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 والوعي بالعالقات االقتصادية والنقدية االهتمام ازدياد  والذي رافقه،التوسـع النقدي وتنامي القوة الشرائية   -2
األدوات املالية اليت تستخدم فيها     وما لفت انتباه عدد كبري من املواطنني واملدخرين إىل األسواق املالية            وهـذا   

افورة غاهلند وسن كسواق املالية يف حتقيق تنميتها      وذلـك يف ظـل جنـاح بعض النماذج اليت ارتكزت على األ            
 ...والربازيل مثال

    
  العوائق التي تواجه أسواق األوراق المالية العربية:الفرع األول    

 جمموعة من املشكالت والعقبات الرئيسية اليت       ،واجهـت أسـواق األوراق املالية العربية قبل إصالحها         
ق من ظروف نشأهتا ومنط     ت كان لكل سوق خصوصيتها اليت تش      ذا وإ ،هائادأاعترضـت منوها وحدت من كفاءة       

 فإن هلذه األسواق قامسا مشتركا من املشكالت الرئيسية اليت ميكن حصرها يف             ،تشـريعاهتا ونظمهـا وهياكـلها     
 : التاليةالعوامل

 
 : ضآلة عرض األدوات االستثمارية-1     

ويربز  ،ح يف األدوات املالية احلديثة اجلاذبة لرؤوس األموال        العربية من نقص واض     املالية تعـاين األسـواق    
 ويتمثل ضيق هذه ، هذه األسواقيف األسهم ووسائل التمويل التقليدية على التعامالت    ةسيطرذلك جليا من خالل     

 ةقلة عدد الشركات املدرج   ، ويف   قلة هذه األدوات املتاحة للتداول وضعف أحجام التداول من ناحية         يف  األسواق  
 :عدة أسباب نذكر منها ما يليل ويعود ذلك . ومن ناحية أخرى

 مما يترتب عليه احتفاظ     ، يف العديد من أسواق املال العربية      ة النمط العائلي للشركات املسامهة    سـيطر  -      أ
 تاإلصدارا اخلاصة بأسهم االكتتاب  سواء اجلديدة أو         اإلصداراتبالغالبية العظمى من    هذه  الشركات     يمؤسس

 وجيعل قاعدة    االصدارات اجلديدة من األسهم،     وهذا ما حيرم السوق من     ،الالحقـة هلا عند الزيادة يف رأس املال       
              .1املسامهني واملتعاملني ضيقة للغاية

 تاعتمدلقد  : إلصدارها من قبل الدولة ومؤسساهتا العامة       طبـيعة أسواق السندات والتركيز الرأسي      -  ب   
 من خالل طرحها    العربـية يف اآلونـة األخرية على االقتراض احمللي لتمويل العجز يف املوازنة العامة             احلكومـات   

معظم ف ، املؤسسي لتملك هذه السندات قد حال دون تداوهلا يف السوق          للسندات لالكتتاب العام، غري أن النمط     
هذه و ،أمني وصناديق التقاعد   مـن هـذه السندات يتم االكتتاب هبا من قبل البنوك وشركات الت             اإلصـدارات 
 وقد انعكس ذلك يف ضآلة ما هو معروض من هذه           ، هبـذه السندات دون طرحها للتداول       حتـتفظ  املؤسسـات 

  .2األدوات يف األسواق الثانوية

،  أسلوب التوزيع  قائما على االتصال الشخصي املباشر        لقد كان  : توزيع االكتتابات   أسـلوب  ضـعف -    ج
 .إىل املؤسسات اليت تقوم بضمان التغطية واملعاونة يف توزيع االكتتاب بسبب االفتقار وذلك
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 وتعزي حمدودية حجم التداول     : حمدودية أحجام التداول وقلة عدد الشركات املدرجة يف هذه األسواق          -   د
 إىل  تجه هذه الفئات  ت وغالبا ما إىل امـتالك احلكومات ومؤسسات القطاع العام جلزء كبري من األسهم املصدرة،             

 .1االحتفاظ  هبذه األسهم لفترات طويلة
 

 : قصور الطلب على األدوات االستثمارية- 2
 ومن العوامل اليت يعزى إليها هذا األمر       ،تعاين أسواق األوراق املالية العربية من تدين الطلب على األوراق املالية              

   :2ما يلي

 الدخل النقدي وعدم استقرار أوضاع الفئات        تدين  بسبب االدخار الفردي وعدم ثباته   معدل  اخنفاض   -    أ
 .اليت حتققه
 يف الطلب على أسهم الشركات وحيازهتا وحرمان        منافسـة احلكومـات ومؤسساهتا جلمهور املدخرين       -   ب

 منافسة األوراق املالية احلكومية واألوعية االدخارية للبنوك يف حتجيم الطلب            من جهة، عالوة على    السـوق منها  
 . من جهة أخرىوراق املالية للشركاتعلى األ
 دون  وهذا ما حيول   :  االستثمار األخرى  أشكال باملقارنة مع  الصايف على األوراق املالية      داخنفاض العائ  -   ج

 خاصة  ، إذ يالحظ أنه يف بعض الدول العربية       ، وحيد بالتايل من منو سوق رأس املال       ،زيـادة الطلب على األوراق    
 معدالت الفائدة على الودائع باجلهاز املصريف العوائد اليت توزعها          تفوق ،مرتفعة من التضخم  ويات  تساليت تتميز مب  

 دون عائدات    معاملة ضريبية تفضيلية    تعطي الودائع املصرفية   ا غالبا م  ، بل إن بعض الدول العربية     ،شركات املسامهة 
 .األسهم 
 املدخرات اخلاصة حنو الودائع االدخارية اجتهت معظملقد  :تفضـيل السيولة يف االستثمار قصري األجل    - د

 نظرا ملا يتطلبه االستثمار يف سوق املال من توافر مستوى عال من             ،لـدى البنوك التجارية وصناديق االدخار     
 .التوظيفي لدى املدخرين الوعي االدخاري و

   
 : التشريعية والتنظيمية اليت حتكم أسواق املال العربيةاألطر قصور -3

 ختلف أو قصور النظم     ،حـظ أن من بني أهم املعوقات اليت حتد من تطور أسواق األوراق املالية العربية              يال       
 ويبدو هذا واضح يف عدد من اجلوانب        ،والتشريعات اليت حتكم أصول وقواعد العمل يف السوقني األولية والثانوية         

  :3وتتمثل يف
ولة هلذه البورصات وافتقارها    خ وقلة الصالحيات امل   ربية لبعض البورصات الع   اإلداري غياب االستقالل    -     أ

 . األوراق املاليةإدارةألدوات الرقابة اليت تساعدها على 
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ـ  -    ب  ومن أهم هذه    ، على سوق األسهم واملكملة لدوره     اب املؤسسـات املسـاندة ذات األثر املباشر       ي غ
واق إىل زيادة مدة التقلبات يف أسعار        حيث أدى غياهبا يف بعض األس      ،املؤسسـات الشـركات الصانعة للسوق     

 واإليداع كما تفتقر األسواق العربية إىل مؤسسات احلفظ         .األسـهم وزيـادة خماطر االستثمار يف هذه األسواق        
 اليت ميكن أن يتعرض هلا      اإلخفاق،ل من خماطر    يتقلالاملركـزي وشـركات التسـوية واملقاصة واليت من شأهنا             

 كما تفتقر معظم أسواق ، إىل زيادة سرعة تبادل األوراق املالية بني املتعاملني   ضـافة باإل ،املـتعاملون يف السـوق    
 والترويج هلا وضمان    اإلصدارات بإدارةاألوراق املالـية العربية إىل شركات الترويج وضمان االكتتاب اليت تقوم            

تلعب هي   و ،الءة االئتمانية  إىل وجود وكاالت حملية لتصنيف وتقييم امل        و االكتـتاب الكـامل باألسهم املطروحة     
 عمليات اخلصخصة وخاصة يف األوقات اليت يتم فيها طرح كميات من األسهم يصعب على               إجناحدورا كبريا يف    
 . السوق استيعاهبا

  
 : وتدفق املعلوماتاإلفصاحدقة -4   

 ،إلشهار املعلومات  النصوص القانونية الواضحة والصرحية املنظمة        من غياب   العربية  املالية  األسواق عـاين ت 
 وقد ترتب على غياب هذه النصوص ضعف        ،واملـتعلقة بالشركات وسري أعماهلا وكشف حقيقة مراكزها املالية        

أن   هذا  شأن ومن ، وتعذر توفري الضمانات األساسية من ناحية صحة املعلومات        ،الـرقابة على الشركات املسامهة    
 الثقة بالسوق   ،ولعل هذا ما خيلق عدم      والتالعب مبدخراهتم  احتماالت تعريض حقوق املستثمرين للضياع       د من زيي
 .1ن ولوجهع  لإلحجاماملدخرينيدفع و

 التقارير املالية   ما أن جودة     ك ، املسامهة  الشركات  من قبل مجيع   مال تستخد فمعـايري احملاسـبة الدولـية        
 وتقتصر على توفري    ،ية شاملة الكثري من الشركات ال توفر  بيانات وحسابات تفصيل        ف ،متفاوتة من سوق إىل آخر    

 كما أن   ، صدور هذه البيانات يف كثري من األحيان       وعادة ما يتأخر   ، كنشر امليزانية السنوية   لإلفصاحاحلـد األدىن    
 ،النصـوص القانونية يف بعض األسواق العربية ال تلزم الشركات املدرجة فيها بإصدار تقارير نصف أو ربع سنوية                 

 .2 فنية قادرة على فهم البيانات املالية يف حالة توفرهافاءات إىل وجود ك تفتقرالعربية األسواق عن ذلك فان فضال
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د التوجه بع  السيما،يف ظـل الـتطورات اليت يشهدها النظام املايل العاملي وحتديدا أسواق األوراق املالية   
 تسعى الدول العربية إىل تطوير وحتديث أسواقها املالية         ،ات وحترير اخلدمات املالية   لغ اتفاقية ا  إطارالعاملي اجلديد يف    

 وتوفري  ، كما تسعى كذلك إىل حتسني اللوائح والقوانني املنظمة للعمل         ،وترسـيخ ودعم قواعد ونظم العمل فيها      
 . وتشجيع االستثمار األجنيب،ستثمارات إىل األسواق احملليةاملعلومات واحلوافز املطلوبة جلذب اال

ات هتدف يف جمملها إىل زيادة كفاءة اإلصالحمجلة من إحداث  عملت الدول العربية على    اإلطـار  ا ويف هـذ     
 دارية،اإل اإلجراءات وتبسيط   ،ةالضريبيتطوير األنظمة    و  وتنشيط التعامل فيه   ،له السوق املايل وتعزيز الدور الرقايب    

 فرص استثمارية ملختلف     إلجياد  أدوات مالية جديدة   استحداثوتوفـري املناخ املالئم لتلبية احتياجات املتعاملني و       
 إجياز وميكن   واإلفصاح، كما هتدف  إىل حتسني سرعة وسهولة ودقة عمليات التداول وتعزيز الشفافية              ،الفـئات 

 :ما يليفي اإلصالحاتهذه 
 

 :فصاحواإل تعزيز الشفافية -1
 من أولويات الدول     مبا يتالءم مع املعايري الدولية     ، وتعديل متطلباته  اإلفصاحزيادة درجة   ب كـان االهتمام  

 املتعلقة   منها املعلومات  املعلومات فقد ألزمت األسواق على اإلفصاح عن مجلة من           فمن جانب السوق     العربـية، 
 إىل البيانات الدورية    باإلضافة ،لسوق ومعتمدي املهن  بأمسـاء اجلهـات املصـدرة لألوراق املالية وأمساء أعضاء ا          

قوم معظم هذه األسواق بإصدار نشرات ت ويف هذا اجلانب ،املتضـمنة حلـركة التداول واملؤشرات املالية الرئيسية      
 ومعلومات عن أحجام    اإلدارةرات جملس   ايومية وأسبوعية وشهرية وسنوية تتضمن معلومات عامة عن السوق وقر         

 وذلك  اإلنترنت، لنشر بياناهتا من خالل شبكة        مؤخرا  هذه األسواق  تتوجهوقد   ،مؤشرات األسعار الـتداول و  
      .1للتعريف بالفرص االستثمارية املتاحة فيها

 والشفافية  اإلفصاحومـن جانـب آخر أولت أسواق األوراق املالية العربية اهتماما كبريا لترسيخ مبادئ                
 عن   باإلفصاح  التشريعات اجلديدة املتعلقة جبميع البورصات العربية      ها ألزمت اليت ،لـدى الشـركات املدرجة فيها     

 فال جيوز طرح أوراق مالية ألي        ،  أوراقها يف السوق األولية    إصدار  عن وضعها املايل عن طريق نشرات االكتتاب     
ة ملصر أو تونس أو     اء على نشرة اكتتاب معتمدة من هيئة سوق املال بالنسب         إال بن  ،شركة يف اكتتاب عام جلمهور    

 فإن سلطات االكتتاب هي اليت حتدد نشرة االكتتاب املفروضة          ، أما بالنسبة للبورصات األخرى    .سوق عمان املالية  
 عن البيانات األساسية    اإلفصاحوتـنص التشـريعات اجلديدة على أن تتضمن نشرة االكتتاب يف أسهم الشركة              

لشركة املصدرة وتطالب الشركة بتقارير دورية وقوائم مالية سنوية تنشر          واملالية اليت توضح املركز املايل احلقيقي ل      
 .2يف الصحف احمللية

 
 :  تنظيم مهنة الوساطة-2
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 ، احملافظ املالية  إدارة اجلديدة تنظيم الوساطة يف السوق لكي تكون قادرة على           اإلصالحاتلقـد تضمنت     
ـ وتق  وقد أكدت معظم التشريعات ،راهتم بشكل صحيحيم أداء الشـركات ومسـاعدة املتعاملني على اختاذ قرا         ي

 ،اجلديدة على أن تتخذ الشركات العاملة يف جمال األوراق املالية شكل الشركة املسامهة أو شركة التوصية باألسهم                
كما وضعت جمموعة من األحكام والضوابط اليت تنظم عمل شركات الوساطة وقبل ذلك كان السماسرة واألفراد                

 .1همة يف مصر ولبنان بينما كانت املصارف حتتكر هذا العمل يف السوق التونسية واملغربيةيقومون هبذه امل

 ففي مصر مثال مت السماح هليئات       ،لقـد اخـتلف الوضع اليوم بعد صدور التشريعات يف جمال الوساطة            
د الشركات   عد 1999 حيث بلغ خالل عام      ،الـتأمني واملعاشـات وشركات التأمني بالتعامل يف السوق املالية         

 شركة حمافظ أوراق    30 صندوق استثمار    21 شركة و  148 ،املرخص هلا بالعمل يف جمال مسسرة األوراق املالية       
 من جانب آخر تسعى البورصات العربية إىل تشجيع زيادة األدوات           ، عام اكتتاب 28 شركات تصنيف و   6مالية  

 اإلشارة وجتدر   ، للتحويل إىل أسهم وصناديق االستثمار     والبدائل االستثمارية املتاحة للمستثمرين كالسندات القابلة     
 .2 املاليةألوراقإىل أنه يتم تداول وحدات هذه الصناديق يف العديد من أسواق ا

 

 :تطوير نظم التداول-3    
 وذلك ،ت قريب جيري وفقا لنظام املزايدة املكتوبة      قق يف البورصات العربية حىت و     بظل نظام التداول املط   لقد      
ن خالل تسجيل العروض والطلبات على اللوحات املعدة يف قاعة التداول مث يتم املزايدة بني الوسطاء كل حسب                  م

تحويل نظام ب اليت شهدهتا اإلصالحاتبعد  البورصات العربية     مؤخرا   قامت وقد ،األولوية إىل أن يتم التوافق بينهم     
  .3 احلسابات اآللية والتقنيات احلديثةاستخداميعتمد على  تداول آيل  إىل نظامالتداول القائم
يهـدف هـذا التوجه إىل رفع كفاءة وسرعة التعامل باألوراق املالية و إىل زيادة الشفافية واألمانة لدى                      و

 إىل وجود أنظمة تداول آيل متطورة يف كل من أسواق الكويت والسعودية ومصر              اإلشارةوجتـدر   " ،املـتعاملني 
 كما بدأ العمل يف سوق      ، ببورصة عمان  1999ان ونظام آيل متطور بدأ العمل به سنة         وتونـس واملغـرب وعم    

 اتفاقية موقعة   ونشري أن هناك   الكندية   EFA مع شركة    إنشاؤهبية بنظام التداول اآليل الذي مت       يالبحرين بصورة جتر  
 .4" متطور مكتب باريس وبورصة بريوت خبصوص تزويد األخرية بنظام تداول آيلبني1999خالل عام 

 
 

 : تعديل األنظمة الضريبية -4
 وجذب االستثمارات األجنبية من     ، احلوافز الالزمة لتشجيع التعامل باألوراق املالية من ناحية        ق هبدف خل         

 خالل األعوام السابقة على ختفيض أو إلغاء الضرائب على الفوائد التجارية             العربية  عملت الدول  ،ناحـية أخرى  
                                                           

 .270، 269ص السابق،   املرجع 1
 .131 ص ، مرجع سابق،2000 سبتمرب ،االقتصادي العريب املوحد التقرير 2
 .135 ص ، مرجع سابق، سليمان املنذري3

 95

 .132ص مرجع سابق،  ،2000 سبتمرب ،  التقرير االقتصادي العريب املوحد4



 دور ومكانة القطاع املايل يف االقتصاديات العربية مع التركيز على االقتصاد اجلزائري: الفصل الثاين 

عدم وجود أي   ب يف هذا الصدد     ونذكر ،ى األربـاح الرأمسالية الناجتة عن التعامل باألوراق املالية        والضـرائب عـل   
ضـرائب على األرباح الرأمسالية الناجتة عن التعامل باألوراق املالية يف مجيع الدول العربية اليت متلك أسواق مالية                  

دول على تعديل األنظمة الضريبية هلا هبدف       خر عملت بعض ال   آ انب ومن ج  ،%10منظمة باستثناء املغرب بنسبة     
ختفيض على   يف تونس     املالية مت السلطات دقأ ، فمثال  أسهمها يف السوق   إدراجتشجيع الشركات املسامهة  على      

 على األقل من    %30 لكافة الشركات اليت تقوم بتعومي       % 20 إىل   %35نسـبة الضـرائب عـلى األرباح من         
 .1رأمساهلا

   
 :ر األجنيبتشجيع االستثما-5

 إىل تشجيع وجذب    ، العديد من التعديالت على القوانني املتعلقة باالستثمار هدفت يف جمملها          إدخـال مت   
 و إىل تغطية االحتياجات التمويلية احمللية ونقل اخلربات          من جهة،  االستثمارات األجنبية وفق أسس وضوابط حمددة     
حركة السوق املايل يف مصر تعتمد يف       "أن  بهذا اجملال    يف   ونذكر ،املـتطورة إىل هـذه األسواق من جهة أخرى        

أكثر (جانب كبري منها على املستثمرين األجانب  فمتوسط معامالت األجانب يبلغ حنو ثلث املعامالت يف السوق                 
 .2"م املؤسسات واألفراد فيما بينهما الثلثني اآلخرينساقوتت)  من حجم التداول شهريا%30من 

األجانب يف بعض البورصات العربية يالحظ ارتفاع نسبة مسامهتهم يف رؤوس أموال            وبالنظر إىل مسامهة     
 وارتفعت يف سوق مسقط     ، يف بورصة عمان   % 43,2 فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إىل        ،الشـركات املدرجـة   
وتعديل  غياب القيود على االستثمار األجنيب يعود هذا خاصة إىل   و ، خالل هذا العام   %15لـألوراق املالـية إىل      

 نسب التملك 
 
 

                                                          

  3سوق النقد األولي والثانوي:  الفرع الثالث
 :أمهية السوق النقدية -1   

      يكتسب وجود سوق نقدية منظمة ومتطورة أمهية بالغة ال ميكن جتاهلها، حيث يتم من خالهلا تأمني السيولة                 
ى االئتمان والنقود يف االقتصاد، وتستخدم      للقطـاع املصريف، ومتكني السلطات النقدية من ممارسة رقابة فعالة عل          

السـلطات الـنقدية الـتغريات الـيت حتدث يف السوق النقدي كمؤشر على آثار السياسة النقدية اليت متارسها،                   
لإلسترشـاد هبا يف القرارات املستقبلية، ويتوقف اتساع السوق النقدي على تنوع األصول اليت يتم التعامل هبا يف                  

توقف سيولتها على مدى إمكانية حتويل تلك األصول إىل نقود عند الضرورة، وتتميز األوراق              هذا السوق، كما ت   
املالـية القصـرية األجل بإمكانية التخلص منها يف أي وقت، وحبد أدىن من اخلسائر، وتتكون هذه األوراق املالية                   

اخلزينة، وأبرز األوراق املالية    عـادة مـن شـهادات اإليداع واألوراق التجارية، والقبوالت املصرفية، وأذونات             

 
 .املصدر نفسه 1
 .4 ص ، مرجع سابق، مصر عن تقرير االستثمار،  الشرق األوسط2
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القصرية األجل أذونات اخلزينة اليت تصدرها اخلزينة لفترات معينة، وتتراوح من ثالثة أشهر إىل سنة على األكثر ،                  
وهـيب تتمـيز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها خلسائر رأمسالية، وتستخدمها احلكومات يف ممارسة                 

ويساعد وجود سوق ثانوي هلذه     .  ضخ السيولة يف السوق حسبما متليه احلاجة       سياسـتها الـنقدية لسـحب أو      
 .األوراق على منو وانتشار البدائل أمام املدخرين، مما يتيح هلم فرص تنويع استثماراهتم

 
  :دور األسواق الثانوية يف اإلقتصاديات العربية-2  

اق النقدية العربية، إذ حيتاج جناح هذا السوق إىل               يالحـظ يف هـذا اجملال عدم تطور السوق الثانوي لألسو          
وجـود خـربات متخصصـة لديها القدرة الفنية الكافية إلدارة األوراق املالية بصورة تضمن جناحها وتداوهلا يف             
السـوق، ويـؤدي غياب هذه األدوات إىل شح يف متويل الشركات على الرغم من توفر السيولة يف املصارف،                   

 هـذه األوراق يف األسواق املالية العربية عن غريها من األسواق العاملية من حيث افتقارها                وخيـتلف الـتعامل يف    
للمؤسسـات املقـيمة ألداء الشركات واليت يقوم املستثمرون بتحديد خيارهتم باالستناد إىل ما توفره من بيانات                 

ديد أسعار السندات للشركات    ودراسـات، وافتقارها إىل وجود مؤشر لألسعار تستند إليه إدارة الشركات يف حت            
وجتدر اإلشارة إىل أن عدم توافر مثل هذه اخلدمات يفرض على املصارف التجارية العربية              . يف القطـاع اخلـاص    

 .تقدمي الضمان هلذه األدوات، األمر الذي حيد من تطور األسواق النقدية يف الدول العربية
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