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S 
تهدف الدراسة إىل إجياد العالقة بني تطور السوق املال البحريين والنمو االقتصادي، باستخدام 

، وهي VARاليت تعتمد على منوذج متجه االحندار الذاتي  Toda and Yamamotoمقاربة 

تأخذ بعني االعتبار استقرارية السالسل الزمنية، أي تتفادى إشكالية االحندار منهجية ال 

الزائف. وحسب هذه املقاربة تبني أن هناك سببية ذات اجتاه واحد من النمو االقتصادي إىل 

السوق املالي. رغم تطور مؤشرات الرمسلة السوقية إال أنها مل تستطع أن تؤثر يف نشاطها 

 إىل صغر حجم السوق املالي. االقتصادي، قد يعود

 Toda andسوق املال البحريين، النمو االقتصادي، سببية الكلمات املفتاحية: 

Yamamoto 

Abstract 

The study aims at finding the relationship between the evolution of 

the Bahrain capital market and economic growth, using the Toda 

and Yamamoto approach, which is based on the VAR model, 

which does not take into account the stability of time series, which 

avoids the problem of false regression. According to this approach, 

there is a one-way causality of economic growth to the financial 

market. Although market capitalization indicators have evolved but 

have not been able to affect their economic activity, they may be 

due to the small size of the financial market. 
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 قدمةامل

تلعب دورا هاما على واليت حد ركائز النظام املالي، أتعد األسواق املالية 

غرار املؤسسات املالية األخرى يف دعم النمو االقتصادي. وتعترب قناة 

هامة تربط بني املدخرين واملستثمرين. فتقوم حبشد املدخرات وإعادة 

 استثمارها.
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ملدخرات مبختلف أشكاهلا، تطور األسواق املالية، يسمح هلا جبذب اإّن و

املوارد االقتصادية ختصيص يف فتسهم . املستثمرينلتنوع واختالف رغبات 

 بكفاءة وفعالية.

فقد أجريت العديد من الدراسات التطبيقية لدارسة عالقة األسواق 

املالية بالنمو االقتصادي، فيما إذا كان لتطور األسواق املالية سببا يف دفع 

ادي أو عكس ذلك. فتبحث هذه الدراسة إىل إجياد عجلة النمو االقتص

 العالقة بني السوق املال البحريين والنمو االقتصادي.

 تبحث الدراسة يف اإلجابة عن اإلشكالية التالية: إشكالية الدراسة:

 هل يوجد عالقة بني تطور سوق املال البحريين والنمو االقتصادي؟

تمام الواسع من الباحثني تأتي أهمية الدراسة، اله أهمية الدراسة:

لدور األسواق املالية العربية يف العملية التنموية، وملا حتققه من مزايا 

عديدة كحشد املدخرات، وتوفري السيولة. ومن اجلانب اآلخر ألهمية 

 سوق املال البحريين يف منطقة اخلليج العربي.

اعتمدت الدراسة على املنهج القياسي، لدراسة  منهجية الدراسة:

سوق املال البحريين )الرمسلة السوقية( واملتغري املستقل العالقة بني املتغري 

 Todaالتابع النمو االقتصادي )الناتج احمللي اإلمجالي(. باستخدام مقاربة 
and yamamoto 

املستخدمة لقياس املؤشرات حد أالسوقية الرمسلة ّد تعفرضية الدراسة: 

لي اإلمجالي مقياسا لنمو النشا  تطور السوق املالي، ومنو الناتج احمل

 االقتصادي. وحتاول الدراسة اختبار الفرضية التالية:

توجد عالقة طردية بني تطور السوق املالي البحريين ومنو النشا   -

 االقتصادي.
 النظري اإلطار-أوال

منذ األعمال املؤسسة  املالية بالنمو االقتصادي األسواقعالقة  -1

 Goldsmith 1969 ،Gurley and Shaw 1960 ،Shumpeterلكل من 
، Shaw 1973، و Mckinnon 1973، وأعمال مدرسة التحرير املالي 1932

لقيت العالقة بني التطور املالي والنمو االقتصادي اهتماما كبريا من 
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طرف االقتصاديني، وقد متحورت اهتمامات االقتصاديني حول 

النظام املالي يؤدي مسألتني هامتني، األوىل ترتبط مبا إذا كان تطور 

إىل زيادة النمو االقتصادي، أما الثانية فرتتبط بكيفية تأثري النظام 

املالي على النمو االقتصادي
)1(
. 

هناك آراء تشري إىل أن األسواق املالية ميكن أن تسهم يف حتقيق  ؛وعليه

 النمو االقتصادي وذلك من خالل قنوات عدة أهمها:

اة هامة حلشد املدخرات وختصيصها حنو متثل سوق األوراق املالية أد -

خاصة يف الدول الوظيفة أهمية االستثمارات املنتجة، وتكتسب تلك 

النامية عند التحول القتصاد السوق حيث برامج اخلصخصة 

 وإعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص؛
تؤثر أسواق األوراق املالية على النمو االقتصادي من خالل خلق  -

من االستثمارات املرحبة حتتاج إىل التزام طويل  السيولة، إذ أن العديد

األجل لتوفري رأس املال، ولكن غالبا ما حيجم املستثمرين بالتخلي 

عن سيطرة مدخراتهم لفرتات طويلة جلعل أسواق األوراق املالية 

السائلة االستثمار اقل خطرا وأكثر جاذبية، ألنها تسمح للمدخرين 

انية بيعها بسهولة ويسر إذا باحلصول على أصول مالية مع إمك

احتاجوا إىل اسرتداد مدخراتهم أو رغبوا يف تغيري حمافظهم لألوراق 

املالية. ويف الوقت نفسه تتمتع الشركات بإمكانية دائمة للحصول 

على رأس املال من خالل إصدار املزيد من األسهم
)2(
. 

ثر سلبا وخالفا لذلك هناك من االقتصاديني يرى أن األسواق املالية تؤ

العقالنية، مدرسة التوقعات صاحب  Lucasبينهم ، من االقتصاديعلى النمو 

دراسته قللت من العالقة بني املؤسسات املالية والنمو االقتصادي، إذ يرى 

أن العوامل املالية غالبا ما تؤدي دورا سلبيا يف فرتات النمو االقتصادي 

ن حتفيز األزمات اليت تعيق مستندا يف ذلك أن القطاع املالي يعد مسؤوال ع

النمو
)3(

 . وهناك عوامل أخرى مستندين إىل جمموعة من املربرات التالي:
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من الدول املتقدمة، متول حصة العديد ه يف الدول النامية وكذلك يف ّنإ -

رباح احملتجزة، أو االستثمارات من مصادر ذاتية كاأل حمدودة فقط من

 من مصادر خارجية كالقروض املصرفية؛
سهم أسواق األوراق املالية يف حتقيق التقلبات االقتصادية، إذ أن تزايد ت -

، مفرطةاألجنبية، قد يؤدي إىل تغريات سعرية األموال تدفقات رؤوس 

وعدم االستقرار على املستوى االقتصادي الكلي، ويؤدي أيضا إىل 

تقلبات يف أسعار الصرف، ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل آثار سلبية على 

االقتصادي النمو
)4(
. 

كانت تداوالت أسهم الشركات  7891قبل سنة  سوق املال البحريين: -2

باسم )سوق اجلوهرة(، وبعد االنهيار يعرف تتم يف سوق غري رمسي البحرينية 

 سوق املناخالذي عرفه االنهيار الذي شهده هذا األخري والذي تزامن مع 

الدراسات البحرينية بتكثيف قامت احلكومة ، الثمانيناتالكوييت يف بداية 

بهدف تأسيس سوق نظامي ( IFC)الدولية مؤسسة التمويل مع واجلهود 

 7891لألسهم يف البحرين، وكنتيجة هلذه اجلهود أقامت احلكومة يف سنة 

وقد  7898سوق البحرين لألوراق املالية، وقد باشر عمله رمسيا يف جوان 

ت األسهم هي األداة وكانشركة  98كان عدد الشركات املسجلة به 

بتطبيق  بورصة البحرينبدأت  7888الوحيدة املتداولة فيها، ويف سنة 

املتداولة لتشمل األسهم نظام التداول االلكرتوني، وتنوعت بها األدوات 

الصكوك اإلسالمية، السندات، املمتازة
)5(
. 

شروط اإلدراج يف سوق املال البحريين -3
)6(

: 

لشركة على األقل مدة عامني صدرت أن يكون مضى على تأسيس ا -

 عنهما ميزانيتان مدققتان لعامني متتاليني؛
 055ألف دينار أو ما يعادهلا وحبد أدنى  055أن ال يقل رأس املال عن  -

 من قيمتها؛ %05ألف سهم املدفوع منها على األقل 

 مساهم؛ 755أن ال يقل عدد املساهمني عن  -
 من رأس املال املدفوع؛ %795عن املساهمني جيب أن ال تقل حقوق  -
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ألف دينار وحتقيق صايف ربح يف  055أن ال تقل املبيعات السنوية عن  -

 آخر سنتني ماليتني متتاليتني؛
 أن ال يقل سعر السهم يف السوق عن القيمة االمسية؛ -
 أن ال يقل حجم التداول عن احلد األدنى املسموح به يف السوق. -

بالنمو االقتصادي باستخدام  يينالبحر ثانيا: دراسة عالقة سوق املال

  Toda and Yamamotoسببية 

االقتصادي بالنمو  البحرييناملال لدراسة عالقة سوق متغريات الدراسة:  -1

 :ما يليمت اختيار بعض املؤشرات املالية، واملتمثلة في

واليت متثل قيمة األسهم املدرجة يف السوق تبعا القيمة السوقية:  -

املالية. وتعد السوق أي أنها تعرب عن رمسلة ألسعار سوق رأس املال، 

القيمة السوقية مؤشرا لقياس حجم السوق والسيما إذا ما نسبت 

هذه القيمة إىل الناتج احمللي اإلمجالي يف الدولة. كما أنها يف الوقت 

نفسه تعد مؤشرا لتطور نشا  السوق. وتعرب القيمة السوقية عن 

االستثمارية. ملمارسة األنشطة لية املاالسوق حجم التمويل الذي توفره 

معدل االستثمار، زيادة وهلذا، فان اتساع حجم السوق سينعكس يف 

االقتصاديتصاعد معدل النمو ومن ثم 
)7(
. 

: يعرف الناتج احمللي اإلمجالي بأنه جمموع السلع الناتج احمللي اإلمجالي -

، واخلدمات النهائية املنتجة خالل سنة مقيمة بأسعار نفس السنة

ويقاس النمو من خالل مقارنة الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجالي مع 

ويقدر الناتج احمللي بالقيمة احلقيقية وذلك سنوات سابقة الناتج احمللي يف 

ثر التضخم يف الزيادة احلاصلة يف الناتج احمللي اإلمجالي. أالستبعاد 

بالعكسفزيادة الناتج احمللي اإلمجالي يعين أن االقتصاد ينمو و
)8(

 .

وباعتباره يعرب عن قيمة السلع واخلدمات املنتجة خالل فرتة معينة، 

فانه ميكن أخذه مقياسا عن مستوى واجتاه التطور الذي تشهده 

الوحدات االقتصادية داخل الوطن، فقياسه من سنة إىل أخرى ميكن 

 التعرف على تغريات مستوى اإلنتاج.
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 Capitalisation  القيمة السوقيةواملتمثلة يفالدراسة مت مجع بيانات و

 من تقارير سوق املال البحريين، واملقدرة مبليون دينار حبريين

http://www.bahrainbourse.com ، 2003:وهي بيانات ربع سنوية من Q1 إىل 

 . Q4 :2016غاية 

 إىل 9552، هي بيانات سنوية من GDP اإلمجاليأما خبصوص الناتج احمللي 

طريقة بيانات ربع سنوية باستخدام  إىل، ومت حتويل البيانات 9570غاية 

Quadratic méthode. موقعمت احلصول عليها من و  

http://www.albankaldawli.org  

لنمو االقتصادي للفرتة ولغرض دراسة عالقة سوق املال البحريين با

 ، مت التطرق إىل ثالثة عناصر وهي:9552-9572

 اختبار سكون السالسل الزمنية. -
 (.Selection the Lag Length) التباطؤ الزمين فرتاتحتديد عدد  -
 .Toda and Yamamotoاملطورة  Grangerاختبار سببية  -

ة استقراريبدراسة نقوم  اختبار استقرارية السالسل الزمنية:-9

السالسل الزمنية لكل متغرية باستخدام اختباري ديكي فولر املطور 

(ADF ) واختبار فيليبس بريون(PP) بهدف حتديد درجة تكامل كل ،

 سلسلة. 

 اختبار جذر الوحدة باستخدام : (7)رقم جدول 

Augmented Dickey-fuller (ADF) 

السلسلة 

 الزمنية

درجة 

 التكامل

 المستوى

Level 

 الفرق األول

1 st Différence 

 الفرق الثاني

2 nd Différence 

 ثابت فقط
ثابت 

 واتجاه
 ثابت واتجاه ثابت فقط ثابت واتجاه ثابت فقط

gdp I(2) -1.123 -2.460 -2.147 -2.305 
-

*6.641 
*6.574- 

capit I(1) **2.938- -2.822 ***4.444- ***4.475- / / 

 %0معنوية عند مستوى  **لية اجلدو حسب القيم %7معنوية عند مستوى ***
 اجلدولية حسب القيم %75معنوية عند مستوى  *اجلدولية  حسب القيم

 اختبار جذر الوحدة باستخدام: (9)رقم جدول 

http://www.bahrainbourse.com/
http://www.bahrainbourse.com/
http://www.albankaldawli.org/
http://www.albankaldawli.org/
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 (PP)Phillip-Perron 

السلسلة 

 الزمنية

درجة 

 التكامل

 المستوى

Level 

 الفرق األول

1 st Différence 

 الفرق الثاني

2 nd Différence 

 فقط ثابت
ثابت 

 واتجاه
 ثابت واتجاه ثابت فقط

ثابت 

 فقط

ثابت 

 واتجاه

gdp I(2) -1.282 
-

1.610 
-2.301 -2.462 

-
*6.641 

*6.574- 

capit I(1) 2.514- 
-

2.245 
***4.439- ***4.471- / / 

 %0معنوية عند مستوى  **اجلدولية  حسب القيم %7معنوية عند مستوى ***
 اجلدولية حسب القيم %75عند مستوى  معنوية *اجلدولية  حسب القيم

السلسلتني ، يتضح أن (PP)( وADF) على ضوء نتائج االختبارين

على جذر وحدوي  مستقرتني حبيث حتتوي غري capitو  gdpالزمنيتني 

 ، وبعد أخذباعتبار أن القيم احملسوبة أقل متاما من القيم احلرجة

الدرجة األوىل، يعين أنها  ، استقرت يفcapitالفروقات للسلسلة الزمنية لـ 

  gdpيف حني السلسلة الزمنية لـ، I(1)متكاملة من الدرجة األوىل 

 .I(2)من الدرجة الثانيةمتكاملة الثانية، أي الفروقات خذ أعند استقرت 

نستعمل  capitو  gdpالزمنية لـ السلسلة وألجل اختبار السببية بني  

يطبق على مستوى الذي ميكن أن  Toda and Yamamotoاختبار 

السالسل غري املستقرة
)9(
. 

درجة استقرارية السالسل  تقوم على ما يلي: أوال حتديد وهذه املقاربة

وتشري نتائج اختبار ، dmax الزمنية، لتحديد درجة تكامل السلسلة

نقوم  وثانيا، dmax=2وعليه فإن  I(2)االستقرارية إىل درجة تكامل 

، ثم نقوم بتقدير العالقة بني VARلنموذج  Kبتحديد فرتات تباطؤ 

وهذا يعين أن ، VAR(k+dmax) املتغريات بدرجة
)10(dmax≥k 

 (:Selection the Lag Length) التباطؤ الزمين فرتاتحتديد عدد -3

 VAR، باستخدام اختبار VARلنموذج  kنقوم بعملية حتديد درجة تأخري
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Lag Order Selection Criteria،  املوضحة يف يري يعتمد على املعاالذي

 اجلدول. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،تنيزمني تنيتشري إىل ضرورة أخذ فجو املعايريكل أن  جند من اجلدول

  k=2 ومنه درجة التأخري

  Toda and Yamamotoاملطورة  Grangerاختبار سببية  -4

، أحد االختبارات السببية البديلة اليت Toda-Yamamotoمنهجية ّد تع

مت تطويرها بإضافة الفرتات  السببية،  Grangerتعتمد على معادلة 

املتباطئة للمعادلة
)11(

 . 

وال حتذف السالسل الزمنية بني  Toda-Yamamoto testيستخدم اختبار و

الختبار طبيعة العالقة بني السالسل غري مهمة فهي السلسلة  قيم من

باستخدام  Grangerسببية خطوات  الذي يعتمـد علـى املستقرة

منوذج
)12(model VAR  طريقة مطورة ، وهيMWALD  الختبار والد

Wald test   على قيود منوذجVAR(K)   حيث متثلK  املتباطئاتطول
)13(

. 

ن هذه املقاربة طورت لتقضي على أوجه القصور اليت إوميكن القول 

ولعل أهمها ( Granger causality)عانى منها اختبار السببية التقليدي 

 VARالمسار  اختبار اختيار درجة تأخير (: نتائج3جدول رقم )

 

 Eviews 9الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: من إعداد 
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عدد فرتات اإلبطاء إضافة إىل العيب األبرز مشكلة توصيف النموذج و

املتمثل يف االحندار الزائف )مشكل عدم االستقرارية(
)14(

. 

  ويعرب عن النموذج للمتغريين بالصيغة التالية:

 

 

، ومنه تقدير النموذج k=2، وعدد التأخريات d=2 أنومما سبق، وجدنا 

 (. 7)امللحقVAR(4)يكون من الدرجة 
 

 

 
 
 
 

 

وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد من الناتج  إىلنتائج اجلدول ضح من ات

أنها ضعيفة نسبيا  إال، (Capit)القيمة السوقية  إىل( GDP) اإلمجالياحمللي 

(525195 ≤  75%.) 
 

 Toda Yamamotoللسببية الذي يعتمد على طريقة  Granger(: اختبار 4جدول رقم ) 

P-value 
 إحصائية

2X المتغير التابع المتغير المستقل فرضية العدم 

0.2402 2.85 GDP  ال يسببCapit  Capit GDP 

0.0720 5.26 Capit  ال يسببGDP GDP Capit 

 (2الملحق) Eviews 9المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج 

 %11، %5، %1تشير إلى *،**،*** إلى معنوية )رفض الفرضية العدمية( عند -
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 اخلامتة:

سعت الكثري من الدول إىل تطوير أسواقها املالية، بإصالح هياكلها 

كرتوني، حتى تواكب تطوراتها التنظيمية، وإدخاهلا لنظام التداول االل

، مت الوصول إىل وجود Toda and Yamamotoاالقتصادية. ووفقا ملقاربة 

عالقة ذات اجتاه واحد من النمو االقتصادي إىل السوق املالي، عند مستوى 

سوق املال البحريين. صغر حجم  إال أنها ضعيفة. قد يعود ذلك إىل 75%

متطلبات حجم ونشا  االقتصاد ويبقى سوق املال بعيد كل البعد عن 

البحريين. وتوصي الدراسة ببذل مزيد من اجلهود لتطوير وإصالح 

 السوق حتى يتماشى مع تطور النظام املالي، وحجم االقتصاد.
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