ادسدا املالية ،وحيقب بنقبة ما متثل قيمة اددوا

يس قيتر

املالية املقجلة

للتيتاو يف القد اىل قيمة النا ج احمللي اإلمجايل ،وهد مؤ ر جيت عا يف معر ة الفعالية االقتصادالة لدسدا املالية يف
عبئة رؤوا ادمدا احمللية او ادجنبية ،يث ميكن قاب رمسلة القد من

الع قة التالية:

معيت رمسلة القد املايل = (ال يمة القدقية لددوا املالية امليترجة /النا ج احمللي)
يث العكس ه ا املؤ ر ميتى مقاةة القد املالية يف عبئة امليت را ل مة ليتع املشارالى االستثمارالة دا ل االقتصاد
من ج ة ،رما الؤثر ر لك عل ميد االقتصاد حند التمدالل املبا ر عل

قاب التمدالل غل مبا ر وا قاع دور ادسدا

املالية يف عملية متدالل االقتصاد.
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 عدد الشركات المدرجة :وهد مؤ ر ال ال ل ةية عن مؤ ر رمسلة القد  ،يف ردن الد ر معلدما جيت هامة دةية القد املايل يف النشاط االقتصادي واملايل ر نا
وسلدريا متداللية جيتاليت نج من

متدالل ما ميتى عالية املالية املبا ر يف رسيخ ث ا ة مالية

عيتد الشررا امليترجة يف القد  ،رما ان الاد عيتد الشررا امليترجة يف

القد سدف ؤدي اىل الاد معيتلة رمسلة القد وا قاع جم ا ،رما ان الاد عيتد الشررا امليترجة يف القد
التيح الفر ة الغتنام الفرص االستثمارالة املتا ة من طرف و يتا الفائا رما التيح للشررا امليترجة
 2.2مؤشر سيولة السوق  :عرب سيدلة القد عل قيتر ه القد عل نفييت عمليا الشراء والبيى عل اددوا
امليترجة هبا ،ي ان القد ذا القيدلة العالية هي القد ال ت من

هلا يتاو ادورا املالية بقرعة وس دلة وهد ما

حيب املالكدن لددوا املالية لغرض املتاجر (استثمارا قصل االجل)  ،و زداد سيدلة القد عنيت دا ر روط ساسية:
(عبيت لل يف مصي ف  ،حمميت بن بد الان ،2015ص  )25عمق القد  ،ا قاع القد  ،سرعة استجابة القد ،
وغالبا ما اا سيدلة القد من
-

مؤ رالن اساسني:

معدل التداول (حجم التداول)  : Traded Value Ratio:وهد مؤ ر جيت هام ال يس ضمن يتود
معينة سيدلة القد املايل ودورها يف النشاط االقتصادي ،يث ال اا من
املتعامل هبا يف القد

نقبة ال يمة القدقية لددوا املالية

ن منية حميتد اىل النا ج احمللي اخلام لنفس الفن وه و ق املعادلة التالية:

معيت التيتاو = ( ال يمة القدقية لددوا املالية املتعامل هبا

ن منية  /النا ج احمللي اخلام

لنفس الفن ) *100
 معدل الدوران :Turnover Ratio :وهد مؤ ر معز لقيدلة القد املايل وهد ال اا منالقدقية لددوا املالية املتيتاولة يف القد اىل رمسلة القد وال ميكن إالضا ا من

نقبة ال يمة

املعادلة التالية:

معيت اليتوران( :ال يمة القدقية لددوا املالية املتيتاولة /رمسلة القد )*100
حبيث العترب ه ا املؤ ر مرجعا حتليليا هاما ،يث الؤ ر معيت اليتوران املر فى عل اخنفاض كاليف الصف ا وهد مؤ ر
مكمل ملؤ ر رمسلة القد من

إالضاح درجة نشاط  ،اال ان ميكن ان كدن هناك سد ربل ولكن ا غل نش ة،

رما الكمل ه ا املؤ ر مؤ ر ج التيتاو نقبة اىل النا ج احمللي اإلمجايل ،الن معيت اليتوران الر بط حبج القد يما
الر بط ج التيتاو حبج االقتصاد ركل ،القد الصغل مى سيدلة مر فعة العرب عن ار فاع معيت اليتوران ي ا عل
الرغ من اخنفاض ج التيتاو (امل قب اهلل حمميت  ،2005ص .)22 ،
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 1.7مؤشر درجة التمركز
ان قا من الصياغة التناسبية ملخت لف املؤ را

القاب ة االن الكدن لددوا

املالية دور يف الت يتالر النقيب هل

املؤ را  ،إن مؤ ر متررز( ررز) القد العرب عن طرال ة ونقبة دع اددوا املالية املتعامل هبا دا ل القد عل عيتد
معني من الشررا امليترجة يف القد  ،ولعل اه مثا
االمرالكية ال

د ررز القد املايل وضعية ادسدا املالية يف الدالالا املتحيت

تدع ي ا اددوا املالية املتعامل هبا عل عيتد ربل من الشررا امليترجة وعل العكس من ذلك جنيت ان

ادسدا املالية يف سدالقرا وهدلنيتا وبالرغ من املؤ را املالية اجلييت

د عالية ه ادسدا اال اهنا عرف هيمنة عيتد

حميتود من الشررا امليترجة عل امجايل اددوا املالية املتيتاولة يف ه ادسدا  ،حبيث الفقر مؤ ر متررز القد "ما اذا
ران

ال يمة القدقية مررز يف عيتد حميتد من الشررا امل ييت او مد عة عل عيتد ربل من الشررا  ،وميكن قياا درجة

النرز من

قاب نصيب اررب عشر ررا من امجايل ال يمة القدقية" (امل قب اهلل حمميت  ،2005ص )22

 0.7مؤشر درجة التذبذب
من اه املؤ را ال
وال

اا من

يس است رار القد  ،يث ان ب ب ادسعار املعرب عن ا بيترجة شت
االحنراف املعياري للعدائيت احمل ة ،يث ان رلما اد درجة شت

العائيت عل مر الزمن

العائيت د ذلك عل وجدد

ا تما خماطر ربل قيت كدن عائ ا امام عمليا االستثمار يف ه القد وه ا نتيجة عيتم است رار القد ( يتبيتب)
وبالتايل عيتم است رار ادسعار منيا بني ن الشراء و ن البيى وبالتايل وجدد عدبا
قياا مقتدالا الت ب ب سداء من

معامل اال ت ف او من

يف يتالر العدائيت احملتملة ،وميكن

االحنراف املعياري.

 2.7مؤشر اندماج السوق وتسعير األصول الرأسمالية
يف ظل ادسدا املالية املنيت ة ماليا بالكامل يف ادسدا اليتولية ،التيت ق راا املا عرب احليتود بشكل الضمن قاوي قعل
اخل ر عرب ضمن ا االنيتماج بصدر رضي املتعاملني عن ع و حتمل اخل ر ،رما ان االنيتماج يف القد املالية العاملية
الت لب يتليل عيتد غل قليل من الع با وحت ق مجلة من الشروط ال جتعل من ه القد جزء من القد املايل اليتويل
تمتى بامتيا ا ربل يف ظل االنفتاح ،ومقتدى االنيتماج املر فى دليل الزاليت من عالية ه القد سداء من يث ج
التيتاو وقيم او من يث عيتد املتعاملني والشررا امليترجة ،رما ان حت ق روط التقعل املر ب ة بكفاء القد الزاليت من
مصيتاقية ه ادسدا  ،ادسدا املالية ال ال حت ق التقعل العاد لد د املالية ب

بعييت عن مقتدالا

الفعالية

نتيجة ضعف التعامل ي ا.
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 2.2مؤشر تطور البنية المؤسسية والتشريعية للسوق
ويف ظل الت در احلا ل يف عامل املا واالعما والتحيتالا واملتغلا اجليتاليت ال
االطار التنظيمي والتشرالعي لد سدا املالية ،ال

بح

بح

لعب دورا جيت مؤثر يف

رب عل التعامل مى حتيتالا جيتاليت ران

او قيتمية زااليت

ةيت ا مى الت درا احلا لة ،يث ان ادسدا املالية ويف ظل م اربة التعدمل والت ثر من عيتد غل قليل من العدامل ال
بح

قتغل بشكل سليب من طرف املتعاملني ،الشيء ال ي الؤدي اىل الت ثل يف رفاء و عالية القد املايل ،وه ا ما

ادى اىل برو العيتاليت من اليتراسا

العلمية املنمجة بالعيتاليت من ادحباث واليتراسا

اهلاد ة اىل است صاء اه املؤ را

املؤثر يف البنية املؤسقية والتشرالعية للقد املايل ،وقيت ران ة ا دراسة "" Levine and Demirquc-kunt
ل ياا در اهليكل املؤسقي والتنظيمي لدسدا املالية ،وقيت لص

دراست ما اىل وجدد ث ث مؤ را

داعمة هل ا

العنصر وهي (Ross Levine, Asil Demirguc-kunt 1993, PP 8-9):
 مؤ ر ميتى نشر الشررا امليترجة يف القد للمعلدما املتعل ة بالقعر والعدائيت واملخاطر و ي اليتو و ق ه ااملؤ ر باليترجة  1يف الة نشرها للمعلدما وبيترجة  0يف الة عيتم ا صا ا عن املعلدما الضرورالة ل ستثمار
يف القد املايل؛
 مؤ ر ميتى بيق معاالل احملاسبة اليتولية اىل جانب مؤ ر ميتى دا ر ال دانني ال حتمي املقتثمرالن و ي اليتوو ا هل الن املؤ رالن ل ي ناوح بني درج  0و2؛
 مؤ ر دا ر العدائق عل االستثمار ادجنيب وحتدالل رؤوا ادمدا  ،والعمل ه ا املؤ ر عل دراسة التشرالعااخلا ة بإعاد دطني ادرباح ورؤوا ادمدا  ،والقماح لدجانب باالستثمار يف ادسدا احمللية ،و صنف اليتو
قب ه ا املؤ ر اىل دو ذا احلرالة التامة يف د د و روج رؤوا ادمدا  ،ودو م ييت حلررة رؤوا ادمدا
ودو م بدلة يف الة ييتها اجلزئي للتيت ا الر مسالية من والي ا
 .1أسواق األوراق المالية العربية بين الفعالية والمعوقات
ان الاد و عاظ دور ادسدا املالية قيت جى اليتو العربية و
من ا ل ستفاد من مزالا اليتور التنمدي ال ي
ا ة ،وقيت بيت

بح

مرا ل منية خمتلفة يف انشاء سدا مالية سعيا

لعب ادسدا املالية بصفة عامة و سدا ادورا املالية بصفة

رل ادسدا املالية مر لة الت سيس بصعدبا ربل و دال اىل مر لة التفعيل والتنشيط والربط

واالنيتماج "،وبالرغ من الت درا ال

يتهتا ادسدا املالية العربية ،اال ان اغلب ادسدا املالية يف اليتو العربية ال ال

عاين من قصدر وضعف يف دائ ا م ارنة باليتو املت يتمة" (مسيحة بن حمياوي  ،2015ص )20
يث ران جلم درالة مصر العربية رف ا تتاح او سد مايل عر من

بدر ة ادورا املالية يف اإلسكنيترالة

ال م ا تتا ا رمسيا سنة  1551وبدر ة ال اهر يف سنة  ، 1552لي يت اليتور يف املر بة الثانية عل لبنان ال
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ثاين سد مايل عر سنة  1220مث املغرب سنة  1222و دنس يما بعيت سنة  ، 1222لتلي ا مر لة جييت يما خيص
ا تتاح بدر ة الكدال سنة  1222وادردن سنة

االقبا املتزااليت لليتو العربية عل انشاء سدا مالية جيتاليت من

 1222وعمان سنة  1225والبحرالني سنة  1255وسد مق ط بعمان سنة  1252لي يت اليتور يما بعيت عل العرا
ا تتاح سد بغيتاد لدورا املالية سنة  1221وبدر ة اخلرطدم يف القددان ال ا تتح سنة  1225اما سنة

من

 1222يت عر

انشاء سد

لق ني لدورا املالية لتعرف يما بعيت سنة  1222انشاء بدر ة اجلزائر ،ويف سنة

 2000م ا تتاح بدر ة د يف االمارا العربية املتحيت ور ا بدر ة ق ر يف نفس القنة.
لكن وبرغ اجمل ددا املب ولة من طرف اليتو العربية يف سبيل فعيل ا بصدر مثل حبيث كدن قنا عالة يف متدالل
اال قتصاد ،اال اهنا ب ي من

املؤ را املقجلة بعييت ندعا ما عن مقتدى الفعالية املع د رما ران وما ال عرضة

ل ما اخلارجية ،وهد ما الدضح اجليتو التايل:
الجدول  :3أداء األسواق المالية العربية خالل الفترة الممتدة من  7112الى 7132

2009 2008 2007

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

القيمة السوقية ( م.د) 1110,8 1068 1205,9 1132,2 930,4 871,52 983,8 903,428 769 1338
عدد الشركات المدرجة 1542 1550

1442

حجم التداول( م.د) 653,46 997 1108

1441

1458

1446

1509 1500 1494 1446

432,7 586 860,67 527,75 613,75 412,05 379,5

المصدر :من اعيتاد البا ثان باالعتماد عل قاعيت بيانتا نيتو الن يت العر عل املدقىhttp://www.amf.org.ae/arم االط ع علي
الدم  2012/01/02عل القاعة 20:00

يث ن

ظ ان ن اليتراسة قيت امتيت ضمن ا ما جيت قاا بالنقبة لدسدا املالية العربية ،يث عر

املمتيت من  2002اىل  2011اال مة املالية العاملية واثارها املمتيت
املر لة ل

ة لقنة  2011قاسية بالنقبة دسدا

وا ر  2015و ىت الدمنا ه ا ،يث ن

ظ من

املر لة

ارج يتود الدالالا املتحيت االمرالكية  ،رما عر

لدوا املالية العربية يف ظل راجى عائيتا

البنو ابتيتاء من

اجليتو الناجى الداضح يف ال يمة القدقية لدورا املالية املتيتاولة

من سنة  2002اىل سنة  2002مب يتار راجى  %52.51بالنقبة لقنة  2005ونقبة  %12.55للناجى امل ظ
سنة  2002م ارنة بل  2002وهي مر لة اال مة بالنقبة لدسدا املالية العاملية والعربية ،رما ن
ا ر يف ال يمة القدقية

ظ بيتاالة راجى

سنة  2015و 2012يث قيتر نقبة الناجى  %11.55وهي ناجتة ساسا عن راجى

عدائيت البنو الشيء ال ي دى اىل الت ثل يف نشاط ه

ادسدا ر ثر مبا ر لتيتاعيا

راجى العدائيت املالية يف

االقتصادا العربية.
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اما بالنقبة للشررا امليترجة ن

ظ اهنا ب ي عنيت مقتدالا ثابتة ناوح بني  1550ررة و  1500يف هناالة 2015

و  1502يف هناالة ، 2012وهد ما ال رح العيتاليت من التقاؤال
ب ي ضي ة من
ال

د جيتالة اليتو العربية يف فعيل سدا املا ال

معيار احلج سداء من يث ال يمة القدقية او من

اررب قيمة هلا

يما بعيت راجى يتا

عيتد الشررا امليترجة  ،او قي التيتاو

مر لة اليتراسة (  )2012- 2002يف سنة  2002مب يتار  1105مليار دوالر لتعرف
القندا ل

ة نتيجة عيت متغلا ران اال مة املالية العامل ادساسي ي .

باإلضا ة اىل اال مة ال عر ا العيتاليت من االقتصادالا العربية نتيجة الناجى الكبل يف عائيتا النفط قيت ضعف من
قيترا ه ادسدا  ،وهد ما الت عزالز من

املؤ ر املررب لصنيتو الن يت العر واملمثل يف اجليتو التايل:

الجدول  :7المؤشر المركب للصندوق للفترة الممتدة من  7112الى 7132
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

المؤشر المركب للصندوق

328,7

166,2

196,3

240

213,4

219

265,77 310,77

222,7

245,4

نسبة التغير%

38,3

)( -49,4

18,11

22,26

)( -11,08

2,6

( -16,20) ( - 14,8) 41,9

المصدر  :من اعيتاد البا ثان باالعتماد عل قاعيت بيانا

10,2

نيتو الن يت العر عل املدقىhttp://www.amf.org.ae/arم االط ع

علي الدم  2012/01/10عل القاعة 15:10

وعمدما إن اجل دد املب ولة يف ا حتقني و فعيل ادسدا املا العربية يف مدعة من املشارالى ال بيت

يف م لى

الثمانينيا  ،يث ميكن ختليص ا بالشكل التايل:
-

مشارالى دمج البدر ا العربية 1252؛
مشروع املؤسقة العربية للت اص 1222؛
الشررة العربية لدسدا  2001؛

 البدر ة العربية 2002ان التحليل القابق د ج و داء سدا ادورا املالية العترب ك من ي علي ا حبك الع با والتحيتالا ال
بح عاين من ضعف ربل
داج ا ،حبيث لعب العيتاليت من العدائق دورا بار ا يف ربح داء سدا ادورا املالية ال
يف عاليت ا وهد الشيء ال ي حييت من قيترهتا عل داء دوارها ،ومن ادسباب ن رر:
 الصغر النقيب حلج املشروعا يف املن ة العربية وبالتايل س دلة متدالل ا من عيتد قليل من اد راد و حاباليت د والثروا الكبل ؛
لة العلدم التجارالة و التلقلليل .اجملليت  11العيتد)2012( 1
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-

االعتماد إىل يت ربل عل التمدالل ال ايت وإعاد استثمار ادرباح غل املد عة والبيتو ذلك جليا يف الة دسى
الشررا الناجحة يف نشاطاهتا ،يث الفضل ربار املقتثمرالن ال الن قيتمدا ر ا املا اد لي؛
ختدف امليت رالن من املضاربة الشيتاليت ال ضر بالقد املالية يف امليتى ال دالل و ا ة الفرد العادي ال ي خيش
من دظيف ميت را يف ادورا املالية؛
دظيف بعا املصارف و ررا الت مني واالستثمار جلانب ربل من مداهلا يف اخلارج ،ادمر ال ي الؤدي إىل ختفيا
م يتار ادمدا القائلة ال دج إىل القد املالية احمللية؛ ( احل اليتالن قن القيقي ،1225،ص )10
يتين الدعي االستثماري ليتى املتعاملني وعيتم رفاالة اجل دد املب ولة لت دالر ه ا الدعي ومن مث سي ر ال اع
املؤسقي عل التعامل يف ه ا النشاط االستثماري؛
قلة املؤسقا ال ؤدي وظيفة الدساطة املالية مثل مصارف االستثمار واملؤسقا املتخصصة ي وظيفة" ناعة
ادسدا " يف ادسدا الثاندالة وال العيت دورها مكم و ا زا الستمرار نشاط القد املالية؛
ضآلة ال لب عل ادورا املالية دسباب عيتاليت من ا اخنفاض عائيتها الصايف م ارنة بالفدائيت ال د ع ا املصارف
و ادرباح الناجتة عن االستثمارا اد رى البيتاللة؛
قلة عيتد ررا املقاةة وال عتميت علي ا القد املالية م ارنة بعيتد الشررا الفردالة وغلها ال ال فضل بني
امللكية واإلدار ما الؤدي إىل حميتودالة العرض وعيتم ندع اددوا االستثمارالة يف ه ادسدا مبا التناسب مى اجة
املتعاملني ي ا( .امحيت سفر ،2002 ،ص )20

 .0تطور أداء سوق األوراق المالي السعودي خالل الفتر 7132- 7112
ل يت مر سد ادورا املالية القعددي باعتبار اررب وانشط سد مايل عر بعيتاليت املرا ل ال
يث ومن النش واىل غاالة منتصف  1225بلغ عيتد الشررا
التيتاو ت من

املكتتبة ي

در مع ا اد يتاث،

دايل  15ررة ،رما ران

اال صا املبا ر بني البائى واملشني ،ليت انشاء الشررة القعددالة لتقجيل ادس

عمليا

سنة 1251م

رما م بيق و نظام إلكنوين متكامل للتيتاو والتقدالا وامل ا ة سنة  ،1220اما يف سنة  2001يت م إط
نظام " يتاو " ال ي يتث قفز ندعية وذلك بإد ا

نيا جيتاليت  ،اما سنة  2005يت بيت عمل هيئة القد املايل

ال ي م إنشاؤ يف  11جداللية ،2001يث التمحدر دور سد ادورا املالية القعددي يف حت يق مجلة من االه اف
واالدوار الت لييتالة واحليتالثة مبختلف نداع ا صد ا ما علق باددوار اإل راقية والرقابية والتنظيمية  (:نضام القد املايل،
املاد )2001 ،20
 الت ريت من عيتالة مت لبا االدراج من يث رفاالت ا و فا يت ا ومن قداعيت التيتاو وآليا الفنية ومعلدما ادورااملالية امليترجة يف القد ؛
 د ل اإلجراءااملالية؛

وال داعيت القليمة والقرالعة ذا

الكفاالة و قدالة الصف ا
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 -حتيتاليت املعاالل امل نية لعمل ررا الدساطة وور ئ ا والعمل عل

بي ا؛

املراجعة اليتورالة مليتى التزام مبعاالل رفاالة راا املا  ،اىل
 التح ق من قد ومتانة ادوضاع املالية للدس اء منجانب وضى الن يبا اخلا ة حبماالة ادمدا وادورا املالية املددعة ليتى ررا القمقر .
اجليتو  :1در داء مؤ ر الصنيتو لقد املا يتاو القعددالة للفن .2012-2002
األشهر

جانفي

فيفري

2007

327.8

383.3

369.0 383.3 350.7 327.5 351.6 350.5 363.1

2008

473.1

497.3

369.0 435.1 428.1 454.9 461.4 483.4 437.9

270.8

2009

230.5

209.6

277.5 263.2 220.9

297.0 264.6 269.5

296.7

291.5 302.8

2010

305.9

316.3

317.6 303.8 304.6 303.1 302.8 342.5 333.5

317.7

331.9 318.4

2011

322.7

301.1

298.2 294.0 312.4 330.6 336.6 335.2 329.9

304.0

312.6 296.9

2012

316.0

336.2

324.6 327.2 317.6 315.1 320.4 346.3 365.9

312.3

311.4 297.9

2013

312.3

297.9

359.5 357.8 348.1 346.7 337.9 325.9 311.4

364.6

391.0 384.1

2014

364.6

384.1

487.7 478.7 367.3 426.4 418.6 420.3 422.6

451.8

379.5 384.3

2015

467,3

478,7

483,8

344,6 354,6 407,9

2016

283,4

290,2

294,1

سنة المؤشر

مارس

أفريل

392

ج وان

ماي

262

412,3 401,4

300,2 298,6 299,5

المصدر :من إعيتاد البا ثان باالعتماد عل قاعيت بيانا

جويلية

أوت

275,4 280,2

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر ديسمبر

403.3

555.8 452.3
226.8 225.3

267

322,7 340,06

327

326,7

336

299,5

نيتو الن يت العر  ،النشرا الفصلية ،الربى الرابى للفن من  2002إىل

.2012عل املدقىhttp://www.amf.org.ae/arم االط ع علي الدم  2012/01/05عل القاعة 10:10

يث ظ ر املؤ ر ال ي حيتقب الصنيتو لقد ادس القعددي ار فاعا هناالة  2002ليبلغ  555.2ن ة م ارنة
مى  501.2ن ة يف هناالة  ،2002مث اخنفا بعيت ذلك سنة  2005ليصل إىل  222.5ن ة وذلك بفعل مة الرهن
الع اري  2005ولكن سرعان ما ار فى سنة  2002و2010

ىت ولد ران االر فاع طفيف ليبلغ سنة،2010

 111.22ن ة مث عاود االخنفاض بعيت ذلك و دال لقنة  2012بل  111.5ن ة وذلك بفعل ثل الظروف القياسية
ال

يتث

ببعا اليتو العربية ،ما سنة  2015يت اخنفا ليصل إىل  122.5ن ة م ارنة مى  121.0ن ة يف

سنة  2011والرجى ذلك إىل اخنفاض سعار النفط وباعتبار القعددالة من املصيترالن ادوائل يف العامل إن ثرها ران ربل
ليقتمر ه ا االخنفاض

سندا  2015و  2012مقج  122و  112عل التدايل.
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 3.0القيمة السوقية :ار فع

ال يمة القدقية دس

الشررا

امليترجة بن االة  2002لتبلغ دايل  512مليار دوالر

وهي بيتورها متثل  %15.5من ال يمة اإلمجالية لدسدا العربية تمعة ،و ثرا باد مة املالية العاملية اخنفض سنة 2005
لتصل إىل  252.5مليار دوالر ولكن سرعان ما عاود االر فاع سنة  2012لتصل إىل  121.5مليار دوالر ،ما سنة
 2011يت عر

ال يمة القدقية ار فاعا لتصل إىل  522.1مليار دوالر وقيت ساه يف ار فاع ا إدراج س

العر للت مني و ررة بدان يف البدر ة القعددالة رما سجل
 552.2مليار دوالر ليقتمر ه ا الناجى
لينتعش ه ال يمة

رر

ال يمة القدقية سنة  2015راجعا ربعيا طفيفا لتصل إىل

الربى اد ل من سنة  2015ليصل اىل مقتدى  520.2مليار دوالر

نفس الفن من  2012لتصل اىل  555.105مليار دوالر.

 2.5عدد الشركات المدرجة :ن

ظ ن عيتد الشررا امليترجة ال العكس ال يمة القدقية املر فعة في سنة 2002

بلغ عيتد الشررا  111ررة ط وبفعل الاد نشاط سد املا القعددي و الاد عمليا االرتتاب و ل العيتد سنة
 2015إىل  122ررة ،ليصل عيتد الشررا امليترجة  122ررة سنة  2015و 122ررة سنة  2012وهي نتائج
جيت حمفز عن انفتاح القد القعددي ولكن الب ه ا الرق منخفا م ارنة مى عيتد الشررا امليترجة يف البدر ا
العاملية.
 1.0حجم التداول :يما خيص ج التيتاو

يت اخنفض

م ارنة مى  1502.22مليار دوالر سنة2002
قيمة ادس

قيمة ادس

ولكن كل رغ ذلك ه ال يمة دايل  %21.2من إمجايل

املتيتاولة يف ادسدا العربية رما ار فى عيتد ادس

س  ،مايف سنة  2005يت وا ل
 %52.5من إمجايل قيمة ادس
 55.51مليار س  ،و وا ل

قيمة ادس

املتيتاولة لتبلغ دايل  252.1مليار دوالر

املتيتاولة

نفس القنة ليبلغ  52.55مليار

املتيتاولة اخنفاض ا لتصل إىل  521.11مليار دوالر مشكلة ب لك

املتيتاولة يف ادسدا العربية ولكن قابل ا ار فاع عيتد ادس
قيمة ادس

املتيتاولة ليصل إىل

املتيتاولة اخنفاض ا ىت سنة  2011لن فى بشكل طفيف إىل  52مليار

دوالر مى ج يتاو بلغ  51.5مليار دوالر من العام نفق  ،لكن مى بيتاالة  2012و دال إىل  2011عاود قيمة
ادس املتيتاولة االخنفاض لتصل إىل  25.5مليار دوالر ه ا ما دى إىل راجى التيتاو اليدمي ليبلغ  1252مليدن دوالر
والرجى ه ا الت ب ب يف قيمة ادس املتيتاولة إىل طبيعة سلدك العائ

ال حتد عل نقبةربل من احلصة القدقية وال

فضل احل ر عل اخلاطر واملضاربة ور لك قدانني الشرالعة اإلس مية  ،ما يف سنة  2015يت اخنفض

قيمة ادس

املتيتاولة ربعيا لتصل إىل  110.2مليار دوالر يف الربى الرابى م ارنة بالربعني القاب ني  125.2و 152مليار دوالر عل
التدايل ،يما عرف عيتد ادس

املتيتاولة ار فاعا ليصل إىل  12.5مليار س ،وقيت استمر االخنفاض

من سنة  2015ليصل اىل  52.2مليار دوالر مى راجى عيتد ادس

الربى اد ل

املتيتاولة ليصل اىل يتود  15.2مليدن س

ونفس الشيء بالنقبة لقنة  2012الن و ل الناجى اىل  22.52مليار دوالر  .ولكن رغ ه ا االخنفاض يف قي
ادس املتيتاولة ب

القعددالة حتتل الصيتار بنقبة  %51من إمجايل ج التيتاو يف اليتو العربية.
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 5.5االستثمار األجنبي في سوق األوراق المالية السعودي :يما خيص االستثمار ادجنيب يف سد ادورا املالية
القعددي يت ران مقمدح ومصرح ب لد خاص ال بيعيني واالعتبارالني من دو لس التعاون ليتو اخلليج العر
باإلضا ة إىل امل يمني من غل القعددالني دا ل القعددالة و يما عيتا ذلك ال القمح لدجانب باالستثمار مبا ر يف س
الشررا امليترجة ،ولكن يف سنة  2015قرر الرالاض تح سدق ا وذلك يف بنقبة متلك  %52للمقتثمر ادجنيب،
وال ي العترب رآلية اعتميتهتا القد القعددالة من جل دالر سدق ا واللحا بادسدا املالية النامية مث العاملية املت يتمة اال
ان ه ا االجراء العترب عامل ال خييتم عالية ه القد يف ظل ضبط ررة رؤوا ادمدا اىل ه القد .
 .2خاتمة
ان التحد الر مسايل املعا ر مى برو جتليا

الر مسالية املالية ال ي من

ل

بح

ادنظمة املالية عصب احليا

االقتصادالة وادسدا املالية ال نا اده يف متدالل برامج التنمية االقتصادالة يف ظل رسخ م دما التحرالر املايل ال ائمة عل
دعائ العدملة املالية  ،حبيث ا بح العامل قرالة مالية مد يت تيح ر ا ربل للتمدالل امام االقتصادا الدطنية ال عاين من
العجز التمداللي ،حبيث ا بح ه ا التحد إجيابيا ا ة بالنقبة لليتو النامية نتيجة اممية راا املا الناجتة عن النار
الر مسايل يف اليتو املت يتمة ( الر مسالية) .
ان اليتو العربية ويف ظل النتائج املقتخلصة من مؤ را التفعيل ب بعييت جيتا عن مت لبا سيس سدا مالية
ا شرالعية ا ة بقياسة التحرالر
ؤدي دوارها االقتصادالة املندطة هبا ومن اجل ه ا اهليتف من الداجب ال يام بإ
املايل واالستثماري اليتا لي واخلارجي مى إ ا ة رل العدائق والعراقيل ال حتيت من عالية سداق ا املالية ،من ج ة  ،رما ان
ادسدا املالية العربية مر ب ة ا يت االر باط بداقى الثاقفة املالية املنسخة يف اجملتمعا العربية وال عترب عائق امام عملية
االد ار احمللي رما اهنا عترب من املعدقا ادساسية ال حتيت من انت ا رؤوا ادمدا ادجنبية اىل االقتصادالا العربية
دراستنا،
عرب قنا ادسدا املايل ،وهد ما اولنا ر يت من
يث ان من املتغلا ال ميكن اجيا ها يف النتائج املتد ل الي ا من
العربية:

دراستنا التحليلية لعينة من ادسدا املالية

 ان االقتصادالا العربية هي اقتصادالا رالعية ر كز يف عدائيتها يف اغلب ا عل مصيتر وا يت كدن سعار اضعةلت درا ادسدا العاملية ،رما ان اغلب االقتصادالا العربية مل صل اىل مر لة بناء مناذج للتنمية املقتيتامة ،بل عل
العكس من ذلك يت ب ي ضمن برامج رالعية عشدائية من دون وجدد هيتاف ورؤى مقت بلية ل قتصاد؛
حتليل در عيتد الشرر ا امليترجة يف ادسدا العربية ،جنيت اهنا بعييت رل البعيت عن ابقط م ارنة ميكن ال يام
 منهبا مى بعا ادسدا النا ئة اال رى ،والعدد القبب يف ه احلالة اىل ضعف البناء املؤسقايت اليتا لي وطغيان ال اع
بح عالة عل االقتصادالا العربية ،رما نقجل
احلكدمي يف ظل العجز ال ي عاين من العيتاليت من الشررا ال
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ر لك ضعف ال اع اخلاص وحميتودالة عاليت ضمن ه االقتصادالا نتيجة العيتاليت من العدائق التنظيمية والتشرالعية
وغلها؛
 ان اخلروج من اقتصادالا الستيتانة اىل اقتصادالا ادسدا املالية الت لب طلا سلدريا للراا املا البشري للخروج منسلدريا الرالى ال ائمة عل اليتع احلكدمي اىل سلدريا الفرد الر مسايل اليتي التعامل و ق قاندن املنفعة؛

دراستنا التحليلية ماهي اىل عينة عن واقى ادسدا املالية يف اليتو العربية وال من
 ان النتائج احملصل علي ا منقراءهتا الت استنتاج العيتاليت من اال ت ال ال ر كز علي ا ه االقتصادالا ال ما ل ر كز وبشكل ربل
الصناعة االستخراجية لعنا ر ال اقة.

 .2قائمة المراجع:
المؤلفات:

 .1الاد رمضان،مرون مشدط )2002(،ادسدا املالية ،الشررة العربية املتحيت للتقدالق والتدراليت،ال اهر ،مصر.
 .2ولييت ايف،انس البكري )2005(. ،ادسدا املالية اليتولية،دار املقت بل للنشر و التد الى،عمان،ادردن.
 .1دراليت رامل آ

يب )2012( ،ادسدا املالية والن يتالة ،دار املقل للنشر و التد الى،عمان،ادردن.

 .5جبار حمفدظ )2011( .،سدا رؤوا ادمدا  ،اهليارل ،اددوا د االسنا يجيا ،اجلزء الثاين ،دارا هليتى لل باعة
والنشر ،عني مليلة  ،اجلزائر.
 .5عبيت الل يف مصي ف ،حمميت بنبد الان .)2015( ،اساسيا النظام املايل واقتصادالا ادسدا املالية ،مكتبة
قن العصرالة لل باعة والنشر و التد الى،بلو ،لبنان.
 .2مل قب اهلل حمميت .)2005( ،حميتدا االستثمار ادجنيب املبا ر وغل مبا ر يف البيئة العربية ،دراسة م ارنة،
اليتار اجلامعية،اإلسكنيترالة،مصر.
 .2محيت سفر .)2002( ،املصارف و ادسدا املالية الت لييتالة و اإلس مية يا لبليتان العربية ،املؤسقة احليتالثة
للكتاب ،لبنان.
.5

ح اليتالن قن القيقي. )1225(،بدر ا ادورا املالية العربية واليتولية و سيس سد اإلمارا لدورا
املالية،ال بعةادوىل،دار الدسام لل باعة و النشر،لبنان

األطروحات:
.1

ييتر الدنس املدسدي .)2002( ،اثر ادداء املايل للمصارف اإلس مية يف مؤ را سد ادورا املالية – ادردن
والقعددالة الة بي ية للميت من ،2002 -1220طرو ة م يتمة لنيل

اد اليترتدرا يف العلدم االقتصادالة،

قق االقتصاد،جامعة الكد ة ،العرا .
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 ( 7132-7112ص ) 54 -38

 .2مسيحة بن حمياوي .)2015( ،دور ادسدا املالية العربية يف متدالل التجار اخلارجية -دراسة الة بعا اليتو ، -
طرو ة م يتمة لنيل

اد درتدرا يف العلدم االقتصادالة ،رلية العلدم االقتصادالة والتجارالة وعلدم التقيل ،جامعة

حمميت يضر -بقكر  ،اجلزائر.
مواقع االنترنيت:
.3
.2

نيتو الن يت العر  ،سدا املالية العربية ،عل املدقى http://www.amf.org.ae/ar
نيتو

الن يت

العر ،

سدا

املا "

النشرا

الفصلية"،

عل

املدقى

https://www.amf.org.ae/ar/amdbqrt
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