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Abstract:  

This research is summarized in an Introduction, five sections and a conclusion; 
The first section talks about , the different types of Cooperation between stock exchanges, and 
the international experiences, the second talks about the desiered objectives of Cooperation 
between arab stock exchanges  and the third section talks about the arab experiences, the fourth 
section talks about the different obstacles to achieve the cooperation between arab stock 
exchanges, the last one about the ways of achieving the cooperation between arab stock 
exchanges , the conclusion Include the results and recommendations. 
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  :مقدمة

تأثرت بورصات األوراق املالية تأثرا واضحا بالتطورات اليت عرفتها إقتصاديات الدول كالعوملة و التكتالت اإلقتصادية فكانت 
هاتان الظاهرتان مها قوة الدفع لعملية التغري اليت شهد�ا تلك البورصات، فبسبب إتساع نطاق العوملة بادرت بورصات األوراق املالية 

ة هذا التحول العاملي من خالل اإلخنراط يف عملية تغري متالحق �دف ترسيخ مركزها والتصدي للتحديات اليت ولد�ا العوملة إىل مواكب
تكون هذه التحالفات يف شكل إندماج أو إحتادات خمتلفة . و عليه شهدت بدورها تعديالت يف بنيتها وحتالفات بني بعضها البعض

شكل التغري وقوته وسرعته وحجمه هي كلها أمور تعكس مستوى التقدم والتنظيم الذي تتمتع به  املستويات، ومما ال شك فيه أن
 .أسواق األوراق املالية من جهة ومستوى أداء إقتصاديات بلدا�ا من جهة أخرى

اق األوروبية، على من ناحية أخرى يف عامل اليوم تسيطر األسواق القوية الثالثة ، وهي األسواق األمريكية، أسواق آسيا واألسو 
ومن حيث اجلوانب األساسية، تتمتع األقاليم الثالثة بنفس الوزن تقريبا، لذلك وحىت تتمكن أقاليم أخرى من . األسواق املالية العاملية

إىل توثيق عرى الفوز مبوطئ قدم بني تلك األسواق اليت تتميز بالرتكيز والتكامل املتزايدين، عليها أن تكون حتالفا�ا اخلاصة وأن تسعى 
بدء اخلطوات الفعلية والعملية إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية  1998شهدت بدايات عام التعاون فيما بينها، و يف هذا السياق 

ولكن يف رأي وفكر كبار اإلقتصاديني جيب أن تقوم مثل هذه املنطقة على دعامة كربى جيب أال نتغافل عنها وهي إقامة السوق العربية 
ع بل لألوراق املالية لتكون مبثابة قوة الدفع الفعلي للتنفيذ العملي ملنطقة التجارة احلرة ومن هنا حيدث االنطالق احلقيقي والتقدم السري

ويساعد على ختفيض الفرتة الزمنية املقررة هلا، وتكون مبثابة الوثبة احلقيقية لقيام سوق عربية مشرتكة ، حيث يعترب هدف قيام بورصة 
  .بية لألوراق املالية يف مقدمة األهداف القابلة للتحقيق على أرض الواقععر 
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و على هذا األساس سنحاول من خالل هذه الدراسة إستنتاج اآللية املناسبة للعمل العريب،  و األهداف املراد حتقيقها مع اإلشارة 
كالربط الثنائي بني سوق الكويت لألوراق املالية و اهليئة العامة   إىل جتارب الربط بني البورصات اليت قامت �ا الدول العربية فيما بينها،

،  وصوال إىل مشروع البورصة العربية املوحدة، )الكويت ، مصر ، لبنان(لسوق املال املصرية ، و كذا الربط الثالثي بني أسواق كل من 
  : لتايلمن خالل اإلجابة على التساؤل ا، منطقها، وظائفها، مراحل إنشائها و آفاقها

ما هي األهداف التي يسعى التعاون العربي في مجال بورصات األوراق المالية إلى بلوغها، وكيف يمكن تجسيد هذا 
  التعاون على أرض الواقع؟

  : التساؤل الذي حاولنا اإلجابة عليه يف احملاور التاليةوهو 
  لية يف هذا ا�المناذج الربط و التعاون بني البورصات؛ و التجارب الدو : المحور األول
  أهداف التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية؛: المحور الثاني
  التجارب العربية يف التعاون بني بورصات األوراق املالية؛: المحور الثالث
  معوقات التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية؛: المحور الرابع

  . بورصات األوراق املالية العربيةآليات جتسيد التعاون بني :المحور الخامس
  

                                       نماذج الربط و التعاون بين البورصات؛ و التجارب الدولية في هذا المجال: المحور األول
ات املراد الربط يتم التعاون بني البورصات بعدة سبل ممكنة يتوقف اإلختيار فيما بينها على مدى التجانس واإلختالف بني البورص

  .بينها، و يف الوقت نفسه يعرب شكل الربط و تعدده عن مستوى التعاون بني هذه البورصات
  :نماذج الربط بين بورصات األوراق المالية .1

  :فيما يلي خمتلف مناذج الربط للتعاون بني بورصات األوراق املالية
 :الربط الحاسوبي للبورصات. 1.1

رصات عن طريق الشبكة القومية للمعلومات أو شبكات اهلاتف، كما ميكن أيضا ربط تلك يقصد به ربط حواسيب البو 
  .البورصات بشبكات معلومات دول أخرى إما بصفة مستمرة أو لعدد من الساعات اليومية

  1: ة إىلولتطبيق هذا النموذج جيب توفر طاقات معلوماتية يف كل بورصة مع توفري الضمانات الالزمة ألمن املعلومات إضاف
  توحيد هندسة الربجميات املطبقة يف البورصة؛ -
 قاعدة بيانات منطية بالبورصات؛ -
  .املشاركة يف الوقت اخلاص بالربط مع شبكات املعلومات خلفض التكلفة -
 : الربط البريدي العاجل. 2.1

بكة موحدة، خاصة إذا إستدعت ميكن إستخدام الربيد اإللكرتوين و صناديق الربيد اإللكرتوين يف ربط البورصات من خالل ش
اليت هلا  Ara Max   ،TNT- Skypackاحلاجة إىل تبادل صكوك مالية أو أوراق وعقود رمسية، ويستخدم يف ذلك شركات 

  .شبكات منتشرة يف مجيع أحناء العامل
 : الربط بالوسطاء الماليين. 3.1

لعاملية مسجلني يف البورصات و يسمح هلم بالتعامل فيها ، و يتم إختيار هذا النموذج يف حالة وجود عدد من ممثلي البورصات ا
 .يعمل هؤالء الوسطاء املاليون بالوكالة أو باألجر و هلم دور هام يف ربط أسواق األوراق املالية 

 :الربط بالشركات المالية العالمية. 4.1
املالية العاملية اليت هلا مكاتب و فروع يف الدول و  للربط بني بورصات األوراق املالية بشكل غري مباشر يتم اللجوء إىل الشركات

  . املراكز املالية
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 :الربط بمحفظة اإلستثمارات الدولية. 5.1
ألوراق املالية املختلفة تعتمد على هذا النموذج الشركات متعددة اجلنسيات و شركات اإلستثمار الدولية و ذلك عند بناء حمفظة ا

اجلنسية و يعتمد لتوفري املعلومات بصفة مستمرة عن األوراق املالية و بالتايل تغيري مكونات حمفظة اإلستثمار لضمانات أعلى عائد و 
 .أقل خماطر مشرتكة

 :الربط بالسياسات المالية. 6.1
  : املالية بني هذه البورصات من حيثميكن الربط بني بورصات األوراق املالية عن طريق توحيد السياسات 

  سياسات اإلقراض و اإلقرتاض؛ -
 سياسات اإلستثمار؛ -
 قوانني الشركات املسامهة العامة؛ -
 .شروط تسجيل  األوراق املالية يف البورصة -
 :الربط التنظيمي. 7.1

األنشطة و اإلدارات و آليات حيث تعمل البورصات املستهدف ربطها على إستخدام هياكل تنظيمية متوافقة مما يعين أن مجيع 
 .التداول سوف تكون موحدة األمر الذي يسهل اإلتصاالت التسويقية يف تلك البورصات 

 :الربط التشريعي. 8.1
كما تقوم بعض بورصات األوراق املالية الراغبة يف الربط بتطبيق نفس التشريعات اإلقتصادية و اإلستثمارية و املالية مما يسهل 

                                                                                                                              .ل يف األوراق املالية تبادل  التداو 
 :الربط بالشركات المختلفة. 9.1

إذ تقوم جمموعة من الدول بإنشاء شركة مشرتكة يكون هلا فروع يف مناطق جغرافية خمتلفة مما يعين سهولة تسجيل أسهم و سندات 
  .هذه الشركة يف أكثر من بورصة و بالتايل يكون هلذه الشركة دورا إسرتاتيجيا يف ربط بورصات األوراق املالية

 :متكاملالربط ال. 10.1
أين يتم ربط بورصات األوراق املالية بأكثر من منوذج من النماذج السابقة الذكر ، فرتتبط البورصات باحلواسيب اإللكرتونية ، 
الربيد السريع ، توحيد نظم التسجيل و التداول و اإلفصاح املايل ، و الربط التنظيمي و التشريعي ، وتسخر لذلك األقمار الصناعية 

  .و إستقبال املعلومات عن أسواق املاللإلتصاالت 
  :مستويات التعاون بين بورصات األوراق المالية . 2

ميكن ربط بورصات األوراق املالية بنموذج واحد أو أكثر من النماذج السابقة الذكر، وشكل الربط سواء كان منوذج واحد أو 
طة، و مستويات التعاون هذه نذكرها فيما يلي من أكثرها تكامال إىل أكثر يعرب عن مستوى التعاون بني بورصات األوراق املالية املربو 

  :أقلها تكامال
  :التعاون القائم على أساس تنسيق األنظمة و توحيد معامالت المقاصة و التسوية. 1.2

تنسيقا واسع يعترب هذا املستوى من التعاون أكثر األشكال تكامال لربط بورصات األوراق املالية، و هو ما يتطلب توحيدا و 
النطاق للتشريعات و القواعد و األنظمة، من خالل توفري للمستثمرين و الشركات املدرجة للتداول العام من كل بلد من البلدان 
األعضاء قواعد تداول موحدة، دفرت أوامر واحد لكل شركة مدرجة، غرفة مقاصة واحدة و نظام دفع و تسليم واحد و تتداول األسهم 

األنرتنيت، كما يوفر هذا الشكل من التكامل فرص وصول متساوية للمعلومات عن الشركات و أسعار األسهم  عادة من خالل
  .بلغات كل الدول األعضاء إن كانت لغا�م خمتلفة

  :التعاون القائم على أساس تيسير التبادل العابر للحدود. 2.2
جانب إمكانية الوصول إىل الشركات املدرجة حمليا، وعادة ما تتاح مبوجب هذا املستوى من التنسيق و التعاون للمستثمرين األ

ترحب بورصات األوراق املالية املتقدمة بالتداول العابر للحدود، الذي جيتذب أموال اإلستثمارات من مجيع أرجاء العامل، و ميكن 
وراق املالية تصل إىل أوسع قاعدة للمستثمرين إعطاء أوامرهم من أي مكان، كما تنشر الصحف الدولية الكربى معلومات عن األ
  .ممكنة من املستثمرين، إضافة إىل تشجيع إزالة القيود التشريعية على ملكية األجانب للشركات احمللية
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يسمح هذا املستوى للوسطاء األجانب بالعمل يف بورصات األوراق املالية احمللية من خالل مكاتب فرعية أو السماح هلم بالتعاون 
احملليني يف إعطاء األوامر بالنيابة عن املستثمرين، حيث تزيل التشريعات اليت تسهل خدمات الوساطة العابرة للحدود مع نظرائهم 

احلاجة إىل إتصال املستثمرين بالوسطاء يف كل سوق أجنيب و من مث تنخفض تكاليف التداول العابر للحدود، و يف هذا السياق تعترب 
ألنرتنيت ذات فائدة كبرية، فباستخدام أحدث التكنولوجيات ميكن إقامة وصالت إلكرتونية بني تكنولوجيا اإلتصال احلديثة و ا

  بورصات األوراق املالية،
  .و مواقع إلكرتونية توفر معلومات عن الشركات املدرجة، أسعار األسهم و حركة املؤشرات

  :التعاون القائم على أساس اإلدراج المشترك للشركات. 3.2
ملستخدم يف شىت أحناء العامل، فمن جهة تفضل الشركات من الدول النامية اإلدراج بصورة مشرتكة داخل و خارج و هو الشكل ا

بلدا�ا أو مناطقها خاصة اإلدراج املشرتك مع سوق متطور، ألن ذلك ال ميكنها من مجع املزيد من رؤوس األموال فحسب، ولكن 
ية، ومن جهة أخرى فإن بورصات األوراق املالية اليت ترغب يف إقامة صالت أقوى مع جيعلها أيضا مضطرة إىل حتسني ممارستها التجار 

بورصات األوراق املالية اإلقليمية أو العاملية و لكنها غري قادرة على تنسيق قواعدها و أنظمتها أو توحيد معامالت املقاصة �ا مع 
  .السماح باإلدراج املشرتك للشركات املقامة يف اخلارجالبورصات األخرى، ميكنها أيضا املشاركة يف الرتابط عن طريق 

يعترب اإلدراج املشرتك أقل تكلفة من تنسيق األنظمة و املعامالت املالية، و ذلك بالنظر إىل أن املتطلبات القانونية و التكنولوجية 
ملشرتك ميكن أن يثري بعض التحديات ذلك تكون أقل يف حالة اإلدراج املشرتك من إنشاء منصة تداول مشرتكة، إال أن هذا اإلدراج ا

ألنه يتعني على الشركات أن تستثمر قدرا معينا من املال و الوقت يف التعرف على متطلبات اإلدراج يف أكثر من بورصة واحدة و 
ملتوسطة احلجم أو اإلمتثال هلا، إضافة إىل دفع رسوم إدراج متعددة، األمر الذي ال ميكن أن يكون ممكنا عمليا بالنسبة للشركات ا

 األعمال التجارية اإلقليمية ذات اخلربة احملدودة ببورصات األوراق املالية، أما الشركات الكبرية فهي اليت تستفيد أكثر اإلستفادة من
الشركات  نظام اإلدراج املشرتك، و على الرغم من التكاليف املضافة فإن اإلدراج يف أكثر من بورصة واحدة يف املنطقة ميكن أن يساعد

على مجع رأس املال السهمي الذي قد ال يكون متاحا يف السوق احمللية، كما ميكن أن يفيد اإلدراج املشرتك املستثمرين احملليني من 
خالل زيادة عمق السوق احمللية، و إمكانية الوصول إىل أسهم الشركات األجنبية من خالل تزويدهم مبعلومات مالية متاحة فعليا 

كن أن جيتذب اإلدراج املشرتك للشركات احمللية يف خارج املنطقة أموال اإلستثمارات العاملية، و يف الوقت نفسه ميكن أن عنها، و مي
  .يضيف اإلدراج املشرتك للشركات األجنبية يف بورصات األوراق املالية الوطنية و اإلقليمية عمقا إىل السوق الناشئة

  :ات األوراق الماليةالتجارب  الدولية في مجال ربط بورص. 3
هناك إختالف واسع بني ترتيبات و جتارب تعاون بورصات األوراق املالية بني خمتلف أحناء العامل، و ذلك بغض النظر عما إذا  

  : كانت هذه البورصات متقدمة أو ناشئة، ومن أهم التجارب الدولية يف هذا ا�ال
  :وحيد المعامالتالتجارب القائمة على أساس تنسيق األنظمة و ت. 1.3

  عن مشروع إندماج إلنشاء ما يعرف بـ 2000مارس 20أعلنت كل من بورصة باريس و بروكسل و أمسرتدام رمسيا يف 
EURONEXT NV  هذا املشروع الذي مر بالعديد من املراحل حىت أصبح يعرف بـ إحتاد أسواق 2"جهة عوملة األسواقوامل ،
و هو يضم أسواق األوراق املالية وأسواق العمليات اآلجلة واخليارات "مركزه بروكسل،  EURONEXT األوراق املالية األوروبية

وغرف املقاصة املعتمدة يف أوروبا مبوجب قرار اخلدمات اإلستثمارية الصادر عن اإلحتاد األورويب، وهو ميثل اجلسر الذي يربط بني 
وعضوية اإلحتاد . والسلطات، على مستوى اإلحتاد األورويب، من جهة أخرى املتعاملني يف األسواق األوروبية املنظمة واملقننة من جهة،

مفتوحة لكافة املؤسسات املنظمة واملقننة من بلدان اإلحتاد األورويب والنرويج وأيسلندا وسويسرا إىل جانب البلدان اليت تسعى 
ات اجلديدة اخلاضعة ألحكام اإلحتاد األورويب فيما يتعلق وبالتايل، فإن اإلحتاد مفتوح للمؤسس. لإلنضمام إىل عضوية اإلحتاد األورويب

 .3"بأسواق األوراق املالية
بورصة من خمتلف أحناء أوروبا باإلضافة إىل ست بورصات منتسبة وأربع بورصات مراسلة، حيث ينطبق وصف  27وميثل اإلحتاد 

صفة العضو املنتسب أو اليت تنتمي إىل بلدان مل تدخل بعد  على األسواق الرئيسية غري املؤهلة بعد للحصول على" البورصة املراسلة"
  .يف مرحلة املفاوضات الرمسية لإلنضمام إىل عضوية اإلحتاد األورويب وبالتايل فهو عبارة عن إحتاد مرن ألسواق األوراق املالية
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ال يقتصر على أسواق األوراق املالية واجلدير بالذكر أن اإلحتاد يضم كذلك أسواق العمليات اآلجلة واخليارات وغرف املقاصة و 
  . فحسب

  :يعمل اإلحتاد على حتقيق مجلة من األهداف أبرزها
 متثيل املصاحل املشرتكة للبورصات األوروبية كأسواق منظمة لألوراق املالية؛ -
تعاون يف جماالت اإلسهام يف اإلرتقاء ببورصات األوراق املالية األوروبية حتقيقا ألهداف معاهدة روما وذلك من خالل ال -

 التعامل واملقاصة والتسوية واإليداع إىل جانب األمور التنظيمية األخرى؛
ويقيم اإلحتاد عالقات تعاون مع منظمات دولية أخرى، وخصوصا منها مؤسسات اإلحتاد األورويب، وميثل مصاحل أعضائه يف  -

 .تكامل التدرجيي بني أسواق املال األوروبيةوهو بذلك يعزز عملية ال. األمور املتعلقة بصناعة األسهم األوروبية
حيث ميثل اإلحتاد حمفال تقوم من خالله البورصات األعضاء مبناقشة إحتياجات املتعاملني وسبل تلبيتها، وال تنص الالئحة 

سية الالزمة خللق الداخلية لإلحتاد على إجراء املناقشات فحسب، وإمنا كذلك على ضرورة العمل املشرتك من أجل إقامة البىن األسا
و الغرض األساسي من تلك املناقشات والنشاطات هو اإلسهام يف إجياد حلول مشرتكة ملختلف املشاكل اليت . أسواق أوروبية فعالة
 .تعرتض الدول األعضاء

روبية إضافة إىل أنه ومن املهام املستمرة لإلحتاد متثيل بورصاته األعضاء لدى مؤسسات اإلحتاد األورويب، وخصوصا منها اللجنة األو 
 :4يدعم مشاريع ترمي إىل زيادة كفاءة بورصات األوراق املالية يف أوروبا، ومن بني تلك املشاريع ما يلي

 :تنفيذ قرار الخدمات اإلستثمارية الصادر عن اإلتحاد األوروبي - أ
دة، على إجراء تغيريات كبرية يف قوانني لشركات اإلستثمار املعتم" جواز السفر األورويب"ينص القرار، الذي يتم مبوجبه منح 
وتدرس البورصات، من خالل . وبعد تنفيذه، تصبح البورصات جزءا هاما من اآللية التنظيمية. األوراق املالية على املستوى الوطين

 .اإلحتاد، سبل اإلسهام يف التنفيذ الفعال واملتناسق هلذا القرار
 :الربط بين أسواق األوراق المالية - ب

فقت البورصات األعضاء على ضرورة املضي قدما يف عملية التكامل بينها من خالل تأسيس الروابط الثنائية واإلقليمية وتسهيل إت
 .وميثل اإلحتاد احملفل الذي تتم فيه مناقشة إسرتاتيجيات ومناهج ذلك التكامل واإلتفاق عليها. وتعزيز التعامل عرب احلدود

 :مساعدة البورصات الناشئة - ت
حتتاج املؤسسات املالية حديثة التأسيس يف شرق ووسط أوروبا إىل الكثري من املساعدات العاجلة سواء يف ا�ال الفين أو القانوين 

 .ويلعب اإلحتاد دورا حيويا يف تنسيق تقدمي تلك املساعدات. أو املهين
 :الدراسات اإلقتصادية - ث

لبورصات األعضاء، وهو مبثابة نقطة انطالق ملن يريد متابعة اإلجتاهات يصدر اإلحتاد شهريا تقريرا إحصائيا حول نشاط ا
وقد لعب اإلحتاد دورا رياديا يف إقامة معهد أسواق رأس املال األوروبية الذي جيري دراسات مفصلة حول كفاءة تلك . األوروبية
 .األسواق

الة احلواجز اإلدارية اليت كانت تعيق حركة معظمها وختدم ومن هذا املنطلق شهدت البورصات األوروبية عملية حتول مت مبوجبها إز  
أهدافا حملية أساسا، كما أصبحت عضوية اإلحتاد متاحة للمؤسسات الوسيطة ذات امللكية األجنبية وأصبحت هناك الكثري من 

 .األوراق املالية متعددة التسجيل
زيادة على أ�ا تتميز . يقتصر على جلسات قصرية وموحدة وأصبحت البورصات األوروبية تعمل طوال اليوم بعد أن كان التعامل

بدرجة أعلى من الشفافية عن ذي قبل بفضل ما يتوفر هلا من إمكانيات فنية متقدمة مبا جيعلها إحدى أكثر اجلهات إبتكارا يف جمال 
 .إستخدام تكنولوجيا املعلومات

املتاجرة واإلستثمار عرب احلدود خماطر إضافية على األسواق مما دفع ومن ناحية أخرى، محلت الزيادة الكبرية اليت شهد�ا عمليتا 
بالبورصات إىل حتسني إجراءات التعامل مع الطلبات الواردة وتنفيذ التعامالت التجارية من خالل تقصري فرتات التسوية وإحكام تدابري 

 .السالمة
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س األموال الالزمة للصناعة، أعارت الكثري من البورصات اهتماما وإدراكا منها للدور الرئيسي املناط �ا واملتمثل يف تأمني رؤو  
 .خاصا إلحتياجات املشروعات الناشئة من خالل إقامة أسواق خاصة تفي بإحتياجات الشركات الصغرية

  :التجارب القائمة على أساس تيسير اإلستثمار األجنبي و اإلدراج المشترك للشركات . 2.3
  .بلد 60األكثر طابعا دوليا، حيث أن الشركات املدرجة �ا أكثر من تعترب بورصة لندن البورصة  -
بورصة كواالملبور يف ماليزيا وبورصة سنغافورة لتداول األوراق املالية احملدودة كانتا تتبدالن اإلدراج املشرتك للشركات املقامة يف   -

  .كل من هذين البلدين، مث قامتا معا بشطب هذه الشركات
  داف التعاون بين بورصات األوراق المالية العربيةأه: المحور الثاني

عرفت الدول العربية إهتماما متزايدا يف جمال إنشاء و تطوير بورصات األوراق املالية و إمكانية التعاون بينها، و جاء هذا اإلهتمام 
ة النمو اإلقتصادي، و التقليل من إنطالقا من إميان راسخ لدى هذه الدول بأن بورصات األوراق املالية ميكن أن تساعد على زياد

 اإلعتماد على التمويل اخلارجي بإعتبارها إحدى أهم القنوات الرئيسية يف حشد املوارد املالية و توظيفها يف املشاريع اإلستثمارية، ويف
نتقال رؤوس األموال الوقت نفسه فإن التعاون بني هذه البورصات و إنفتاحها على بعضها البعض له بالغ األثر على تيسري حركة إ

  .العربية و إستثمارها داخل املنطقة العربية
  :على المستوى اإلقليمي. 1

من هذه الزاوية يهدف التعاون بني بورصات األوراق املالية إىل حتقيق مجلة من األهداف ميكن تصنيفها إىل جمموعتني، األوىل     
  .هو ما سنتعرض إليه فيما يليتتعلق باجلانب التقين و الثانية باجلانب التشريعي، و 

  :الجانب التقني. 1.1
تعترب ثقة املستثمرين املطلب األساسي للشركات سواء كانت شركات حملية صغرية أومتعددة اجلنسيات، ألن هذه الثقة هي  -

املالية، فيخاطر اليت يعتمدها املستثمرون كمعيار لإلختيار بني اإلستثمار يف بورصة  متقدمة أو بورصة عربية ناشئة لألوراق 
الفرد بشراء األسهم عندما يتوقع أن تكون األرباح عليها أعلى من الفوائد على السندات أو احلسابات يف البنوك و هناك 
بعض املستثمرين يدرسون بأنفسهم األوضاع ملعرفة املخاطر املرتبطة باإلشرتاك يف بورصات األسهم، و عليه فإن الشركات 

اسبية الدولية السليمة وتفصح عن مجيع املعلومات املالية الالزمة إفصاحا كامال تكون هلا قدرة أكرب اليت تطبق املعايري احمل
على إجتذاب اإلستثمارات، يهدف ربط بورصات األوراق املالية العربية إىل متكني الشركات العربية من املنافسة بصورة فعالة 

عن قيمة الشركات املدرجة و قدر�ا على حتقيق األرباح  5ملوثوق �او كسب ثقة املستثمرين من خالل توفري املعلومات ا
بإجبار الشركات املدرجة أو الطالبة لإلدراج فيها أن توفر املعلومات العالية النوعية و الشاملة، املناسبة و الالزمة 

ت و التحليالت ذات الصلة، و بتوفري إمكانية وصول كاملة وعادلة للتقارير املالية و غري ذلك من البيانا 6للمستثمرين
وإستمرار الشفافية املالية للشركات ألن منافسة الشركات املدرجة يف بورصات املنطقة  بصيغة أخرى يهدف التعاون إىل حتقيق

إلجتذاب املستثمرين جيربهم على توفري اإلفصاح الكامل عن املعلومات الدقيقة، هذه املعلومات اليت إذا مل تتوفر فإن أموال 
  .ملستثمرين تتجه إىل أماكن أخرىا

تعتمد الشركات العربية الصغرية و املتوسطة على البنوك كمصدر رئيسي للتمويل، فمن زاوية التكلفة و على إعتبار أن تكلفة  -
احلصول على األموال تؤثر على القدرة التنافسية للشركات فإن خيار التمويل بالقروض عايل التكلفة و ميكن أن يعوض 

يل باألسهم كبديل أقل تكلفة، ومن زاوية أخرى فإن البلدان العربية تتبع مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت حترم التعامل بالتمو 
بالفائدة و تشجع مبادئ املشاركة يف الربح و اخلسارة، و من هذا املنطلق يهدف التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية 

يف الدول العربية مصادر متويل أكثر فعالية من حيث تكلفة رأس املال املتاح لتنمية إىل توفري لشركات القطاع اخلاص 
  . األعمال التجارية ومن حيث تقييدها بالروح اإلسالمية

كما يهدف التعاون بني البورصات إىل حتسني صورة الشركات أمام الرأي العام ألن اإلدراج يستدعي ضرورة أن تستويف  -
راج و اإلفصاح مما يعزز ثقة املستثمرين و املستهلكني فيها و تصبح أكثر إجتذابا للموظفني و الشركات ملتطلبات اإلد

  .املديرين الرفيعي املستوى، أي أن إدراج الشركات للتداول العام هو شكل من أشكال اإلعالن ا�اين للشركات
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لة األسهم و إنتشار ظاهرة احليازة الطويلة لألوراق تتميز بورصات األوراق املالية العربية بإخنفاض أحجام التداول و نقص سيو  -
املالية و شيوع املستثمرين الفرديني، األمر الذي ميكن إسناده إىل اإلفتقار إىل الثقافة البورصية و التعامل باألسهم و عليه فإن 

 حالة منافسة من أجل التعاون بني البورصات العربية يهدف إىل معاجلة هذه الظاهرة من خالل وضع بورصات املنطقة يف
  .زيادة املنتجات اإلستثمارية وتنويعها إلجتذاب رؤوس األموال

  :الجانب التشريعي. 2.1
ال تنتج عن نقص شفافية الشركات بورصات األوراق املالية العربية احليازة الطويلة لألوراق املالية، هذه الظاهرة  من مسات -

جه الكايف فحسب و لكن تنتج أيضا عن الضعف التنظيمي و القيود املفروضة عدم اإلفصاح عن املعلومات املالية على الو و 
على اإلستثمار األجنيب، لذلك من بني ما يسعى إليه التعاون بني بورصات األوراق املالية فتح بورصات األوراق املالية العربية 

مار و حتسني الشفافية و تطبيق املعايري الدولية أمام املستثمرين العرب و ملا ال رأس املال العاملي بتوفري الضمانات لإلستث
  .لإلفصاح املايل و ذلك من خالل قيام القطاع العام مبجموعة من اإلصالحات املالية

احلرة العربية إزالة احلواجز التعريفية و غري التعريفية أمام التجارة فيما بني بلدان  تستهدف إتفاقيات إنشاء منطقة التجارة -
تجات الصناعية، وال يشمل إتفاق إنشاء املنطقة اخلدمات املالية أو أسواق املال و عليه ال حيتمل أن تؤثر املنطقة يف املن

التغريات على األسواق املالية أو التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية بصورة مباشرة، إال أنه ميكن للتعاون بني 
  .لنشاط اإلقتصادي يف البلدان العربية نتيجة حترير التجارة اإلقليميةالبورصات من أن يوفر التمويل الالزم لزيادة ا

  :على المستوى الدولي. 2
ير من املنظور الدويل هناك نقطتني أساسيتني، أوالمها التعاون بني بورصات األوراق املالية كنواة للسوق العربية املشرتكة و ثانيهما حتر 

  .للتجارة و التعاون بني بورصات األوراق املالية العربيةاخلدمات املالية مبوجب املنظمة العاملية 
  :التعاون بين بورصات األوراق المالية كنواة للسوق العربية المشتركة. 1.2

اليت ال تتطلب إلغاء القيود التجارية إلنتقال السلع "تعترب السوق املشرتكة حلقة هامة يف  مسرية الوحدة اإلقتصادية، هذه احللقة 
القيود املفروضة على حركة عوامل اإلنتاج، إن حرية إنتقال السلع و عوامل اإلنتاج بني األطراف املتعاقدة يف سوق  فحسب، بل و

  .7"مشرتكة سوف تسهم يف التوزيع األكفأ و األمثل للموارد و التوازن بني قيمة عوامل اإلنتاج
سمح حبصول مجيع املشروعات يف الدول املتعاقدة على اإلئتمان أي إضافة إىل حرية إنتقال السلع و العمالة، فإن السوق املشرتكة ت

بشروط متساوية، و أن ينتقل رأس املال ألغراض التمويل و اإلستثمار إىل األقاليم اليت يكون فيها العائد أعلى من غريها، أي أنه ال 
  .رؤوس األموالوجود للسوق املشرتكة بوجود تكامل بني أسواق السلع و العمالة و غيابه بني أسواق 

ومن هذا املنطلق يهدف التعاون بني بورصات األوراق املالية إىل تعزيز التكامل املايل بني الدول العربية، التكامل املايل الذي يعد 
اد توفر و مبا أن  السوق املالية اإلقليمية ماهي إال جزء من البناء الفوقي لإلقتص"عمال تكميليا مهما لتكامل أسواق السلع و العمالة 

ي عادة السيولة الالزمة للتبادل التجاري  و العالقات اإلقتصادية بني األقطار العربية و ما ميكن أن نطلق عليه إسم البناء التحيت، الذ
حيدد بدوره شكل و درجة منو البناء الفوقي، فإن مستوى تطور التجارة بني الدول العربية      ومدى التنسيق بني خططها لإلمناء 

   8"قتصادي حيددان إىل درجة كبرية مدى جناح اجلهود اهلادفة إىل تعزيز التكامل بني األسواق املالية العربيةاإل
  :تحرير الخدمات المالية بموجب المنظمة العالمية للتجارة و التعاون بين بورصات األوراق المالية العربية. 2.2

ي لقواعد التبادل بني أعضائها يف مجيع ا�االت التجارية، سواء كان ذلك يف تعترب منظمة التجارة العاملية اإلطار املؤسس التشريع
وجتارة اخلدمات من أساسية وفرعية ممثلة   GATTجتارة السلع من زراعية وصناعية ومتثلها اإلتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة 

  .  TRIPS اصة حبقوق امللكية الفكرية من أدبية وفنية وتقنية ومتثلهاو جتارة األفكار اخلGATS باإلتفاقية العامة للتجارة واخلدمات 
يف هذه . منها بينما إلتزم بعض األعضاء بالسبع األخرى 17إتفاقية متعددة األطراف إلتزم كل األعضاء بـ  24تتألف املنظمة من 

 155قطاعا رئيسيا و 12مات موزعة على اليت تشمل أسس التحرير التدرجيي خلد) GATS(النقطة نركز على إتفاقية اخلدمات 
عدة أنواع من اخلدمات املالية، تشمل كافة األنشطة العاملة ) GATS(و يف ملحقها املتعلق باخلدمات املالية تشمل . خدمة فرعية

بعد اإلتفاق كافة يف األسواق املالية ذات الطابع التجاري القابلة للتداول، و اليت ال تدخل ضمن وظائف الدولة الرئيسية، حيث يست
نشاطات املصارف املركزية أو السلطات النقدية، و كذلك نشاطات صناديق الضمان اإلجتماعي و صناديق التقاعد العامة، و أية 
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نشاطات أخرى تقوم �ا أي مؤسسة عامة حلساب احلكومة أو بكفالتها أو بإستخدام املوارد املالية احلكومية، و من اخلدمات املالية 
  :9ضمنها اإلتفاق ما يلياليت ت

  .اإلقراض بأنواعه مبا فيه اإلستهالكي و اإلقراض مقابل رهون و غريه: اخلدمات املصرفية -
مجيع اخلدمات املدفوعة و التمويل النقدي مبا فيها بطاقات اإلئتمان و الدفع و اخلصم و الشيكات السياحية و األوامر  -

حلساب العمالء يف البورصة، و يف كافة أدوات السوق املالية و أدوات سوق املصرفية، هذا إضافة إىل املتاجرة للذات، و 
  .الصرف و سعر الفائدة، و كذلك خدمات املقاصة و التسوية للموجودات املالية

األوراق املالية القابلة للتداول، و األصول مبا فيها السبائك، و املشاركة يف إصدار خمتلف أنواع السندات، و إدارة األصول   -
  .النقد و حمافظ األوراق املالية، و صناديق اإلستثمار اجلماعيك

و اخلدمات املساعدة  كافة أنشطة التأمني املباشر بأنواعه، و إعادة التأمني و الوساطة يف التأمني كالسمسرة و الوكالة -
  .اإلستشارية

الشركات و إعادة هيكلتها و  خدمات البحوث و اإلستشارات املتعلقة باإلستثمار و تقدمي املشورة خبصوص عمليات -
  .صياغة إسرتاتيجيتها

كما تضمن اإلتفاق حمورا هاما جتسد يف اإلفصاح املايل و شفافيته، حيث أشار يف املادة الثالثة منه على ضرورة تبادل الدول 
هات اإلدارية املتعلقة باخلدمات األطراف لكافة املعلومات، و اإلجراءات التطبيقية و القوانني و التشريعات، و مبادئ الرقابة و التوج

  .    املالية ذات التأثري املباشر أو غري املباشر على جتار�ا و ذلك بشكل فوري
و من حيث تعامل الدول العربية مع اإلتفاقية العامة لتجارة اخلدمات فهناك جمموعة من الدول اليت مل تقدم إلتزامات حمددة فيما 

لية كاألردن، السعودية و عمان، و جمموعة أخرى من الدول قامت بتقدمي إلتزامات حمددة و تشمل هذه يتعلق بالتعامل يف أسواقها املا
جداول إلتزامات الدول العربية مبوجب : أنظر امللحق رقم (ا�موعة كل من البحرين، مصر، الكويت، قطر، تونس، اإلمارات، املغرب 

  ).اإلتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات
وء اإللتزامات احملددة اليت تقدمت �ا بعض الدول العربية، فإن اآلثار املرتتبة عن تلك اإللتزامات ختتلف بإختالف ظروف و يف ض

  .الدولة اليت تقدمت بتلك اإللتزامات، و هي متباينة بني آثار إجيابية و أخرى سلبية
لكفاءة اإلنتاجية و التوزيعية وذلك من خالل ترشيد توزيع فاملكاسب سوف تتحقق من اإلستغالل األمثل للموارد املالية و زيادة ا

، والتقدم التكنولوجي، و األثر اإلجيايب لزيادة اإلنتاجية اسب اليت تنتج عن زيادة املنافسةهذه املوارد اليت متتلكها الدولة، دون إمهال املك
  .لى جتارة اخلدمات املاليةعلى معدالت اإلدخار و اإلستثمار، و ما يرتتب على ذلك من آثار إجيابية ع

وملحقه اخلاص باخلدمات املالية، فإنه من املتوقع أن تربز ) GATS(و يف مقابل اإلجيابيات اليت سيوفرها إتفاق جتارة اخلدمات    
 :10بعض اآلثار السلبية و التحديات على الساحة العربية جراء تطبيق هذا اإلتفاق، ومن هذه السلبيات

 .ات النقدية احملليةالتأثري على السياس -
  .جما�ة التكتالت املالية العاملية -

األثر األول ينجم عن كون السياسات اإلئتمانية و اإلستثمارية للشركات األجنبية العاملة يف األسواق العربية يف حميط متحرر من 
ت العامة وفق أهداف دوهلا و ليس وفق القيود املالية، هي من صنع املؤسسات املصرفية و املالية األم و اليت تقوم برسم السياسا

  .                             أهداف الدول املضيفة
ومن جهة أخرى متت يف األسواق الدولية العديد من عمليات التكتل و اإلندماج، و مت ظهور وحدات مالية عمالقة يف احلني 

حيد من قدر�ا التنافسية و جيعلها أكثر عرضة لتقلبات األسواق  الذي تتميز فيه األسواق العربية بالضعف و صغر احلجم، األمر الذي
  .                   و األزمات

و تعترب اإلستفادة من املكاسب اإلجيابية على أحسن وجه، و احلد قدر ما ميكن من اآلثار السلبية إلتفاق جتارة اخلدمات 
)GATS ( ئيسية لتعزيز التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية و تدعيمه وملحقه اخلاص باخلدمات املالية، هي من األهداف الر

" ليصل إىل مرحلة التكامل حىت ميكن سد ما ميكن سده من ثغرات ميكن للدول األجنبية الدخول منها لألسواق العربية، و مثال ذلك
ها كشركات املقاصة         و التسوية و احلفظ اليت الشركات الكربى اليت حتتاج إىل رؤوس أموال ال ميكن لدولة عربية مبفردها توفري 
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تعمل على املستوى القومي و شركات الرتويج و ضمان تغطية اإلكتتاب     و شركات التأمني ضد خماطر األسواق و شركات رأس 
بورصات لألوراق املالية و مل ألنه وحىت الدول العربية اليت لديها   11"املال املخاطر و غريها من الشركات العاملة يف سوق رأس املال

تتقدم بإلتزامات يف إطار اإلتفاقية مثل السوق السعودية لتداول األسهم، قد تتأثر سلبيا نتيجة إنضمام الدول العربية األخرى إىل هذه 
ري مباشرة من خالل اإلتفاقية و تقدميها إلتزامات حمددة بشأن بورصات األوراق املالية القائمة فيها، وذلك ميكن أن يكون بطريقة غ

  :  العوامل التالية
لن حتصل شركات هذه ا�موعة على املزايا اليت حتصل عليها الشركات األجنبية يف أسواق الدول العربية األعضاء يف  -

)GATS( و سيضعف هذا الوضع بدوره املوقف التنافسي لشركات دول هذه ا�موعة إذا ما رغبت الدخول ألسواق ،
و لن يتم جتاوز ذلك إال بإنضمام دول هذه ا�موعة إىل اإلتفاقية العامة لتحرير ) GATS(ألعضاء يف الدول العربية ا

حىت تتمكن من احلصول على ) GATS(اخلدمات أو بدخوهلا يف إطار إتفاق تكاملي مع الدول العربية األعضاء يف 
  .  معاملة مماثلة لتلك اليت حتصل عليها الشركات األجنبية

رصات األوراق املالية يف دول هذه ا�موعة منافسة قوية من قبل بورصات األوراق املالية للدول العربية ا�اورة هلا، ستواجه بو  -
مما جيرب دول هذه ا�موعة على تقدمي تسهيالت و تنازالت ال تقل عن تلك اليت قدمتها الدول العربية املنضمة 

  ). GATS(إىل
  ي التعاون بين بورصات األوراق الماليةالتجارب العربية ف: المحورالثالث

لقد خطت الدول العربية خطوات جادة يف سبيل تطوير أسواق األوراق املالية �ا،علها تواكب التطورات اإلقتصادية العاملية و 
ة إتفاقيات بني هذه النظم املتبعة يف نظريا�ا بالدول املتطورة، ومن هذه التوجهات تأسيس إحتاد األسواق املالية العربية و عقد عد

  .األسواق، وهو ما سنتعرض إليه من خالل هذا املبحث
  :إتحاد أسواق المال العربية. 1

املنبثق عن جامعة الدول العربية، والذي إختذ من بريوت مقرا له، ولكن ) إحتاد البورصات العربية سابقا(إحتاد أسواق املال العربية    
  .الت دون ذلك، مما إضطر اإلحتاد إلختاذ القاهرة مقرا لهالظروف األليمة اليت عصفت بلبنان ح

  :نشأة اإلتحاد. 1.1
نشأ إحتاد البورصات العربية بتوصية من مؤمتر حمافظي البنوك املركزية العربية، صادق عليها ا�لس اإلقتصادي العريب يف سبتمرب 

وجيه الدعوة إىل رؤساء البورصات العربية اليت كانت موجودة يف بت 1981وقامت األمانة العامة جلامعة الدول العربية يف العام .1978
ذا ا�ال، وتذليل الصعوبات تلك الفرتة، للنظر يف إنشاء إحتاد بينهم، �دف تنسيق اجلهود يف إطار القوانني واألنظمة املعمول �ا يف ه

وتبادل األوراق املالية بني البورصات العربية األعضاء يف وتنويع أدواته وتشجيع إدراج  اإلستثمار العريب وتوسيع قاعدته،تعرتض  اليت
  .اإلحتاد

، حيث مت إعتماد النظام األساسي وخطة عمل األمانة العامة 1982وقد عقد أول إجتماع �لس اإلحتاد يف تونس يف جانفي 
  .اليت شكلت لتنفيذ قرارات ا�لس

لثمانينات جهوده على نشر الثقافة اإلقتصادية املتعلقة باألسواق املالية، كما بالرغم من قلة عدد األعضاء، رّكز اإلحتاد خالل فرتة ا
عقد العديد من املؤمترات والندوات �دف التعريف بأمهية دور البورصات يف التنمية اإلقتصادية، وتشجيع إستثمار رؤوس األموال 

  .لعربيةالعربية يف الوطن العريب،  ومعوقات إنتقال رؤوس األموال بني الدول ا
التحّول الذي شهدته السياسة اإلقتصادية يف الدول العربية منذ بداية عقد التسعينات من القرن املاضي، والذي اعتمد على 
تشجيع وتنمية دور القطاع اخلاص يف التنمية اإلقتصادية، استدعى إنشاء هيئات أسواق املال �دف إعادة تنظيم سوق املال لتعبئة 

  1994ولكي يواكب اإلحتاد تلك التطورات ويزيد من فاعلية دوره، إختذ يف ديسمرب. هود يف التنمية اإلقتصاديةاملوارد، وتنسيق اجل
وقد أصبح يضم أعضاء عاملني . قرارا بتوسيع عضويته وتغّريت تسميته من إحتاد البورصات العربية إىل إحتاد أسواق املال العربية

  12)".شركات الوساطة وشركات املقاصة واملؤسسات املالية اليت هلا عالقة باإلحتاد(منتسبني  وآخرين) البورصات وهيئات أسواق املال(
  :يف خالل فرتة التسعينات قام اإلحتاد بالعديد من األنشطة وأمهها 
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  ، كما عقد مؤمترات حول ربط البورصات العربية واإلستثمار؛  1995،1999عقد ملتقى الوسطاء يف البورصات العربية -
إىل الربط بني األسواق املالية العربية، حيث قام باإلشراف على إتفاقية الربط الثالثية اليت 1996إلحتاد منذ العام سعى ا -

عقدت بني األسواق املالية العربية يف كل من الكويت ومصر وبريوت، وأشرف أيضا على اإلتفاقية اليت وّقعت بني شركات 
 املقاصة يف هذه األسواق؛

  السنوات األخرية العديد من الدورات التدريبية للوسطاء والعاملني يف األسواق املالية العربية األعضاء؛  أقام اإلحتاد يف -
وحرصا منه على مواكبة التطورات واملستجدات يف جمال الربط بني األسواق املالية، فقد عمل على تأسيس مشروعني هامني  -

املشروعني يف جمايل التقاص وتوفري املعلومات . بني األسواق املالية العربية مها من أهم الركائز اليت يتعّني توفريها لقيام ربط
ونشرها من خالل شبكة معلومات األسواق املالية العربية واليت ستقوم بتزويد املتعاملني يف البورصات العربية باملعلومات احلية 

ة، و تأسيس املؤسسة العربية للتقاص، حبيث أقر جملس املباشرة وباملعلومات التارخيية حول أسهم الشركات املسجلة فيها كاف
الذي نص على إنشاء هذه  183القانون رقم 26/10/1999بتاريخ ) بإعتبار مقر اإلحتاد يف بريوت(النواب اللبناين 

  13:املؤسسة، مببادرة كل من
  .بورصة بريوت -
  .14شركة ميدكلري -
  .إحتاد البورصات وهيئات أسواق املال العربية -
  .ت لألوراق املاليةسوق الكوي -
  .شركة مصر للمقاصة و التسوية واحلفظ املركزي -
  .الشركة الكويتية للمقاصة -

  :15تكون الشركة مبثابة غرفة مقاصة مركزية عربية تتوىل القيام باملهام والعمليات اآلتية
  .عمليات التقاص بني األسواق املالية العربية -
  .عمليات التحويل والتسوية النقدية -
  .ات بغرض االستثمار يف الصكوك واألدوات املالية املختلفةفتح احلساب -
  .تقبل إيداعات الصكوك واألدوات املالية املختلفة املدرجة يف األسواق العربية -
  .دعم إنشاء غرف للتقاص يف األسواق العربية وتطوير القائم منها -
  .تاب فيهاتنظيم عمليات إصدار الصكوك واألدوات املالية املختلفة وتروجيها واالكت -
  .متثيل هيئات التقاص العربية يف تعاملها مع هيئات التقاص الدولية -
  .التنسيق بني هيئات التقاص العربية مبا يساعدها على تأدية عملها حمليا وخارجيا -
  أية شركة أو املساعدة على قبول اإلصدارات اليت تتم بني األسواق املالية العربية وإدارة العمليات الناجتة عنها واملسامهة يف  -
  .مؤسسة تقوم مبهام مشا�ة ملهامها -
  .عمليات إقراض الصكوك واألدوات املالية -
.                                                العمليات االئتمانية بصفة مؤمتن لصاحل مسامهيها وفقا للقواعد واألسس احملددة يف القوانني املرعية -
ىل تسهيل إنسياب رؤوس األموال العربية بني األسواق املالية، وزيادة فعالية وسرعة إجراءات �دف املؤسسة بشكل رئيسي إ    

وحدد "وقد وافق العديد من البورصات األعضاء على اإلنضمام إليها، . التقاص، وضمان تسوية حقوق املتعاملني يف هذه األسواق
  .16"ريكي أو ما يعادل هذا املبلغ بالنقد األجنيبالقانون رأمسال الشركة مبا ال يقل عن مخسة ماليني دوالر أم

  :دور اإلتحاد في تحقيق التعاون بين بورصات األوراق المالية العربية. 2.1
يعمل إحتاد أسواق املال على رفع مستوى التواصل بني البورصات العربية على الصعيدين التقين والتشريعي، و يف هذا الصدد ميكن 

  17:قيق التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية إىل مرحلتنيتقسيم دور اإلحتاد يف حت
  

  :المرحلة األولى. 1.2.1
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، و تركزت اجلهود خالهلا على تبادل تسجيل األوراق املالية للشركات 1992و حىت عام  1987إمتدت هذه املرحلة منذ عام 
فنية و القانونية، اليت أعد�ا األمانة العامة لإلحتاد خبصوص تبادل إال أن الدراسات ال. العربية بني بورصات األوراق املالية األعضاء

األوراق املالية، قد أثبتت صعوبة تبادل التسجيل نظرا إلختالف شروط اإلدراج، و غياب املؤسسات ذات األثر املباشر على بورصة 
ة، و إختالف مراحل التطور بني األسواق األوراق املالية و املكملة لدور سوق رأس املال كمؤسسات التقاص و شركات الوساط

وكذلك إختالف القوانني املنظمة لإلستثمار بني تلك الدول، و إقتصار حق متلك األسهم على مواطين الدولة، فضال عن . املختلفة
لتعامل باألسهم، شرط حصول الرتخيص لغري املواطنني للتملك يف حدود املسموح به من أسهم الشركات الوطنية، و القيود القانونية ل

ى و إختالف قوانني تنظيم الشركات و أسواق املال و الضرائب على أرباح القيم املنقولة أو الرقابة على الصرف مما يؤثر تأثريا مباشرا عل
  .تبادل األوراق املالية بني خمتلف البورصات العربية

شركات العربية بني البورصات أعضاء اإلحتاد، و جتاوزا و يف ضوء هذه العقبات، و اليت و قفت حائال أمام تبادل قيد أسهم ال
ملشاكل اإلدراج بني البورصات، و حفاظا على إستقاللية كل بورصة يف وضع قوانينها و أنظمتها، قدمت األمانة العامة لإلحتاد دراسة 

و إستنادا لذلك مت وضع شروط عامة . شروطمقارنة بني شروط اإلدراج يف البورصات العربية حملاولة إجياد نقاط تقارب فيما بني هذه ال
إلدراج الشركات يف أكثر من سوق، إال أن مسئويل البورصات رأوا اإلبقاء على الشروط املستقلة لكل بورصة و تعميم الدراسة على 

  . األسواق املالية العربية لتتطلع عليها الشركات الراغبة يف إدراج أسهمها
  :المرحلة الثانية. 2.2.1

هود كثرية و متنوعة إلنتهاج آلية جديدة يتسىن من خالهلا للمستثمر العريب أن ميتلك و يتداول األوراق املالية الصادرة و بذلت ج
املسجلة يف أي بورصة عربية أخرى بأقل جهد و تكلفة، و ما مييز هذه املرحلة أ�ا شهدت أول جتربة للربط بني بورصات األوراق 

  . املالية العربية
  :يات الربط بين البورصات العربيةإتفاق. 2

 من املبادرات اليت إختذ�ا بعض الدول العربية لتحقيق التعاون بني بورصات األوراق املالية فيها اإلتفاقيات الثنائية و الثالثية اليت
  :نشري إليها فيما يلي

  :اإلتفاق الثالثي بين مصر و الكويت و لبنان. 1.2
البورصات العربية كانت أول جتربة للربط بني البورصات العربية هي إتفاقية التعاون الثنائي بني بورصة بفضل اجلهود اليت بذهلا إحتاد 

  .مث إنضمت إليها بورصة بريوت يف سبتمرب من نفس العام 1996الكويت و مصر يف أفريل
ألطراف اإلتفاقية و إحتاد البورصات  و حرصا على وضع إتفاقية التعاون الثالثي موضع التنفيذ مت تشكيل جلنة مشرتكة تضم ممثلني
  .و هيئات أسواق املال العربية تكون مكلفة بوضع القواعد التنفيذية الالزمة لتحقيق أهداف اإلتفاقية

  :18و قامت مبتابعة أعماهلا وفقا للربنامج التايل 25/10/1996-23و قد إجتمعت اللجنة خالل الفرتة 
ميد كلري يف لبنان، و الشركة الكويتية للمقاصة و شركة : قاص يف األسواق الثالثتوقيع إتفاقيات التعاون بني شركات الت -

يف القاهرة، و اليت تنص على أن تتوىل جهات التقاص كل يف نطاق إختصاصه  24/10/1996مصر للمقاصة بتاريخ 
من سوق الكويت لألوراق املالية و لتسوية اإللتزامات الناشئة عن املعامالت اليت تتم على األوراق املالية املتداولة يف كل 

البورصات اليت تشرف عليها اهليئة العامة لسوق املال مبصر و بورصة بريوت، كما توضح اإلتفاقية القواعد و األسس اليت 
تنظم التعاون بني جهات التقاص، مث تلى توقيع إتفاقية التقاص إجتماع يف بريوت بني املسؤولني التنفيذيني لشركات التقاص 

الدفع و التسليم و ( �دف وضع اإلجراءات و القواعد التنفيذية لعمليات التقاص  1996لثالث يف شهر نوفمرب من عام ا
 .و ذلك وفقا لآللية اليت مت اإلتفاق عليها) التحويل

ث إستثناءا مت اإلتفاق خالل إجتماع مسؤويل شركات التقاص على أن حتدد العمولة للتعامل بني الوسطاء عرب األسواق الثال -
عن التعامالت احمللية،حىت تكون عامال مشجعا للوسطاء يف خلق التدفقات اإلستثمارية بني األسواق الثالث و تقدمي املزيد 

 .من اخلدمات للمستثمرين و الوفاء مبتطلبا�م، حيث جيب أن يتم إقتسامها بني الوسطاء أطراف الصفقة
 إجتماع هلؤالء الوسطاء املعتمدين يف األسواق الثالث، من قبل شركات التقاص توقيع إتفاقية التعاون بني الوسطاء، حيث مت -

و ذلك لشرح دورة التعامل اليت مت اإلتفاق عليها للتنفيذ يف املوعد احملدد من قبل املسؤولني يف األسواق الثالث بتاريخ 
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لبعض و مع شركات التقاص املعنية و كذلك لتحديد اإللتزامات املطلوبة منهم و عالقتهم مع بعضهم ا 06/01/1997
  .�ذا املشروع و لتحديد وكالئهم من كل بلد بعد توقيع إتفاقية التعاون بني الوسطاء

، 1997دخلت اإلتفاقية الثالثية للتعاون بني بورصات األوراق املالية يف مصر و الكويت و لبنان حيز التنفيذ الفعلي يف جانفي 
تلت توقيع اإلتفاقية إقباال من املستثمرين يدعو للتفاؤل، إال أنه بقي دون مستوى التوقعات حيث و قد شهدت األشهر اخلمسة اليت 

مليون جنيه مصري، و هذا الرقم ال يتناسب و إمكانيات  3.4مل تتجاوز 1997أن قيمة الصفقات اليت مت إبرامها حىت شهر ماي
    19"مليار دوالر 43لية هلا جمتمعة حنو البورصات األطراف يف اإلتفاقية، اليت بلغت القيمة الرأمسا

بعد مخس سنوات من بداية تطبيق إتفاقية الربط الثالثي خضعت التجربة للتقييم واملتابعة ملعرفة أسباب تدين نتائجها يف التطبيق 
حىت   1997 موحسب معلومات الشركة الكويتية للمقاصة بلغ إمجايل قيمة األسهم املتداولة باجلنيه املصري للفرتة من العا

صفقة أما الصفقات اليت متت   653 مليون وبلغ عدد الصفقات للفرتة ذا�ا  470/242 مليارا و   75 مبلغا قدره  2003/3/10 
   .20" ألف دوالر  320.89 صفقة لنفس الفرتة وبلغت قيمتها  20 بالدوالر األمريكي فقد بلغت

  :يف ما يلي أما اآلثار اليت جنمت عن اإلتفاقية فيمكن إجيازها
  .توسيع القاعدة اإلستثمارية للبورصات اليت مت ربطها -
  .حترير حركة إنتقال رؤوس األموال بني األسواق الثالثة، و تشجيع اإلستثمار املشرتك -
  .تطوير العمل بتلك البورصات من خالل تبادل اخلربات الفنية و إستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة -
ألدوات اإلستثمارية املتاحة أمام املستثمرين و إمكانية تطوير املزيد منها مبا يتناسب و إحتياجات توسيع و تنويع قاعدة ا -

  .املستثمرين
  .أوجدت اإلتفاقية تعاونا حقيقيا و فعاال بني شركات الوساطة العربية العاملة يف البورصات الثالث -
ستثمرين يف األسواق األخرى، و توفري املعلومات عن سامهت يف تطوير مهنة الوساطة حىت تتمكن من تلبية إحتياجات امل -

الشركات اليت يرغب عمالئهم يف شراء أسهمها،حيث توجد فروع لشركات وساطة كويتية يف البورصة املصرية و البورصة 
  .اللبنانية

حرية حتويل أمواهلم  وفرت اإلتفاقية جمال للمستثمرين يف هذه البورصات لإلختيار بني الفرص اإلستثمارية املتاحة مع ضمان -
بني البورصات الثالث، و ضمان تسوية حقوقهم و إلتزاما�م من خالل شركات املقاصة يف الدول الثالث دون حاجة 

  .لإلنتقال إىل الدول األخرى
ن خالل كما فتحت اإلتفاقية ا�ال أمام القطاع اخلاص يف هذه الدول للقيام بدور أكرب يف متويل التنمية اإلقتصادية فيها م -

  .تكوين شركات مشرتكة برؤوس أموال ضخمة تطرح أسهمها يف البورصات الثالث
  :إتفاقيات تبادل اإلدراج. 2.2

إىل جانب اإلتفاقية الثالثية للتعاون بني بورصات األوراق املالية يف مصر و الكويت و لبنان، وجدت إتفاقيات لتبادل اإلدراج بني 
وقعت الكويت   و البحرين إتفاقا ثنائيا بإنشاء نظام تسويات مشرتك لتيسري  1997عام يف " األردن و البحرين و عمان، و

، هذا و تتجه البورصات  21"املعامالت و خفض تكاليف اإلستثمار،   و هو مياثل اإلتفاق الذي وقعته الكويت ولبنان مع مصر
اإلنفتاح، مثل ما تلجأ إليه بعض الدول األعضاء يف جملس  العربية اليت توجد �ا قيود على مشاركة املستثمرين األجانب إىل زيادة

  .التعاون اخلليجي بإزالة القيود على أسهم رأس املال اليت ميتلكها مواطنوا دول ا�لس و ذلك يف سبيل إقامة السوق اخلليجية املوحدة
�ا، من خالل توحيد التشريعات  اليةكما تتفاوض دول ا�لس الستة بشأن تشكيل إطار متعدد األطراف لبورصات األوراق امل

  . أطر الشركات و ترتيبات التسوية و اإليداع و التحويالت فيما بني دول ا�لسو 
  :البورصة العربية الموحدة. 3

ونظرا للصعوبات اليت واجهت تطبيق تلك اإلتفاقيات، وحرصا من اإلحتاد على مواكبة التطورات واملستجدات يف جمال الربط بني 
ت األوراق املالية العربية، ودعم أواصر التعاون بينها، وانفتاحها على بعضها البعض بإستخدام وسائل اإلتصال احلديثة، متهيدا بورصا

لقيام تكتل مايل عريب يف هذا ا�ال، أسوة بالتكتالت املالية اإلقليمية والدولية، فقد سعى إلنشاء عدة مشاريع على املستوى القومي 
ركائز األولية اليت يعتمد عليها يف فتح بورصات األوراق املالية العربية على بعضها البعض، كما ستساهم يف تذليل تكون مبثابة ال
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املؤسسة العربية للتقاص ، الشبكة العربية : الصعوبات اليت حالت دون إنتقال رؤوس األموال بينها يف املاضي ومن هذه املشاريع
 .املوحدة، هذه األخري اليت تناوهلا من خالل هذا املطلب لألسواق املالية و البورصة العربية

  :أهداف البورصة العربية الموحدة. 1.3
وافق جملس اإلحتاد على الدراسة اليت أعد�ا األمانة العامة بشأن إنشاء بورصة عربية لتداول األسهم النشطة يف بورصات األوراق 

 :22يساعد يف حتقيق املالية العربية لتكون نواة لقيام جتمع مايل عريب
إقامة كيان مايل يف املنطقة العربية، يكون قادرا على منافسة الكيانات اإلقليمية األخرى وعلى إجتذاب  -

  .رؤوس األموال العربية واألجنبية املستثمرة يف األسواق العاملية 
نظمة املستخدمة يف التغلب على الصعوبات اليت واجهت اإلحتاد يف املاضي، عند حبثه توحيد التشريعات واأل -

 .البورصات العربية لتبادل إدراج األسهم بينها
اإلستفادة من وسائل اإلتصال احلديثة، خاصة يف جمال الربط بني بورصات األوراق املالية، لتطوير البورصات  -

 .العربية مبا يتالءم مع مقتضيات العصر
على بعضها البعض أمام املستثمر العريب واألجنيب، إجياد القناة املناسبة لفتح بورصات األوراق املالية العربية  -

 .لتكون نواة لقيام تكتل مايل عريب، يواجه التكتالت اإلقليمية والدولية املماثلة
تنشيط وتطوير املؤسسات العاملة يف األسواق املالية العربية، وإجياد التعاون بينها، مبا يساعد على سهولة إنتقال رؤوس  -

 . الدول العربية بال حواجز أو قيوداألموال العربية بني 
وقد نصت املادة الثالثة من قرار جملس إحتاد أسواق املال العربية واخلاص بتحديد أهداف السوق العربية لألوراق املالية على النحو 

  :التايل
توسيع قاعدة التعامل يف أسهم الشركات العربية عن طريق التعريف �ا ونشر املعلومات الالزمة عنها  -

  .وتسهيل تداوهلا
 .حتقيق التنسيق والتعامل بني األنشطة املالية و اإلقتصادية وحركة رؤوس األموال العربية -
 .تشجيع وتنمية الوعي اإلستثماري العريب و�يئة السبل أمام اإلستثمار يف األوراق املالية العربية -
 .ا وعلى مواطين الدول العربيةتوطني اإلستثمارات العربية واإلستفادة منها فيما يعود بالنفع عليه -
 . محاية وضمان سالمة املعامالت اليت تتم على أسهم الشركات املدرجة -
 .تشجيع مواطين الدول العربية ومواطين الدول األخرى على اإلستثمار يف أسهم الشركات العربية -
 .توفري ونشر البيانات الدورية والسنوية اليت تصدرها الشركات اليت يتم إدراجها -
نمية وتطوير الدور الذي يقوم به وسطاء األوراق املالية على املستوى العريب و اإلرتقاء به إىل ت -

 .املستويات العاملية
إجياد قنوات جديدة للتعامل يف أسهم الشركات العربية من خالل وسطاء األوراق املالية الذين يتم  -

 .اعتمادهم
  .فتح ا�ال أمامها لإلستثمار يف األوراق املالية العربيةجذب اإلستثمارات املالية العربية وغري العربية و  -
 .التعاون وتنمية اإلتصاالت مع بورصات وأسواق املال العربية والعامل -

  :إدارة البورصة و آلية عملها. 2.3
ة عليا تتوىل كما نص قرار جملس إحتاد أسواق املال العربية على تفاصيل إدارة هذه البورصة وآلية العمل فيها وشكل لذلك جلن

  .اإلشراف والرقابة على أعماهلا والتأكد من أ�ا تدار لتحقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها
ويدير البورصة جملس إدارة يشكل كل سنتني من األمني العام لإلحتاد وأربعة أعضاء خيتارهم ممثلو البورصات واألسواق املوقعة على 

  .إتفاقية تأسيس البورصة
  : لس اإلدارة اإلختصاصات والصالحيات الالزمة إلدارة السوق وعلى وجه اخلصوصوفوض القرار جم

  .شروط إدارج الشركات وحتديد رسوم اإلدراج -



  )دراسة آليات جتسيد التعاون بني البورصات العربية(شروط تكييف بورصات األوراق املالية العربية مع احمليط  اإلقتصادي الدويل اجلديد 

               راتول حممد. د.أ+ بن شاعة نادية . ط د

3842 - 25، ص  2017 الثاين، السداسي 17 العدد ،جملة اقتصاديات مشال إفريقيا  
 

 

 .وضع شروط قيد الوسطاء الذين جيوز هلم مزاولة أعمال الوساطة وحتديد رسوم القيد وعمولة التداول -
 .وكيفية الرقابة عليها وضع القواعد التنظيمية للتعامل يف أسهم الشركات املدرجة -
 .حتديد قواعد وإجراءات التسوية والتقاص ونقل امللكية -
 .حتديد اإلجراءات اليت تتبع عند حدوث ظروف إستثنائية �دد حسن سري العمل يف السوق -

يزانية السوق العربية كما تضمن القرار أحكاما تتعلق بقيد األوراق املالية يف السوق وكذلك قيد الوسطاء وتداول األوراق املالية، وم
  .وإيرادا�ا، كما خصص مادة لتسوية املنازعات والتحكيم

وال شك أن قيام اإلحتاد بتنفيذ هذا املشروع سيعد خطوة هامة على املستوى القومي، ألنه سيساهم يف قيام عالقات مالية، 
ملني واملستثمرين يف بورصات األوراق املالية العربية، مما وإرتباطات تعاقدية بني الكثري من املؤسسات املالية العربية، فضال عن املتعا

  .يساهم يف إجياد النواة األوىل لقيام السوق املالية العربية 
 2001يف مارس وقد جاءت هذه املشاريع إنسجاما مع القرارات اإلقتصادية اليت إختذها مؤمتر القمة العربية الذي عقد يف عمان 

يف تنسيق قواعد تنظيم عمليات اإلدراج املشرتك والتسوية واملقاصة من خالل إتفاقيات تعاون بني األسواق  اإلسراع واليت كان من بينها
  .املالية العربية، وتبادل املعلومات يف األسواق املالية للدول العربية مبا يساعد على رفع كفاء�ا

قمة العريب قرارا �ذا الشأن، و�ذا الشكل من التحديد والوضوح ومن اجلدير بالذكر أن هذه هي املرة األوىل اليت يتخذ فيها مؤمتر ال
ن إىل  مما ألقى على عاتق اإلحتاد القيام مبسئولية قومية كبرية يف هذا ا�ال،  فاإلحتاد ال يدخر وسعا يف القيام �ذا الدور، ويف مد العو 

 مقدمتها إحتاد  رجال األعمال العرب لكي يكون هناك كافة املؤسسات اإلقتصادية العربية اليت تعمل على املستوى القومي، ويف
تعاون وثيق من أجل حتقيق األهداف اإلقتصادية املشرتكة على املستوى القومي و تعزيز الدور التمويلي للبورصات العربية يف التنمية 

  .اإلقتصادية، واملسامهة يف قيام �ضة إقتصادية عربية مشرتكة
  العربية اون بين بورصات األوراق الماليةمعوقات التع: المحور الرابع

هناك العديد من احملددات اليت حالت دون حتقيق التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية أو جتسيد أي شكل من أشكال 
دارية و التشريعية، احملددات اإل:  23الربط فيما بينها، و إذا إستثنينا ضعف اإلرادة السياسية، فإن احملددات تعزى إىل ثالثة رئيسية

  .احملددات النقدية و املالية، احملددات البنيوية
  :المحددات اإلدارية و التشريعية. 1

�دف محاية املدخرات الوطنية من التسرب إىل اخلارج، و احليلولة دون سيطرة األجانب على املشروعات الوطنية، و كذا تنظيم 
ت الغش و التالعب، ودعم الثقة يف السوق؛ تلجأ كثريا من الدول إىل وضع يف عمليات التداول و محاية املستثمرين من حماوال

تشريعا�ا و نظمها اإلدارية و التنظيمية شروطا تتعلق بالرتخيص إلدراج األوراق املالية األجنبية و شروط متلك و حيازة غري املقيمني 
  .ألوراق الشركات الوطنية

دارية يف األحكام و القواعد اليت تنظم التعامل يف بورصات األوراق املالية العربية، مازالت ومن املالحظ أن القيود التشريعية و اإل
  .حتول دون إجياد قنوات إتصال بني هذه البورصات، و دون إمكانية حتقيق أي إنفتاح هلذه البورصات على بعضها البعض

بني بورصات األوراق املالية العربية، جيب البدء يف تعديل  و ملعاجلة الوضع و قبل التفكري يف إقامة أي شكل من أشكال التعاون
التشريعات و القوانني و النظم القطرية مبا يسمح للشركات و احلكومات و املؤسسات و كذلك السماح للمواطنني العرب حبياز�ا 

  . تطبيقا ملبدأ املواطنة اإلقتصادية العربية اليت نص عليها ميثاق العمل اإلقتصادي العريب
  :المحددات النقدية و المالية. 2

و هي القيود اليت تتعلق بالرقابة على النقد و أسعار صرف العمالت اليت تضعها السلطات النقدية، و ذلك �دف محاية رصيد 
ات، دون العمالت األجنبية من التسرب، و احلفاظ على رؤوس األموال الوطنية النزوح إىل اخلارج و معاجلة اخللل يف ميزان املدفوع

  .إمهال القيود تفرضها السياسة املالية من ضرائب على الدخل و األرباح
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و بسبب األوضاع اإلقتصادية اليت تعيشها الدول العربية كتنامي العجز يف موازين مدفوعا�ا،  و تدين نسبة ما لديها من النقد 
رض القيود على حتويل رؤوس األموال، بينما متثل حرية إنتقال األجنيب تلجأ هذه الدول و خاصة منها تلك املستوردة لرأس املال إىل ف

  .رؤوس األموال إحدى املقومات األساسية إلجياد قنوات اإلتصال بني البورصات العربية لألوراق املالية
ء قوانني الرقابة ختطي هذه العقبة و تعزيز التعاون بني الدول العربية يف جمال بورصات األوراق املالية، ال يتطلب بالضرورة إلغا

ة املعمول �ا يف هذه الدول بصفة تامة، و لكن باإلمكان تطبيق املعاملة التفضيلية داخل ا�موعة العربية ألنواع معينة أو عمليات حمدد
اإلقتصادية، و من التحويالت الرأمسالية اليت تقررها السلطات املختصة يف الدول ذات النظم الرقابية، مبا يتفق مع سياسا�ا و مصاحلها 

مبا ال يؤدي إىل تسرب رؤوس أمواهلا إىل اخلارج، ويف هذا السياق جيب معاملة املستثمرين العرب املعاملة املناسبة لتيسري نشاطهم، و 
ذلك بالسماح هلم بإدخال رؤوس أمواهلم بعمالت أجنبية قابلة للتحويل و فتح احلسابات بتلك العمالت، كما يسمح بإعادة حتويل 

األرصدة مع فوائدها بالعمالت األجنبية، و رغم ما ميكن أن يسببه هذا اإلجراء من عدم اإلستقرار يف أسعار صرف العمالت  هذه
العربية، و إتباع بعض الدول ألكثر من سعر صرف لعملتها، إال أنه ميكن معاجلة هذه األوضاع من خالل إرساء قواعد التعاون 

تدرجة، تنطلق يف املرحلة األوىل من إستخدام الدينار العريب احلسايب كوحدة حسابية تستند إىل النقدي العريب على أسس سليمة و م
  .سلة من العمالت العربية، يتم إستخدامه يف تقييم أصول املؤسسات املالية و الشركات العربية املشرتكة

خل و أرباح غري املقيمني فيمكن عالج ذلك فيما أما فيما يتعلق بالسياسة املالية و ما تفرضه الدول من ضرائب و رسوم على الد
  .   تعقده الدول من إتفاقات لتفادي اإلزدواج الضرييب

  :المحددات البنيوية. 3
و هي تتعلق �يكلة بورصات األوراق املالية العربية و أوجه القصور العديدة اليت تعاين منها سواء من ناحية التشريعات و النظم اليت 

التداول أو من ناحية اخللل املؤسسي و إفتقار هذه البورصات إىل دور الوساطة املتخصصة و مؤسسات التسويق حتكم اإلصدار و 
لألوراق املالية و صانعي األسواق و بيوت املقاصة، أو من ناحية قلة األدوات املالية اجليدة و الطلب عليها، و هي إعتبارات حتكم 

  .    و تقف حجر عثرة أمام تطور هذه البورصات و إمكانيات إنفتاحهاطبيعة بورصات األوراق املالية العربية 
  العربية آليات تجسيد التعاون بين بورصات األوراق المالية: المحور الخامس

لضمان حتقيق التعاون و التنسيق بني بورصات األوراق املالية العربية البد من إعتماد أسلوب التدرج املرحلي، األسلوب الذي 
  .اذ عدد من اإلجراءات التنظيمية و التشريعية يف كل مرحلة من مراحل هذا التعاونيتطلب إخت

  :المرحلة التمهيدية. 1
اخلطوة األوىل يف مسرية التعاون املنشود بني بورصات األوراق املالية العربية، ال تتطلب بالضرورة إختاذ إجراءات قانونية متس سيادة 

دة و هي جمرد إجراءات متهيدية و لكنها ضرورية تلتزم �ا الدول العربية بإشراف اإلحتاد العريب الدول، و ال حىت جزء من تلك السيا
  :24لبورصات األوراق املالية كما يلي

توحيد املصطلحات الفنية املستخدمة يف لغة التعامل اليومي يف البورصات العربية و إعتماد اللغة العربية أساسا لذلك، من  -
و يدعو إحتاد البورصات العربية إىل تشكيل جلنة مشرتكة حلصر و . قومية و خلق لغة التفاهم املشرتكأجل حتقيق اهلوية ال

  .تبويب املصطلحات و توحيدها يف مجيع البورصات القائمة
يضع اإلحتاد العريب لبورصات األوراق املالية خطة للتعاون بني البورصات األعضاء تقوم على أساس تبادل التجارب و  -

  .ت و تنظيم الدورات التدريبية لتعميق املفاهيم و تكوين الكوادر الوطنية الكفؤة اليت تناط �ا مهام إدارة البورصاتاخلربا
  .التعاون يف جمال تقدمي املساعدة الفنية و اخلربات القطرية للدول العربية الراغبة يف إنشاء نواة لبورصات األوراق املالية -
و احللقات الدراسية و النقاشية لبحث املشاكل اليت تعاين منها بورصات األوراق املالية عقد الندوات العلمية املتخصصة  -

  .العربية و إجياد احللول العملية املناسبة هلا
تقدمي الدعم املادي و املعنوي لإلحتاد العريب لبورصات األوراق املالية و إقامة جهازه الفين و اإلداري ليضطلع باملهام املذكورة  -

  .و حتقيق األهداف اليت أنشئ من أجلهاأعاله، 
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إرسال البعثات العلمية إىل اخلارج للتدريب و اإلطالع على نظم العمل يف البورصات العاملية،و تشجيع البحث العلمي يف  -
و حبث املعاهد و اجلامعات العربية يف جمال األسواق املالية و إجراء الدراسات امليدانية لواقع األسواق القائمة و مشاكلها 

 .سبل تذليلها
  مرحلة تنسيق التشريعات. 2

املرحلة الثانية يف سبيل حتقيق التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية و تعزيزه، تتطلب توافر اإلرادة السياسية و ذلك لكون 
لعربية بعضها ببعض، و عليه البد من هذه املرحلة تتعلق باإلجراءات التشريعية إلرساء قواعد التعاون املايل يف إطار ربط البورصات ا

  :القيام مبجموعة من التدابري كما يلي
  ظم التعامل في البورصات العربيةتعديل و تطوير التشريعات القطرية التي تحكم ن: المجموعة األولى. 1.2

  :25من أجل
  .تنظيم اإلصدارات اجلديدة يف األسواق األولية العربية و خضوعها لقواعد موحدة -
بادل هذه اإلصدارات و حتديد شروط قيدها يف األسواق الثانوية املنظمة و األسواق املوازية مبا يتفق و السيادة تنظيم ت -

  .القطرية
  .حتديد األجهزة الرمسية املختصة مبراقبة اإلصدارات اليت ميكن تبادهلا بني البورصات العربية -
الشركات العربية املسامهة اليت جيري التعامل بأوراقها يف كل  وضع احلدود الدنيا للبيانات الواجب احلصول عليها دوريا عن -

  .البورصات القائمة و حتديد منوذج النشرة اخلاصة بإشهار املعلومات ملختلف البورصات العربية
  .تنظيم مهنة الوساطة يف األوراق املالية -

إيصاالت اإلستالم "داث نظام مشابه لنظام ومن أجل تيسري تداول األوراق املالية يف البورصات العربية، من األفضل إستح
الذي يتم مبوجبه تبادل هذه اإليصاالت بوصفها أداة تثبت إيداع األسهم يف البلد الذي ينشأ فيه السهم، بدال ) CDR'S" (األوروبية

ا شراء ية اليت يتم فيهمن التبادل بالسهم نفسه يف البورصات األخرى، و تكون إيصاالت اإلستالم هذه مقومة مبختلف العمالت العرب
و جيري التداول فيها لغري املقيمني فقط، و بالتايل تكون معفاة من الضرائب القطرية و تكون قابلة للتحويل من بلد عريب إىل . األسهم

  .آخر
بتطبيق هذه إال أن األهم من هذه التشريعات هو حتديد من يقوم بتنفيذها يف كل بلد عريب، فتحديد األجهزة املختصة اليت تقوم 

  . التشريعات تعترب خطوة أساسية حنو ربط البورصات العربية مع بعضها البعض
  تنشيط دور المؤسسات المالية العربية في تحقيق التعاون بين بورصات األوراق المالية العربية: المجموعة الثانية. 2.2

 املساعدة بشكل مباشر يف تغطية الفجوة القائمة بني بإمكان الصناديق و املؤسسات املالية العربية من أن تؤدي دورا هاما يف
املدخرين و املستثمرين عن طريق طرح سندات يسمح باإلكتتاب فيها للمؤسسات املالية من بنوك و شركات تأمني أو األفراد، كما 

الطبيعة القومية أو القطرية تستطيع هذه الصناديق ضمان أو تعهد إصدار سندات حملية، و اإلكتتاب يف املشروعات اإلقتصادية ذات 
  .مبا يطرح من أوراقها، و ذلك وفقا ملواثيق إنشاءها

  إقامة شركات مساهمة عربية: المجموعة الثالثة. 3.2
على مستوى احلكومات العربية، أما احملاولة الثانية  1956وكانت احملاولة األوىل لقيام املشروعات و الشركات العربية املشرتكة عام 

، أما على مستوى القطاع اخلاص فقد إنبثق عن املؤمتر األول و الثاين لرجال األعمال و املستثمرين  1982منذ عام فقد بدأت 
العرب شركتان مشرتكتان مها الشركة العربية لإلستثمار الزراعي و الشركة العربية لإلستثمارات السمكية و قد طرحت الشركة األوىل 

  .ا مستثمرون عرب من عدة دول عربيةأسهمها لإلكتتاب العام فساهم فيه
و يف هذا ا�ال جيب وضع تشريع عريب موحد يعطي الشخصية العربية للشركة املشرتكة اليت تتم يف إطار الدول العربية، ألن الوضع 

  .احلايل يفرض على كل شركة مسامهة جنسية بلد املقر و بالتايل ختضع ملا ختضع له الشركات القطرية
  تشجيع إقامة أجهزة إستثمار عربية: الرابعة المجموعة. 4.2

حىت تتمكن البورصات العربية من تأدية دورها يف إطار التكامل املايل العريب، يقتضي األمر إقامة أجهزة اإلستثمار العربية املناسبة 
  .اليت تقوم بالتعامل يف األوراق املالية ذات الطبيعة القومية
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  قية لتجنب اإلزدواج الضريبيوضع إتفا: المجموعة الخامسة. 5.2
بني دول جملس الوحدة اإلقتصادية العربية فإن عدد الدول املنضمة إليها مل  1974وعلى الرغم من إبرام إتفاقية من هذا النوع عام 

  .بلديتجاوز األربعة، و مع ذلك جيب إعادة النظر يف هذه اإلتفاقية و تعديلها أل�ا تركز فقط على األرباح احملققة يف كل 
  الحاجة إلى شبكة إتصاالت متطورة: المجموعة السادسة. 6.2

يتطلب التعامل يف بورصات األوراق املالية سرعة اإلتصال و املعرفة، و عليه كلما كانت هناك شبكة إتصاالت سريعة بني البلدان 
  .فاعلية العربية وبينها و بني العامل اخلارجي كلما متتعت هذه البورصات بقدر من املرونة و ال

و يف هذا الصدد جيب إنشاء مركز قومي للمعلومات املالية لدى األجهزة العربية األساسية كصندوق النقد العريب و اإلحتاد العريب 
  . لبورصات األوراق املالية

  تطوير مهنة المحاسبة و المراجعة: المجموعة السابعة. 7.2
ايل للشركات بدقة، و يعتربون مسئولني عما يقدمونه من تقارير يف هذا الشأن إن مهمة احملاسبني و املراجعني هي إثبات الوضع امل

للجمعيات العمومية، أو أجهزة الرقابة على الشركات املسامهة، أو لبورصات األوراق املالية املسجلة فيها هذه الشركات، األمر الذي 
  .جالتيقتضي وجود تشريع حيدد مؤهالت احملاسبني و املراجعني و قيدهم يف س

  :المرحلة النهائية. 3
تفرتض هذه املرحلة توافر خطة مشولية تكاملية يراد �ا حتقيق و حدة إقتصادية و نقدية و خلق سيولة مالية مشرتكة وما يصحب 

ميسور  ذلك من حترير أنظمة الرقابة على النقد يف الدول العربية و إنتقال رؤوس األموال فيما بينها حبرية تامة، و عندئذ يكون يف
  .املواطنني العرب حيازة و تداول األوراق املالية احملررة بالعمالت احلرة

لعل حترير أنظمة الرقابة على النقد سوف يزيل أكرب عقبة حتد من قيام سوق مالية عربية، ألنه ومن أساسيات قيام هذه األخرية 
  . إلغاء نظم الرقابة على النقد و إقامة منطقة عربية نقدية

     : خاتمة
مناذج الربط و التعاون بني البورصات؛  عاجلت الدراسة إشكالية حتقيق التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية، و بعد عرض

التجارب العربية يف ا�ال؛ مع اإلشارة إىل و  أهداف التعاون بني بورصات األوراق املالية العربية و كذا التجارب الدولية يف هذا ا�ال
  :قات اليت حتد من إقامة التعاون توصلنا إىل النتائج التاليةاملعو 

يف سبيل تطوير أسواق األوراق املالية يف الدول العربية لقد خطت هذه الدول خطوات جادة ،علها تواكب التطورات  .1
 . رصات العربيةاإلقتصادية العاملية و النظم املتبعة يف نظريا�ا بالدول املتطورة ومن هذه التوجهات الربط بني البو 

تأسيس إحتاد البورصات العربية الذي إرتبطت الغاية من تأسيسه بتطوير البورصات العربية  و الربط بينها من أجل الوصول  .2
إىل آلية لتداول األوراق املالية متكن املستثمر العريب من إمتالك  و تداول األوراق املالية الصادرة و املسجلة يف أي بورصة 

 . عربية أخرى
عقد عدة إتفاقيات بني بورصات األوراق املالية العربية، وما من شك أن قيام السوق املالية العربية املشرتكة ستكون مثرة  .3

 .  إتفاقيات التعاون من شأنه خلق سوق عربية قادرة على جذب اإلستثمارات األجنبية من خارج الوطن العريب
ى أسس من التدرج ومراعاة لظروف كل بلد عريب على حده، كما ينبغي لضمان جناح التجربة جيب أن يتم حتقيق الربط عل .4

أن تضم االتفاقيات يف املرحلة األوىل الدول ذات  الظروف اإلقتصادية والنظم القانونية  و املؤسسات املتشا�ة على أن 
 .يتسع بعد ذلك ليضم كافة الدول اليت لديها بورصات منظمة لألوراق املالية

  :احات و التوصيات التاليةكما نقدم اإلقرت 
  .السعي إىل تنسيق قواعد و أنظمة البورصات العربية و فقا للمعايري الدولية .1
  .مواصلة دعم تطوير املؤسسة العربية املشرتكة للتسوية و املقاصة كآلية لتيسري التداول العابر للحدود .2
  .توحيد املصطلحات املالية بني الدول العربية .3
  .املصرفية إعادة هيكلة القطاعات .4
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  .تيسري املزيد من تطوير التداول اإللكرتوين احمللي و إعتماد التداول اإللكرتوين العابر للحدود .5
  .ضمان الشفافية يف النفاذ إىل التشريعات و األنظمة احلكومية املعنية بالشركات و املستثمرين األجانب و احملليني .6
  .هذا السياق جيب إيالء إهتمام خاص بأسعار الفائدة و سعر الصرف النهوض بالسياسات اليت تعزز اإلستقرار الكلي و يف .7
  .زيادة إستخدام اإلدراج العام يف اجلهود اجلارية خلصخصة الشركات اململوكة للدولة .8
  .توفري مواد تثقيفية بشأن إستخدام بورصات األوراق املالية لصاحل الشركات الصغرية و املتوسطة وذات امللكية األسرية .9
  
 : شالهوام
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