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الملخص

الشك أن لعمليات التحرير املايل والتوسع يف سياسات االنفتاح االقتصادي الذي تبنته العوملة املالية وما
 ما رفع من حدة،صاحبه من طفرة تكنولوجية قد عزز من تكامل بورصات األوراق املالية وتشابه خدماهتا
 وأمام هذا الوضع تكامل أسواق األوراق، ودفعها حنو االندماج فيما بينها مبا أسفر عن خلق كيانات مالية عمالقة،املنافسة بينها
املالية العربية ؛
 حيث هتدف هذه الدراسة إىل،فكل اجلهود القطرية املبذولة للنهوض بأسواق األوراق املالية العربية لن جتدي
إبراز دور تكامل أسواق األوراق املالية العربية يف رفع معدالت النمو االقتصادي بالدول العربية والنهوض النمو وحترير املايل؛
.ببورصاهتا احمللية وقد توصلت الدراسة إىل إن عملية التكامل بني البورصات العربية من شاهنا رفع معدالت األسواق املالية العربية
 على النحو الذي،النمو االقتصادي السيما من خالل تيسري تدفقات رؤوس األموال داخل الوطن العريب
.يسمح بقيام مشاريع عربية مشرتكة بقيادة القطاع اخلاص
Abstract

Keywords

There is no doubt that the financial liberalization operations and the expansion of the
economic openness policies adopted by financial globalization and the accompanying
technological breakthrough have strengthened the integrity of securities exchanges and
the similarity of their services, which increased the intensity of competition between
them, and pushed them towards integration with them, which resulted in the creation of
giant financial entities. Faced with this situation, all the Qatari efforts exerted to
advance the Arab stock markets will not work, as this study aims to highlight the role
of the integration of Arab stock markets in raising economic growth rates in the Arab
countries and the promotion of their local stock exchanges. The study concluded that
the process of A complete among Arab stock exchanges that would raise economic
growth rates, especially by facilitating capital flows within the Arab world, in a manner
that allows joint Arab projects to be led by the private sector.
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دور تكامل أسواق األوراق المالية في رفع معدالت النمو االقتصادي
دراسة األسواق المالية العربية

ص000 -000 :

.1مقدمة:
"...إن التراكم المالي ليس كل شيء ،إال أنه يمثل جوهر عملية التنمية والتي
من خاللها تصبح كل أوجه التنمية ممكنة " ( Merierحنيين)0050 ،
شهدت أسواق األوراق املالية العربية منذ نشأهتا العديد من الربامج اإلصالحية اهلادفة إىل النهوض هبا مبا
يعكس رغبة احلكومات العربية يف تعزيز دورها ،إدراكا منها للدور الفعال الذي تؤديه هذه البورصات يف الدول
املتقدمة أين باتت متثل العصب الرئيسي للتمويل ،والذي يعد أهم حتد تواجهه خمتلف احلكومات العربية املتعاقبة ال
سيما يف ظل هروب رؤوس األموال العربية إىل الدول املتقدمة ،إىل أن اغلب هذه اجلهود مل تأيت بثمارها ،حيث ال
زالت أسواق األوراق املالية العربية تعاين من ضعف أداءها داخل اقتصادياهتا وصغر حجمها وضيق نطاقها وحمدودية
قدرهتا االستيعابية ،ما دفع بالقائمني عليها للتفكري بربط أسواق األوراق املالية العربية ببعضها البعض كحل ميكن أن
يدعمها لتجاوز عوائقها السيما يف الوقت الذي تعرف فيه اغلب البورصات العاملية عمليات اندماج و شراكة.
 .1.1إشكالية الدراسة:
وأمام ما تعانيه أسواق األوراق املالية العربية من حتديات يراهن العديد من االقتصاديني على الدور اهلام الذي
ميكن أن تلعبه عملية التكامل بني أسواق األوراق املالية العربية يف تنشيط اقتصاديات الدول العربية و رفع معدالت
النمو  ،السيما من خالل توفريه للسيولة املالية الالزمة اليت حيتاج إليها أي اقتصاد للنهوض ،ويف هذا اإلطار حتاول
هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية:
ما هي سبل تفعيل تكامل أسواق األوراق المالية العربية ؟ وما هو أثر ذلك على اقتصادياتها؟
 .1.1أسئلة الدراسة:
ولإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح األسئلة الفرعية التالية :
 ما هو واقع أداء أسواق األوراق املالية العربية ؟
 ما هي متطلبات ربط أسواق األوراق املالية العربية ؟
 ما هي أآلثار املتوقعة لعملية التكامل بني أسواق األوراق املالية العربية على أداء اقتصاديتها ؟
 .1.1فرضيات الدراسة :تفرتض الدراسة أن:
 -واقع أسواق األوراق املالية العربية الزال بعيدا عما هو متوقع منه؛

 تستلزم عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية وجود مؤسسات متخصصة يف الوساطة واملقاصة إقليميةالنشاط؛
 توفر عملية التكامل بني أسواق األوراق املالية العربية السيولة الالزمة لتمويل املشاريع االقتصادية الالزمة للنهوضباالقتصاديات العربية.
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 .1.1منهج الدراسة:
والختبااار ماادة صااحة فرضااياته هااذه الدراسااة االسااتعانة بااملنهج الوصاافي يف مجااع البيانااات واملعلومااات حااول
أسواق األوراق املالية العربياة واملانهج التحليلاي يف حتليال أداء أساواق األوراق املالياة العربياة واكتشااف النقاااط الاايت ميكاان
االعتماد عليهاا يف عملياة الاربط فيما بينها ومنهج املقارنة لتحديد أوجااه االخاتالف والتشااابه بااني أساواق األوراق املالياة
العربية.
 .1.1نموذج الدراسة :لتحقيق أهداف هذه الدراسة تقسيم هذه الدراسة إىل ثالث حماور رئيسية:
 أداء أسواق األوراق املالية العربيةسبل الربط بني أسواق األوراق املالية العربيةاآلثار املتوقعة لعملية التكامل بني أسواق األوراق املالية العربية على نشاط اقتصاديتها .1أداء أسواق األوراق المالية العربية:
سنحاول يف البداية تقييم أداء أسواق األوراق املالية هلذه الدول للوقوف على درجة تطورها ولنربز األمهية النسبية لكل
سوق منها.
أ.أداء المؤشر المركب لصندوق النقد العربي:
شكل رقم( :)1يوضح تطور أداء المؤشر المركب لصندوق النقد العربي

المصدر  :صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة  " 1019قاعدة بيانات صندوق النقد
العريب ،ابوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة،العدد.29

صندوق النقد العريب" .)0059( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة  " 1012قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،ابوظيب،

اإلمارات العربية املتحدة،العدد.29
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التحليل:شهد أداء أسواق األوراق املالية العربية خالل هناية سنة  ،0052أداء اجيايب األمر الذي انعكاس يف حتسان أساعار
األوراق املالي ااة املتداول ااة و أحج ااام الت ااداوالت مقارن ااة بس اانة  0052ل اانفس الف اارتة ،ويع ااود ه ااذا التحس اان يف األداء إىل
التعايف النسيب ألسعار احملروقات و كذا االستقرار النسيب لألوضاع السياسية يف بعض الدول العربية.
وقاد انتهات ساانة  0059علاى تراجااع أداء اساواق األوراق املالياة العربيااة مقارناة بادئهااا خاالل نفاس الفاارتة مان ساانة
 ،0052حيث تأثرت أسواق األوراق املالية العربية برتاجع أسعار مستويات النفط العاملية و الذي تصاحب ماع تراجاع
أداء االقتصاد العاملي السيما على اثر التوتر التجاري األمريكي الصيين.
وعاارف أداء أساواق األوراق املاليااة العربيااة خااالل الربااع الثالااث لساانة ، 0052حتساانا طفيفااا يف أدائهاا إىل انااه الزال
دون املتوقااع ،ويعااود هااذا األداء إىل الضاابابية الشااديدة الاايت يعرفهااا أداء االقتصاااد العاااملي ماان جهااة و تراجااع يف أسااعار
النفط العاملية وقد انعكس هذا األداء على تطور إمجايل القيمة السوقية للبورصات العربية و أحجام التداوالت هبا.
ب -تطور القيمة السوقية للبورصات العربية:
شكل رقم ( :)1يوضح تطور القيمة السوقية اإلجمالية للبورصات العربية
(مليار دوالر)

المصدر  :صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة ، " 1019مرجع سبق ذكره.
صندوق النقد العريب" .)0059( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة  ، " 1012مرجع سبق ذكره.

صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الرابع لسنة  " 1017قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،ابوظيب،
اإلمارات العربية املتحدة،العدد.25

التحليل:عرفت القيمة السوقية اإلمجالية لألسواق املالية العربية املدرجة يف قاعدة بيانات صندوق النقد العاريب بنهاياة الرباع
الرابع لسنة  2017ارتفاعاً بنحو 50.2مليار دوالر ،لتصل هذه القيمة إىل حنو 1127.2مليار دوالر بنهاياة سابتمرب
وقااد تواصاال االرتفااع يف إمجااايل القيمااة السااوقية للبورصااات العربيااة اىل غايااة هنايااة الثالثااي الثالااث لساانة  0059حيااث
)Journal of International Economy and Globalization (JIEG
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سجلت القيمة السوقية اإلمجالية للبورصات العربياة املدرجاة يف قاعادة بياناات صاندوق النقاد العاريب بنهاياة الرباع الثالاث
م اان  ، 0052تراجع ااا بنح ااو  90.1ملي ااار دوالر ،لتص اال ه ااذه القيم ااة إىل حن ااو  5002ملي ااار دوالر بنهاي ااة س اابتمرب
 ،0052ذلاك مقارنااة مااع القيماة املسااجلة بنهايااة الرباع الثاااين ماان نفاس الساانة ،وخيفااي إمجاايل القيمااة السااوقية لألساواق
املالية العربية التفاوت يف أوزاهنا احلقيقية كما يوضحه الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)1يوضح األوزان النسبية للبورصات العربية ضمن إجمالي القيمة السوقية (ديسمبر )1012

المصدر :صندوق النقد العريب" .)0052( ،التقرير االقتصادي العربي الموحد" ،قاعدة بيانات صندوق النقد العريب ،ابوظيب،
اإلمارات العربية املتحدة،العدد.02

-التحليل:

يتضح من خالل الشكل رقم( )0التفاوت الكبري يف أحجاام أساواق األوراق املالياة العربياة حياث تشاكل بورصاات

ثااالث دول هااي السااعودية و اإلمااارات و قطاار ح اوايل  21باملائااة ماان القيمااة السااوقية اإلمجاليااة للبورصااات العربيااة ،يف
حااني ال تتجاااوز باااقي بورصااات كاال ماان املغاارب  ،األردن  ،تااونس ،البح ارين ،ساالطنة عمااان ،فلسطني،سااوريا ،اجلزائاار،
الكويت ،لبنان ،مصر نسبة  01باملائة.
وال يعكااس توزيااع القيمااة السااوقية لرأمسااال أساواق األوراق املاليااة العربيااة نشاااط أساواق األوراق املاليااة العربيااة حيااث
جن ااد ك ااذلك أن هن اااح تفاوت ااا يف أحج ااام الت ااداوالت داخ اال أسا اواق األوراق املالي ااة العربي ااة(مينا) ختفي ااه الق اايم اإلمجالي ااة
ملعدالت التداوالت مثلما يوضحه الشكل رقم (.)9
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ج -حجم التداوالت في أسواق األوراق المالية العربية:
شكل رقم ( : )1يوضح معدالت التداول اليومي للبورصات العربية مجتمعة
(مليون سهم)

املصدر  :صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة ، " 1019مرجع سبق ذكره.

صندوق النقد العريب" .)0059( ،النشرة الفصلية الربع الثالث لسنة  ، " 1012مرجع سبق ذكره.
صندوق النقد العريب" .)0052( ،النشرة الفصلية الربع الرابع لسنة  ، " 1017مرجع سبق ذكره.

-التحليل:

وقد شكلت قيمة األسهم املتداولة يف أساواق كال مان الساعودية والكويات وقطار وأباوظيب وديب ومصار حناو 22.1
يف املائة من إمجايل قيمة التداوالت ،وبلغت حصة السوق املالية السعودية وحدها حنو  21.1يف املائة.
يف حااني عاارف حجاام التااداوالت يف أساواق األوراق املاليااة العربيااة جمتمعااة خااالل عااام  0052شااحا يف الساايولة،
وذلك للعام اخلاامس علاى التاوايل ،كماا اخنفضات قيماة األساهم املتداولاة مقارناة ماع سانة  0059ويعازة ذلاك بشاكل
أساسااي ،إىل الرتاجااع يف مسااتويات الساايولة يف سااوق ديب املااايل ،وبنساابة اقاال يف كاال سااوق عمااان ،وأبااوظيب ،ومسااقط،
وفلسطني ،والكويت ،وبريوت ،والدار البيضاء .
وتعد كل من البورصة املصرية والسوق املالية السعودية والبورصة الكويتية هي األنشط فيما يتعلق مبعدل الدوران،
حيث بلغ املعدل فيها حنو  00و 55و  2.2يف املائة على الرتتيب ،كما بلغت هذه النسبة  0.2و  0.2و0.9
و 0.0يف املائة على الرتتيب يف بورصات كل من ديب ،وعمان ،وقطر ،وأبوظيب ،على الرتتيب.
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 .1.1سبل ربط بين أسواق األوراق المالية العربية:
عاارف  Vogel & pieperاألس اواق املاليااة املتكاملااة واملرتابطااة علااى أهنااا ":تلااك األس اواق الاايت يسااتطيع فيهااا
املسااتثمرون املوجااودون ببلااد معااني شاراء وبيااع األوراق املاليااة املصاادرة يف بلااد يخاار دون قيااود ،وكنتيجااة لااذلك إصاادار
أوراق ماليااة حموحاادة و طيااة يااتم تااداوهلا يف أساواق خمتلفااة باانفس السااعر تقريبااا بعااد أخااذ أسااعار الصاارف بعااني اإلعتب ااار

وترتفع درجة التأثر والتأثري بني هذه البورصات كلما إرتفعت درجة اإلرتباط والتكامل فيما بينها (جبار.)0002 ،
وقد شهدت عمليات التكامال بااني البورصااات يف العاامل العدياد مان الوساائل وسابل ميكان أن تساتفيد منهاا أساواق
األوراق املاليااة العربيااة والاايت تساامح بتااوفري الكثااري ماان الباادائل أمااام املسااتثمرين لتنويااع حمااافاهم اإلسااتثمارية وفااق ملباادأ
العائاد واملخااطرة نذكر أمهها:
أ .منصة التداول المشترك:
تساامح هااذه املنص ااة املركزي ااة املتواج اادة ض اامن نط اااق البل اادان املتكامل ااة بإتاحااة ف اارص التعام اال بص ااورة مجاعي ااة يف
األوراق املاليا ااة للشا ااركات املدرج ااة ،ذل ااك بع ااد أن تتف ااق ه ااذه البورص ااات عل ااى توحي ااد ش ااروط اإلدراج و العض ااوية
واملقاصة (قمر االسالم )0009 ،وتتم التداوالت من خالل طريقتني:
 oمنصة ذات ناام مركزي :تقوم على تسيريها هيئة مكونة من ممثلاني عاان البورصااات األعضاااء وتتااوىل إدارة
هااذه املنصااة إحاادة البورصااات أو هيئااة اعتباريااة ،وال حتتاااج هااذه الطريقااة إىل توحيااد شااروط اإلدراج لكاال
البورصات املشاركة.
o

ناااام توجيااه الطلبااات :يااتم االتفاااق خااالل هاذه الطريااق علااى ناااام يسامح بتااداول خمتلااف األوراق املاليااة
املتداولة دون احلاجة إىل منصة مركزية بل يكفي وجود نقطاة إتصاال مشارتكة بينهاا.

وق اد قاماات بورص ااة أمس اارتدام وبروكس اال وب اااريس ب ااإعالن ع اان منص ااة واح اادة ) (Euronextلت ااداول مجي ااع
أسااهم الشااركات املدرجااة يف البورصااات الااثالث يف ساابتمرب  2000وقااد باادأت تااداوالهتا يف أكتاوبر ((االساكوا)،
)0009
ب .العضوية المقابلة (التداول عبر الحدود):
تشاارتط هااذه الطريقااة قبا ااول عضا ااوية األعضا اااء يف البورص ااات األخاارة وبالتااايل ميكاان للوسااطاء املاااليني التعاماال يف
البورصا اات احملليا ااة واملع ااين بعملي ااة الا اربط يف نف ااس الوق اات ودون تك اااليف إض ااافية وت ااتم ه ااذه العملي ااة م اان خ ااالل
طريقتني:
 oالعضوية عن بعد :حتتاج هذه الطريقة إىل فتح حسابني لألعضاء املعنيني باملستودع املركزي حساب نقادي و أخار
ل األوراق املاليااة حيااث تساامح هااذه الطريق اة ماان تقلياال عوائااق عمليااات التسااوية واملقاصااة بااني البورصااات املعنيااة و
ميكن أن يفتح حساب للمستودع املركزي بكل دولة من دول املعنية.
 oع اان طري ااق الوس اايط احملل ااي :تسااتلزم هااذه الطريقااة تعماال الوسااطاء األجان ااب ماان خ ااالل الوسااطاء احملليااني و ال
يتحماال الوساايط احمللااي أي إخااالل بااللتزامااات باال يتحملهااا الوساايط األجناايب و البورصااة الاايت يتبعهااا حيااث تعاازز
هذه الطريقة بإبرام اتفاقيات تربم بني الوسطاء فيما بينهم و بني البورصات املعنية وهيئات التسوية واملقاصة.
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ج .إدراج الشركات المشترك:
تعتاارب هااذه الطريقااة األكث اار انتشااارا ب ااني دول الع ااامل أياان تسااجل األوراق املدرجااة يف البورصااة احملليااة يف بورصااات
أخ اارة وتبق ااى خاض اعة إىل الل اوائح و الق اوانني يف بورص ااتها احمللي ااة ،وتع ااد عملي ااة اإلدراج املش اارتكة للش ااركات يف ال اادول
النامية فرصة مهمة لرفاع مساتوة ممارساتها التجارياة السيما مان خااالل اإلحتكاااح املباشاار مااع شااركات مدرجااة يف هااذه
تطورا.
البورصاة املتطاورة والايت ختضع لناام قانوين ومعايري إفصاح أكثر ً
 .1اآلثار المتوقعة لعملية التكامل بين أسواق األوراق المالية العربية على نشاط اقتصاديتها :

ال تعااد عمليااة التكاماال بااني أساواق األوراق املاليااة العربيااة هاادفا يف حااد ذاهتااا باال وساايلة ميكاان ماان خالهلااا حتقيااق
العديد من األهداف:
 .1.1على المستوى القومي:
 إن جناح عملية الربط ستعزز التحااول ماان إس ارتاتيجية العماال الفااردي إىل إسرتاتيجية العمل اجلماعي خاصة أنالعوامل اليت تشرتح فيها الدول العربية أكثر من العوامل اليت ختتلف فيها (دوابه)0009 ،
 يشجع وجود بورصات عربية متطورة ومتكاملة على استعادة رؤوس األموال العربية املهاجرة وجاذباإلساتثمارات األجنبيااة ،خاصاة أن أغلااب أسواق األوراق املالية العربية غااري قاادرة عل اى إسااتيعاب فوائضاها
املاليااة (الاادول النفطياة) ماا ياادفع رؤوس أمواهلاا إىل اهلجارة حنااو اخلاارج حبثاا عاان فارص لإلساتثمار (عبد املطلب،
.)0000
 تشكل عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية خطوة مهمة لتحقيق التكامل يف باقي اجملاالت األخرةحيث يرة األساتاذ فاارتز مااكلوب ...":أن التكامال باني بورصاات األوراق املالياة مان شاأنه أن يكاون عماال
متهياديا لتحقياق تكامال ساوق السالع واخلادمات" ،خاصاة أن هاذا تكامال سيدفع حنو تساوي تكاليف
اإلقرتاض داخال الادول العربياة ويقلال مان حادة املنافساة باني املشااريع القائماة يف الوطن العريب وسيساهم يف
حتقيق التوزيع األمثل للمشاريع الصناعية اجلديدة وتقليص تكاليف النقل (اوالد العيد ،زيد اخلري ،و بدرينة،
.)0002
 .1.1على المستوى النمو و التنمية:
 إن عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية ستحفز مساتويات اإلدخاار احمللياة ،ومن خالل استثمارها يفالفرص االستثمارية اجملزية املتاحة سريتفع معدالت النمو االقتصادي بدول املرتابطة.
 إن وجود بورصات عربية متكاملة سيعزز من قدرات الدول العربية يف متويل مشاريعها التنموية السيما يف ظلعجز أجهزهتا املصرفية عن تعبئة املدخرات الالزمة لذلك خاصة أن هذا النوع من املشاريع حيتاج إىل أموال
وقروض طويلة األجل ،ناهيك عن أن التموياال املصااريف هلذه املشاريع سيااؤدي غالبا إىل زيااادة مفرطااة يف
عاارض النقااود داخل االقتصادية العربية األمر الذي من شأنه خلااق موجااات تضخمية ،يف حني أن متويل هذه
املشاريع من خالل إصدار أسهم وسندات سيمتص جزء من القدرة الشرائية للمتعاملني يف البورصات
وبالتايل سيسااهم يف ختفايض معادالت التضاخم داخال الادول العربية.
)Journal of International Economy and Globalization (JIEG
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 يسمح وجود تكمل بني أسواق األوراق املالية يف دول بإجناح برامج اخلصخصة خاصة أن اغلب هذه الدولقامت بربامج إصالحية تضمنت عمليات خصخصة غري أن ضعف قدرة بورصاهتا االستيعابية حرمها من
استغالل هذه البورصات يف هذه العملية رغم فوائدها املتعددة.
 .1.1على مستوى البورصات المحلية:
الشك أن عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية ستنعكس أثاره على أداء البورصات احمللية من خالل
عدة جوانب نذكر منها:
 ستعزز هذه العملية مان السايولة علاى األصاول املالياة على النحو الذي يوفر للشركات العربية االستفادة مناقتصاديات احلجم و اجملال اجلغرايف السيما من خالل االتصال بعدد كبري من املدخرين العرب.
 توفري العديد من البدائل أمام املدخرين و املضاربني لتوظيف مدخراهتم وتنويع حمافاهم من حيث األدواتوالقطاعات  ،باإلضافة إىل أن هذه العملية ستعزز من عمق أسواق األوراق املالية العربية ما حيفظ استقرارها
وعدم التحكم هبا ويقلل من تقلبات األسعار هبا.
 إن ارتفاع عدد أعضاء الوساطة املالية الناتج عن عملية الربط بني أسواق األوراق املالية العربية سايؤدي إىلإحتادام املنافساة فيماا بينهاا على جذب املستثمرين مان كافاة األقطاار العربياة ،ما خيفض من تكاليف
العموالت اليت تأخذها هذه املؤسسات ،ناهيك عن حتفيزه هلذه األخرية على رفع مستوة أدائها.
 .1الخاتمة:
إن واقع أداء أساواق األوراق املالياة العربياة الياوم يكشاف عان حجام التحااديات والعوائااق الاايت توجههاا وحتااد ماان
تطورهااا و وهااا الساايما يف ظاال املنافسااة الشااديدة الاايت فرضااتها عليهااا البورصااات املتقدمااة ،مبااا ياادعو إىل تس اريع اخلطااى
لتعمياق درجاة التعااون والارتابط فيماا بينهاا ألجل تفعيل عملية التكامل فيما بينها.
وياه اار حتلي اال أداء أس اواق األوراق املاليااة العربيااة حمدودي ااة أدائه ااا وض ااعف دوره ااا داخ اال إقتص اااديتها رغ اام م ااا
ش ااهدته م اان إصااالحات وحتااديثات حياث تفتقاار أساواق األوراق املاليااة العربياة إىل العديااد مان اخلصااائص الايت تتمياز هبااا
البورصات املتقدمة مبا يف ذلك العماق و اإلنفتااح وإمكانياات املسااءلة والشافافية وإخنفااض تكااليف املعاامالت.
وق ااد عاازز ه ااذا الوض ااع املاارتدي لألس اواق املاليااة العربيااة إس ااتمرار خ ااروج األما اوال العربي ااة لإلس ااتثمار يف اخل ااارج،
لااذلك تعااد عمليااة النهااوض بأسواق األوراق املالية العربية وتطااوير أداءهااا أكثاار ماان ضاارورة ،وال ميكان هلاا ذلاك إال مان
خالل التعاون والتكامل وقد توصلت الدراسة إىل أن:
 إن حتليل أداء أسواق األوراق املالية العربية رغم اجلهاود و اإلصاالحات املبذولاة الزال بعيادا عماا هاو متوقاع منهاا ،اذإن عا اادد املسا ااتثمرين يف األوراق املاليا ااة داخا اال أس اواق األوراق املاليااة العربيااة اليتع اادة  5يف املائ ااة م اان ع اادد الس ااكان
املازاولني للنشااط اإلقتصاادي نتيجة قلاة التناوع يف أوراقهاا املالياة وضايق نطاقهاا وضاعف كفائتها.
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دراسة األسواق المالية العربية

 الشاك أن عمليااة الاربط بااني أساواق األوراق املاليااة العربياة تتطلااب وجااود مؤسسااات متخصصااة يف الوساااطة واملقاصااةإقليميااة النشاااط ،حيااث تعااد البنيااة التحتيااة ماان ناااام التااداول وناااام اإليااداع املركاازي لااألوراق املاليااة وقواعااد التسااوية
واملقاصة حجر األساس يف جناح عملية الربط.
 يعاد الربط بني أسواق األوراق املالية العربية أحاد أهام الوساائل الايت مان شاأهنا النهوض بأساواق األوراق املالياة العربياةماان خااالل رفااع قاادرهتا اإلسااتيعابية و توساايع قاعاادة مس ااتثمريها وزيااادة ف اارص التنويااع أم ااام املس ااتثمرين وتط ااوير عملي ااة
تبااادل املعلومااات وتب ااين نا ااام حوكم ات الش ااركات ،علاى النحاو الاذي يفساح اجملاال أماام املزياد مان التعااون االقتصاادي
بني الدول العربية.
.1المراجع :
-الكتب:

 )5حنيااين ،حممااد وجيااه " .)0050( .تحويللل بورصللة األوراق الماليللة للعمللل وف ل

أحكللام الشللريعة اإلسللالمية".

دار النفائس للنشر والتوزيع ،األردن.

 )0عبد املطلب ،عبد احلميد " .)0000( .السوق العربية المشتركة الواقع والمستقبل في األلفية الثالثة ".جموعة النيال العربياة
للنشر وتوزيع ،مصر.

-المقاالت العلمية:

 )0قمر اإلسالم ،حممد" .)0009( .تحالفات أسواق األوراق المالية وسبل الممكنة لإلقامة سوق إسالمية لألوراق المالية
وغرفة مقاصة لألسهم والسندات ".جملة التعاون اإلقتصادي بني الدول اإلسالمية ،أنقرة ،تركيا ،العدد .90

-التظاهرات العلمية :

 )9أوالد العياد ،ساعد و زياد اخلاري ،ميلاود و بدريناة ،بادر الادين" .)0002( .تلوطين األملوال العربيللة المهللاجرة  :نحللو رةيللة
جديلدة لسلوق ماليلة عربيلة" مداخلة مقدمة ضمن امللتقاى الادويل الثاين التكامل االقتصادي العريب الواقع واألفاق ،جامعة عماار
ثليجي ،االغواط ،اجلزائر.

 )1جبار ،حمفوظ " .)0002( .تكامل األسواق المالية بين النظرية والتطبي  :دراسة حالة بعل

األسلواق العربيلة ".مداخلاة

مقدمة ضمن امللتقى الدويل الثااين التكامال االقتصاادي العاريب الواقاع و األفااق ،كلياة العلاوم االقتصاادية والتجارياة وعلاوم التسايري،
جامعة عمار ثليجي ،األغواط ،اجلزائر.

)6

دوابااه ،أشاارف حممااد" .)0009( .نحللو سللوق ماليللة عربيللة ".مداخلااة مقدمااة ضاامن م اؤمتر التجااارة العربيااة البينيااة والتكاماال
اإلقتصاادي العاريب حتات رعاية املنامة العربية للتنمية اإلدارية ،اجلامعة األردنية ،األردن.

-التقارير:

 )2اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا (األسكوا(" .)0009( ،إستجابة للعولمة :ربط أسواق األوراق المالية من أجل
تحقي التكامل اإلقليمي في منطقة األسكوا ".األمم املتحدة ،نيويورح.

 )9صااندوق النقااد العااريب" .)0052( ،النشللرة الفصلللية الربللع الثالللث لسللنة  " 1019قاعاادة بيانااات صااندوق النقااد العااريب،
ابوظيب ،االمارات العربية املتحدة،العدد.29
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 )2صااندوق النق ااد الع ااريب" .)0052( ،التقري للر االقتص للادي العرب للي الموح للد" ،قاع اادة بيانااات ص ااندوق النق ااد الع ااريب ،اب ااوظيب،
اإلمارات العربية املتحدة،العدد.02

 )50صاندوق النقاد العاريب" .)0059( ،النشلرة الفصللية الربلع الثاللث لسلنة  " 1012قاعادة بياناات صاندوق النقاد العاريب،
ابوظيب ،االمارات العربية املتحدة،العدد.29

 )55صااندوق النقااد العااريب" .)0052( ،النشللرة الفصلللية الربللع الرابللع لسللنة  " 1017قاعاادة بيانااات صااندوق النقااد العااريب،
ابوظيب ،اإلمارات العربية املتحدة،العدد.25
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