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ملخص :

تعددت الرؤى حول اخلطوات اليت جيب القيام هبا إلقامة سوق لألوراق املاليةة وجعلةي يلعةب دورو كوسةي بةا صة ا الفةواض و العجةيف إ إرةار
منظومة التمويل احمللية والعاملية ومن خالل دراستنا سن اول إبراز العوامةل املدديةة إإ إاءةاو سةوق لةألوراق املاليةة والعمةل علة تطويرهةا إ مراحةل الحقةة وفةق
منوذج اظري يءمل خمتلف اجلوااب اإلقتصادية والقااواية وذلك من خالل ما توفرو إتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية.
قسمنا عناصر النموذج إإ عوامل أساسية وهو ما ميكن ن توفرو اإلتفاقية و إإ عوامل داعمة تكون مبثابة رضية خصبة تعمل من خالهلا بءكل
فعال وقمنا برتتيب عناصر النموذج بءكل جيعلي يظهر عيو ي سوق لألوراق املالية مبجرد مطابقتي بعناصرو والوصول إإ هم النقاضص املسببة لتخلفها.

الكلمات المفتاح  :سوق مايل سوق األوراق املالية حترير جتارة اخلدمات املالية عوامل ساسية عوامل داعمة.
Abstract:
There are several proposals trying to show what needs to be done to create a stock market,
and make it function as an intermediary between the owners of financial surpluses and deficits in
local and global finance system, and through our study we will try to highlight the factors leading
to the establishment of Securities Market, and work to develop in the later stages , according to a
theoretical model that includes various economic and legal aspects, through the availability of
financial services trade liberalisation agreement.
Divided form elements to the basic factors which can be provided by the Convention, and to
the supportive factors serve as fertile ground work through effectively, and we have to arrange
form elements are making it appear defects of any Stock Exchange as soon as its conformity with
the elements and access to the most important deficiencies that cause underdevelopment.
Key words: Financial market, stock market, liberalisation of trade in financial services, the basic
factors, supporting factors.

تمهيد :
تددي سوق األوراق املالية دورا مهما إ اإلقتصاد حيث هنا توفر التمويل الالزم الذي حتتاجي املدسسة اإلقتصادية من جهة و من
جهة ثااية تتيح فرصا للمستثمرين بتوظيف مواهلم و حتقيق رباح ر س مالية إن عملية الوسارة عل املستوى الدويل توفر للبلد املعين
مواال دون اللجوو إإ اإلستدااة من البنوك اخلارجية وهو ما تسع إليي الدول النامية.
إن إتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية مت ّكن الدول النامية من اإلستفادة مما هو متاح عل مستوى األسواق املتقدمة وذلك مبا توفرو
من إمكااات تكنولوجية وتقنية كبرية ل تنمية سواق وراقها املالية و بناوا عل ما سبق سن اول عرض منوذج اظري متكامل من الناحيتا
اإلقتصادية والقااواية لتنمية سواق القيم املنقولة لدى البلدان النامية عل املستوى الكلي من خالل جمموعة من العوامل األساسيية
لتطويرها وتنميتها ولكن لت قيق هذو العوامل بءكل فعال جيب ن يكون هلا ما يدعهما إ البيئة اإلقتصادية والقااواية وحىت الثقافية
واإلجتماعية من حيث هنا ختلق وهتيئ املناخ امل ناسب واملسهل الذي تعمل من خاللي وذلك بتوفري جمموعة من العوامل الداعمة واليت
تركيف بءكل كبري عل مبادئ اإلقتصاد الر س مايل وسنع رض عناصر النموذج من خالل هذا املقال.
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إن جتارة اخلدمات املالية متكننا من توفري خربات فنية عل مستوى عال جدا من احلرفية واملهنية متأتية من دول متقدمة من خالل
شخاص ربيعيا ومعنويا هلم باع رويل إ هذا اجملال إذ اي بإمكاهنم تقدمي خدمات إ جماالت الوسارة املالية املسامهة إ إصدار
مجيع األوراق املالية اخلدمات املتعلقة باحملاسبية الت ليلية والتسيري املايل وكذا عملية تقدير الضةراضب ضةمن السياسةة املءةجعة علة
اإلستثمار وتقدمي إستءارات قااواية وفنية سواو ما تعلق األمر بالنواحي املنظمة للمتعاملا و باهليكل التنظيمي للسوق كمدسسة قاضمة
حبد ذاهتا باإلضافة إإ كل اخلدمات البنكيةة وكةل مةا يتعلةق بعمليةات التةأما الناجتةة عةن خمةارر املعةامالت املاليةة كمةا تضةمن تةوفري
تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال والتكنولوجيا املتقدمة و املصاحبة للخدمات السالفة الذكر و إاطالقا مما سبق ذكرو اطرح التساؤل الرضيسي
والذي مفادو:
هل ستوفر إتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية العوامل األساسية لبناء سوق لألوراق المالية ؟ وما هي العوامل الداعمة التي
يجب توفرها في اإلقتصاد المعني إلنجاح عملية التنمية المرتقبة للرقي بالسوق إلى مستوى مقبول يم ّكنه من م سايرة النظام
المالي العالمي ؟
ولإلجابة عل هذو اإلشكالية سن اول عرض منوذج عل املستوى الكلي مبتغريات إقتصادية وقااواية هتدف إإ بناو سوق تراع
فيي مصاحل مجيع املتعاملا اإلقتصةاديا وحتفةح حقةوقهم مةع مراعةاة السةرعة إ تنفيةذ العمليةات متاشةيا مةع هةو متةاح إ دول العةا
املتقدمة.
 .1أهمية إتفاقية تحرير تجارة الخدمات:
تكتسي إتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية مهية بالغة حيث هنا تطرقت وبالتفصيل إإ جمموعة من العناصر اليت تنقسم إ جمملها
لستة عءرة فئة  1تتناول وبءكل مفصل كل ما هو متعلق باخلدمة املالية وسن اول التطرق إإ الفئات بالت ليل والتفصيل وفق ثالث
جمموعات رضيسية واليت متثل عناصر السوق املايل وقبل ن ابد إ إظهار التقسيمات األساسية حسب وجهة اظراا سنقوم بإبراز مهية
قطاع اخلدمات ضمن اإلقصاد العاملي ومدى مسامهتي ضمني حيث اخرتاا العينة عل ساس ال بلةدان الةيت متتلةك سةواق ماليةة ااشةئة
والدول اليت متتلك سواقا مالية متطورة( الدول الصناعية الكربى) وهذا حسب التصنيفات املعتمدة دوليا إلبعاد كل تأويل قد ببعداا عن
صلب املوضوع ومن خالل حبثنا توصلنا إإ املعلومات التالية:
من خالل معطيات اجلدول رقم واحد ( )10يتضح لنا مهية قطاع اخلدمات مةن حيةث اةي يءةكل اسةبة هامةة مةن إمجةايل النةات
احمللي للدول النامية واليت ترتاوح با  %9.3و  %9..3تت دد هذو النسب حسب قدرات كل دولة وإمكااياهتا كما هنا ختضع
للمنافسة الدولية لتءكل إ جمموعها ( )09938.30984.4.989مليار دوالر ي تقريبا ما قيمتي  0931مليار دوالر مريكي.
ولتقريب املفهوم كثر اقوم حبسا النسبة املتوسطة و الدخل اإلمجايل املقابل هلا من خالل العالقة التالية:
Average global GDP  Total global GDP  Average percentages
Total percentages
Number of states
290.7
Average percentages 
14
Average percentages 20.764 %
Average percentages 

حيث:
 Average percentages متوس النسب املئوية
 Total percentages جمموع النسب
 Number of states عدد الدول
وبالتايل يكون قيمة اخلدمات من إمجايل النات احمللي للدول النامية املعنية:
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Average global GDP  Total global GDP  Average percentages
20.764
Average global GDP  1889429184525.848 
100
Average global GDP 392321075874.947

تبا النتاض السابقة ن جتارة اخلدمات متثل ما اسبتي  %.1..08من النات اإلمجايل احمللي للدول النامية حمل الدراسة تءكل هذو
النسبة مبالغ مالية كبرية بعءرات املاليري من الدوالرات (  ) 392321075874.947جتعل من القطاع هدف إلستثمار يتم من خاللي
حتقيق رباح ر س مالية وجتعل مني جماال خصبا للمنافسة الدولية وفق إتفاقيات مت التوافق علي ها ضمن املنظمة العاملية للتجارة.
تظهر البيااات إ اجلدول رقم ( )1.ن جتارة اخلدمات ترتاوح با  %4.8و  % 03..من إمجايل النات احمللي للدول الصناعية
الكربى وإلبراز هم النتاض اليت ميكن التوصل هلا من خالل األرقام السابقة اقوم حبسا النسبة املتوسطة و الدخل اإلمجايل املقابل هلا
من خالل العالقة التالية:
Average global GDP  Total global GDP  Average percentages
Total percentages
Number of states
92
Average percentages 
08
Average percentages 11.5 %
Average percentages 

حيث:
 Average percentages متوس النسب املئوية
 Total percentages جمموع النسب
 Number of states عدد الدول
وبالتايل يكون قيمة اخلدمات من إمجايل النات احمللي للدول الصناعية الكربى:

Average global GDP  Total global GDP  Average percentages
11.5
Average global GDP  36857534604897 
100
Average global GDP 4207566479563.155

تءكل قيمة جتارة اخلدمات إ الدول الصناعية الكربى ما اسبتي  %00.4كقيمة متوسطة من إمجايل النات احمللي ي ما يفوق
ربعةة تريليةون دوالر وبالضةب (  ) 4207566479563.155يءةةكل هةذا املبلةغ الكبةةري والكبةري جةدا قطةاع بةةالغ األمهيةة هلةذو الةةدول
املتقدمة لذلك فهي توليي إهتماما كبريا وتعمل عل تنميتي وتطويرو ومحايتي إ ظل القوااا الدولية املتخصصة إ هذا اجملال مستفيدة من
الفج ة ةةوة التكنولوجي ة ةةة فيم ة ةةا بينه ة ةةا وب ة ةةا ال ة ةةدول النامي ة ةةة صة ة ةةاحبة األس ة ةةواق الناش ة ةةئة وال ة ةةيت حقق ة ةةت م ة ةةن خالهل ة ةةا ف ة ةةرق إ املة ة ةةداخيل
(  ) The difference inincomesوميكة ة ة ة ةةن إظه ة ة ة ة ةةار ه ة ة ة ة ةةذا الفج ة ة ة ة ةةوة م ة ة ة ة ةةن خ ة ة ة ة ةةالل اس ة ة ة ة ةةبة م ة ة ة ة ةةا ميثل ة ة ة ة ةةي قيم ة ة ة ة ةةة ه ة ة ة ة ةةذا القط ة ة ة ة ةةاع
(  ) GDPinindustrialized countriesإإ قمينتي إ الدول النامية( :) GDPin developing countries
GDP inindustrialized countries
GDP in developing countries

The difference inincomes 

4207566479563.155
392321075874.947
The difference inincomes  10.2480
The difference inincomes 

تظهر هذو النسبة ن ما حتققي الدول الصناعية الكربى من جتارة اخلدمات يصل إإ عءرة ضعاف ما حتققي الدول النامية حمل
الدراسة وذلك راجع إإ اإلهتمام الكبري الذي توليي الدول الكربى هبذا القطاع ومت ّكنها من حتقيق ت نافسية كبرية إ هذا اجملال لكن يبق
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لل ة ةةدول النامي ة ةةة ن تس ة ةةتفيد مب ة ةةا يت ة ةةوفر لل ة ةةدول املتقدم ة ةةة مة ة ةةن إمكااي ة ةةات كب ة ةةرية إ إر ة ةةار م ة ةةا يع ة ةةرف باالتفاقي ة ةةة العام ة ةةة للتجة ة ةةارة إ
اخلدمات( )GATSين توفر ثالث جمموعات إ ما خيص جتارة اخلدمات املالية واملتمثلة إ:
.1.1خدمات التأمين و الخد مات المرتبطة بها:
للتأما مهية كبرية فمن ااحية وإ كواي ميثل مدسسات مالية قادرة عل جتميع رؤوس األموال احمللية وإعادة استثمارها إ السوق
املايل كما يساهم إ جلب العملة الصعبة من خالل محايتي لرؤوس األموال الناجتة عن املعامالت التجارية مع العا اخلارجي ومن ااحية
ثااية فهو يضمن محاية املتعاملا اإلقتصاديا من املخارر الناجتة عن اإلضتمان بضةمااي القةروض و خمتلةف املخةارر املتعلقةة بالتجةارة
الدولية وقد اشتملت اإلتفاقية عل تفصيل شامل هلذو اخلدمات والذي متثلت إ ما يلي:
 التأما عل احلياة؛ إعادة التأما؛
 الوسارة إ التأما؛
عنها ).
 اخلدمات املساعدة للتأما( اخلدمات اإلستءارية خدمات احملاسبة خدمات تقومي املخارر والتعوي
وميكننا إظهار مهية مدسسات التأما من خالل األموال اليت يتعامل هبا هذا القطاع فنجد ن كرب مخسة وعءرون ( )9.شركة
عاملية إ جمال التأما واليت يتجاوز ر س مال الواحدة منها  .4مليار دوال حيث حتوز ماقيمتي ..3..9مليار دوالر  2واليت ميكن ن
اوجيفها من خالل اجلدول رقم (.)19
وملعرفة مهية صناعة التأمينات عل املستوى العاملي اقوم مبقاراة القيمة السوقية هلذو الءركات مع النات احمللي العاملي وفق النسبة
التالية:
The market value offirms
 100
GDPGlobal

The contribution ofinsurance companies 

حيث:
 مساهة شركات التأما ()The contribution of insurance companies؛
 القيمة السوقية للءركات()The market value of firms؛
 إمجايل النات احمللي العاملي ( .)GDP Global

The market value offirms   Marketvalues of companies

وباإلع تماد عل معطيات اجلدول رقم ( )30جند ن :

The market value offirms   Marketvalues of companies
The market value offirms  2297.3

وحسب دراسة للبنك العاملي بلغ النات احمللي العاملي  3لسنة  .109كثر من ربعة وسبعون ( ).4تريليون دوالر وبالضب
 ،4 74,909,811أي أن:
GDPGlobal  74909.811

وهبذو ميكننا حسا مسامهة اءاط التأمينات العاملي بالنسبة للنات احمللي العاملي اإلمجايل كما يلي:
The market value offirms
 100
GDPGlobal
2297.3
The contribution ofinsurance companies 
 3.06635%
74909.811
The contribution ofinsurance companies 

من خالل املعطيات السابقة حتتل صناعة التأما جاابا هاما من املداخيل الر س املالية اليت ميكن حتقيقها من خالل هذو املدسسات
املالية إذ يدمن هذا القطاع مئات امل اليري من الدوالرات وحسب املعطيات املتوفر فان إمجايل قيمة كربيات الءركات( اليت يفوق ر س
ماهلا  .4مليار دوالر) كثر من لفا وماضتا مليار دوالر ي  %9.10094من إمجايل النات احمللي العاملي وهي اسبة معتربة قابلة
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لليفيادة إ حالة الت ريري الكامل خلدمات هذا ال قطاع لذلك تعمل خمتلف الدول عل تنميتي ومحايتةي وفةق رةر قااوايةة حتفةح جلميةع
الدول حقوقهم.
 .1.1خدمات البنوك:
تقوم البنوك التجارية بدور مهم وفعال إ عملية التمويل حيث تعترب كوسي با ص ا العجيف و ص ا الفواض كما هنا
تقدم مجلة من اخلدمات املالية الب الغة األمهية إ اإلقتصاد الورين ولذلك مت التطرق إليها من خالل اإلتفاقية وبءكل مفصل يوضح كل
غموض ميكن ن يطرح إشكاال إ املعامالت الدولية وهبذا اخلصوص مت اإلتفاق عل تنظيم جتارة اخلدمات املالية التالية:
 قبول الوداضع مبختلف شكاهلا؛
 تقدمي القروض مبختلف اواعها ( املوجهة لإلستهالك متويل املءاريع التجارية )...؛
 اإلجيار التمويلي؛
 عمليات الدفع والت ويل النقدي؛
 الت ويل للعملة الصعبة؛
 خدمات التسوية واملقاصة؛
 السمسرة إ النقد؛
 إدارة األموال؛
 خدمات حراسة واقل األموال؛
 خدمات اإلستءارة إ كل ما يتعلق بالنءارات البنكية؛
 املسامهة إ إصدار وإدارة خمتلف األوراق املالية.
وإلعطاو صورة دقيقة حول مهية القطاع البنكي بالنسبة ملختلف دول العا سنعرض إ ما يلي بيااات تظهر اسبة اإلضتمان إإ
إمجايل النات احمللي جملموعة من الدول من خالل اجلدول رقم (.)18
كنا قد وض نا إ بداية مقالنا مهية قطاع اخلدمات عل املستوى العاملي ومدى مسامهتي اسبيا إ النتاج احمللي لدول العا
لكن ومن خالل معطيات اجلدول رقم ( )18حناول ن اربز مسامهة هذو البنوك إ منح اإلضتمان وفق منارق خمتلف جغرافيا لكنها تعطي
لنا صورة عامة وواض ة حول األ مهية البالغة هلذو املدسسات عل املستوى العاملي وكاات اسبة اإلضتمان با  %0.089و %3.09
وشكل ما اسبة  %8.0.0من النات اإلمجايل العاملي املقدر بة74,909,811 :مليار دوالر ي :
The percentage of the globalcredit
100
4.171
Total global credit  74909,811. 
100
Total global credit 3124.488
Total global credit  World GDP 

حيث:
( Total global credit إمجايل اإلضتمان العاملي)
 ( The percentage ofthe globalcredi اسبة اإلضتمان العاملي)

تبا العالقة السابقة ن إمجايل اإلضتمان العاملي يفوق ثالثة آالف مليةار دوال وهةو مبلةغ هةام جةدا يسةاهم إ دفةع عجلةة النمةو
العاملية كما متلك البلدان النامية فرصة تنمية خدمات هذا القطاع باإلشرتاك مع الدول املتطورة واليت هلا باع رويل إ هذا اجملال وعل
خمتلف املستويات.
 .0.1الخدمات الموجهة لسوق األوراق المالية:
تةوفر سةوق األوراق املاليةة للمسةةتثمرين فرصةا بديلةة عةن السةةوق النقةدي حيةث ميكةةن التعامةل مةن خالهلةا عةةن رريةق مةا تطرحةةي
املدسسات من وراق مالية بصفة مباشرة و من خالل العقود عل هذو األوراق كما يعترب بديل للتمويل ملختلف املدسسات اإلقتصادية
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دون ن تلجأ إإ اإلستدااة من البنوك واظرا هلذو األمهيةة الكبةرية تطرقةت عناصةر إتفاقيةة  GATSملختلةف مةا ميكةن ن ميثةل جتةارة
للخدمات املتعلقة بالسوق من خالل األاءطة التالية:
 امل سامهة إ إصدار األوراق املالية مبختلف صنافها وتفرعاهتا؛
 إدارة احملافح املالية؛
 خدمات احلراسة املتعلقة بنقل األموال؛
 خدمات التسوية واملقاصة املتعلقة باألصول املالية ومنها :األوراق املالية؛ املءتقات املالية؛
 إمداد وحتويل املعلومات املالية؛
 معاجلة البيااات املالية والربام املتعلقة هبا؛
 خدمات اإلستءارات املالية؛
 خدمات الوسارة املالية؛
:الت ليل املايل؛ احملاسبة الت ليلية األحباث
 اخلدمات املالية املساعدة جلميع األاءطة السابقة الذكر واملتعلقة
و اإلستءارات املتعلقة باإلستثمارات والوداضع اإلستءارات اخلاصة حبيازة وإعادة هيكلة و إسرتاتيجية املءاريع.
ولتبيان مهية سواق األوراق املالية عل املستوى العاملي قمنا بإظهار مسامهة سواق األوراق املالية الناشئة واملتطورة من خالل ما
تطرحي من وراق مالية كنسبة من إمجايل النات احمللي وذلك من خالل بيااات اجلدول رقم ( )14و من خالل اجلدول يتضح لنا مهية
سوق األوراق املالية من حيث اي يءكل اسبة هامة من إمجايل النات احمللي للدول النامية واليت ترتاوح با  % 1..و %809.0
وختلف هذو النسبة باختالف موقع الدولة إ املعامالت املالية العاملية ين ترتفع هذو النسب إ املراكيف املالية العاملية حيث اجتهدت هذو
الدول لتكون ما هي عليي مثل هون كواغ وسنغافورة لتتفاوت با باقي البلدان النامية با اإلرتفاع و اإلخنفاض حسب التسهيالت
اليت متن ها كل سوق وفرص الربح اليت توفرها ولتعميق املفاهيم كثر سنقوم حبسا متوس النات احمللي اإلمجايل هلذو الدول وما يقابلي
من اسبة متوسطة تعطينا صورة إمجالية ملكااة األوراق املالية إ هذو البلدان وذلك وفق اخلطوات اآلتية:
Average global GDP  Total global GDP  Average percentages
Total percentages
Number of states
989.3
Average percentages 
14
Average percentages 70.67 %
Average percentages 

حيث:
 Average percentages متوس النسب املئوية
 Total percentages جمموع النسب
 Number of states عدد الدول
وبالتايل يكون قيمة اخلدمات من إمجايل النات احمللي للدول النامية املعنية:

Average global GDP  Total global GDP  Average percentages
70.67
Average global GDP  1889429184525.848 
100
Average global GDP 13356226604704.42

تبا النتاض السابقة ن التجارة إ األوراق املالية متثل ما اسبتي  %.1.0.من النات اإلمجايل احمللي للدول النامية حمةل الدراسةة
تءكل هذو النسبة مبالغ مالية كبرية حتفيف عل توجيي اإلستثمارات احملليةة واألجنبيةة هةذو القيمةة تسةاوي 13356226604704.42
مليار دوالر هذو السيولة حتفيف املتعاملا إإ التوجي هلذو السوق كبديل إسرتاتيجي يوفر متويال بعيدا عن شروط اإلضتمان املصرإ.
وبنفس الطريقة السابقة سن اول إظهار مهية هذو األسواق إ الدول الصناعية الكربى وذلك من خالل ما يلي:

144

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية  -العدد 4602 / 60

تظهر البيااات إ اجلدول رقم ( )10ن جتارة املتعلقة باألوراق املالية تةرتاوح بةا  %94.9و  % 090.0مةن إمجةايل النةات
احمللي للدول الصناعية الكربى وهي قيم كبرية جدا وإلبراز هم النتاض اليت ميكن التوصل هلا مةن املعطيةات السةابقة اقةوم حبسةا
النسبة املتوسطة و الدخل اإلمجايل املقابل هلا من خالل العالقة التالية:
Average global GDP  Total global GDP  Average percentages

Total percentages
Number of states
512.6
Average percentages 
08
Average percentages  64.075 %
Average percentages 

حيث:
 Average percentages متوس النسب املئوية
 Total percentages جمموع النسب
 Number of states عدد الدول
وبالتايل يكون قيمة اخلدمات من إمجايل النات احمللي للدول الصناعية الكربى:

Average global GDP  Total global GDP  Average percentages
64.075
Average global GDP  36857534604897 
100
Average global GDP 23616465298087.75275

تءكل قيمة جتارة األوراق املالية إ الدول الصناعية الكربى ما اسبتي  %08.1.4كنسبة متوسطة من إمجايل النات احمللي ي ما
يفوق ثالثة وعءرون لف مليار دوالر وبالت ديد (  ) 23616465298087.75275يءكل هذا املبلغ املايل الضخم ركييفة ساسية إ
إقتصاديات الدول املتقدمة لذلك فهي توليي إهتماما كبريا وتعمل عل تنميتي وتطويرو ومحايتي إ ظل القوااا الدولية املتخصصة إ هذا
اجملال كما هنا تتقدم عل الدول الناشئة وتستفيد من هذو سواق بءكل كبرية وبفارق شاسع وهذا ما ميكن توضي ي من خالل اسبة
املداخيل إ الدول الصناعية الكربى إإ اظرياهتا إ الدول الناشئة من خالل التايل:

حيث:

Average GDP for industrialized countries
Average GDP for emerging countries

The difference inincomes 

36857534604897
13356226604704.42
2.76

The difference inincomes 
The difference inincomes

( The difference inincomes فرق املداخيل)
 ( Average GDP for industrialized countries متوس النات اإلمجايل للدول الصناعية)
 ( Average GDP for emerging countries متوس النات اإلمجايل للدول الناشئة)
تظهر هذو النسبة ن ما حتققي الدول الصناع ية الكربى من خالل املعامالت إ سواق األوراق املالية يصل إإ ثالثة ضعاف تقريبا
ما حتقق الدول ذات األسواق الناشئة حمل الدراسة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي الكبري واخلربة الكبرية إ جمال املالية واحملاسبة وذلك راجع
إإ اإلهتمام الكبري الذي توليي الدول الكربى هبذا القطاع ومتكنها من حتقيق تنافسية كبرية إ هذا اجملال وميكن لألسةواق الناشةئة ن
تسةةتفيد مبةةا يت ةةوفر للةةدول املتقدمةةة م ةةن إمكاايةةات كبةةرية تس ةةاعد إ تطةةوير س ةواقها إ إر ةةار مةةا يعةةرف باالتفاقي ةةة العامةةة للتج ةةارة إ
اخلدمات(.)GATS
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 .4عوامل تنمية أسواق األوراق المالية الناشئة ( عناصر النموذج):
بعد إظهاراا ألمهية قطاع اخلدمات املالية واملبالغ اهلاضلة اليت يتم تداوهلا من خاللي واسب مسامهتها فإانا سنعمل عل وضع
جمموعة من العوامل إ شكل منوذج متكامل يستمد عناصرو من إتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية مركيفين إ ذلك عل سوق األوراق
املالية ين ميكن إسقاري عل ي سوق مايل لنظهر النقاضص اليت تءوبي مباشرة وتكمن عناصر النموذج إ ما يلي:
 .1.1العوامل األساسية لتنمية أسواق األوراق المالية الناشئة:
.1.1.1العوامل التكنولوجية المتعلقة بالمعلومات:
أ .تكنولوجيا المعلومات :متثل ال تكنولوجيا هم عنصر ميكن توفريو لتطوير السوق باعتبارو فرع من املعرفة يتعامل مع العلم واهلندسة و
تطبيقاهتا إ اجملال الصناعي فهي تطبيق للعلم تركيف عل :5
 الجهد المنظم الرامي :وهذا يعين ن التعامل مع التكنولوجيا ينبغي ن يتم إ إرار جهود منظمة وليس من خالل جهود
متناثرة متفرقة وذلك يعين ن تكون هناك إسرتاتيجية تكنولوجية هلا خططها وبراجمها وجهيفهتا املسدولة تقدر األولويات
وتضع برام التنفيذ بناوا عل دراسات مستفيضة عن ظروف الواقع البيئي واألهداف املراد حتقيقها.
 استخدام نتائج البحث العلمي :فالتكنولوجيا هي ا حللقة الوسطية با الب ث العلمي وبا الصناعة وهذا يدكد ن املنتجات
املختلفة اجلديدة ليست تكنولوجيا وإمنا هي اتاض التكنولوجيا.
تفتقر دول العا النامية إإ هذو التكنولوجيا وتسع حنو حتصيلها عن ررق اإلتفاقيات الثناضية ومتعددة األرراف إن اإلتفاقية توفر كل
ما خيص سوق األوراق املالية عل مستوى عال من التطور وبءكل منظم إ إرار املنظمة العاملية للتجارة لذلك ومبجرد التوقيع عل
اإلتفاقية تكون مام سوق عاملي يوفر تقنيات متقدمة ضمن سوق تسودو املنافسة التامة حتت ضغ التطور املتسارع .
ب .المعلومات :للمعلومة مهية كبرية إ عا اإلقتصاد " فهي عبارة عن البيااات اليت يتم معاجلتها حبيث تصب ت ذات داللة مبيني
وذات معىن"  6كما هنا " عبارة عن بيااات ي تم تءغيلها لتصبح ذات داللة وقيمة معينة لدى فرد معا"  7وتتمييف مبجموعة من
اخلصاضص املبنية عل ال تكنولوجيا متطورة واليت تربز مهيتها بالنسبة جلميع املتعاملا هبا واملتمثلة ساسا إ ما يلي :8
 الدقة :ي درجة اخللو من اخلطأ إ املعلومات ألهنا تعتمد عل خرباو وفنيا هلم مستوى عال من التكوين وبرام معلوماتية
متطور تعتمدها كربيات الدول تقلل من اخلطأ بءكل شبي تام؛
 التوقيت المناسب :مبعىن ن املهتما لن يستفيدوا كثريا من دقة املعلومات إن تكن إ وقتها املناسب ويتم ضمان هذو
اخلاصية عن رريق وساضل اإلتصال املسموعة واملرضية واملكتوبة املرتبطة باألمار الصناعية وشبكة األلياف البصرية عالية التقنية ؛
 الداللة :اليت تءبع احلاجة إإ معرفة تفاصيل العناصر الداخلية و اخلارجية بالبيئة اليت تساعد عل إختاذ القرارات املهمة
معتمدة إ ذلك عل تقنيات احملاسبة والت ليل املايل وفق برام ينفذها خرباو إ هذا اجملال ينءطون عل مستوى األسواق
املتطورة؛
 المالءمة :حىت متكّنهم من الرتصد اجليد ألي حتركات حتدث مب يطها اإلقتصادي عل ن يتم رصد هذو الت ركات وفق
حتليل اخلرباو واحملللا املاليا واحملاسبيا واليت صبح مم املكن الت صل عل خدماهتم إ إرار حترير جتارة اخلدمات املالية؛
 الوضوح  :ي الدرجة اليت جيب ن تكون فيها املعلومات خالية من الغموض وهذا صبح متاحا للدول النامية عن رريق
الدول اليت هلا تقدم وخربة إ هذا اجملال؛
 المرونة  :تعين قابلية املعلومات عل التكييف إلستخدامها كثر من مرة؛
 عدم التحيز :ي غيا القصد إ حتريف و تغيري املعلومات لغرض التأثري عل املستخدم وهذا ما يضمني مبد الءفافية الذي
يفرتض عل اجلميع احرتامي دومنا استثناو إ ظل اإلتفاقيات العاملية؛
 قابلية القياس :ي إمكااية ترمجة املعلومات املنتج ة من اظام املعلومات إ شكل كمي إ هذو النقطة يبدع خرباو الدول
املتقدمة بتمكنهم من تقنيات الرياضيات اإلقتصادية وعرضها عل الدول النامية عن ررق جامعاهتم الكبرية ومراكيف الب ث
التابعة هلا.
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.1.1.1العوامل التقنية :
الزمة
أ .المحاسبة التحليلية :هي تقنية يتم من خالهلا جتميع و ختصيص و حتليل لبيااات تكلفة اإلاتاج و النءاط لتوفري املعلومات ال ّ
إلعداد التقارير اخلارجية والتخطي الداخلي والرقابة عل العمليات اجلارية إلختاذ القرارات اخلاصة" 9وللمعلومة احملاسبية مهية كبرية إ
سوق األوراق املالية  ،10ميكن للدول النامية من الت صل والت كم إ تقنيات حماسبة التكاليف بءراضها كخدمة من الدول املتقدمة ين
يستفيد منها خمرجاهتا من هلم عالقة مباشرة من داخل املدسسة وخارجها ومههم:
 إدارة المؤسسة :ممثلة إ خم تلف املصاحل واألقسام املكواة هلا القاضما عل تسيريها واملعنيا باختاذ القرارات التءغيلية
داخلها؛
 إدارة الضرائب :املدسسة مدعوة لتقدمي رزاامة مفصلة عن العمليات اخلاضعة للضريبة سواو تعلقت باملدسسة ومداخيلها
واءارها م تلك اليت تكون فيها املدسسة وسيطا با إدارة الضراضب واملت مل النهاضي للضريبة مثل الرسم عل القيمة
املضافة.
 المساهمون :تفيد القواضم املالية واملعلومات مالك املدسسة إ ظل اافصال اإلدارة عن امللكية وذلك ألجل تقييم األداو
اإلمجايل لإلدارة بءأن حتقيق هدافهم املرتبطة بالرحبية واحملافظة عل سالمة املركيف املايل للمدسسة؛
 الدائنون والمستثمرون :تكمن استفادة هذو الفئة من املعلومات احملاسبية إ إمكااية التنبد بأوضاع املدسسة مستقبال.
والعناصر السابقة الذكر متكن املدسسة من إعطاو صورة واض ة عن قواضمها املالية للمتعاملا إ سوق األوراق املالية وبالتايل يكون
للسوق القدرة عل إمداد املعلومة ملن هم حباجة إليها.
ب .التحليل المالي :يعترب من برز اخلدمات املالية اليت مت اإلشارة هلا والرتكييف عليها إ اإلتفاقية وذلك اظار ألميتي الكبرية إ إمداد
السوق باملعلومات املالية الالزمة حيث يهدف إإ الب ث إ شروط التوازن املايل للمنءأة وقياس األموال املستثمرة"  11يوفر خدمات
كبرية يستفيد منها مجلة من املتعاملا واملتمثلا إ ما يلي :12
 المساهمون :يهتم املساهم إ الوحدة اإلقتصادية بصفة ساسية بالعاضد عل األموال املستثمرة احلايل و املستقبلي ليبين عل
ساسي قراراتي املتعلقة ببيع و التنازل عل األوراق املالية؛
 الدائنون :يهتم الداضنون بصفة عامة بالتعرف عل مدى إمكااية املدسسة الوفاو بالقروض عندما حيا جل اإلست قاق ملعرفة
اخلطوات التالية للتعامل معها ؛
 الموردون  :يهم املورد بالتأكد من سالمة املراكيف املالية لعمالضي واستقرار األوضاع املالية هلم لقرر عل ساسها ن يواصل
عملي و يتوقف عن التمويل؛
 إدارة المشروع  :13حيث متنهم خمرجات الت ليل املايل من خالل املعلومات اليت يقدمها من تقييم  :مدى جناح املدسسة إ
حتقيق السيولة؛ مدى جناح املدسسة إ حتقيق الرحبية؛ معرفة الوضعية املالية للمدسسة باملقاراة مع املدسسات املنافسة؛ تقييم
منجيفات املدسسة إ جمال التسويق و البيع و اإلاتاج؛ التنبد باملستقبل؛ املساعدة عل الرقابة املالية.
.0.1.1العوامل المتعلقة بالوساطة المالية وإدارة المحافظ:
أ .الوساطة المالية :ال وسطاو املاليون هم شخاص ربيعيون و معنويون يءكلون حلقة وصل با األموال الباحثة عن اإلستثمار وبا
اإلستثمار الباحث عن األموال" .14ويقومون بوظاضف ساسية إ سوق األوراق املالية واملتمثلة إ :15
 التفاوض عل األوراق املالية؛ حفح األوراق املالية؛ تقدمي النصح واملءورة؛ إدارة احلافظة لصاحل العميل.تتطلب الوسارة املالية توفر عقول تتمييف بةربة كبةرية وتقنيةات تكنولوجيةة عاليةة إ مةا خيةص الةربام املاليةة واحملاسةبية وكةذي
املعدات واألجهيفة اليت املرافقة هلا وهو ما ال متتلكي الدول الناميةة ولكةن مينهةا ن تت صةل عليةي عةن رريةق الةدول املتقدمةة حتةت ظةل
املنظمة العاملية للتجارة.
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ب .إدارة المحافظ اإلستثمارية:
احملفظة اإلستثمارية هي عبارة عن جمموعة من األوراق املالية تعود ملكيتها إإ شخص ربيعي و معنوي مستثمرة إ صول مالية
فردية و مت دة مع صول خرى ذات عواضد مستقلة و مرتبط ة ترتكيف عل درجات خمتلفة من املخاررة تتطلب من املستثمر تةوفري
البيااات واملعلومات عن األوراق املالية إ السوق املايل فاحملفظة داة مركبة من دوات اإلستثمار حبيث تتكون من صليا و كثر وتتم
إدارهتا من ررف شخص مسدول عنها يسم مدير احملفظة هذو األوراق املكواة للم فظة ميكن ن تكون سهم فق و إ هذو احلالة
تسم احملفظة حمفظة سهم و تكون من سندات فق و تسم احملفظة حمفظة سندات كما قد تكون احملفظة مءكلة من اإل ثنا معا
و يطلق عليها إسم احملفظة اهلجينة  16ويهدف من خالهلا إإ حتقيق مجلة من اهلداف املتمثلة إ ما يلي :17
 توزيع خمارر اإلستثمار عل عدد من األوراق املالية ما حيقق قل مستوى من املخارر عند مستوى معا من العاضد املتوقع ي
حتقيق عل عاضد ممكن عند مستوى معا من درجة املخاررة املرتبطة باألوراق املالية؛
 تعترب اظرية احملفظة اإلستثمارية سلوبا فعاال لت ليل خمارر اإلستثمار إ األوراق املالية ألهنا ترتكيف عل مبد تنويع املخارر
وختفيضها عن رريق رب اإلستثمار إ األوراق املالية مع بعضها البع عند إدارة وتكوين احملفظة؛
 مجع البيااات املالية واحملاسبية بالءركات و توفريها للمستثمر باألسلو و الكيفية اليت متكني من اختاذ القرار اإلستثماري
املناسب باعتبارها مدخالت؛
 إ ستثمارها الفاض النقدي لدى البنوك وشركات التأما إ األوراق املالية من جل حتقيق قص عاضد وضمان تلبية حاجة
البنك واملدسسة املالية للسيولة مما يعيفز من قوة مركيفها املايل.
ج .إدارة المحفظة اإلستثمارية وتقييم أدائها:
تسع الدول النامية إإ تطوير سواقها الناشئة وتنويع خمتلف التعامالت هبا تتطلب إدارة احملفظة اإلستثمارية واختاذ القرارات
هبا بناوا عل جمموعة من األسس العلمية املنظمة واهلادفة لت قيق قص ربح ممكن وهي :18
 التخطيط :حتديد األهداف بوضوح إلمكااية احلد من املخارر احملتملة؛
 التوقيت :يساعد املستثمر بتوقيت دخولي للسوق و اخلروج مني واختيار التوقيت املناسب لءراو وبيع األوراق املالية؛
 التحفظ والتعقل :واملقصود بي هو ن تكون قرارات املستثمر مت فظة وعقالاية مبا ميكني من جتنب املخاررة؛
 اإلشراف والمراقبة :ضرورة املراقبة واملتابعة الداضمة ألوضاع السوق والتغريات والتقلبات اليت تطر عل سعار األوراق املالية
هبدف جتنب خمارر اخنفاض قيمتها؛
 اإلعتماد على المتخصصين :إذ يتم اإلستعااة برباو ماليا حمليا و جااب ممثلا ببيوت اخلربة و املدسسات املالية
ا إلدخارية و الوسطاو الذين يقومون بإدارة احملافح املالية وهذا ما يسع القاضمون عل األسواق الناشئة عل توفري وهو ما
توفرو جتارة اخلدمات املالية كما ميكن للخرباو الغربيا ن يوفروا خدمة تقييم داضها واليت تكون عل الن و التايل :19
 قياس صاإ صول احملفظة يكون عل ساس القيمة السوقية وليس عل ساس تكلفتها التارخيية؛
 مقاراة األداو الفعلي مع املتوقع للم فظة يتم وفق آلية السوق املايل وذلك بعد خذ حساسية صول احملفظة
ممثلة مبعامل بيتا( 20 ) ؛
 ن يكون العاضد املتخذ كأساس لتقييم داو إدارة احملفظة املالية هو العاضد اإلمجايل؛
 تتم عملية إحتسا العاضد عل اإلستثمار بعد ترجي ي بالبعد اليفمين للتدفقات النقدية املتوقعة؛
 التقييم والقياس جيب ن يكون مع مراعاة كل من عنصري العاضد واملخاررة؛
 ن تكون املدة اليفمنية الفاصلة با عملية التقييم السابقة واحلالية رويلة اسبيا ألاي كلما كاات املدة رول
كلما كاات النتاض كثر دقة.
21
وميكن قياس داو مدير احملفظة وفق املعادلة التالية :
حيث:

R*  Rm
)....................................(1
*D
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 : Mمقياس األداو.
*

 : R* معدل العاضد املرجح للم فظة اإلستثمارية مبستوى خماررة مرجح . D
 : Rm معدل عاضد اإلستثمار عدمي املخاررة.
 : D* درجة املخاررة املرج ة للم فظة اإلستثمارية.
وكلما إرتفعت قيمة  Mكلما َّ
دل ذلك عل داو فضل للمدير ويتم تصنيف داو مدير احملفظة اإلستثمارية كما يلي:
 داو غري مقبول؛ داو مقبول؛ داو جيد.والتصنيف السابق يكون عل ساس خ داو السوق وفق املعادلة التالية:
)R*  Rm  VD*........................................(2

حيث:
 : Vمعامل املقايضة با املخاررة والعاضد.
والتقييم يكون:
*
 داو املدير غري مقبول :ملا  Rقل من العاضد احملدد وفق معادلة خ السوق؛ داو املدير مقبول :ملا * Rيساوي العاضد احملدد وفق معادلة خ السوق؛ داو املدير جيد :ملا * Rكرب من العاضد احملدد وفق معادلة خ السوق. .1.1العوامل الداعمة لتنمية أسواق األوراق المالية الناشئة:
لت قيق جناح العوامل األساسية املءكلة للنموذج فااي ينبغي ن ارفقها بعوامل داعمة تسهل هلا العمل من خالل خلق بيئة إقتصادية
تعمد إ األساس عل :
 .1.1.1وجود نظام اقتصادي منفتح ومرن :والذي يعتمد ساسا عل اخلوصصة واليت اعين هبا الت ول من القطاع العام إإ القطاع
اخلاص بأساليب متعددة إما بت ويل كامل للملكية و حتويل جيفضي للملكية وهذا ما يعرف بوصصة امللكية و إحالل إدارة قطاع
خاص إلدارة املءروعات العامة و ما يسم بوصصة اإلدارة"  .22وهتدف عملية اخلوصصة إإ حتقيق جمموعة من العناصر التالية :23
 زيادة املنافسة وحتسا األداو االقتصادي؛
 خف العجيف املايل لل كومة؛
 تنءي وتطوير األسواق املالية؛
 توسيع قاعدة امللكية؛
 املساعدة عل اإلا تقال إإ إقتصاد السوق.
 .1.1.1تشجيع اإلستثمار األجنبي :يهدف من خالل اإلستثمار األجنيب املباشر إإ حترير حركات رؤوس األموال الدولية
فاإلستثمار األجنيب املباشر هو ذلك اإل ستثمار القاضم عل حتقيق عالقات تعطي إمكااية تطبيق فعلي عل تسيري املدسسة بواسطة إاءاو
و توسيع مدسسة فرع و شركة تابعة و املسامهة إ إاءاو مدسسة جديدة و مءروع جديد .24
لإلستثمار األجنيب دور كبري إ متويل إقتصاديات الدول النامية من خالل املسامهة إ متويل التنمية بالعمل عل سد فجوة املوارد
احمللية وفجوة املهارات حيث يعترب مقياساً مهماً جلدوى هذو اإلستثمارات ويقاس هذا األثر من خالل دورو إ سد الفجوة با املوارد
الورنية املطلوبة وحجم املوارد احمللية الفعلية باإلضافة إإ دورو إ سد فجوة املهارات الفنية وتدريب العاملا واملديرين الورنيا واقل الفن
اإلاتاجي إإ الدول املضيفة حيث يعترب اإلستثمار املباشر اخل الناقل ألحدث التقنيات واالبتكارات احلديثة سواو كاات منتجات م
وساضل فنية  ،25كما يساهم ا الستثمار األجنيب املباشر بءكل إجيايب إ التكوين الر مسايل للبلد املضيف إذ يتوقف عل حجم التدفقات
الداخلة واخلارجة لرس املال ي عل صاإ اإلستثمارات وإن خميفون اإلستثمار األجنيب املباشر يتيفايد إ البلدان اليت يعود فيها
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املستثمرون األجااب باستثمار اسب كبرية من مداخيلهم وذلك كثر من البلدان اليت تكون فيها التدفقات الر مسالية اخلارجة متيفايدة
لذلك جيب عل الدول املضيفة تنظيم هذا القطاع بءكل جيعلها تستفيد مني بأقص حد ممكن بتنظيم حركة رؤوس األموال واحلد من
هتريبها حنو اخلارج.
 .0.1.1وجود شركات مساهمة مؤهلة :تعرف الءركة عل هنا " كل هيكل تنظيمي إقتصادي مس تقل مالياً إ إرار قااوين
وإجتماعي معا هدفي دم عوامل اإلاتاج من جل اإلاتاج و تبادل السلع و اخلدمات مع عوان إقتصاديا آخرين و القيام
بكليهما معاً (إاتاج  +تبادل) بغرض حتقيق اتيجة مالضمة و هذا ضمن شروط إقتصادية ختتلف باختالف احلييف املكاين و اليفماين الذي
توجد فيي و تبعاً حلجم و اوع اءاري"  26وتتمييف شركات املسامهة مبجموعة من اخلصاضص واملتمثلة ساسا إ ما يلي :27
 رأس مال الشركة :خيتلف حتديد حجمي من دولة ألخرى وذلك حسب قااوهنا التجاري ويقسم إ شكل سهم متساوية
بقيمة صغرية قابلة للتداول وجيوز التصرف هبا بيعا وشراو دون التأثري عل إستمرارية املدسسة وبقاضها؛
 المسؤولية المحدودة للمشارك :تكون مسدولية كل شريك حسب اسبة مءاركتي إ رس مال الءركة؛
 إسم شركة المساهمة :بءكل عام امسها يءري إإ هدفها الذي اءئت من جلي وال حيمل اسم شخص ربيعي ألحد
املدسسا إال إذا كان صاحب براوة اخرتاع.
إن ما يضمن ن تكون هذو الءركات مدهلة هو ما يتعلق بقدرهتا عل اإلدراج إ الس وق وعرض خمتلف بياااهتا املالية باستعمال
احملاسبة الت ليلية و الت ليلي املايل فمن املعروف ن اغلب الدول النامية ال متلك املدهالت الالزمة للنهوض هبذو الءركات إال ااي ميكن
اإلستفادة من الدول املتطورة إ هذا اجملال من خالل التجارة إ اخلدمات املالية.
 .2.1.1العوامل القانونية التنظيمية:
أ .اإلطار القانوني التنظيمي للخوصصة:
ينظم اإلرار القااوين عملية اخلوصصة من خمتلف جواابها حىت ال تكون العملية فوضوية وعءواضية قد تكون اتاضجها عكسية وتددي
باإلضرار باملصاحل اإلقتصادية للبلد املعين وتبديد املال العام لذلك وجب عل السلطات الوصية متابعة اإلجراوات من خالل تءريع
قوااا تضمن السري احل سن من خالل خطوات مدروسة بءكل منطقي تددي إإ إاتقال ممنه دون عواضق حنو القطاع اخلاص مما خيلق
بيئة مناسبة تعرب عن وجود إرادة سياسية داعمة للتوجي حنو اخلوصصة ودعم اإلستثمار ينء من خالهلا املستثمرون بكل رحيية وشفافية
وذلك من خالل ما يلي :28
 درجة التفصيل :ختتلف قوااا اخلوصصة من دولة ألخرى من حيث املضمون وهذا وفقا للسياسة العامة للدولة إ الت ول
القتصاد السوق ف ينبغي ن تكون واض ة وشديد التفصيل إ اجتاو تءجيع اإلستثمار؛
 مجال الخوصصة :يتطرق القااون إإ اطاق اخلوصصة بذكر معايري يعرف من خالهلا ما يدخل إ ذلك النطاق و ما خيرج
عني مبا يتماش مع توجهات خمططات التنمية ولتءجيع املستثمرين جيب ن توضع قيود إ هذا الءأن وترك احلرية
اإلقتصادية؛
 اإلطار الزمني :تنص بع القوااا إ بع البلدان عل إرار زمين حمدد لإلاتهاو من عمليات اخلوصصة بينما ترتك خرى
األمر مفتوحا املهم ن تكون العملية إ صاح اإلافتاح اإلقتصادي.
 صيغ الخوصصة :مهما كاات صيغة اخلوصصة املتبعة جيب عل القااون املنظم للعملية ن يقدم ضمااا كافيا إلجناز الصفقات
بءفافية.
ب .التشريعات القانونية المنظمة لإلستثمار األجنبي المباشر:
يهدف من خالل قااون اإلستثمار األجنيب إإ العمل عل تغطية الثغرات وإزالة الغموض وضمان حقوق املتعةاملا وذلةك مةن
خالل ما يلي :29
 ن تتمييف النصوص القااواية ضمن قااون اإلستثمار بالوضوح من حيث الدعوة الصرحية ل لءركات األجنبية باإلستثمار احلوافيف
املقدمة الضمااات كيفية تسوية النيفاعات ( الت كيم ) اهليئة اليت تءرف عل عملية توجيهي و تنظيميي ومتابعتي ...اخل؛
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 ثباهتا عل اإلستثمارات إذ إ هذا الءأن املراجعات و اإللغاوات اليت جتري إ املستقبل ال تطبق عل املءاريع اإلستثمارية
اليت جنيفت و اليت هي إ رور التءغيل إال إذا رالبت الءركات األجنبية بذلك؛
 ن ال يءو قااون اإلستثمار الغموض و ميتاز بثغرات قااواية تضر مبصاحل املستثمرين؛
 ن يكون داة حقيقية لرتمجة السياسات املتبعة وفق إجراوات حقيقية لت قيق األهداف املسطرة إ جذبي؛
يتم فرض تلك النصوص بقوة القااون ميداايا وال يكون ذلك سوى
 ن تتبع الءروط السابقة الذكر بإجراو عملي ين مبوجبي ّ
إ دولة تتّسم بسيادة القااون و بالءفافية حىت يدّكد قااون اإلستثمار اإلرادة احلسنة للدولة و ن يكون فعل قاضم عل حسن
النوايا.
ج .الجانب القانوني المنظم لحركة رؤوس األموال المرافقة لإلستثمار:
إن وجود بنية مدسسية وقااواية وتنظيمية يساعد عل جناح حترير حركة رؤوس األموال وجتنب فءل األسواق املالية ودخوهلا إ
زمات هي إ غىن عنها واخنفاض مدشرات داضها وهو الذي يفرض وجود سلوك سليم مبين عل لواضح حمددة للتعامل إ السوق مع
30
تنظيم وتنسيق مدسسايت حيدد هيكل هذا السوق وييفيد من مصداقية املعامالت وجتنب عدم الءفافية والتوارد.
كما تظهر مهية البنية القااواية إ ضرورة توافر رر تءريعية مناسبة تضمن ألرراف السوق املايل حقوقهم الذي من شأاي ن
يعمل عل توسيع اطاق التبادل إ سوق األوراق املالية و مي ّكن الءركات احلصول عل متويةل مسةتقر رويةل األجةل مةن خةالل هةذو
األسواق إ حا اي إ ظل وجود اظمة قااواية ال تليق حبجم السوق وال ترق لطموحات رراف السوق فإن املعامالت املالية متيل
ألن تتجي إإ األدوات اليت تتسم ببسارة إجراوات اإلليفام كالديون املضمواة بأصول الءركة وقد يقل اإلعتمةاد علة األدوات رويلةة
األجل وييفداد اإلعتماد عل القطاع البنكي ألاي يتمتع مبييفة اسبية إ مجع املعلومات عن املقرتضا ومن مث املييفة الرقابية عليهم.
د .الجانب التشريعي إلنشاء سوق األوراق ا لمالية:
31
 تنظيم سوق األوراق المالية :و يتم ذلك عن رريق اهليئات التالية :
يكون األعضاو العاملا واملنظما إ السوق ما يعرف باجلمعية العامة واليت يرسها رضيس جلنة
 الجمعية العامة :حيث ّ
البورصة يعا ااضبا لي اهلدف من إاءاو اجلمعية العامة هو اي من خالهلا يتم الت ضري اجليد للموازاة والتصديق عل
املييفااية املقرتحة بالتطرق إإ حسا اإليرادات والنفقات وهلا ن تبدي رغبتها إ مجيع املساضل اليت تتعلق بالبورصة
وباألخص فيما يتعلق بتعديل اللواضح وإصدار القرارات يكون بأغلبية األصوات.
 لجنة البورصة :كما يتم تكوين جلنة عل مستوى السوق تدع هذو اللجنة " جلنة البورصة " تتألف جمموعة من
األعضاو يتم إختيارهم من با السماسرة الذين يكواون معتمدين من قبل اهليئات الرمسية تسهر هذو اللجنة عل حسن
السري احلسن حلركة السوق وتقييمها وإصدار اءرات يومية ختص خمتلف األسعار اليت مت معاجلها إ كل جلسة ويتم
توزيعها إ اليوم املوايل.
 المقصورة :املقصورة هي املكان الذي تتخذو اللجنة لتنفيذ وامر البيع و الءراو ومينع الدخول إليها باستثناو الوسطاو
املقيدين إ جدول السوق ما غرفة املقاصة فيتم هبا تسوية كافة املعامالت اليت برمت با الوسطاو الداضنا واملدينا
وجيب تنفيذ األوامر الصادرة عن الوسطاو إ املقصورة وإال عتربت بارلة.
 مجلس التأديب :يقوم جملس التأديب بالنظر فيما يقع من قبل السماسرة إ حكام وقوااا البورصة وتقوم هيئة
الت كيم بالنظر إ املنازعات اليت تقع با عضاو البورصة وحلها.
تءرف اهليئات الرمسية املمثلة لل كومة عل مجيع عمليات السوق عن رريق وضع ممثل هلا مهمتي مراقبة القوااا واللواضح ويكون
حضورو واجب إ إجتماعات اجلمعية العامة وجلسات جلنة البورصة وجملس التأديب وهيئة الت كيم وإال كاات قراراهتا بارلة ولي احلق
إ اإلعرتاض ع ل مجيع قرارات اجلمعية العامة وجلنة البورصة إذا صدرت خمالفة لقوااا و للواضح البورصة .32
 العضوية في سوق األوراق المالية :تتطلب العضوية إ سوق األوراق املالية حتقيق مبادئ ساسية تتفق عليها معظم الدول واملتمثلة
إ اإللتزامات القانونية  33حيث وتلتيفم املدسسات مبا يلي:
 تسليم تقرير عن كل اجلمعيات العامة العادية وغري العادية؛
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 إعالم هيئات البورصة عن كل التعديالت اليت تطر عل اظمتها الداخلية؛
 خد موافقة اهليئات الوصية إ السوق من جل حتديد رزاامة اإلصدار و اإلكتتا وما يتعلق هبا من حقوق إكتتا
مثال؛
 تسلم هليئات السوق كافة النءرات واملنءورات وكافة الوثاضق اليت هتم املستثمرين؛
 إإ جااب ذلك تلتيفم املدسسة بالتقيد بكامل بالتدابري التنظيمية احملددة إ السوق.
بعد استيفاو كل اخلطوات السابقة تقرر اهليئات املنظمة للسوق وللبورصة قبول و عدم قبول األوراق املالية اليت تصدرها املدسسة
املعنية إ السوق ما اإللتيفامات املتعلقة بنءر املعلومات :تعترب املعلومات حق مءروع الوصول إليي بكل سهولة ومصداقية حيث تبىن
عل املعلومات قرارات اإلستثمار من عدمي وإ هذا اإلرار تلتيفم بكل ما يتعلق مبعايري الءفافية.
هي .وجود قوانين تحمي وتنظم الت عامل في سوق األوراق المالية :وذلك من خالل العمل عل تبين جمموعة من القوااا واليت
34
تضمن:
 توفري األساليب اآلمنة لتسجيل امللكية وضمان حقوق املسامها األساسية واقل و حتويل ملكية األسهم واحلصول عل
املعلومات املتعلقة بالءركة بصفة دورية ومنتظمة واملءاركة والتصويت إ إجتماعات اجلمعية العامة للمسامها؛
 حق املسامها إ املءاركة إ إدارة الءركة وإعالمهم بءكل كاف عن القرارات املتعلقة بالتغريات اجلوهرية مثل التعديالت
إ النظام األساسي والرتخيص بإصدار سهم ليفيادة ر س املال؛
 حق املسامها إ املءاركة بفاعلية والتصويت إ إجتماعات اجلمعية العامة للمسامها وإعالمهم بالقواعد مبا إ ذلك
إجراوات التصويت اليت حتكم اجتماعات اجلمعية؛
 وجو اإلفصاح عن هيكل ر س املال والرتتيبات اليت متكن بع املسامها من احلصول عل قدر من الت كم الذي يدثر
عل سياسة الءركة مبا ال يتناسب مع اسبة مسامهتهم؛
 الكفاوة والءفافية إ قيام السوق من خالل اهليئة املءرفة عل تسيريو بوظاضفي إ الرقابة علي عمل الءركات.
خالصة :
ررحت الكثري من عمال الباحثا العر واألجااب اقرتاحات حول اخلطوات الةيت جيةب القيةام للنهةوض بأسةواق األوراق املاليةة
الناشئة مع تمدين إ ذلك عل رؤى شخصية ذاتية وموضوعية ااجتة عن قناعات شخصية قد تكون ااجتة عن اخلربة و اإلهتمام باملوضوع
والتمكن مني إال هنا ال ترتكيف إإ ي مرجعية لكن الذي ميييف حبثنا هو اي يتبىن إتفاقية حترير جتارة اخلدمات كمرجعية وكمنطلق ساسي
إ عملية التنمية عن رريق ررح منوذج كلي يتكون من عوامل ساسية من خالل ما تقدمهم اإلتفاقية بءكل مباشر وخرى داعمة واليت
تثبت صدق وجدية الدول الراغبة إ التغيري.
بعد بناضنا لنموذج متكامل من الناحيتا القااواية و اإلقتصادية مع مراعاة خمتلف اجلوااب اليت تقوم عليها ي سوق لألوراق املالية
وفقا للمعايري اليت تتبناها الدول املتقدمة وذلك ما ستوفرو إتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية إ ظل املنظمة العاملية للتجارة صبح
باإلمكان مطابقة هذا النموذج مع ي سوق والتعرف عل موارن الضعف اليت يعاين منها ومعاجلة مكامنها بداية مبا يتعلق بالسوق حبد
ذاتي وهنايتا مبا قد يسهل عمل السوق إ بيئتي اخلارجية.
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ملحق الجداول واألشكال البيانية
جدول رقم ( :)31يظهر نسبة وقيمة الخدمات من إجمالي الناتج المحلي لعينة من الدول النامية لسنة .1310
تجارة الخدمات كنسبة من

إجمالي الناتج المحلي

القيمة(مليار دوالر )

البلد
األرجنتا

%4.4

000,.44,198,084

990804..004.4.4

الربازيل
املكسيك

%4.8

.,.84,0.9,19.,948

0.0.00989.8..000

%9.3

0,.01,308,001,3..

830.400..9.019

الصا الءعبية

%4.9

3,.81,..1,84.,141

.948..3998.8..4

كوريا اجلنوبية

%0..3

0,918,449,3..,41.

.994040001...949

هواغ كواغ

%04..

..8,10.,904,..

0.004911340..4

سنغافورة

%9..3

.3.,380,.00,199

.80339914880.34.

اهلند

%08.9

0,9.0,.3.,033,099

....043948.0.098

مالييفيا

%.0.9

90.,894,838,0.

9.0.1449419.410

إادوايسيا

%0.0

909,984,084,883

4.90190.433.098

باكستان
تركيا

%0..

.90,0.8,3..,039

049499.1044..00

%9.0

9.1,.10,30.,090

00890.093.9.000

%9.0

941,091,099,.3

9104803080..38

%99.1

99,0.9,843,.11

00009930490.111

جنو

إجمالي النات ج المحلي

فريقيا

األردن

المصدر :من إعداد الباحثا إعتماد عل :
http://data.worldbank.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS 15/04/20014 11:00AM .
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.M KTP.CD 15/04/20014 11:00AM .

جدول رقم ( :)31يظهر نسبة وقيمة الخدمات من إجمالي الناتج المحلي للدول األكثر تصنيعا في العالم لسنة .1310
تجارة الخدمات كنسبة من

إجمالي الناتج المحلي

القيمة(مليار دوالر )

%00..

9,098,9..,4.3,903

01.1049.1.80...9

%0..

00,911,111,111,111

00.4011111111

%4.8

8,310,4.3,403,.00

.0809.438181.908

روسيا اإلحتادية

%8.5

.,130,...,191,4.0

0.9..018.439.494

فراسا

%08.8

.,.98,383,108,.83

93999.0049.9.940

إيطاليا

%01.4

.,1.0,910,931,0.4

.0.89...9809.0.4

اململكة املت دة

%03..

.,4.0,991,349,194

89801408938....

كندا

%01.0

1,826,768,562,832

03909.80.001.03.

البلد
ملاايا
الواليات املت دة األمريكية
اليابان

إجمالي الناتج المحلي

المصدر :من إعداد الباحثا إعتماد عل :
http://data.worldbank.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS:02/03/2014 10 :00 am
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.M KTP.CD02/03/2014 10 :30 am
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. 1310 ) شركة تامين عالمية لسنة03(  يصنف أفضل سبعة وثالثون:)30( جدول رقم

رتبة الشركة

إسم الشركة

) القيمة السوقية( مليار دوالر

1

japan Post Holdings

2

Berkshire Hathaw ay

00..4

4

AXA

147.5

5

Allianz

140.3

6

Generali Group

116.7

7

Prudential

90.2

8

Munich Re

88.0

9

Prudential Financial

84.8

11

Zurich Insurance Group

70.4

11

Aviva

69.0

12

MetLife

68.2

11

American International G roup

65.7

14

Nippon Life

64.2

15

China Life Insurance

63.2

16

Legal & General Group

56.9

17

Dai-ichi Life

56.5

18

Aegon

55.2

19

CNP Assurances

53.2

21

Ping An Insurance Group

51.1

21

MS&AD Insurance Group

42.2

22

People's Insurance Company

41.3

21

Tokio Marine Holdings

39.4

24

Manulife Financial

37.3

25

Talanx

34.9

26

Power Corporation of Canada

34.2

27

Swiss Re

33.6

28

Allstate

33.3

29

Standard Life

31.2

11

NKSJ

30.9

11

China Pac ific Insurance

27.3

12

Mapfre

27.1

11

Hartford Financial Services

26.4

14

Travelers Cos

25.7

15

Lloyds of London

25.5

16

Aflac

25.4

17

ING

130.0

201.2

:  من إعداد الباحث إعتمادا عل املصادر التالية:المصدر
http://www.economy watch.com/ insurance -in -world/top -insurance-companies.html?page=full 20/ 30/ 2014 09 :00 am
http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_largest_financial_services_companies_by_revenue 20/30/2014 09 :00 am
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جدول رقم ( :)32بين االئتمان المحلي المقدم من القطاع البنكي ( %من إجمالي الناتج المحلي) معلومات 1310
نسبة اإلئتمان من إجمالي الناتج المحلي

المنطقة
مريكا الءمالية

%..00

إفريقيا جنو الص راو

%9..1.

قل البلدان تقدما( تصنيف األمم املت دة )
اإلحتاد األوريب

%3.91
%..041

الدول الصغرية

%8.81

الدول الصغرية األخرى

%9.98

الءرق األوس ومشال إفريقيا

%0.90

العا

%8.0.0

العا العريب

%0.99

مريكا الالتينية والب ر الكارييب

%0...

وربا وآسيا الوسط

%3.09

جنو آسيا

%....

دول الكارييب الصغرية

%9.84

دول جيفر احملي اهلادئ الصغرية

%4..9

شرق سيا واحملي اهلادي

%..083

منطقة اليورو

%0.089

المصدر http://dat a.albankaldawli.org/topic/financial-sector 18/03 /2014 09:00 am :

جدول رقم ( )30يظهر القيمة اإلجمالية ( %من إجمالي الناتج المحلي) في األسواق المالية الناشئة:
األوراق المالية المتداولة كنسبة من
القيمة(مليار دوالر )
إجمالي الناتج المحلي 4600
سوق األوراق المالية
إجمالي الناتج المحلي
األرجنتا

%1..

000,.44,198,084

0..9401003..3

الربازيل

%9..0

.,.84,0.9,19.,948

999088034119.998

املكسيك

%01.1

0,.01,308,001,3..

0.013080013...

الصا الءعبية

%.1.9

3,.81,..1,84.,141

048.000891140.8

كوريا اجلنوبية

%0.9.9

0,918,449,3..,41.

000419.90.34..8.0

هواغ كواغ

%809.0

..8,10.,904,..

0.9.04939918.89.

سنغافورة

%48.4

.3.,380,.00,199

00.9..39..3..30

اهلند

%99.4

0,9.0,.3.,033,099

0.9...100.13.444

مالييفيا

%81.9

90.,894,838,0.

0..8.909091.830

إادوايسيا
باكستان

%01.4

909,984,084,883

300.0.3.....084

%4.9

.90,0.8,3..,039

0.4800.000..338

%88..

9.1,.10,30.,090

90.4908..89..31.

%90.4

941,091,099,.3

.94.0944909.094

%3

99,0.9,843,.11

91901009.9.11

تركيا
جنو

فريقيا

األردن

المصدر :من إعداد الباحثا إعتمادا عل :

- http://data.worldbank.org/indicator/CM .MKT.TRAD.GD.ZS 17/04/2014 15 :30 pm
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جدول رقم ( :)30يظهر القيمة اإلجمالية ( %من إجمالي الناتج المحلي) في األسواق المتطورة :
سوق األوراق المالية

األوراق المالية المتداولة كنسبة من

إجمالي الناتج المحلي

القيمة(مليار دوالر )

ملاايا

%94.9

9,098,9..,4.3,903

0910.00899930..1.

الواليات املت دة األمريكية
اليابان

%090.0

00,911,111,111,111

..019911111111

%01..

8,310,4.3,403,.00

.3.4..98009038.80.

روسيا اإلحتادية

%90.9

.,130,...,191,4.0

.0009110.13....9

فراسا

%89.0

.,.98,383,108,.83

00.9.09180310.903

إيطاليا

%010.0

.,1.0,910,931,0.4

.138130.04300.9.4

اململكة املت دة

%9...

.,4.0,991,349,194

3414010.00.3.034

كندا

%00.9

1,826,768,562,832

0.0008.44.04..000

إجمالي الناتج المحلي

المصدر  :من إعداد الباحثا إعتمادا عل :

- http ://data.worldbank.org/indicator/CM .MKT.TRAD.GD.ZS 17/04/2014 15 :30 pm
– http ://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.M KTP.CD 17/04/2014 15 :30 pm

المراجع والهوامش المعتمدة :
1

 لإلرالع كثر اظرhttp://www.wto.org/english/Tratop_e/serv_e/finance_e/finance_e.htm 15/05/20014 11:00AM. :2

- http://en.wikipedia.org/wiki/ List_of_largest_financial_services_companies_by_revenue 06/10/ 2014 11:00 am.
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23

 مراد حمفوظ التحول من القاع العام إلى القطاع الخاص " حالة الجزائر" ،مذكرة ماجستري غري منءورة جامعة اجليفاضر  .110ص ص. .9 - .. :24
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 - 28منري إبراهيم هندي أساليب وطرق خوصصة المشروعات العامة ،خالصة الخبرات العالمية مرجع سبق ذكرو ص.03:
 - 29فارس فضيل أهمية االستثمار المباشر األجنبي في الدول العربية مع دراسة مقارنة بين الجزائر ،مصر و المملكة العربية السعودية رروحة مقدمة ضمن
متطلبات ايل شهادة دكتوراو غري منءورة كلية العلوم و اإلقتصادية وعلوم التسيري قسم :العلوم االقتصادية فرع :الت ليل االقتصادي جامعة اجليفاضر  .118ص. 0.. :
30
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