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 العالمية المالية األزمة أعقاب بتونس مقارنة الجزائرية المالية السوق كفاءة محاولة قياس
  شقبقب عيسى .د 

  أزغار يحي
Abstract : Financial market is efficient 
if all available information about a 
particular asset in any moment of 
time is reflected in its price in the 
same moment. 
This study is to test the Algerian 
financial market efficiency compared 
Tunis wake of the global financial 
crisis on the level: the weak using 
three tests from 1/10/2008 to 
9/30/2015 (7 years), medium to test 
the correlation between the three 
external factors College and its 
impact on two bourses index from 
2008 to 2014 and then in the final 
impact of the global financial crisis on 
the performance of the two markets. 
The test results showed that the 
market is efficient, even in the weak 
to the presence of self-correlation 
and non-normal distribution of the 
values of the index series during the 
period under study level, while the 
medium formula between us test 
results that incompetence is not 
because of macroeconomic variables 
and last test between him not for the 
crisis impact on the result 
Key words: The financial market 
Algerian and Tunisian -Financial 
market efficiency-The global financial 
crisis. 

السوق املايل يكون ُكْفئًا إذا كانت  :الملخص
مجيع املعلومات املتاحة حول أصل معني يف أي 

ا   . حلظة من الزمن منعكسة يف سعره يف اللحظة ذا
ختبار كفاءة السوق املالية ال الدراسة هذه تأيت

اجلزائرية مقارنة بتونس أعقاب األزمة املالية العاملية 
الضعيف باستخدام ثالثة اختبارات : على املستوى

، 30/09/2015إىل  1/10/2008من 
املتوسط الختبار العالقة الرتابطية بني ثالثة عوامل  
كلية خارجية ومدى تأثريها على مؤشر البورصتني 

مث يف األخري أثر األزمة  2014إىل  2008من 
 . املالية العاملية على أداء السوقني

نَْت أن السوق غري كفء ولو يف  يـَّ َ نتائج االختبار بـ
عدم التوزيع املستوى الضعيف لوجود ارتباط ذايت و 

الطبيعي لقيم سلسلة املؤشر خالل الفرتة حمل 
َ لنا أن  َنيَّ الدراسة، أما اختبار الصيغة املتوسطة بـ
عدم الكفاءة ليس بسبب املتغريات االقتصادية 
َ لنا أنه ليس لألزمة أثر  نيَّ َ االختبار األخري بـ الكلية وَ

  .  على األداء
ي السوق املايل اجلزائر  :الكلمات المفتاحية

 .األزمة املالية العاملية-كفاءة السوق املايل–والتونسي

                                                
 3جامعة اجلزائر-خمرب إدارة التغيري يف املؤسسات اجلزائرية، أســـتاذ حماضرأ. 
 3جامعة اجلزائر، باحث. 
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  :مقدمـــة

 متوســطة األمــوال رؤوس وطــاليب عارضــي اللتقــاء مكــان هــو" البورصــة" املاليــة لــألوراق املــايل الســوق
 .األدوات هذه مشتقات أو سندات أسهم، املالية األدوات خمتلف وتداول إصدار فيه يتم األجل، وطويلة

ـا صـعيد علـى املتقدمـة الـدول يف خاصـة هامـاً  تطـوراً  األسـواق مـن النـوع هذا شهد ـا؛ أو أدوا  تقنيا
 ختطــو تــزال ال العــريب عاملنــا أســواق حــني جنــد يف. املتقدمــة االقتصــاديات مســات أبــرز مــن التطــور هــذا يعتــرب

ـــا الســـودان البحـــرين ماليزيـــا، حـــديثاً  املصـــنعة الناميـــة الـــدول بعـــض بينمـــا األوىل، خطوا  تطـــوير يف جنحـــت وَ
 .املتقدمة الدول بركب اللحاق منها حماولة املالية، أسواقها

 وفـق األسـواق هـذه أداء تقييم يتم أساسه فعلى املالية، األسواق أدبيات يف مهم وزن الكفاءة ملعيار
القوي املتوسط الضعيف،( مستويات ثالثة ً  السوق مستوى حيدد ،)وَ ـاء ا علـى بِنَ  عكـس علـى وسـرعتها قـدر

 غـــري لعوائــد املســـتثمرين حتقيــق إمكانيـــة عــدم وبالتـــايل األســهم، أســـعار يف للمســتثمرين الضـــرورية املعلومــات
 .  اعتيادية

 يف االسـتثمار ماهيـة توضـيح خالله من دف الذي املوضوع هذا معاجلة إىل ارتأينا الواقع هذا أمام
يف األداء قيــاس بتــونس، مقارنــة بورصــتها يف املتمثلــة اجلزائريــة املاليــة الســوق  الســوقني كفــاءة اختبــار األخــري وَ

  .عليهما األخرية هذه وأثر العاملية األزمة أعقاب واملتوسط الضعيف املستوى عند

 : اإلشكاليةلذلك ميكن طرح 

  هل السوق المالية الجزائرية كفءة مقارنة بتونس أعقاب األزمة المالية العالمية؟ 

  وهل لألزمة المالية أثر على أداء السوقين؟

  :حملاولة اإلجابة عن هذه اإلشكالية الرئيسية، ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية

  الدولة؟فيما تتمثل إضافة السوق المالية الجزائرية والتونسية القتصاد 

  مـــا أهم أسس االستثمار في السوق المالية الجزائرية مقارنة بتونس؟

  ما هو تقييم أداء السوق المالية الجزائرية مقارنة بتونس أعقاب األزمة المالية العالمية؟ 

  هل السوق المالية الجزائرية كفءة مقارنة بتونس أعقاب األزمة المالية العالمية؟ 
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  :هذه التساؤالت من خالل حتليل العناصر التاليةسنحاول اإلجابة على 

  سوق المالية الجزائرية مقارنة بتونسلالدور االقتصادي ل: أوالً 

 مقارنة بتونسالستثمار في السوق المالية الجزائرية ا: ثانياً 

  تطور أداء السوق المالية الجزائرية مقارنة بتونس أعقاب األزمة المالية العالمية : ثالثاً 

  الجزائري مقارنة بتونس أعقاب األزمة المالية العالمية كفاءة السوق المالي. رابعاً 

  سوق المالية الجزائرية مقارنة بتونسلالدور االقتصادي ل: أوالً 

املكـــان الـــذي تتجمـــع فيـــه الســـلع، وبعـــد الشـــراء أو البيـــع تنقـــل : بـــاملعىن التجـــاري يعـــينالســـوق 
يقصــد بــه مكــان معــني، بــل أســلوب إمتــام عمليــة جتاريــة علــى نطــاق  ملكيتهــا؛ أمــا بــاملعىن االقتصــادي فــال

  .حملي أو عاملي، أي يف أي مكان تتم فيه عملية التوزيع أو التبادل

يطلــق علــى مجيــع املؤسســـات الــيت تتعامــل يف الســلع واخلــدمات واألصــول العقاريـــة  ســوق المــال
  . املال تسمى بسوق األوراق املالية، يتكون سوق املال من سوق النقد وسوق أخرى لرأس 1واملنقولة

ـــا تتعامـــل ا الســـوقتتميـــز   أوراقـــاً  أو حكوميـــة ســـواء كانـــت أوراقـــاً  بـــاألوراق املاليـــةا يســـمى مبـــملاليـــة بكو
فيمـا يسـمى  الـيت تتعامـل أساسـاً  السـوق النقديـة، خبالف "البورصة"يف سوق رأس املال  ملشروعات خاصة

 املصـــريفادة يف البلـــدان الـــيت يكـــون فيهـــا النظـــام املاليـــة عـــ الســـوق، وتتواجـــد مؤسســـات التجاريـــةبـــاألوراق 
 املصــــارف العقاريــــة، مصــــارف األعمــــال، االســــتثمارمصـــارف متكــــامالً وهــــي تشــــتمل علــــى ) البنـــوك(

  .2شركات التأمنيوَ  البورصاتوَ 

I.  املـــايل املتمثـــل يف  ســـنحاول إعطـــاء تعريـــف عـــام للســـوق: تعريـــف الســـوق الماليـــة الجزائريـــة والتونســـية
  ):اجلزائري والتونسي(سوق األوراق املالية، مث التعريف اخلاص بكل مشرع 

 لبيـع املخصـص السـوق علـى يطلـق مصـطلح" البورصـة"املاليـة  األوراق سـوق :سوق األوراق المالية .1

 الـيت تقـوم بتنفيـذ) ، السماسـرةءاالسـتثمار، الوسـطا بنـوك(االسـتثمارية  املؤسسـات عـرب املاليـة وشـراء األوراق

 مـن التقليـل إىل ذلـك االتصـال أدى ووسـائل شـبكات مـع منـو لكـن .3األوراق لتلـك التبـادل صـفقات وإمتـام

 خـالل مـن السـوق خـارج مـن بالتعامـل مسـح ذلـك وبالتـايل املركـزي، املاليـة سـوق األوراق مقـر يف التواجد أمهية

  .4الدول خمتلف يف املنتشرة السمسرة شركات
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تعرفهـــا . 52000فيفـــري  17الصـــادر بتـــاريخ  03-04بالقـــانون رقـــم  :بورصـــة الجزائـــرتعريـــف  .2
تعـــد بورصـــة القـــيم املنقولــة إطـــار لتنظـــيم وســـري العمليـــات فيمــا خيـــص القـــيم املنقولـــة الـــيت : " منـــه 01املــادة 

 ".تصدرها الدولة واألشخاص اآلخرين من القانون العام والشركات ذات األسهم

 مهمتهـا تتمثـل ،بالبورصـة الوسـطاء بالتسـاوي فيهـا يشـارك االسـم خفية شركة: تعريف بورصة تونس .3

  .6الشركات إدراج يف ثوالب املالية األوراق لسوق التقين التسيري يف األساسية
II. نشأة السوق المالية الجزائرية والتونسية: 

ـــدف دفــــع عجلـــة : بورصـــة الجزائــــرنشـــأة  )1 التنميــــة كـــان التفكــــري يف إنشـــاء مثـــل هــــذه املؤسســـة 
االقتصـادية علـى املسـتوى االقتصــادي واالجتمـاعي، اإلصـالحات اجلذريـة، التحــول إىل اقتصـاد السـوق مــن 
خـــالل إعـــادة اهليكلـــة، التطهـــري املـــايل للمؤسســـات العـــاجزة، إعـــادة تصـــحيح مســـار القطـــاع العـــام وإدخـــال 

ية كانــت ترمــي إىل حتضــري كــل هــذه اإلصــالحات االقتصــاد". اخلوصصــة"القطــاع اخلــاص أو مــا يعــرف بـــــــ 
  .املناخ املساعد إلرساء قواعد السوق املالية اليت هلا دور يف تفعيل نظام التمويل

الـــــذي مــــنح االســـــتقاللية للمؤسســــات العموميـــــة وصــــناديق املســـــامهة،  1988فانطالقــــًا مـــــن قــــانون 
 فعليـًا إلنشـائها صدرت عدة قوانني أخرى تدعم فكرة إنشاء بورصة األوراق املالية، حيـث بـدأ التحضـري

برأمســـال إمجـــايل قـــدره   1990ديســـمرب ســـنة  09شـــهرولقـــد تأسســـت بالضـــبط يف . 1990مـــن ســـنة 
مـــن القــانون رقـــم  01اســتناداً للمــادة  "SVM7شـــركة القــيم املنقولـــة "دج حتــت اســم  320000.00

ـــ 1988جــانفي  02الصــادر بتــاريخ  88/03 لكلمــة بورصــة حتاشــيًا " شــركة القــيم املنقولــة"، مسيــت بــ
ومن جهة أخـرى، انعـدام الـنص القـانوين الـذي يـنظم . اليت هلا داللة إيديولوجية رأس املال هذا من جهة

إنشـــاؤها مـــر . عمليـــات البورصـــة ألن التشـــريع التجـــاري ســـاري املفعـــول مل يتطـــرق إىل هـــذه النشـــاطات
  :8األوىل متهيدية؛ تتلخص فيما يلي بثالث مراحل

ظهــرت فكــرة إنشـاء بورصــة اجلزائــر علـى ضــوء نصــوص  ):1993 -1990(المرحلـة التقريريــة   .أ 
  : قانونية تتمثل يف

يـــنص علـــى إمكانيـــة مفاوضـــة قـــيم اخلزينـــة بـــني : 1990مـــارس 27املـــؤرخ يف  101-90املرســـوم  -
 املؤسسات العمومية فقط؛

ات نــوع شـهادات األســهم الــيت تقــوم بإصــدارها الشــرك: املــؤرخ يف نفــس التــاريخ 102-90املرسـوم  -
 1990ديســــمرب 9يف  S.V.M)(كمــــا أنشــــأت يف نفــــس الســــنة شــــركة القــــيم املنقولــــة . العموميــــة
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دج، يــديرها جملــس إدارة متكـــون  320000.00بفضــل صــناديق املســامهة الثمانيــة برأمســـال قــدره 
  .أعضاء، كل عضو ميثل أحد صناديق املسامهة 8من 

بورصـــة لـــألوراق املاليـــة يف أفضـــل  ءشـــاوقـــد نصـــت قـــوانني هـــذه الشـــركة علـــى وضـــع تنظـــيم يســـمح بإن  
 .الشروط

وإصــدار ثــالث مراســيم تنفيذيــة SVM ومتيــزت هــذه املرحلــة بإنشــاء عقــد موثــق لشــركة القــيم املنقولــة 
 ؛1991ماي  28تتعلق بالبورصة بتاريخ 

ـــــة    .ب  كنتيجـــــة لعـــــدم وضـــــوح دور شـــــركة القـــــيم املنقولـــــة  ):1996 -1993(المرحلـــــة االبتدائي
دج، كمـا تغـري امسهـا إىل  9320.000.00وضعف رأمساهلا االجتماعي؛ مت إعادة تعـديل رأمساهلـا إىل 

  .B.V.M9"10بورصة األوراق املالية "

اهليئـات العاملـة ببورصـة القـيم املنقولـة، وهـي  1993مـاي 23حدد املرسوم التشريعي الصادر بتـاريخ 
شركة تسيري بورصة القيم ) COSOB11( تنظيم ومراقبة عمليات البورصة جلنة   ). SGBV12(وَ

كـــأداة جديـــدة لتنظـــيم   13/06/94 املـــؤرخ يف 175-94مث مت إصـــدار املرســـوم التشـــريعي رقـــم   
متويل االستثمار وبرامج التنمية؛   ومتويل االقتصاد الوطين، جتمع رؤوس األموال وَ

بعـد التجهيـز التـام إلنشـاء بورصـة القـيم  ):إلى يومنا هـَذا – 1996( مرحلة االنطالقة الفعلية   .ج 
  : 13من الناحية التنظيمية والقانونية، َمتَّ 

  وضع نص قانوين إلنشاء وتنظيم هذه البورصة؛ -
  أصبح للبورصة مكان مادي بغرفة التجارة؛ -
 تأسيس جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وشركة تسيري بورصة القيم؛   -

 . مت اختيار الوسطاء يف البورصة مبسؤولية جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 1997ومع بداية 

مبقرهــا املــادي  1997ديســمبر  17يــوم األربعــاء  لكـن االفتتــاح الرمســي والفعلــي لبورصـة اجلزائــر مت
  . بالغرفة الوطنية للتجارة بالجزائر العاصمة

 إنشـاء عنـد البورصـة اليف هذا ا التجارب أوىل تعودتونس فوبالنسبة لبورصة : تونسبورصة نشأة  )2

 هـذه شـهدت فقـد ، 1945إىل 1937 مـن املغـرب يف كمثيلـه نشـاطه استمر الذيوَ  واملقاصة التصفية مكتب
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 فرنسـية شـركة طـرف مـن احمللـي السـوق يف) عقـاري قـرض سـند( املاليـة لـألوراق رمسـي إصـدار أول الفـرتة

 القـيم تسـعري مكتـب إنشـاء مت  1945عـام يف. ثـانوي سـوق لظهـور مبـدئي ولـو مؤشـراً  يعـد ذاهـو  ،1939عـام

 .األوضاع لتحسن نتيجة OTCVM املنقولة

. 1956 سـنة اسـتقالهلا قبـل االسـتعماري العهـد يف البورصة يف الصفقات عقد ظاهرة تونس عرفت كما
  سـنة ويف .14العمـل عـن تـونس بورصـة توقفـت فقـد 1968 سـنة وحـىت االسـتقالل مـن املمتدة الفرتة لكن

 69 -13 القـانون مبوجـب واحـد آن يف وتنفيذيـة رقابيـة وكجهـة ةمنظمـ كسـوقأنشـأت البورصـة   1969

 واالسـتقالل املدنيـة بالشخصـية تتمتـع جتـاري طـابع ذات عموميـة كمؤسسـة 27/02/1969 يف املـؤرخ

 العامـة االقتصـادية السياسـة ظـل يف هـذا وكـان واالقتصـاد، للتخطيط الدولة كاتب إلشراف وختضع املايل

 آليـات علـى يعتمـد اقتصـادي نظـام أسـس وضـع بدايـة ومـع اخلـاص للقطـاع كبـرية أمهيـة تعطـي الـيت

 انطـالق إعـادة عـن أعلنـتو  لالسـتثمارات قـانون أول بنشـر التونسـية السـلطات قامـتكمـا  ،15قالسـو 

 املنقولـة للقـيم وتـداول تسـعيرة ألول تـاريخ أولكـ  1970مـاي فـي BVMT املنقولـة للقـيم تـونس بورصـة
 يف منظمـة كسـوق نشـاطها متـارس املنقولـة القـيم وقبـدأت سـ 1988/ 13 رقـم القـانون بصـدورمث  .ا

  .16فيها التعامل سالمة من والتحقق السوق، وإدارة وتنظيم املالية األوراق أسواق مراقبة وتتوىل 1989

III. االقتصادي للنشاط بالنسبة الجزائرية والتونسيةالمالية  السوق أهمية: 

ـة أدوات لتبـادل هـو مكـان املاليـة األوراق بورصـة ّ  االّدخـار خمتلفـة؛ علـى هـذا األسـاس فهـي توظـف مالي

لالقتصـاد، فــــ للمسـتثمرين كمـا تـوفر  لطـرق املكملـة املـوارد فيهـا جتـد املؤسسـات :التمويـل الـالزم للمؤّسسـات وَ

هـا، والالّزمـة) اخل...البنكيـة  القـروض التّمويـل الـذايت،(التّمويـل التّقليديـة   الوسـائل املسـتثمرون جيـد بينمـا لنموّ

هلم لتثمري م هلـا دائنـني إىل أو أسهم، وذلك باقتناء املؤّسسات بتلك شركاء إىل اّدخارهم بتحوّ لـذلك  .17باكتتـا
  :18تعترب البورصة وسيلة فعالة لـــــ

 تعبئة املدخرات احمللية واألجنبية؛  
  املوارد الفائضة وتعزيز قيمة الشركات املدرجة؛استثمار  
 توسيع العمل االستثماري وتعميمه؛  
 حتسني احلوكمة لدى الشركات؛  
  تمعات الكربى، الشركات الصغرية واملتوسطة(ضمان استدامة الشركات   ؛)ا
 االرتقاء بسمعة الشركة.   
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  تونسمقارنة بالستثمار في السوق المالية الجزائرية ا: ثانياً 

سـنتطرق يف هـذا العنـوان إىل االسـتثمار يف السـوقني . بعـدما تعرفنـا علـى السـوق املاليـة وأمهيتهـا االقتصـادية
 . من خالل التعرف على قيم التداول، املتعاملون مث أنواع األسواق

I.  تونسمقارنة بالقيم المتداولة بالسوق المالية الجزائرية: 
وق األوراق املاليـــة التقليديــة مبنتجــات متنوعــة مـــن تزخــر ســ: القــيم المتداولــة فــي الســـوق الماليــة /1

ُح للمســـتثمرين بتنويـــع  ْســـمَ َ ــافة إىل ذلـــك أوراق مهجنـــة ومشـــتقات ماليـــة؛ كـــل هـــذا ي أســـهم وســـندات، إضـ
لـــذا  .ســـيولة يف أي وقـــت، كمــا أن تواجـــدها ضـــروري لقيـــام اقتصـــاد قـــويالحمــافظهم املاليـــة واحلصـــول علـــى 

  : يف اآليتباختصار سنحاول التعرف عليها 
 كمـا ).  املسـاهم( الشـريك حقـوق ملالكـه يثبـت، أمـوال شـركة مـال رأس مـن جـزءاً  ميثـل صـك :السـهم

 .19االستثمار شركات أسهم إىل لإلشارة أيضا الكلمة هذه تستعمل
 يف للشـركة، حقـه القـرض علـى سـبيل مـال مـن قدمه فيما حامله حق :للتداول، يثبت قابل صك :السند 

  .20القرض مدة عند انتهاء املوعد احملدد يف دينه واقتضاء املستحقة الفوائد على احلصول
  ـــة(األدوات الحديثـــة المشـــتقات المالي ـــة وَ أتاحـــت اهلندســـة ): حصـــص التأســـيس، األوراق المهجن

ــدف إجيــاد حلــول إبداعيــة ملشــاكل التمويــل  ،املاليــة للمتعــاملني يف الســوق املاليــة أدوات ماليــة جديــدة 
تتمثـل هـذه األدوات يف خمتلـف املشـتقات  ،فضالً عن التحوط من املخاطر اليت تزداد يف بيئة االستثمار

   :املالية
 متـنح، امسيـة قيمـة العامـة بغـري املسامهة شركات تصدرها للتداول القابلة لصكوكا :حصص التأسيس  )أ 

األ  .21الشركة تأسيسأثناء  خدمات من قدموه ما مقابل الشركة أرباح يف نصيباً  ربا
 خصـائص وبـني امللكيـة حـق متثـل الـيت األسـهم خصـائص بـني جتمـع أوراق :األوراق المهجنـة   )ب 

 .22املديونية حق متثل اليت السندات
ـا االسـم ـذا ومتنوعة، مسيـت جديدة استثمارية أدوات :)Derivatives(المشتقات المالية   )ج   أل

ـا كمـا ،)األسـهم والسـندات: مثـل(  تقليديـة اسـتثمارية مـن أدوات مشـتقة  علـى قيمتهـا يف تعتمـد أ

 لطبيعتهـا وفقـاً   تتنـوع الـيت املاليـة العقـود مـن وتشـمل املشـتقات جمموعـة .هـذه األدوات أسـعار

 .23وخماطرها
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 :ميكن تلخيصها يف الشكل املوايل :24القيم المتداولة في السوق المالية الجزائرية  /2

  في بورصة الجزائر األدوات المالية): 01(الشكل رقم 

  )www.sgbv.dz( باالعتماد على موقع البورصة نيمن إعداد الباحث :المصدر
سـندات(نالحـظ أن بورصــة اجلزائـر تزخــر بـأدوات ماليــة تقليديـة  ، إضــافة إىل تواضـع العــدد )أســهم وَ

  .  املتداول كما سنتعرض إليه عند تقييمنا للتداول يف السوق املايل
التونسـية واملتمثلـة  املاليـة يف املقابل السـوق: 25في سوق األوراق المالية التونسيةالقيم المتداولة   /3

فـِّرُ  يف بورصـتها ـوَ أهـداف  إىل منهـا واحـدة كـلّ  تسـتجيب املاليـة، األدوات مـن متنوعـة جمموعـة للمسـتثمرين تُـ
  :كما هو موضح يف الشكل  .املنشودة أوالسيولة واملردودية املخاطرة مستوى حسب مغايرة

  

  

  

  

  

  

األدوات المالية في بورصة الجزائر

السندات

سندات االستحقاق المصدرة من طرف  
الخزينة العمومية

سندات االستحقاق المصدرة من طرف  
الدولة

سندات االستحقاق المصدرة من شركات  
ذات األسهم 

األسهم
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  تونس بورصة في المالية األدوات): 02( رقم الشكل

  )www.bvmt.com(باالعتماد على موقع البورصة  نيالباحث إعداد من :المصدر

التونسـية، جنـد هـذا األخـري  املتـوفرة املاليـة بعـد عرضـنا ملختلـف األدوات يف سـاحة السـوق اجلزائريـة وَ
مؤّسساتيني خبالف بورصـة اجلزائـر الـيت  أو خواصاً  وكباراً  صغاراً  املستثمرين أنواع لكلّ  حقيقية فرصاً  يوفر

  .   توفر أدوات تقليدية لفئة حمددة من املستثمرين

  

  

  

األدوات المالية في بورصة 
تونس

األوراق المالية الهجينة

سندات المساهمة

الرقاع القابلة للتحويل إلى 
أسهم

سندات الدين

)السندات(الرقاع 

سندات الخزينة القابلة للتنظير

سندات رأس المال

األسهم العادية

أسهم ذات األولوية في       
الربح دون حق االقتراع 

شهادة االستثمار

سندات مؤسسات التوظيف 
الجماعي في األوراق المالية حساب االدخار في األسهم
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II.  تونسمقارنة بالمتعاملون في السوق المالية الجزائرية:  

ــنيمب بورصــة اجلزائـر وتــونسكــل مـن   تزخـر ّ  تـدخلني وهــم عبـارة عــن جتمـع للعديــد مـن املؤسســات واملهني
  .العامل بورصات غرار باقيعلى 

 :متمثلني يف: 26المتدخلين في السوق المالية الجزائرية .1

o البورصـة  عمليـات ومراقبـة تنظـيم لجنـة(COSOB): 93 رقـم التشـريعي املرسـوم مبوجـب أنشـئت- 
 مهمتهـا .املعنويـة بالشخصـية تتمتـع مسـتقلة ضـبط سـلطة وهـي ،23/05/1993 يف املـؤرخ 10

  .وشفافيتها املنقولة القيم سوق سري حسن وكذا ،املنقولة القيم يف محاية املستثمرين
o المنقولـة  القـيم بورصـة تسـيير شـركةSGBV) :(للمرسـوم وفقـا 1997مـاي 25 بتـاريخ أنشـئت 

، معروفـــة باســـم بورصـــة اجلزائـــر وهـــي شـــركة ذات 23/05/1993بـــــــ  املـــؤرخ 10 -93التشــريعي
 يف العملـي لإلدخـال التنظـيم التفـاوض، منظومـة وتسـيري التسـعري جلسـات تنظـيم :مهمتهـا. أسـهم
  .الرمسية للتسعرية والنشرة البورصة يف باملعامالت املتعلقة املعلومات نشر املنقولة، القيم بورصة

o البورصة  عمليات في الوسطاء(I.O.B) :مـن معتمـدون أسـهم ذات شـركات أو طبيعيـني أشخاص 

 حلساب البورصة داخل تكون أن شرط املنقولة القيم مفاوضات تتناول بإجراء يقومون طرف اللجنة،

 دوائـر يف أو مـديريات يف مهيكلـة عامة بصورة البنوك مستوى البورصة يكون على يف النشاط. الزبائن

 هـذا ملمارسـة الضـرورية والبشـرية املاليـة الوسـائل لـديها الـيت تتـوفر اخلزينـة مبـديريات ملحقـة تكـون

  .النشاط
o  للســنداتالمــؤتمن المركــزي )Algérie Clearing( : اجلزائــر "شــركة أســهم تنشــط حتــت اســم

 إذ هـي هيئـة السـندات، علـى املعـامالت وتسـليم تسـوية مبهمة السندات املؤمتنهذا  يقوم ".للمقاصة

 عـن زيـادة .السـندات إدارة السندات ووظيفـة تداول احلفظ، حركة :الثالث األساسية الوظائف تتوىل

 علـى طلـب بنـاء االمسيـة املعلومـات مجـع املاليـة، األدوات بتقنـني يقـوم فهـو األساسـية الوظـائف هـذه

املرتبطـة بالسـندات  والعمليـات والتسـليم التسـوية عمليـات تسـيري وكـذا باإلصـدار، تقـوم الـيت الشركات
  .اجلزائر بنك إىل موكلة سابقاً  كانت اليت للخزينة الشبيهة

o السـندات  حـافظو الحسـابات ماسـكو)TCC( : البنـوك واملؤسسـات املاليـة وشـركات التجـارة يضـم
يـــــوفرون للمســـــتثمرين خـــــدمات فـــــتح وتســـــيري . الـــــيت متتلـــــك صـــــفة الوســـــطاء يف عمليـــــات البورصـــــة
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احلسابات اجلارية املخصصة للقيم املنقولة املكتتب عليهـا يف السـوق األوليـة أو املكتسـبة يف السـوق 
   .الثانوية

o هيئــات التوظيــف الجمــاعي للقــيم المنقولــة )OPCVM( : تتــألف مــن شــركات االســتثمار ذات
، تعترب هذه اهليئات مبثابة حمّفـزات )FCP(والصناديق املشرتكة للتوظيف  )SICAV(رأس املال املتغري

حقيقيــة لضــمان الســيولة علــى مســتوى ســوق البورصــة وهلــم دور جــوهري يف نشــر القــيم املنقولــة يف 
بالبورصــة حاليــًا شــركة اســتثمار ذات رأس مــال  توجــد. أوســاط فئــات واســعة مــن مجهــور املســتثمرين

 ".SICAV CELIMشركة االستثمار املايل "متغري واحدة مسماة بــ 

o  المصـدرون(Emetteurs) :مصـدر 14 مسـامهة، عـددهم شـركات شـكل يف معنـويني أشـخاص .
م، متويل يتدخلون ألجل م نشاطا  . لالدخار عمومي عرض بتقدمي بالبورصة وتتم تدخال

  :، كل منكمتدخلنيبورصة التونسية تضم  : 27المتدخلين في السوق المالية التونسية .2
 نشاط تبادل الّسندات يف البورصة تتوىل حصرياً  ،خاضعة لرتخيص مسبق :شركات وساطة.  
 محاية املستثمرين وحسن سري أسواق البورصة ىتسهر عل ،سلطة رقابية :هيئة الّسوق المالية.  
  ن عمليـــة الـــدفع مقابـــل  :المهنيـــين للمقاصـــة وإيـــداع األوراق الماليـــةالشـــركة التونســـية بـــين تـــؤمّ

  .تسليم الّسندات
 ات الّسوق ُ  :صندوق ضمان عمليّ ات التداول بني الوسطاءي ّ اء عملي ن إ   .ؤمّ
 ـــة صـــندوق ضـــمان قصـــد تغطيـــة املخـــاطر غـــري : المتعـــاملين فـــي ســـوق األوراق واألدوات المالي

 .التجارية

III. سوق المالية الجزائرية مقارنة بتونسأنواع األسواق في ال: 
املتـــدخلني يف البورصـــتني، ، تـــونسوَ عـــرف علـــى أهـــم األدوات املتـــوفرة يف كـــل مـــن بورصـــة اجلزائـــر التبعـــد 

  .  أهم أسواق بورصة اجلزائر وتونسإىل سنعرض باختصار 
سـوقًا لسـندات لقـيم املنقولـة اجلزائـر ل تتضـمن التسـعرية الرمسيـة لبورصـة :28أسواق بورصة الجزائـر )1

  :كما هو موضح يف الشكل  .، كل سوق يتفرع إىل سوقني فرعينيرأس املال وسوقًا لسندات الدين
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 أسواق بورصة الجزائر): 03(الشكل رقم 

 )www.sgbv.dz( موقع بورصة اجلزائر: المصدر

درجة) 04(حاليًا أربع  ا ويوجد. موجهة للشركات الكربى :السوق الرئيسية -   ؛شركات مُ
خمصصـة للشـركات الصــغرية واملتوسـطة، مت إنشــاؤها يف : سـوق المؤسســات الصـغيرة والمتوســطة -

صـفر  18املـؤرخ يف  01-12مبوجب نظام جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهـا رقـم  2012
م للنّظـــام رقـــم  2012ينـــاير  12املوافـــق  1433 رجـــب  17املـــؤرخ يف  03-97املعـــّدل واملـــتمّ
ق بالنّظام العام لبورصة القيم املنقولة 1997نوفمرب  18املوافق  1418  ؛29املتعّل

 ــا يوجــد، تصــدرها الشــركات ذات األســهم واهليئــات احلكوميــة والدولــة: ســوق ســندات الــدين -
الـيت مـن املقـرر أن حيـل تـاريخ اسـتحقاق سـندها " جمموعة دهلـي"هو خاص بــ وفقط  سند واحد وَ

 .2016يف سنة 

ــــة  - ــــل ســــندات الخزينــــة العمومي خمصصــــة للســــندات الــــيت تصــــدرها اخلزينــــة : (OAT)ســــوق كت
سـند تتنـوع فـرتات  26وحتصـي حاليـًا  2008تأسسـت هـذه السـوق يف سـنة . العمومية اجلزائرية
عامــًا مــن خــالل الوسـطاء يف عمليــات البورصــة وشــركات التــأمني  15و 10و 7اسـتحقاقها بــني 
  .مبعدل مخس حصص يف األسبوع" يف قيم اخلزينةاملتخصصني "اليت حتوز صفة 

  



 2016 -07: العدد                     /                           المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية

61 

 

ة تونس تشمل تسعرية بورصة: 30أسواق بورصة تونس )2 ّ   :املوضحة يف الشكل األسواق التالي
  تونس بورصة أسواق): 04( رقم الشكل

 
  )www.bvmt.com(باالعتماد على موقع البورصة  نيالباحث إعداد من :المصدر

مفتوحــة للشــركات ذات احلجــم الكبــري، خفيــة االســم  :المــالالســوق الرئيســية لســندات رأس  -
 اليت تستجيب لعدد معني من مقاييس فتح رأس املال للعمـوم واحلجـم واألداء والسـيولة والشـفافية

 . شركة 77حتوي حاليًا 

مفتوحــة للشــركات الصــغرى واملتوســطة ذات  :لســندات رأس المــال) الموازيــة(الســوق البديلــة  -
 .شركات 4 ا املدرج املؤسسات ددع .فاق الواعدةاآل

ـــة - خمّصصـــة لتـــداول ســـندات الـــدين الـــيت تصـــدرها الدولـــة واجلماعـــات  :ســـوق الســـندات الرقاعي
حملليــة، وكــذلك كــل ســندات الــدين القابلــة للتــداول يف هــذه الســوق والــيت تصــدرها أي االعموميــة 

 .مؤسسات خاصة

 .الصناديق المشتركة للديون سـوق تداول حصص إضافة إىل -

التسعيرة 

الرسمية

السوق الرئيسية  
لسندات رأس المال

سوق السندات  
الرقاعية

السوق البديلة  
لسندات  ) الموازية(

رأس المال 

سـوق تداول  
حصص الصناديق  
المشتركة للديون
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  تطور أداء السوق المالية الجزائرية مقارنة بتونس أعقاب األزمة المالية العالمية : ثالثاً 

داء األ تطـور تحليـلللسوق املاليـة اجلزائريـة مقارنـة بتـونس وذلـك ب العملي واقعتعرف يف هذا احملور إىل السن
كمـدخل متهيـدي لإلجابـة االقتصـادية،   يف األدبيـات اسـتخدامها علـى متعـارف مؤشـرات باعتمـاد نشـاطالو 
  .اإلشكالية الرئيسية لىع

I. تطور مؤشرات أداء السوق المالية الجزائرية مقارنة بتونس:  
 سـيولة املدرجـة، الشـركات عـدد(سنخترب مدى فعاليـة املؤشـرات الدالـة علـى مسـتوى نشـاط السـوق املاليـة 

رأس املال السوقي   ).السوق وَ
 عـدد زيـادة، فالسـوق حجـم اتسـاع مـدى ؤشـرهـذا امل يقـيس :مؤشـر عـدد الشـركات المدرجـة /1

العكـس . البورصـة كفـاءة زيـادة يف يسـاهم الـذي األمـر االسـتثمارات زيـادة علـى يـدل املدرجـة الشـركات
 خـروج يعـين املسـجلة، الشـركات عـدد يف السـليب النمـو معـدل أو املسـجلة الشـركات عـدد اخنفـاضصـحيح، 

 :يف السوقني موضح يف الشكل التايل تطور عدد .31بالكفاءة تتمتع ال اليت الشركات

 تونسمقارنة بتطور عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر  ):05(الشكل رقم 

          
  :، باالعتماد علىنيمن إعداد الباحث: المصدر

؛ مقال منشور "ودوره في تفعيل نشاط بورصة الجزائر النظام المالي المحاسبي": شعابنية سعاد -
 http://www.alukah.net/culture/0/47134/#ixzz3rkW1hA00   10/12/2015:على الرابط

- Les Rapports Annuel (2008 - 2014) & دة بيانات أسواق األوراق قاع -صندوق النقد العريب
 املالية العربية
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 بعـــد ذلـــك ليشـــهد .2009شـــركات فقـــط يف  5 هـــوعـــدد الشـــركات املدرجـــة يف بورصـــة اجلزائـــر نالحـــظ 
بنســـبة تغـــري أي حاليـــًا  )5(ســـتقر يف نفـــس العـــدد مث يعـــود لي ،شـــركات مدرجـــة وفقـــط 6وَ  5تذبـــذب بـــني 

مث شـهدت تطـور إجيـايب مسـتمر شـركة مدرجـة،  52  2009يف  بورصـة تـونس كانـت تضـمبينمـا . معدومـة
 16شــركة والــذي  ميثــل حــوايل  77شــركة ليصــل عــددها احلــايل إىل  25وذلــك بــإدراج  2014 إىلســنوي 

عامـل مسـاعد يف التونسـية يعتـرب كنسـبة اتسـاع السـوق يف  تطـور إجيـايبالنتيجـة . مرة املدرج يف بورصة اجلزائـر
  .يصب يف صاحل كفاءة السوق املايلقياس الكفاءة، عكس اجلزائر الذي ال 

 ، فهــو32ميثـل القيمــة الســوقية ألســهم الشــركات املدرجـة يف الســوق املــايل :رأس المــال الســوقي /2

 آثـار إىل ارتفاعـه  يـؤدي. 33 )السـوق يف السـهم سـعر( السـوقية القيمـة مضـروبًا يف األسـهم عـدد عـن عبـارة

 تعبئـة زيـادة ألن االرتفاع يعـين االستثمارية، اتساع القاعدة وبالتايل االقتصادي للبورصة، النشاط على إجيابية

 :السوقني موضح يف الشكل التايل يف تطور رأس مال. 34املخاطر وتنويع املوارد

  تطور رأس المال السوقي لبورصة الجزائر مقارنة بتونس): 06(الشكل رقم 

  
 موقــــع بورصــــة اجلزائــــراملرجــــع الســــابق التقــــارير الســــنوية، وَ  باالعتمــــاد علــــى نيمــــن إعــــداد البــــاحث: المصــــدر

)http://www.sgbv.dz/(  

ـــ تطـــور إجيـــايبنالحـــظ  مـــنخفض يف الســـنوات  2011وقياســـي يف  2010يف  رأس مـــال بورصـــة اجلزائـــرل
 2009سـجل تطــور ملحـوظ بــني  فقـد، والـيت سـجل فيهــا معـدل دوران ســالب 2012عـدا ســنة األخـرى 

بورصـــــة تـــــونس عكـــــس ذلـــــك، . مليـــــون دينـــــار جزائـــــري 8243ا قيمتـــــه مبـــــ، %125.9بنســـــبة  2014وَ 
  .منخفضسجلت تطور متذبذب 
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 فكلمـا وبسـرعة، بسـهولة املاليـة األوراق وبيـع شـراء السـيولة تعـين إمكانيـة: مؤشـر سـيولة السـوق /3

مـا رمسلـة السـوق كمـا قلنـا سـابقًا متثـل القيمـة السـوقية أ كفاءتـه؛ علـى ذلـك بالسـيولة دل يتمتـع السـوق كـان
 قيمـة( السـهم معـدل دوران سنحسـب السـوق سـيولة لقيـاس. 35ألسـهم الشـركات املدرجـة يف السـوق املـايل

 :الشكل التايل يوضح تطور السيولة يف السوقني). السوقي املال رأس /التداول

  مقارنة بتونستطور السيولة في بورصة الجزائر ): 07(الشكل رقم 

  
  ).موقع البورصة والتقارير السنوية(املراجع السابقة  باالعتماد على نيمن إعداد الباحث: المصدر

نســــبة كليــــة تقــــل عــــن %0.012مبعــــدل ســــنوي  بورصــــة اجلزائــــر شــــهدت ضــــعف خيــــايل ، كمــــا 0%1 وَ
ملسـامهة  ضـعيفة مـع نسـبة مسـامهة الشـركة  .%0.0013 بــ تطـور سـجلت أقـل نسـبة 2014 سـنةسجلت 

ــــــــ ) متوســـــــط معـــــــدل دوران الســـــــهم/ عـــــــدد الشـــــــركات املدرجـــــــة ( كـــــــل شـــــــركة مدرجـــــــة يف هـــــــذا املعـــــــدل بــ
 أكثــر مــن والــذي ميثــل %10ســنوي  بورصــة تــونس شــهدت تطــور إجيــايب متذبــذب، مبعــدل. 0.0008%

َ ِظـمـرة نَ  750 ُ ري هـو مؤشـر َدالٌّ و  الفـارق كبـري جـّداً  ؛%0.12 بــــ بنسـبة مسـامهة الشـركة املدرجـةوَ اجلزائـري،  ه
 .على نشاط السوق

II. تطور المؤشرات المرتبطة بأداء السوق المالية الجزائرية مقارنة بتونس:  
تؤثر    .املايل السوق أداءيف هذا احملور سنتطرق إىل بعض املؤشرات االقتصادية الكلية وَ

زيــادة عـرض النقـد يـؤدي إىل ارتفــاع أسـعار األسـهم واخنفاضـه يــؤدي : التطـورات النقديـة والمصـرفية .1
عــــرض النقـــــد، وبالتـــــايل يف ومــــن املعـــــروف بــــأن البنـــــوك املركزيــــة هـــــي الــــيت تـــــتحكم . إىل اخنفــــاض أســـــعارها

فالسياسـات النقديــة التوســعية أو االنكماشــية الـيت تتبعهــا هــذه البنــوك ســتؤثر بـال شــك علــى أســعار الفائــدة 
  :تطور عرض النقد موضح يف الشكل التايل. 36هات األسعار يف أسواق األسهموبالتايل اجتا
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 تطور السيولة المحلية في الجزائر مقارنة بتونس): 08(الشكل رقم 

 
 بيانات قاعدة– مرجع سبق ذكره؛ صندوق النقد العريب باالعتماد على نيمن إعداد الباحث: المصدر

 .العربية املالية األوراق أسواق

الســيولة احملليــة يف اجلزائــر ســجلت تطــور إجيــايب يف الســنوات الثالثــة األوىل، لكــن الســنوات الثالثــة 
ً من  ابتداء  %0.6سـجل ارتفـاع بـــــ  2014 يف املعـدل احملقـق. عـدليف املسجل اخنفـاض  2012األخرية وَ

ين أكثـر مـن هـذا إذ اونس تعـالسـيولة احملليـة لتـ. %4.3الذي شهد أدىن معـدل سـيولة بـــــ  2009مقارنة بــــ 
ً مـــن 2010يف  %0.8ســـجلت ارتفـــاع واحـــد ســـنة بــــــــ  دة ملـــ يف املعـــدل ســـجل اخنفـــاض 2011، وابتـــداء

بينمـا  %8.24وعند املقارنـة جنـد املعـدل التطـور السـنوي للسـيولة يف اجلزائـر يقـدر بــ  .ثالث سنوات متتالية
رارية الســـيولة النقديــة، ألن هــذا املعــدل مـــرتبط لكــن ال ميكـــن احلكــم علــى اســتق %6.90تــونس فيقــدر بـــــ 

  . بالنمو االقتصادي ومعدل التضخم وبوضعية ميزان املدفوعات
ســعر الفائــدة يكــون بــني البنــوك التجاريــة وعمالئهــا، أمــا معــدل إعــادة اخلصــم هــو : 37عــدل الفائــدةم .2

توجــد عالقــة طرديــة بينهمــا تطــور ميكــن إظهــار . معــدل فائــدة بــني البنــك املركــزي والبنــوك التجاريــة احملليــة، وَ
 :يف البيان املوايلمعدل إعادة اخلصم 
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  ر مقارنة تونستطور معدل إعادة الخصم في الجزائ): 09(الشكل رقم 

  
  :بيانات املوقع ، باالعتماد علىنيمن إعداد الباحث: المصدر

  :23 http://fr.tradingeconomics.com   17/01/2016  12 

يـؤثر سـلبًا علـى أسـعار األسـهم، واخنفاضـها جيلـب املسـتثمرين  أو معدل إعادة اخلصـم ارتفاع سعر الفائدة
واإلقبـال حنـو  ،خاصة املخاطرين إىل اإلقبال حنو السوق املايل للبحث عن فرص استثمارية ذات عائد أعلـى

 . السوق املايل يعين حتسن أدائه
بينمــا تـونس سـجل أعلــى  %4بـني البنــوك ثابـت يف كـل الفـرتة يف  الفائـدةمعــدل بالنسـبة للجزائـر نالحـظ 

ـــــ  2008قيمــــة لــــه يف  ويبقــــى ثابــــت طيلــــة ثــــالث  %4.5اخنفاضــــا إىل  2009، ليســــجل يف %5.25بــ
رجـع لريتفـع تـدرجييًا حيـث ســجل  2013، مث يف %3.5سـجل اخنفـاض ثـاين إىل  2012سـنوات، مث يف 

   . %4.75ما نسبته 
فعجـــزه يعـــين النمـــو الســـليب . لالقتصـــادامليـــزان التجـــاري يعكـــس احلالـــة احلقيقيـــة : الميـــزان التجـــاري .3

، وبالتـــايل )ميــزان املــدفوعات(لالقتصــاد ممــا يعكــس علــى كـــل اهلياكــل االقتصــادية كمــا يـــؤدي إىل املديونيــة 
 .  تذبذب يف النشاط االقتصاد وتأثري السليب على أداء السوق املالية

 :التايلتطور معدل امليزان التجاري اجلزائري والتونسي موضح يف الشكل 
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  تطور الميزان التجاري الجزائري مقارنة بتونس): 10(الشكل رقم 

  
 بيانات قاعدة– مرجع سبق ذكره؛ صندوق النقد العريب باالعتماد على نيمن إعداد الباحث: المصدر

 .العربية املالية األوراق أسواق

ســرعان مـا حــاول اســتدراك ، لكــن 2009يف  %20امليـزان التجــاري اجلزائــري سـجل تــدين خطــري بنسـبة 
لـــذا . %50ســجل عجــز قــارب  2013، لكــن 2011وَ  2010الــنقص مــن خــالل تســجيل فـــائض يف 

، وكـل 2009سـجل ارتفـاع واحـد يف  ، فقدامليزان التونسي هو اآلخر عاجز. ميزان عاجزه أنبميكن القول 
  . سجل أكرب اخنفاض 2012السنوات األخرى شهدت عجز ويف 

III.  السوق المالية الجزائرية مقارنة بتونستطور التداول في: 

مث عــدد  ،اجلزائريــة مقارنــة بتــونس املاليــة ســوقال مؤشــر تطــوريف هــذا احملــور األخــري لتقيــيم األداء ســنتتبع ت
  .كمدخل متهيدي أخري الختبار الكفاءة يف السوقني األسهم املتداولة ويف األخري حجم التداول؛

قيـاس أسـعار األسـهم يف ل دليـلهـو  البورصـة مؤشـر: تونانـدكسمقارنـة ب الجزائـر بورصـةتطـور مؤشـر  )1
ســـهم مضـــروبا حبجـــم الشـــركة يف عبـــارة عـــن جممـــوع ســـعر األ ووهـــ .الســـوق بشـــكل عـــام علـــى أســـاس يـــومي

نخفض أسـعارها خـالل املـرتفـع أسـعارها أكثـر مـن عـدد يكون عدد األسهم امل عندمايكون موجب  .السوق
 :موضح يف الشكل التايل سةاالدر  فرتة خاللاملؤشر العام للبورصتني  تطور .39والعكس صحيح ،اليوم ذاته
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 التطور العام لمؤشر بورصة الجزائر مقارنة بتونس): 11(الشكل رقم 

 
  ).موقع البورصة والتقارير السنوية(مراجع سبق ذكرها  باالعتماد على نيمن إعداد الباحث: المصدر

مؤشـر بورصـة اجلزائـر لــه اجتـاه عـام ثابــت مقارنـة مبؤشـر بورصــة تـونس اجتاهـه العــام متذبـذب صـعوداً ونــزوالً 
  .  إضافة إىل قيمه املرتفعة مقارنة بنظريه اجلزائري وهو مؤشر إجيايب لقياس الكفاءة

  :التايلبالنسبة ملقاييس النزعة املركزية للسلسلة االحصائية للمؤشر فهي موضحة يف اجلدول 

 مقاييس النزعة المركزية لسلسلة مؤشر بورصة الجزائر مقارنة بتونس): 01(الجدول رقم 

  مؤشر بورصة تونس  مؤشر بورصة الجزائر  مقاييس النزعة المركزية

  المتوسط 
  أكبر قيمة  
  أدنى قيمة 
  الوسيط 
  االنحراف المعياري 
  %نسبة التجانس  

 1211.08 
 1458 
 993 
 1202 
 142.822 
 12  

 4570.21 
 5686 
 2909 
 4642 
 649.256 
 14  

 .باالستناد على املعلومات السابقة نيمن إعداد الباحث: المصدر
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نالحــظ كــذلك تفــوق تونانــدكس مقارنــة مبؤشــر بورصــة اجلزائــر ال مــن حيــث ارتفــاع قيمــه، املــدى وكــذلك 
فمؤشــر بورصــة اجلزائــر ســجل ثبــات واســتقرار نــوعي، مقابــل تغــري يــومي ولــو طفيــف ملؤشــر . نســبة التجــانس

  .  بورصة تونس
اط السـوق، إذ توجـد عـدد األسـهم املتدولـة مؤشـر حلجـم ومقـدار نشـ: تطور عدد األسـهم المتداولـة )2

  :تطور األسهم املتداولة للسوقني موضح يف الشكل التايل. عالقة طردية بني العدد املتداول وتطور األداء

  تطور العدد المتداول في بورصة الجزائر مقارنة بتونس): 12(الشكل رقم 

  
  : باالعتماد على مراجع سبق ذكرها؛ التقارير السنوية وَ  نيمن إعداد الباحث :المصدر

  ".2010وَ  2009التقرير السنوي لسنة ": ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم جلنة -

يف معـــدل  2011بورصـــة اجلزائـــر تشـــهد نقـــص فـــادح يف العـــدد املتـــداول، فقـــد ســـجلت تطـــور ملحـــوظ 
مـن جهــة أخـرى، تســجيلها  .ميكـن قيــاس األداء يف حتسـن ملحــوظ لسـنة واحــدة ، فــال%117التـداول  بــــ 

هــذا  5ارتفــاعني وفقــط مقابــل  اخنفاضــات، كمــا أن الســنوات الثالثــة األخــرية ســجلت اخنفــاض متعاقــب، وَ
سـتقرار عـدم االبورصـة تـونس هـي األخـرى تشـهد نوعـًا مـن . يرتمجه عدم تسجيل للمليون يف العـدد املتـداول

لـذا ميكـن القـول أن . اخنفاضـات بسـيطة 4ارتفاعـات مهمـة مقابـل  3ملتداول لكن لـيس عنيـف، يف العدد ا
مليـون عـدد أسـهم تـداول سـنويا يف كـل  200التداول يف بورصة تونس أفضل من بورصة اجلزائر بـأكثر مـن 

 . مليون يف بعض السنوات 300سنوات الدراسة بل وفاقت 
 تــداول إىل عــدد املعــامالت الــيت جيريهــاال حجــم يشــري: )Trading value(تطــور حجــم التــداول  )3

فأي زيـادة يف حجـم التـداول قـد تزيـد مـن وضـوح  .يف غضون مدة زمنية معينة السوق أو الوسيط أو املتداول
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الشـكل املـوايل يوضـح لنـا تطـور حجـم التـداول الـذي عرفـه السـوقني خـالل . 40ة يف السـعرحركة ملحوظ أي
  :2014وَ  2008الفرتة املمتدة ما بني 

  تطور حجم التداول في بورصة الجزائر مقارنة بتونس): 13(الشكل رقم 

  
  .، باالعتماد على نفس املراجع السابقةنيمن إعداد الباحث :المصدر

 2011، جنــــــد بورصــــــة اجلزائــــــر ســــــجلت معــــــدلني قياســــــني يف 2008عنـــــد مقارنــــــة األداء خــــــارج ســــــنة 
. واخنفاضــات حــادة يف بــاقي الســنوات، أمــا  بتــونس فســجلت تذبــذب بــني االرتفــاع واالخنفــاض 2014وَ 

ـــا التونســـية يف حجـــم التـــداول نتيجـــة املعـــدالت  فتطـــور حجـــم التـــداول يف بورصـــة اجلزائـــر أفضـــل مـــن نظري
  .% 8210وَ  %472قياسية املسجلة ال

  الجزائري مقارنة بتونس أعقاب األزمة المالية العالمية كفاءة السوق المالي. رابعاً 

 لكفـاءة )املستويات املختلفة(الصيغ  املطروحة، وذلك باختبار اإلشكالية عن يف األخري سنحاول اإلجابة

املتوســـطة(الســـوق املاليـــة  أثـــر التـــأثر باألزمـــة املاليـــة العامليـــة علـــى الســـوق املاليـــة ، مث أخـــرياً خنتـــرب )الضـــعيفة وَ
  .اجلزائرية مقارنة بتونس

I.  اختبار الصيغة الضعيفة للكفاءة في السوق المالية الجزائريـة مقارنـة بتـونس أعقـاب األزمـة الماليـة
  :العالمية

ترتكـز علـى  )RWH41(فرضية الصيغة الضعيفة للكفاءة تستند علـى فرضـية احلركـة العشـوائية لألسـعار  وَ
عشــوائية التغــريات يف أســعار األوراق املاليــة لتحديــد درجــة ارتباطهــا مــن عــدم ارتباطهــا بــالتغريات التارخييــة 

  .   ضمن سلسلة زمنية حمّددة، وكذلك التوزيع الطبيعي للسلسلة
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الختبــار االســتقرارية اســتخدمنا : ADF/Phillips & Perron/ Kpssاختبــار االســتقرارية  -1
  : ، إذADF/Phillips & Perron/ Kpssبارات ثالثة اخت
ر   - ، فبعــد 42ملعامــل معادلــة االحنــدار الــذايت tعلــى إحصــائية  ADFيعتمــد اختبــار ديكــي فلــر املطــوّ

 بطريقة املربعات الصغرى؛ tتقدير معلمات النموذج، حتسب 

خيتلــف عنـــه يف طريقـــةADFعلــى نفـــس معادلـــة يعتمـــد Phillips – Perronتقــدير اختبـــار  -  ، وَ
 ؛معاجلة وجود االرتباط التسلسلي من الدرجة األعلى، حيث يقوم بعملية تصحيح غري معلمية

 The Lagrange Multiplierيفرتض استعمال اختبار مضاعف الجـرانج   Kpssاختبار أما   -

(LM)  َيقوم على أساس فرضية العدم وهو أن السلسلة ساكنةو. 
نتائج    :االختبارات موضحة يف اجلدولكل اختبار منوذجه خمتلف عن اآلخر  وَ

  نتائج اختبار على البورصة الجزائرية مقارنة بتونس): 02(الجدول رقم 

  النموذج  البورصة
  Kpssاختبار   & Phillips–Perron ADFاختبار 

 إحصائية   ADF إحصائية  5%

PP 
 إحصائية  5%

LM  

  الجزائرية

)1(  -1.94  0.74  0.78      

)2(  -2.89  -1.45  -1.54  0.46  0.35  

)3(  -3.46  -1.59  -1.45  0.14  0.23  

  التونسية

)1(  -1.94  0.97 0.96     

)2(  -2.89  -2.11  -2.11  0.46  0.61  

)3(  -3.46  -2.15  -2.23  0.14  0.15  

  باالعتماد على بيانات املؤشر نياحثالب إعداد من :رالمصد
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بالنســـبة  %5نالحــظ يف االختبــارات الــثالث اإلحصــائية أكــرب مــن القــيم اجلدوليــة عنــد مســتوى املعنويــة 
ْت كــل االحتمــاالت احلرجــة يف النمــاذج الثالثــة أكــرب مــن  َل ُســجَّ يــة وكــذلك التونســية، كمــا وَ للبورصــة اجلزائر

هي غري ساكنة . 5%   ).غري مستقرة(إذن، سلسلة مؤشر البورصتني حتتوي على جذر الوحدة وَ
مــــن  بعــــدما أظهــــرت لنــــا كــــل: Autocorrelation  المتسلســــل، اختبــــار االرتبــــاط الــــذاتي -2
سنحاول التأكد من عـدم وجـود ارتبـاط . أن سلسلة مؤشر البورصة غري مستقرة ADF ،PP ،Kpssاختبار 

برنــــامج  خدامبــــالرجوع إىل شــــكل انتشــــار الفجــــوات املختلفــــة باســــتذايت بــــني قــــيم سلســــلة املؤشــــر وذلــــك 
Eviews9  ألجـــل تـــأخري قيمتـــه  ؤشـــر يف الـــزمنيســـتخدم التـــأخري لالختبـــار العالقـــة بـــني قيمـــة امل( H=83وَ

t+1 مع قيمته يف الزمن t .( أما العمود)AC( 0يوضح لنا وجود عالقة عندما تكون نتائجـه خمتلفـة عـن ف  ،
 صــلحن( x2 تكــون مســتقرة عنــدما تكــون أكــرب مــن اجلدوليــة )Q-Stat )Ljung-Goxإحصــائية السلســلة وَ 

  :أن بعد االختبار بينت لنا النتائج. )Chi-deuxعليها من جدول التوزيع 
تتنــاقص بشــكل تـدرجيي إىل مــا حتــت ) AC(العمــود  يف زائــراجلورصـة بمؤشــر  قـيم  - غـري مســاوية للصـفر وَ

؛ أمـا تونانـدكس التونســي ) ارتفـاع مث االخنفـاض جمــّدداً (، مـع تسـجيلها لتذبــذب )القـيم الســالبة(الصـفر 
 االرتفاع؛متذبذب بني االخنفاض إىل ما حتت الصفر و وَ فــــهو اآلخر غري مساوي للصفر 

لــذلك نســتنتج أنــه ؛ x2احملســوبة أكــرب مــن اجلدوليــة  )Q-Stat )Ljung-Goxكــذلك قــيم اإلحصــائية  -
املقابلـة لكـل قيمـة  P-Value قيمـة االحتماليـةهـذا مـا تؤكـده اليوجد ارتباط بني املشاهدات املدروسـة، 

  /.0.05/واليت تقل عن   QL.Bمن حمسوبة 

يســتخدم هــذا : Testing Distributions for Normality اختبــار التوزيــع الطبيعــي -3
ـع األســعار  االختبـار إلثبـات خضـوع مشــاهدات الدراسـة للتوزيـع الطبيعــي، وذلـك لتأكيـد أو نفــي فرضـية متتّ
املعـرب عنهــا باملؤشــر الســوقي للتوزيــع الطبيعــي، وبالتــايل تأكيـد أو نفــي وقــوع الســوق عنــد املســتوى الضــعيف 

 : عنها يف التوزيع االحتمايلنتيجة االختبار معرب. للكفاية
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 التوزيع االحتمالي لسلسلة مؤشر البورصة الجزائرية): 14(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

 باالعتماد على بيانات املؤشر نياحثالب إعداد من :رالمصد

 التوزيع االحتمالي لسلسلة مؤشر البورصة تونس): 15(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  باالعتماد على بيانات املؤشر نياحثالب إعداد من :رالمصد

  :نستنتج من الشكلني النقاط التالية

جلهـــة اليمـــني ) 0.158666(بســـيط بقيمـــة التـــواء  ســـجلسلســـلة مؤشـــر بورصـــة اجلزائـــر  شـــكل توزيـــع -
قــــيم إذن،  .3خيتلــــف عــــن ) 1.956741(فاصــــلة، تفــــرطح موجــــب بقيمــــة الخيتلــــف عــــن الصــــفر بوَ 
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 كما يوضحه الشكل وتؤكـده القيمـة االحتماليـة %5 معنوية مستوى املؤشر ال تتبع التوزيع الطبيعي عند
 ؛)0.124817( لالختبار

أي ) 0.855666-(بســيط لكــن ســليب  التــواءَشــكَّلَ  هــو اآلخــر مؤشــر تونانــدكسسلســلة توزيــع شـكل  -
. بالفاصـلة 3أكـرب وخيتلـف عـن ) 3.581241(عن الصفر، تفـرطح موجـب بقيمـة وَ  إىل جهة اليسار

تبــع التوزيــع الطبيعــي كمــا هــو موضــح يف الشــكل وتؤكــده تال  ىخــر األهــي  تونانــدكسمؤشــر ن، قــيم ذإ
 .)0.003292(لالختبارالقيمة االحتمالية الصغرية 

كنتيجــة اقتصــادية أخــرية هلــذه االختبــارات، بورصــة اجلزائــر وتــونس غــري كــفءة عنــد املســتوى الضــعيف  -
تبــاط ذايت بــني املشــاهدات وعــدم التوزيــع الطبيعــي رغــم عشــوائية التغــري ملؤشــرمها الكلــي نتيجــة وجــود ار 

  .للسلسلة حمل الدراسة
II. اختبار الصيغة المتوسطة للسوق المالية الجزائرية مقارنة بتونس: 

 املتوسـطة، الصـيغة يف اجلزائرية مقارنـة بتـونس املالية السوق كفاءة اهلدف من هذا االختبار أكثر منه قياس

معـدل التضـخم، البطالـة ومعـدل النـاتج (اخلارجيـة الكليـة  االقتصـادية العوامـلبعـض  أثـر اختبـار هـو حماولـة
نتـائج االختبـار موضـحة يف ). بريسـون(ارتبـاط  البورصـتني، باسـتخدام معامـل  مؤشـر علـى )احمللـي اإلمجـايل

  :اجلدول

  )R( نتائج اختبار بيرسون): 03(الجدول رقم 

معدل التضخم   
Inflation Rate  

  معدل البطالة
Unemployment  Rate  

معدل نمو الناتج 
 المحلي اإلجمالي 

GDP Rate  

مؤشـــــــــــــر بورصـــــــــــــة 
  الجزائر

0.219  -0.227  0.346  

  0.237-  0.451  0.244  مؤشر بورصة تونس

  :املراجع السابقة وَ ، باالعتماد على نيمن إعداد الباحث: المصدر

-  http://www.indexmundi.com/  26/11/2015  11 :32 
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عالقة مؤشر البورصتني باملتغريات الكلية ضعيفة أقل ما يقال عنها قريبة قلـيالً مـن املتوسـط بالنسـبة ملؤشـر 
لكــن ال توجــد . بورصــة اجلزائــر ومعــدل منــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل وَكــذلك مؤشــر تونانــدكس ومعــدل البطالــة

فمؤشـــر الســـوق ال يســـتجيب . ســـوقولــو عالقـــة ترابطيـــة قويـــة واحـــدة بـــني هـــذه املؤشــرات الكليـــة ومؤشـــر ال
للتغري يف املتغريات االقتصادية، والبورصتني غري كفءة عند املستوى املتوسط وهذا أكيـد، فاهلـدف مـن هـذا 

  . االختبار التأكد من أن عدم الكفاءة ليس بسبب تأثري العوامل الكلية على املؤشر، وهذا حمقق
III. المالية الجزائرية مقارنة بتونس اختبار أثر األزمة المالية العالمية على السوق:  

اختبار كفاءة السوق املالية اجلزائرية مقارنة بتونس أعقاب األزمـة املاليـة العامليـة، والتوصـل إىل أن السـوقني  عدب
أخرياً سـنخترب أثـر األزمـة املاليـة العامليـة علـى .  غري كفءة يف املستوى الضعيف وهذا ليس بتأثري العوامل الكلية

عرفــة هــل هــذا األداء نتيجــة ملخلفــات األزمــة كتطــابق منــا بــني اجلانــب النظــري والتطبيقــي مــن جهــة، الســوقني مل
اسـتخدمنا لــذلك  -Independent Samples T) اإلحصــائي األسـلوبوتشخيصـًا منـا لــألداء احلقيقـي، وَ

Test) عنـد داللـة إحصـائية الفـرق وهـل هلـذا بينهمـا، الفـرق جممـوعتني مـن حيـث أداؤمهـا لتوضـيح بـني للمقارنـة 

 ).0.05(الداللة  مستوى

ـــْنيِ األوىل قبـــل، والثانيـــة بعـــد تـَ نَ يـِّ ـــراد ر  ليمـــان بنـــك إفـــالس( األزمـــة وقـــوع فبعـــد مجـــع عَ فـــي  زب
مؤشــرات شـــهرية، أمــا بورصـــة تــونس فكـــل  8بالنســبة لبورصــة اجلزائـــر كــل عينـــة تضــم . )01/09/2008

توصـلنا أن عـدم الكفـاءة لـيس بسـبب األزمـة . املتـوفرةمؤشر شهري وذلـك حسـب البيانـات  12عينة تضم 
 :املالية العاملية، فـــــ

 .بورصة اجلزائر سجلت اخنفاض طفيف وهو طبيعي ألي سوق االرتفاع واالخنفاض -
اَصـــلَ مســـاره املتصـــاعد يف الفـــرتة مـــا بعـــد األزمـــة  - مـــن هـــذا، مؤشـــرها تونانـــدكس وَ بورصـــة تـــونس أكثـــر 

  .مقارنة بالفرتة قبل األزمة

  :الخالصة

بعــد اختبارنــا لكفــاءة الســوق املاليــة اجلزائريــة مقارنــة بتــونس أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة لإلجابــة علــى 
اإلشــكالية الرئيســية للموضــوع مــن خــالل عــرض نظــري لنشــأة الســوقني املــاليني وأســس االســتثمار فيهمــا، 

القياســية الختبــار الكفــاءة علــى املســتوى قيــاس األداء وتطــوره مث يف األخــري تطبيــق عــدد مــن االختبــارات 
  :الضعيف، املتوسط مث أثر األزمة املالية العاملية على األداء، توصلنا إىل النتائج والتوصيات التالية
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اهلــــدف مــــن إنشــــاء الســــوق املاليــــة اجلزائريــــة هــــو لتحســــني الوضــــع القــــائم والــــتخلص مــــن املديونيــــة  -
ــا التونســية أنشــئت للتطــوير واالنهــوض مــن الوضــع القــائم  واالنتقــال إىل اقتصــاد الســوق، أمــا نظري

ومــــن جهــــة أخــــرى، مســــايرة االقتصــــاد . وضــــمان  عنصــــر التنويــــع يف املــــوارد االقتصــــادية مــــن جهــــة
 العاملي؛

األداء العام للسوق املالية اجلزائرية مقارنـة بتـونس متواضـع يف مؤشـرات األداء، تطـور املؤشـر وَكـذلك  -
معــدل حجــم التــداول مــع تســجيل حــاالت خ اصــة يف تطــور املعــدل الســنوي لــرأس املــايل الســوقي وَ

املؤشــرات الــيت هلــا عالقــة بــاألداء عكــس ذلــك نتيجــة امــتالك اجلزائــر ملــوارد مهمــة مقارنـــة . التــداول
 بتونس؛

أمـا فيمـا خيـص الكفـاءة، فعـدم حتققهـا ولـو علـى املسـتوى الضـعيف لـيس بـأثر املتغـريات االقتصــادية  -
الــيت أثـرت علـى كــل األسـواق العامليـة املنفتحــة الكليـة علـى األداء ، وال بسـبب األزمــة املاليـة العامليـة وَ

السبب يف ذلك نقص الفعاليـة يف التسـيري وعـدم اسـتثمار املـوارد املاليـة بطريقـة كـفءة . على اخلارج
خاصـة وكذلك االنعزال وعدم مسايرة التطور العاملي، مما انعكس سلبيًا على نتيجة األداء والكفـاءة 

 يف اجلانب اجلزائري؛  
َجــــَب إعــــادة النظــــر يف وضــــعية الســــوق املاليــــة يف جانــــب األداء،  - جــــة للبحــــث، وَ نتي لــــذا كتوصــــية وَ

ــــدف النهــــوض باالقتصــــاد والــــتخلص مــــن  التســــيري، الشــــفافية، احلوكمــــة وكــــذلك القــــوانني احملفــــزة 
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