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مقذمت :
ْؼ أ

ايبٛسؿ أ

بظأأب تطأأٛس ايتجأأ س ٠يف اجمل أ

املختًفأأ ١إر ٚجأأذ ايتجأأ س يف

ايكش ٕٚايٛطط ٢فٛا٥ذ َٔ اعتُ د ٚط ٥ط ا ٥تُ ٕ َٔ طحٛب

ٚطٓذا إرْٚ ٘ٝغرلٖ

ٚميهأأٔ إسج أ ْؼأأ ٤ٛطأأٛم األٚسام امل يٝأأ ١يف فشْظ أ َ أ ا إىل ايكأأشٕ اي ي أ عؼأأش إر
أٚجذ ًَو فشْظ يف ريو ايٛقت َٗٓ ١زل طش ٠ايـشف ٚيف ايٛقت ْفظ٘ نأ ٕ ايتجأ س
يف بًجٝه أ ػبتُعأأ ٕٛيٝتب أ ديٛا ايـأأفك

ايتج سٜأأ ١أَ أ ّ قـأأش ع ً٥أأ٘ بٛسطأأٚ ٘ٝقأأذ

أخأأز نًُأأ ١بٛسؿأأَ ١أأٔ اطأأِ ايع ً٥أأ ١ؿأ هب٘ ايكـأأش ٚساهأأت تطًأأل عًأأ ٢طأأٛم تأأذاٍٚ
األٚسام امل ي.١ٝ
ٚبظب ايتطٛس ا قتـ د ٟيف بًذإ أخش ٌ َ ٣بشٜط ْٚ ٝايأذا سى ٖٛٚيٓأذا ظٗأش
أطأأٛام يتأأذا ٍٚاألٚسام امل يٝأأ ١ف ٗٝأ يأأزيو ْاه أ إٔ تطأأٛس بٛسؿ أ

األٚسام امل يٝأأ ١يف

ايع مل ن ٕ ْتٝج ١طبٝع ١ٝيًُٓ ٛا قتـ د ٟفبٛسؿْٜٛٝ ١أٛسى – َأ ا  -ق َأت جب ْأ
اسب ٥ط ايز ٟن ٕ ػبتُع خًف٘ املظتٛطٓ ٕٛاشلٛيٓذ ٕٜٛيًعٓ  ١ٜمبح ؿَٛٚ ًِٗٝاػ.ِٗٝ
َٚأأع اتظأأ ٚتأأأرل ٠ايٓؼأأ

ا قتـأأ د ٟأكأأحت ايلأأشٚس ٠إىل ٚجأأأٛد أطأأٛام َ يٝأأأ١

نأأبرلٚ ٠ب عتبأأ س ايبٛسؿأأ ١أهأأذ أٖأأِ صبأأ
املظأأت ُش ٜٔذبكٝأأل األسب أ

ا طأأت ُ س ايأأي تتأأ ٝيهبأأ س ٚؿأأر س

ف أ ٕ ريأأو ٜكتلأأ ٞتأأٛفش قأأذسا ن ف ٝأ َأأٔ املعً َٛأ

هأأٍٛ

األٚسام امل يٝأ ١املتذاٚيأ ١فٗٝأ هتأ ٢تتـأ ايظأٛم ب يهفأ  ٠٤خ ؿأٚ ١إٔ أطأأع س األٚسام
امل ي ١ٝتتكً قُٝتٗأ َأٔ طأٓ ١إىل أخأشَٚ ٣أٔ فأذل ٠يفأذلٚ ٠تتأ رش يف نأ رل َأٔ األهٝأ ٕ
ب يبْ ٝ

ٚاملعًَٛ

ه ٍٛظشٚف ايظٛم ٚايؼشن ١املـذس ٠يتأٓعهع َب ػأشٚ ٠بظأشع١

يف أطع س األٚسام امل يٝأ ١املتذاٚيأ ١أ ٟذبأذ هشنأ ١عؼأٛا ١ٝ٥يف ػأهٌ تكًبأ

طأعش١ٜ

ؿعٛدا َع األْب  ٤ايظ سْٚ ٠ضَ ٚع األْب  ٤ايررل ط س.٠
ْٚظأأشاً مل أ تؼأأٗذ ٙه ي ٝأ ً ايب٦ٝأأ ١امل يٝأأٚ ١املـأأشف ١ٝايُٝٓٝأأَ ١أأٔ تطأأٛسا َٚظأأتجذا
أبشصٖ أ إع أ دٖٝ ٠هًأأ ١يًكط أ امل أ يٚ ٞاملـأأشيف يف إط أ س بشْ أ َ اسبهَٛأأ ١يإلؿأأا
ا قتـ أ دٚ ٟامل أ يٚ ٞآرا طأأع ٞا قتـ أ د ايأأُٝي ياْأأذَ يف ا قتـ أ دٜ
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ٚايع ملٚ ١ٝآرا َ طٛف تؼٗذٖ ٙز ٙايب٦ٝأَ ١ظأتكباً ن ْلأُ ّ املشتكأ يًأ ُٔٝملٓظُأ١
ايتجأ أ س ٠ايع ملٝأأأٚ ١ذبشٜأأأش دبأ أ س ٠خذَ تأأأ٘ امل يٝأأأٚ ١املـأأأشف .١ٝإر إٔ ريأأأو ٜتطًأ أ َأأأٔ
َؤطظأ

ازبٗأ ص املـأأشيف ايأأُٝي ٚيف َكأأذَتٗ ايبٓأأو املشنأأض ٟايأأُٝي ٚاملـأ سف
املشهًأ ١ايك دَأٖٚ .١أزا َأ ٜفأش

ايتج سٚ ١ٜاملتخــأ ١اطتؼأع س ذبأذٜ

عًٗٝأ ايبأذ٤

بتٓفٝز اشبطٛا اإلجشا ١ٝ٥إلْؼ  ٤طٛم َٓظُ ١يألٚسام امل ي ١ٝيف اي.ُٔٝ
ٚطٝؼتٌُ ٖزا ايبح عً ٢عذَ ٠ب ه ْزنشٖ عً ٢ايتٛاي:ٞ
املبح ايتُٗٝذَ :ٟؼهً ١ايبح ٚأُٖٝت٘ ٚأٖذاف٘ َٗٓٚجٝت٘.
املبح ا  :ٍٚأط طٝ

طٛم األٚسام امل ي١ٝ

املبح اي ْ :ٞنف  ٠٤طٛم األٚسام امل ي١ٝ
املبح اي ي  :طبٝع ١طٛم األٚسام امل ي ١ٝيف ائُٝ
املبح ايشابع :ايٓت ٚ ٥ايتٛؿٝ
المبحث التمهيذي :
مصكلة البحث ٜ :عتدل ٚجٛد طٛم أٚسام َ ي ١ٝقأ دس عًأ ٢هؼأذ ٚربـأٝف املأٛاسد امل يٝأ١
بهفأ  ٠٤شبذَأأ ١األغأأشا

املٓتجأأَ ١أأٔ املتطًبأ

ٚق بًأأ ١طأأتُشاس َٚأأع ريأأو ٖٓ أ ى ذبأأذٜ

األط طأأ ١ٝيتحكٝأأل َعأأذ

اأأ ٛع يٝأأ١

َـأأذسٖ ايتطأأٛسا ايأأي تأأشتبط ب ألطأأٛام

ايع ملٚ ١ٝايتررلا ايتكٓ ١ٝايب ٖشٖٓٚ ٠أ ى ظأشٚف تتـأٌ ب ٚكأ ايأ ُٔٝإ أْٗأ َ صايأت
مل تـأأٌ هتأأ ٢إىل َـأ ف األطأأٛام ايٓ ػأأ .١٦فبأ يشغِ َأأٔ تأأٛفش بعأ

َكَٛأ

إْؼأ ٤

أطأأأٛام األٚسام امل يٝأأأ ١ايأأأي تتأأأٛفش عًٗٝأ أ ايأأأذ ٍٚاملتكذَأأأٚ ١بأ أ يشغِ إٔ ايأأأ ُٔٝتتبٓأأأ٢
اإلؿأأاه

ايأأي ق َأأت بٗ أ ايأأذ ٍٚاملتطأأٛس ٠يف صب أ ٍ أطأأٛام األٚسام امل يٝأأَٛٚ ١انبأأ١

ايتطٛسا اسب ؿً ١ف ٗٝإ إٔ أطٛام األٚسام امل يٝأ ١ايُٝٓٝأ َ ١صايأت َتخًفأٚ ١مل تأؤدٟ
ايذٚس املطًأَٗٓ ٛأ ٖٚأ ٛمتٜٛأٌ ايتُٓٝأ ١ا قتـأ دٚ .١ٜعًأٖ ٢أزا األطأ غ فأ ٕ ايظأؤاٍ
ازبٖٛش ٟايز ٟذب ٖ ٍٚز ٙايذساط ١اإلج ب ١عً ٘ٝميهٔ ؿ ٝغت٘ عً ٢ايٓح ٛايت ي: ٞ
 ٖٞ َ املتطًب

األط ط ١ٝإلق َ ١طٛام أٚسام َ ي ١ٝفع ي ١يف ائُٝ؟  ٖٞ َٚاسبًأٍٛ

املكذله ١ايي ميهٔ إػب دٖ إلق َ ١أطٛام َ ي ١ٝفع ي ١يف ائُٝ؟
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أيداف البحث :
-

َعشف ١أط طٝ

-

َعشفَ ١ذ ٣نف  ٠٤طٛم األٚسام امل ي١ٝ

-

دساط ١طبٝع ١طٛم األٚسام امل ي ١ٝيف ائُٝ

-

َٚتطًب

َعشف ١ايٓت ٚ ٥ايتٛؿٝ

إق َ ١طٛم األٚسام امل ي١ٝ

ايي تٛؿًت إي ٗٝايذاسط١

أيمية البحث  :اْ٘ بفلٌ اهلل تع ىل يعبت طٛم األٚسام امل ي ١ٝدٚسا ٖ َ يف ت َني املأٛاسد
ايتًُٜٝٛأأ ١ا قتـأأ د ١ٜيًُؼأأشٚع

ا طأأت ُ س ١ٜايأأي ذبتأأ يًُضٜأأذ َأأٔ املأأٛاسد تفأأٛم

َأأذخشاتٗ َك بأأٌ إػبأأ د فأأشق َؤاتٝأأ ١يًتٛظٝأأ ايفعأأ ٍ يًفأأٛا٥

ايأأأي تتحكأأل يأأأذ٣

املذخش ٜٔمب ٜفٛم اهت ٝج تِٗ ا طت ُ س.١ٜ
َٚع اطتُشاس ١ٜتطٜٛش ا قتـ د ايشأزلأ يٚ ٞاصدٜأ د قذساتأ٘ اإلْت جٝأٚ ١اتظأ تأ ررل
املٓ فظٚ ١تضاٜذ ا هت ٝجأ

يتعضٜأض فع يٝأ ١األدٚا ا طأت ُ سٚ ١ٜتعب٦أ ١املأذخشا يأزيو

طأأٛف تهتظ أ ايذساطأأ ١اسب يٝأأ ١أُٖٝأأ ١خ ؿأأ ١تع أ ج َٛكأأٛع ً عًأأ ٢قأأذس نأأبرل َأأٔ
األُٖٝأأ ١أ ٖٚأأ ٛإق َأأ ١طأأٛم َٓظُأأ ١يأأألٚسام امل يٝأأ ١يف ايأأٚ ُٔٝايأأذٚس املعأأ ٍٛيًبٓأأو
املشنض ٟايُٝي بعذ اهلل تع ىل يف إْؼ ٚ ٗ٥دعُٗ ٚتطٜٛشٖ خ ؿ ١يف َشاهًأٗ األٚىل.
ٚاٜلأ تهُأأٔ أُٖٝأأٖ ١أأز ٙايذساطأأ ١يف إٔ ٚجأأٛد طأأٛم َٓظُأأ ١يأأألٚسام امل يٝأأ ١يف ايأأُٔٝ
طٛف ٜؤد ٟدٚساً اطذلاتٝج ً ٝيف تعب ١٦املٛاسد ٚاملأذخشا امل يٝأٚ ١تٗ٦ٝتٗأ ياطأت ُ س بأ رٕ
اهلل عضٚجٌ.
حددد البحدث  :ايبأأذَ ٤أأٔ هٝأ اْتٗأ ٢اآلخأأشَ ٕٚأأٔ بأ ه ني َٚؤطظأ

ٚصبأ َع فكٗٝأأ١

عًُ.١ٝ
مهًجية البحث  :مت اعتُ د املٓٗ ايٛؿف ٞبأ يٓظش إىل طبٝعأ ١ايعٓ ؿأش ايأي تٓ ٚشلأ َأٔ
عأأأش

ازبٛاْأأأ ايٓظشٜأأأٚ ١ايفٓٝأأأ ١ألطأأأٛام األٚسام امل يٝأأأ ١نفأ أ َٚ ٠٤ؤػأأأشا ٖأأأزٙ

األطأأٛام نُ أ اعتُأأذ ايب ه أ يف دساطأأت٘ عًأأ ٢األطأأً ٛاملهأأتي زبُأأع املعً َٛأ
املتعًك ١مبٛكٛعٗ ٚنزيو عً ٢املٓٗ ايٛؿأف ٞايتحًًٝأٚ ٞريأو طأتعشا

ٚذبًٝأٌ

دٚس ايبٓو املشنض ٟايُٝي يف إْؼ ٚ ٤تطٜٛش طٛم يألٚسام امل ي ١ٝيف اي.ُٔٝ
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المبحث األول  :أساسياث سىق األوراق الماليت
تعش ٜايظٛم ٚتـٓٝف تٗ  :ب يشغِ َٔ تعذد أْٛا األطٛام تبع يتعأذد َعأ ٜرل تـأٓٝفٗ
إ أْ٘ ميهٔ ايتٛؿٌ إىل تعش ٜػ ٌَ شل .1
تعش ٜايظٛم :يف ايًر ١ايع َٜ ١كـذ ب يظٛم امله ٕ ازبرشايف ايزًٜ ٟتك ٞف ٘ٝايب ٥عٕٛ
ٚاملؼأأذلٚ ٕٚتتب أ دٍ فٝأأ٘ ايظأأًع ٚاشبأأذَ

ٚيف ايٛقأأت اسب كأأش مل ٜعأأذ ٖٓ أ ى أُٖٝأأ١

يًُه ٕ ٚأؿبحت ايظٛم ذبذد ب يٓظش إىل ايظًع ١ايي تتذا ٍٚف. ٗٝ
َع ٜرل تـأٓ ٝاألطأٛامٜٛ :جأذ أطأٛام ملختًأ أْأٛا ايظأًع ٚملختًأ أْأٛا اشبأذَ
ٚميهٔ تـٓ ٝاألطٛام هظ عذد َٔ املع ٜرل ْزنش َٓٗ :
َٔ ه ٝطبٝع ١ايظًع : ١ميهٔ ايتُٝأض بأني األطأٛام اآلتٝأ ١ب عتُأ د عًأٖ ٢أزا املعٝأ س
: ٖٞٚ
 طٛم املأ ٍ ٚايٓكأذ :طأٛم املأ ٍ ٖأ ٛايظأٛم ايأزٜ ٟتع َأٌ يف ايكأشٚ

َتٛطأط ١األجأٌ

ٚطًٜٛأأ ١األجأأٌ ٚتظأأُ ٢أطأأٛام سأغ امل أ ٍ ٜٚأأتِ ريأأو عأأٔ طشٜأأل إؿأأذاس يًظأأٓذا
ٚاألطِٗ.
 طٛم ايعٌُ ٜ :ت ٞايعش
ج ْأ أؿأأح

األعُ أ ٍ ٚايأأشاغبني يف ايتٛظٝأ ٚتؼأأرٖ ٌٝأأؤ  ٤ايعُ أ ٍ أ ٚأؿأأح

املٗٔ ٚمي ٌ ايعش
ٚايٓك ب

يف ٖزا ايظٛم َٔ ايعُ ٍ ٚأؿح

املٗٔ  ٜت ٞايطً َٔ

(ايب ٥ع) يف ايذ ٍٚاملتكذَأ ١اذبأ دا ايعُأ ٍ ٚايٓك بأ

ايعُ يٝأ١

املٗٓ.١ٝ

ب ُٓٝمي ٌ ايطً (املؼذل )ٟسج ٍ األعُ ٍ ٚاذب د ايـٓ ع

ٚاملٓتجٚ ٞاإلعأإ

يف ايـح عٔ ٚن ي ١تطً َٛظفني أ ٚعُ فٗٚ ٛط ١ًٝيًتعبرل عأٔ ٖأز ٙايظأٛم
ٚقذ تذخًت ايذٚي ١يتٓظأ ِٝايٛنأ

ٚأؿأبحت تأضاْ ٍٚؼأ طٗ مبٛجأ تأشاخٝف

سزل ١ٝبؼشَ ٚع ١ٓٝمح ٜأ ١يًعُ يأ ١نُأ إٔ ايطًأ عًأٚ ٢ظٝفأٖ ١أ ٛأٜلأ ؿأٛس٠
َٔ ٚط  ٌ٥ايتعبرل عٔ طٛم ايعٌُ.
 طٛم ايظًع :قذ ته ٕٛطٛم مجً ١أ ٚطأٛم دبض٥أٖٚ ١أ ٞايظأٛم امل يٛفأ ١يٓأ مجٝعأ
ٚايي تؼتٌُ املٓتج
1

ايضساعٚ ١ٝايـٓ ع...١ٝاخل.

شمعىن شمعىن ،الرٍاضُاث الاقتصادًت ،دًىان املطبىعاث الجامعُت ،الجسائر،1994،ص214
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 طأأأٛم اشبأأأذَ َٚ :أأأٔ أَ ًأأأٖ ١أأأز ٙايظأأأٛم طأأأٛم خذَأأأَٝ ١هأ أ ْٝه ٞايظأأأ ٝسا
ٚايهٗشب ٚ ٞ٥طٛم األدٚا ايـح ...١ٝاخل.
2

َٔ ه ٝتٛهٝذ ايظعشٚ :تٓكظِ األطٛام إىل ْٛعني ُٖ :
 )1طأأٛم ن ًَأأٖٚ :١أأ ٞايظأأٛم ايأأي ؼبأأذد فٗٝأ طأأعش ٚاهأأذ يًظأأًع ١ايٛاهأأذٚ ٠ػأأشٚ
ايظٛم ايه ًَ ١ذبت إىل تٛفش ايعٓ ؿش ايت ي: ١ٝ
 ٚجٛد عذد نبرل َٔ ايب ٥عني ٚعأذد نأبرل َأٔ املؼأذل ٜٔهتأٜ ٢أؤرش أهأذِٖعً ٢طعش ايظٛم.
 -طٗٛيٚ ١تٛافش ا تـ

بني طبتً األطشاف.

 دب ْع ٚهذا ايظًع املعشٚك ١ب يظٛم. طٗٛيْ ١كٌ ايظًعَ َٔ ١ه ٕ آلخش هتٜ ٢تِ ْكًٗ َأٔ َهأ ٕ ايظأعش املأٓخفإىل َه ٕ ايظعش املشتفع فٝضداد ايعش

َٓٗ مم ٜؤد ٟإىل تٛهٝذ ايظعش.

 )2طأأٛم غأأرل ن ًَ أٜ :١ؤنأأذ ايٛاقأأع ايعًُأأ ٞإٔ ايأأُٓط ايؼ أ ٥ع ألغًبٝأأ ١األطأأٛام ٖأأٞ
ايظٛم غرل ايه ًَ ١يعذّ تٛافش ايؼش ٚايظ يف ١ايزنش.
َٔ ه ٝدسج ١املٓ فظ :١ميهأٔ ايتُٝٝأض بأني رارأ ١أْأٛا َأٔ األطأٛام َأٔ هٝأ دسجأ١
املٓ فظ:ٖٞ ١
 )1طٛم املٓ فظ ١ايه ًَ ٖٛٚ :١ريأو ايظأٛم ايأزٜ ٟلأِ عأذدا نأبرلا جأذا املتعأ ًَني
ٜتع َأأٌ نأأٌ َأأِٓٗ يف هجأأِ ضبأأذد جأأذا َأأٔ إمج أ ي ٞهج أِ ايظأأًع املٓتجأأٚ ١املب عأأ١
ٚاملتج ْظٚ ١ب يت ي ٞميهٔ ألهذ َِٓٗ إٔ ٜؤرش عً ٢طعش ايظٛم ايظ ٥ذ ٚيزيو
ف ٕ طعش ايظًع ١شلزَ ٙعطٚ ٢ايشب احملكل يف األجٌ ايط ٖٛ ٌٜٛايشب ايعأ د ٟريأو
إٔ املٓ فظ ١تبًغ أقـ ٢دسج تٗ ٚهش ١ٜايذخٚ ٍٛاشبش َٔ ٚايظٛم َت ه ١يًجُٝع.
 )2طٛم ا هته س ايت ّٜ :عشف ا هته س ايت ّ ب ْ٘ اسب ي ١ايي ٜٛجذ فٗٝأ بأ ٥ع ٚاهأذ
يظًعَ ١

ٜتٛافش يأ٘ بأذا ٌ٥قشٜبأ ١نُأ ٜٛجأذ فٗٝأ َٛاْأع قٜٛأ ١ذبأ ٍٛد ٕٚدخأٍٛ

َٓ فظأأني جأأذد إىل ايظأأٛم ف أ حملتهش ٖأأ ٛاملٓأأت ايٛهٝأأذ ايأأزٜ ٟكأأ ّٛب ْت أ طأأًع١
َع ٓٝأ ١يأأزيو ف أ ٕ مجٝأأع َبٝع تأأ٘ تعتُ أذ فكأأط عًأأ ٢ايظأأعش ايأأز ٟؼبأأذد ٖ ٙأ ٛأَ أ
2

محمىد أمين زوبل ،بىرصت ألاوراق املالُت :مىقعها من ألاسىاق  -أحىالها مستقبلها ،دار الىفاء لدهُا الطباعت والنشر ،مصر ،2000 ،ص
.27 - 26
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األطع س ايي ؼبذدٖ املٓتج ٕٛاآلخشٚ ٕٚتـشف تِٗ ف ْ٘  ٜخزٖ يف ا عتبأ س عٓأذ
ذبذٜذ طعش.ٙ
 )3طأٛم املٓ فظأ ١ا هته سٜأأٖٚ :3١أزا ايظأأٛم نُأ ٜأأذٍ ازلأ٘ ػبُأأع ؿأف

تٓ فظأأ١ٝ

ٚاهته س ١ٜيف ْفع ايٛقت ٚيف ايٛاقع ف ٕ ٖزا ايؼهٌ َٔ األطٛام أن ش ٚاقعٝأ١
َٔ طٛق ٞاملٓ فظ ١ايه ًَٚ ١ا هته س ٜٚتُٝض مب : ًٜٞ
-

ٚجٛد عذد نبرل َٔ ايب ٥عني أ ٚاملٓتجني يظًع.١

-

اختاف ايظًع ١املٓتج.١

-

هش ١ٜايذخ ٍٛإىل ايظٛم ٚاشبش َ٘ٓ ٚب يٓظب ١أل ٟب ٥ع أَ ٚؼذل.ٟ

-

ايكذس ٠عً ٢تش ٜٚاملبٝع .

 )4طأأٛم اهته أ س ايكً أٖ :١أأزا طأأٛم َأأضَ ٜأأٔ طأأٛم املٓ فظأأ ١ايه ًَ أٚ ١ا هته أ س
ٚيهٓأأأ٘ أقأأأش إىل طأأأٛم ا هتهأ أ س ٜتُ أأأٌ طأأأٛم املٓ فظأ أ ١بكًأ أ ١املٓأأأتجني داخأأأٌ
ايـأأٓ ع ١ايٛاهأأذٜٚ ٠تُٝأأض ب أ ٕ هجأأِ إْت أ املؼأأش ٚاإلْت أ ج ٞمي أأٌ نُٝأأ ١نأأبرل٠
ْظأأأب ً ٝب يٓظأأأب ١إلْتأأ مجٝأأأع املؼأأأشٚع
إْت ج ٞإٔ ٜتج ٌٖ تـشف

املؼشٚع

األخأأأش ٣ب يتأأ ي ٞميهأأأٔ ألَ ٟؼأأأشٚ
األخش ٣يف ٖزا ايظٛم.

تعش ٜايظٛم امل يٝأٖٓ :١أ ى خًأط بأني ايظأٛم امل يٝأٚ ١طأٛم سأغ املأ ٍ هٝأ إٕ َفٗأّٛ
ايظأأٛم امل يٝأأٜ ١ؼأأٌُ مجٝأأع األؿأأ ٍٛامل ي ٝأ ١ط أٛا ٤تًأأو ايأأي تتظأأِ ب يظأأٛٝي ١امل يٝأأ ١أٟ
ايٓكٛد ٚاألؿ ٍٛامل ي ١ٝايي تتُٝض ب يظٛٝي ١املؤجًأ ١يأزا طأٝتِ ايبحأ يف َفٗأ ّٛطأٛم
األٚسام امل يٚ ١ٝايعاق ١ايي تشبط٘ بظٛم امل ٍ.
ف يظأأٛم امل يٝأأ ١تتلأأُٔ مجٝأأع ايٛطأأط ٚ ٤املؤطظ أ

امل يٝأأ ١املختًف أ ١ب إلك أ ف ١إىل

طٛم ايٓكذ ٖٚزا ٜعٓ ٢إٔ ايظٛم امل ي ١ٝتته َٔ ٕٛػكني أط طني ُٖأ  :أطأٛام ايٓكأذ;
أطٛام سأغ امل ٍ.
تعش ٜأ ايظأأٛم ايٓكذٜأأٖ :١أأ ٛايؼأأل األ ٍٚيًظأأٛم امل يٝأأٜ ١أأتِ فٝأأ٘ تأأذا ٍٚاألٚسام امل يٝأأ١
قـرل ٠األجٌ يزيو َٔ خاٍ ايظُ طشٚ ٠ايبٓٛى ايتج سٜأٚ ١بعأ

ازبٗأ

اسبهَٝٛأ١

ايي تتع ٌَ يف تًو األٚسامٚ .تعتدل ايٛسق ١امل ي ٖٓ ١ٝؿو َذ ١ْٜٝٛتعط ٢سب ًَٗ هأل
3

عبد املطلب عبد الحمُد ،سُاساث الاقتصادًت جحلُل جسئي وللي ،منتبت زهراء الشرق ،مصر،
 ، 1997ص. 16
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يف اطذلداد َبًغ َٔ املأ ٍ طأبل إٔ أقشكأ٘ يطأشف آخأش  ٚتضٜأذ عأ دَ ٠أذ ٠األٚسام عأٔ
طٓ ١غأرل أْأ٘ ميهأٔ يف أٚ ٟقأت اطأذلدادٖ ٚحبأذ أدْأَ ٢أٔ اشبظأ ٥ش أ ٚد ٕٚخظأ ٥ش
ْظشاً يلُ ٕ عًُ ١ٝايظذاد.
ٖٓٚأأ ْفأأشم بأأني األٚسام امل يٝأأٚ ١األٚسام ايتج سٜأأ ١ففأأ ٞهأأني تلأأِ األٚسام امل يٝأأ١
األطأأِٗ ٚطأأٓذا ايكأأش

أَ أ األٚسام ايتج سٜأأ ١فتلأأِ ايهُب ٝأ

ٚايظأأٓذ األدْأأ٢

ٚايظٓذ سب ًَ٘ ٚايؼٝه .
ٚتتُٝض ايظٛم ايٓكذ ١ٜب ملُٝضا ايت ي:١ٝ
 تتُٝض ب ْٗ طٛم قـرل ٠األجٌ إر ٜٓحـش اطتحك قٗ بني ٚ ّٜٛاهذ ٚطٓٚ ١اهذ.٠ تتُٝض بكذستٗ يف دبُٝع املذخشا ايظ ٚ ١ً٥يف خًل اطت ُ سا قـرل ٠األجٌ. تتُٝض بكذس نبرل َٔ ايظٛٝيٚ ١املش ١ْٚايع ي.١ٝ األٚسام امل ي ١ٝيف طٛم ايٓكذ أن ش ػٛٝع يف عًُ ١ٝايتذا.ٍٚتعش ٜطٛم األٚسام امل يَٚ ١ٝه ْٛتٗ  :بعذ إٔ تعشفٓ عًَ ٢فٗ ّٛايظٛم امل ي ٞظبذ إٔ
طٛم األٚسام امل ي ١ٝجضٖ َٔ ٤أزا ايظأٛم ٚميهأٔ اآلٕ تكأذ ِٜايتعأ س ٜاآلتٝأ ١يًتأذقٝل
يف َفٜٗ َ َٗٛتِ تٓ َ ٍٚه ْٛتٗ .
تعش ٜطٛم األٚسام امل ي ٖٓ :١ٝى عذ ٠تع س ٜيظٛم األٚسام امل ي ١ٝميهٔ رنشٖ :
ايتعش ٜاأل :ٍٚطٛم األٚسام امل ي ٖٞ ١ٝأَ نٔ اجتُ دبش ٣ف ٗٝاملع َا يف طأ ع
ضبذد َٔ ٠قبأٌ َٚعًأٔ عٓٗأ عًأ ٢األٚسام امل يٝأٚ ١ريأو عأٔ طشٜأل زل طأش ٠ضبذلفأني
َأأؤًٖني َٚتخــأأني يف ٖأأزا ايٓأأَ ٛأأٔ املع أ َا

عًأأ ٢إٔ ٜأأتِ ايتع َأأٌ بـأأٛس ٠عًٓٝأأ١

طٛا ٤ب يٓظب ١يألٚسام امل ي ١ٝأ ٚب يٓظب ١يألطع س املتفل عً ٗٝعٔ نٌ ْ.4 ٛ
ايتعش ٜاي ْ :ٞطٛم األٚسام امل ي] ٖٞ ١ٝعب س ٠عٔ َه ٕ ًٜتك ٞف ٘ٝاملؼذلٚ ٕٚايبأ ٥عٕٛ
خاٍ ط ع

َعَ ١ٓٝأٔ ايٓٗأ س يًتع َأٌ يف ايـأهٛى امل يٝأ ١ايطًٜٛأ ١األجأٌ هٝأ ٜأتِ

فَ ٗٝب دي ١تًو ايـهٛى بشؤٚغ األَٛاٍ املشاد ا طت ُ س ف.5[ ٗٝ

4

دمحم سىٍلم ،ئدارة البنىك وبىرصاث ألاوراق املالُت ،الشرلت العربُت للنشر والتىزَع ،2002،ص. 272
5
عبد الباسط وفا دمحم حسن ،بىرصت ألاوراق املالُت ودورها في جحقُق أهداف جحىل مشروعاث القطاع العام ئلى امللنُت الخاصت ،دار
النهضت العربُت،1999،ص.27
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ْٚـٌ إىل ا طتٓت ايت ي :ٞطٛم األٚسام امل ي( ١ٝايبٛسؿ] ٖٛ)١طٛم بأ ملفٗ ّٛا قتـأ دٟ
يًظٛم عً ٢اعتب س اْ٘ َه ٕ ًٜتك ٞف ٘ٝايب ٥عٚ ٕٛاملؼذل َٔ ٕٚخاٍ ايظُ طش ٠يتب دٍ
ٚتعأشف ب طأِ طأٛم املأ ٍ طٜٛأٌ األجأٌ[ ٖٚأ ] ٞأقأش َأ

طًع ٖٞ ١األطِٗ ٚايظٓذا

ٜه َٔ ٕٛايظٛم ايه ًَ ١إر ٜتحذد ف ٗٝطأعش ٚاهأذ يًظأِٗ أ ٚايظأٓذ يف ٚجأٛد عأذد
نبرل َٔ املؼذلَ ٜٔع طأٗٛي ١ا تـأ ٍ بٝأِٓٗ ٚدبأ ْع ٚهأذا ايظأًعٖٚ ١أ ٞاألطأِٗ
ٚايظأأٓذا

َأأع طأأٗٛيْ ١كًأأٗ َأأٔ َه أ ٕ آلخأأش ٚعٓـ أش ازبأأز ايٛهٝأأذ ٖأأ ٛايظأأعش

ب يٓظب ١يًب ٥ع ٚاملؼأذلٖٚ ٟأ ٞأٜلأ طأٛم املٓ فظأ ١ايه ًَأٜ ١تحأذد فٗٝأ ايظأعش بفعأٌ
ق ٣ٛايعش

ٚايطً [.

الصددطد األساسددية لتكددن و الشددن املددال  :ميهأأٔ إمجأ ٍ ايؼأأش ٚاألط طأأ ١ٝيتهأأٜٔٛ
ايظٛم امل ي ٞمب :ًٜٞ
 )1ص ٜأ د ٠عأأذد املؤطظ أ

امل يٝأأ ١املٛجأأٛد ٠يف ايذٚيأأ ;١ألٕ ٖأأز ٙاملؤطظ أ

ص ٜد ٠املذخشا ٚتؼجٝع عًُٝأ

تظ أ عذ عًأأ٢

ا طأت ُ س ٚتُٓٝتٗأ عأٔ طشٜأل يعأ دٚس ايٛطأٝط

بأأني َأأٔ ميًأأو املأ ٍ ٜ ٚشغأ ب طأأت ُ س َٚأأٔ ميًأأو املأ ٍ ٜٚشغأ ب طأأت ُ س
ٖٚأأز ٙايعًُٝأأ ١تؼأأجع عًأأ ٢تهأأ ٜٔٛايؼأأشن

املظأأ ُٖ ١ايع َأأ ١ايأأي ٜأأتِ تأأذاٍٚ

أطُٗٗ يف ايظٛم امل ي.ٞ
 )2إْؼ  ٤بٛسؿ

يألٚسام امل يٚ ١ٝإْؼ ٜ ٖ٤ؼهٌ سنٓ أط طَ ٝأٔ أسنأ ٕ ايظأٛم

امل يٚ ٞتعتدل ٖز ٙايبٛسؿ

َٔ أجٗض ٙا دخ س ٚا طت ُ س اشل َأ٘ يف ايأذٚ ٍٚايأي

تكأأ ّٛبتحٜٛأأٌ األَأأٛاٍ املأأذخش ٠إىل أَأأٛاٍ َظأأت ُش ٙيف َؼأأشٚع

ق ُ٥أأ ١أ ٚيف طأأٛس

ايته.ٜٔٛ
ٚ )3جٛد هذ َٓ ط َٔ ا طتكشاس ايظ ٝط.ٞ
 )4كشٚسٚ ٠جٛد األْظُٚ ١ايكٛاْني.
مكننات الشن املال ٜ :ته ٕٛايظٛم امل ي َٔ ٞاآلت: ٞ
 )1ازبٗأ ص املـأأشيفٜٚ :تهأأَ ٕٛأأٔ ايبٓأأٛى ايتج سٜأأٚ ١املتخــأأٚ ١ايبٓأأو املشنأأض ٟإر
ٜتِ َٔ خاٍ َؤطظ

ازبٗ ص املـأشيف ذبشٜأو َبأ يغ نأبرلَ ٠أٔ األسؿأذ ٠قـأرل٠

األجأأٌ خأأاٍ َأأذ ٠ضبأأذٚد ٠ملٛاجٗأأ ١ايطًأأ عًٗٝأأ ٜعتأأدل ازبٗأأ ص املـأأشيف سنٓأأ ً
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أط طَ ً ٝأٔ أسنأ ٕ ايظأٛم ايٓكأذ ٟايأزٜ ٟتخـأف بأ ألدٚا ا مل يٝأ ١قـأرل ٠األجأٌ
َ أأٌ أر ْٚأ

اشبضٜٓأأٚ ١ػأأٗ دا اإلٜأأذا ٚاألٚسام ايتج سٜأأ ١ايـ أ دس ٠عأأٔ ػأأشن

ايكطأأ اشبأأ ق ٚايتظأأأٗٝا ا ٥تُ ْٝأأأ ١قـأأرل ٠األجأأأٌ ٚطبتًأأ أْأأأٛا ايٛدا٥أأأع
ايبٓهٝأ ١قـأرل ٠األجأٌ ٚؿأفك
املـشيف أ ٚطٛم َٓظُ ١تعذ يرش

بٝأع ٚػأشا ٤ايعُأا األجٓبٝأَ ١أٔ خأاٍ ازبٗأ ص
ا دب س ب يعُا نظٛم ايٛٝس ٚ ٚايذ ٚس.

 )2أطأأٛام سأغ امل أ ٍ :تعتأأدل ٖأأز ٙاألطأأٛام َٛاصٜأأ ١يًظأأٛم ايٓكأأذَٚ ٟهًُأأ ١ي أ٘ ٜٚأأتِ
ايتع َأأٌ ف ٗٝأ َٚأأٔ خاشل أ ب أ دٚا ا ٥تُ أ ٕ طٜٛأأٌ األج أٌ ٖٚأأ ٞعب أ س ٠ع أٔ أطأأِٗ
ٚطٓذا تـذسٖ ايؼشن

املظأ ُٖٚ ١ميهأٔ إػبأ ص َهْٛأ

طأٛم سأغ املأ ٍ

مب :ًٜٞ
 ايظأأٛم األٚيأأٜٚ :ٞكـأأذ بأأ٘ طأأٛم إؿأأذاس األٚسام امل يٝأأ ١األطأأِٗ ٚايظأأٓذا يًُأأش٠
األٚىل ٚعًُ ١ٝاإلؿذاس ٖز ٙمت ٌ انتت بأ ً بأني طأشفني املظأت ِ ٚازبٗأ ١املـأذس٠
شلأأز ٙاألٚسام ايؼأأشن

املظأأ ُٖ ١أ ٚاسبهَٛأأٜٚ ١ظأأُ ٢ايظأأٛم األٚيأأ ٞأٜلًأأ

بظٛم اإلؿذاسا .
 ايظأأٛم اي أأ ْ :ٟٛاملأأٛاصٜ ٟأأتِ فٝأأ٘ بٝأأع ٚػأأشا ٤األطأأِٗ ٚايظأأٓذا ايأأي تـأأذسٖ
ايؼشن

غرل املذسج ١يف ايظٛم ايٓظ َٚ ٞبٝع ٚػشا ٤األطِٗ ٚايظأٓذا املذسجأ١

يف ايظأأٛم ايٓظأ َٚ ٞيهأأٔ ب قأأٌ َأأٔ ٚهأأذ ٠ايتع َأٌ املطًٛبأأ ١فٝأ٘ فُأ اً ٜطً أ
ايظٛم ايٓظ َ ٞيف األسدٕ إٔ تهٚ ٕٛهذ ٠ايتع َأٌ فٝأ٘ يألطأِٗ تكأٌ قُٝتٗأ عأٔ
 55د ٜٓسًا ٚإرا ن ٕ ايتع ٌَ ب قٌ َٔ  55د ٜٓسًا ٜتِ ايتذا ٍٚيف ايظٛم املشنض.ٟ
أي د دظددا

الشددن املددال سددن رأس املددا دسددن الهقددد :ميهأأٔ تًخأأٝف أٖأأِ ٚظ أ ٥

ايظٛم امل ي ٞمب : ًٜٞ
 )1اػبأ د فشؿأأ ١يًتف عأأٌ َأ بأأني ايبأ ٥عني ٚاملؼأأذل ٜٔتأأؤد ٟب يتأ ي ٞإىل ذبذٜأذ األطأأع س
يألٚسام امل ي ١ٝاملتذاٚي.١
 )2ايظأأٛم املأ يٜ ٞأأٛفش اآليٝأأ ١املٓ طأأب ١مل يأأو األؿأأٌ املأ ي ٞيبٝعأ٘ يأزا ٜكأ ٍ بأ ٕ ايظأأٛم
امل يٜٛ ٞفش إَه ْ ١ٝاسبـ ٍٛعً ٢ايظٛٝي ١يًُظت ُش.
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ٚ )3جٛد ايظٛم امل ي ٞبؼهً٘ ايشزلٜ ٞكًٌ َٔ تهًف ١عًُ ١ٝا طت ُ س; ألٕ املعًَٛأ
ايلشٚس ١ٜرب ر قشاس ا طت ُ س ٜفذل

إٔ تتٛفش َٔ خاٍ أجٗض ٠ايظٛم مم ٜأؤدٟ

ب يت ي ٞإىل تٛفرل يف املـ س ٜاملذلتب ١عً ٢ارب ر َ ٌ ٖزا ايكشاس.
 )4تٛفرل اآلي ١ٝاملٓ طبٚ ١ايفع ي ١ٝيًُح فظ ١عً ٢ا طتكشاس ايٓكذ ٟيف ايبًذ عأٔ طشٜأل
اإلبك  ٤عًَ ٢عذ

ايتلخِ ب دَْ ٢ظت ٜٛتٗ ٚاحمل فظ ١عً ٢أطع س ؿشف ايعًُ.١

 )5تظٗ ٌٝتظ ١ٜٛايأذ ٕٜٛايٓ مجأ ١عأٔ ايتبأ دٍ ايتجأ س ٟاحملًأ ٞأ ٚاشبأ سج ٞبأني األفأشاد
ٚاملؤطظ

عً ٢ايظٛاٖٚ ٤أزا بأذٚسٜ ٙظأ ِٖ يف دعأِ جٗأٛد تطأٜٛش ايتجأ س ٠احملًٝأ١

ٚاألجٓب.١ٝ
أركاى الشن املال  :إٕ عًُ ١ٝذب ٌٜٛاألَٛاٍ َٔ املأ يهني ٚ-ايضا٥أذ ٠عأٔ هأ جتِٗ -
إىل َٔ ِٖ حب ج ١شل تتِ َٔ خاٍ ٚطط  ٤يف ايظٛم امل ي َٔٚ ٞخاٍ ٖز ٙايعًُٜ ١ٝأتِ
ذبذٜذ أسن ٕ ايظٛم امل ي ٞايي تك ّٛعً ٢رار ١أسن ٕ أط ط:ٖٞ ١ٝ
أ.املكشكٜ :ٕٛعتدل املكشكأ( ٕٛاملظأت ُش )ٕٚيف ايظأٛم املأ يَ ٞـأذسًا أط طأ ٝيألَأٛاٍ
حب ٝتؼٌُ ٖز ٙايف٦أ ١األفأشاد ٚاملؤطظأ

ايأي تضٜأذ األَأٛاٍ يأذ ٜٗعأٔ اهت ٝج تٗأ

ا طتٗان ١ٝفتك ّٛب طت ُ س ٖز ٙاألَٛاٍ يف ايظٛم امل ي ٞإَ بؼهٌ َب ػش أ ٚعٔ
طشٜأأل ايبٓأأٛى ايتج سٜأأٚ ١املتخــأأٜٗٚ ١أأتِ املكشكأأ ٕٛأ ٚاملظأأت ُش ٕٚبعأأذ ٠عٛاَأأٌ
أُٖٗ َعذٍ ايع ٥ذ ٚاملخ طش ٠املـ هب ١ياطت ُ س.
.املـذس ٕٚأ ٚاملكذلك : ٕٛميهٔ هـ ٍٛاملكذلكني عً ٢األَٛاٍ يف ايظٛم امل ي ٞإَ
عأأٔ طشٜأأل ا قأأذلا
ٜه ٕٛاملكذل

َأأٔ ايبٓأأٛى أ ٚعأأٔ طشٜأأل إؿأأذاس األٚسام امل يٝأأٚ ١ميهأأٔ إٔ

فشدًا أَ ٚؤطظ ١بٜ ُٓٝؼذل يف املـذس إٔ ٜهَ ٕٛؤطظأ ١أ٦ٖٝ ٚأ١

ههَٝٛأأأٖٓٚ ١أ أ ى عأأأذ ٠أْأأأٛا يإلؿأأأذاسا

فأ أ را مت تكظأأأَ ُٗٝأأأٔ هٝأ أ ازبٗأ أ١

املـأأذس ٠فٗٓأ ى إؿأأذاسا أًٖٝأأٚ ١إؿأأذاسا ههَٝٛأأ ١أَأ َأأٔ هٝأ ايرأأش

َأٔ

اإلؿأأذاس فٗٓ أ ى إؿأأذاسا أٚيٝأأٚ ١إؿأأذاسا َٛزلٝأأٜٚ ١كـأأذ ب إلؿأأذاس األٚيأأ ٞأْ أ٘
اإلؿذاس ايزٜ ٟتِ عٓذ ت طأٝع ايؼأشن ١نتُٜٛأٌ سأزل شلأ األط طأ ٞبُٓٝأ تظأُ٢
مجٝع اإلؿذاسا ايت ي ١ٝيإلؿذاس األٚي ٞب إلؿذاسا املٛزل ١ٝبر

ايٓظأش عأٔ طأب

اإلؿأأذاس نُأ تكظأأِ اإلؿأأذاسا إىل إؿأأذاسا دٜأأٔ ٚإؿأأذاسا ًَهٝأأَ ١أأٔ هٝأ
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اسبكأأٛم املذلتبأأ ١عًأأ ٢اإلؿأأذاس ٚإؿأأذاسا طًٜٛأأ ١األجأأٌ ٚقـأأرل ٠األجأأٌ َأأٔ هٝأأ
ا طتحك م ٚإؿذاسا َلُٚ ١ْٛغرل َلُ َٔ ١ْٛه ٝايلُ ٕ.
 .ايٛطط  ٤امل يٜ : ٕٛٝؼهٌ ايٛطط  ٤املأ ي ٕٛٝجأضًَُٗ ٤أ َأٔ َؤطظأ
ايه أ ٚ ٤تؼأأٌُ ٖأأز ٙايف٦أأ ١ؿأأٓ دٜل ايتك عأأذ ٚػأأشن
ٚايظُ طشٚ ٠ايٛناَٚ ٤ه ت ا طتعاّ ٚاشبأذَ

ايٓظأ ّ املأ يٞ

ايتأأ َني ٚبٓأأٛى ا دخأأ س

امل يٝأ ١األخأشٚ ٣تهأَُٗ ٕٛأ١

ايٛطط  ٤امل يٝني األط ط ١ٝايتٛطط يف ْكٌ أ ٚذب ٌٜٛاألَٛاٍ قـرلٚ ٠ط ١ًٜٛاألجأٌ َأٔ
ايٛهذا را ايفأ ٥
عٛا٥ذ ٚعُٛ

إىل ايٛهأذا را ايعجأض يف َٛاسدٖأ امل يٝأٚ ١ايٓكذٜأَ 6١ك بأٌ

ؼبـً ٕٛعًٗٝأ يكأ  ٤تٛطأطِٗ ٖأزا ٚتكأ ّٛبعأ

امل يٝأأأ ١أٜلأ أ ً مبُٗأأأ ١تضٜٚأ أذ املتعأ أ ًَني َعٗأ أ مبعًَٛأ أ

َه تأ اشبأذَ

تظأ أ ِٖ يف تشػأأأٝذ قأأأشاساتِٗ

ا طت ُ س.١ٜ
أٖأأأِ اشبأأأذَ

ايأأأي ٜكأأأذَٗ ايٛطأأأط  ٤يف ايظأأأٛم املأ أ يٖ ٞأأأ ٞايظُظأأأشٚ ٠ؿأأأٓ ع١

األطأأأٛام ٜٚكأأأ ّٛايظُ طأأأش ٠بعًُٝأ أ

ايبٝأ أع ٚايؼأأأشا ْٝ ٤بأأأ ١عأأأٔ املظأأأت ُشَ ٜٔك بأأأٌ

َعٚ ١ٓٝيف بعأ

ايٛطأط  ٤ب يتخـأف يف

هـٛشلِ عً ٢عُٛ

األهٝأ ٕ ٜكأ ّٛبعأ

ايتع ٌَ بٛسق َ ١يَ ١ٝع ١ٓٝأ ٚأن ش ٜٚشنض عًٖ ٢ز ٙايٛسقأ ١يف ايتأذاٚ ٍٚمبٛافكأ١
زبٓ ١إداس ٠ايظٛم ٜٚطًل عً ٢ايٛطٝط يف ٖز ٙاسب ي ١يك املتخـف ٚتهأ ٕٛكأُٔ
َٗ َأأ٘ أٜلأ ً مم سطأأ ١ايبٝأأع ٚايؼأأشا ٤سبظأ

ضبفظتأأ٘ اشب ؿأأ ١ممأ ٜأأؤد ٟإىل خًأل

طٛم يًتب دٍ يف ايٛسق ١امل ي ١ٝايي ربـف بٗ يف ه

ٚجٛد سنٛد أ ٚعذّ تأٛاصٕ

يزيو ٜك ٍ عٓ٘ ب ْ٘ ؿ ْع ايظٛم.

6

دمحم صالح الحناوي ونهال فرٍد مصطفى وجالل العبد ،الاستثمار في ألاوراق املالُت ’الدار الجامعُت ،إلاسنندرٍت،2003،ص .129
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المبحث الثاني  :كفاءة سىق األوراق الماليت
كفاءة سن األدرا املالية :أر س فهش ٠نف  ٠٤طٛم األٚسام امل ي ١ٝخافأ نأبرلا بأني
املٗأأأتُني بتًأأأو األطأأأٛام هٝأ أ إٔ املعًَٛأ أ

تأ أ ت ٞإىل ايظأأأٛم يف أٚ ٟقأأأت َظأأأتكً١

ٚعؼٛا ١ٝ٥فٝتكشس طعش ايٛسق ١امل ي ١ٝبٓ ٤ا عًأ ٢املعًَٛأ
األٚسام امل ي ١ٝاملتذاٚي ١املعًَٛ

ايأٛاسد ٠فأ را عهظأت أطأع س

اتـفت ايظٛم يف ٖز ٙاسب ي ١ب يهف ٚ ٠٤ايي شلأ دٚس

يف تكً ٌٝاملخ طش ٚربفٝلٗ إىل أدَْ ٢ظت ٜٛتٗ .
َفٗ ّٛنف  ٠٤طٛم األٚسام امل ي ٖٛ :١ٝنف  ٠٤طٛم األٚسام امل ي ١ٝعً ٢اْ٘ ايظأٛم ايأزٟ
ٜعهأأع طأأعش ايظأأِٗ ايأأز ٟتـأأذسَٓ ٙؼأأ َ ٠أأ ن فأأ ١املعًَٛأأ
املعًَٛ

عٓٗأأ طأأٛا ٤ن ْأأت

يف ايكٛا ِ٥امل ي ١ٝيذ ٜٗأ ٚمت ب ٗ َٔ خاٍ ٚط  ٌ٥اإلعاّ أ ٚمت ًت يف ايظجٌ

ايت سؽب ٞيظعش ايظِٗ يف األ ٚ ّ ٜاألط بٝع ٚايظٓٛا امل ك ١ٝأ ٚايتحًأٝا أ ٚيف تكأ سٜش
عٔ آر س اسب ي ١ا قتـ د ١ٜايع َ ١عً ٢أدا ٤املٓؼ  ٚ ٠غرل ريأو َأٔ املعًَٛأ

ايأي تأؤرش

عًأأ ٢ايكُٝأأ ١ايظأأٛق ١ٝيًظأأِٗ ٚب يتأ ي ٞيف ظأأٌ ايظأأٛم ايهأ  ٤تهأأ ٕٛايكُٝأأ ١ايظأأٛق١ٝ
يًظأأِٗ ٖأأ ٞقُٝأأ ١ع ديأأ ١تعهأأع مت َأ قُٝتأأ٘ اسبكٝكٝأأ ١ايأأي ٜتٛيأأذ عٓٗأ ع ٥أأذ ٜهفأأٞ
يتعأأٜٛ

املظأأت ُش عُ أ ٜٓطأأ ٟٛعًٝأأ٘ ا طأأت ُ س يف ريأأو ايظأأِٗ َأأٔ طب أ طش أ ٚبعب أ س٠

أخش ٣ته ٕٛايك ١ُٝاسب ي ١ٝيًُه ط املظأتكبً ١ٝايٓ مجأ ١عأٔ اَتانأ٘ ٚاملخـأ١َٛ
مبعأأذٍ ع ٥أأذ عًأأ ٢ا طأأت ُ س ٜهفأأ ٞيتعأأٜٛ

املظأأت ُش َأأٔ املخأأ طش تظأأ  ٟٚايكُٝأأ١

ايظٛق ١ٝيًظِٗ املشاد ػشا.7ٙ٤
ٚب يتأ يٜ ٞكـأأذ ب يهفأ  ٠٤يف طأأٛم األٚسام امل يٝأأ ١عًأ ٢أْٗأ تًأأو ايظأأٛم ايأأي تتُتأأع
بكذس ع ٍ َٔ املش ١ْٚتظُ بتحكٝل اطتج ب ١طشٜع ١يف أطع س األٚسام امل يٝأ ١يًأتررلا يف
ْتأأ  ٥ذبًٝأأٌ ايبْ ٝأأ

ٚاملعًَٛأأ

املتذفكأأ ١إىل ايظأأٛم مبأأ ٜأأؤد ٟيف ْٗ ٜأأ ١األَأأش إىل

ذبكٝأأل ايتع أ دٍ بأأني ايكُٝأأ ١ايظأأٛقٚ ١ٝايكُٝأأ ١اسبكٝكٝأأ ١يًٛسقأأ ١امل يٝأأٚ ١تهأأ ٕٛايظأأٛم
نفؤ ٠إرا ن ْت األطع س تعهأع ْظأ ّ املعًَٛأ

7

عأٔ أدا ٤ايؼأشن ١املـأذس ٠يأألٚسام

منير ئبراهُم هندي "،الفنر الحدًث في مجال الاستثمار" ،منشأة املعارف ،إلاسنندرٍت،1999،ص 32
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امل يٝأأ ١املتذاٚيأأ ١يف ايظأأٛم ٚريأأو ٚفأأل صبُٛعأأَ ١أأٔ ايؼأأش ٚايلأأشٚس ١ٜيًهفأ ٚ ٠٤ايأأي
تتطً ٚجٛد َٓ فظ ١ت َ ١بني طبتً املتذخًني يف ايظٛم.8
 تٛفش ايبْ ٝ

ٚاملعًَٛ

ايـحٝح ١امل يٚ ١ٝغرل امل ي ١ٝاملتعًك ١ب يؼشن

املتذاٚيأ١

يف ايظٛم.
 اإلفـ عٔ ٖز ٙاملعًَٛ

ب قـ ٢طأشعٚ ١ب قأٌ تهًفأ ١إىل ن فأ ١املتعأ ًَني يف

ايظٛم ٚيف ٚقت ٚاهذ.
خـ ٥ف طٛم األٚسام امل ي ١ٝايهفؤٚ :٠فك ملفٗ ّٛنف  ٠٤طأٛم األٚسام امل يٝأ ١ميهأٔ
اطتخاق صبُٛع َٔ ١اشبـ ٥ف ايي ٜتُٝض بٗ ايظٛم ايه :٤
ٜ تـأأ املتعأأ ًَ ٕٛيف ريأأو ايظأأٛم ب يشػأأ د يف اربأأ ر قأأشاساتِٗ ا طأأت ُ س ١ٜممأأ
ٜذفعِٗ إي ٞايظع ٞعب ٛتعظ ِٝرشٚاتِٗ.
 املعًَٛ

َت ه ١يًجُٝع َٔ َكشكني َظأت ُش ٜٔاإلداس ٠ازبٗأ

َأأأشاقي اسبظأ أ ب
ايؼشن

اسبهَٝٛأ١

د ٕٚأ ٟتهًفأأأ ١ممأ أ ٜأأأؤد ٟإىل مت رأأأٌ تٛقعأ أ تِٗ بؼأ أ ٕ أدا٤

خاٍ ايفذلا ايك دَ.١

 هشٜأأ ١ت َأأ ١يف تأأذا ٍٚاألٚسام امل يٝأأ ١بأأذ ٕٚأ ٟقٝأأٛد كأأشٜب ١ٝنُ أ أْأأ٘ تفأأش
عً ِٗٝأ ٟتهًف ١تذا.ٍٚ
ٚ جأأٛد عأأذد نأأبرل َأأٔ املتع أ ًَني مم أ ٜعأأي عأأذّ قأأذس ٠أَ ٟظأأت ُش عًأأ ٢ايت أ ررل
مبفشد ٙعً ٢األطع س يف تًو ايظٛم.
 يف ٖأأأزا ايظأأأٛم ٜظأأأتطٝع أَ ٟظأأأت ُش ؼبكأأأل ع ٥أأأذ َشتفعأ أ ً ٜفأأأٛم َأ أ هككأأأ٘
املظت ُش ٕٚاآلخأش ٕٚألٕ ايع ٥أذ ٜهفأ ٞيتعأٜٛ

نأٌ َظأت ُش عأٔ املخأ طش ايأي

ٜٓط ٟٛعً ٗٝا طت ُ س يف ايظِٗ ضبٌ ايـفك ١فكط.
تتٛقأأ نفأأ  ٠٤طأأٛم األٚسام امل يٝأأ ١عًأأ ٢نفأأ ْ ٠٤ظأأِ املعًَٛأأ
األط غ ف ٕ ظب طٛم األٚسام امل ي ١ٝؼبت إىل َعًَٛ

امل يٝأأٚ ١عًأأٖ ٢أأزا

تبٓ ٢عً ٢أط غ صبُٛعأَ ١أٔ

ايعٓ ؿش تتُ ٌ يف ايي:

8

مثنى عبد إلاله هاصر "،لفاءة سىق ألاوراق املالُت :ألاسس واملقترحاث" ،مداخلت مقدمت ئلى هدوة دور ألاسىاق املالُت في التنمُت،
الاقتصادًت-ججارب ورؤي مستقبلُت ،طرابلس، 2005،ص .7
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 إظٗ س اإلعإ امل يٚ ٞدٚس ٙيف كبط هشن ١ايظٛم امل يٜ َ ٖٛٚ ٞعشف ب إلفـأ
ايع أ ّ ايأأزٜ ٟأأٛفش قأأذس ن أ يف َأأٔ املعً َٛأ

ميهأأٔ اطأأتخذاَٗ يف املف كأأً ١بأأني

فشق ا طت ُ س املختًف. ١
 تٛفش املعًَٛ

امل ي ١ٝايي تعهع املشنض امل ي ٞيًُؤطظأ ١املعٓٝأ ١سبظأ

ايكُٝأ١

اسبكٝك ١شل .
أنناع الكفاءة يف سن األدرا املالية ٜٛ :جذ ْٛع ٕ يهف  ٠٤يظٛم سأغ امل ٍ : ُٖٚ
نف أ  ٠٤ن ًَأأٜ :١كـأأذ بٗ أ عأأذّ ٚجأأٛد ف ؿأأٌ صَأأي بأأني ذبًٝأأٌ املعً َٛأ

ايأأٛاسد ٠إىل

ايظٛم ٚبني ايٛؿ ٍٛإىل ْت  ٥ضبذد ٠بؼ ٕ طعش ايظِٗ هٜ ٝؤد ٟإىل ترٝرل فٛس ٟيف
ايظعش فتٛقع

املظت ُشَ ٜٔتُ رًٚ ١املعًَٛ

َت ه ١يًجُٝأع ٚبأذ ٕٚتهأ يٚ ٝعًٝأ٘

تتحكل ايهف  ٠٤ايه ًَ ١يف ظٌ تٛافش ايؼش ٚايت ي:١ٝ
أ  -ػف ف ١ٝاملعًَٛ

ٚطشع ١اْتك شل يًجُٝع ٚبذ ٕٚته ي. 9 ٝ

 -هشٜأأ ١املعأ َا َأأٔ أ ٟقٝأأٛد نتهأ ي ٝاملعأ َا أ ٚايلأأشا٥

 ٚقٝأأٛد عًأأ٢

دخأأ ٍٛأ ٚخأأش ٚأَ ٟظأأت ُش َأأٔ ايظأأٛم أ ٚعًأأ ٢بٝعأأ٘ ٚػأأشا ٘٥أل ٟنُٝأأَ ١أأٔ
األطِٗ ٚيًؼشن ١ايي ٜشغ ف. ٗٝ
 تٛاجذ عذد نأبرل َأٔ املظأت ُش ٜٔأ ٟميهأٔ ألَ ٟظأت ُش إٔ ٜأؤرش يٛهأذ ٙيفأطع س األٚسام امل ي ١ٝاملتذاٚي. ١
 سػ د ٠املظت ُشٚ ٕٚطع ٞنٌ َِٓٗ عب ٛذبكٝل أعظِ َٓفع ١ممهٓ. ١ايهفأأ  ٠٤ا قتـأأ دٚ : ١ٜفكأأ ملفٗأأ ّٛايهفأأ ٜ ٠٤تٛقأأع ٚجأأٛد ف ؿأأٌ صَأأي بأأني ٚؿأأٍٛ
املعًَٛ

ٚاْعه طٗ عً ٢أطع س األطِٗ ٚريو ٜعي إٔ ايك ١ُٝايظٛق ١ٝتهأ ٕٛأنأدل

أ ٚأقٌ َٔ ايك ١ُٝاسبكٝك ١ٝيأبع

َأٔ ايٛقأت ممأ ٜأؤد ٟإىل فأش

تهأ ي ٝاملعأ َا

ٚايلشاْ ٥تٝج ١ايف سم يف ايظعش ٚتك ّٛايهف  ٠٤ا قتـ د ١ٜأط طأ عًأَ ٢بأذأ طأعٞ
اير يب َٔ ١ٝاملتع ًَني َِٓٗ يف ايظٛم إىل تعظ ِٝرشٚاتِٗ.

9

عبد الغفار حنفي "،الاستثمار في بىرصت ألاوراق املالُت" ،الدار الجامعُت ،إلاسنندرٍت،2004،ص.75
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نظام املعلنمات دأسنا األدرا املاليدة  :يف ظأٌ ايظأٛم ايهأ  ٤تهأ ٕٛاملٓ فظأ ١ػأذٜذ٠
بأأني املظأأت ُش ٜٔف أ يه رل َأأِٓٗ ٜبح أأ ٕٛعأأٔ األطأأِٗ املظأأعش ٠بظأأعش أقأأٌ َأأٔ قُٝتٗ أ
اسبكٝكٝأأأٚ ١يف هكٝكأأأ ١األَأأأش فأ أ ٕ تكًأ أ األطأأأع س يأأأٝع يأأأ٘ عاقأأأ ١بهفأ أ  ٠٤ايظأأأٛم
ف ملظأت ُشٜٛ ٕٚاجٗأأ ٕٛاملضٜأأذ َأأٔ املعًَٛأ
ايتكً يف األطع س ٜشجأع إىل املعًَٛأ
املعًَٛأ

َأأٔ ٜأأ ّٛآلخأأش ممأ ٜعأأي إٔ جأأضَ ٤أأٔ ٖأأزا

املتذفكأَٚ ١أٔ رأِ ٜذلتأ عأٔ دبُٝأع ٚذبًٝأٌ تًأو

ا طأأتف دَٗٓ ٠أ يف اربأ ر قأشاس ا طأأت ُ س يف أطأِٗ ايؼأأشن .١أُٖٝأ ١املعًَٛأأ١

بؼهٌ نبرل يف ايظٛم ايه ٚ ٤ايي مت ٌ "صبُٛعأَ ١أٔ ايبْ ٝأ
يًُتع ًَني  ٖٞٚرا ق ١ُٝهكٝك ١ٝأَ ٚتٛقع ١عٔ ايعًُٝ
ايكأأشاس ٚتعُأأٌ عًأأ ٢تُٓٝأأٚ ١صٜأ د ٠املع أ سف ٚربفأأٝ
املعًَٛ

أَ أ ْظ أ ّ املعً َٛأ
اْظٝ

املعًَٛ

ازب س ١ٜأ ٚاملظتكبً ١ٝربأ ر

طبأ طش عأأذّ ايت نأأذ أل ٟه يأأ١

ٚتتـأ ب يذقأأ ١املاُ٥أأٚ ١تٛفشٖأ يف ايٛقأأت املٓ طأ
بـف ١دٚسٚ ١ٜايعذاي ١يف تٛفرل ايبْ ٝ

ايأي مت دبٗٝضٖأ

ٚايؼأأُٚ ٍٛا ْتظأ ّ يف ْؼأأش

زبُٝع املظت ُش ٜٔبؼهٌ َتظ "ٟٚ

فٝعأأشف عًأأ ٢أْأأ٘ "صبُٛعأأ ١ايكٛاعأأذ ٚاإلجأأشا٤ا ايأأي تهفأأٌ

املٓ طب ١إىل املظت ُش ربأ ر ايكأشاس ايهأ  ٤أ ٚايتـأشف األهظأٔ يف

ٚقت َعني" ٜٚعتدل ْظ ّ املعًَٛ
طأأٛم األٚسام امل يٝأأ ١ف ملعًَٛأ

احمل طأي َأٔ أٖأِ َـأ دس املعًَٛأ

ا قتـأ د ١ٜيف

احمل طأأبٜ ١ٝأأتِ ا عتُأ د عًٗٝأ يف تكٝأأ ِٝاألٚسام امل يٝأأ١

ٚتك ِٝٝاملخ طش املشتبطأ ١بٗأز ٙاألٚسام ٚنأزيو تكٝأ ِٝايبأذا ٌ٥املختًفأ ١يعًُٝأ
ٚايبٝع يف ايظٛم ٚتدلص أُٖ ١ٝاإلفـ عٔ املعًَٛ
األْؼأأط ١ا قتـأأ د ١ٜن فأأٚ ١ايعًُٝأأ

ايؼأشا٤

يف َظأ عذ ٠املظأت ُش ٜٔيف َعشفأ١

ايأأي ق َأأت ايؼأأشن ١أَأأ ْٛعٝأأ ١املعًَٛأأ

ايٛاج اإلفـ عٓٗ فا بذ إٔ تهٚ ٕٛاكأحٚ ١طأًٗ ١ايفٗأِ َٛٚكأٛعٚ ١ٝتعأش
ايٛقأأت املٓ طأ

يف

ٚغ يبأ َأ ٜعُأأٌ عًأأ ٢سبأأط اإلفـأ ب جملأ ٍ احمل طأأي ٜٚكـأأذ ٖٓ أ

ب إلفـ احمل طي عً ٢أْ٘ :أهذ املب دئ احمل طب ١ٝايشٝ٥ظ ١ٝايي تًضّ ايٛهذا بعش
املعًَٛأ أ

املاُ٥أأأ ١عًأأأ ٢ايٓؼأ أ ط

َظأتخذَ ٞاملعًَٛأ

ا قتـأ أ د ١ٜن فأأأ ١أ ٚب يؼأأأهٌ ايأأأز ٟميهأأأٔ

َأٔ اربأ ر ايكأشاسا ا قتـأ د ١ٜاملختًفأ ١نتكٝأ ِٝاألداٚ ٤تكٝأأِٝ

ايظٛٝيٚ ١سحب ١ٝايؼشن ١أ ٚقذستٗ عًأ ٢إهأذا تٛطأع
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يؼُٛيٚ ١ٝاتظأ ْطأ م اإلفـأ يف احمل طأب ١ف ْأ٘ َأٔ األُٖٝأ ١ايذلنٝأض عًأ ٢ايٓكأ
ايت ي:١ٝ
نُ ١ٝاملعًَٛ

ايي ػب اإلفـ عٓٗ  :ن رلا َ تذلدد ايؼشن

يف ص ٜدَ ٠ظت٣ٛ

اإلفـ املأ يٚ ٞتًتأضّ ب سبأذ األدْأ ٚ ٢ريأو إٔ صٜأ د ٠اإلفـأ قأذ ًٜحأل أهْ ٝأ أكأشاس
ايٛاجأ اإلفـأ عًٗٝأ فعأ د٠

خ ؿ َٔ ١قبٌ املٓ فظني أَ َٔ هٝأ ْٛعٝأ ١املعًَٛأ
َأأ تأأأتحهِ املبأأ دئ احمل طأأأب ١ٝبطبٝعأأأْٛٚ ١عٝأأأ ١املعًَٛأأ

يف ايكأأأٛا ِ٥امل يٝأأأ ١نُبأأأذأ

ايتهًف ١ايت سؽبٚ ١ٝايتٛقٝت ٚاملٛكٛع...١ٝاخل .
 )1صَٔ اإلفـ عٔ املعًَٛأ  :هتأٜ ٢هأ ٕٛاإلفـأ عأٔ املعًَٛأ
َٔ األَُٖ ١ٝشاع  ٠ايتٛقٝت املٓ ط يعش

املعًَٛ

احمل طأب ١ٝفأ عا

إر ػب إٜـ شل يًُظأت ُشٜٔ

يف ٚقت َبهش خ ؿ ١إٔ ريو طٝؤرش عً ٢قشاساتِٗ اسبذ ١ ٜملظأتخذَٜٚ ٗٝفأذل
عش

تًو ايتك سٜش يف فذلا َتت بع ١هت ٢تهؼ عٔ ايترٝرلا يف ٚكع ايؼأشن١

ٚايي تؤرش بذٚسٖ عً ٢تٓبؤا ٚقشاسا املظت ُش. ٜٔ
 )2نٝفٝأ ١اإلفـأ عأأٔ املعًَٛأ  :تٛؿأ احمل طأب ١ب ْٗأ ْظأ ّ َعًَٛأ

َته َأأٌ

تتُ أأٌ طبشج تأأ٘ يف ايكأأٛا ِ٥امل يٝأأ ١األط طأأ ١ٝنك ُ٥أأ ١ايأأذخٌ ٚق ُ٥أأ ١املشنأأض
املأأ يٚ ٞق ُ٥أأأ ١ايتأأأذفك

ايٓكذٜأأأ...١اخل ايأأأي ػبأ أ إٔ تعأأأش

بؼأأأهٌ بظأأأٝط

ٚٚاكأ أ ٚطبٝعأأأٜٚ .ٞعتأأأدل اإلفـأ أ املأ أ يٚ ٞاحمل طأأأي َظأ أ ي ١ق ْْٝٛأأأ ١تًأأأضّ نأأأٌ
ػشن

األَٛاٍ بٓؼش ايبْ ٝ

ٚايكأٛا ِ٥امل يٝأٚ ١اإلفـأ عٓٗأ يف أٚقأ

هأذد

يتحكٝل ايهف  ٠٤يف ايظٛم امل يٚ ١ٝريو عٔ طشٜل:
َ -ت بع ١ايتضاّ ايؼشن

بتٛفرل بْ ٝ

تتـ ب يذقٚ ١ايؼف ف ١ٝاملطًٛب.١

 تطبٝل قٛاعذ َٚع ٜرل احمل طبٚ ١املشاجع.١ ا يتضاّ ب ملع ٜرل احمل طب ١ٝايذٚي ١ٝعٔ َتطًب -تك ِٝأدا ٤ايؼشن
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مصا ر املعلنمات املالية تتُ ٌ يف األت: ٞ
أ) ايتكأأأ سٜش ايأأأأي تٓؼأأأأشٖ ايؼأأأأشن ٚ :تتُ أأأأٌ يف نؼأأأأٛف دٚسٜأأأأ ١تكأأأأ ّٛبٓؼأأأأشٖ
ايؼشن

إىل املظأ ُٖني َفـأً ١عأٔ ْؼأ

ايؼأشنٖٝ ١هًأٗ أسب هٗأ  ....اخل

بؼهٌ طٓ ٟٛأ ٚسبع طٓ ٟٛأ ٚيف ػهٌ ْؼشا إخب س.١ٜ
) ايتك سٜش ايي تٓؼشٖ ػشن

ايظُظش :٠تك ّٛػأشن

يف ػأأأهٌ تكأ أ سٜش خ ؿأأأ ١عأأأٔ بعأ أ

ايظُظأش ٠بٓؼأش َعًَٛأ
بؼأأأشا ٤أ ٚبٝأأأع أٚ

األٚسام امل يٝأأأ ١تٛؿأأأٝ

ا هتف ظ ب ألٚسام امل ي.١ٝ
) املعًَٛأ أ

َذفٛعأأأ ١ايأ أ ُٔٚ :تتُ أأأٌ يف ايـأأأح

ٚاجملأأأا

ٚخأأأذَ

اإلسػأأأ د

ا طت ُ س.ٟ
د) قٛاعذ ايب : ْ ٝتظُ ٖز ٙاملـ دس يًُظت ُش ٜٔب سبـ ٍٛعً ٢املعًَٛ

عٔ طشٜأل

ايهُبٝأأأٛتش يًتعأأأشف عًأأأ ٢ايأأأتررل يف طأأأعش األٚسام امل يٝأأأ ١املتذاٚيأأأَٚ ١أأأٔ أهأأأذ
اشبذَ

املكذَٜ َ ١عشف ب طِ دي ٌٝاملظأت ُش ايفأشد ياطأت ُ س عأٔ طشٜأل ػأبه١

ايهُبٛٝتش ايي تت ٝي٘ املف كً ١بني فشق اطت ُ سَ ١ٜتٓٛع.١
طبيعة سن األدرا املالية الكفؤة  :إٕ طٛم األٚسام امل يٝأ ١ايهأ ٖ ٤أ ٞتًأو ايأي تتُتأع
بكذس ع ٍ َٔ املشٜ ١ْٚظُ بتحكٝل اطتج ب ١طشٜع ١يف أطع س األٚسام امل يٝأ ١يًأتررلا يف
ْتأأ  ٥ذبًٝأأٌ ايبْ ٝأأ

ٚاملعًَٛأأ

املتذفكأأ ١إىل ايظأأٛم مبأأ ٜأأؤد ٟيف ْٗ ٜأأ ١األَأأش إىل

ذبكٝل ايتع دٍ بني ايك ١ُٝايظٛقٚ ١ٝايك ١ُٝاسبكٝك ١ٝيًٛسق ١امل يٝأَٚ ١أٔ ايؼأ ٥ع ايتُٝٝأض
بني رارأ ١أػأه ٍ يهفأ  ٠٤ايظأٛم ٚايأي عًٗٝأ تتٛقأ دسجأ ١ايهفأ  ٠٤ب إلكأ ف ١إىل
َتطًب ٕ أط ط ٕ ٝيتحكٝل ايفع ي ١ٝاملطًٛب.١
الكيفي ددة ال ددي تتحقد د بً ددا الكف دداءة يف س ددن األدرا املالي ددةٚ :تتُ أأأٌ يف صبُٛعأأأَ ١أأأٔ
اشبطأأٛا األط طأأ ١ٝايأأي تكأأ ّٛعً ٗٝأ ايهف أ  ٠٤يف طأأٛم األٚسام امل يٝأأٚ ١ايأأي تتُ أأٌ
أط ط ف:ًٜٞ ُٝ
أٜ : ٚفذل

ٚجٛد طٛم يشأغ املأ ٍ َٓظُأ ١جأذا تلأِ عأذد نأبرل َأٔ املتعأ ًَني طأٛا٤

ن ْٛا َظت ُش ٜٔأَ ٚكذلكني ٚايعاق ١طشد ١ٜمبعٓ ٢أْ٘ نًُ صاد عأذد املظأت ُشٜٔ
صاد دسج ١ايهف  ٠٤اشلٝهً ١ٝايي تعهع دسج ١املٓ فظ ١يف ايظٛم.
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ر ْ :ً ٝيف ظٌ املٓ خ ايتٓ فظ ٞيًظُ طش ٠يف خذَ ١املظت ُشٜ ٜٔتٛقع إٔ تـٌ ْت  ٥ذبًٝأٌ
املعًَٛ

املٓؼٛس َٔ ٠قبٌ طبتً َـ دس املعًَٛ

امل ي ١ٝإىل ايعُا ٤بظشع ١ف ٥كٚ ١يف

ْفع ايٛقت تكشٜب مم ٜعي اطتج ب ١فٛسٜأ ١يتأٓعهع َب ػأش ٠يف طأعش األٚسام امل يٝأ١
قٝذ ايتذا َٚ ٍٚميٝض ٖز ٙا طتج ب ١اطتح ي ١اْفأشاد أَ ٟأٔ املظأت ُش ٜٔمبٝأض ٠ايظأبل
يف ػ ٕ اسبـ ٍٛعً ٢تك ِٝٝيًظعش ايزٜ ٟب ب٘ ايظِٗ.
ر ي ً :فٛس ٚؿٖ ٍٛز ٙاملعًَٛ

ازبذٜذٚ ٠ايي ٖ ٞمب ب ١أْبأ  ٤قأذ تهأ ٕٛطأ س ٠أ ٚغأرل

ط سٜ ٠عٌُ املظت ُش ٜٔعً ٢تكذٜش ق ١ُٝاألؿٌ طٛا ٤ب ستف أ ٚا غبف

ٚيإلػ س٠

أْ٘ ٚجٛد يف ؿأٌ صَأي بأني ايٛؿأ ٍٛإىل ْتأ  ٥ضبأذد ٠بؼأ ٕ ايكُٝأ ١اسبكٝكٝأ ١يًظأِٗ
ٚهـ ٍٛن ف ١املظت ُش ٜٔعً. ٗٝ
سابع ًٚ :هتْ ٢ك ٍٛإٔ ايظٛم ٜتـ ب يهفأ  ٠٤ايه ًَأ ١ف ْأ٘ ٜتٛقأع إٔ تظأتج ٝأطأع س
األطأأأِٗ يف طأأأٛم األٚسام امل يٝأأأٚ ١عًأأأٚ ٢جأأأ٘ ايظأأأشع ١يهأأأٌ َعًَٛأأأ ١جذٜأأأذ ٠تأأأشد إىل
املتعأ ًَني فٝأأ٘ ٚايأأي َأأٔ ػأ ْٗ ترأأٝرل ْظأ ّ يف ايؼأأشن ١املـأأذس ٠يًظأأِٗ هٝأ تتجأأ٘
أطع س األطِٗ ؿعٛداً أٖ ٚبٛط ً تبع ً يطبٝع ١األْب  ٤ن ْت ط س ٠أ ٚط.١٦ٝ
الصيغ املختلفة لكفاءة سن األدرا املالية :
َٔ األَٛس ايي ػب إدسانٗ يف نف  ٠٤األطأٛام األٚسام امل يٝأ ١طبٝعأ ١ايعاقأ ١بأني
ايك ١ُٝايظٛق ١ٝيًظأِٗ َأٔ جٗأٚ ١بأني املعًَٛأ
ٖز ٙاألطِٗ َٔ جٗ ١أخش٣

15

يزا ْظتعش

ٚايبْ ٝأ

ايأي ذبأذد قأشاس املظأت ُش يف

ف ًٜٞ ُٝاملظتٜٛ

اي ا يًُعًَٛأ

ايأي

تعهع أطع س األطِٗ ضبٌ ايتذا ٍٚيف ايظٛم.
ايـٝر ١كعٝف ١ايهف ٚ :٠٤تظأُ ٢أٜلأ
شلز ٙايـٝرٜ ١فذل

إٔ املعًَٛ

"ْظشٜأ ١اسبشنأ ١ايعؼأٛا ١ٝ٥يألطأع س" ٚٚفكأ

ايت سؽب ١ٝبؼ ٕ ايأي جأش يف امل كأ ٞطأٛا ٤يف األٜأ ّ

أ ٚاألػٗش أ ٚايظٓني تؤرش عً ٢طعش ايظِٗ اسب ي ٚ ٞميهٔ ا طأتف دَٗٓ ٠أ يًتٓبأؤ
ب يتررلا املظتكبً ١ٝيف األطع س ٚيزيو ف ٕ ايتررلا املتت ي ١ٝيف أطأع س األطأِٗ َظأتكً١
عأأٔ بعلأأٗ ايأأبع

10

ٜٛ ٚجأأذ ب ٗٓٝأ أ ٟعاقأأٚ ١اكأأحَٚ ١أأٔ ٖٓ أ ٜطًأأل عًأأ ٢ايـأأٝر١

مثنى عبد إلاله هاصر "،مرجع سابق" ،ص. 12
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ايلعٝف ١يهف  ٠٤ايظأٛم ب سبشنأ ١ايعؼأٛا ١ٝ٥يألطأع س ب عتبأ س إٔ ايأتررل يف ايظأعش َأٔ
 ّٜٛألخش ٜظرل عً ٢اط ٚاهذ.
ايـٝرَ ١تٛطط ١ايهف ٜ :٠٤كتلٖ ٞزا ايفش

ب ٕ األطع س اسب ي ١ٝيألطأِٗ تعهأع

ايتررلا ايظ بك ١فكط يف أطع س األطِٗ بأٌ تعهأع نأزيو ن فأ ١املعًَٛأ
يًجُٗٛس أ ٚايتٛقع

ايي تك ّٛعً ٢تًأو املعًَٛأ

املت هأ١

هأ ٍٛايظأشٚف ا قتـأ د ١ٜظأشٚف

ايؼشن ١ايتك سٜش امل يٚ ١ٝغرلٖ ٚيف ظٌ ايـأٝر ١املتٛطأط ١يهفأ  ٠٤ايظأٛم ٜتٛقأع إٔ
تظتج ٝأطأع س األطأِٗ ملأ ٜتأ َأٔ تًأو املعًَٛأ

هٝأ تهأ ٕٛا طأتج ب ١كأعٝف ١يف

ايبذا ١ٜألْٗ إ تهَ ٕٛب ١ٓٝعًٚ ٢جْٗ ١ظش أٚي ١ٝبؼ ٕ تًو املعًَٛ

غرل أْأ٘ إرا أدسى

املظت ُش َٓٚز ايًحظ ١األٚىل ايك ١ُٝاسبكٝك ١ٝايأي ٜٓبرأ ٞإٔ ٜهأ ٕٛعًٗٝأ طأعش ايظأِٗ
يف ظٌ تًو املعً. َٛ
ايـٝر ١ق ١ٜٛايهف  :٠٤تفأش

تعهأع األطأع س اسب يٝأ ١بـأف ١ن ًَأ ١نأٌ املعًَٛأ

املت ه ١ع َ ١أ ٚخ ؿ ١فٗز ٙايـٝر ١اخترل بطشٜك ١غرل َب ػش َٔ ٠خاٍ ق ٝغ ايع ٥أذ
َعٓٝأَ ١أٔ املظأت ُش ٜٔهٝأ شلأ طشقٗأ اشب ؿأٚ ١ايظأشٜعٜٓ ٚ ;١ؼأرٌ

ايز ٟذبكك٘ ف٦

ايظٛم ايه  ٤أط ط ب طع س األطِٗ ايي تعهأع املعًَٛأ

ازبذٜأذ ٠ايأي تأشد إيٝأ٘

ٚعأٔ َأذ ٣ا طأتج ب ١شلأ َٚأذ ٣ايظأشع ١يف ذبًًٝأٗ ٚإٕ اشبأاف هأ ٍٛأَ ٟأٔ ايـأٝغ
اي ا ايظ بك ١ايزنش ذبظ ٢بت ٜٝذ أقأَ ٣ٛأٔ قبأٌ احملًًأني املأ يٝني ٜٓحـأش يف طبٝعأ١
تًو املعًَٛ

َٚذ ٣طشع ١اطتج ب ١األطع س شل ٚإٕ ٖٓ ى عاقٚ ١رٝكأ ١بأني َفٗأَٞٛ

نف أ  ٠٤ايظأأٛم ٚهشنأأ ١األطأأع س ايعؼأأٛا ١ٝ٥فهًُ أ صاد ايهف أ  ٠٤اصداد عؼأأٛا١ٝ٥
األطع س ٚايعهع ؿح. ٝ
متطلبات كفاءه سن األدرا املالية :
إٕ ايظأأٛم ايه أ ٖ ٤أأ ٞايظأأٛم ايأأي تتحكأأل ربـٝـ أ ً نف أ يًُأأٛاسد املت هأأ ١مب أ
ٜلأُٔ تٛجأأ٘ تًأأو املأأٛاسد إىل األن أأش سحبٝأأٚٚ ١فكأ ملفٗأأ ّٛايهفأ ٜ ٠٤فأأذل

إٔ تأأؤدٟ

دٚس ٜٔب سص ٜٔأهذُٖ َب ػش ٚاآلخش غرل َب ػش.
 )1ايأأذٚس املب ػأأشٜ :كأأ ّٛعًأأ ٢هكٝكأأَ ١ؤداٖ أ أْأأ٘ عٓأأذَ ٜكأأ ّٛاملظأأت ُش بؼأأشا ٤أطأأِٗ
ػشن َ ١فٗ ٛيف اسبكٝكٜ ١ؼذل ٟعٛا٥أذ َظأتكبًٚ ١ٝب يتأ ي ٞفأ ٕ ايؼأشن
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تت شل فشق اطت ُ س ٚاعذ ٠تظتطٝع بظٗٛي ١إؿذاس املضٜذ َٔ األطِٗ ٚبٝعٗ بظأعش
َتٛطط تهًف ١األَٛاٍ.

َا ِ٥مم ٜعي ص ٜد ٠هـ ١ًٝاإلؿذاس ٚاغبف

 )2ايأأذٚس غأأرل املب ػأأشٜ :عأأذ إقبأأ ٍ املظأأت ُش ٜٔعًأأ ٢ايتع َأأٌ ب ألطأأِٗ ايأأي تـأأذسٖ
يؼشن ١مب بَ ١ؤػش أَ ٕ يًُكذلكني مم ٜعأي إَه ْٝأ ١هـأ ٍٛايؼأشن ١عًأ٢
َضٜأأأذ َأأأٔ املأأأٛاسد امل يٝأأأَ ١أأأٔ خأأأاٍ إؿأأأذاس طأأأٓذا أ ٚإبأأأشاّ عكأأأٛد اقأأأذلا
املؤطظ

َأأأٔ

امل يٚ ١ٝايأي تهأ ٕٛبظأعش ف ٥أذَ ٠عكأٚ ٍٛيتحكٝأل ايتخـأٝف ايهأ ٤

يًُٛاسد امل ي ١ٝاملت هٜٓ ١بر ٞذبكل زلت ٕ أط طٝت ٕ تعأذإ مب بأَ ١تطًبأ ٕ أط طإٔ ٝ
يتحكٝل نف  ٠٤طٛم األٚسام امل يُٖ ١ٝأ  :نفأ  ٠٤ايتظأعرل ٚنفأ  ٠٤ايتؼأرٖٚ ٌٝأَ ٛأ
ْكذَ٘ كُٔ ايٓك

ايت ي: ١ٝ

 نفأ أ  ٠٤ايتظأأأعرل "ايهفأ أ  ٠٤اشب سجٝأأأٜ :"١كـأأأذ ٖأأأ ٞطأأأشعٚ ١ؿأأأ ٍٛاملعًَٛأ أ
ازبذٜذ ٠إىل املتعأ ًَني يف ايظأٛم د ٕٚف ؿأٌ صَأي نأبرل ٚبأذ ٕٚإٔ ٜتهبأذٚا
يف طأأب ًٗٝتهأأ ي ٝب ٖظأأأ ١ممأأ ػبعأأأٌ أطأأأع س األطأأأِٗ َأأأشآ ٠تعهأأأع ن فأأأ١
املعًَٛأ أ

املت هأأأٚ ١ايفشؿأأأَ ١ت هأأأ ١زبُٝأأأع املظأأأت ُش ٜٔيًحـأأأ ٍٛعًأأأ ٢تًأأأو

املعًَٛ

إ أْ٘ ميهٔ يعذد قً َٔ ٌٝاملظت ُش ٜٔذبكٝل

ْٚفع َظت ٣ٛاألسب

أسب غرل ع دٜٚ ١ٜتٛق ريو عًَ ٢ذ ٣ذبً ٌٝاملعًَٛ

غرل أْأ٘ يف ظأٌ ايظأٛم

ايهفؤ ٠ميهٔ يعأذد نأبرل َأٔ املتعأ ًَني إٔ ؼبـأًٛا عًأ ٢ايأذٚاّ عًأ ٢تًأو
املعًَٛ

ٚؼبككٛا بٗ أسب ه غرل ع د ١ٜعً ٢هظ

ٚط ١ًٝيًهظ املُٝأض يف أ ٟصبأ ٍ َأٔ صبأ

املظأت ُش ٜٔاآلخأش ٜٔألٕ أٟ
اسبٝأ  ٠تأذَش ْفظأٗ مبجأشد إٔ

تـب َعشٚف ١يعذد نبرل َٔ املتع ًَني.
" نف  ٠٤ايتؼر "ٌٝايهف  ٠٤ايذاخًٜٚ :١ٝكـذ قذس ٠ايظٛم عًأ ٢خًأل ايتأٛاصٕ بأني
ايعأأش

ٚايطًأ د ٕٚإٔ ٜتحُأأٌ املتعأ ًَ ٕٛفٝأأ٘ تهًفأ ١ع يٝأأ ١يًظُظأأشٚ ٠د ٕٚإٔ

ٜت يًتج س ٚاملتخــني ؿٓ ايظأٛم فشؿأ ١ذبكٝأل َأذ ٣أٖ ٚأ َؽ سبأ َرأ ٍ
فٚ ٘ٝتعتُذ نف  ٠٤ايتظعرل إىل هأذ نأبرل عًأ ٢نفأ  ٠٤ايتؼأرٚ ٌٝايأي تعأي
إٔ تعهأأأع قُٝأأ ١ايٛسقأأأ ١امل يٝأأأ ١املعًَٛأأ

ايأأأٛاسد ٠إىل ايظأأأٛم عًأأأ ٢إٔ تهأأإٔٛ

ايته أ ي ٝايأأي ٜتهبأأذٖ املظأأت ُش ٜٔإلمت أ ّ ايـأأفك ١عٓأأذ هأأذٖ األدْأأ ٢مم أ
ٜؼجعِٗ عً ٢بزٍ ازبٗذ يًحـ ٍٛعً ٢املعًَٛ

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

228

ازبذٜأذٚ ٠ذبًًٝأٗ َُٗأ نأ ٕ
العذد ( )14المجلذ ( )15ابريل  -يىنيى 2017م

ISSN : 2410-1818

سوق االوراق املالية وتأثيرها يف تحسين االقتصاد اليمني

هجِ ايت ررل ايز ٟذبذر٘ تًو املعًَٛ

| د .امين حامد خيران

عًأ ٢ايظأعش ايأز ٟتبأ بأ٘ ايٛسقأ ١امل يٝأ.١

ٚإٕ ذبكٝأأل ايهفأأ  ٠٤يف اشب ؿأأٝت ٕ ايظأأ بكت ٕ ألطأأٛام األٚسام امل يٝأأَ ١شٖأإٔٛ
بتحكل صبُٛع َٔ ١ايؼشْ ٚزنش أُٖٗ :
 إٔ تظٛد طٛم األٚسام امل ي َٓ ١ٝفظ ١ن ًَ ١بني املتذخًني ٚشلِ هش ١ٜايذخٍٛٚاشبشٚ َ٘ٓ ٚريو يًترً عً ٢فشق ا هته س.
 إٔ ٜتُتأأع ايظأأٛم خب ؿأأ ١ٝطأأٛٝي ١األٚسام امل يٝأأ ١املتذاٚيأأ ١فٝأأ٘ يتحك ٝأل ف أشقنُأ إٔ تأٛفش

ايبٝع ٚايؼشا ٤يألٚسام ب يتهًفأ ١املٓ طأب ١يف ايٛقأت املٓ طأ

ٖز ٙاشب ؿ ١ٝؼبكأل َأ ٜعأشف ب طأتُشاس ١ٜاألطأع س ايظأ ٥ذ ٠فٝأ٘ ٚايأي تكًأٌ
هأأذ ٚتكًب أ

َأأٔ اهتُ أ

َف ج٦أأٚ ١غأأرل َأأدلس ٠يف أطأأع س األٚسام امل يٝأأ١

ٚب يت ي َٔ ٞفشق املل سب ١غرل امل َ ١ْٛف.٘ٝ
 إٔ ٜتٛفش يف طٛم األٚسام امل يٚ ١ٝط ٚ ٌ٥قٓٛا اتـ ٍ فع يأ ١تأٛفش يًُتعأ ًَنيَعًَٛ

دقٝك ١ه ٍٛايظعش ٚهجِ عًُٝأ

إىل َؤػأأشا عأأٔ ايعأأش

ايتبأ دٍ ايأي ٜأتِ فٝأ٘ ب إلكأ ف١

ٚايطًأ يف اسب كأأش ٚاملظأأتكبٌ ٚايأأي ت خأأز ؿأأٛس

َتعذدٚ ٠تكذّ يًُظت ُش ْؼش ٠تعشف بأ "هشن ١األطع س ايَٝٛٝأ "١ايأي تـأذس
عٔ ايبٛسؿ.١
 -تٛفش عٓـش ايؼف ف ١ٝيف املعًَٛ

عٔ أطع س األٚسام امل ي ١ٝاملتذاٚي ١ف ٘ٝممأ

ػبعًأأأٗ َت هأأأ ١زبُٝأأأع املتعأأ ًَني فٝأأأ٘ ب ملظأأ ٚاٚ ٠بؼأأأهٌ ؼبأأأذ َأأأٔ عًُٝأأأ١
اهته س املعًَٛ

ٚيف ٖأزا ايظأ ٝم ذبأذد ػأش ٚاإلدسا يف ايظأٛم ٚايأي

تشنأأأض عًأأأ ٢عٓـأأأش اإلفـأ أ عأأأٔ املعًَٛأ أ
يًؼشن ١ايي تتكذّ بطً اإلدسا

يف ايبْ ٝأ أ

امل يٝأأأ ١املٓؼأأأٛس٠

نُ ٜطً َٔ ايؼأشن

املذسجأ ١فٝأ٘

أٜل ْؼش تك سٜش َ ي ١ٝفـً ١ٝعٔ ْؼ طٗ خاٍ ايع ّ.
 إٔ تتأٛفش ايتكٓٝأايـفك

اسبذ ٜأأ ١اشب ؿأ ١حبشنأأ ١ايتأأذاٚ ٍٚعأش

ب إلك ف ١إىل ٚجٛد صبُٛع

أٚاَأأش ٚتٓفٝأأز

َتخــ َٔ ١ايظُ طشٚ ٠اشبأدلا٤

يتكأأذ ِٜايٓـأأ ٚا طتؼأأ س ٠يًُتعأأ ًَني يف ايظأأٛم َٚظأأ عذتِٗ عًأأ ٢تٓفٝأأز
ؿفك

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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المبحث الرابع  :وحذة سىق األوراق الماليت في اليمن
ؼبتأأٌ إْؼأأ  ٤طأأٛم األٚسام امل يٝأأ ١يف ايأأ ُٔٝأُٖٝأأ ١خ ؿأأ ١بٛؿأأف٘ أهأأذ املتطًبأأ
ايشٝ٥ظ ١إلظب ازبٗٛد ا قتـ د ١ٜايشاَٝأ ١إىل تعضٜأض عًُٝأ ١ايُٓأ ٛا قتـأ دٚ ٟذبظأني
َٓ خ ا طت ُ س ٚهؼذ ٚتعب ١٦املذخشا ٚتٛجٗٗٝأ عبأ ٛصبأ

ا طأت ُ س املٓتجأٚ ١تبعأ

يزيو فكذ ػٗذ ا قتـأ د ايأُٝي ايهأ رل َأٔ ايتطأٛسا َ أٌ تٛطأٝع َؼأ سن ١ايكطأ
اشب ق يف ايتُٓ ١ٝا قتـ دٚ ١ٜايظُ خبـخـ ١ايه رل َٔ األؿ ٍٛايع َ ١املتع أش٠
يف إط س تٛطٝع ق عذ ٠املًه.١ٝ
ٚقذ تهْٛت عذد َٔ ايؼشن

املظ ُٖ َٔ ١قبأٌ ايكطأ اشبأ ق ٚأْؼأ

َٔ املـ سف اشب ؿ ١نُ ػبش ٟايعٌُ عً ٢خـخـ ١بعأ

عأذد

املٓؼأت ايع َأٚ ١عًأ٢

ٖزا األط غ فكأذ نأ ٕ يضاَأ ً يًشفأع َأٔ َظأت ٣ٛأدا ٤ا قتـأ د ٚجأٛد آيٝأ ١يًتع َأٌ َأع
ٖأأز ٙايتطأأٛسا
اْظأأٝ

ٚإت هأأ ١املٓ أ خ املٓ ط أ يًتُٜٛأأٌ ٚتهأأ ٜٔٛاملؤطظ أ

اياصَأأ ١يتظأأٌٗٝ

ايتب أ دٍ ٖٚأأزا ٜت أ ت ٢إ بٛجأأٛد طأأٛم يأأألٚسام امل يٝأأٚ ١قأأذ أؿأأب َٛكأأٛ

أطأأٛام األٚسام امل يٝأأ ١ؼبظأأ ٢ب ٖتُ أ ّ ب أ يغ يف ايأأذ ٍٚاملتكذَأأٚ ١ايٓ َٝأأ ١عًأأ ٢ه أذٍ طأأٛا٤
ٚريأأو ملأ تكأأ ّٛبأأ٘ ٖأأز ٙاألطأأٛام َأأٔ دٚس ٖأ ّ يف هؼأأذ املأأذخشا ايٛطٓٝأأٚ ١تٛجٗٗٝأ يف
قٓٛا اطأت ُ س ١ٜتعُأٌ عًأ ٢دعأِ ا قتـأ د ايكأٚ َٞٛتضٜأذ َأٔ َعأذ

ايشفأ  ٙألفأشاد.ٙ

ٚيكذ أٚيت اسبه ١َٛإْؼ  ٤طٛم األٚسام امل ي ١ٝأُٖ ١ٝنبرل َٔ ٠خأاٍ اؿأذاس ايكأ ْٕٛ
سقِ ( ) يظٓٚ ١اشبأ ق ٚنأزيو اْؼأ ٚ ٤هأذَ ٠ؼأش ٚاألٚسام امل يٝأٚ ١ايبٛسؿأ ١ايت بعأ١
يٛصاس ٠امل يٚ ١ٝتٛقٝع ايعذٜذ َٔ َزنشا ايتف ِٖ َع األطأٛام امل يٝأ ١املٓأ ظش َ ٠أٌ ٖ٦ٝأ١
األٚسام امل يٝأأ ١األسدْٝأأ .11١مل أ شل أ َأأٔ فٛا٥أأذ اقتـ أ د ١ٜتتُ أأٌ يف تأأٛفرل ايتُٜٛأأٌ ٚجأأز
املذخشا احملًٚ ١ٝاشب سجٝأ ١ايأي تتأ ٝإْؼأ َ ٤ؤطظأ

ٚػأشن

األَأٛاٍ «ػأشن

املظ ُٖ »١ق دس ٠عً ٢إػب د األْؼط ١ايـٓ عٚ ١ٝايتج سٚ ١ٜاشبذَ ١ٝايعُاق. ١
إمكانية إنصاء سن لألدرا املالية يف اليمو :
تؼهٌ ايظٛم ايٓكذٚ ١ٜايأي تتظأِ ب يظأٛٝي ١ايف ٥لأ ١جأض ٤سٝ٥ظأ ً َأٔ طأٛم األٚسام
امل ي ١ٝه ٝتته َٔ ٕٛاملـ سف ايتج س ١ٜايأي تتع َأٌ ب يٓكأذ ٚا ٥تُأ ٕ قـأرل األجأٌ
11
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نُ أػشْ يزيو طًف ً فٗز ٙايظأٛم تعُأٌ ذبأت إػأشاف َٚشاقبأ ١ايبٓأو املشنأض ٟيف
طبتً بًذإ ايع مل .إر إٔ عًُٝأ ١اإلػأشاف ٖأز ٙتعأذ َظأ ي ١كأشٚس ١ٜبكـأذ احمل فظأ١
عً ٢ا طتكشاس ا قتـ دَ ٟأٔ ْ هٝأٚ ١اسبفأ ظ عًأ ٢أَأٛاٍ املأٛدعني َأٔ ا كأطشاب
ا قتـ أ دَٚ ١ٜأأٔ طأأ ٤ٛاإلداس ٠املـأأشف ١ٝإٕ هـأأًت َأأٔ ْ هٝأأ ١أخأأش .٣نُ أ إٔ تأأٛفرل
األَأأٔ ٚايطُ ْٓٝأأ ١يًُأأٛدعني َأأٔ جٗأأٚ ١سبًُأأ٘ األطأأِٗ يف املـ أ سف ايتج سٜأأَ ١أأٔ جٗأأ١
أخأأأش ٣قأأأذ أعطأأأ ٢يًبٓأأأو املشنأأأض ٟبؼأأأهٌ عأ أ ّ أُٖٝأأأ ١نأأأبرل ٠تٓ قًأأأٗ ايفهأأأش
ا قتـ دَٓ ٟز ايكشٕ اي َٔ عؼش.
أَ ايؼل اي ْ َٔ ٞطٛم األٚسام امل ي ١ٝفٗ ٛطأٛم سأغ املأ ٍ فٗأزا ايظأٛم يأٝع َأٔ
ايلأأشٚس ٟإٔ ٜٓؼ أ بكأأشاس َظأأبل َأأٔ ايظأأًط
ايٓؼ

ا قتـأ د ٟيف ػأهٌ ػأشن

ايٓكذٜأأ ١أ ٚامل يٝأأ ١يف ايأأباد إ إرا بًأأغ

َظأ ُٖ ١ب عأذاد نأبرلٚ ٠اطأت ُ سا كأخُ١

تدلس إْؼ ٖ ٌ َ ٤زا ايظٛم .ايزٜ ٟتطً ا ٥تُ ٕ ايطٜٛأٌ األجأٌ ٚدبُأع املأذخشا َأٔ
ؿر س املذخشٖٓٚ .ٜٔأ ْأٛد اإلػأ س ٠إىل إٔ تطأٛس ايٓؼأ
ػأأشن

ا قتـأ د ٟيف بادْأ ٚصٜأ د٠

األعُأ ٍ طأأٛف ٜأأؤد ٟب يت نٝأأذ مبؼأأ ١٦ٝاهلل تعأ ىل إىل تُٓٝأأ ١ايظأأٛم ايٓكذٜأأ١

ٚسفع نف ٤تٗ  .آَ إٔ تٛج٘ اسبهٚ ١َٛتؼجٝعٗ ياطأت ُ س يف ايكط عأ

ا قتـأ د١ٜ

ايأأي تتُتأأع مبضا ٜأ ْظأأب ١ٝن يضساعأأٚ ١األزل أ ى ٚايظأأ ٝهٚ ١املٓطكأأ ١اسبأأش – ٠عأأذٕ
ايكط ع

ٚبع

األخش َٔ ٣خاٍ ت طٝع َؼشٚع

اطت ُ س ١ٜيف ػهٌ ػأشن

َظ ُٖ ١طٛف ٜؤد ٟب يت نٝذ إىل تُٓ ١ٝطٛم األٚسام امل يٚ ١ٝتٓؼٝطٗ .
ْأٛد ايتٜٓٛأ٘ ٖٓأ إىل إٔ طأٛم األٚسام امل يٝأأ ١املكذلهأ ١ميهأٔ إٔ تـأ
أٚقأ أ

بأ يشنٛد يف

َعٓٝأأأَ ١أ أ مل ٜتأأأذخٌ ايبٓأأأو املشنأأأض ٟايأأأُٝي ٜٚؼأأأجع املـأ أ سف ايتج سٜأ أ١

ٚاملتخــٚ ١ا طت ُ س ١ٜايع ًَ ١يف ايظٛم احملً ١ٝعً ٢تشٚػبٗ ٚاملظ ُٖ ١ف. ٗٝ
در البهك املطكزي اليمين يف التهظي داإلشطاف :
َأأأٔ ايطبٝعأأأ ٞإٔ تهأأأ ٕٛاملظأأأؤٚي ١ٝاملب ػأأأش ٠يًبٓأأأو املشنأأأض ٟايأأأُٝي يف ايتٓظأأأِٝ
ٚاإلػشاف عً ٢طٛم األٚسام امل يٚ ١ٝذبذٜذاً َٓٗ ايظٛم ايٓكذٚ .١ٜنزا احمل فظ ١عًأ٢
اطتكشاسٖ ْؼ ط ً ٚطٛٝيٚ ١أطع ساً.

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت
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ٖز ٙايظٛم ػب إٔ ٜظتُش بذ ٕٚتٛقأ ٚمبعأذٍ اأَ ٛا٥أِ سبجأِ

ا قتـ أ د ايأأُٝي .يأأزيو ػبأأ إٔ تتأأٛفش شلأأز ٙايظأأٛم طأأٛٝيَ ١تجأأذد ٠تظأأ عذٖ عًأأ٢
اطتُشاس ْؼأ طٗ  .نُأ إٔ أطأع س ٖأز ٙايظأٛم ٖأ ٞاألخأش ٣ػبأ إٔ تتظأِ ب طأتكشاس
طأأٛا ٤نأأ ٕ ريأأو ألطأأع س ايف ٥أأذ ٠أ ٚأطأأع س ايـأأشف طأأٚ ُٝإٔ طأأٛم األٚسام امل يٝأأ١
قـرل ٠األجٌ ايأي تهأَ ٕٛأذ ٠اطأتحك قٗ أقأٌ َأٔ طأٓ ١تتأ رش بذسجأ ١نأبرل ٠مبظأت٣ٛ
ايظٛٝيٚ ١مبظت ٣ٛأطع س ايف ٥ذ ٠ايظ ٥ذتني .ب ُٓٝظبذ طٛم سأغ املأ ٍ أ ٟطأٛم األٚسام
امل ي ١ٝرا اآلج ٍ املتٛططٚ ١ايط ١ًٜٛاألجٌ ٖ ٞاألخش ٣تت رش ب يظأٛٝيٚ ١ب طأع س ايف ٥أذ٠
ايكـرل ٠األجٌ َٔ ْ هٚ ١ٝب طع س ايـشف َٔ ْ هٝأ ١أخأش ٣عًُأ ً بأ ٕ اطأتكشاس أطأع س
ايـشف سزلٚٚ ً ٝاقعٜ ً ٝعذ َُٗ ً فكط زبز سؤٚغ األَٛاٍ ايٛطٓ ١ٝبٌ ٚهتأ ٢سؤٚغ
األَٛاٍ املرذلبٚ ١ايعشبٚ ١ٝاألجٓبٚ .١ٝبؼهٌ ع ّ ميهٔ ذبذٜأذ أُٖٝأ ١ايبٓأو املشنأضٟ
ايُٝي يف اإلػشاف عًأ ٢طأٛم األٚسام امل يٝأ ١املكذلهأَ ١أٔ خأاٍ األبعأ د ايشٝ٥ظأ ١اآلتٝأ١
ٚايي تؼهٌ يف َلأُٖ ْٗٛأذف ً سٝ٥ظأ ً يًبٓأو املشنأض ٟايأُٝي ٚفكأ ً ْٚأف املأ د)5( ٠
فكش َٔ )1( ٠ايك ْ ٕٛسقِ ( )14يظٓ ّ2555 ١بؼ ٕ ايبٓو املشنض ٟايُٝي.12
( )1أيمية الشينلة :
ٜظأأأع ٢ايبٓأأأو املشنأأأض ٟايأأأُٝي داُ٥أأ ً إىل احمل فظأأأ ١عًأأأ ٢هأأأذ أدْأأأَ ٢أأأٔ ايظأأأٛٝي١
املـشف ١ٝأؿ ٍٛط  ١ً٥هٜ ٝؤنذ ايبٓو املشنض ٟايُٝي يف ٖزا ايـذد ب ْأ٘ عًأ ٢آٍ
بٓأأو إٔ ؼبأأتف ب ؿأأ ٍٛط أ ٚ ١ً٥فك أ ً ٚايتعً ُٝأ

ايـ أ دس .13٠نُ أ إٔ عًأأ ٢املـ أ سف

ايع ًَ ١يف ايظٛم املـشف ١ٝاي ١ُٝٓٝإٔ تًتضّ ب ٜذا ايكأذس ايضا٥أذ َأٔ ٚدا٥عٗأ يأذ ٣ايبٓأو
املشنض ٟايُٝي.
ٜٚتأأأبني َأأأٔ خأأأاٍ ٖأأأز ٙاألدا ٠ن هأأأذ ٣أدٚا ايظ ٝطأأأ ١ايٓكذٜأأأٜ ١ظأأأتطٝع ايبٓأ أو
املشنأأأض ٟايأأأُٝي إىل هأأأذ َأ أ إٔ ٜأأأٛفش اسبأأأذ األدْأأأَ ٢أأأٔ ايظأأأٛٝي ١اياصَأأأ ١إىل هجأ أِ
ا قتـ د بعٝذاً عٔ آر س ايتلخِ ط ُٝإٔ ايتلخِ ٜعأذ أهأذ املعٛقأ

ٚايعشاقٝأٌ ايأي

تك أَ ّ تطٛس طٛم األٚسام امل ي ١ٝاي ١ُٝٓٝاملضَع ت طٝظٗ سزلَ ً ٝظتكباً.

12
قاهىن البنك املرلسي الُمني ،رقم ) ( 14لسنت  2000م ،وزارة الشإون القاهىهُت ،صنعاء ،دٌسمبر 2003
13
املرجع السابق هفسه..
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إراً فأ ٕ تأأذخٌ ايبٓأأو املشنأأض ٟايأأُٝي بكـأأذ كأأُ ٕ ايتأأٛاصٕ بأأني املظأأت ٣ٛاملٓ طأٞ
يًظٛٝي ١املـشفٚ ١ٝاسبذ األدْ َٔ ٢ايتلأخِ إلْعأ ؾ عًُٝأ

ا طأت ُ س يف ايكط عأ

ا قتـ د ١ٜاملختًفأٜ ١تطًأ إٔ تهأ ٕٛايظأٛم ايٓكذٜأ ١طأٓذاً داعُأ ً يظأٛم سأغ املأ ٍ يف
مجٝأأع ايظأأشٚف .عًُأ ً بأ ٕ َأ ٜكأأ ّٛبأأ٘ ايبٓأأو املشنأأض ٟايأأُٝي ه يٝأ ً َأٔ بٝأأع ألرْٚأ
اشبضاْٚ ١بع
َٚؤطظ

ايظٓذا اسبهٚ ١َٝٛػٗ دا اإلٜذا عً ٢مجٗٛس املظت ُش َٔ ٜٔأفأشاد
َ يٝأٚ ١غأرل َ يٝأ ١ميهأٔ اعتب سٖأ اشبطأ ٠ٛاألٚىل ٚايشٝ٥ظأ ١يف إْؼأ  ٤طأٛم

األٚسام امل ي ١ٝاملكذلهٖٚ .١زا َأ أنأذ عًٝأ٘ بشْأ َ اإلؿأا ا قتـأ دٚ ٟاملأ ي ٞايأزٟ
تتبٓ  ٙاسبه ١َٛايَٓ ١ُٝٓٝز ايع ّ .ّ1995
( )2أيمية أسعار الفا دة :
اْطاق أ ً َأأٔ ت نٝأأذ ايبٓأأو املشنأأض ٟايأأُٝي عًأأ ٢تأأبي ط ٝطأأْ ١كذٜأأ ١تٓظأأجِ َأأع
ٖذفأأ٘ ايأأشٝ٥ع يف ذبكٝأأل اطأأتكشاس األطأأع س ٚاحمل فظأأ ١عًأأ ٢ريأأو ا طأأتكشاس فكأأذ طأأع٢
دا ً ُ٥يًحفأ ظ عًأ ٢اطأتكشاس ْظأي يف أطأع س ايف ٥أذ ٠خ ؿأ ١خأاٍ ايظأٓٛا (- 1992
َ )ّ1996أٔ عُأش دٚيأ ١ايٛهأذ ٠املب سنأ ١إ إٔ ايظأشٚف ا قتـأ د ١ٜايـأعبٚ ١املعكأأذ٠
ايأي َأأش بٗأ ايأباد خأأاٍ ايفأأذلْ ٠فظأٗ قأأذ جعًأأت َعأذ

ايتلأأخِ تتجأ ٚص َظأأت٣ٛ

أطع س ايف ٥ذ ٠عً ٢ا ٥تُأ ٕ إ أْأ٘ َأع تطبٝأل اسبهَٛأ ١يدلْأ َ اإلؿأا يف ازبٗأ ص
امل يٚ ٞاملـشيف فكذ تشى يًُـ سف يف ايع ّ  ّ1998هش ١ٜذبذٜأذ أطأع س ايف ٥أذ ٠عًأ٢
اإلقأأشا

ٚفك أ ً َٚكتلأأٝ

عًُأأٗ  14أَ أ إٔ ذبكٝأأل بعأأ

املـأأشيف ايأأُٝي َأأٔ جأأشا ٤تطبٝأأل ٖأأز ٙاإلؿأأاه

ايتحظأأٔ يف عُأأٌ ازبٗأأ ص

فك أذ ط أ عذ ريأأو ٚخ ؿأأ ١خأأاٍ

ايظأأٓٛا  ّ2552- 1998عًأأ ٢إٔ تهأأ ٕٛأطأأع س ايف ٥أأذَٛ ٠جبأأٖٚ ١أأزا ٜعأأي إٔ عًأأ٢
ايبٓو املشنأض ٟايأُٝي إٔ ؼبأ ف يف األقأٌ عًأ ٢طأعش ف ٥أذ ٠هكٝكأَٛ ٞجأ (ؿأفش أٚ
فٛم ايـفش) يهٜ ٞؼجع مجٗٛس املظت ُش ٜٔأفشادا َٚؤطظ

عً ٢ا طأت ُ س يف طأٛم

األٚسام امل ي ١ٝاملكذل إْؼ ؤٖ  .إ أْأ٘ َأٔ أجأٌ كأُ ٕ اطأتُشاس ريأو فأ ٕ األَأش ٜتطًأ
قٝأأ ّ ايبٓأأو املشنأأض ٟايأأُٝي بتحفٝأأض املـأأ سف ايع ًَأأ ١يف ايظأأٛم املـأأشف ١ٝايُٝٓٝأأ١

14
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ا قتـأ دٚ ١ٜريأأو يف

ايـرلف ١ايؼ ًَ.١

إرا ٖٓ ى عاقٚ ١طٝذ ٠بني ايظٛم ايٓكذٚ ١ٜطٛم سأغ امل ٍ ٖٚز ٙايعاق ١ايي تأشبط
بُٗٓٝأأأ ٖأأأ ٞاْتكأأأ ٍ هشنأأأ ١سؤٚغ األَأأأأٛاٍ هٝأأأ ٜؼأأأهٌ طأأأعش ايف ٥أأأذ ٠ايع َأأأأٌ
ا طذلاتٝج ٞايزٜٓ ٟؼط هشن ١اْتك ٍ ايشأغ َ يني بني ٖز ٜٔايظٛقني .ه ٝإٕ إتب
ايبٓو املشنض ٟايُٝي يظ ٝط ١ايٓكأٛد ايشخٝـأ ١طأٝؤد ٟإىل اغبفأ

أطأع س ايف ٥أذ٠

ٚب يت ي ٞإىل استف أطع س األٚسام امل ي ١ٝريأو ألٕ ايعاقأ ١عهظأ ١ٝبأني أطأع س ايف ٥أذ٠
ٚأطع س األٚسام امل يٝأ .١أَأ يف ه يأ ١إتبأ ايبٓأو املشنأض ٟيظ ٝطأ ١ايٓكأٛد اير يٝأ ١أَ ٚأ
تظُ ٢ب يظ ٝط ١ايؼحٝح ١فأ ٕ أطأع س ايف ٥أذ ٠طأٛف تتجأ٘ عبأ ٛايـأعٛد بُٓٝأ تتجأ٘
أطع س األٚسام امل ي ١ٝعب ٛا غبف

.

نأأزيو إٔ املل أ سبني يف ايظأأٛم امل يٝأأ ١عٓأأذَ ٜتٛقعأأ ٕٛاغبف أ

أطأأع س ايف ٥أأذ ٠يف

املظتكبٌ ف ِْٗ ٜعًُ ٕٛعً ٢ذب ٌٜٛأَٛاشلِ َٔ ايظٛم ايٓكذ ١ٜإىل طأٛم ساغ املأ ٍ يؼأشا٤
األٚسام امل يٝأأ ١ن ألطأأِٗ ٚايظأأٓذا ٚغرلٖ أ َأأٔ األٚسام امل يٝأأ ١األخأأش ٣قبأأٌ إٔ تشتفأأع
أطأأع سٖ ٚايعهأأع ؿأأح ٝعٓأأذَ ٜتٛقأأع ٖأأؤ  ٤املل أ سب ٕٛاستف أ أطأأع س ايف ٥أأذ ٠يف
املظتكبٌ .يزيو ف ٕ تذخٌ ايبٓو املشنض ٟايُٝي ٚق َ٘ ٝمبُٗ ١اإلػشاف ٚاملت بعأ ١عًأ٢
طٛم األٚسام امل ي ١ٝخ ؿ ١يف َشاهًٗ األٚىل ب يت نٝذ طأٝه ٕٛيف ؿأ حل ٖأز ٙايظأٛم
ٚدعُ ً يتطٜٛشٖ .
( )3أيمية عمليات الشن املفتنحة :
ٜكـأأذ بعًُٝأأ

ايظأأٛم املفتٛهأأ ١إٔ ٜكأأ ّٛايبٓأأو املشنأأض ٟببٝأأع األٚسام امل يٝأأ ١يف

ايظٛم امل يٝأ ١إرا َأ سغأ يف اَتـأ ق ايظأٛٝي ١ايضا٥أذَ ٠أٔ ايظأٛم مله فحأ ١ايتلأخِ
ٚايت ررل عً ٢أطع س ايف ٥ذ ٠ب ستف َٔ ْ ه ١ٝأ ٚػشا ٤األٚسام امل ي َٔ ١ٝايظٛم إرا َأ
سغ يف ص ٜد ٠ايٓؼ

ا قتـ د ْ َٔ ٟه ١ٝأخش.٣

ٚبأ يشغِ َأأٔ إٔ قأ ْ ٕٛايبٓأأو املشنأأض ٟسقأأِ ( )14يظأأٓ ّ2555١قأأذ أػأ س يف بعأ
َأأٛاد ٙق ٝأ ّ ايبٓأأو املشنأأض ٟايأأُٝي مبُ سطأأ ١عًُ ٝأ

ايظأأٛم املفتٛهأأٚ ١نأأزا ق أ ْٕٛ

ايأأذ ٜٔايع أ ّ سقأأِ ( )19يظأأٓ ّ1995 ١فل أاً عأأٔ ربًٜٛأأ٘ ْ ٝبأأ ١عأأٔ اسبهَٛأأ ١ملب ػأأش٠
املظأأؤٚيٝ

املتعًكأأ ١بأ داس ٠ايأأذ ٜٔايعأ ّ مبأ يف ريأأو إؿأأذاس ايظأأٓذا
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ا نتت

يف أطِٗ ا طت ُ س اسبهٚ .َٞٛاطتٓ داً يزيو فكذ قأ ّ ايبٓأو

املشنأأض ٟايأأُٝي َٓأأز ايع أ ّ ٚ 1995هتأأ ٢ايع أ ّ اسب أ ي ٞبطأأش أر ْٚأ
ايظأأٓذا اسبهَٝٛأأٚ ١ػأأأٗ دا اإلٜأأذا برأأأش
ايلرٛط
عًُٝأأأ
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ايتلخُٚ .١ٝبأ يشغِ َأٔ بعأ

اشبضاْأأٚ ١بع أ

متٜٛأأٌ املؼأأ سٜع ايتُٜٓٛأأَٚ ١ه فحأأأ١

ايٓج هأ

املتحككأ ١يف ٖأزا ازب ْأ

إ إٔ

ايظأأأٛم املفتٛهأأأ ١ن هأأأذ ٣األدٚا اإلطأأأذلاتٝج ١ٝيًظ ٝطأأأ ١ايٓكذٜأأأ ١يًبٓأأأأو

املشنأأض ٟايأأُٝي َأ صايأأت غأأرل ف عًأأٚ ١مل ذبكأأل أٖأأذافٗ ب يكأأذس املطًأأ ٛبظأأب عأأذّ
ٚجٛد طٛم َ يَٓ ١ٝظُ ١يف اي.ُٔٝ
البهك املطكزي اليمين دالبدا ات األدىل إلنصاء سن لألدرا املالية :
بعأأذ اطتعشاكأأٓ بؼأأهٌ عأ ّ ألُٖٝأأ ١دٚس ايبٓأأو املشنأأض ٟايأأُٝي يف ايظأأٛم امل يٝأ١
املضَع إْؼ ؤٖ ف ْٓ ْٛد ايت نٝذ عً ٢إٔ َُٗ ١األػشاف ٚاملت بع ١عًٖ ٢ز ٙايظٛم َٔ
األفلٌ إٔ ته ٕٛكُٔ َٗ ّ ايبٓو املشنض ٟايُٝي ٚيأ ٛبـأٛسَ ٠شهًٝأ١

طأٚ ُٝإٔ

اسبه ١َٛاي ١ُٝٓٝقذ أْ طت بٗزا ايبٓو ايك ّ ٝحبل إؿذاس ايعًُ ١ايٓكذ ١ٜيف ازبُٗٛسٜأ١
ايُٝٓٝأأٚ ١نأأزا طأأح أ ٟف٦أأ َٗٓ ١أ برأأش

اطأأتبذاشل ٚتعأأٜٛ

قُٝتٗ أ ا زلٝأأ ١بعًُأأ١

ق ْ ١ْٝٛفلاً عٔ سطِ ٚتٓفٝز ط ٝط ١طعش ايـشف يف ازبُٗٛس ١ٜاي.١ُٝٓٝ
 َٔٚج ْ آخش ٚٚفك ً َٚكتلٝ
ٚعاقتٗأ ب يٓؼ أ

ايتحً ٌٝا قتـ د ٟف ٕ هشن ١ايتذا ٍٚيف ايظٛم

ا قتـ أ د ٟظبأأذٖ تت أ رش ب يظ ٝطأأ ١ايٓكذٜأأ ١أن أأش َٓٗ أ ب يظ ٝطأأ١

امل يٚ ١ٝايتج س ١ٜاألَش ايزٜ ٟدلس إدساجٗ ذبت إجشا٤ا ايظ ٝط ١ايٓكذ ١ٜيهٜ ٞهٕٛ
ظبأ طأأٛم األٚسام امل يٝأأٚ ١اطأأتكشاسٖ أهأأذ أٖأذاف ايظ ٝطأأ ١ايٓكذٜأ ١نُأ إٔ ايبٓأأو
املشنض ٟايُٝي مبٓظَٛت٘ ايٛاطعٚ ١املتعذد َٔ ٠املـ سف ايتج سٚ ١ٜاملتخــ ١ميهأٔ
ي٘ إٔ ٜت بع أ ً ٚب َ ٍٚظتٜٛ

نف  ٠٤طٛم األٚسام امل يٜٚ ١ٝعٌُ عً ٢سفعٗ طأٛا ٤نأ ٕ

ريو بشفع نفأ  ٠٤تع ًَأٗ َأٔ خأاٍ تكًٝأٌ ته يٝفٗأ أ ٚبشفأع نفأ  ٠٤تؼأرٚ ًٗٝريأو
بتكً ٌٝايفشم بني طعش بٝع ايٛسق ١امل يٚ ١ٝطعش ػشا ٗ٥أ ٚبشفأع نف ٤تٗأ اشلٝهًٝأَ ١أٔ
خأأاٍ تٛطأأٝع ٚص ٜأ د ٠عأأذد املؼ أ سنني ف ٗٝأ ٚب أ يشغِ مم أ تظأأُ بأأ٘ بع أ

ايكأأٛاْني

نك ْ ٕٛا طت ُ س سقِ ( )22يظأٓٚ ّ1991 ١تعذٜاتأ٘ ب يكأ ْ ٕٛسقأِ ( )14يظأّٓ1995١
ٚنأأزيو قأأ ْ ٕٛاملٓطكأأ ١اسبأأش ٠سقأأِ ( )4يظأأَٓ ّ1993 ١أأٔ تؼأأجٝع يًشأزلأأ ٍ ايأأٛطي
ٚاملرذل ٚايعشبٚ ٞاألجأٓي ياطأت ُ س يف ايكط عأ
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إٔ تظِٗ يف ت طٝع ػشن
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َظ َُٖ ١فتٛهٚ ١ايي طتظ عذ عً ٢تٓؼأٝط ايتأذا ٍٚيف

طٛم األٚسام امل ي ١ٝاملكذلهأ ١إ إٔ عأذّ تأٛافش ب٦ٝأ ١اطأت ُ سَ ١ٜؼأجعٚ ١ضبفأض ٠جعًتأ٘
ٜذلدد يف إق َ ١ايعذٜذ َٔ املؼ سٜع ا طت ُ س.١ٜ
إ أْ٘ ػب ايت نٝذ ٖٓأ عًأ ٢أْأ٘ هتأٚ ٢إٕ ن ْأت ايظأشٚف غأرل َؼأجع ١إىل هأذ
نبرل ف ْ٘ َأٔ ايلأشٚس ٟعًأ ٢اسبهَٛأ ١ايُٝٓٝأ ١إٔ تتخأز قأشاساً ػأج ع ً ب ْؼأ  ٤طأٛم
َ يٝأأَٓ ١ظُأأ ١فٗأأز ٙايظأأٛم ب يت نٝأأذ طأأته ٕٛبأأذا ٜتٗ َتٛاكأأع ١نُ أ إٔ دسجأأ١
نف ٤تٗ ٜتٛقع إٔ ته ٕٛكعٝف ١بظب قً ١عذد ايؼأشن

ايٓ جحأٚ ١ايأي ميهأٔ إٔ

تهَ ٕٛؤًٖ ١إلدسا أطُٗٗ يف ٖز ٙايظٛم .خ ؿٚ ١أْأ٘ ميهأٔ أل ٟاقتـأ د يف ظأٌ
ظشٚف ايعٛمل ١ا قتـأ دٚ ١ٜامل يٝأ ١إٔ ٜأتِ بٓأ ٚ ٙ٤تطأٜٛشَ ٙأ مل ٜهأٔ ٖٓأ ى طأٛم أٚسام
َتطٛس ٠تذعُ٘ مبٓتج

َ يَ ١ٝظأتُش ٠قـأرلٚ ٠طًٜٛأ ١األجأٌ .ممأ تكأذّ ٜتأبني إٔ قٝأ ّ

ايبٓأأو املشنأأض ٟايأأُٝي  ْٝٚبأأ ١عأأٔ اسبهَٛأأ ١بطأأش أرْٚأ
اسبهٚ ١َٝٛػٗ دا اإلٜذا

اشبضاْأأٚ ١بعأ

ايظأأٓذا

ٚبفٛا٥ذ صبضَٓ ١ٜز ْٗ  ١ٜايع ّ  1995قذ ط عذ بؼهٌ

أ ٚبتخش يف تهٚ ٜٔٛؿ ٝغ ١ايظًٛى ا طت ُ س ٟزبُٗٛس املظأت ُش ٜٔنُأ ػأهٌ يف
ايٛقأأت ْفظأأ٘ خطأأَ ٖ ٠ٛأأ ١عبأأ ٛإْؼأ  ٤طأأٛم َٓظُأأ ١يأأألٚسام امل يٝأأ ١يف ايأأٖٚ ُٔٝأأزا َأ
ٜؤػش عً ٢إٔ أفلٌ بذا ١ٜمل ٌ ٖز ٙايظٛم املٓظُ ٖٛ ١إٔ ٜتبٓ ٖ ايبٓو املشنض ٟخ ؿ١
يف َشاهًأأٗ األٚىل عًأأ ٢إٔ تهأأ ٕٛاملـأأ سف ايتج سٜأأٚ ١املتخــأأ ١ايع ًَأأ ١يف ايظأأٛم
املـشف ١ٝايٚ ١ُٝٓٝفشٚعٗ نٛنا ٤شلز ٙايظٛم ٚإٔ تبذأ ٖز ٙايظٛم ب يتع ٌَ ب ألطأِٗ
ٚايظٓذا ايي تطشهٗ ايؼشن

املظ ُٖ ١املذسج ١يف ٖز ٙايظٛم فلأاً عأٔ أدٚا

ايأأذ ٜٔنًُ أ تطًبأأت ايلأأشٚس ٠طشهٗ أ يف ايظأأٛم َأأع إعأ د ٠ايٓظأأش يف ط ٝطأأ ١أطأأع س
ف ٥ذتٗ ايظ ٥ذ ٠ه ي ً ٝهتٜ ٢ؤرش ريو طًب ً يف تٓؼٝط طٛم األٚسام امل يٚ ١ٝتطٜٛش.ٙ
 َٔٚج ْ آخش ْٚظشاً يًظشٚف ا قتـ د ١ٜاملًح ١إلق َ ١طٛم َٓظُ ١يألٚسام امل يٝأ١
يف ايٚ ُٔٝعذّ ت خرل إْؼأ  ٗ٥ف ْأ٘ ميهأٔ يًبٓأو املشنأض ٟايأُٝي ٚفشٚعأ٘ يف بعأ
احمل فظ

را ايٓؼأ ط

ا قتـأ د ١ٜن َ ْأ ١ايع ؿأُٚ ١ضب فظأ

ٚتعأأض اسبذٜأأذٚ ٠هلأأشَٛ

ؿأٓع ٚ ٤عأذٕ

ب أ ٕ تكأأ ّٛبفأأت طأأجا تكٝأأذ ف ٗٝأ أزل أ  ٤ايؼأأشن

ايٓ جحأأأ ١را ازبأأأذ ٣ٚا قتـأ أ دٚ ١ٜاملٓتظُأأأ ١يف إعأأأذاد هظأ أ ب تٗ اشبت َٝأأأٚ ١ريأأأو
ب طأأأتٓ د عًأأأ ٢ػأأأٗ د ٠املـأ أ سف ايتج سٜأأأٚ ١ازبٗأ أ ص املشنأأأض ٟيًشق بأأأٚ ١احمل طأأأب١
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َٚه ت احمل طبني ايك ْْٝٛني املعتُذ ٠أَ اإلؿذاسا ازبذٜذ َٔ ٠األطِٗ ٚايظأٓذا
فأأُٝهٔ إطأأٓ د تشٚػبٗ أ ألَ ٟـأأشف دب أ س ٟأَ ٚتخـأأف بعأأذ َٛافكأأ ١ايًجٓأأ ١ايعً ٝأ
املؼشف ١عً ٢تٓظَٚ ِٝت بع ١طٛم األٚسام امل يٖ ١ٝزا َع كشٚس ٠ايذلنٝض عًأ ٢دساطأ
ازبذ ٣ٚيًُؼشٚع (ايؼشن ) ازبذٜذ.٠
المبحث الخامس :المقترحاث والتىصياث
املقرتحات :
 )1تعضٜض ايذٚس ايشق ب ٞيًظٛمٚ :ريأو َأٔ خأاٍ فـأٌ ازبٗأ ص ايشقأ ب ٞاملعٓأ ب ؿأذاس
ايكٛاعذ املٓظُ ١يتذا ٍٚاألٚسام امل يٝأ ١عأٔ إداس ٠ايبٛسؿأ ١ايأي ػبأش ٟتأذاٚشل فٗٝأ
ٚايعُأأٌ عًأأ ٢اطأأتهُ ٍ اإلط أ س ايتؼأأشٜع ٞبظ أٔ ق أٛاْني ايعُأأٌ املٓ طأأب ١نك أ ْٕٛ
قأ أ ْ ٕٛطأأأٛم األٚسام امل يٝأأأٚ ١ايًأأأٛا ٥ايتٓفٝزٜأأأ ١قأ أ ْ ٕٛا طأأأت ُ س

ايؼأأأشن

ٚايكٛاْني ايع َ ١را ايـًٚ ١ايت ررل املب ػأش عًأ ٢ايظأٛم ٚتتلأُٔ عًُٝأ

ايشق بأ١

تًو َ :ًٜٞ
 ايشق ب ١عً ٢ايؼشن

املذسج ١يف ايظٛم.

 ايشق ب ١عً ٢ايٛط طٚ ١ؿٓ دٜل ا طت ُ س.
 ايشق ب ١عً ٢ايتذا.ٍٚ
 )2تعضٜض ايؼف فٚ ١ٝاإلفـ  :ب ؿأذاس ْؼأشَٜٝٛ ٙأٚ ١أطأبٛعٚ ١ٝػأٗشٚ ١ٜطأٓ ١ٜٛتتلأُٔ
َعًَٛ

ع َ ١عأٔ ايظأٛم ٚقأشاسا صبًأع اإلداسٚ ٠املعًَٛأ

َٚؤػأأشا األطأأع س ٚإبأأشاّ اتف قٝأأ

َأأع ػأأشن

عأٔ أهجأ ّ ايتأذاٍٚ

ع ملٝأأ ١يٓؼأأش َعًَٛأأ

خ ؿأأ١

ب يتذا ٍٚبأزيو عًأ ٢األطأٛام ْؼأش ب ْ ٝتٗأ عًأ ٢ػأبه ١ا ْذلْأت ملضٜأذ َأٔ ايتعأشف
عً ٢ايفشق ا طت ُ س ١ٜاملت ه َٔ ١خاٍ ايت ي:ٞ
 اإليضاّ ب يٓؼش يف ايـح ٚاطع ١ا ْتؼ س َع فش

غشاَ

عً ٢ايؼشن

ايي تًتضّ بزيو .
 تؼجٝع إْؼ  ٤ايؼشن
 تؼجٝع ايؼشن

املتخــ ١يف ذبً ٌٝايبْ ٝ

عً ٢إْؼ َ ٤شانض يًُعًَٛ

ٚاملعًَٛ

ْٚؼشٖ .

بٗ .

 إؿذاس تؼشٜع يكٛاعذ َٗٓ ١احمل طبٚ ١املشاجع. ١
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املكٝذ ٠ب عذاد قٛاُٗ٥أ امل يٝأٚ ١فكأ يكٛاعأذ احمل طأب ١ايذٚيٝأ١

هتٜ ٢تُهٔ املظت ُش احملًٚ ٞاألجٓي َٔ تك ِٝٝأداٖ ٤أز ٙايؼأشن

ٚهتأ٢

تظتفٝذ َٔ َضا ٜايطش ايع ّ يف األطٛام ايع مل.١ٝ
 )3تعُٝأأل ايأأٛع ٞا طأأت ُ س :ٟي أذ ٣ؿأأر س املأأذخشٚ ٜٔتؼأأجٝعِٗ عًأأ ٢ا دخ أ س طٜٛأأٌ
األجٌ ٚريو بتعشٜفِٗ بأ يفشق املت هأ ١ياطأت ُ س يف األٚسام امل يٝأٚ ١املضاٜأ املذلتبأ١
عٓٗ ٜ َ ٖٛٚتطً كشٚس ٠تُٓٚ ١ٝتطٜٛش اإلعاّ ا طت ُ س ٟايعشب.ٞ
 )4تؼأأجٝع ا طأأت ُ س األجأأٓي :ب دخ أ ٍ تعأأذٜا عًأأ ٢قأأٛاْني ا طأأت ُ س ٚفتحٗ أ أَ أ ّ
ا طت ُ سا األجٓبٚ ١ٝإصاي ١ايعٛا٥ل ايي ذب ٍٛد ٕٚدخٛشل .
 )5تعأأذ ٌٜاألْظُأ ١ايلأأشٜب :١ٝأ ٚإيرأ  ٤بعل أ َٓٗأ ن يلأأشا ٥عًأ ٢ايعٛا٥أذ ازب س ٜأ١
ٚايلشا ٥عً ٢األسب ايشأزل ي ١ٝايٓ دبأ ١عأٔ ايتع َأٌ بأ ألٚسام امل يٝأٚ ١ريأو بٗأذف
تؼجٝع ايتع َا امل يٚ ١ٝجز ا طت ُ سا األجٓب.١ٝ
 )6ايتٛطع يف بشاَ اشبـخـ :١ايي ميهٔ َأٔ خاشلأ تعضٜأض عأش
امل يٝأ أٚ ١تٓفٝأأأز عًُٝأ أ

ٚتأذا ٍٚاألٚسام

ايبٝأأأع املب ػأأأش يًُظأأأت ُش ٜٔياطأأأذلادبٝني أ ٚيؼأأأشن

ٚؿٓ دٜل ا طت ُ س أ ٚعٔ طشٜل ايبٝع ب ملضاد ايعًي.
 )7تطأٜٛش أْظُأ ١ايتأذا : ٍٚب طأتخذاّ ايتكٓٝأ

اسبذ ٜأ ١يتظأٗ ٌٝتأذا ٍٚاألطأِٗ ٚسفأأع

نف ٚ ٠٤طشع ١ايتع ٌَ ب ألٚسام امل يٚ ١ٝص ٜد ٠ايؼف فٚ ١ٝاألَ ٕ يذ ٣املتع ًَني.
 )8ايشبط ٚايتع  ٕٚبني ايبٛسؿ
املعًَٛأ

ايعشب :١ٝب ْؼ  ٤ػبه ١اتـ

عشبٝأَ ١تطأٛس ٠تأٛفش

ايه فٝأأٚ ١اسبذ ٜأأ ١عأأٔ األٚسام امل يٝأأ ١املتذاٚيأأ ١يف مجٝأأع األطأأٛام أٜلأ

إْؼأ  ٤ػأشنَ ١ظأ ُٖ ١عشبٝأ ١يًٛطأ ط ١امل يٝأ ١تظأ عذ نأ رلاً عًأ ٢اْفتأ األطأأٛام
امل ي ١ٝايعشبٚ ١ٝص ٜد ٠استب طٗ كُ ْ ً يتذفل سؤٚغ األَأٛاٍ ٚيهأ ٞتأٓج ايبأذاٜ
األٚىل إلْؼ أ  ٤طأأٛم األٚسام امل يٝأأ ١يف ايأأٜ ُٔٝأأش ٣ايب ه أ إْأأ٘ َأأٔ ايلأأشٚس ٟتأأٛفرل
ايتؼشٜع

ٚاإلجشا٤ا اآلت:١ٝ

 اطتـذاس ايك ْ ٕٛاشب ق ب ْؼ  ٤طٛم األٚسام امل ي ١ٝحبٜ ٝتلُٔ اآلت:ٞ
 oتعأٝني زبٓأأ ١عًٝأ ٚبكأأشاس مجٗأٛس ٟيإلػأأشاف عًأ ٢إْؼأ ٚ ٤تٓظأ ِٝطأأٛم األٚسام
امل ي ١ٝعً ٢إٔ ٜه ٕٛايتعٝني ب يٛظٝف.١

للعلىم اإلنسانيت واالجتماعيت

238

العذد ( )14المجلذ ( )15ابريل  -يىنيى 2017م

ISSN : 2410-1818

سوق االوراق املالية وتأثيرها يف تحسين االقتصاد اليمني

| د .امين حامد خيران

 ضب ف ايبٓو املشنض ٟايُٝي أ٥ ْ ٚب٘ (سٝ٥ظ ً). املأأأأذٜش ٕٚايعأأ أ ًَ ٕٛيًُـأأ أ سف ايتج سٜأأأأٚ ١املتخــأأأأ ١ايع ًَأأأأ ١يف ايظأأأأٛماملـشف ١ٝاي( ١ُٝٓٝأعل .)٤
 ايٛصاسا را ايعاق ١ن مل ي ١ٝايتج سٚ ٠ايـٓ ع(١أعل .)٤ مم ً ٕٛعٔ ايرشف ايتج سٚ ١ٜايـٓ ع ١ٝيف أَ ْ ١ايع ؿأُ ١ضب فظأ ١ؿأٓع ٤عذٕ تعض اسبذٜذ ٠هلشَٛ

(أعل .)٤

 أهأأأذ املتخــأأأني َأأأٔ ر ٟٚاشبأأأدلٚ ٠ايهفأ أ  ٠٤ايعًُٝأأأ ١يف ايؼأأأؤ ٕٚامل يٝأأأ١ٚاملـشف( ١ٝعلٛاً).
 oإٔ ٜتلُٔ ايك ْ ٕٛإعف  ٤عٛا٥ذ األطِٗ ٚايظٓذا َأٔ كأشٜب ١ايأذخٌ ٖٚأزا َأ
تطبك٘ فعاً أطٛام األٚسام امل ي ١ٝيف ايعذٜذ َٔ ايبًذإ.
 oإٔ ٜتلأأُٔ ايكأ ْ ٕٛاختـ ؿأ

ايًجٓأأ ١ايعًٝأ يإلػأأشاف َٚأأٔ بٗٓٝأ عًأأٚ ٢جأأ٘

ايتحذٜذ:
 -تٓظٚ ِٝتطٜٛش طٛم األٚسام امل ي ١ٝيف بذاٜ

إْؼ .٘٥

 ايك ّ ٝبذٚسا تذسٜب ١ٝيًع ًَني يف ايظٛم. -تٛفرل بْ ٝ

َٚعًَٛ

طًٚ ١ُٝدقٝك ١عٔ ايظٛم.

 ايت نذ َٔ نف  ٠٤ايتع ٌَ عً ٢األٚسام امل ي.١ٝ ٚكع قٛاعذ ايتفتٝؽ ٚايشق ب ١عً ٢ايؼشن . -اقذلا ايظ ٝط

امل يٚ ١ٝايٓكذ ١ٜيًٓٗٛ

ب ٚك ايظٛم.

 ايظع ٞعب ٛإؿذاس األٚسام امل ي ١ٝاملتٓٛع ١ايي تتٓ ط َأع ايب٦ٝأ ١ا طأت ُ س١ٜاي.١ُٝٓٝ
 oإٔ ميٓأأع ايكأ ْ ٕٛايبٝأأع ب آلجأأٌ يف طأأٛم األٚسام امل يٝأأ ١ألْأأ٘ ٜظأ عذ عًأأ ٢اْٗٝأ س
ايظأأٛم ٖٚأأزا َ أ هأأذ يف ايع أ ّ  1982يظأأٛم املٓ أ خ يف ايهٜٛأأت عًأأ ٢طأأبٌٝ
امل ٍ بظب ايب ٛٝاآلجً ١ايي بًرت عب ًَٝ ٛس د ٚس ه ; ٗٓٝنزيو فأ ٕ األَأش
ٜتطً ٖٓ فأش

سق بأ ١عًأ ٢طأٛم األٚسام امل يٝأ ١بأذ ٕٚإٔ متأع بتيٝأ ١ايعأش

ٚايطً أ تف د ٜأ ً يٛقأأ ٛأ ٟن سرأأ َ ١يٝأأ ١ذبـأأٌ يًظأأٛم ف يشق بأأ ١اسبهَٝٛأأ١
ايفع ي ١كشٚسٚ ١ٜخ ؿ ١يف املشاهٌ األٚىل إلْؼ  ٤ايظٛم.
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التنصيدات :
عً ٢ايعُ ّٛميهٔ ايك ٍٛب ٕ ملؤطظ

ازبٗ ص املـأشيف ايأُٝي دٚساً اطأذلاتٝج ً ٝيف

طٛم األٚسام امل ي ١ٝاملكذله ١بؼك ٗٝايٓكذٚ ٟطٛم سأغ امل ٍ .هٝأ ميهأٔ ملؤطظأ
ٖزا ازبٗ ص إٔ تتذخٌ يتٓؼٝط ٖز ٙايظٛم املكذله َٔ ١خاٍ ا دب ٖ

اآلت:١ٝ

أ  -إٔ ٜتِ تٓؼٝط ٖز ٙايظٛم ب يتذخٌ ب يبٝع ٚايؼشا ٤هظ ظشٚف ايظٛم.
إٔ تكأأأ ّٛاملـأ أ سف ب ْؼأ أ  ٤ؿأأأٓ دٜل ا طأأأت ُ س املؼأأأذلى قتٓأ أ  ٤األٚسام امل يٝأأأ١يف ٖز ٙايـٓ دٜل.

ٚتؼجٝع ؿر س املذخش ٜٔيف ا نتت

إٔ تتٛطع املـ سف يف عًُ ٝتٗأ ا ٥تُ ْٝأ ١بلأُ ٕ األٚسام امل يٝأ ١األَأش ايأز ٟطٝؼأجع
بأ ٕ تهأ ٕٛشلأِ اطأت ُ سا يف األٚسام

ايعذٜذ َٔ سجأ ٍ األعُأ ٍ يف ايتجأ سٚ ٠اشبأذَ
امل ي.١ٝ

إٕ تظٗ ٌٝإجشا٤ا ايتع ٌَ بظأٛم األٚسام امل يٝأَٓٚ ١حٗأ اإلعفأ ٤ا ايلأشٜبٜ ١ٝأؤدٟ
إىل تٓؼأأٝط ايظأأٛم ٚتطٜٛشٖأ  .إ أْأأ٘ تٛجأأذ ايعذٜأأذ َأأٔ ايعٛاَأأٌ األخأأش ٣خأ س ايظأأٛم
ٚتأأأؤد ٟدٚساً اطأأأذلاتٝج ً ٝيف تطأأأٜٛش ايظأأأٛم ٚاٖٛأ أ إر ميهأأأٔ يًذٚيأأأ ١إٔ تتأأأذخٌ يف
عًُٝ

ايظٛم َٔ خاٍ ايظ ٝط

َٔ ايتٛجٗٝ

امل يٚ ١ٝايٓكذٜأٚ ١تأذعُٗ بطشٜكأ ١غأرل َب ػأش ٠بأذ ً

ٚاإلجشا٤ا اإلداس َٔٚ ١ٜبني ٖز ٙايعٛاٌَ اآلت:ٞ

معاجلددة التضددخ ٚ :ميهأأٔ إٔ ٜأأتِ ريأأو ب ربأأ ر ايظ ٝطأأ
يتف د ٟايلرٛط

امل يٝأأٚ ١ايٓكذٜأأ ١املاُ٥أأ١

ايتلخُ ٌ َ ١ٝا بتع د عٔ ط ٝط ١ايٓكٛد ايشخٝـأٚ ١تفأ د ٟايعجأض

يف املٛاصْ ١ايع َ ١يًذٚيٚ ١إٕ نأ ٕ بأذ َأٔ ػأَ ٤ٞأٔ ايتلأخِ فٝأتِ متًٜٛأ٘ َأٔ داخأٌ
طٛم األٚسام امل يٚ ١ٝيٝع َٔ ايبٓو املشنض ٟايُٝي َأٔ خأاٍ اإلؿأذاس ايٓكأذٚ .ٟيف
ٖأأزا ازب ْأأ فكأأذ متهٓأأت اسبهَٛأأ ١ايُٝٓٝأأَٚ ١أأٔ خأأاٍ هضَأأ ١ايظ ٝطأأ
ٚايٓكذ ١ٜاملتخز ٠كُٔ بشْ َ اإلؿاه

امل يٝأأ١

امل ي.١ٝ

املهددا االسددتاماري  :إٕ ايكأأٛاْني ٚايتؼأأشٜع

اشب ؿأأ ١بظأأٛم األٚسام امل يٝأأ ١يٝظأأت ٖأأٞ

ٚهذٖ ايي تعٌُ عً ٢تُٓ ١ٝطٛم األٚسام امل يٚ ١ٝتضٜذ َٔ اصدٖ س ٙبٌ إٕ ٖٓأ ى َٓظَٛأ١
َته ًَأأَ ١أأٔ ايتؼأأشٜع ( ق أ ْ ٕٛا طأأت ُ س ق أ ْ ٕٛايبٓأأو املشنأأض ٟق أ ْ ٕٛاملٓ أ طل
اسبش ٠قأ ْ ٕٛايؼأشن
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اإلْت جٝأأأٖٚ ١أأأ ٞايأأأي تعُأأأٌ عًأأأ ٢تٓكٝأأأَٓ ١أ أ خ

ا طأأت ُ س ٚتؼأأجٝع املظأأت ُش ٜٔازبأأذد عًأأَٛ ٢اجٗأأ ١املخ أ طش ٖٓٚ .٠أ ػب أ ايأأشبط بأأني
ايظ ٝط

ا ٥تُ ْٚ ١ٝامل يٚ ١ٝبني ايظ ٝط

َ ٌ تٛفرل األَٛاٍ اياصَأ ١يت طأٝع ايؼأشن

ا طت ُ س ١ٜيف ايكط عني ايع ّ ٚاشبأ ق
ٚتٛجٝأ٘ َأذخشا األفأشاد عبأ ٛايكٓأٛا

ا طت ُ س ١ٜاملختًف ١را ايعٛا٥ذ اجملض.١ٜ
ٚعً ٘ٝف ٕ إْع ؾ طٛم األٚسام امل ي ١ٝاملكذلهٚ ١تٓؼأٝطٗ

ميهأٔ إٔ ٜتحكأل إ إرا

مت إْعأأ ؾ ا طأأت ُ س ٚتؼأأجٝع٘ ٚتٗ٦ٝأأٚ ١تأأٛفرل ايعٛاَأأٌ املؼأأجعٚ ١احملفأأض ٠طأأتكط
مجٗٛس املذخش ٜٔأفشاداً أَ ٚؤطظ .
بطنامج اخلصخصة :إٔ ْكٌ ًَهٖ ١ٝز ٙاملؤطظ
ٚب يت أ ي ٞتهأأ ٜٔٛػأأشن

مل ٜتِ عٔ طشٜأل ا نتتأ

ايعأ ّ

َظ أ ُٖ ١األَأأش ايأأزٜٛ ٟك أ إٔ َ أ مت تٓفٝأأزَ ٙأأٔ بأأشاَ

اشبـخـ ١يف اي ُٔٝن ٕ َكـٛساً عً ٢عذد ضبذٚد جذاً َٔ املظت ُشَٚ ٜٔع إٔ ٖزا
ٜعذ خط ٠ٛجٝذْ ٠ظب ً ٝعب ٛاشبـخـ ١إ أْ٘ مل ٜظأ عذ عًأ ٢صٜأ د ٠تأشانِ سأغ املأ ٍ
ٚاملؼ سن ١يف تُٓ ١ٝطٛم األٚسام امل ي ١ٝايك  .١ُ٥إر إٔ َ ٌ ٖز ٙايظٛم ميهأٔ إٔ تٓؼأ
بك ْٚ ٕٛبذ ٕٚػشن

َظ َُٖ ١فتٛه ْ ١جح ١إ اْأ٘ يف َ أٌ ٖأز ٙاسب يأ ١ميهأٔ

إٔ ؼب يفٗ ايٓج .
إٕ إْؼ  ٤طٛم األٚسام امل ي ١ٝيف ايٜ ُٔٝتطً تطأٜٛش ْظأ ّ ايؼأشن
ٚاجملتُع بؼهٌ ع ّ إىل املظ ُٖ ١يف ت طأٝع ايؼأشن
ٚايع  ًٞ٥إىل ايؼشن

ٚدفأع األفأشاد

ٚاشبأشَ ٚأٔ اإلطأ س ايفأشدٟ

املظ ُٖ ١ايهبرل ٠اسبجِ ايأي طأتؤد ٟدٚساً نأبرلاً يف تٓؼأٝط

هشن ١ايتذا ٍٚيف ايظٛم.
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المراجـع :
 )1ؿأأبٝ

ضبُأأٛد َأأٔ قلأ  ٜاشلٓذطأأ ١امل يٝأأ – ١إعأ دٖٝ ٠هًأأ ١ايؼأأشن

املأأذخٌ

اسبذ ٜيتحظني ايهف  ٠٤امل ي ١ٝايك ٖش 1997 ٠ق.15
 )2سبٝع عٛ

ضبُذ عب ٛإَه ْ ١ٝتطبٝل اطذلاتٝجٝ

َ يٝأَٚ ١ـأشف – ١ٝدساطأ١

َٝذاْٝأأ ١يف عٓٝأأَ ١أأٔ َٓؼأأت ايكط أ امل أ ي ٞايأأُٝي أطشٚهأأ ١دنتأأٛسا ٙيف إداس٠
األعُ ٍ آي ١ٝاإلداسٚ ٠ا قتـ د ازب َع ١املظتٓـش 2555 ١ٜق.75
 )3اسبأ ٚس ٟضبُأأذ أمحأذ إَه ْٝأ ١إْؼأ  ٤طأٛم يأألٚسام امل يٝأأ ١يف ايأأ ُٔٝايفأأشق
املت هأأأٚ ١املخأ أ طش احملتًُأأأ ١صبًأأأ ١دساطأ أ

اقتـأ أ د ١ٜاملأأأؤمتش ايؼأأأعي ايعأ أ ّ

ايعذد( )1دٜظُدل 2551ق.64
 )4ؿكش عُش ايعٛملٚ ١قل  ٜاقتـ دَ ١ٜع ؿش ٠داس ازب َعَ ١ٝـش .2553
 )5ق بٌ ضبُذ ؿفٛ

ايذ ٍٚايٓ َٚ ١ٝايعٛمل ١ايذاس ازب َعَ ١ٝـش.2554

 )6ن ظِ َشاد ايبٛسؿٚ ١أفلٌ ايطشم يف ظب ا طأت ُ سا امل يٝأ ١دساطأْ ١ظشٜأ١
ٚعًُ ١ٝاملطبع ١ايتج س ١ٜايطبع ١اي ْ.1967 ١ٝ
 )7نُأأأ أ ٍ طأأأأأ٘ َـأأأأأطف ٢ايؼأأأأأشن

ايتج سٜأأأأأ ١داس املطبٛعأأأ أ

ازب َعٝأأأأأ١

اإلطهٓذس ١ٜمجٗٛسَ ١ٜـش ايعشب.25555 ١ٝ
 )8ايطشؾ ايط ٖش تكٓٝ

ازب َع ١ٝازبضا٥ش.2551

ايبٓٛى دٜٛإ املطبٛع

 )9اشبلأأأرل ٟضبظأأأٔ أمحأأأذ نٝأأ تأأأتعًِ ايبٛسؿأأأ ١يف 24طأأ ع ١إٜأأأذلاى يًٓؼأأأش
ٚايتٛصٜع ايطبع ١األٚىل َـش .1999
 )15هًُأأأ ٞايظأأأعٝذ ٖ يأأأ ١األطأأأٛام ايٓ ػأأأٚ ١٦دٚسٖأ أ يف ايتُٓٝأأأ ١ا قتـأ أ د ١ٜيف ظأأأٌ
ايعٛمل ١طًظً ١ايشط  .ٌ٥يبٓو ايـٓ ع ٞايعذد.58
 )11محأأأ د طأأأ سم عبأأأذ ايعأأأ ٍ ديٝأأأٌ املظأأأت ُش إىل ايبٛسؿأأأ ١األٚسام امل يٝأأأ ١ايأأأذاس
ازب َعَ ١ٝـش .1999
 )12محٝذ ضبُذ ع ُأ ٕ إزل عٝأٌ أطأٛام سأغ املأ ٍ ٚبٛسؿأ ١األٚسام امل يٝأَٚ ١ـأ دس
متَ ٌٜٛؼشٚع

األعُ ٍ داس ايٓٗل ١ايعشبَ ١ٝـش1993

 )13ضبُذ ؿ حل اسبٓأ ْٗٚ ٟٚأ ٍ فشٜأذ َـأطفٚ ٢جأاٍ ايعبأذ ا طأت ُ س يف األٚسام
امل ي ’١ٝايذاس ازب َع ١ٝاإلطهٓذس 2553 ١ٜق 129
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بٛسؿ ١األٚسام امل ي ١ٝايذاس ازب َعَ ١ٝـش .1998

 )15األَأأني هظأأني عبأأذ اهلل ايٛدا٥أأع املـأأشف ١ٝايٓكذٜأأٚ ١اطأأت ُ سٖ يف اإلطأأاَ ١ٝداس
ايؼشٚم املًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ١ٜايطبع ١األٚىل.1983
 )16أ ْ ٜٛدْ ١ٜظش ١ٜايكشاسا اإلداسَ ١ٜطبع ١طشبني طٛس.1989 ٜ
 )17ايبٝطأ أ س أمحأأأذ املع زبأأأ ١ايتؼأأأشٜعٚ ١ٝاألْظُأأأ ١املتعًكأأأ ١ب ألطأأأٛام امل يٝأأأ ١ايعشبٝأأأ١
ٚذبظني اي ك ف ١ؿٓذٚم ايٓكذ ايعشب ٞج ْف.2552ٞ
 )18ضبُأأأأٛد أَأأأأني صٚبأأأأٌ بٛسؿأأأأ ١األٚسام امل يٝأأأأَٛ :١قعٗأأأ َأأأأٔ األطأأأأٛام  -أهٛاشلأأأ
َظتكبًٗ داس ايٛف  ٤يذْ ٝايطب عٚ ١ايٓؼش َـش  2555ق.27- 26
امل يٝأأ ١طًظأأً ١دٚسٜأأ ١تعأأي بكل أ  ٜايتُٓٝأأ ١يف األقط أ س

 )19ايتأأ ْ ْٞٛأ ج ٞاألصَ أ

ايعشب ١ٝايعذد.2554ٟ َ 29
 )25ازبٌُ مج ٍ جٜٛذإ األطٛام امل يٚ ١ٝايٓكذ ١ٜداس ايـف  ٤يٓؼش ٚايتٛصٜأع عُأ ٕ –

األسدٕ.2552
 )21جٛد ٠ؿا

بٛسؿ ١األٚسام امل ي ١ٝعًُٚ ٝعًَُ ٝط بع األٖشاّ َـش.1998

 )22سلعأأأأأ ٕٛسلعأأأأأ ٕٛايش ٜكأأأأأٝ

ا قتـأأأ أ د ١ٜدٜأأأأأٛإ املطبٛعأأأ أ

ازب َعٝأأأ أ١

ازبضا٥ش  1994ق.214
 )23اسب ج ٞضبُذ عُش ظ ٖش ٠ايعٛمل ١ا قتـ د ١ٜداس املهتي طٛس.2551 ٜ
 )24هأأأشدإ طأأ ٖش هٝأأأذس َبأأ دئ ا طأأأت ُ س داس املظأأأتكبٌ يٓؼأأأش ٚايتٛصٜأأأع عُأأ ٕ
األسدٕ .1997
ا قتـ د ١ٜذبً ٌٝجضٚ ٞ٥نًأَ ٞهتبأ ١صٖأشا ٤ايؼأشم

 )25عبذ اسبُٝذ ط ٝط
َـش  1997ق.16
 )26هظ ٕ ْب ٌٝازب

َٓٚظُ ١ايتج س ٠ايع مل- ١ٝأٖأِ ايتحأذٜ

يف َٛاجٗأ ١ا قتـأ د

ايعشب ٞداس إػبَ ٞـش يًطب عٚ ١ايٓؼش ٚايتٛصٜع ايطبع ١اي ْ.1999 ٞ
 )27ضبُأأذ طأأ ًِٜٛإداس ٠ايبٓأأٛى ٚبٛسؿ أ

األٚسام امل يٝأأ ١ايؼأأشن ١ايعشب ٝأ ١يًٓؼأأش

ٚايتٛصٜع  2552ق.272
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 )28عبذ ايب طأط ٚفأ ضبُأذ هظأٔ بٛسؿأ ١األٚسام امل يٝأٚ ١دٚسٖأ يف ذبكٝأل أٖأذاف
ذبأأأأأأأَ ٍٛؼأأأأأأأشٚع

ايكطأأأأأ أ ايعأأأأأ أ ّ إىل املًهٝأأأأأأأ ١اشب ؿأأأأأأأ ١داس ايٓٗلأأأأأ أ١

ايعشب 1999 ١ٝق.27
29) www.jsc.gov.jo/public/Arabic.aspx?Site_id=2&Lang=1&Page_Id
=2974
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